
' 1jetuvos \ 
nacionaline 
v. Mažvydo

LI ET U VIS
Londonas, 1963 metų Kalėdos XVII metai

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲJŲ 1964 M.!
C* 4* ••• 4» 4* 4* 4* 4* 4* 4* 4*4* 4* 4* 4* 4* 4* 4* 4* 4* 4* 4* 4* 4* 4* 4* ♦J* 4* “Z* 4* *•* 4* 4* 4* 4* *2* •5»4»4*4**J* 4* 4* 4* 4* A* ft 4* 4*4* 4* 4* ♦5* 4* 9

PO SOVIETINIU 
KEVALU

. Kapitalistinės duonelės temomis
Tiesiog sunku aptarti tą pusiau isteriš

ką toną, kuriuo „švyturio“ žurnalo ko
mentatorius G. Alekna Nr. 21 parašė apie 
sovietus ištikusi duonos trūkumą. Kapita
listai, girdi, dėl to juokiasi, bet, sako, tik
rai juoksis tas, kas juoksis paskutinis.

Sunku pasakyti, kas bus tas paskutinis 
ir galės juoktis. Tačiau ko gi tie kapitalis
tai juokiasi ir ko Aleknai reikia grasinti 
ir kerštauti?

Tie kapitalistai paprastai niekada nesi
juokia, jei nepritekliai ar badas ištinka 
kurį nors kitą kraštą. Tie patys kapitalis
tai pripažįsta, kad daug milijonų žmonių 
pasaulyje tiesiog grumiasi su nepritek
liais. Tie patys Aleknos puolamieji kapi
talistai net stengiasi padėti badą kenčian
tiems kraštams pašalpomis, paskolomis 
ar net dovanomis.

Su tokia pat rimtimi laisvajame pasau
lyje sutinkamos žinios, kad Sov. Sąjungos 
tautoms gresia badas. Tačiau kaip gi galį 
piktu juoku nesijuokti iš Sov. Sąjungos 
valdančiųjų, kurie liežuviais jau pasivijo 
ir pralenkė Ameriką? Jie ir toliai! pučia
si, kaip varlė prieš jautį, o Alekna visiš
kai be reikalo šokinėja. Tegu jis būna ir 
dvigubas patriotas, tegu jo Gagarinas ir 
Tereškova net Mėnulį ar Marsą pasiekia, 
bet visiems jau aišku, kad nėra duonelės, 
ir gana.

Dovanos viršininkams ir trys 
saldainiai už rublį

Sovietiniai propagandininkai sako, kad 
sovietinis režimas yra pats idealiausias. 
Jame žmogus laisvas, nepriklausomas, 
niekas jo neišnaudoja, o kiekvienos įmo
nės dirbantieji sudaro tikrą šeimą.

Daug kartų jau įsitikinę, kaip tokie 
tvirtinimai nesiderina su tikrove, dabar 
dar kartą esame verčiami nusigrįžti nuo 
propagandos šviesybių, kai lapkričio 26 d. 
„Komjaunimo tiesoje“ pasiskaitome Kliu- 
ko ir Rimkaus rašinį „Dovanų karštligę“. 
Pasirodo, darbininką išnaudoja ne tik 
valstybė, kurios žinioje yra įmonės ir ku
ri gali išreikalauti net ir neapmokamo 
darbo atlikti. Kita vertus, koks gi ten 
mokestis-atlyginimas iš viso, jei palyginsi
me, ką darbininkas gali nusipirkti už sa
vo aįlyginimą! Bet, matote, dar yra ir ki
tų biauriausių išnaudojimo formų. Štai 
kad ir tos dovanos visokiems viršinin
kams. Jei koks viršininkas švenčia kokią 
nors sukaktį ar pasigiria, kad švęs, tai vi
sokie perdėtiniai prievarta išlupa iš dar
bininkų bent po rublį dovanoms.

Tiesa, tos sukaktys paskui aplaistomos, 
tačiau jau ne darbininkų, kurie sudeda 
rublius, bet vien perdėtinių.

O darbininkai už savo rublį gauna irgi 
šį tą — bent po trejetą saldainių. Bet tai, 
žinoma, tik smulkmenos, kurios neišlygina 
paties didžiojo dalyko darbininkų iš
naudojimo.

Revoliucijos laimėjimai
Juozas Baltušis „Komunisto“ žurnalo 

Nr. 11 atvėrė naują epochą. Spalio revo
liucija jam su niekuo nepalyginama. Ta 
revoliucija, o ne kas kita, padariusi, kad 
Afrikos tautos nusikratė kolonializmo, 
kaip sako Baltušis. Nuo medinio arklo bu
vę prieita iki kosminių laivų. Kai jis ši
taip pasvaičiojęs apie revoliuciją sugrįžta 
iš tų erdvių į Lietuvą, tai Čiobiškyje mato 
laimingų našlaičių namus, visur jam ei
nant valdžios įsakymu prityla varpai, kai
mo biedniokai ir kumečiai nebežino, kur 
ėjo jų žemių ribos, žodžiu, džiaukis ir būk 
patenkintas, nes taip jau gera, kaip nie
kad.

Ar tikrai taip gera?
Tiesa, kad anais nepriklausomybės lai

kais gal nebuvo tiek daug išleidžiama in
žinierių ar agronomų. Tiesa, kad žemes 
vieną nuo kitos skyrė ežios, ir varpai 
skambėjo, nes niekas nedavinėdavo įsaky
mų nutildyti jiems. Prieglaudų padaugė
jo, Vilnius ir Klaipėda buvo grąžinti Lie-

Tautos Fondo rėmėjus sveikina su
Kalėdų šventėmis ir linki 

laimingiausių Naujųjų Metų.

Tautos Fondo Atstovybė
Didž. Britanijoje

erhardo politika
naujojo kanclerio pirmieji žingsniai

TAIKOS IR MEILĖS ŠVENTĖS PROGA
RAŠO MEČYS MUSTEIKIS

Vokietijoje ir užsienyje tiesiog godžiai 
buvo laukiama, ką pasakys savo vyriausy- 

ės deklaracijoje Vokietijos Federalinės 
Respublikos naujasis kancleris prof. Lud
wig Erhard. Tą pareiškimą — programą 
Vak. Vokietijos parlamentui kancl. Erhar- 
das pateikė spalio 18 d., praslinkus tik 
dviems dienoms po to, kai tapo kancleriu. 
Savaite vėliau tuo reikalu įvyko parla
mento debatai, kurių metu išryškėjo ir 
vyriausybę sudarančių partijų bei opozici
jos nusistatymas dėl deklaracijoje iškeltų 
klausimų. Naujojo kanclerio politinę 
kryptį plačiai nagrinėjo ir Vokietijos bei 
užsienio spauda.

Priderama duoklė pirmatakui
Pradėdamas savo pareiškimą, kancl. 

Erhardas nepamiršo atitinkamai iškelti ir 
savo 'pirmatako dr. K. Adenauerio nuo
pelnus. Esą, visoje vokiečių istorijoje 
sunku rasti pavyzdžių, kurie prilygtų 
Adenauerio laikų uždaviniams, ir jo suge
bėjimui tuos uždavinius įveikti. Ypačiai 
iškėlė tai, kad Adenauerio dėka laisvoji 
Vokietijos dalis išsikovojo aukštai verti
namą vietą tarp laisvųjų tautų. Išreikšda
mas padėką vokiečių tautos ir savo vardu, 
kartu paprašė, kad ateityje savo patari
mais pagelbėtų ir jam pačiam (Erhardui), 
kaip įpėdiniui.

Pagrindiniai programos klausimai
Deklaracijos skaitymas užtruko dvi va

landas; per ilgai, kad galėtumėm aprėpti 
vienu straipsniu, tad paminėsime tik svar 
blausias vietas, daugiau tarptautinio po
būdžio.

1. Nors Vokietijos suskaldymas yra tik
rovė, bet nepakeliama. Daug reikšminges
nę tikrovę parodo vokiečių tautos noras 
ir valia atstatyti tautinę vienybę. Sov.

Sąjunga padarytų tiksliau, jei atsižvelgtų 
į pastarąją tikrovę.

2. Federalinės Vokietijos vyriausybė pa
rems visas pastangas, kaip pasitarimus ar 
ryšio palaikymą tarp Rytų ir Vakarų, kad 
tuo būdu būtų panaikinta ikšiolinė įtam
pa. Bet ši įtampa gali būti pašalinta tik 
tuomet, kai bus išspręstas Vokietijos 
klausimas. Fed. Vokietijos vyriausybė 
neakceptuos tokių susitarimų, kuriais di
džiosios valstybės pripažintų nenatūralų 
dabartinį Vokietijos padalinimą ar bent 
jį toleruotų.

3. Keturiems didiesiems atitenka ypa
tingi uždaviniai — sutvarkyti Vokietijos

> ir tarptautinio saugumo klausimus, šiems 
uždaviniams vykdyti reikėtų sukurti ke
turių didžiųjų organą, kuris savo pareigas 
tęstų tol, kol bus atsiekta pilnutinės tai
kos.

4. Naujoji vyriausybė Šiaurės Atlanto 
Pakto Organizaciją — NATO laiko pagrin
diniu ramsčiu ir savo politikai. NATO 
valstybėms prikišusančios teritorijos gy
nyba yra nedaloma, nes milžiniškos grės
mės akivaizdoje kiekviena atskirai savęs 
apginti negalėtų. Europos ir drauge Vokie
tijos saugumą išlaikyti įmanoma tik 
NATO rėmuose, politiškai ir kariškai 
bendardarbiaujant Europai kartu su Šiau
rės Amerika.

5. Savo pagrindiniu uždaviniu naujoji 
vyriausybė laiko stiprinimą ir konsolida
vimą ryšių, kurie jungia Vokietiją su lais
vaisiais Vakarais, šalia gerų santykių 
puoselėjimo su JA Valstybėmis, vyriausy
bė pageidauja toliau tęsti sutartinį ir pil
ną pasitikėjimo bendradarbiavimą su 
Prancūzija. Drauge siekia ir europinės 
bendruomenės tolimesnio vystymosi. Di-

(Nukelta į 6 psl.)

Visai žmonijai reikšmingų gerų ir blogų 
įvykių eilės atžymėti 1963 metai eina ga
lop. Visus tuos įvykius tarsi užmiršdami 
skrendame mintimis ir širdimis vieni pas 
kitus sveikintis angelų žodžiais: „Garbė 
Dievui aukštybėse ir žemėje ramybė geros 
valios žmonėms“.

Vis geriau pažindami žmonijos praeitį, 
vis labiau suartėdami dabarties žmonės, 
vis daugiau patirdami žmogaus išminties 
vaisių — išminties besivadovaujančios die 
viško apreiškimo šviesa ir pasitikinčios 
tik savimi — vis aiškiau suprantame, ko
kia didelė dovana žmonijai yra Kristaus 
atėjimas ir jo paliktoji Evangelija. Be Kris 
taus atėjimo ne tik kad nerastų kelio tobu 
lybėn ir išganyman ir geriausios valios 
žmonės, o neina pirmyn net žemiškasis 
gyvenimas. Ne iš senovės pranašų knygų, 
o iš gyvenimo galima kartoti: „Jeigu Die
vas nestato miesto, veltui darbuojas jį sta 
tantieji“. Dievo pasiuntinybės neturį pra
našai veltui šaukė senovėje, veltui šaukia 
šiandien: taika, taika, taika, o taikos nebu 
vo ir nėra. Tiek metų šaukta ir šaukiama 
apie žemės rojų be Dievo, o tie rojaus skel 
bėjai nesiliauja reikalavę vis daugiau dirb

ti, daugiau aukotis, ir tiems darbo ver
gams kasmet tenka vis didesnis skurdas, 
laisvės ne daugiau už senovės vergus. Lin
kime visai žmonijai ramybės, o jos vis nė
ra per tuos, kurie, atmetę Kristų ir jo pa
skelbtąją ramybę, tampa visokios ramy
bės griovėjais. .

Ar nepasikeistų žmonijos gyvenimas, 
jeigu visi — tikintys Kristų ir netikintys 
— pradėtų nuolankiu protu, nuolankia šir 
dimi skaityti Evangelijos mintis. Visi su
rastų, kad ką jie seka ar daro gera, tai jau 
seniai paskelbta Evangelijoje. Kas yra blo 
go, ten pasmerkta ir pamokyta meilėje, 
kaip tuo blogiu būtų nusikratyta.

Kristaus atėjimo šventėje ir jo paskelb
tosios meilės dvasioje kvieskime vieni ki
tus geron valion, švieson, žmonių tarpusa 
vėn meilėn. Kieno širdyse šiandien šventė, 
visus nuoširdžiai sveikinu, linkiu daug 
džiaugsmo ir Kristaus palaimos. Teesie 
garbė Kristui, ir per tai teateinie daugiau 
ramybės kiekvienam žmogui.

Širdimi su Jumis Kristuje

VYSK. VINCENTAS BRIZGYS
>:|.4>14»l4*l*|įH Į % i 4* Į .4* j # j 4* j 4* 14* 14* i .4* !'<■ Į .4* Į 4*' Į 4* Į .4* Į 4* Į .4* Į ’4*. Į

nnIiii
M

r
M

n H
H n Ii ‘3 Ii M

LINKSMŲ KALĖDŲ 
ir

LAIMINGŲ NAUJŲ 1964 METŲ

visiems geros valios lietuviams nuoširdžiai 
linki

Bronius K. Balutis
Lietuvos Ministeris

a į Ii ii ei fe 
fe 
i ii $

P SeptųnioS
NUTEISTA 5.000

Vakarų Vokietijos teismai yra nuteisę 
daugiau kaip 5.000 asmenų už nacių nusi
kaltimus.

Iki 1962 m. pabaigos buvo pakaltinti 12. 
846 asmenys. Iš jų 403 nuteisti už nužudy
mus.

ATITRAUKIAMOS DIVIZIJOS IŠ
VENGRIJOS

Kaip pranešama iš Budapešto, sovietai 
atitraukia iš Vengrijos savo karinius dali
nius.

Atitraukimas pradėtas jau prieš keletą 
savaičių, ir jis vykdomas naktimis. Išga
benamos ir karių šeimos.

MAŽINS KARINES PAJĖGAS
Chruščiovas paskelbė, kad Sov. Sąjun

ga nusistačiusi sumažinti kariniams reika 
lams skirtąsias lėšas ir pačias karines pa
jėgas.

Šiems metams oficialus karinis biudže
tas buvo numatytas, angliškais svarais 
skaičiuojant, 5.517 milijonų, 200 mil. sva
rų daugiau negu 1962 m. — pats didžiau
sias karinis sovietų biudžetas.

AMERIKA IRGI MAŽINA
Chruščiovas paskelbė karinio biudžeto 

ir karinių pajėgų mažinimą tik 48 vai. pra 
ėjus po to, "irai JAV buvo paskelbusios sa
vo mažinimus.

O JAV paskelbė, kad jos panaikina dau 
giau kaip 30 savo karinių bazių, iš jų 7 už
jūriuose.

tuvai. Bet pačios Lietuvos nebėra, joje 
sėdi rusai!

Sėdi rusai, ir dėl jų sėdėjimo net badas 
ima grėsti!

Sąžinės laisvė
Pasakyk bolševikams, kad jie nepripa

žįsta sąžinės laisvės, tai tuoj šoks į akis.
O paskaityk lapkričio £6 d. „Komjau

nimo tiesoje“ R. Pauraitės rašinį apie 
Kauno medicinos instituto studentus, tai 
ir bus matyti, kad persekiojamas kiekvie
nas, kuris bažnyčioje susituokė ar kuris 
su bažnytinėmis apeigomis palydėjo į ka
pus tėvą ar motiną. O jeigu jaunuolis ano
niminėje anketoje ties klausimu „Ar tu 
tiki? padės kryžiuką, tai jis bus persekio
jamas tol, kol jokio įtarimo nebeliks, kad 
jau atsisakė tikėjimo.

Tai kaip gi tokius dalykus pavadinti? 
Ar ne persekiojimu dėl sąžinės laisvės?

DIENOS -|
OLLENHAUERIS MIRĖ

Bonnos ligoninėje mirė vokiečių social
demokratų partijos vadas Erichas OUen- 
haueris.
PAILGINAMA TIESIOGINĖ
TELEFONO LINIJA

Tiesioginė telefono linija, kuri yra nu
tiesta tarp Kremliaus ūr Vašingtono, da
bar pratęsta dar ir į prez. Johnstono ūkį 
Teksase.

Ji bus pratęsiama visur, kur tik nuke
liaus prezidentas.
240.000 DOLERIŲ IŠPIRKŲ

Amerikoje banditai buvo pagrobę dai
nininko Franko Sinatros sūnų Franką, 19 
m. amžiaus, taip pat dainininką.

Tėvas išpirko sūnų už 240.000 dolerių.
Tačiau vėliau beveik visi pinigai buvo 

surasti ir suimti keli įtariamieji.
KVIEČIŲ POLITIKA

Leisdama sovietams pirktis amerikoniš
kų kviečių, Amerika stato sąlygą, kad jie 
būtų gabenami amerikiečių laivais, o tai iš 
eina brangiau. Dėl to sovietai nutraukė de 
rybas.

Kiti Vakarų kraštai linkę prekybos rei
kalu daryti sovietams didesnes nuolaidas.

Vengrija, kuri perkasi Amerikoje 100. 
000 tonų kviečių, sutiko su amerikiečių są 
lygomis.
PENSININKŲ DEMONSTRACIJOS 
BONNOJE

35.000 karo invalidų ir karių našlių su
ruošė Bonnoje demonstracijas, reikalauda 
mi padidinti pensijas.

Kancleris Dr. Erhardas buvo prašęs jų 
nedemonstruoti, o tą reikalą palikti spręs
ti demokratine tvarka. Jų pensijoms dau
giau lėšų galėsią būti numatyta tik sekan
čiais metais.
DU NEPRIKLAUSOMI

Gruodžio 9 d. iš britų nepriklausomybę 
gavo Zanzibaras kartu su gretimąja Pem- 
bos sala.

Gruodžio 12 d. iš britų nepriklausomybę 
gavo taip pat Kenija, kuri prieš keletą 
metų buvo pagarsėjusi savo Mau-Mau te
roristais.
POPIEŽIUS Į EUCH. KONGRESĄ?

Jeigu popiežiaus Pauliaus VI kelionė į 
Palestiną vyks sėkmingai, tikimasi, kad jis 
tada aplankys ir Eucharistinį kongresą 
Indijoje. Kongresas bus 1964 m. lapkričio 
28 d. - gruodžio 6 d.

Kelionę Palestinon popiežius pradeda 
sausio 4 d.

MH

Vieton sveikinimų atskiromis kortelėmis, aukojama
5 sv. Lietuvių Skautų Vasaros Stovyklos naudai.
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Pabaltijo kraštai pranašesni darbo 
produkcijoje

(E) Maskvoje leidžiamas „Vestnik sta- 
tistiki“ 10 n-ry, pagal „Tiesą“ (nr. 267, 
lapkr. 19 d.), paskelbė medžiagą apie dar
bo sąnaudas centneriui žemės ūkio pro
dukcijos pagaminti visos Sovietų S-gos 
kolchozuose ir sovchozuose. Toji medžia
ga liečia tiesiogines sąnaudas. Pagal pa
teiktą statistiką, darbo našumas auginant 
grūdus Estijos kolchozuose pustrečio kar
to didesnis, negu Baltarusijos kolchozuo
se, beveik trigubai didesnis kaip Lietuvos 
kolchozuose ir 2,3 karto didesnis, negu 
Latvijos kolchozuose. Bulvių auginimo sri
ty vidutiniškai Sovietijoje vieno centne
rio gamybai 1962 m. kolchozuose sunau
dota 0,9 žmogaus darbo dienos. Čia vėl 
pirmauja Estija su 0,5 darbo dienos, po to 
seka (čia minimi tik kolchozai) — Rusi
jos Federacija, Ukraina, Kirgizija, Armė
nija, Baltarusija ir Lietuva (1,4). Gyvu
lininkystės produkcijoje taip pat skirtin
gas našumo lygis. Estijos kolchozuose są
naudos sudarė 7,7 žmogaus darbo dienos, 
toliau seka: Kazachstanas, Latvija, Lietu
va (10,7), Rusijos Federacija (12,6) ir kt. 
Estijos pranašumas tenka aiškinti didesne 
krašto elektrifikacija, mechanizacija ir 
lengvu dirvožemiu.

PASAULYJ
— Policija dar surado 50.000 svarų iš tų 

sumų, kurios buvo pagrobtos užpuolus 
gaujai iš Škotijos į Londoną ėjusį trauki
nį (iš 2.600.000 atgauta jau 323.000 sv.).

— Po 13 metų kalėti nuteisti Italijoje 
garvežio mašinistas ir kūrikas, kurie 1962 
m. nekreipė dėmesio į ženklus ir dėl to įvy 
ko traukinių susidūrimas ir žuvo 64 kelei
viai.

— Bus nugriauti Flossenburgo koncen
tracijos stovyklos barakai Vokietijoje, nes 
iš jų galutinai jau baigtos iškraustyti ten 
gyvenusios pabėgėlių šeimos.

— Rytų Berlyne didelės eilės žmonių 
laukė pirmą kartą šiais metais parduoda
mųjų apelsinų (pardavinėta kiekvienam 
po kilogramą, po 4.40 markių kilogramas).

— Per pirmąsias 6 dienas ilgo grojimo 
plokštelės su buv. prez. Kennedžio kalbo
mis buvo parduota 4 mil. egzempliorių.

— Amerikos prekybos ministerija leido 
Rytų Vokietijai parduoti kviečių už 3.200. 
000 dolerių.

Poniai E. LŪŽIENEI, 
jos Tėveliui mirus Lietuvoje, 

liūdesio valandoje gilią užuojautą 
reiškia

Sodybos gyventojai
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KŪRYBINGASIS MYKOLAS VAITKUS
Toks mažas aš, dangau, toks menkas — 
kriokly šapelis, vėtroj smilga...

„Silpną valrndą“

Kai mes tai šen, tai ten švenčiame savo 
ar pažįstamų penkiasdešimt, šešiasdešimt 
ar labai retai septyniasdešimt metų am
žiaus sukaktį, — susimąstome ir galvoja
me: kaip greitai skrieja laikas... Neseniai, 
rodos, klumputes įsispyrę kiūtinome į 
pradžios mokyklą, o nūn — šerkšno si
dabras, pasak M. Vaitkų, puošia pavargu
sią galvą.

Tačiau poetas, beletristas, dramaturgas 
kan. Mykolas Vaitkus, prisiglaudęs Peace 
Dale susitelkimo namuose, spalio 27 d. 
atšventė savo amžiaus aštuntą dešimtį, 
bet vis nenuleidžia rankų, — vis skaito, 
rašo, skelbia spaudoje naujus kūrinius, o 
atskiromis knygomis — poeziją ir atsimi
nimus.

Tiesa, ir jis susimąsto, susigalvoja:
Artyn, artyn Mirtis. Kada čionai ateis: 
Kada ji man pamos šaltai sparnais ty

liais?

Kas gali tai įspėt? Tačiau tikiu, kad bus 
Tai kvepiančios nakties atodūsys gaivus.

(Ką tuokart išvysiu?)
Jis susimąsto, bet niekuomet nesielvar

tauja, neliūdi. Nors jaučiasi, kaip „kelei
vis išmestas krantan“, nors, žvilgterėjęs į 
nueitus kelius, atsidūsta — „o, kaip tuš
čiai, o, kaip žemai gyventa“, bet vis neSu- 
glaudžia sparnų, vis ilgisi „kas gera, aukš
ta, šventa“ ir, užbaigdamas atsiminimus 
apie mistinį sodą — Kun. Seminariją, pri
duria: „O, kad būtų galima... bent vertin
gai baigti1“
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Mykolas Vaitkus niekuomet nebuvo no
vatorius ir niekuomet pats savęs nerikia
vo į tautos šauklių eiles.

Jo eilėraščiai niekuomet neieškojo gimi
nystės su Maironio lyrika: kai Maironis 
mėtė žaibus, kai susisvajojęs dainavo apie 
upes, senas pilis, kovas, — Mykolas Vait
kus daugiau ryškino savo aš santykį su 
gamta, gimtuoju kraštu, Dievybe. Ir'ryš
kino kukliai, nuoširdžiai, į kiekvieną -žodį 
ir mintį įliedamas savo gilų tikėjimą žmo
gum ir Dievu. Troško būti tarsi alchemi
ku ir „ piktų nuodų įtrėkšton“ širdin ryž- 
damasis įpilti užuojautos, vilties, džiaugs
mo balzamą:

Aš jon įpilsiu užuojautos balzamo, 
vilties žvaigždėtos gausingai jon įmie-

šiu, 
įžiebsiu džiaugsmo vaivorykštinę gamą, 
aušrinį šypsnį į taurę bersiu šviesiai 

80 METŲ AMŽIAUS SUKAKTĮ MININT 

ir jon įmerksiu užuomaršties leliją, 
kad ji sugertų tulžės žalingą kartį...

(Alchemikas)
Gal dėl to, kai, mokydamiesi lietuviš

kose mokyklose, mes, jaunieji, noriai at
mintinai mokėmės Maironio dinamiškus 
eilėraščius, kai nustebę studijavome di
džią naujovę — berno kultą „Trečiame

J. KUZMICKIS

Fronte“ ar trumpus, sukapotus sakinius 
, Granito“ almanache, — mes ilgiau nesu
stodavome prie M. Vaitkaus poezijos, kuri 
savo rimtimi ir estetika negalėjo mūsų 
deginti.

Tą patį pergyvenau vėliau, kai pats dir
bau mokykloje, kai su mokiniais rengėme 
mūsų rašytojų ir poetų sukaktuvinius va
karus. Maironį pavykdavo paminėti be
veik pompastiškai — jo lyriški ar kovingi 
eilėraščiai, jo paties sukurtos dainos už
kurdavo klausytojus. Žavėjo jaunuosius ir 
Vinco Krėvės-Mickevičiaus padavimai, 
šarūniškos dramos, klasiški apsakymai. 
Įspūdžio darė Ignas Šeinius, Putinas ar 
ankstybesnieji — Pranas Vaičaitis, A. Ba
ranauskas, A. Vienažindys, Vaižgantas. 
Kartą pasiryžome paminėti ir Mykolą 
Vaitkų — prieš dvidešimt metų, kai jam 
suėjo 60 metų amžiaus.

Kai nuskambėjo paskaitininko paskuti
niai žodžiai, kai nuplaukė jaunuolių de
klamuoti eilėraščiai, — viduje liko kitas 
įspūdis. Visi jautė, kad tai žymus poetas, 
kad jo poezijoje sukrauti neįvertinami lo
biai, bet kad tą jo poeziją- su švelniais 
vaizdais ir giliomis mintimis labiau dera 
studijuoti ir išgyventi vienišo kambario 
tyloje.

Kai įsilieji į Myk. Vaitkaus poeziją, kai, 
tartum bitė gėlės žieduose, ieškai joje po
ezijos nektaro, kai pradedi įgusti skonėtis 
jo poetiškų vaizdų koriais, — pradedi su
prasti, kokio jautraus, nuoširdaus, kokio 
didelio humanisto ir gilaus krikščionio 
esama to poeto.
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Kai 1931 m. rudenį, džiaugdamasis gim
nazijos baigimo pažymėjimu, važiavau į 
Kauną, — nekantravau: man taip rūpėjo 
pamatyti iš arti Maironį, Jakštą-Damb
rauską, Tumą-Vaižgantą.

Kai pamačiau, kai išgirdau jų gyvą žo
dį, — ir nustebau, ir apsivyliau. Nustebau 
Vaižganto spinduliuojančia asmenybe, 
Maironio rimtimi, Jakšto giliu protu, bet 
ir nusivyliau, kad toks didelis išminčius 
kaip Jakštas gali būti toks fiziškai men
kas, kad toks jautrus poetas-kaip Mairo

nis gali būti toks išoriai šaltas, nuotolus, 
prozaiškas.

Kai pirmą kartą pamačiau Mykolą 
Vaitkų, — nei nustebau, nei apsivyliau.

Vidutinio ūgio, liesas, lengvos eisenos, 
judrus, gyvas, bet ne karštuolis.

Jame negalima įžiūrėti maironiškos 
rimties, išdidumo nei jakštiško karštumo, 
skubos. Daugiau panėši į Tumą-Vaižgan
tą, — taigi baltas kaip žydinti obelis, į 
dešinę pusę sušukuotais plaukais, nelėtos 
eisenos, gražiai gestikuliuojančių rankų.

Niekad nesiekiąs pirmos vietos ar domi
navimo. Veikiau jis pasiklausys kelių be
siginčijančių nuomonių, švelniai įsiterps, 
radęs geros progos, su savo taikančia min
timi, stengsis, kad visi išsiskirstytų gerais 
draugais.

Myk. Vaitkus visuomet moka pagerbti 
kito nuomonę, visuomet pripažįsta autori
tetą. Ilgokai bendradarbiavo su Ad. Jakš- 
tu-Dambrausku, ir vis gražiai sugyveno, 
dėdamas pastangų nors retkarčiais iš
tempti jį iš kabineto ir suvesti su meno 
bei kultūros žmonėmis.

Giliai gerbė poetą Maironį, kvietėsi jį 
pas save, stengėsi sudaryti kūrybišką nuo
taiką, kad ūžtelėjęs poetinis įkvėpimas 
įgalintų jį sukurti naujų deimančiukų.

Nuoširdus ir draugiškas su jaunesniais, 
leidžiąs išsikalbėti, gerai nutuokdamas, 
kur kokį žodį ar mintį pakišti.

Trumpai tariant, Myk. Vaitkus — tik
ras dvasios aristokratas, tačiau draugiš
kas, prieinamas, sukalbamas. Visuomet 
pasirengęs artimui padėti, patarti, išsklai
dyti sielvartą ar liūdesį. Nors kaip kuni
gas įpratęs vienas gyventi ir- vienas medi
tuoti, tačiau sunkiose valandose taipgi 
trokštąs draugo, artimo žmogaus. Kai Lie
tuvą nusiaubė raudonasis tvanas, M. Vait
kus „Duokš ranką“ eilėraštyje (1941.1.1) 
rašė:

Kai dangūs rūsčiai apsiniaukę, 
kai tvįsta kerštas, jūros kraujo, 
ir išsigandę žmonės klausia, 
ką rytas neša bloga nauja, —

- ištiesk man ranką, mano drauge, 
ir tark: „Tai — vyrų žygiams dienos!“— 
ir te sau audros šėlsta, staugia — 
nebūsiu taip siaubingai vienas...
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Išgyvenęs aštuoniasdešimt metų, Myko

las Vaitkus pergyveno daug artimųjų ir 
širdžiai brangių žmonių mirčių, ilgame 
gyvenime matė ir šilto ir šalto.

Būta ir jam sunkių valandų, būta silp
nų valandų, kada su geliama širdimi 
skundėsi:

Kodėl gi man vienam, o Dieve,

taip liūdna, liūdna? Visa juoda...
Pasaulis, kaip žiaurus patėvis, 
kartybių taurę gerti duoda, 
ir, rodos, visą žemės naštą 
man tenka nešt lig žemės krašto...
Poetas jaučiasi menkas, kaip kriokly 

šapelis, ir šaukiasi net seniai mirusios 
motinos, nes „Aš čia, mažyti“ ji sakytų, 
ir dingtų skausmas kaip šešėlis... Bet jos 
nebėr!!... (Silpną valandą)

Kitoj vietoj poetas kreipiasi į Viešpatį, 
skųsdamasis savo dalia:

Taip sopa širdį! Sunku man, Kristau!
Svajų pakalnėj siela man klysta.

(Nukelta į 3 psl.)

ŽMOGUMI TAPUSI DIEVO MALONĖ

„Mūsų Išganytojo Dievo malonė pasiro
dė visiems žmonėms“ (Tit. 2,11). šiais šv. 
Pauliaus žodžiais Bažnyčia nori pabrėžti 
tikrąją Kalėdų šventės prasmę. Kūčios, 
dovanos, sveikinimai ir linkėjimai, eglutė, 
blizgučiai ir prakartėlė, muzika, giesmės, 
šeimyniška nuotaika ir visa, kas surišta 
su Kalėdų vardu ir švente, tėra rėmai 
centriniam įvykiui: Dievo malonės žemėje 
pasirodymui kūdikio pavidalu.

Nuodėmingas žmogus nedrįso nė tikėtis 
atgauti prarastą malonę. Visą žmoniją 
apimąs didžiausių nuodėmių ir žmogaus 
prieš Dievą maištų srautas kėlė klausimą, 
ar Dievas dar galėtų pasigailėti. Ir štai 
Dievas tapęs žmogumi, pradėjęs gyveni
mą nuo kūdikio pavidalo, yra visiems ap
čiuopiamas įrodymas. Visos abejonės apie 
Dievo gailestingumą ir malonių veiklumą 
išnyksta. Ne teologinė teorija, bet gyvas 
vaizdas mus moko, ir mums nesunku pati
kėti, nes patys matome. Dievo malonė 
atėjo pas mus kūdikio pavidale, be puiky
bės ir be ginklų. Kūdikis mus įtikina, koks 
švelnus ir rrteilus yra Dievas, jei tik mes, 
žmonės, ryžtamės prie Jo priartėti ir Jo 
meilę priimti.

Kūdikio nėra ko bijoti. Jis neapgauna, 
nekerštauja, nepavydi, nesipiktina, ne
veidmainiauja. Kūdikis išlieja visą savo 
prisirišimą tam, kuris jį vertina ir juo pa
sitiki. Bet vargas tam, kuris neįvertintų 
tos kūdikio pavidalą priėmusios Dievo 
malonės, nuo jos nusigręžtų. Jei švelnaus 
kūdikio pavidalas nebeišjudina užkietėju- 
sio nusidėjėlio, kokia kita priemonė dar 
galėtų jį paveikti? Dievo kūdikiu tapimas 
yra kraštutinis ir paskutinis Jo malonės 
bandymas.

Dievo malonė pasirodė vaiko pavidalu, 
nes ji nori padaryti Dievo vaikais. Dievo 
malonė pradėjo savo atperkamąjį darbą 
ne iš didelių nuotolių, bet visai priartėju

si prie nusidėjėlio būklės. Nebijo tvarto 
nešvarumų, nebijo prakartės nepatogu
mų, nebijo prie nuodėmės pasekmių palies 
tos žmogaus prigimties priartėjimo. Dar 
daugiau, jis pasiima ant savęs viso pasau
lio nuodėmių naštą. Tik vieno dalyko Ja
me negali būti nė šešėlio — kad ir mažiau
sios Jam priskirtinos nuodėmės. Taip jis, 
priartėjęs, kiek galima, prie žmogaus nu
sidėjėlio, bet pasilikęs neperžengiamame 
atstume nuo nuodėmės, nugali pačią nuo
dėmę.

Dievo malonė pasirodė visiems žmo
nėms: piemenims ir karaliams, žydams ir 
pagonims, vyrams ir moterims. Kaip nuo
dėmė nedaro skirtumų tarp žmonių luomų 
ir lyčių, taip ir malonė yra visiems lygi.

Turtingasis neturi jokios teisės reika
lauti, kad Dievo malonė pasirodytų jo rū
mų salėje. Kai kurios salės, kuriose vieš
patauja ne dvasia, o gyvuliški instinktai, 
nedaug kuo skiriasi nuo tvarto. Negali rei 
kalanti modernus mokslo žmogus, kad 
Kūdikis prašnektų jo mokslo kalba. Moks
lo dievintojų triumfai yra panašūs į be 
rūpesčių augančio vaiko džiaugsmą, kuris 
nežino, nei iš kur jis ateina, nei kur eina. 
Šių dienų menininkai, artistai, dailininkai 
neturi teisės skųstis, kad Dievo malonė 
nepasirodė tobulo meno žmogaus pavida
le, nes jų menas, jų šokiai, jų dainos ne
rodo esminių skirtumų nuo mažo vaiko 
pirmųjų bandymų. Kūdikis visiems priei
namas, kūdikis visiems mielas, kūdikį vi
si vienodai supranta. Todėl ir Dievo ma
lonė pasirodė žmonėms kūdikio pavidale.

Ne toks jau retas dalykas, kad vaikai 
moko ir auklėja suaugusius. Taip moko ir 
kūdikiu tapusi Dievo malonė mus užau
gusius, išgudrėjusius ir tačiau dažnai ne
subrendusius ir savo protu nesivadovau
jančius žmones. Vis bandom gyventi tarsi 
Dievo nebūtų, tarsi į Jį būtų galima ne
kreipti dėmesio, be Jo apsieiti. Vis ban
dom gyventi, patenkindami visas „pasau
lines užgaidas“, įsipainiodami į malonu
mams vergavimo pinkles. Ir štai ateina 
Dievo malonė ir moko mus, kad, išsižadė
ję bedievystės ir pasaulinių užgaidų, gy- 
ventumėm šiame pasaulyje blaiviai, tei
singai ir pamaldžiai“ (Tit. 2,12).

Teišgirsta visi to gilaus dieviško pamo
kymo žodžius, teišgirsta šiomis dienomis, 
kai minima Kristaus užgimimo paslaptis, 
kvietimą į Dievo vaikų laisvę, kvietimą 
prie dieviškų dovanų, prie visiems žmo
nėms pasirodžiusios Dievo malonės!
Roma T. Paulius

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
BIRMINGHAM — gruodžio 22 d., 11 vai..

21, Park Road.
MANCHESTER — Pirmąją Kalėdų dieną. 

11 vai.
ROCHDALE — gruodžio 22 d., 11.30 vai. 
BRADFORD — gruodžio 25 d., 12.30 vai. 
WOLVERHAMPTON — gruodžio 25 d., 

11 vai.
STOKE-on-TRENT — gruodžio 26 d., 12 v. 
KETTERING — gruodžio 29 d., 12 vai. 
LEICESTER — sausio 5 d., 12 vai.

R. LANKAUSKAS

Tiltas
ROMANAS

(10)

Melsvas telefono-automato vidus buvo 
taip išbraižytas ir išmargintas dėmėmis, 
kad priminė abstraktų paveikslą. Ant apa
rato gulėjo kažkieno paliktos dvi kapei
kos. Ragelis dvelkė kvepalais. Kęstutis iš
sitraukė iš kišenės cigarečių pakelį, ant 
kurio buvo užrašytas Daivos telefono nu
meris.

Jis keletą kartų pasuko diską. Atsiliepė 
merginos balsas.

— Daiva?
— Taip.
— Labas vakaras. Kalba jūsų pažįsta

mas. Norėčiau jus pamatyti. Galite išeiti?
— Dabar ne. Tik po valandos. Sakysim 

— aštuntą.
— Kur mes susitiksime?
— Prie paminklo.
— Jūs išlaikysite žodį?
— Pasistengsiu išlaikyti.
— Iki pasimatymo, — tarė jis ir paka

bino ragelį.
Visa valanda. Ką jam veikti? Užkąsti? 

Laiko jis turi pakankamai. Kitoje gatvėje 
yra valgykla. Dešrelės. Kotletai, šnicelis. 
Jis suvalgė dešreles, kurios buvo šaltos ir 
be jokio skonio. Vidury stalo stovėjo lėkš
tė, prikrauta duonos riekių. Iš garsiakal
bio sklido nuobodi ir įkyri melodija.

Reikia greičiau iš čia išeiti. Gatvių san
kryžoje kabojo apvalus ėlektrinis laikro
dis; atrodė, kad mėnulis nusileido į mies
tą. Be dešimt aštuonios. O jeigu ji neateis? 
Miestas staiga jam pasidarė visiškai sve
timas; kaip keleiviui, kuris pirmą kartą 
įžengė į jį ir be tikslo klaidžioja apytam
sėmis gatvėmis.

„Aš pasigersiu, jeigu Daiva neateis, o ki 
tą dieną paskambinsiu ir pasakysiu jai, 
kad ji kvaila, sudilusio skatiko neverta

į jūrą
lėlė. Palauk, neskubėk daryti išvadų. Štai 
ji eina. Mėlynas žaketas ir skėtis rankoje. 
Kam skėtis? Juk dabar nelyja. Kam šitas 
pasimatymas? Ar ne geriau būtų gerti su 
Paulium konjaką ir kalbėti apie jūrą?.. 
Konjakas tikras. Jūra tikra. O visa kita 
— tik debesys, plaukią pro šalį...“

— Labas vakaras, — tarė ji.
— Labas. Kur mes eisime?
— Nežinau. Siūlykit jūs.
— Eime pasivaikščioti. Toks šiltas va

karas.
— Taip, jeigu ne šitie lapai po kojomis, 

galvotumei, kad vasara dar nesibaigė. 
Kaip ji greitai prabėgo! Nespėji apsidai
ryti — ir jau ruduo.

— Aš mėgstu ankstyvą rudenį, — ta
rė jis.

Ji ėjo, švytruodama skėčiu į žingsnių 
taktą. Batukų užkulniai caksėjo, lyg skai
čiuodami sekundes. Ji nutilo, ir jis taip 
pat nekalbėjo, galvodamas, kad kartais 
gera žingsniuoti tylomis, klausantis sausų 
lapų šnarėjimo, traukiant į plaučius svai
gų žemės kvapą.

Gatvė pasibaigė. Platus takas vedė į 
stadioną. Vartai buvo atviri. Stadiono pa
sieny degė keletas lempų; jas lingavo vė
jas; žeme slankiojo dideli šviesos ratai. 
Nuo medžių krito juodi šešėliai: juodi ir 
susiraizgę kaip krabų čiuptuvai.

— Užsukim į stadioną, — tarė jis.
— Ką mes ten veiksime?
— Pasėdėsim tribūnoje. Dabar ten vi

sos vietos tuščios. Ir bilietų nereikia.
Stadione nebuvo nė gyvos dvasios. Bė

gimo takuose nesimatė bėgikų, po aikštę 
nelakstė futbolininkai ir tribūnose nerėkė 
susijaudinusi minia. Tyluma. Ratu sukosi 
tuščios suolų eilės. Ant pakylos gulėjo li
monado butelis su nudaužtu kaklu.

Suolas buvo drėgnas. Jis ištraukė iš 

lietpalčio kišenės laikraštį, išskleidė jį ir 
patiesė ant suolo.

Jie atsisėdo. Ji paguldė skėtį ant kelių. 
Jis užsirūkė.

— Nemaniau, kad taip keistai stadio
nas atrodytų vakare, — tarė ji, dairyda
masi aplinkui.

— Vakaras turi savo rūbus; jie viską 
pakeičia. Šviesa ir šešėliai daro stebuklus; 
tai, kas dieną buvo gražu, — vakare ne
tenka savo žavesio, ir atvirkščiai. Jūs šito 
nepastebėjote?

— Pastebėjau.
— Vadinasi, aš neklystu. — Jis patylė

jo valandėlę. — Gerai, kad jūs atėjote.
— Nejaugi jums tai svarbu?
— Man buvo liūdna. Aš bučiau pasigė

ręs šį vakarą.
— O dabar nebagersite?
— Ne.
— Niekaip negaliu suprasti vyrų: kodėl 

jie geria?
— Aš irgi šito nesuprantu. Tačiau yra 

daug priežasčių; tai sunku paaiškinti. 
Apolonas mokė savo šventovėje: pažink 
pats save. Tačiau kam pavyksta pažinti 
save? Žmogaus siela tamsi kaip jūros 
dugnas.

— Jūs pradedate filosofuoti, — ironiš
kai tarė ji.

— Vynas kaltas, šiandien buvau suti
kęs seną vaikystės draugą; mes truputį 
išgėrėm ta proga.

— Tokių progų, tur būt, daug pasi
taiko?

— Ne, tokių labai maža. Nedažnai su
tinki vaikystės draugus.

Jis paėmė jos ranką. Karšta ir švelni 
ranka. Ir pulso tvinksnį gali užčiuopti. 
Jauti, kaip plaka širdis. Jos profilis ap
šviestas, bet kita veido pusė tamsi lyg ne
išryškintas negatyvas. Jis pamėgino apka
binti ją ir pabučiuoti. Ji atitraukė ranką 
ir tyliai tarė:

— Nereikia.
— Kokia jūs griežta.
— O jūs visai užmirštate, kad mes tik 

vakar susipažinome. Jūs nekantrus kaip 
vaikas. Šitaip negalima.

— Dieve mano, — atsiduso jis. — Gali
ma — negalima, galima — negalima...

Daiva nusijuokė ir pakilo nuo suolo,

— Tur būt, laikas apleisti šitą puikią 
vietelę.

— Gerai. Eime iš čia. Aš bijau, kad 
mes susipyksime.

— Būkite truputį santūresnis — ir pyk
tis neteks.

— Labai apgailestauju, — tarė jis.
Jos lūpomis švystelėjo kažkas panašaus 

į šypseną. Ji ėjo išdidžiai pakelta galva, 
labai smarkiai švytruodama ’ skėčiu, tarsi 
ketindama kam nors suduoti metaline 
blizgančia rankena. Atrodė, kad ji vėl sce
noje, ir šimtai akių stebi ją iš tamsios sa
lės. Kiekvienas judesys, kiekvienas gestas 
turi būti apgalvotas, kol uždanga dar ne
nusileido.

Jie žingsniavo kanalo krantine. Ant til
to Daiva sustojo.

—: Kaip gaila, kad mums reikia skirtis, 
— tarė jis. — Rytoj aš išvažiuoju į Smiltę.

— Rytoj?
Taip. Daiva, aš turiu vieną pasiū

lymą.
— Kokį?
— Mes galėtumėm susitikti Smiltėje.
— Jūs mane norite kažkur nuvilioti.
— Nejuokaukite. Aš kalbu rimtai.
— Aš nejuokauju ir neketinu dingti. 

Jūs žinote mano telefono numerį?
— Žinau.
— Tad pasistenkit jo neužmiršti. La

banakt!
Ji greitai nužingsniavo tolyn.
Kur dabar? Į viešbutį. Užsidaryti tarp 

keturių sienų. Sėdėti iki vidurnakčio arba 
dar ilgiau, kol apims miegas, ir tada griūti 
į lovą.

Keturios pilkos sienos. Garsiakalbis. 
Stalas. Lova. Kęstutis staiga pajuto krūti
nėje baisią tuštumą. Tuštuma... Gamta 
nemėgsta tuštumos. Stiklinė ant stalo tuš
čia; reikėtų ją pripilti vyno. Niekas ne
mėgsta tuštumos. Ir žmogus.

Kęstutis išėmė iš portfelio portatyvinį 
radijo aparatą. Geras draugas aparatas; 
jis visada prabyla, kai įgrįsta tyluma. Vie
nas mygtuko paspaudimas — ir kambary 
pasigirsta žmogaus balsas. Arba muzika. 
Ir garsai užpildo tuštumą. Pilka kambario 
siena. Ką ji primena? Dangų, debesis, ari
mus? Ne, ligoninės sieną. Ligoninės, ku
rioje jis gimė ir kurioje mirė jo tėvas.

...Kai bendrabutyje į jo kambarį įėjo 
budintis, laikydamas rankoje sulankstytą 
telegramą, Kęstutis, pažvelgęs į jo veidą, 
iš karto suvokė, kad įvyko kažkas baisaus. 
Budinčiojo veide viskas buvo parašyta. 'S 
Telegramos nevertėjo skaityti. Jam pasi- j 
darė šalta, ir jo pirštai labai drebėjo, iš- į 
skleisdami telegramą. Juodos raidės susi
liejo; jis matė jas lyg pro miglą. Budinčio
jo veide sustingo užuojauta; jis tylomis 
pasišalino iš kambario. Morgas. Kodėl jis 
pagalvojo apie morgą? Tačiau tuo sunku 
buvo patikėti. Telegrama atrodė nereali, 
bet juodos stambios raidės buvo tikros; 
jos nemelavo, jos teigė vieną aiškų ir 
skaudų faktą: mirtis. '

Jis buvo alkanas, bet negalėjo valgyti, 
ir visa diena buvo ilga ir beprasmiška; 
laikas tęsėsi kažkur į begalybę; nebuvo 
įmanoma sulaukti vakaro, kol išeis trau
kinys. Ne, jis jokiu būdu negalėjo patikė
ti, kad tėvas miręs. Kažkur įvyko klaida. 
Juk telegrafas kartais apsirinka, sumaišy 
damas pavardes. Telegrafas neapsiriko; 
jis tai žinojo, bet neigė visa širdimi. Ne! 
Ne! Ne! (Vėliau jis visuomet bijodavo te
legramų; jam atrodė, kad jos atneša tik 
blogas žinias.)

Traukinys ėjo labai ilgai, visą naktį; už 
lango buvo juoda tamsa; jis nė valandėlei 
nesumerkė akių, vis rūkydamas, ir nuo * 
rūkymo jam darėsi bloga. Žmonių veidai 
vagone buvo nereikšmingi, viskas buvo 
nereikšminga. Stotyje tamsų spalio rytą 
stovėjo motina, apsigobusi juoda skara; 
jos veidas buvo išbalęs, akys pabrinku
sios nuo ašarų. Tačiau jis verkti negalėjo, 
ir baisiausias momentas atėjo tuomet, kai 
ruda barzda apšepęs senis atidarė morgo 
duris, ir jis pamatė nuogą negyvą tėvą po 
skrodimo, gulintį ant stalo, o šalia jo gulė
jo miręs kūdikis. Tėvo barzda styrojo i 
viršų, akys buvo stiklinės ir giliai įdubu
sios. Čia dvelkė lediniu šalčiu. Telegrama 
buvo teisinga. Ką padarė jam šitie žmo
nės, kurie jį supiaustė? Kam jie piaustė, 
nesugebėdami nustatyti tikslios diagno
zės? Kodėl jie gerai neišmoko savo ama
to? Jis norėjo užmušti juos.

(Bus daugiau)
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MES IR KLUBAILabiausiai paplitusi organizuotos veiklos forma šitame krašte yra klubai. Jų esama įvairiausių — pradedant futbolu, baigiant išsigelbėjusiais nuo savižudybės. Po puliariausi gal yra tie klubai, kurie, be kitų dalykų, savo nariams suruošia įvairių pramogų, įskaitant alkoholinius gėrimus. Prie šios rūšies, su mažomis išimtimis, pri skirtini ir lietuviškieji klubai.Kalbėti apie klubus iš teigiamos pusės yra šiek tiek rizikinga — greitai gali būti apšauktas girtuokliavimo apaštalu. Būna atsitikimų, kad visais atžvilgiais padorūs tautiečiai, suėję draugėn, pasmerkia mūsų klubus ir tuos, kurie juos lanko. Tą jie daž nai daro patys, sėdėdami prie buteliais ap statyto stalo... Išeitų, kad garbė ir kišenė mažiau nukenčia, jei apsisvaigini gėralais, pirktais pas svetimus...Mūsuose klubai niekada nebuvo labai populiarūs, nes jie, kaip minėta, daugeliu atvejų yra susiję su karčiama ir su girtuokliavimu. Tačiau prileidžiant, kad nebuvimas lietuviško klubo nepadaro mūsų nei blaivininkais, nei didesniais patriotais, galima apie juos šiek tiek rimčiau ir iš esmės pakalbėti.Metai iš metų konstatuojame faktą, kad DBLS narių skaičius mažėja, o skyrių veik la tuo pačiu darosi vis menkesnė. Pasitraukę nariai nebemoka nario mokesčio, ir tuo būdu sumažėja ištekliai kultūrinei ir socialinei veiklai paremti. Nebūtų galima visiškai sutikti su įprastu aiškinimu, kad taip yra todėl, kad dalis lietuvių išemigruoja, o kita dalis nutausta.Palikus stovyklinį gyvenimą, organizacinė veikla pasikeitė. Gyvendami kad ir viename mieste, bet išsiblaškę visais jo pa kraščiais, žmonės nebegali taip lengvai sueiti į krūvą, kaip būdavo stovyklose. Reikia, kad susirinkimams būtų išnuomota pa talpa, kad kiekvienas narys apie tai būtų painformuotas ir kad susirinkimo programa būtų patraukli ir naudinga. Renkant nario mokestį, dažnai reikia žmogų įtikinti, kad pinigai bus sunaudoti geriems tikslams, pačių lietuvių gerui. Daugelyje vietų šitie dalykai, turint ir geriausius norus, lengvai nebeįvykdomi. Tuo tarpu lietuviškų klubų veikla nerodo nykimo žymių. Gal būt, net priešingai. Tad ar nevertėtų atkreipti į juos didesnio dėmesio?Sakysime, kiekvienas lietuvis yra forma lūs vieno ar kito klubo narys. Didesni centrai, kurie neturi savų patalpų, stengia si jas įsigyti (apie patalpų reikšmę nebėra reikalo ir kalbėti). Gerai tvarkomi klubai greit gali pasidaryti ir pasidaro ne tik visos lietuviškos veiklos centrais, bet ir ne- b'ogais pajamų šaltiniais. Mokesčio išrinkimas, kai jis susijęs su teise klubą lanky ti, nesudarytų problemos. Netiesioginiais mokesčiais (pelnas) klubai pajėgtų parem ti centralizuotą kultūrinę ir socialinę veiklą. Skaitant, kad kiekvienas lietuviško klu bo narys automatiškai yra DBLS narys, pastarųjų skaičius žymiai padidėtų ir tuo pačiu atkristų reikalas kalbėti apie visiškai neorganizuotus tautiečius. O prileidžiant, kad kiekvienas klubas pagal savo išgales įsipareigoja atiduoti duoklę bendriems lietuvių reikalams, tai tuos reikalus savo įnašais netiesiogiai paremtų ir tie,
MYKOLAS VAITKUSTaip žavi žemė. Kažko ilgiuosi...Svaigingi burtai vainikais juosia...(Akim į dangų)Taip, tai tik silpnybių valandos nuotaikos, tai tik jautrus atsidusimas, nes, kaip „Upelio sielos-1 eilėraštyje poetas prisipažįsta,Mano siela — upelis, kur džiaugias viskuo, atspindėdamas mieląjį Tėvą Pranciškų...Mykolas Vaitkus moka stebėti gyvenimą ir džiaugtis, nes jis — žmogus optimistas: jis džiaugiasi klajūno mažu kambarėliu („turi knygą, lempą, stalą, kuria dainą ir svajoja“); džiaugiasi vasara („kiek čia džiaugsmo, gėrio ir sveikatos teikia širdžiai gyvos brangenybės“); džiaugiasi, kai tėvynei raudoni pančiai nukrinta („širdy varpai, juos daužo plieno kūjai, ir angelai pragydo Aleliuja“); džiaugiasi gimusiu kūdikiu („Tu pas mus atėjai, kaip skaistus spindulys iš geresnio
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Ant. Pačkauskas

TYLIĄJĄ NAKTĮ

Švietė žvaigždės nuostabiai Paukščių kelio,Aukštos eglės rymojo pabalę.Atėjai Tu tą naktį. Vaikeli, Ant žemės per mažą kūtelę.Tavęs atskubėjo pagarbint Karaliai, laukų piemenėliai, Nes Tu atnešei meilę ant žemės Tą naktį, skaistus Kūdikėli. 
|)lllllllllll|lllllllllllllll!llll|lllll|lllllllllll|ll|lllllllllll|lllllllllllllllll|lll Ogiausių metų!

kurie mielai apsilanko klube, bet nenori ar negali sumokėti DBLS nario mokesčio.Palikdami nuošaliai dabar egzistuojančių klubų veiklą, pabandykime pailiustruoti čia keliamąjį klausimą vienu kitu praktišku pavyzdžiu.Rytiniame Londone kadaise buvo veiklus I-sis DBLS skyrius. Jau kuris laikas tas skyrius neberodo jokios aktyvesnės veiklos. Tuo tarpu ten pat esąs lietuviškas klubas turi savo nuosavybę ir sėkmingai tvarkosi.Škotijos, ypačiai Glazgowo, lietuviai, ku rių dalis savo patriotišku nusiteikimu gali būti geru pavyzdžiu ne vienam iš mūsų, per ilgą metų eilę vis dėlto nesukūrė rimtesnio lietuviško centro. Nebūtų galima teigti, kad tai atsitiko vien tik todėl, kad jie neturėjo nuosavų klubų. Bet taip pat nebūtų galima ir paneigti, kad nuosavi klu bai ar kitos ekonomiškos institucijos būtų padėję jiems tvirčiau įsistiprinti ir ilgiau išsilaikyti.Gena veiklūs Rochdalės lietuviai gražiai remia Manchesterio lietuvių ir Rochdalės ukrainiečių klubus. Visa tai gražu. Bet gerai susigriebę jie galėtų ne tik draugiškai įnamiauti, bet ir kitus įnamiais priglausti.Nottinghamo lietuviai šiais, metais buvo sutelkę pas save net penketą šimtų tautie-
KASDIENIŠKOS

SMULKMENOS
Mielas Redaktoriau,turiu prisipažinti, kad nemėgstu skaityti tai, kas mano paties buvo rašyta ir jau išspausdinta. Reikalas atrodo baigtas, ir apie jį nebėra ko jau čiupinėtis. Gyvenimas juk pakiša vis naujus reikalus.Tačiau šįkart, perskaitęs s. J. Alkio straipsnį, buvau priverstas pasiskaityti, ką esu rašęs dėl S. Kasparo viešojo laiško. Argi, sakau, galėjo taip būti, kad, atsakydamas S. Kasparui, būčiau ėmęs ir kuo nors papiktinęs mažutėlius skautus ar jų vadus?O kai perskaičiau, ką anuomet buvau parašęs, tai lengviau atsidusau. Vadinas, skautų rajono vadas skautininkas J. Alkis iš esmės ginasi nepuolamas! Mano argumentai juk buvo nukreipti į S. Kasparą, kaip glostytoją, o ne į skautininką J. Alkį, kaip vadą, kuris priimtų tuos glostymus.—0—Tačiau matau, kad skautininkui J. Alkiui patinka glostymas. Kai aš neglostau, tai jis man sako: prieš tave nesiteisinsiu! Tu eik snausti!Gerai, nesiteišįnkit. Kas gi dabar gali priversti teisintis? Bet ar skautininkas J. Alkis nepagalvoja,, kad aš irgi esu visuomenės dalis ir galiu turėti savo nuomonę dėl tų dalykų, kurie vyksta aplink mane? O jeigu aš turiu nuomonę ir šiokią tokią teisę pareikšti ją, net jei ji ir nesiderintų su jo turimąja, tai ar čia. kas nors bloga? Sakyčiau, kad nieko tragiškai bloga nebū-

(Atkelta iš 2 psl.)pasaulio“); džiaugiasi kaip šv. Pranciškus net seserimi mirtimi („tikiu, kad bus tai kvepiančios nakties atodūsys gaivus“)...Atviromis akimis pažvilgodamas į amžinybę, ne kartą peržvelgdamas nueitus kelius, jis sau įgimtu kuklumu ir pasiguodžia:Kiek sapnų užgeso, kiek jausmų karštų, kiek sparnuotų žodžių mirė netartų!(Užgeso pavasaris)Man nepaprastai įspūdingi paskutiniai Mykolo Vaitkaus sakiniai „Mistingame sode“ atsiminimų knygoje apie kun. seminariją. Atsiminęs daugybę savo draugų, atsigaivinęs jaunystės idealais, jis vaitkiš- ku kuklumu reziumuoja: „Kai dabar, po beveik 50 metų, pasižiūrim, kurie dar gyvi, į tą aušrinę praeitį, kaip gi liūdna pasidaro! Vai, kiek klaidžiota, kiek klupinėta! Kaip toli pasilikta nuo to, ką reikėjo pasiekti! Kokių neištikimų Kristaus karių mūsų būta!.. Ir noris verkti ir ką nors daryti. O, kad būtų galima iš naujo pradėti!.. Bent vertingai baigti!..“Kartu man atrodo, kad pats sukaktuvininkas tiksliausiai pavaizdavo save aname giliai išmąstytame „Akim į dangų“ eilėraštyje, kuriame po jautraus pasiskundimo iškyla ramus ir toks didingai paprastas finalas:Naktis žvaigždėta veizdi pro langą.Nušvitęs klūpai akim į dangų...Šviesioj paguodoj tau siela tirpsta... Mėnulis leidžias už liekno skirpsto... Tai Mykolo Vaitkaus gyvenimo ekstazė. Tai jo paties susirastas kelias, tiesa ir gyvenimas.Tai atsakas į visus ir skaudžius, ir gilius, ir kankinančius klausimus, kuriuos per tiek metų narpliojo savo kūryboje —
Šviesioj paguodoj tau siela tirpsta

čių. Sako, kad vien tik gėrimais bene du angliški barai nespėjo jų aptarnauti... O kas iš to teko patiems nottinghamiečiams? Jie neišvengiamai turės pasidaryti ukrainiečių įnamiais, kurie sugebėjo pasistatyti puikias patalpas ir salę.Pagaliau artėja Kalėdų šventės. Labai nedaug atsiras pavienių lietuvių ir šeimų (iš anksto atsiprašau p. Valterį...), kurie, ranką ant širdies padėję, galėtų pasakyti: pats negersiu ir kaimyno nevaišinsiu. O kiek naudos būtų lietuviams, jei visi tie buteliai ir buteliukai būtų pirkti savuose klubuose ir už juos gautas pelnas sunaudotas saviems reikalams!Baigiant norisi pabrėžti, kad šis klausimas keliamas norint mūsų veiklą pagyvinti ir lietuvio vardą galimai ilgiau gyvą išlaikyti. Rašinys laikytinas diskusiniu ir ne pilnai išsemtu. Daugelis dalykų, kaip tai: kas turėtų klubus organizuoti, kokie jų santykiai galėtų būti su kitomis organizaci jomis, kaip sutelkti lėšas ir pan., šioj vietoj visiškai nepaliesti. Būtų gera, kad gali- mei daugiau skaitytojų tuo reikalu pasisa kytų. Ypačiai pageidautinos nuomonės tų, kurie dirba lietuviškuose klubuose ir žino jų teigiamas ar neigiamas savybes.
J. Lūža

tų net ir tuo atveju, jei skautininkas J. Al kis nuspręstų ir toliau laikytis nusistatymo, kad stovyklų aprašymai tinka spausdinti ne tik po dviejų savaičių, bet ir po dvejų metų, nes tokie aprašymai taikomi ne man, o visuomenei ir skautų tėvams, jeigu jis manęs nepriskaito į visuomenę.Rodydamas savo nepasitenkinimą, skautininkas J. Alkis siunčia mane snausti. Ačiū jam už tą leidimą, tik pasakyčiau, kad tas mano snaudimas, tur būt, jau nebe visuomenės reikalas, jeigu aš snaudžiu ne visuomenės akyse...—O’Ant, saulelė vėl atkopdama budina svietą!Tai Kristijono Donelaičio žodžiai. O 1964 m. sausio 1 d. sukanka 250 metelių, kai tasai mūsų didysis poetas gimė.Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdy ba dėl to 1964 metus nutarė paskelbti Donelaičio metais.Amerikos lietuvių spaudoje buvo išspausdinta jau keletas straipsnių, kuriuose skatinama tais metais atlikti milžiniškus darbus Donelaičiui iškelti ne tik tarp lietuvių, bet ir plačiajame pasaulyje.Abejojame, ar tie darbai bus atlikti. Mai ronis, štai, gyveno mūsų laikais, ir jam pa skelbtieji metai vis tiek praėjo pustuščiu!.Bet vienu dalyku tai nė kiek neabejojame. Būtent, jokių abejonių nekyla dėl to, kad jo garsiuosius „Metus“ vis dėlto tais metais reikėtų išleisti.Kas juos išleis ir kaip? Dar ir kada?Man knietėtų pasiūlyti juos išleisti Nidos Knygų Klubui, jeigu kas nors nepasišoktų pristatyti visuomenei prabangaus leidimo.Dėl Maironio visi šokosi, rodė entuziazmą, o niekas dar ir ligi šiol nieko nepadarė. Net ir „Pavasario balsų“ neišleido.Tavo Jonas

KOMUNIZMAS IR KVIEČIAISovietų Sąjungoje du aukšti pareigūnai kalbasi, ir vienas jų pareiškia:— Mes tikrai greitai įgyvendinsime komunizmą visame pasaulyje!Kitas jam atsako:— Bet kur tada gausime pirkti kviečių?!
PAŽANGUS FABRIKASVienas turistas aplankė didelį fabriką Sovietų Sąjungoje, kur gaminamos iškabos. Direktorius su pasididžiavimu aiškino, kad jie kas savaitę padaro 2000 iškabų. O jei reikėtų, tai pagamintų net iki 10.000 iškabų per savaitę.— Labai įdomu! — pasakė turistas. — O kokie įrašai yra tose iškabose?— Žinoma, visi vienodi, — paaiškino direktorius, — būtent: „Keltuvas neveikia“

Visiems šviesiems lietuviams linksmų šv. Kalėdų ir laimingų N. Metų linki
A.J.L. McLellan

Didieji likvidavimai
PUTNA, UBOREVIČIUS, TUCHAČEVSKIS TARP DVIEJŲ DIDŽIAUSIŲJŲ 

PROVOKATORIŲ1963 m. balandžio 12 d. „Tiesoje“ garbin te išgarbintas 70 metų gim. sukakties proga bolševikas lietuvis Vytautas Putna. Putnos pagyroms „Tiesoje“, be fotografijos, paskirtas visas puslapis. Taigi, anot „Tiesos“, „Vytautas Putna—pirmojo rango komandarmas, talentingas karvedys, daili ninkas, pilietinio karo ir intervencijos laikotarpio tarybinis rašytojas, vienas iš rau donosios armijos organizatorių, Tarybų Sąjungos ginkluotųjų -pajėgų kūrėjų, vienas pirmųjų ir pasižymėjusių tarybinių diplomatų, politiškai paruoštas karo komisaras ir karvedys, kurio krūtinę puošė net penki Raudonosios Vėliavos ordinai“ Deja, „Tiesa“, iš visų jėgų liaupsindama Putną, nė puse žodžio neprasitaria, ar sukaktuvininkas sveikas, ar gyvas ir kur jis dabar būtų. O betgi šis net su penkiais raudonosios vėliavos ordinais ant krūtinės didvyris „Tiesos“ tėvo Stalino įsakymu na gano šūviu į pakaušį buvo pasiųstas į aną pasaulį 1937 m. birželio 11 dieną. Taigi, negi smerksi savo tėvą — tokia tatai yra „Tiesos“ tiesa ir moralė. Šia proga ir „Tiesai“ yra pravartu priminti bei atskleisti ką-ne-ką iš anos praeities, apie kurią Stalino didysis bendrininkas Nikita Chruščio- ' vas, kad patsai išvengtų kulkos, jau negalėjo neprasitarti XXII bolševikų partijos suvažiavime Maskvoje. Lenkijos Gomulka, sugrįžęs iš šio suvažiavimo, kalbėjo Lenkijos PŽPRC Komitete 1961 m. lapkričio 22 d.: „Negalima įsivaizduoti, kad ne dėl kurių nors kitų sumetimų Stalinas nusprendė kruvinai sunaikinti raudonosios sovietų armijos vadų ir armijos karininkų kadrus. Jeigu tokiam žygiui ryžosi, tai tatai įvyko ne dėl ko kito, o tiktai dėl Hitlerio žvalgybos šėtoniškos provokacijos. Tik tai šiam šėtoniškam planui iškilus, — kalbėjo Gomulka, — pradėta sovietinių generolų ir karininkų masinių areštų serija, pirmon eilėn areštuojant artimą Tucha- čevskio bendradarbį Putną“.Kai dėl Putnos arešto laiko, tai tiesa yra kiek kita, nes Putnos areštavimas išryškėjo jau pirmojo trockininkų-zinovjevi- ninkų parodomojo teismo metu 1936 m. rugpjūčio mėn. Iš viso Putnos, Tuchačevs- kio, Uborevičiaus ir kt. nužudymo priežastis glūdi ne vien Hitlerio žvalgybos provokaciniuose dokumentuose, per Čekijos pre zidentą Benešą patekusiuose Stalinui. Kaip jau yra plačiai žinoma, Stalinui per Benešą pateko dokumentai (protokolų fotografijos), tarsi atskleidžiantieji Tucha- čevskio ir jo bendrininkų - generolų sąmokslą likviduoti Staliną ir jo režimą. Tatai buvo Hitlerio žvalgybos šėtoniškoji, anot Gomulkos, provokacija. Betgi antroji nemažiau šėtoniškoji provokacija parėjo
DIEVO KARALYSTĖ

(9)Bankavimas ir meklerystė ir kitos panašios vertelgystės, kurios yra labai naudingos dabartinėse sąlygose, nebebus reikalingos, nes naujose sąlygose iš žmonių padermės bus reikalaujama apsieiti su kitais taip kaip su vienos šeimynos nariais; todėl asmeniškas kapitalas ir pinigų skolinimas nebebus reikalingas nei palaikomas. Namų nuomotojai ir agentai turės susirasti sau naujų užsiėmimų, nes naujasis Karalius nepripažins dabarties patentus ir dokumentus teisėtais. Jis pasakys, kad nupirkdamas Adomą ir jo padermę, Jis taip pat nupirko ir Adomo buveinę — žemę. (Efez. 1:14). Todėl jis ją atiduos ne savi- myliams, godulingiems arba pelno gaudytojams, bet jos geriausios dalys bus atiduotos „romiesiems“, kaip kad yra Jo pažadėta pamoksle nuo kalno. —Mato 5:5.Apie šį didįjį, Mozės atvaizdintąjį Karalių ir Teisėją (susidedantį iš Galvos ir kūno), Viešpats Dievas yra pasakęs: —„Viešpaties dvasia nusileis ant jo, išminties ir supratimo dvasia, patarties ir stiprybės dvasia, mokslo ir maldingumo dvasia ir jis pasidarys pilnas Viešpaties baimės dvasios. Jis teis ne kaip akims rodosi, ir pasmerks ne kaip ausims girdisi, bet jis teis teisybe beturčius ir lygybe darys nutarimą šalies nužemintiems. Jis užgaus žemę savo burnos lazda ir savo lūpų kvapu užmuš bedievį. Teisybė bus jo strėnų juos ta, ir ištikimybė jo inkstų susijuosimas“. — Izaijo 11:1-5.Kai kuriems gali atrodyti, kad šitokia dieviškoji programa padarys žemę beturčių Rojumi, bet sielvarto vietą tiems, kurie dabar yra įpratę gyventi pertekliuose ir turėti daugiau už kitus; gal dėlei pasisekimo arba didesnio sugebėjimo arba pasitaikiusių progų, arba neteisingu pasielgimu įsigytų turtų. Tokie turėtų atsimint ką pasakė didysis Teisėjas pirm aštuoniolika šimtmečių: „Vargas jums turtingiesiems, nes jūs jau atsiėmėte savo paguodą. Vargas jums, kurie esate sotūs (užsiganėdinę), nes būsite alkani (nepatenkinti)“. (Luko 6:24, 25). Pirmiausiai kai kurie bus palinkę dejuoti dėlei savo prarastų pertek 

iš paties Stalino. Tuchačevskio ir kt. byla yra glaudžiau susijusi su vokiečių ir sovie tų kariniu bendradarbiavimu jau 1922 - 1934 metais.1926 m. gruodžio mėn. trys sovietų laivai iš Leningrado atplaukė į Štetino uostą. Iškraunant vieną tų laivų, sutruko vie na atgabentų dėžių. Paaiškėjo, kad dėžės viduje buvo nuodingom dujom užtaisytos granatos. Šie trys sovietų laivai buvo atgabenę 300.000 granatų, pagamintų vokie čių fabrike Rusijoje, skirtų Reicho kariuo menei. Iš čia visas pasaulis sužinojo apie sovietų su vokiečiais bendradarbiavimą gaminant ginklus bei amuniciją, o taip pat ruošiant kariuomenei kadrus. Bendra darbiauta trijose srityse: karo aviacijos, šarvuočių ir nuodingų dujų. Rusijos gilumoje buvo įsteigtos karo pramonės įmonės, veikė atitinkamos mokyklos ir tyrimo įstaigos. Jau 1920 m. buvo sudaryti pirmie ji ryšiai, ir tų metų pabaigoje įsisteigė ypa tingasis, buvęs vokiečių armijos žinioje — Heresleitungo, slaptasis skyrius — Son- dergruppe R (ypatingoji grupė Rusijoje). Pinigų (10 milijonų markių) teikė armijos vadovybė iš savo slaptųjų fondų. Šis buvęs bendradarbiavimas dabar yra atskleistas ir smulkiai aprašytas aviacijos generolo Speidelio straipsnyje „Reichswehr und rote Armee“ žurnale „Vierteljahreshefte fuer Zeitgeschichte“ 1953 m. sausio mėn. Stuttgarte. Speidelis teigia, kad aviacijos centras, buvęs Rusijoje, Lipecke netoli Vo ronežo, išmokslino apie 450 pilotų Vokietijos aviacijai, neskaitant technikinio personalo. šiame Vokietijos ir Rusijos bendradarbiavime dalyvavo Tuchačevskis, neslėpdamas savo simpatijų vokiečių kariuomenės generolams. Susitikdavo su jais Ru sijoje manevruose ir karo mokyklose. Tuchačevskis būdavo Berlyne ir čia pabaigė vokiečių štabo karininkų slaptą kursą. Jam buvo atviros visos Reicho kariuomenės paslaptys. 1932 m. žymesnių sovietų karininkų delegacija su Tuchačevskiu prie ky dalyvavo kariuomenės manevruose Vo kietijoje. Ji buvo net paties prezidento Hindenburgo priimta. Šis bendradarbiavimas buvo jau Lenino įsitikinimu pagrįstas ir Stalino tęsiamas. Leninas teigė, kad sovietai ir vokiečiai turi bendrus priešus ir bendrus interesus ir dėl to sovietų ir vokie čių armijos turi bendradarbiauti. Pagal Leniną, Versalio traktatas buvo „grobikų ir plėšikų traktatas“ ir Versalio taika laikosi tiktai Lenkija; „vokiečiai siekia atsikeršijimo, o mes norime revoliucijos, — mokė Leninas, — dėl to mūsų tikslai yra vienodi“. Šio nusistatymo sovietų armijoje laikėsi ir Tuchačevskis. Jis pasitikėjo su-
(Nuke'.ta į 4 psl.)

lių ir lygiai kaip dabar dievobaimingi turtingieji turi vargo, nenorėdami pasišvęsti ir pasirodyti vertais dalyvavimo Kristaus Karalystėje, taip ir tuomet turtuoliai, įpra tę prabangiai gyventi, turės vargo kol išmoks drausmės, lygiai kaip ir tie, kurie pirmiau buvo sunkiais prityrimais mokina mi paklusnumo.Neišvengiamas sulyginimas bendruome nės, kokį atliks rūstybės dienos anarchija, turės būti priimtas, ir laikui bėgant, (vieni anksčiau, kiti vėliau) visi pripažins mei lės viešpatavimo naudingumą. Prityrimai parodys, kad einant Dievo patvarkymu visi, kurie norės, bus palaiminti ir bus tikrai laimingi, ir žengs „aukštyn“ šventumo vieškeliu, vedančiu į garbingą žmoginį tobulumą (į Dievo paveikslą) ir į amžinąjį gyvenimą (Iza. 35:8). Šiandien abelnai manoma, kad jei dabartinės įmonės būtų išmintingai ir sistematiškai naudojamos ir jei visi dirbtų kas visiems naudinga, tai nebereikėtų dirbti daugiau kaip 3 valandas per dieną. Ir dangaus Karalystei vadovaujant žmogaus pasiliuosavimas nuo sun kaus darbo nebebus doriniai nei kūniškai pažeidingas, kaip iš tikrųjų atsitiktų dabartinėse sąlygose, kuomet vis aplinkui ty koja piktas ir pagundos ir tik laukia progos pasinaudoti paveldėtomis žmogaus silp nybėmis.Kuomet jau šėtonas bus surištas ir piktas suvaržytas ir išviršinės pagundos pašalintos, liuosasis laikas, pagarbintai bažnyčiai vadovaujant, bus praleistas tyrinėjant gamtą ir gamtos Dievą ir Jo garbingąsias ypatybes: Jo išmintį, teisingumą, meilę ir galybę; ir tokių dalykų tyrinėjimas bus be galo įdomus ir interesingas. Tai darydami žmonės pradės džiūgaudami grįžti į žmoginį tobulumą, nes tai yra jų vargo ir ištyrimų tikslas. Taip pat reikia atsiminti faktą, kad naujoji valdžia rūpinsis ne vien didesniais saivo pavaldinių reikalais, bet taip pat ir mažiausiais dalykėliais. Tai bus „pavyzdinga valdžia“ pil- niausiojo to žodžio prasmėje.(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, Ill. U.S.A. (61632).
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Didieji likvidavimai (Atkelta iš 3 psl.)

ministeris Litvinovas savo atsiminimuose 
rašo, kad Stalinas buvo priėjęs įsitikini
mo. jog Vokietijos kancleris Strezemanas 
numato sudaryti vakarinių valstybių blo
ką (Anglijos, Prancūzijos ir Vokietijos),

sijusia su Prūsijos junkerių kasta vokiečių 
generolija, bijojusią pragaištingo Vokieti
jai karo su Rusija. Hitleriui atėjus į val
džią, atsirado gilūs Stalino ir Tuchačevs- 
kio įsitikinimų skirtumai. Tuchačevskis 
buvo įsitikinęs, kad Hit’eris ruošiasi už
pulti Rusiją ir išvengti karo galėtų tiktai 
vokiečių generolija, sutramdant Hitlerį ir 
nacionalistus. Stalinas bet gi buvo tos nuo 
monės, kad Vokietijos ir Rusijos taiką gali 
užtikrinti Hitleris, o ne vokiečių generolai. 
Stalinas manė, kad vis dėlto jis susitars su 
Hitleriu ir jam pavyks Hitlerio ir nacio
nalsocialistų ruošiamąjį smūgį nukreipti į 
Vakarus. Be to, Stalinas manė, kad Hitle
ris įrodys esąs stipresnis už vokiečių gene- 
roliją, ir čia Stalinas neklydo. Tuchačevs- 
kio ir Stalino nusistatymų nederėjimą gi
lino dar amžiaus bei partinio stažo skirtu
mas. Kai 1937 m. siautėjo ježovščinos na
gano šūviai į pakaušį, Tuchačevskis buvo 
44 metų, Putna 45, Uborevičius 41, Jaki- 
ras 41, Gamarnikas 43, o Stalinas jau tu
rėjo 58 metus, Vorošilovas 56, Budiony 54. 
Kai dėl Stalino ir Tuchačevskio santykių 
iš viso, tai Stalinas nepamiršo ir negalėjo 
Tuchačevskiui dovanoti jųdviejų nuomo
nių skirtumo dėl pralaimėto vadinamojo 
„žygio į Vislą“ 1920 metais: pagal Stalino 
strategiją Budiony su savo raiteliais turė
jo užimti Lvivą ir žygiuoti į pagalbą armi
jai, einančiai į Varšuvą, o Tuchačevskis 
buvo kitos nuomonės bei plano. Dėl nepa
sisekusio Varšuvos žygio bet gi Tuchačevs 
kis nusipelnė Stalino keršto.

1937 m. birželio 11d. „Pravda“ pateikė 
visuomenei žinių, kad yra patraukti į teis
mą maršalas Tuchačevskis, generolai Jaki 
ras ir Uborevičius, gen. Primakovas, aka
demijos viršininkas generolas Stoikas, 
gen. Feldmanas, gen. Eichmanas ir karo 
atašė Londone generolas Putna. Byla vyko 
uždaromis durimis. Buvo kaltinami kari
nės priesaikos sulaužymu, tėvynės išdavi
mu, tarnyba svetimai valdžiai, priešingai 
Sovietų Sąjungai. Sekančią dieną „Prav
da“ paskelbė, kad kaltinamieji prisipažino 
nusikaltę, buvo pasmerkti mirti ir spren
dimas įvykdytas.

Šioje Tuchačevskio ir kt. byloje buvo 
veiksmingos dvi provokacijos: viena — 
Hitlerio, antroji — Stalino. Tuchačevskis 
1935 m. kovo 31 d. „Pravdoje“ paskelbė

režimą. Heydrichas apie tai pranešė Him
leriui. Jiedu buvo vieningos nuomonės, 
kad Skoblino pranešimas čia teikia didelį 
ginklą prieš vokiečių generolus, nekenčian 
čius nacionalsocialistų. Himleris su Heyd- 
richu tatai pateikė Hitleriui, kuriam betgi, 
jų nustebimui, šis sąmokslas nepatiko, nes 
perversmai yra patrauklūs — rusų genero 
lų pasisekimas gali paskatinti panašiam 
žygiui vokiečių generolus. Bet gi Hitleris 
įsakė Skoblino pranešimą išnaudoti taip, 
kad susidarytų praraja tarp vokiečių ir ru 
sų generolijos ir kad susidarytų praraja 
tarp Stalino ir sovietų armijos — jos būkš 
tauta karo atveju. Dėl to reikėjo, kad Tu
chačevskis būtų išduotas Stalinui. Šią ope 
raciją atlikti Hitleris pavedė Heydrichui. 
Čia buvo tiktai vienas būdas: reikėjo pa
sirūpinti, kad informacija apie Tuchačevs 
kio sąmokslą su vokiečiais patektų Stali
nui iš neįtartinos vietos. Heydrichas pasi
rūpino, kad informacija pasiektų Prancū
zijos krašto apsaugos ministerį Daladierą 
ir Čekoslovakijos prezidentą Benešą. Dala 
dieras tatai pranešė sovietų ambasadoriui 
Paryžiuje Potiomkinui, o Benešąs sovietų 
ambasadoriui Pragoję Aleksandrovskiui. 
Ši žodinė žinia vėliau turėjo būti patvir
tinta dokumentais, kurie atsirado 1937 m. 
balandžio mėn. ir turėjo įrodyti Tuchačevs 
kio išdavystę. Dėl šių dokumentų (proto
kolų fotokopijų) vokiečių agentas Pragoję 
susižinojo su vienu iš artimų prez. Bene- 
šui vyrų, kuris reikalą nukreipė j sovietų 
ambasadą Berlyne. Iš čia žinia nuėjo į 
Kremlių, ir iš Maskvos atvyko tuometinio 
NKVD viršininko Ježovo pasiuntinys vy
riausias „Pravdos“ redaktorius Mechlisas. 
Kad nesukeltų įtarimo, vokiečių - Heydri- 
cho agentas už dokumentus pareikalavo 3 
milijonus rublių užmokesčio. Piniginis rei 
kalas buvo per 24 valandas atliktas, ir Je
žovo pasiuntinys grįžo Makvon su doku
mentais. Vėliau, jau karo metu, paaiškėjo, 
kad įteiktieji vokiečiams rublių banknotai 
buvo padirbti.

Kai dėl pačių dokumentų paruošimo, tai 
Heydricho uždavinys buvo palyginamai 
nesunkus, nes nereikėjo naujai dokumen
tus - protokolus padirbinėti, o galima bu
vo panaudoti provokacinius protokolus iš 
1928 m., pakeičiant datas ir kitus mažmo
žius. Anų metų sovietų užsienių reikalų

nukreiptą prieš Sov. Sąjungą. Dėl to Stali
nas nedelsdamas ėmėsi veikti prieš, ir 
1928 m. gruodžio mėn. atvyko į Berlyną iš 
Tuchačevskio, Jakiro, Uborevičiaus suda
ryta delegacija ir čia susitiko su von Seck- 
tu ir von Hammersteinu. Tuchačevskis 
tuomet buvo raudonosios armijos generali
nio štabo viršininkas. Jie savo pokalbinin
kams - vokiečiams, kaip pažymi Litvino
vas, pasakė, kad yra pasiryžę bendradar
biauti prieš komunistų partiją ir kad tin
kamą valandą paims valdžią ir sudarys 
provokišką vyriausybę Rusijoje. Dėl to ne
reikia, kad būtų vykdomas Strezemano 
planas, sudarant Rusijai priešingą vakarų 
valstybių bloką, o perversmas Kremliuje 
užtikrins vokiečiams plačiausią rinką Ru
sijoje. karinės diktatūros valdomoje. Šis 
provokacinis Stalino pasiūlymas ir Vokie
tijos civ. valdžios buvo priimtas, o Vokie
tijos armija iš savo slaptų fondų paskyrė 
pusę milijono markių sovietų generolų dis 
pozicijai. Kadangi šio susitarimo protoko
lai išliko „Sondergruppe R“ bylose, reikė
jo tiktai juos išgauti ir panaudoti. Pažymė 
tina, kad protokolų išgavimas vis dėlto bu 
vo komplikuotas ir Heydrichui reikėjo 
su Reicho kriminalinės policijos viršinin
ku H. Nebe ir jo dviem specialistais įsi
laužti į Krašto Apsaugos Ministerijos raš 
tinę, paimti bylas ir sukelti gaisrą, kad at 
vykę ugniagesiai panaikintų įsilaužimo žy 
mes.

Chruščiovas XXII bolševikų partijos su 
važiavime Maskvoje ir Gomulka savo par 
tijos C. Komitete Varšuvoje, pranešdami 
apie „šėtonišką“ Hitlerio, deja, Stalino 
įkvėptą, provokaciją, ne be to, kad būtų 
nežinoję, bet sąmoningai nutylėjo gen. 
Skob'ino vaidmenį, nes paaiškėtų, kad Sta 
lino provokacija yra šėtoniškesnė už Hitle 
rio. Iš šių provokacijų didysis laimėtojas 
bet gi buvo Hitleris, nes laimėjo Stalino 
įvykdytą didįjį valymą — buvo nužudyta: 
3 maršalai (iš visų 5), 13 armijos vadų (iš 
15), 57 korpusų vadai (iš 85), 110 divizijų 
vadų (iš 195), 220 brigadų komandantų 
(iš 406). Sušaudytųjų skaičiuje buvo 11 
Krašto Apsaugos liaudies komisaro pava
duotojų ir 75 Karo Tarybos nariai (iš 80). 
Karininkų sušaudyta ne mažiau kaip 30 
tūkstančių. 3. Va.

VEDA: V. Čekauskienė-Grinkevičiūtė

dalykus. Visuomet prisiminkite, kad klau 
sytojai yra tokie pat žmonės, kaip ir jūs, 
su tokiais pat kasdieniškais rūpesčiais. 
Pradėkite pokalbį paprasčiausiu dalyku, 
o vėliau pamažu ir savaime bus pereita 
prie sudėtingesnių dalykų, ir tada jau ne
besėdėsite kampe kaip nebylys.

PIRMOSIOS ŠUKOS

Pirmosios šukos buvo paties žmogaus 
ranka su jos penkiais pirštais, kuriais jis 
braukdavo savo plaukus. Kai jam tai atsi
bodo, tai jis pasidarė rankos formos šu
kas iš medžio ar kaulo. Tai buvo jau ak
mens amžiuje.

Kada metalai buvo atrasti, tada ir šukos 
pakeitė savo pirminę rankos išvaizdos for 
mą. Senovėje romėnai gamindavo šukas 
meniškai, lyg kokį kūrinį. Tada šukos ėjo 
kaip brangi dovana gražioms moterims. 
Šukos buvo daromos iš žalvario su brang- 
akmenimis arba iš dramblio kaulo su auk-

straipsnį, kuriame buvo įspėjama dėl Hit
lerio karo planų. Dėl šio straipsnio Vokie
tijos ambasadorius Maskvoje įteikė sovie
tų valdžiai protestą. Stalinui, kuris viso
mis priemonėmis siekė įsiteikti Hitleriui, 
Tuchačevskio likvidavimas turėjo būti ge-

Ten, knr Nemunas banguoja

TYLUS KAIP ŽUVIS

Žuvys akvariume atrodo gražiai. Kiek
vienas su malonumu stebi jų spalvų ir ju
desių žaidimą. Tačiau jos yra tylios kaip 
nebylės.

Bet žuvys - žmonės, ne tie, kurie gimė 
po žuvies ženklu, bet tie, kurie kiekvieno
je draugijoje, kiekviename pobūvyje sėdi 
ir tyli, kaip nebyliai, tokie nesudaro dide
lio malonumo nei svečiams, nei šeiminin
kams. Įdomiai ir gražiai vesti pasikalbėji
mus tai sunkiai išmokstamas gabumas, 
bet, pasinaudojant kai kuriais patarimais, 
galima pamažu išmokti ir draugijoje, sve
čiuose įdomesniais būti, o ne sėdėti ten 
„užsičiaupus“.

1. Nesiruoškite iš anksto tam, kaip moki 
niai, žodyno ar jumoro knygose neieškoki
te medžiagos pašnekesiams, nes tokie da
lykai maža ką tepadeda laisvam pokalbiui.

2. Nepasitikėkite per daug receptui dėl 
„gabumo klausytis“. Kad jūs turite kito 
su įdomumu klausytis, tai savaime supran 
tarnas mandagumo reikalavimas. Bet ne
būkite panašūs į detektyvą. Asmuo, su ku 
riuo kalbatės, gal visai nenori išpasakoti 
visko apie save, savo profesiją, mokslą, pa 
mėgimus ir t.t. Pašnekesys yra skirtas 
duoti ir imti.

3. Pašnekesys nereiškia, kad kuri nors 
tema turi būti iš pagrindų išnagrinėta. 
Nors tai gali būti ir labai įdomu, bet nela
bai ir ne visada tinka svečiuose, draugijo
je. Reikia stengtis daugiau paviršutiniš
kai paliesti šią ar tą temą.

4. Labai sunku pasišnekėjime išvengti 
kalbėti apie „aš“, „save“, bet reikia steng
tis kuo toliau į šalį nustumti savo „aš“.

5. Venkite vartoti visokias nereikalin
gas ir bereikšmes smulkmenas, kaip, pvz., 
„Na, tai aš taip ir galvojau, o, štai, aš taip

so papuošalais.
1600 m. elegantiškos, meniškos šukos bu 

vo jau tiesiog pasigėrėjimo vertos. Prancū 
zų dailiųjų dirbinių amatininkai gaminda
vo jas kaip kokius meno kūrinius. Jos bū
davo daromos su visokiais paslėptais po 
sklendėmis veidrodukais, užrašais, orna
mentais, paveiksliukais. Ponai duodavo 
šukas oficialiai savo sužadėtinėms, arba 
siųsdavo slapčia savo simpatijoms. Užra
šai šukose tada būdavo daugiausia tokie 
pat, kaip ir žieduose arba medalijonuose, 
būtent: „Aš myliu tave“, „Prisimink ma
ne“, „Išklausyk mane“ ir panašiai.

Vėliau daugiau dėmesio buvo kreipiama 
jau į medžiagos vertę. Labai madoje tada 
buvo šukos šviesaus vėžlio kiauto su auk
so ar sidabro išgražinimais.

1800 m. vėl buvo madoje šukos su viso
kiais ornamentais ir ištisais vaizdais iš 
žmonių gyvenimo.

O kai technika pakeitė rankų darbą, tai 
ir šukos pasidarė nebemeniškos, tik savo 
paskirtį atitinką įrankiai. Šukų gamyba 
buvo vis daugiau mechanizuota. Dabar 
mes vartoj atne įvairiausių rūšių šukas, ir 
jų gamintojai žiūri, kad jos būtų kuo prak 
tiškesnės ir naudingesnės.

LAMANŠO NUGALĖTOJAI

Į sportinių pasiekimų, susijusių su La
manšu, metraštį įrašyta dar viena pergalė. 
Pirmą kartą žmogui pavyko nuplaukti nuo 
Anglijos kranto iki Prancūzijos pakrantės 
ir sugrįžti atgal.

Dvigubą nokautą kanalas gavo nuo ar- 
gentiniečio keturiasdešimt dviejų metų 
amžiaus plaukiko Antonio Albertondžio. 
Šio fenomeno sąskaitoje yra nemaža pasie

tos Stalino valios įrodymas.
Ano meto žymiųjų šnipų bei provokato

rių eilėje žymiausioji vieta atitenka balto
sios gvardijos generolui Mikalojui Skobli- 
nui, gyvenusiam Paryžiuje. Skoblinas bu
vo vienas priešakinių narių baltosios gvar
dijos karinės organizacijos ROVS, kuriai 
vadovavo gen. Vrangelis, o po jo mirties 
gen. Kutiepovas. Skoblinas buvo žymus 
veikėjas ir rusų emigrantų tarpe. šioje 
aplinkoje sovietų politinei policijai pavy
ko surasti šnipą, ir tatai buvo, taigi, gen. 
Skoblinas, kuris, be abejo, dalyvavo gen. 
Kutiepovo pagrobime ir organizavo pagro
bimą užėmusio Kutiepovo vietą generolo 
Millerio. Be to, Skoblinui buvo pavesta su 
daryti sovietų generolų su Tuchačevskiu 
priekyje provokacinį sąrašą prieš Stalino 
diktatūrą. Skoblinas buvo žinomas ir Hitle 
rio aplinkoje: jis Gestapui teikė informa
cijas apie Sovietų Sąjungą. Šį kartą jo in
formacija buvo ypač svarbi Hitleriui: 1936 
m. pabaigoje Skoblinas atsilankė pas R. 
Heydrichą, politinės Hitlerio žvalgybos 
(Sicherheitsdiensto) viršininką, su žinia, 
tarsi, maršalas Tuchačevskis turįs susitar 
ti su baltąja rusų emigracija ir vokiečių 
generolais dėl pagalbos rusų armijai, be
siruošiančiai nuversti Staliną ir pakeisti

ERDVĖS BIZNIS

Erdvės valdybos psichologas - tyrinėto
jas pasikvietė keletą savanorių pas save, 
norėdamas susipažinti su jų psichologija. 
Pirmasis įėjo indėnas. Tyrinėtojas paklau
sė jį:

— Ko jūs norėtumėte už skridimą į erd
vę?

— Tūkstanties dolerių, — atsakė indė
nas.

— O jeigu jūs J žemę nebegrįžtumėte, 
tai tie 1000 dolerių jums neduos jokios 
naudos!

— Taip, bet mano žmona tada turės tei
sę juos gauti.

Antrasis savanoris buvo prancūzas iš 
Kanados. Jis pareikalavo 2000 dolerių.

— Ir kuriam reikalui? — klausė tyri
nėtojas.

— 1000 dolerių mano žmonai ir 1000 do
lerių mano draugei, — paaiškino prancū
zas.

Trečiasis savanoris buvo iš Levanto. Jis 
pasakė, kad tik už 3000 dolerių skristų.

— O kaip jūs tuos 3000 dolerių sunaudo 
tumėt? — paklausė tyrinėtojas.

— 1000 dolerių duočiau jums, kaip ko
misą už tarpininkavimą, 1000 dolerių pa
silikčiau sau, o trečiąjį tūkstantį gautų 
|as, kuris skristų mano vietoj į erdvę.

V.C.

(Tarybinės spaudos ištraukos,
Širdį ver kaip yla: 
Numylėtoj mano vietoj 
Gyvena barzdyla.

A. Vienažindys

IŠVIRKŠČIOJI PUSĖ

Gylienė plasnojo atsisegiojusi ir tekina. 
Susitikusi Vapsaitę, nudžiugo ir sustojo 
atsikvėpti.

— Skubėk, dar gausi.
— Kas taip? Ar ungurį davinėja? Tuoj 

lekiu!
— Ką tu! Ungurį!.. Visai kultūra nebe

sidomi. Prie knygų eilė. Gerai, kad atsimi
niau, reikia dar Mašalui paskambinti. Te
gul nusiperka. O tai paskui nebus.

Vapsaitė net išsižiojo. Rodos, Gylienė
— moteris kaip moteris, o čia staiga — 
knygos!.. Kam gi, sakykite, miesto gyven
tojui knygos, jeigu kavinėje gali visas 
miesto naujienas sužinoti. Tegul skaito 
provincija, kaimas, kur ilgi, nuobodūs va
karai.

Bet Gylienė nenustigo.
— Tu ko? Dar abejoji? Bėk, nežiopsok. 

Šiandien laikraštyje, sako, ši knygiūkštė 
sukritikuota. Laimė, kad dar ne visi laik
raštį gavo. Aš irgi kad kiek būčiau pra
žiopsojusi, nes kur ten vartysi laikraščius. 
Nėra reikalo — aš kartais iš vakaro daug 
daugiau žinau, negu rytą spaudoje būna 
paskelbta. Bet vyras parodė. „Va, — sako,
— žiūrėk, kiek klaidų autorius padarė, 
nušviesdamas žirnių ir pupų hibridizaci
jos istoriją. Be to, viršelis abstrakcionis- 
tinis...“

— O kas ta hibridizacija? Neprisimenu 
tokio žodžio, nors ir mokiausi prancūzų...

— Hibridizacija? Kaip čia pasakius... 
Knygoje, manau, bus paaiškinta... O aš ir 
užmiršau vyro paklausti per tą skubėjimą. 
Na, tiek tos bėdos. Svarbiausia, kad knygą 
gavau. Vienuolika egzempliorių paėmiau. 
Pažįstamiems nusiųsiu, o ir sau bent tre
jetą pasidėsiu. Juk vaikai auga — reikia 
turėti tokius dalykus... Aš jau pilną len
tyną prisikimšau sukritikuotų knygų, — 
vis po kelis egzempliorius. Kartais netgi 
paskaitinėju. Viršelį tai žadu vietoj pa
veikslo įsirėminti.

Vapsaitė, draugės įkvėptų žodžių sušil
dyta, ir pati ėmė nerimauti.

— Tai kaip, ar smarkiai sukritikavo?
— Sako, smarkiai. Vienos klaidos. Gir

di, nerūpestingas darbas...
— Reikėtų su vargšu autoriumi susipa

žinti, kavutei pasikviesti. Mašalienė sprog 
tų iš pavydo.

— Uch, patinka! — atsiduso Vapsaitė ir

kurios aiškios ir be aiškinimų)
sukruto. — Lekiu ir aš. Labai mėgstu ki
tų klaidas. Žinote, malonu. Skaitai sau ir 
žinai, kad čia parašė kvailys. Kažkaip pa
čiai drąsiau. Galima ir nusijuokti be rizi
kos. Ir dar, žinote, kaip rebusas. Pirma 
skaitai knygą ir, nežiūrėdama į kritiką, 
spėlioji, kur klaidos, o paskui paimi laik
raštį, patikslini... Linksma.

Bet Gylienė nepasitikėdama sukluso:
— Kodėl linksma? Aš, priešingai, visai 

nesijuokiu. Susirandu klaidas ir laikau, 
kad tai ir yra pati tikroji tiesa. Pasibrau
kiu. Visa, kas sukritikuotą, tai perlai. 
Suprantate!.. Mintinai išmokti tas vietas 
reikia. O jūs kažkaip... atvirkščiai galvo
jate.

— Ar aš?
— Jūs.
— Ne, tai jūs atvirkščiai.
— Ne, jūs! Mat, jau pripratusi. Kai 

pradėjote nuo išvirkščių kojinių, tai ir vi
sas gyvenimas kažkoks išvirkščias...

— Jūsų pačios gyvenimas išvirkščias! 
Visi žino, kad tik pavardę vyro nešiojate, 
o iš tikrųjų tai...

— Kas iš tikrųjų? Kas? Pavydite, kad 
turiu ir vyro pavardę, ir dar kai ką prie 
to. O jūs taip ir džiūstate, rūteles apsika
binusi...

— Šmeižikė!..
— Pati tokia!..
Abi staiga apsisuko ir nudūmė priešin

gomis kryptimis.
A. Baltrūnienė
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galvočiau...“, arba: „Taip nustebau, kaip 
niekados, taip nustebau, kad net savo vy
rui pasakiau...“ ir pan. Tokios smulkme
nos gali papiktinti jūsų klausytojus.

6. Venkite vartoti netaktiškus klausi
mus, komplimentus ir nekritikuokite pik
tai kitų žmonių ar dalykų. Nors ir kaž
kaip būtumėte teisingi, bet tai niekam ne
malonu klausytis.

7. Politinės ir religinės temos netinka 
lengvam pokalbiui.

8. Savo sapnų pasakojimą palikite psi
chiatrams, nes jie už tai apmokami! Pa
prasti jūsų klausytojai turi pakankamai 
savų kompleksų.

9. Nestabdykite kitų juoko, bet patys at
sargiai krėskite juokus, jeigu nežinote po
kalbininkų nusistatymo.

10. Venkite visą vakarą būti tik juokda
riu, nes tada kiti gali pradėti jūsų bijotis 
arba pradėti naudotis jumis kaip klounu 
ir vėliau stebėtis, jeigu jūs elgsitės norma
liai, kaip ir kiti.

11. Negražu, jeigu jūs kalbate su savo 
gerais bičiuliais apie dalykus ir žmones, 
kurie čia pat yra ir kurių kiti nepažįsta. 
Reikia nors trumpai pirmiau painformuo
ti.

Svarbiausia — negalvokite, kad turite vi 
sada sakyti kokius nors labai išmintingus

Telšių chuliganai šaukė: mes dar 
susitiksime*

(E) Telšiuose susirūpinta chuliganų 
siautėjimu, girtavimu, praeivių užpuldi
nėjimu. Miesto piliečiai su 30 parašų krei
pęsi su aliarmu į „Tiesą“. Toji pasiuntusi 
savo korespondentą, ir jis Žemaitijos sos
tinėje štai ką patyręs (plg. „Tiesą“, nr. 
258, lapkr. 2 d.): mieste vakarais šliaužio
ja „Stileivas vaizduojantieji įkaušę jau
nuoliai“ ir stengiasi išprovokuoti mušty
nes. Telšių „Masčio“ klube kas trečiadienį 
vyksta šokiai su peštynėmis, o aplink klu
bą atsiradusios karčiamos, kur „savi žmo
nės“ bet kuriuo metu aptarnaujami nami
ne. Telšiuose rajono milicijos sk. viršinin
ku -yra P. Puzinovas, ir paklaustas, kodėl 
nečiumpami chuliganai, jis atsako: su
čiupt sunku... Dabar tikimasi, kad, mili
cijai esant bejėgei, su chuliganizmo reiš
kiniais teks dorotis vad. draugovininkams 
ir komjaunuoliams. O chuliganai? Jie girti 
varomi iš sueigų, salių ir suspaudę kumš
čius grasina: „Mes dar susitiksime!“

Prof. Žemaitis: aš nepakankamai 
supratau

(E) Lapkr. 6-7 d.d. Lietuvoje minint 
bolševikinę spalio šventę, leista pasisakyti 
ir kai kuriems senosios ir jaunesnės kar
tos mokslininkams. Apie 80 m. amž. prof. 
Z. Žemaitis pasisakė (plg. „Tiesą“, nr. 261 
lapk. 6d.), kad Rusijoje anuomet gyvenu
sius inteligentus gąsdinusi neaiški ateitis 
ir veikusi vokiečių baimė. O dabar seny
vam profesoriui jau atrodo viskas aišku 
bei teisinga... Dabartinis Vilniaus univ. 
rektorius prof. dr. J. Kubilius lapkr. 7 d. 
„Tiesoje“ (nr. 262) išgarbino sovietinį 
auklėjimą ir paniekino nepr. Lietuvos me
to specialistų ruošimą — jo žodžiais, anuo
met specialistai buvę ruošiami „tarsi prie
das prie buržuazinio valstybės aparato“. 
Vis dėlto jis teigiamai įvertino laisvos Lie
tuvos dėstytojus, profesorius — jie buvę 
bene vieninteliai mokslo vystymo iniciato
riai. O kaip su bolševikiniu auklėjimu, 
kad ir Vilniaus universitete? Čia teatsako 
paties rektoriaus žodžiai: „... vis dar bū
na, kad aukštosios mokyklos auklėtiniai 
rodo abejingumą, susidūrę su sunkumais 
nusivilia ir net susitaiksto su blogybėmis“. 
Tad, esą, reikia stiprinti auklėjimo darbą 
— beveik 20 m. nuo sovietinio pavergimo 
pradžios praėjus...

kimų. Pavyzdžiui, 1957 m. jis nuplaukė 
Paranos upe nuo Rosario iki Buenos Aires 
(beveik 250 km) per 3 paras ir 7 vai.! Ke
lis kartus jis buvo taip pat perplaukęs La
manšą, bet tik į vieną pusę, kol pagaliau 
ryžosi jį nugalėti dvigubai.

Plaukikas startavo Duvre ir pasiekė 
Prancūzijos krantą per 18 vai. 50 min. 
Sportininkui nesisekė — pūtė stiprus vė
jas, buvo didelės bangos, tirštas rūkas. To
dėl pirmoji kelio pusė pareikalavo daugiau 
laiko, negu jis buvo numatęs. Pastovėjęs 
seklumoje prie kranto viso tik 4 min., Al- 
bertondis vėl pasinėrė į bangas. Sugrįži
mas prie baltųjų Duvro uolų užėmė 24 vai. 
11 min.

Paskutinis etapas vos neužsibaigė tra
giškai — iki kranto buvo likę tik truputį 
daugiau kaip 500 m, o plaukikas nustojo 
jėgų. Jis negalėjo pajudinti nei rankų, nei 
kojų, vos laikėsi ant vandens. Tada iš plau 
kiką lydėjusio katerio į vandenį šoko Al
bertondžio treneris. Jis plaukė greta savo 
auklėtinio, padrąsindamas jį. „Nepasiduo- 
ki, krantas arti!“ — šaukė treneris plauki
kui, kuris buvo beveik be sąmonės.

Daugiau kaip dviejų valandų prireikė 
Albertondžiui, kol jis nugalėjo paskuti
niuosius 500 m. Pajutęs po kojomis žemę, 
plaukikas atsistojo, svyruodamas atbrido 
iki kranto ir krito žemėn.

Visas šis kelias buvo nuplauktas per 43 
vai. 5 min. Įdomu pažymėti, kad pirmajam 
plaukikui, perplaukusiam kanalą į vieną 
pusę (kapitonui Vebui, 1875 m.), prireikė 
daugiau kaip 40 vai. Tada toks pasiekimas 
buvo laikomas neįtikėtinu. Tačiau nuo to 
laiko atsirado nemaža Lamanšo nugalėto
jų. jų tarpe ir moterų.

Pirmoji moteris, perplaukusi Lamanšą, 
buvo amerikietė G. Ederle. Tai įvyko 1926 
m., o 1933 m. ji apkurto. Gydytojų nuomo
ne, ji susirgo nuo persišaldymo šaltame 
vandeny.

1954 m. baigėsi drama dar vienas ban
dymas pasiekti rekordą. Anglų plaukikui 
T. Mėjui šovė į galvą mintis perplaukti ka
nalą vienam, be lydinčio laivelio. To nebu
vo pasiekę dar nė vienas. Jeigu jis įvyk
dys savo sumanymą, galvojo Mėjus, tai 
jam atiteks ir garbė, ir pinigai.

Pasidėjęs ant nedidelio keltuko maistą 
ir kompasą ,jis nuo Prancūzijos krantų 
išplaukė Duvro link. Keltelį plaukikas 
tempė paskui save. Nuplaukus keletą kilo
metrų, jį sulaikė jūros policija ir sugrąži
no atgal į krantą. Juk plaukti kanalu vie
nam uždrausta. Tačiau Mėjus turėjo tvir
tą nusistatymą. Praėjus savaitei, tamsią 
naktį jis vėl išplaukė Anglijos krantų link. 
Taip šio plaukiko daugiau niekam ir nete
ko pamatyti...
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KOVA IKI
Susiginčijo kryžkelėj du bičiuliai dėl 

lėktuvų katastrofų ir kaip jų būtų galima 
išvengti. Vienas sako:

„Lėktuvas nukrenta todėl, kad pilotai 
nepastebi (gal užsnūsta), jog yra arti že
mės. Padangėm beskrajodami pamiršta, 
kad žemė kieta, ir trenkiasi į ją. Reikėtų 
ant visų kaminų, medžių ir kalnų pakabin 
ti po stiprią šviesą. Tuoj katastrofos su
mažėtų“.

„Nesąmonė“, tarė antrasis. „Niekas ant 
Everesto kalno nelips, kad ten šviesą kabi
nėtų. Vėliavos — kitas reikalas. Vėliavas 
ne tik ant neprieinamiausių kalnų viršū
nių, bet net ir ant mėnulio, pamatysi, ir 
ant kitų planetų gabens“.

„Kvailas tu“, tarė pirmasis. „Kas iš tų 
vėliavų, kad pilotai jų visiškai nemato! 
Skurliai, ir viskas...“

„Tu pats kvailas“, tarė antrasis, „jeigu 
manai, kad vėliavos galėtų padėti lakū
nam išvengti katastrofos. Ne, nei vėliavos, 
nei šviesos nieko nepakeis. Vienintelis ka
tastrofų sumažinimo būdas yra labai pa
prastas: kiekvienas nuo žemės pakylantis 
lėktuvas turėtų turėti bent po vieną ilgą 
virvutę ir, jeigu ne švino gabalą, tai sun
kų akmenį. Kartas nuo karto galėtų tą ak
menį nuleisti žemėn ir žinotų, ar lėktuvas 
dar saugiai aukštai, ar ne“.

„Tai matai, kad kvailas“, tarė pirmasis. 
„Lėktuvų šiomis dienomis milijonai; jeigu 
pilotai ims akmenimis atstumą nuo žemės 
matuoti, tai užmuš daugiau žmonių, negu 
su krintančiais lėktuvais užmuša...“

„Ne“, tarė antrasis, „ne aš kvailas, o tu! 
Žmonės galėtų šalmus nešioti...“

„Nesikvailink, pats kvailas būdamas“, 
tarė pirmasis.

„Daug paprasčiau būtų kiekvienam lėk
tuvui turėti po stiprią šviesą, kad žmonės, 
iš tolo pastebėję ir žinodami, jog gal akme 
nimis atstumą matuos, galėtų pasprukti“.

„Tai jau man visiškai aišku, kuris iš 
mūsų kvailas“, tarė antrasis. „Kalbi, lyg 
anarchistas... Jei žmonės ims nenustatytu 
laiku bėginėti, slapstytis, tai įvyks dau
giau nelaimių, negu nu...“

„Aš tau paantarkistinsiu!“ tarė pirmasis 
supykęs. „Nejaugi nesupranti, kad kiek
vienas žmogus galėtų išsikasti duobę? Ta
da jokių bėginėjimų nereikėtų. Pamatei 
danguje stiprią šviesą ir šoki į duobę. Ot, 
ir po bėginėjimų“.

„Tu beproti“, tarė antrasis. „Matau, kad 
visiškai reikalo nesupranti; duobės tvar
koj tiems, kurie žemėj. O kaip su tais, ku
rie dangoraižių viršuj? Nereikia nė dango
raižių. Kaip su tais, kurie antram aukš
te? Kokias jie duobes kas?"

„Jeigu aš beprotis, tai tu visai be gal
vos!“ tarė pirmasis.

„Pamišėli“, atsikirto antrasis, „pagal
vok, ką sakai. Jeigu aš be galvos, tai ko tu 
čia koliojiesi? Tikras pablūdėlis! Vienas 
sau gatvėj rėkauja...“

„Tai dar pažiūrėsim, kas vienas!“ rikte
lėjo pirmasis.

„Jeigu aš vienas, tai, tur būt, tau nebai
su ir per nosį gauti“.

„Ne snargliams per nosis trankytis!“ 
riktelėjo antrasis.

„Ar tik nebūsi koks šnipas!“
„O, tu, raudonas rupūže!“ sukriokė pir

masis, ir ėmė bičiuliai nedelsdami muštis.
Kadangi abu buvo lietuviai, tai nepuolė 

vienas kito peiliais, nesiboksavo ir japoniš 
kai vienas kito per petį nemetė, o tradici
niu būdu griebė vienas kitą glėbin (iš ša
lies žiūrint būtų galima sakyti — beveik 
draugiškai) ir ėmė ristis. Abu smarkiai su 
šilo, išsidraikė, bet, nors vienas kitam 
pastebimos žalos nepadarė, nei vienas, nei 
kitas nebuvo pasiruošę pasiduoti. Vadina
si, vyko kova iki galo. Ar ilgai jie šituo sti-‘ 
liumi kovojo ir kuris (jeigu iš viso) laimė
jo, sunku pasakyti. Bet reikėtų manyti, 
kad galėjo įvykti ir šitaip;

Bičiuliams mirtinai, taip sakant, kryžke 
lėj besigrumiant, praskrido lėktuvas. Ka
dangi abu buvo nekvaili vyrai ir gerai su
prato, kad vienas kitam nepasiduos, tai 
tuoj abu pašoko.

„Lėktuvas!“ tarė pirmasis, atidžiai žiū
rėdamas į erdvės tuštumas.

„Pavojingai žemai“, pritarė antrasis, ir
gi mesdamas žvilgsnį į tolybes.

„Ar tik pilotas nebus užsnūdęs?“ tarė 
pirmasis. „Pasitaiko“.

„Nesąmonė“, tarė antrasis. „Tokių ne- 
dakepėlių niekas į lakūnus nepriima...“

„Kvailas tu“, tarė pirmasis, „jeigu ma
nai, kad lakūnai yra nedakepėliai. Tur 
būt, savo gyvenime lakūno nesi matęs? 
Pavažiuok kada su. ekskursija į aerodro
mą“.

GALO RAŠO AI. N. Dičpetris
MOŠŲ JAUNIMAS

Šventų Kalėdų proga 
sveikinam savo pažįstamus, 

draugus ir klientus 
ir linkime laimingų 1964 metų.

Bulaitis Peter & Sons
80, Highbury Park, N.5, London.

Tel.: CAN 5164 
ir 

Bulaitis Bros.,
225, Seven Sisters Rd., N.4, London.

Tel.: ARC 0449

„Tu pats važiuok, pusproti", tarė ant
rasis. „Gal nežinai, kad aš prie pat aero
dromo gyvenu. ."

„Tai kažin, kas arčiau?“ tarė pirmasis. 
„Minkštapročių taip lengvai prie aerodro
mų neleidžia. Negalvok, kad tik bilietą nu 
sipirksi ir jau pilotus tikrinsi“.

„Tu. beproti, negali, ne aš", tarė antra
sis. „Aš tuos pilotus tikrinu, kada tik no
riu. O kad tu aerodrome gyveni, tai aiš
kiau. kaip diena — esi pavojingas idiotas, 
valdžia yra pasiruošusi tave deportuoti. 
Tik, duok Dieve, kad įvyktų katastrofa, 
nes kitaip, beskrisdamas iš krašto į kraštą, 
beieškodamas valstybės, kuri tave priim
tų, tu ne tik pats badu numirsi, bet ir pilo
tą numarinsi...“

„Tai tu, durniau, laisvamani, visiškai pa 
siutai“, tarė pirmasis. „Koks patriotas lin 
ketų kitam katastrofos! Ar tik nebus nuo 
tų katastrofų nervai pakrikę...“

„Jeigu tavo nervai pakrikę“, tarė antra
sis, „tai dar nereiškia, kad visi turi iš pro
to kraustytis. Man tai jokia katastrofa, 
kad koks pakvaišėlis iš proto išsikraustė. 
Atvirkščiai, tik nusispiaut...“

„Žiūrėk, kad pagramdų neišspiautum“, 
tarė pirmasis. „Dar pats pirmas išskrisi... 
O kad tau ne visi namie, tai ir iš išvaizdos 
matyti...“

„Tu, champalaiki. Vilniaus chuligane", 
tarė antrasis, „ar matai šitą vyrišką kumš
tį? Šita pati ranka Lietuvoj ne vienam 
jaučiui ragą laužė, o dabar, jeigu nori, 
dantis sutvarkysiu!"

„Nežinojau, kad mongolai yra veterina
rai ir dantistai", atsikirto pirmasis. „Tai 
labai malonu susitikti, ponas daktare-dan 
tiste... O šitą intrumentą ar matai? Vo
kietijoj paršus tvarkiau, tai, jeigu nori, 
atidarysiu pilvą, kad išsivėdintų...“

„Ką?" riktelėjo antrasis, „tu man, be
veik Europos bokso čempionui, grasini, ta
riamai nepaprastai pagaląstu peiliuku? 
Nori dviem smūgiais nokautą gaut?"

„Ne bimbalam Europą daužyt!“ riktelė
jo pirmasis. „Tur būt, apie juodus diržus 
nesi girdėjęs... Jeigu norėčiau, vienu niks 
telėjimu žandikaulį išnarinčiau!“

, Ne šunsnukiams apie juodus!“ sukrio
kė antrasis. „Ar tik nebūsi raudonas?"

„Tu, auksavabali, raudonas!.." sukriokė 
pirmasis, ir puolė bičiuliai vienas kitą...

Jeigu nebūtų bičiuliai, nepultų. Kur tik 
žmogus žiūri, visur aiškiai matai: nepa
žįstami žmonės vienas kitam ant kulno už
lipę ar susigrūdime alkūne į papilvę baks
telėję, šiltai atsiprašo, o jeigu neatsiprašo, 
tri bent skrybėlę kilsteli.
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Laisvalaikio mastymai
RAŠO K. VALTERIS

I „GRAŽUOLES“ BEŽIŪRINT
Jau keletą metų stebėjau „gražuolių“ 

rinkimus televizijos ekrane. Tokie rinki
mai — tai pasityčiojimas iš moters ir jos 
grožio; štai kodėl gražuoles įspraudžiau 
tarp kabučių!

Kol šios nesąmonės vyko kitataučių 
tarpe, tai nedaug dėl to jaudinausi; bet 
kai šia liga ėmė užsikrėsti ir lietuviai — 
darosi liūdna ir graudu...

Žinoma, aš nesu priešingas GRAŽUO
LIŲ rinkimams, bet koktu darosi stebint 
„gražuolių“ rinkimus. Dabartiniai „gra
žuolių“ rinkimai labai primena žemės 
ūkio parodose galvijų (karvių, arklių, 
kiaulių etc), premijavimą. Skirtumas tik 
tas, kad „gražuolių“ nevedžioja po aikštę 
apynasrių pagalba ir pražiodę nežiūri 
joms į dantis... Na, ir, žinoma, „gražuo
lės“ yra žymiai prasčiau apžiūrimos, nes 
„teisėjai“ neįvertina net ir išviršinio kū
no grožio. Juk „teisėjai" mato tik kai ku
rias „gražuolių“ kūno dalis (ir tos pačios 
būna užtinkuotos, uždažytos!..), o padeng
tosios dalys gali būti nesveikos ir labai 
negražios!

TIKRŲ GRAŽUOLIŲ rinkimai ir jų ka
rūnavimas karalienių bei princesių karū
nomis būtų labai pageidaujamas ir girti
nas: būtų išryškintas tikrasis moters gro
žis ir tai būtų paskatinimas kitoms mote
rims siekti vispusiško grožio.

Žinoma, pasaulio gražuolė turėtų būti ir 
tinkamai apdovanota — sakysim, 5 mili
jonais svarų. Valstybinės gražuolės turė
tų gauti iki milijono svarų, o didmiesčių, 
miestų ir miestelių bei kaimų gražuolės, 
aišku, gautų atitinkamai mažiau.

Kandidatėms į gražuoles turėtų būti 
maždaug tokios sąlygos. Jos turi būti apie 
30 metų amžiaus, ištekėjusios ir turinčios 
bent du vaikus, kurių vyresnysis apie 5 
metų amžiaus. Kandidatės turi būti baigu
sios aukštąjį mokslą (namų ruošos, psi
chologijos, biologijos, sociologijos ir peda
gogikos mokslams duodant pirmenybę), 
nerūkančios ir negeriančios alkoholinių 
gėrimų, niekad nenaudojusios jokios kos
metikos ir nesinaudojusios kirpyklų salo
nų patarnavimais, nedėvėjusios sveikatai 
kenkiančių rūbų ir batų.

Paliudijimai apie gražuolės charakterį 
turi būti surenkami slaptai ir nežymiai iš 
vyro, vaikų, tėvų, kaimynų, draugų, kuni
gų ir atitinkamų mokyklų mokytojų. Blo
go charakterio moterys turi būti diskvali
fikuojamos pačioj pradžioj.

SVEIKATA (kūninė, dvasinė ir proti
nė) turėtų būti patikrinta visų specialy
bių gydytojų komisijos, ir tik sveikiausios 
iš sveikiausių galėtų kandidatuoti į gra
žuoles. Esant išorės grožiui apyvieno
džiam, protinėms ir dvasinėms savybėms 
turėtų būti duodama pirmenybė.

Bet laimėjimu gražuolės karūnos reika
las neturėtų baigtis. Laimėtoji premija 
turėtų būti mokama dalimis. Jei gražuolės 
elgesys pasikeistų neigiama prasme, t.y. 
pasidarytų nesuderinamas su gražuolės 
„postu“ dėl jos pačios kaltės, tai ji turėtų 
būti diskvalifikuota, o pinigai pridėti prie 
kitų metų gražuolės premijos.

Gražuolių rinkimą tokiomis sąlygomis 
turėtų remti valstybės, bažnyčios ir visos 
padorios organizacijos. Tokie rinkimai pa
keltų moters žmogiškąją vertę, turėtų 
auklėjamosios įtakos ir paskatintų kitas 
moteris atsikratyti moteris žeminančio 
elgesio.

MYLĖKIME SAVO ARTIMĄ!
Dažnai pagalvoju, kaip labai svarbu 

žmogui ko anksčiausiai gyvenime įsitikin
ti, kad kiekvienas mūsų esam tik menku

tis šios nuostabios žemės keleivis, kad la
bai daug kas priklauso nuo laimės, aplin
kybių.

Šituo pačiu momentu, šią minutę, valan
dą ar dieną, kiekvienas žmogus pasaulyje 
savotiškai pergyvena. Daugelio žmonių 
gali sutapti amžius, profesija, bet nerasi 
kito žmogaus pasaulyje, kuris gyventų ly
giai tokį pat gyvenimą.

žmogus nėra standartinis; kiekviename 
žmoguje glūdi neišmatuojami dvasiniai 
turtai. Daugelis miršta nė nesusapnavę, 
kokius lobius savyje visą gyvenimą turėjo, 
bet dėl nežinojimo ir nebuvimo aplinkybių 
juos prasinešiojo: jei būtų pakliuvę į tin
kamas sąlygas, jų gyvenimas būtų pakry
pęs visai kita vaga.

Dabar vis plačiau kalbama ir rašoma 
apie pagalbą jauniems žmonėms surasti, 
kur jaunuolis labiausiai linksta, kokią pro 
fesiją ar darbą jam tiksliau pasirinkti. 
Net sakoma, kad negabių žmonių iš viso 
nėra. Reikia tik mokėti atrasti, kurioj sri
ty jis gabus. (Čia prisimenu girdėtą isto- 
rijėlę apie Lietuvos operos dirigentą Buk- 
šą. Pasakojama, jog jis vis kartodavęs, 
kad nėra negražių moterų. Jei veidukas pa 
gal kieno nors skonį ir ne toks jau dailus, 
tai arba kaklas, arba rankos, kojos ar lie
muo gali būti be priekaištų. Gali, žinoma, 
būti ir atvirkščiai...).

Dėl šitų priežasčių labai netikslu būtų 
lyginti vieno žmogaus gyvenimą su kito. 
Taip pat dėl šitų pačių priežasčių mes ne
turime jokios teisės pasmerkti kito žmo
gaus dėl jo gyvenimo ar elgesio. Niekados 
negalėtume patikrinti, kaip mes būtume 
pasielgę tuo pačiu momentu, būdami ano 
smerkiamojo vietoje. Kaip dažnai mes pa
tys gailimės pasielgę ne pagal savo valią, 
ir bematant šitai pajuntam, pastebim! Bet 
nei pasakyto žodžio, nei atlikto veiksmo 
nebeatšauksi! Visi žinom, kaip reikia skai
tytis su žodžiais, bet jausmų skatinami ar 
susidėjusių aplinkybių įtakoje tai užmirš
tame. Tik po daugelio skaudžių pamokų 
gal kai kam pasiseka išmokti save kontro
liuoti.

Kiekvienas žmogus yra visiškai atsakin 
gas pats už savo veiksmus; todėl niekas ne 
turi teisės pasakyt kitam, kaip jis turi gy
venti. Net ir tuo atveju, jei kas klaustų 
mus patarimo, turime atsiminti, kad ne
įmanoma žinoti visų aplinkybių, var
žančių ar supančių patarimo klausiantįjį.

Tur būt, nėra nė vieno tarp mūsų, kuris 
tikėtų savo tobulumu ar neklaidingumu. 
Šio pasaulio Kūrėjas žinojo įvairumo visu
moj reikšmę ir todėl tobulo žmogaus nepa 
leido pasaulin.

Ar dažnai mes pagalvojam, kad ir tas 
pats veiksmas ar darbas vienu metu yra 
dorybė, kitu (blogai parinktu metu) jau 
bus nusikaltimas. Pavyzdžiui, kas drįstų 
tvirtinti, kad malda tikinčiajam yra blo
gybė? Bet įsivaizduokime dabar šienapiū- 
tę ar rugiapiūtę, kai viskas gražiai išdžiū
vę, reikia vežti namo, o ateina debesys. 
Štai samdiniai klaupiasi ir meldžiasi, ne
klausydami šeimininko prašymo ir ragini
mo skubėti vežti nuo lauko derlių. Vargu 
ar rasim, kad kas, būdamas sveikas, ne
pasmerktų tokių maldos.

Kaip iš duotųjų pavyzdžių galim spėti, 
neužtenka turėti pakankamai gerų norų: 
reikia mokėti savo turimuosius gabumus, 
norus pagal esamąsias aplinkybes, tinka
mu laiku, tinkamoj vietoj panaudoti. Iš 
to galėtume pasidaryti dar vieną išvadą. 
Kartais nelabai gabus, bet darbštus žmo
gus, jei tik mokės tinkamai savo turimą
sias savybes panaudoti, gali daug daugiau 
gyvenime pasiekti, negu gabusis, kuris vis 
ką atlieka netinkamu laiku, netinkamoj 
vietoj ir t.t.

Labai galimas daiktas, kad yra žmonių, 
kurie ir visą gyvenimą gali pragyventi ne
įsitikinę savo menkyste. Kol žmogus sava
rankiškai gyvena, viskas planingai jam 
klojasi, gali pats nuspręsti, kur eiti, kur

Bernadeta Navickaitė
Manchesteryje jau daug metų garsėja 

Navickai. Kai tik koks parengimas ar susi 
būrimas, tai, žiūrėk, ir linksniuojama jų 
pavardė! Čia jie šiuo, čia vėl kuo kitu pri
sidėjo, pasitarnavo, gražiai pasireiškė.

O dabar jau ir iš laikraščių matome, 
kad į tą lietuvišką gyvenimą vis stipriau 
pradeda įsijungti jų dukrelė — Bernadeta 
Navickaitė. Tai ją mes čia ir pristatome.

Bernadeta Navickaitė gimė 1944 m. ko
vo 6 d. Kisiniškių kaime, Vilkaviškio ap
skrity. Dėl to augti jai teko jau svetimuose 
kraštuose — Vokietijoje, o paskui Anglijo
je. Manchesteryje.

įstojusi 1955 m. Manchesteryje į priva
čią gimnaziją, mėgo daugelį dalykų, o 
ypač matematiką, biologiją, istoriją, muzi
ką. Tačiau pats mėgiamiausias dalykas 
buvo jai prancūzų kalba, kurią taip išmo
ko, kad šiandien kalba kaip tikra prancū
zė!

Mokėsi dar skambinti pianinu. Mėgia
miausias sportas jai buvo krepšinis ir lau
ko tenisas. ✓

1960 m. buvo paskirta gimnazijos mer
gaičių vadove (Head Girl). Tai buvo ypa
tinga vadovė tuo, kad ir pati jauniausia vi 
soje tos gimnazijos istorijoje ir pirmoji ki
tatautė. O kaip vadovė ji turėdavo daly
vauti įvairiausiuose parengimuose ir pri
imti į gimnaziją atsilankančius aukštuo
sius svečius. Iš tų vadovės pareigų meto ji 
vis prisimena labiausiai jaudinanti vaka
rą, kai gimnazijos šokių metu teko viešai 
prieš kelis tūkstančius žiūrovų išeiti padė
koti burmistrienei už atsilankymą ir ta 
proga įteikti gėlių.

FILMAI

Baigusi gimnaziją GCE, dar dvejus me
tus mokėsi College.

Laisvalaiki mėgsta leisti šokiuose, klau
sydamasi plokštelių arba dideliu greičiu 
vairuodama savo mašiną.

Ateičiai ruošiasi išmokti daugiau kalbų 
ir pasileisti į kelionę per pasaulį susipažin 
ti su žmonių papročiais ir gyvenimu, o 
taip pat vietoje pastudijuoti įvairių tautų 
istoriją.

RAŠO Alė Rūta

Buvusi pasaulio filmų sostinė Holly
wood šiuo metu išgyvena krizę: čia nebe- 
gimsta geriausi ir sensaciškiausi filmai. 
Dėl statistų, darbininkų ir techninių prie
monių brangumo, dėl stokos gamtovaiz
džių ar dėl kitokių priežasčių vis daugiau 
filmų sukama Italijoje, Ispanijoje ar kitur 
Europoje. Hollywoodo artistų, ypač antra
eilių, dauguma nuobodžiauja be darbo ir 
skundžiasi, kad auksinės Hollywoodo die
nos praėjo; kiti su viltimi laukia ir prana
šauja. kad šio miesto garbė ir filminis ži
bėjimas dar sugrįšią.

Iš tikro, labai nedaug Hollywoode suka 
mųjų filmų yra vertų didesnio dėmesio. 
Viena iš tokių, vos pradedama rodyti ekra
nuose, yra: TAKE HER, SHE IS MINE. 
Tai komedija, vaizduojanti šių dienų vidų 
rinės klasės amerikiečių šeimą ir jos rū
pesčius. Tėvo rolėje su įdomia vaidyba pa 
sirodo James Stewart, dukters rolėje — 
simpatinga jauna aktorė Sandra Dee. Fil
mas neblogas paaugliams ir tėvams, ka
dangi parodo daugelį šio modernaus gyve
nimo situacijų, jo keistenybių ir kartais 
nežymiai žiūrovą „užveda ant kelio“, kaip 
tose situacijose e’.gtis ir kaip iš jų pazity- 
viai išsinarplioti. Iškelta, kad ir komiškoje 
šviesoje, nemažai tėvų ir vaikų problemų, 
kurios, žinoma, filme nesprendžiamos, tik 
tarpais juntamos sugestijos teigiama link
me. Svarbiausia, filmas ištisai spalvingas 
ir nenuobodus, labai geras pramogai ir po 
ilsiui. Sandra Dee vaidyba gal vietomis 
perdėta, gal kiek perdėtos ir kai kurios 
scenos komizmo linkme, bet James Ste
wart, tas prityręs aktorius, daugiausia pa- 
sirodąs dramatiniuose vaidmenyse, čia 
yra irgi pasigėrėtinas, realiai nuosaikus ir 
psichologiškai įtikinąs.
Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
neiti, kur priklausyti, kur ne, ką susitikti, 
ko nesusitikti, gali manyti, kad tik nuo jo 
viskas jo gyvenime priklauso. Toks žmo
gus negalvoja, kad ne visiems šituo pačiu 
metu taip pat gerai sekasi ir kad ne pagal 
visų žmonių valią ir norą klostosi jų gy
venimas. šis žmogus gal sau galvoja: jei 
tik visi bus netinginiai, sąžiningi, rūpestin 
gi, blaivūs, tvarkingi, tai ir jų gyvenimas 
bus toks pat sėkmingas. Šitokiam žmogui, 
mano įsitikinimu, tik labai skaudus smūgis 
ar net ir tik keletas didelių sukrėtimų gy
venime atvers akis. Pvz„ šeimoj savo men 
kyste greičiau įsitikins tas iš tėvų, kuris 
sėdi namie ir „nieko nedirba“. Vaikams gi 
paaugus ir uždirbantysis turės pakanka
mai progų įsitikinti, kad ne viskas nuo jo 
priklausė.

Dėl nepaprasto gyvenimo sudėtingumo 
nei turtas, nei mokslas, nei įgimti dideli ta 
lentai neužtikrina žmogui laisvės, laimės 
ar pasisekimo.

Jei mes pajėgtume pastoviai atsiminti, 
kad kiekvienas sutiktasis žmogus yra toks 
pat, kaip ir mes, šios žemės keleivis, su to
kiais pat troškimais, siekimais, jei vienas 
kito gailėsimės, stengsimės vienas kitam 
padėti, nekerštausime, nepavydėsime vie
nas kitam, pasaulis atrodys mums patiems 
kitoj šviesoj. Kai apie save matysime tik 
draugus, o ne priešus (dažniausiai įsivaiz
duotus!), mes patys būsime laisvi matyti 
šviesią saulę ir savo kukliuose namuose 
galėsime turėti dangų.

Birutė Valterienė

Kitas vertas dėmesio ir paminėjimo fil
mas yra jau gamintas Ispanijoje, bet par
vežtas rodyti į Ameriką. Tai THE CERE
MONY, pagamintas žinomo aktoriaus, gi
musio Lietuvoje, Laurence Harvey. Tai pir 
mutinis jo gamybos filmas. Jame pats L. 
Harvey vaidina pagrindini vaidmenį.

šis filmas nėra spalvotas ir nėra spal
vingas bei linksmas. Tai psichologiška stu 
dija žmogaus, nuteisto mirti neteisingai, ir 
psichologiška studija bei psichologinis ir 
moralinis bankrotas teisei atstovaujančių 
žmonių, kurie jaučiasi absoliutūs teisės ir 
teisingumo vykdytojai, o tuo tarpu faktiš
kai yra absoliutūs žmogaus kankintojai 
dėl savo ribotumo ir dėl savo įsitikinimo 
neribotumu. Filmas įdomus žmogiškų kan 
čių įtampa, veiksmo logišku augimu ir vis 
dėlto netikėta užbaiga. įdomi ir nebloga 
Laurence Harvey, taip pat Sarah Miles 
(nuteistojo mirti mylimosios rolėje) vaidy 
ba, tačiau vietomis filmas ištęstas iki nuo
bodžio ir vietomis scenos perdėtos iki ne
skoningo perdėjimo. Tai, tikriausia, dėl 
filmo direktoriaus ir režisoriaus neprityri 
mo (jais buvo irgi tas pats Harvey, kuris 
yra geras aktorius, bet dar žalias filmų ga 
mintojas ar direktorius). Techniškai fil
mas pagamintas tobulai iki mažiausių de
talių. Fotografija nebloga. Neišvengta šar
žų; pavyzdžiui, kiek sušaržuotas katalikų 
kunigas.

Tur būt, neturi pagrindo kalbos, kad 
Hollywoode gaminami filmai dabar išeina 
menki, o kitur pagaminti—geri. Filmo ver 
tė nepriklauso nuo jo gimimo vietos. Jei 
filmų gamintojai tiek pat rūpintųsi meni
ne filmo verte ir jo nauda visuomenei, 
kiek jie rūpinasi sava dolerine nauda iš fit 
mų. tai mes ekranais nesibodėtumė, ir te
levizija nenukonkuruotų didžiojo ekrano.

ŠVENTĖMS KAUNIEČIAI
TEGAVO TIK PO DVI BULKUTES

(E) Lietuvoje minint spalio bolševiki
nes šventes (lapkričio 7 d.), gyventojams 
padaryta išimtis — leista parduotuvėse 
įsigyti... baltos duonos bei jos gaminių. 
ELTA iš vieno kauniečio patyrė štai ką: 
Kauno gyventojai šventei priartėjus sku
bėjo į parduotuves, prastovėjo kelias va
landas eilėse ir galėjo įsigyti po dvi bul- 
kutes. Tai patvirtina ir pačios partinės 
spaudos neslepiamą tikrovę apie suvaržy
mus, ypač kviečių duoną bei jos gaminius 
įsigyjant. Nors pavergtosios Lietuvos der
liaus aiškiai pakaktų respublikos gyven
tojams aprūpinti ne tik rugine, bet ir kvie 
tine duona, tačiau gyventojų aprūpinimui 
turėjo atsiliepti derliaus sunkumai visoje 
Sovietijoje — nenuostabu, kad ir gera 
Lietuvos derliaus dalis turėjo iškeliauti 
„vyresniojo brolio" padėčiai gelbėti.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■B

RAJAH AUTOMATICS personalas —

Fredy, John, Alf ir Terry —

sveikina Lietuvių Klubo narius šv. Kalėdų 

proga ir linki laimingų Naujųjų Metų!
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DIDŽ. BRITANIJOS LIET. B-NĖS

KR. VALDYBOS SVEIKINIMAS
Didžiosios Britanijos Lietuvių Bendruo

menės Krašto Valdyba sveikina, linkėda
ma linksmų Kalėdų švenčių ir laimingų 
Naujųjų Metų, Didž. Britanijos lietuviškas 
organizacijas, draugijas bei jų valdybas, 
sudarančias DBLB-nę.

J. A’k is, J. Kerienė, Z. Juras,

S. Kasparas, V. Jokūbaitis

NOTTINGHAMAS
SKYRIAUS SUSIRINKIMAS

Gruodžio 28 d., 6 vai. vak., šeštadienį, 
Ukrainiečių Klubo patalpose, 30, Bentick 
Rd., šaukiamas DBLS Nottinghamo Sky
riaus visuotinis narių susirinkimas.

Bus aptarti skyriaus reikalai, renkama 
nauja skyriaus valdyba ir atstovai į Są
jungos Suvažiavimą.

Kviečiame dalyvauti visus skyriaus na
rius ir svečius.

DBLS Nottinghamo Sk. Valdyba

VAIKŲ EGLUTĖ

KALĖDINIAI PARENGIMAI 
MANCHESTERYJE

Manchesterio Lietuvių Socialinis Klubas 
Kalėdų antrąją dieną kviečia visus atsi
lankyti į tradicinį Kalėdų pasilinksmini
mą prie E. Lukšaičio muzikos. Pradžia 6 
vai.

Gruodžio 31 d. LVS Ramovės Manches
terio Skyrius rengia Naujųjų Metų sutiki
mą. Niekur kitur taip maloniai nesutiksi
te Naujųjų Metų, kaip savo Klube. Šokiai 
ir baras iki 2 vai. ryto.

1964 m. sausio 11 d., šeštadienį, 4 vai. p. 
p.. Skautų Tėvų Komitetas rengia Vaikų 
eglutę. Programą išpildo skautai. Prašom 
tėvelius su vaikučiais šia "proga į Klubą.

Klubo Valdyba

' (Atkelta iš 1 psl.)

LONDONAS
kalėdose

Lietuvių bažnyčioje Kūčiose Bernelių 
Mišios bus vidurnaktį —24 vai. Išpažintys 
valandą anksčiau.

Kalėdų I.d. šv. Mišios 9 vai. ir 11 vai.
Kalėdų II d. šv. Mišios tik 11 vai.
Gruodžio 1 d., Naujuose Metuose, priva

lu išklausyti Mišias, kurios bus liet, baž
nyčioje ryte 7.30 vai. ir 8 vai. vakare. Taip 
pat sausio 6 d., Trijuose Karaliuose.

Gruodžio 27 d. Westminsterio arkivys
kupijoje leidžiama naudoti mėsiškus val
gius.

NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMAS

N. Metų sutikimas pagal įprastinę tra
diciją ruošiamas ir šįmet Lietuvių Namuo
se Londone.

Jis bus gruodžio 31 d. Pradžia 8 vai.
Staliukus galima užsisakyti iš anksto 

telefonu PARk 2470.

KAUKIŲ BALIUS

Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio Londono 
Skyrius rengia

KAUKIŲ BALIŲ
sausio 4 d., šeštadienį, 8 vai. vakare, Para
pijos salėje, 345 A, Victoria Park Rd.

Gros geras džiazas.
Maloniai prašome visus atsilankyti.

Gruodžio 26 d., II Kalėdų dieną, 4 vai. 
p.p., Ukrainiečių salėje, Bentick Rd., ren
giama VAIKAMS EGLUTĖ.

Programoje: jaunimo pasirodymas, va
dovaujant E. Vainorienei ir E. Zaveckie- 
nei, Kalėdų senelis ir arbatėlė jaunimui. 
Pasibaigus programai, nuo 8 iki 11 vai. 
bus šokiai suaugusiems, grojant puikiai 
ukrainiečių kapelai. Veiks baras, bus lo
terija. Bus svečių ir ukrainiečių.

Visus prašome punktualiai atvykti.
DBLS Sk. Vadyba

BRADFORDAS
PAMALDOS EVANGELIKAMS

Pamaldas lietuviams evangelikams lai
kysiu gruodžio 29 d., 14 vai., Bradforde, 
Vokiečių bažnyčioje, 29, Grt. Horton Rd.

Kun. Aldonis Putcė

Visiems savo klientams ir 
pažįstamiems 

gražių šv. Kalėdų
ir sėkmingų Naujų 1964 Metų 

linki
TAURAS

A. Briedis

Rengėjai

KOČIOS IR KALĖDOS SODYBOJE ITALIJA

Sveikiname visus Manchesterio 
Lietuvių Socialinio Klubo narius 

Šv. Kalėdų proga ir linkime 
daug laimės Naujuose Metuose.

Klubo Valdyba

KLUBO SUSIRINKIMAS
Manchesterio Lietuvių Socialinis Klu

bas gruodžio 22 d., sekmadienį, 4 vai. p.p. 
šaukia metinį visuotinį savo narių susi
rinkimą.

Dienotvarkėje numatyti valdomųjų or
ganų rinkimai.

Kvorumui nesusirinkus numatytu lai
ku, susirinkimas atidedamas vienai valan
dai, o po to pravedamas neatsižvelgiant į 
narių skaičių.

Klubo Valdyba

DERBY
BENDROS KŪČIOS

Šiemet pirmą kartą Derby lietuvių isto
rijoje bus rengiamos lietuviškos bendros 
kūčios, todėl kas norėtų jose dalyvauti, 
prašom neatidėliojant užsiregistruoti pas 
maršalką ar bet kurį Sk. V-bos bei Š-pos 
K-to narį. Maloniai kviečiami visi, kas 
gali, šiose Kūčiose dalyvauti.

J. Levinskas

džiosios Britanijos įjungimas į Europos 
Ūkinę Bendruomenę yra taip pat vienas 
iš politinių tikslų.

6. Naujoji vyriausybė ikšiolinius vidaus 
ūkinės politikos principus perima nieko 
nekeisdama. Vadinas, bus laikomasi ik
šiolinės laisvosios rinkos ūkio sistemos.

Visos partijos pritaria
Debatai parlamente dėl minėtojo pa

reiškimo įvyko spalio 24 d. Ir gal pirmą 
kartą pokario metu visos partijos vyriau
sybės pareiškimą priėmė be didesnių 
prieštaravimų. Šiuo kartu ir opozicija — 
SPD (socialdemokratai) pasisakė palan
kiai. Tik dėl krašto gynybos atsargiame 
SPD kalbėtojo F. Erlerio formulavime 
buvo jaučiamas prieštaravimas. Tiesiogiai 
nepasisakė prieš gynybos stiprinimą, bet 
būtinai reikalavo sukurti specialų organą 
nusiginklavimo klausimams aiškinti... F. 
Erleris reiškė nepasitenkinimą, kad kal
bama apie pavojus, lyg tai nebūtų jokios 
grėsmės. Vietoj to siūlė daugiau kalbėti 
apie gerovės pakėlimą. Kiek kritiškiau 
Erleris pasisakė dėl vyriausybės vedamo
sios socialinės bei finansų politikos. Bet 
pilnai pritarė vyriausybės pramatytajai 
užsienio politikai.

Ir vokiečių spauda vienodai vertina
Aplamai, ne tik vokiečių partijos, bet ir 

spauda naujojo kanclerio programą įver
tino palankiai. Esą, tai viena iš labiausiai 
išmąstytų ir išlygintų vyriausybės progra
mų, kokios nėra buvę nuo 1949 m. Vyrau
ja taip pat įsitikinimas, kad pagal šią pro
gramą kancl. Erhardas vykdysiąs toliau 
Adenauerio 14 metų vestąją politiką.

Bet yra balsų, kurie tvirtina, jog Erhar- 
do užsienio politikos linija skirsis nuo 
Adenauerio. Esą, Erhardas išlaikysiąs vi
durį tarp pesimistiškai nusiteikusio Ade
nauerio ir per didelio optimisto užs. reik, 
ministerio G. Schroederio.

Užsienio spauda numato permainas
Anksčiau pasigirsdavo Vokietijoje bal

sų, kad Adenaueris ir Erhardas yra skir
tingai nusistatę dėl santykių su Prancūzi
ja ir Anglija. Adenaueris siekė tampres
nių ryšių su Prancūzija, o Erhardas dau

giau linko į Angliją. Dabar vokiečių' spau
da šiuos klausimus atsargiai apeina. Bet 
užsienio spauda jau net pačiame vyriau
sybės pareiškime atrado vietų, kurios 
šiuos skirtumus iškelia ir pramato skir
tingą politiką.

Šveicarų ,,Baseler Nationalzeitung“ pa
brėžia, jog kancl. Erhardas, nors ir pasi
sakė už draugystę su Prancūzija, tampres
nių ryšių ieškosiąs ir su kitomis valstybė
mis, o labiausiai su Anglija.

Švedų „Stockholms Tidningen“ eina dar 
toliau: tvirtina, kad Erhardas savo progra
moje davė suprasti, nors neaiškia formą, 
jog numato keisti ligšiolinę kryptį. Esą, 
„šaltumas Prancūzijai, akcentuotas drau
giškumas Anglijai ir labai stipriai pabrėž
ta draugystė su JA Valstybėmis buvo kai 
kurie pagrindinių bruožų Erhardo dekla
racijoje“.

Adenaueris Erhardu jau pasitiki
Ilgai laikęsis rezervuotai kancl. Erhar

do atžvilgiu, pagaliau lapkr. 12 d. Ade
naueris pareiškė: „Aš einu išvien su savo 
įpėdinio vyriausybe. Įpėdinis ir aš stovi
me ant tų pačių grindų, siekiame tų pačių 
tikslų, einame tuo pačiu keliu, toje pačio
je dvasioje, kuri mus jungia“. O pora die
nų vėliau Adenaueris viename pasikalbė
jime prancūzų spaudai pareiškė, kad 
kancl. Erhardas laikysis Adenauerio ves
tosios tampraus draugiškumo politikos su 
Prancūzija. Tuo Adenaueris įsitikinęs po 
pasikalbėjimo asmeniškai su Erhardu.

Reikia palaukti praktiškos veiklos
Spėliojimai dažnai nepasitvirtina. Taip 

atsitiks, tur būt, ir šiuo kartu. Tolimesnis 
tarptautinės būklės vystymasis vargiai 
beprileis kokius žymesnius pasikeitimus 
Vak. Vokietijos politikoje. Pagaliau dar 
reikia palaukti bent pusmetį. Tik Erhardo 
praktiška politinė veikla parodys jo nusi
statymus. O tokiai veiklai galimybės yra 
jau čia pat: Erhardo vizitas Paryžiuje pas 
de Gaulle'į, Vašingtone pas Johnsoną, o 
kiek vėliau ir Londone pas naująjį Angli
jos premjerą.

(ELI)

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.

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.

T. VIDUGIRIS sveikina visus pažįsta
mus ir draugus šv. Kalėdų proga ir vietoje
asmeniškų sveikinimų aukoja 5 svarus 
nedarbingiems lietuviams, gyvenantiems 
Liet. Sodyboje.
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Visus draugus ir pažįstamus sveikina su 
šv. Kalėdomis ir linki laimingų Naujųjų 
1964 metų

VYTAUTAS LUKAUSKAS

1-2, Ladbroke Gardens. London, W.ll.
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CASTELNUOVO DON BOSCO
Castelnuovo Don Bosco įžengė į 12 savo 

gyvavimo metus. Nors savaime neilgas lai 
kotarpis, betgi mūsų gyvenamose sąlygose 
jau tam tikras metų kiekis. Atidarydami 
Įstaigą, tikrai nesitikėjom tiek išgyventi: 
vylėmės greitesne laisvės diena. Gi kol ji 
dar neišaušo, turim gyventi ir kurti Ap
vaizdos leistose sąlygose. Ir kurti Lietuvos 
ateitį — lietuviškai ugdyti tremties jau
nimą.

Darbas nelengvas ir auklėtojams ir auk
lėtiniams, toli nuo Tėvynės stingantiems 
tinkamesnių pedagoginių priemonių; dar
bas daug pasiaukojimo reikalaująs ir iš 
tautiečių, kurie savo auka padeda šiam 
Lietuvybės židiniui išsilaikyt ir po Italijos 
dangumi.

K savo "pusės esam pasiryžę, kol dar bus 
lietuviško jaunimo, dar besižavinčio tėvų 
kalba ir Lietuvos gražesne ateitimi, nors 
ir su dideliu pasiaukojimu nenuleisti ran
kų ir nepasitraukti iš Tėvynės sargybos. 
Svarbu, kad nesumažėtų ar ir visai nepasi 
trauktų jaunųjų lietuvių tremtinių rėmė
jai.

Šv. Kalėdų ir Naujųjų 1964 Metų proga 
auklėtojų ir berniukų vardu nuoširdžiai 
dėkoju Rėmėjų Būreliams ir ypač jų Va
dams, taip pat ir kitiems Tautiečiams, vie 
nu ar kitu atveju atsimenantiems Castel
nuovo jaunimą, ir kartu jiems meldžiame 
gausios Viešpaties palaimos. Betgi šįmet 
per praėjusias atostogas susidariusios di
desnės skolos (turėjom išlaikyti 42 berniu 
kus daugiau kaip mėnesį vasaros stovyk
loj) mus verčia kreiptis į platesnę lietuvių 
visuomenę ir prašyti paramos. Kiekvie
nam iš anksto nuoširdžiai dėkoju.

Kun. Stasys Petraitis

PAIEŠKOJIMAI
BIELIUKAS Juozas,' gimęs 1912 m. va

sario 7 d. ar liepos 2 d., Antano sūnus, 
pats ar žinantieji apie jį prašom rašyti 
„Europos Lietuvio“ Administracijai.

SAUKAITĖ Vanda Ofelija, gimusi 1926 
m. Ondiškiuose, Telšių apskr., pati ar ži
nantieji apie ją prašom rašyti „Europos 
Lietuvio“ Administracijai.

JEI REIKIA PASIŲSTI SIUNTINĮ 
— KREIPKIS Į
LIETUVIŲ NAMŲ BENDROVĘ, 

2, LADBROKE GARDENS, 
LONDON, W.ll.

MAISTO SIUNTINIAI PERSIUNČIAMI 
TIESIOG IŠ DANIJOS.

NESUKIME GALVŲ — DĖL DOVANŲ...
Bent kartą metuose, Kalėdų proga, atsi

minkime, kad viena geriausių tokiomis 
progomis dovanų — KNYGA.

VASARIO 16 GIMNAZIJA
VASARIO 16 GIMNAZIJOS 

SVEIKINIMAI V
Kalėdos primena didžiąją Dievo dovaną 

žmonijai: Dievas tampa žmogumi, kad 
žmogus galėtų atgauti savo pirminį kilnu
mą. Dėl to Kalėdų švenčių laikotarpis su
kelia žmonių dėkingumą, atkreipia kiek
vieno dėmesį į tuos, iš kurių patirta gero.

Vasario 16 gimnazija, kurios pagrihdai 
yra ne tik lietuviški, bet ir krikščioniški, 
Kalėdų metu tūri daug kam padėkoti, nes 
tiktai daugelio pasiaukojimo ir pastangų 
dėka ji gali gyvuoti. Auklėtojų ir auklėti
nių mintys skrenda į visus pasaulio kraš
tus, kur tūkstančiai geradarių metai iš me 
tų, diena iš dienos deda savąjį skatiką, 
kad tik lietuviškasis jaunimas turėtų žmo
niškas sąlygas mokslintis ir augti lietu
viais. Prisimenami ne tik uolieji aukų rin
kėjai, nepavargstantieji būrelių vadovai, 
bet ir visi aukotojai, kurių dažnai net pa
vardės nėra žinomos tiems, kurie naudo
jasi aukomis. Jiems visiems tebūna šiuo 
būdu pareikšta padėka, užtikrinant, kąd

jų aukos neina niekais, o išugdo gražiai 
lietuviškai ir krikščioniškai nusiteikusio 
jaunimo gretas. Padėka tebūna sujungta 
su sveikinimais ir linkėjimais. Teatneša 
Kalėdos tyro džiaugsmo, tesuteikia naujo 
ryžto ir ištvermės.

Su Kalėdomis artimai susiję Naujieji 
Metai. Jie skatina žvelgti į ateitį. Vasario 
16 gimnazija, linkėdama visiems rėmė
jams laimės ir sėkmės, reiškia viltį, kad 
1964 metais jai aukos ne tik nesumažės, 
bet pakils, lygiai kaip nemažėja jos užda
viniai. 1964 metais gimnazija nori sustip
rėti savo viduje, apsivalyti nuo visų laiko 
tėkmėje užpuolusių negalavimų, nori įženg 
ti į naujuosius namus, kurie yra lyg laidas 
jos gyvybingumo. Gimnazija deda dideles 
viltis į II PLB seimo skatinimą ją remti vi 
sais būdais. Gimnazija tikisi, kad viso pa
saulio lietuviai padės jai ne tik vegetuoti, 
bet gyvuoti ir klestėti!

Kun. Bronius Liubinas
DIREKTORIUS

Mūsų mieliems klientams
Kalėdų švenčių ir Naujųjų 1964 M. proga 

linkime laimės ir geros sėkmės

TAZAB & CO. LTD.

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.

VOKIETIJA
MIRUSIEJI

Jonas Tašius, miręs lapkričio 27 d., pa
laidotas gruodžio 3 d. Hamburg-Ohlsdorf 
miesto kapinėse.

POTVARKIS KUNIGAMS

Tėv. Alfonsas Bernatonis — Liet. Sielo
vados Direktorius Vokietijoje — išleido 
visiems savo kunigams potvarkį, kad bū
tų suregistruoti visi lietuviai, šalpos rei
kalingi, surašyti visi Lietuvos kariuome
nės invalidai, reikalingi materialinės pa
galbos, kad lietuviai kunigai sudarytų 
tikslias savo parapijiečių kartotekas, kad 
kunigai padarytų metinį sielovados pra
nešimą lietuviškajam centrui, kad laiku 
kunigai sau ir savo parapijiečiams užsa
kytų geros lietuviškos spaudos naujiems 
metams.

BOLŠEVIKŲ ŠMEIŽTAI

Komunistai vėl pasirodė su savo šmeiž
tų laiškais mūsų tarpe. Jie kur tik sužino
ję kokį adresą, tuč tuojau siunčia savo 
propagandinį leidinį „Tėvynės balsą“ ir 
atskirame laiške šmeižia mūsų aktyviuo
sius tremtyje žmones. Pirma negailestin
gai puolė buvusius Lietuvos valstybės pa
reigūnus, o dabar pradėjo pulti Vasario 
16 Gimnazijos direktorių kun. Br. Liubiną 
ir Liet. Sielovados direktorių Tėv. Alf. 
Bernatonį.

22, ROLAND GARDENS, LONDON, S.W.7. B
< Id

LIETUVIŲ SKYRIUS
::įĮį

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ FIRMA PASAULYJE 100

Visus savo klientus, draugus ir pažįstamus 
sveikiname šv. Kalėdų proga ir linkime 
laimingų ir sėkmingų Naujųjų Metų.

BALTIC STORES LTD.
(Z. Juras)
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Britain by the Lithuanian House 
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Leidžia Liet. Namų Akc. B-vė. 
Leidimo Tarybą sudaro DBLS V-ba 
ir Europos Lietuvių Bendruomenių 
pirmininkai.

Redakcija rankraščius taiso ir 
trumpina savo nuožiūra.

Prenumeratos kaina: metams 
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Už laikraštyje kieno nors spaus
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komybės.
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