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PO SOVIETINIU
KEVALU
Rusas nori laikyti amžiams kartu
Lietuviška sovietinė spauda irgi atžy
mėjo iškilmes, kurios. įvyko Prahoje, mi
nint vadinamosios savitarpio pagalbos Su
tarties tarp Sov. Sąjungos ir Čekoslovaki
jos dvidešimtmetį. Lietuviška spauda tuos
iškilmių aprašymus pagražino šitokia jau
seniai nuvalkiota antrašte: „Su Tarybų
Sąjunga — amžiams kartu“. Kas gi iškil
mių metu šitaip pasakė?
Jeigu kalba eitų apie Lietuvą, tai daug
neabejodami spėtume, kad šitaip galėjo
pasakyti atvažiavęs koks nors rusas, bet
galėjo ir Paleckis ar Sniečkus, šitie juk
yra jau pakankamai parsidavę. Bet kas gi
šitokią meilę rusiškajam okupantui viešai
reiškia Čekoslovakijoje? Kuris čekų komu
nistų vadas?
Pasirodo, apie tą draugystę šįkart pasi
sakė ne kuris nors čekas, o iš Rusijos at
važiavęs vadinamasis prezidentas Brežne
vas. Jis šitokį šūkį atžymėjo svečių
knygoj.

Apsimestinis džiaugsmas
Labai entuziastiškai sovietinė spauda
atžymėjo tą dieną, kai Kenija gavo nepri
klausomybę. Va, sako, pasaulis turi de
ramai pagerbti narsiuosius Kenijos pat
riotus, kurie neišsigando nei kankinimų
policijos rūsiuose, nei kalėjimų ar ištrė
mimų, nei pagaliau kulkų.
Žinoma, kad visa tai labai gražu, ir nar
sius, už laisvę kovojančius žmones visada
reikia pagerbti. Nors rusas Fonarevas ra
šo, kad britai nenorėjo Kenijai duoti ne
priklausomybės, bet, matyt, tai netiesa.
Matyt, britai kaip tik nutarė, kad Kenijos
kovotojai verti laisvės. Kitaip net negali
ma būtų išaiškinti to fakto, kad Kenija
šiandien jau nepriklausoma. Juk Britani
ja yra stipresnė už Keniją ir gerai gink
luota. O tačiau ji ėmė ir perdavė Kenijai
teisę pačiai valdytis, šitaip ir gimė 34-oji
laisva valstybė Afrikoje. Dėl to visi dabar
gali džiaugtis, net ir Sov. Sąjungos valdan
tieji, kurie į nepriklausomybės iškilmes
buvo nusiuntę savo delegaciją.
Ta proga mums būtų didesnio džiaugs
mo, jei ir Sov. Sąjunga galėtų pasakyti:
štai ir mes davėme nepriklausomybę jau
nebe 34-jai, bet 35-jai valstybei, kurias iki
šiol laikėme savo bolševikinėje imperijo
je! O kol Sov. Sąjunga dar nėra paleidusi
iš savo imperijos nė vieno krašto, tol mes
netikime, kad ji tikrai džiaugiasi ir Keni
jos nepriklausomybe. Sovietiniai' vadai
tiek džiaugsmo tejaučia dėl kiekvieno ne
priklausomybę gavusio krašto, kiek jie ti
kisi patys tuos kraštus perimti savo ži
nion. Argi ne sovietai sukėlė sąmyšį Kon
ge, kai tik belgai jam suteikė nepriklauso
mybę? Argi nėra pakankamai paliudyta,
kad sovietai jau ruošia sabotažo vykdyto
jus ir teroristus taip pat ir Kenijai?

Lietuviukai ir rusiškasis
patriotizmas
M. Bairaševskis „Komjaunimo tiesoje“
apžvelgia, kiek plačiai ir giliai Lietuvos
mokyklose yra įsišaknijęs karinis-patriotinis auklėjimas. Kaip matyti, Bairaševskiui pavesta tokių dalykų žiūrėti. Deja,
kaip jis pats sako, tie dalykai daugelyje
mokyklų vyksta ne taip, kaip jis ar jo vir
šininkai norėtų. Kai kur, sako, mokyklų
bibliotekose nėra net rusų autorių knygų,
kuriose rašoma apie karą. Viena tik mo
kykla esanti nepaprastai pavyzdinga —
tai Vilniaus 27-oji vidurinė mokykla. Mo
kytojas Pavelas Frolovas čia esąs toks rū
pestingas, kad jo vadovaujamasis būrelis
su savo darbais žinomas net gynybos ministerio pavaduotojui marš. Bagramianui.
Tos mokyklos karinis-patriotinis būrelis
per vienerius metus išsiuntęs ir gavęs net
3200 laiškų ir išaiškinęs pavardes visų ru
sų, kurie karo metu kovojo Lietuvoje ir
nusipelnė didvyrio vardą. Viskas rodo,
kad ta mokykla yra rusiška ir dėl to taip
rūpestingai domisi rusiškais dalykais.
O ar lietuviukams gali būti įdomu, kur
čia koks rusas kovojo ar net ir žuvo?
Žinoma, kad ne.
Ar turės kokio pasitenkinimo lietuviu
kas, jei jis perskaitys Polevojaus, Simonovo ar Tvardovskio knygas karinėmis te
momis?
Duok lietuviukams paskaityti Pietario
„Algimantą“, Valančiaus pasakojimus,
kaip reikia mušti gudą, lyg šunį rudą, tai
bus kitas dalykas. Tai bus ir patriotizmo
ir karinės romantikos skiepijimas, bet jau
lietuviškas. O kai toks auklėjimas drau
džiamas, baudžiamas ir neprieinamas, tai
lietuviukai kitokio stengiasi išvengti. Tos
jų pastangos vertos pagyrimo ir pasidi
džiavimo.
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SUNKUMAI VIS TIE PATYS
(Elta) Sausio 9-10 dd. Vilniuje įvyku
siam Lietuvos Komunistų partijos 14-am
suvažiavimui pateiktame ataskaitiniame
pranešime CK pirmasis sekretorius A.
Sniečkus įprastu būdu dėkojo Maskvai ir
centrinei komunistų partijai, nes tik jos
skubėjusios su parama ir drauge nešusios
draugystę. Kaip ir reikėjo laukti, po Mask
voje praėj. metų pabaigoje buvusių nuta
rimų chemijos pramonės plėtimo klausi
mu ir Sniečkus skubėjo patikinti, kad Lie
tuvoje būsiančios galimybės plačiau vys
tyti mineralinių trąšų gamybą žemės
ūkiui.

Kalbėdamas apie pramonę, statybą,
transportą ir ryšių vystymą, Sniečkus tei
gė, kad dar šiais metais elektrą gausią vi
si kolchozai ir sovchozai, nors pagal Eltos
pateiktus „Liaudies Ūkio“ duomenis pa
vergtosios Lietuvos kaimo elektrifikavi
mas vyksta labai lėtais tempais, o patys
kolchozininkai savo gyvenamuose namuo
se tos elektros tegali susilaukti tik po ke
liolikos metų. Jei, pagal Sniečkų, Lietuvo
je veikianti pramonė 1963 m. bendrosios
produkcijos gamybos planą įvykdė 104
proc., tai net 52 įmonės plano neįvykdžiusios. Pramonėje vis dar rimtai atsiliekama
ją mechanizuojant. Esama daug apsileidi
mo organizuojant darbą. Pirmasis sekre
torius kaltino Plano komisiją — šiai ten
kanti atsakomybė dėl trūkumų planuojant
įmonių darbą, panaudojant žaliavas ir
medžiagas. Ryškiausias trūkumas, kai pla
nuojama gamyba ir neatsižvelgiama į pa
klausą. Neūkiškumas matyti ne tik pra
monėje, bet ir statyboje bei transporte.
Sniečkus savo pranešime priminė gyven
tojų nusiskundimus dėl blogos plataus var
tojimo gaminių kokybės (avalynė, teksti
lės gaminiai ir kt.).
Nors, pagal Sniečkų. Lietuvoje „neblo
gai statomi stambiablokiniai namai“, ta
čiau vis dar neužbaigiama daug statybų,
o lėšos dažnai išsklaidomos. Sovietiniu pa
vyzdžiu sudaromi planai, tad lyginama

1965 m. numatomoji pramonės apimtis su
1963 metais. Pramonės produkcija turė
sianti padidėti daugiau kaip 22 proc., ben
droji mašinų gamybos ir metalo apdirbi
mo pramonės gamyba — 45 proc., o chemi
jos pramonės produkcija numatyta padi
dinti net 2,7 kartus. Tai Maskvos nurody
mai, o dėl kitos gyventojų reikalus tenki
nančios lengvosios ir maisto pramonės
Sniečkaus pažadas labai trumpas: „ją rei
kia ir toliau vystyti“.
Apie pramonę kalbėdamas Sniečkus nu
siskundė, kad Lietuvoje vis dar pasitaiko
atvejų, kai svarbiems gamybos barams va
dovauja žmonės, neturį reikiamo išsilavi
nimo ir blogai parenkami darbuotojai.
Sniečkus patvirtino: darbininkai ir tar
nautojai kartais neteisėtai atleidžiami iš
darbo, o eilėje įmonių nesilaikoma darbo
laiko ir poilsio normų.
Palietęs žemės ūkio klausimus, Lietuvos
režiminis vyr. varovas pasigyrė, kad praėj.
metais Lietuvoje buvo įvykdyti pirma lai
ko grūdų, bulvių, cukrinių runkelių, mė
sos ir kiaušinių pardavimo valstybei pla
nai, tačiau, esą, „dėl pašarų stokos galvijų
produktyvumas sumažėjo“ ir nebuvo pa
siektas nustatytasis mėsos ir pieno gamy
bos lygis. Toliau jis nusiskundė, kad vidu
tinis žemės ūkio kultūrų derlingumas esąs
vis dar nepakankamas. Nors Chruščiovas
buvo vertęs Lietuvą daugiau susirūpinti
kukurūzų auginimu, bet dabar ir Sniečkus
jau kartoja naują Chruščiovo teiginį, kad
„mes neturime teikti pirmenybės kuriai
nors vienai kultūrai“...
Tas pats Kremliaus valdovas Lietuvai
nurodė uždavinį: pagal žemės ūkio pro
duktų gamybą pasiekti Švedijos ir Suomi
jos lygį Sniečkaus receptas labai trum
pas: duokite trąšų, žemės ūkio technikos,
visa suderinkite su melioracija, ir... tai
padės pasiekti Skandinavijos kraštus...
Sniečkus skaičiuoja kai kurių pirmau
jančių kolchozų pasiekimus ir tarp kita ko
pripažįsta, kad kai kuriose gam. valdybo-
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PRANCŪZIJA PRIPAŽINO KINIJĄ

NORI J. TAUTŲ, NE NATO

Prancūzija pripažino komunistinę Kini
ją ir užmezga su ja diplomatinius ryšius.
J.A. Valstybės pareiškė dėl to nepasiten
kinimą.
Kinija, be to, tvirtina, kad Prancūzija
pažadėjusi peržiūrėti santykius su Formozos nacionalistine vyriausybe. Prancūzija
neigia, kad toks dalykas būtų pažadėtas.
Sov. Sąjunga pareiškė pasitenkinimą,
kad Prancūzija pripažino Kiniją.

Graikams ir turkams Kipro saloje pra
dėjus žudytis, tvarkos prižiūrėti buvo nu
gabenti britų kariniai daliniai.
Bet britai norėtų, kad jų dalinius pa
keistų tarptautiniai. Tačiau Kipro prez.
Makarios pareiškė, kad jo vyriausybė ne
sutiks priimti taptautinių dalinių, jeigu
jie būtų siunčiami NATO vardu. Sutiktų
priimti tik J. Tautų vadovaujamus dali
nius. Prezidentas tvirtina, kad NATO da
liniai gali palaikyti Turkiją, kuri suinte
resuota Kipro turkų mažumos reikalais.

GENEROLAS KHANAS

Pietų Vietnamo generolai prieš 3 mėne
sius nuvertė prezidento Diemo režimą.
Kraštą valdė karių sudarytoji junta.
Dabar vienas tų anuomet režimą vertu
sių generolų, Nguyen Khanas, nuvertė ka
rinę juntą, 3 jos narius sukišo į kalėjimą
ir pats perėmė valdžią.

SĄLYGA

Sovietų atstovas nusiginklavimo konfe
rencijoje Carapkinas pareiškė korespon
dentams, kad jo vyriausybė būtų linkusi
pasirašyti susitarimą sustabdyti atominių
ginklų plėtimui, jei J.A.V. vyriausybė at
sisakytų plano prileisti prie atominių gink
KANDIDATĖ J PREZIDENTUS
lų NATO sąjungai priklausančius kraštus.
J.A.V. senatorė Margareta Smith pareiš
Vakaruose spėjama, kad J.A.V. vyriau
kė, kad ji norėtų kandidatuoti kaip res sybė iš tiesų gali atsisakyti to plano, no
publikonė į prezidentus.
rėdamos palenkti Sov. Sąjungą nusigink
Kiti respublikonai, kurie norėtų kandi luoti.
datuoti, yra Rockfelleris, Goldwateris ir
Stassenas.
BELGIJA PRIPAŽINS KINIJĄ
Demokratų kandidatas, be abejo, bus
Belgijos senato užsienių reikalų komite
dabartinis prezidentas Johnsonąs.
tas priėjo nuomonės, kad Belgija turi pri
pažinti Kiniją.
PAVOJUS NAESSENSUI IR
Belgų motyvas — negalima nepripažinti
GYDYTOJAMS
700.000 mil. gyventojų krašto.
Korsikietis prancūzas Naessensas buvo
Belgijos užsienių reikalų ministeris
pasiskelbęs, kad jis išradęs sėkmingą se Spaakas taip pat pasisakė, kad vis tiek
rumą kraujo vėžiui gydyti. Nemaža tėvų vieną dieną reikės Kiniją pripažinti.
ir iš Britanijos buvo nuvežę jam savo ser
gančius vaikus gydyti. Kadangi Naessen PROPAGANDA RYTŲ AFRIKAI
sas nėra gydytojas, tai jautrūs korsikie
Britų paštas išsiaiškino, kad pro Brita
čiai net demonstracijas buvo suruošę, rei
kalaudami, kad gydytojai imtų tą serumą niją gabenami dideli kiekiai propagandi
nės literatūros iš Kinijos į Rytų Afriką,
ir pradėtų gydyti.
Dabar paskelbta, kad tas serumas yra kurioje neseniai vyko maištai.
Britų įstaigos, kaip aiškėja iš pasisaky
niekai, nebeleidžiama jo naudoti, o Pran
cūzijos gydytojų draugija
pasiryžusi mų visiškai nesidomi tuo.
traukti atsakomybėn ne tik Naessensą, bet
TRYS SUTVARKYTOS
ir gydytojus, kurie vartojo jo serumą.
Kai Zanzibare buvo nuversta teisėta
KELIONĖ I MĖNULĮ
vyriausybė, maištai prasidėjo iš ei’ės TanAmerikiečiai vėl paleido raketą į mėnu ganikoje, Ugandoje ir Kenijoje.
Bijodamos susilaukti Zanzibaro likimo,
lį su televizijos aparatais.
Pakeliui buvo išlygintas raketos kelias. tų kraštų vyriausybės paprašė Britaniją
Deja, raketa nusileido kur reikia, bet tele kariuomenės. Maištai numalšinti.
O maištus pradėjo tų kraštų kariuome
vizijos aparatai nepradėjo veikti.
Netrukus bus leidžiama nauja raketa. nės, reikalaudamos pakelti atlyginimus.

se esąs vis dar didelis karvių bergždumas,
valstybei buvo parduota nemažas neįmitusių galvijų skaičius, o pastaruoju metu
sulėtėjo kiaulienos gamybos augimo tem
pai. Kremliaus statytinis aiškiai pripaži
no: kiaulių ūkis Lietuvoje nerentabilus.
Kolchozų atsilikimas — vienas opiausių
šių dienų Lietuvos klausimų. Siekiant at
silikimą panaikinti, pagal Sniečkų, čia de
damos pastangos ir... tikimasi jį likviduo
ti per dvejus metus. O tuo tarpu kolchozininkai blogai apmokami, jie materialiai
nesuinteresuoti didinti gamybą, ir čia vėl
Sniečkus pasitenkina viena kita fraze,
kaip „reikia skirti daugiau dėmesio“
ir pan.
Kaip rūpinamasi darbo žmonių mate
rialine gerove? Čia partinis vadovas skai
čiuoja, kiek Lietuvos gyventojams tenka
vad. visuomeninių fondų išmokų ar leng
vatų (stipendijos, pensijos, medicininis
aptarnavimas ir pan.), ir randa, kad vidu
tiniškai vienam gyventojui tokių išmokų
išeina po 99 rublius per metus. Tačiau kad
kolchozai nesirūpina kolchozininkų pensi
jomis, liudija toks Sniečkaus teiginys:
„kai kurie kolūkiai jau dabar skiria ge
riems kolūkiečiams pensijas“. Esama trū
kumų prekybos organizacijų tarpe, gi, esą,
būtų kitaip, jei visuomeninio maitinimo
įmonėse nebūtų tiek daug „nesąžiningų
darbuotojų, kurie stengiasi apgaudinėti
įmones, pralobti vartotojų sąskaita“. Žino
ma, Sniečkus kėlė susirūpinimą miltų ir
grūdų grobstymu bei švaistymu. Nurody
ta, kad gamtinės dujos buvo įvestos į 14
tūkst. butų.
Kiek Lietuvoje komunistų partijos na
rių? Iš Sniečkaus ataskaitos seka, kad
š.m. sausio 1 dienai iš viso buvo 69.522
nariai ir 7.968 kandidatai į narius. O viso
je respublikoje veikia 4.758 pirminės partinės organizacijos.
Varoviški raginimai partijos organizaci
joms mus mažiau domina. Jau įdomesnė
sritis, tai — kaip Lietuvos komunistams
vyksta ideologiniame, t.y. žmonių komunistinimo bare? Čia Sniečkus paskubėjo
pranešti, kad vis dar esama žmonių, kurie
„nerūpestingai žiūri į darbą, užsikrėtę
privačiasavininkiškomis nuotaikomis, gy

vena parazitiškai“, bloga esą ir tai, kad
dar netinkamai vedama kova su nusikal
timais. Sniečkus šaukė į kovą su turto
grobstytojais, kyšininkais, veltėdžiais, gir
tuokliais, chuliganais, tinginiais. Jis išryš
kino, kad per mažai esą kreipiama dėme
sio į nusikalstamumą jaunimo, paauglių
tarpe.
Komunistai susirūpinę auklėjimu per
spaudą, radiją ir televiziją. Pasirodo, vie
nam tūkstančiui gyventojų dabar jau įbru
karna per 900 periodinių leidinių, esama
apie 700.000 radijo imtuvų bei taškų (tai
gi garsiakalbių ir kt. galimybių išgirsti ra
diją), priskaitoma apie 100.000 televizorių.
Iš leidinių pagirtas tik „Komunisto“ žur
nalas.
Leidyklų darbas, anot vyr. varovo, tik
šiek tiek pagerėjęs, nes, esą, vis dar pasi
taiko žemo idėjinio ir meninio lygio kūri
nių, o jie neturi skaitytojų paklausos.
Kova prieš religinę ideologiją — vienas
svarbiausių komunistinių uždavinių. Da
bar partija siekia daugiau išleisti ateisti
nės literatūros. Būdingas Sniečkaus pata
rimas: negalima nuolaidžiauti bažnyčios
atžvilgiu ir... nepažeisti tikinčiųjų jaus
mų.
Komunistai toliau skatina bendravimą
su kitomis Sovietijos tautomis, o, pagal
Sniečkų, „rusų kalba turi ypatingai didelį
vaidmenį“, tad nestebėtina jo tolimesnis
patarimas toliau plėsti knygų apie Lietuvą
ir lietuvių rašytojų kūrinių išleidimą rusų
kalba.
Visam tam suartėjimui, pagal Sniečkų,
aiškiai trukdo vad. buržuazinio naciona
lizmo nuotaikos ir kiti „nesveikų tenden
cijų pasireiškimai“ ir čia pat jis pripažįs
ta, kad Vakarų „imperialistai ir toliau ak
tyviai veda antitarybinę propagandą, siek
darni suklaidinti atskirus žmones“. Snieč
kų erzina dar ir tai, kad į „atskirų vaiki
nų ir merginų sąmonę prasiskverbia mies
čioniškumo ir skeptiškumo nuotaikos“.
Tai tik kelios nuotrupos, ir jos liudija, kad
kiekvienais metais komunistų vadus vis
dar kamuoja tos pačios bėdos ir jiems nuo
lat tenka rūpintis kova su įtakomis bei
kliuviniais, kurie trukdo pavergėjo no
rams sukomunistinti kraštą ir jo gyvento
jų sielas. (A. Sniečkaus pranešimas pa
skelbtas „Tiesoje“ ir „Komjaunimo Tieso
je“, Nr. 8, sausio 10 d.).

Europos ir Amerikos spaudos nuotrupos

Politikavimas su Kinija
Prancūzija pripažino komunistinę Kini
ją ir užmezga su ja diplomatinius santy
kius. Dėl to amerikiečių „Chicago Tri
būne“ rašo:
„JAV dėl šios nepaprastos padėties su
darymo stengiasi būti santūrios. Oficialiai
mes pakaltinome de Gaulle'į, kad jis ardo
Vakarų vienybę. Tačiau oficialiosios įstai
gos privačiai nurodo, kad D. Britanija jau
prieš 14 metų pripažino Kiniją, visiškai
neerzindama Čiangkaišeko. O jei Prancū
zija šitai gali, tai ir mes pagaliau galėtu
me taip pat pripažinti abi Kinijas. Tačiau
aišku, kad tai būtų paneigimas visa to,
kas privertė mus įsimaišyti Korėjos karan. Tada atrodytų, kad kadaise griežtas
mūsų nusistatymas prieš visokį komuniz
mą dabar jau keičiamas į kitokį, būtent, į
tokį, jog yra ir geras ir blogas komuniz
mas. Tada benuolaidžiaujant teks net pri
pažinti, kad blogas nėra blogesnis už ge
rąjį ir kad net Castro yra pakenčiamas
kaimynas. Šitaip galvojant, naujasis de
Gaulle'io ėjimas pagaliau niekais pavers
mūsų užsienių politiką“.
Nuošaliai stovinčios Švedijos vyriausy
binis „Stockholms Tidningen“ yra dar
griežtesnis. Jis rašo:
„Pasaulio viešoji nuomonė beveik vie
ningai yra pasmerkusi generolo de Gaul
le'io pasielgimą. Remdamasis savo paties
nusistatymu, nesitaręs su savo sąjunginin
kais, jis žengė tokį žingsnį, kuris turės
rimtų pasėkų ne tik To’imuosiuose Rytuo
se, bet ir visam pasauliui. Jo pasielgimas
ne tik palaidoją Vakarų sąjungos vienybę,
bet kartu pasėja gilią nepasitikėjimo sėk
lą tarp Paryžiaus ir Vašingtono“.
Tik nuolaidesni yra pačių prancūzų
laikraščiai. Štai „Le Figaro“ rašo:
„Kraštai, kurie nepripažįsta Kinijos,
kaip, pavyzdžiui, Kanada, yra pardavę
Kinijai didžiulius kiekius grūdų. Kinija,
kuri anksčiau visą savo prekybą buvo nu
kreipusi į sovietinio bloko kraštus, dabar
pradeda jau dairytis į Vakarų kraštus.
Pripažindama ar ir nepripažindama, Pran
cūzija galėjo prekiauti su Kinija. Bet
Prancūzija siekia susidaryti Azijoje mora
linį kapitalą, intelektualinį prestižą. Ta
čiau ji negali niekuo ten aiškiau pasireikš
ti ūkiškai ar kariškai. Visiems aišku, kad

amerikiečių karinės pajėgos stabdo komu
nistinę ir kiniečių ekspansiją“.
RYTŲ AFRIKA IR KOMUNIZMAS

Rytų Afrikos reikalus gbrai išmanantie
ji žmonės teigia, kad ten maištai keliami
komunistų. Zanzibare nepavyko užkirsti
tokiam maištui kelio, ir ten buvo nuversta
valdžia. Bet kitų kraštų vyriausybės pasi
kvietė į pagalbą britus, ir maištai buvo
numalšinti. Dėl to amerikiečių „N.Y. He
rald Tribūne“ rašo:
„Britų daliniams greitai įsimaišius,
Tanganikoje, Kenijoje ir Ugandoje ugnis
neišsiplėtė. Didžiajai Rytų Afrikos daliai
gresia sąmyšiai, o gal ir komunizmo pavo
jai. Kokios ten bebūtų tų maištų priežas
tys, vienas dalykas visiškai aiškus, būtent,
kad Afrikos vadai per greit susilaukė ne
priklausomybės. Komunistai, aišku, mato,
kad britų grįžimas išp’ėšė jiems iš nagų
tris Rytų Afrikos kraštus, ir Maskva dėl
to susirūpinusi“.
Už Rytų Afrikos išlaikymą laisvos pasi
sako ir britų .Daily Mail", kuris rašo:
„Jeigu mes ir ateinančiais mėnesiais
trip puikiai susitvarkysime su iškylan
čiais sunkumais, kaip praeitą savaitę pa
darėme, tai tokie maištai visada baigsis
gerai. Rytų Afrika dėl to sustiprės, aiš
kiau suprasime, ką britų tautų šeimoje
reiškia vienam nuo kito priklausyti, ir pa
rodysim taikų D. Britanijos vaidmenį pokolonijiniu laikotarpiu“.

PASAULY
— Protestuodamas prieš vyriausybės
sutikimą įsileisti koncertuoti raudonosios
armijos chorą, Šveicarijos kariuomenės
divizijos vadas paprašė atleisti jį iš pa
reigų.
— 16 m. amžiaus berniukas, užsigulęs
ant pašliūžų, savo kelionmaišiu daužyda
mas priekyje žemę, iš R. Vokietijos per
minų lauką pabėgo į V. Vokietiją.
— Ortesburge, Rytprūsiuose, vestuvėse
užvalgę kiaulienos, susirgo trichnoze apie
40 žmonių.
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SU KNYGA RANKOSE —
„Terros“ leidykla Chicagoje neseniai
išleido stambų Mariaus Katiliškio novelių
rinkinį „Šventadienis už miesto“. Ir išlei
do dar ypač gražiai Algirdo Kurausko
iliustruotą, kietai įrištą ir aplanku aprū
pintą. Mūsų gyvenime, be abejo, retenybė,
kai knyga gražiai išleidžiama. Gal taip iš
leistų knygų ir daugiau išeitų, jei joms
būtų rinka, labiau užtikrintas skaitytojas.
Deja, tenka pasitenkinti ir kukliais tira
žais ir be jokių puošmenų. Per didelė ri
zika kartais visiškai pakerta leidyklų dar
bą. Štai kad ir „Romuvos“ leidykla. Išlei
do neatsigėrimą „Anykščių šilelio“ laidą,
Jono Aisčio dailią rinktinę, turėjo dar
puikių planų, bet, matyt, į pirmuosius lei
dinius sukištosios lėšos toli gražu nebegrį
žo, tur būt, anų dailiųjų jos leidinių dar
gražūs kalnai tebeguli neišpirkti, nes apie
šią leidyklą jau nieko nebegirdėti. Tačiau
jeigu M. Katiliškio „Šventadienį už mies
to“ tokia patyrusi leidykla, kaip „Terra“,
ryžosi leisti ir gražiai ir dar 2000 egzemp
liorių tiražu, tai, matyt, kartais šitoksai
žingsnis nėra kokia nors ypatinga rizika.
Be abejo, tą riziką mažina M. Katiliškio
vardas.
Pasirodęs dar Vokietijoje su novelių
rinkiniu „Prasilenkimo valanda“, M. Kati
liškis paskui visu ūgiu šoktelėjo, pateik
damas skaitytojams novelių romaną „Už
uovėją“, kuris susilaukė visuotinai teigia
mų vertinimų ir iškėlė rašytoją j pirmau
jančias vietas. Tas pirmaujančias pozici
jas jis sutvirtino romanu „Miškais ateina
ruduo“ ir subeletristintais atsiminimais
„Išėjusiems negrįžti“.
O naujoji knyga („Šventadienis už
miesto“) yra iš dalies naujos jo kūrybos
indėlis, iš dalies senos. Čia pateikiamos
naujos jo novelės ir tos, kurios buvo iš
spausdintos „Prasilenkimo valandoje“.
Vadinas, M. Katiliškis šioje knygoje kaip
novelistas pristatomas su visu ligi šiol su
krautuoju kapitalu. Knygoje išspausdinta
17 jo novelių.
Iš visų knygų mes jau žinome, kad M.
Katiliškis yra žodingas, kad jis palinkęs į
etnografines detales ir t.t. Tie dalykai mū
sų kritikus visada žavėjo ir tebežavi iki
užsimiršimo, nors romanas ar novelė juk
reikalingi dar būna ir veiksmo ir žmogaus.
Argi nebūtų šiose novelėse, sakysim,
žmogaus?
'
Žinoma, kad yra.
Novelių tematika čia itin įvairi. Nors
daugumos jų veiksmas vyksta kaime, bet
turime ir miestietiškų novelių. Nors dau
gumos veikėjai yra kaimo paprasti ar net
primityvūs žmonės, bet esama ir inteligen
tų. Visi su savais darbais, savu išmanymu
ir savais rūpesčiais tie žmonės ir sudaro
patrauklumo ir įvairumo.
Jeigu rinkinio noveles norėtume kiek
sugrupuoti, tai pirmiausiai susidurtume
su tokiomis, kuriose pro visą Katiliškiui
įprastą kaimo gyvenimo vaizdą iškyla
ypač retas, gal net keistas žmogus. Ar gi
toks jau kasdieniškas „Kaimiškos deta
lės" Vėtra, kuris neužtaisytu šautuvu sau
gojo nuo vagių savo vyšnyną ir savo au
gintinę Valę? Vyšnyną jis išsaugoja, bet
ne Valę. Toks pat retas, pasakytume, tie
siog krėviškas yra ir „Šulinio istorijos“
meistras Rimša, etnografinė lietuviška se
niena, kokių, aišku, nebėra jau, kaip ir
krėviškų Lapinų skerdžių. Pats rečiausias
iš jų, tur būt, „Užgavėnių“ Endrius, miške
gimęs, miške augęs primityvas, kuris nesi
derina prie žmonių aplinkos, dėl to ir su
daro tragediją. Dar prie tokių reikėtų, tur
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būt, priskirti „Apie Jonką čigoną“ novelės
Jonką, tą tragišką čigoną, ir gal „Žiemos“
Ambrazą. Reti tai jau žmonės, kokių su
žiburiu reikėtų paieškoti, kartais patrauk
lūs ir nuostabūs, kaip ir visos retenybės,
o kartais tragiški, kai nebeišsitenka kas
dieninio gyvenimo rėmuose, nepajėgia pri
siderinti prie kitų žmonių.
Kitą grupę apsakymų-novelių sudarytų
kaime gyvenantieji inteligentai. Kaip, tur
būt, ir dera, jie taip pat yra atšokę nuo tos
primityvios kasdienybės, kurioje užaugo
ir susiformavo tokie žmonės, kaip anas
miškinis Endrius. Tik jie atšokę kitu bū
du ir visiškai į kitą pusę. Pavyzdžiui, krė
viškoji etnografinė retenybė Endrius dar
nepajėgia įeiti į šiaip jau ne kuo teturtingą kaimo bendruomenę, kuri yra gana pri
mityvi. Jis dar toli atsilikęs ir nuo jos.
Kaip Krėvės atveju mus stebina, kad ga
lėjo būti toks Lapinas, kuris mirė, kai
Grainio liepa buvo nukirsta, taip stebina
ir Katiliškio Endrius. Tačiau Katiliškio
inteligentai sudaro jau istorijas dėl to,
kad jie nebeišsitenka kaimo bendruome
nėje. tos bendruomenės gyvenimas jiems
per daug primityvus. Jie yra išradingesni,
gudresni, pranašesni, nors tos ypatybės
leidžia jiems reikštis ne teigiamai, o nei
giamai. Į šitą grupę jau artėja „Eglaitė
pakely“ su išmintingais atsarginiais, ku
rie ir traukinyje vietos prasimano, ir pa
geria išradingai, ir autoriui dar pačią no
velę leidžia baigti pagal visus literatūri
nius įstatymus. Bet čia visas reikalas grin
džiamas daugiau, tur būt, nuotaika, negu
žmonių charakteriais. Viskas atsitiko ne
tiek, tur būt, dėl to, kad tokie buvo žmo
nės, bet dėl to. kad taip visi palaipsniui
įšėlo, tsi kitaip ir negalėjo atsitikti. Bet
„Rakto“ istorija jau visiškai kitokia. Čia
Petras taip jau išaugęs, taip susiformavęs,
kad vienokia ar kitokia tragedija pati
kvepia iš pat pradžių. Šitos rūšies sukir
pimo yra ir „Žingsniai prie vandens“ su
girtuokliu Algirdu, kuris menkų siūlų jau
besiejamas su visa tuo, kas brangu tradi
cinei kaimo visuomenei.
Dalis novelių šiose ryškesnėse grupėse
neišsitenka. Atskirą grupę galėtų sudaryti
keletas Katiliškio kūryboje retų dalykų su
tam tikros heroikos pagrindu. Katiliškis
šiaip mėgsta gilintis į kasdieninę, ypač
kaimo, buitį, ir jeigu toje kasdienybėje
yra tragikos ar heroiškumo, tai šitie da
lykai ir atžymimi per daug neišryškinant,
daugiau natūraliai. O „Ryšininkas“, štai,
yra meistriška neramių laikų sudaryta is-

Rosario Lietuvių Bendruomenė Argenti
noje išleido didelio formato gausiai ilius
truotą leidinį Lietuviai Argentinoje.
Argentina yra vienas tų kraštų, kurių
vardas plačiai skambėjo Lietuvoje nepri
klausomybės laikais. Brazilija ir Argenti
na anuomet buvo tie du kraštai, į kuriuos
lietuviai važiavo laimės ieškoti, kadangi į
JAV nebebuvo galima nusikraustyti.
Vieni jų ten laimę rado, kiti tik skurdą.
Tačiau vis tiek kūrėsi, sudarė savo koloni
jas, kuriose ir šiandien vyksta lietuviškas
darbas ir judėjimas.
Šį lietuvišku Vytim ir tautine vėliava
papuoštą leidinį paruošė ir išleido Rosario
lietuvių kolonija, nors jame pateikiama ži
nių ir apie kitas Argentinos lietuvių bend
ruomenes - kolonijas. Ta kolonija turi tik

Tiltas į jūrą
ROMANAS

z Po keleto dienų Daiva vėl atvažiavo.
Oras buvo giedras ir šiltas. Krito kašto
nai. Danguje vakarais degė žvaigždės. Ra
miai šniokštė jūra. Medžiai parke ir alė
jose dar buvo lapuoti. Trumpa rudens
šventė! Paskutinis šilumos dvelktelėji
mas...
Tuščia tamsia alėja jie ėjo į jūros pusę.
Po kojomis lyg pergamentas čežėjo sausi
kaštonų lapai. Medinis takelis per kopas
baigėsi. Jūros tiltas; jo galą gaubė sute
mos. Tiltas, kuris neatsiremia į jokį kran
tą. Tik į šniokščiančią jūrą. Į šaltas pilkš
vas bangas. Skaisčiai švietė mėnuo; jūros
krantas buvo užlietas balkšva šviesa; žvil
gėjo bangų viršūnės; iš tolo sklido duslus
Baltijos murmėjimas. Debesys mėlyname
danguje atrodė kaip pailgi juodos geležies
gabalai, apdaužyti kalvio kūju.
Iš jūros pūtė šaltokas vėjas, kedenda
mas Daivos plaukus. Ji stovėjo susigūžus.
— Man šalta, — tarė ji.
— Eime atgal.
Kioskas prie kopų buvo atidarytas; len

Lietuviai muzikai mokomi Maskvoje ir
Leningrade

(E) Pagal M. Dvarionaitės duomenis
(Lit. ir Menas, Nr. 48), Maskvoje ir Le
ningrade mokosi nemažas lietuvių muzikų
būrys. Pvz., Leningrado konservatorijoje
mokosi keturi busimieji simfoninio orkest
ro dirigentai—broliai Juozas ir Stasys
Domarkai, J. Aleksa ir J. Paulavičius.
Maskyoje konservatoriją yra baigęs Leo
poldas Digrys — dabar jis dažnai pasirodo
su vargonų koncertais. Maskvos konser
vatorijoje mokosi obojistas Masilionis, dai
nininkė Almonaitytė (ji jau baigė konser
vatoriją), smuikininkė Pomerancaitė ir
pianistė A. Radvilaitė. Dar Maskvoje tobu
linasi pianistas Aloyzas Končius ir pianis
tė Aldona Dvarionaitė (jie abu aspiran
tai). Iš kitų „maskviečių“ M. Dvarionaitė
dar paminėjo violončelistę Silviją Narūnaitę, smuikininkus: Stulgį, Dvarioną ir
Vainiūnaitę.

Argentinos lietuviai

R. LANKAUSKAS

(16)

torija su tragiška pabaiga ir su išryškintu
žmogum. „Paskendusioj vasaroj“ didvyriu
padaromas vaikas. Deja, Katiliškiui nerū
pi iškelti savo to mažojo herojaus, jis ati
duoda pirmenybę įvykiams, kur kitas bū
tų sustojęs ties pačiu drąsiuoju berniuku
ir jo išgyvenimais.
Kai knyga didelė, kai jon surinkti viso
kių nuotaikų, skirtingos tematikos, čia
kaimo prasčiokų, čia kaimo inteligentų,
čia skurdžių, čia turtingųjų gyvenimą
vaizduojantieji, čia į tragizmą, čia į ko
mizmą palenkiamieji apsakymai, skaityto
jas, be abejo, laimi. Daug paveikslų, daug
įvairuojančių žmonių, daug skirtingų, vis
kitokios nuotaikos istorijų, ir visos tos is
torijos priklauso vienam rašytojui ir ates
tuoja visos kartu jo pajėgumą talentingai
perjungti bėgį ir kiekvieną istoriją sukurti
vis kitokią.
Be abejo, nuo savęs pabėgti sunku. Ne
pabėga nuo savęs ir Marius Katiliškis.
„Šventadienyje už miesto“, tiesa, sudėta
daug skirtingų istorijų, parašytų skirtingo
mis nuotaikomis. Tačiau retoje tų istorijų
Katiliškis pajėgia atsiplėšti nuo savo pa
linkimo aprašymuose paskandinti ir veiks
mą ir žmones. Žinoma, dėl novelės gali bū
ti visokių nuomonių ir ginčų, kokia ji yra
idealiausia. Bet šiuo Katiliškio rinkiniu so
tindamiesi sakytume, kad tarp idealiųjų
laikytume, tur būt, „Ryšininką“, „Nakvy
nę pas amerikoną“ ir dar visų jau seniai

tynose matėsi išrikiuoti vyno buteliai;
lauke stovėjo kėdės ir staliukai.
— Išgerkime truputį vyno. Sušilsime.
— Gerai.
Pardavėja padavė jam pilnas stiklines.
Jie atsisėdo prie staliuko.
— Mano atostogos baigiasi, — tarė jis.
— Reikės grįžti į darbą.
— Nejaugi?..
— Taip. Tačiau aš nebedirbsiu ligoninė
je. Galvoju išplaukti įi jūrą. Jau beveik
nusprendžiau. Dirbsiu laivo gydytoju.
Štai perskaityk skelbimą. — Jis padavė
jai laikraštį.
Daiva perskaitė:
— „Žvejybos laivyne nuolatiniam dar
bui reikalingi gydytojai — terapeutai ir
chirurgai.“ Tu tikrai pasiryžai? Tau bus
nelengva.
— Vis dėlto aš plauksiu. Ligoninės ruti
na man įkyrėjo. Kasdienybė darosi pilka:
viena savaitė panaši į kitą tarsi dvyniai;
skirtumas tik tas, kad kartais labiau nuvargsti arba daugiau išgeri. Alkoholis —
apgaulingas vaistas; jis laikinai išblaško,
bet nieko gera neduoda. Dažnai rezultatai

tarp 80 ir 100 lietuvių, bet, matote, ji tokia
veikli, kad net ir šią knygą išleido. Ten ji
turi būrį inteligentijos, kuri mokslus iš
ėjo jau Argentinoje. Turi Bendruomenės
organizaciją, ruošia lietuviškas šventes su
iš kitur atvažiuojančiais chorais, vaidi
niais, svečių paskaitomis ir t.t. Turi savo
tautinių šokių grupę, mokyklą.
Leidinyje plačiausiai ir supažindinama
su šia kolonija, jos veikėjais ir kuo nors
pasireiškusiais lietuviais ar jų susibūri
mais.
Duodamos apžvalgos taip pat Santa Fe,
Buenos Aires, Kordobos ir Berisso koloni
jų lietuvių.
Pradžioje esama žinių apie Argentiną ir
Lietuvą.

dar liūdnesni: vietoj džiaugsmo tave api
ma nuovargis. — Jis užsidegė cigaretę. —
Gyvenime man nelabai sekėsi: be laiko
mirė tėvas, išsiskyriau su žmona. Tiksliau
sakant, ji mane paliko. Vaikystėje svajo
jau apie jūrą, tolimus kraštus... Dabar
atsirado galimybė juos pamatyti, ir aš ja
pasinaudosiu. Jūroje, tur būt, atgausiu
dvasios lygsvarą ir sustiprėsiu. O man tai
labai reikalinga. Aš manau, kad grįšiu ki
tu žmogum, nugarintas jūros vėjų ir pažvalėjęs. Visi mes kartais truputį apkiautėjam.
— Gal ir teisingai pasielgsi, — tarė ji.
— Tada galėsi išmėginti savo jėgas. —
Daiva pakėlė stiklinę. — Už tavo būsimą
kelionę. Gero vėjo!
Kęstutis prie kiosko nupirko vyno
bonką.
•— Čia šalta. Išgersime viešbutyje. Tu
užeisi pas mane?
Daiva tylėjo.
— Nenori? Bijai?
— Užeisiu, — tarė ji.
Kaštonų alėja paslėpė juos savo šešė
liuose; čia buvo tamsu lyg tunelyje; tik
alėjos gale ant šaligatvio krito gelsvos švie
sos lopas. Iš jūros pūtė žvarbus vėjas.
Pravėrę viešbučio duris, jie pamatė ves
tibiulio veidrodyje savo atvaizdus. Admi
nistratorė su juodu chalatu pakėlė galvą
ir pažvelgė į veidrodį; jos veidas tapo rūs
tus, ir lūpos paniekinamai kryptelėjo.
Ji piktokai numetė Kęstučiui raktą. Jis
ūmai pajuto jai neapykantą ir pagalvojo:
ji turi šaltos varlės akis.
Kai jie užlipo į antrą aukštą, Daiva su
sierzinusi tarė:

Nr. 6(797). 1964. II. 4

pripažintuosius „Duobkasius", dėl kurių
pabaigos scenų tik galima dar būtų kelti
abejones ir ginčytis.
O apskritai juk Katiliškis mėgsta, kad
ir novelėje viskas iš peties būtų papasa
kota. kas tik užkliuvo bepinant istoriją.
Kiekviename žingnyje turi būti matomi
dangus ir žemė su visomis smulkmenomis,
su žvaigždėmis ir žolelėmis ir su dides
niais įtarpais, be kurių istorijos, tur būt,
išeitų glaustesnės ir vieningesnės.
Tačiau, kaip sakėme, Katiliškis yra Ka
tiliškis, o ir dėl novelės galima ginčytis,
kokia ji iš tiesų turėtų būti. Tik dėl klasi
kų nebekyla ginčai, klasikų darbai jau ei
na pavyzdžiu, ir pagal juos kuriamos tai
syklės. kaip turėtų būti.
K. Abr.

Tėvo meilės, nes visa, kas yra pasaulyje,
yra kūno pageidimas, akių pageidimas ir •
gyvenimo puikybė“ (I Jo. 2,15-16). Tikroji ;
meilė — tai Dievo įsakymų laikymas: „Jei į
jūs mane mylite, laikykite mano įsaky
mus" (Jo. 14,15) ir „Kas laiko jo žodį, ta
me tikrai Dievo meilė yra tobula“ (I Jo.
2,5); tai Kristaus pavyzdžiu sekimas: „Tai
mano įsakymas, kad mylėtumėte vienas ;
kitą, kaip aš jus mylėjau. Niekas neturi '
didesnės meilės, kaip ta, kad kas guldo sa
vo gyvybę už savo prietelius“ (Jo. 15,1213); tai patsai gyvenimo tvarkymas: „Ma- j
no vaikeliai, nemylėkime žodžiu, nė liežu- į
viu, bet darbu ir tiesa" (I Jo. 3,18).
Tokia meilė nepasitenkiną mažais dar
beliais, nesuklumpa prieš sunkenybes. Nė
mirtis negali jos palaužti. Ji yra viso gy
venimo centrinė jėga ir viso veikimo ska
tintoja. Kas neina iš tos meilės, yra bever
tis dalykas, kad ir kaip atrodytų leistinas,
tinkamas, geras. Tokia meilė pažįsta pa
saulį, žino jo negales, supranta daiktų ver- itę, todėl ji sutelkia savyje jėgų visa pakel
ti, visam tikėti, visko viltis, visa panešti.
Meilė randa jėgų naujai pradėti, kai visa
jau atrodo baigta; jai nėra neišvengiamų
akligatvių; ji vis randa kelią išeiti. Juk
HIMNAS MEILEI
didžiausias dalykas žemėje ir danguje yra
į
Užgavėnių sekmadienio mišių skaitymą meilė.
geriausiai tinka pavadinti: himnas meilei. Roma
T. Paulius
Tai viena iš pakiliausių vietų šv. Pau
liaus laiškuose (1 Kor. 13,1-13) ir iš viso LIETUVIŠKOS PAMALDOS
Naujajame Testamente, šv. Paulius čia ne
tiek mintytojas, kiek iš gilaus įsitikinimo ROCHDALE — vasario 9 d„ 12 vai.
einančio jausmo reiškėjas. Nori išreikšti: BRADFORD — vasario 16 d., 12.30 vai.
’
Meilė yra virš visko. Kiek žodžių, kiek NOTTINGHAM — vasario 23 d., 12.15 vai. s
vaizdų tai tiesai vispusiškai nušviesti!
Kalbėti žmonių ir angelų kalbomis, tu KETTERING — vasario 9 d., 12 vai., St.
Edward, London Rd.
rėti pranašystės dovaną, žinoti visas pa
WOLVERHAMPTON
— vasario 16 d., 11 į
slaptis ir visokį mokslą, turėti visą tikėji
vai., Convent of Mercy, St. John's Sq.
;
mą, kuriuo būtų galima kalnus perkelti,
— visa tai yra niekai, jei nėra meilės. Net GLOUCESTER — vasario 23 d„ 12 vai., S
„jei išdalinčiau visą savo lobį beturčiams
St. Peter, London Rd.
valgydinti ir jei išduočiau savo kūną su LEICESTER — kovo 1 d„ 12 val., The j
deginti, bet neturėčiau meilės, nieko man
Sacred Heart, Mere Rd.
nepadeda".
Meilė nugali visas priešingybes, prašo ECCLES — vasario 9 d„ 12.15 val.
ka visas dorybes. Ji kantri, maloninga, ne MANCHESTER — vasario 23 d„ 10.30 val.
pavydi, nesielgianti sauvalingai, nesipučianti, nesididžiuojanti, neieškanti savo
naudos, nesusierzinanti, neįtarianti piktu
„VILNIUS — RYTŲ JERUZALĖ“
mu, nesidžiaugianti neteisybe, visa nukenčianti, visa tikinti, visko viliantis, visa pa
(E) šv. Kristupui — Vilniaus miesto ,
kelianti.
simboliui Vilniuje jau nebėra vietos. Tai
Meilė niekad nepaliaus. Nepaliaus nė ilgame straipsnyje pabrėžė Lietuvos sosti
amžinybėje, kur nebebus tikėjimo, nes nėje apsilankęs vokiečių laikraštininkas
viskas bus žinoma, kur nebereikės vilties, Hans Ulrich Engei („Stuttgarter Zeitung“,
nes viskas bus pasiekta. Ji liks vienintelis Nr. 1, sausio 2 d.). Atpasakojęs Kristupo ’
ir pagrindinis jausmas, nešąs palaimą, legendą, straipsnio autorius teigia, kad is
džiaugsmą, pasitenkinimą, vienu žodžiu, torijoje Vilnius laikomas „Rytų Jeruzale“, j
visa, kas sudaro dangaus laimę. Taip, virš kad istoriškai jis buvo dviejų linijų susi
visko visų didžiausias dalykas yra meilė. kirtime ir į jį gravitavo keturi miestai:
Kokia meilė? Ar toji, kurios vardą gali senasis Peterburgas, Varšuva, Karaliau
išgirsti gatvių užkampiuose, lydimą ne čius ir Maskva. Esą, mieste susipina Va
švankių juokų, akių mirkčiojimų, dvipras karų ir Rytų elementai, o amžiaus pradžio
mių gestų? Ar toji, kurios vardu iš laikraš je Vilniuje gyveno baltarusiai ir lenkai,
čių, iliustruotų žurnalų, filmų ir televizijų
ukrainiečiai ir vokiečiai, žydai ir lietuviai.
liejasi begėdiškumas, tarsi koks nesulaiko Kristupas savo sienose pakentęs visus — j
mas potvynis? Ar toji, kuria dangstosi žydus ir Romos katalikus, rusus ortodok
aistrų, gryno egoizmo, nepažaboto sauva sus ir net mahometonus.
liavimo vergai, stengdamiesi paslėpti savo
.tikrąjį veidą?
Nupasakojęs Vilniaus miesto istoriją, nu
Šitokia negali būti tikroji meilė; tai tik rodęs į Lietuvos konfliktą su Lenkija, į |
jos karikatūra, jos vardo piktnaudojimas. lenkų ultimatumą ir į Vilniaus grąžinimą
Savimeilei tarnavimas, įgeidžiams verga Lietuvai, autorius pažymėjo, kad lietuviai
vimas negali pagimdyti meilės, kuri būtų nepasitikėjo sovietais. Lietuvos priversti
kantri, nepavydi, neieškanti savo naudos, nis prijungimas prie Sovietų S-gos sugrio
visa nukenčianti, visa pakelianti, negali vė visas lietuvių, lenkų ir baltarusių viltis,
nešti dvasiai laimės ir palaimos, kuri nie žydams tai reiškė pražūtį, o vokiečius gy
kuomet nesiliautų, kuri jos vidaus nera ventojus pavyko repatrijuoti Vokietijon.
mumą tikrai patenkintų.
Kalbėdamas apie dabartinį Vilnių, vokie
fetai kaip kalba apie tikrąją meilę Dievo tis laikraštininkas nurodė į Vilniaus mies
įkvėptas Raštas. Ji nėra pasaulio meilė: to pasikeitimą, sumodernėjimą. Jei keliai •
„Nemylėkite pasaulio, nė to, kas yra pa į buvusios įtakos miestus dabar uždaryti, ;
saulyje. Jei kas myli pasaulį, jame nėra tai tebėra atviras kelias į Maskvą.

— Sena ragana. Ko ji vaiposi?
— Tur būt, pavydas graužia.
— Matei, koks buvo jos žvilgsnis?
— Taip.
— Jeigu ji mane pažįsta, — rytoj plepės
visam miestui, kad aš vakare buvau vieš
buty.
— Ir tegu plepa, kol įskaus liežuvis.
Kambaryje ji paprašė:
— Duok man cigaretę. Ir įpilk vyno.
Aš noriu išgerti.
— Tu be reikalo jaudinies.
— Kad tu žinotum, kaip nesmagu, kai
į tave spokso. Paskui atrodo, kad šimtai
akių žiūri iš kampų ir seka kiekvieną ta
vo judesį. Biaurus jausmas! — Daiva
gurkštelėjo vyno. — Visada kas nors su
gadina nuotaiką.
“
— Tai mūsų atsisveikinimo vakaras, ir
niekas neturi teisės jo sudrumsti. Velniop
seną raganą! Velniop davatkas ir veidmai
nius! Viskas gera, kas žmogiška. Aš noriu
tave pabučiuoti.
— Tu jūroje neužmirši manęs?
— Ne. Aš negalėsiu užmiršti.
Jis įjungė portatyvinį radijo aparatą;
kambary suskambo dainininko balsas:
„Aš nieko negaliu tau duoti, tiktai mei
lę...“
— Gerai dainuoja, — tarė Daiva. —
Man nieko daugiau ir nereikia. O tau?
Jis apkabino ją. jausdamas, kad tai gra
žiausia akimirka, kuri paskui niekada ne
pasikartos. Kitą kartą viskas bus daug
paprasčiau, prasčiau.
Jos raudoni batukai gulėjo ant grindų.
— Kurį iš jų aš taisiau?

— Šitą.
Jis pasilenkęs paėmė
ir atsargiai
užmovė jai ant kojos.
Paskutinis autobusas turėjo išeiti de
šimtą valandą. Aikštėje blyškiai švietė
žibintai. Kiek toliau ant namo sienos žibė
jo raudona neoninė reklama: DUONA.
Autobusas buvo pustuštis. Šoferis rūkė.
Jiems į veidą padvelkė benzino dūmai; šo
feris užvedė motorą. Ausys buvo pilnos
jo ūžimo. Daivos veidas atrodė išblyškęs ir
liūdnas. Jis norėjo kažką pasakyti, bet ne
rado žodžių. Dvokė neišvalyta šiukšlių dė- >
žė. Aplinkui plytėjo naktis, ir jūros ošimo :!
nesigirdėjo. Bažnyčios bokšto laikrodis iš
mušė dešimtą.
— Sudie.
— Paimk šitą kaštoną, — tarė jis. —
Prisiminimui...
Daiva įsidėjo kaštoną į rankinuką.
— Aš jį saugosiu iki kito rudens. Juk
mes vėl susitiksime?
— Mes susitiksime greičiau.
— Tu įsitikinęs?
— Taip.
— Gerai. Aš žinau, kad tu norėsi mane
pamėtyti. — Ji greitai pabučiavo jį ir įšo- i
ko į autobusą.
Kai autobusas burgzdamas dingo tamso
je, Kęstutis dar ilgai žiūrėjo į tą pusę.
Tamsa. Naktis. Ko jis dar tikėjosi? Ko
laukė? Juk išsiskyrimo valanda jau pra
ėjo...

Ir tada ilgesys lyg banga užgriuvo jį.
(Bus daugiau)
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Ministro pirmininko pareigąs einąs A.
Merkys respublikos prezidentą tepavadavo vos apie dvi paras, bet ir per tą labai
trumpą laiką Lietuvai pridarė daug žalin
gų dalykų. Tai, žinoma, jis darė ne savo
noru, bet verčiamas Dekanozovo. Dabar
tik A. Merkys, gal būt, suprato, kokią ne
lemtą klaidą padarė jis ir visa vyriausy
bė, nepasitraukdami draug su respublikos
prezidentu į užsienį. Iš pirmojo pasikal
bėjimo su Dekanozovu A. Merkys patyrė,
kad jis privalės klusniai vykdyti šio nuro
dymus, ir pats savarankiškai nieko nega
lės spręsti. Birželio 16 d. A. Merkys ka
riuomenės vadą div. gen. Vincą Vitkauską
paskyrė vieton į užsienį pasitraukusio gen.
K. Musteikio krašto apsaugos ministru,
įsakė suimti buv. vidaus reikalų ministrą
gen. K. Skučą ir valstybės saugumo depar
tamento direktorių A. Povilaitį, paskelbė
valstybės gynimo metą, o Kauno karo ko
mendantas pik. Bobelis Kauno mieste ir
apskrity apgulos stovį.
Einąs respublikos prezidento ir ministro
pirmininko pareigas A. Merkys birželio
16 dieną, 4 vai. po pietų, per Kauno radi
ją pasakė šią kalbą:

Brangūs lietuviai ir visi Lietuvos res
publikos gyventojai, nepaprastai greita
tarptautinių įvykių raida paskutinėmis
dienomis atsiliepė ir mūsų krašte. Praneši
mais per radiją ir spaudą jūs visi esate pa
informuoti apie tuos pagrindinius įvykius,
kurie šiomis dienomis palietė mūsų kraš
tą.
Turėdami galvoje pagrindinius gyvybi
nius mūsų tautos gyvenimo reikalus, bū< tent, taikos, ir ramaus kūrybinio darbo bū
tiniausias sąlygas, mes turime vertinti ir
šią naujai susidariusią situaciją. Mes esa
me įsitikinę, kad Sovietų Sąjungos kariuo
menės naujų dalinių atvykimas į Lietuvą
yra įvykęs kaip tik dėl pačios Lietuvos ir
Sovietų Sąjungos didesnio saugumo sume
timų. Todėl ši kariuomenė pas mus atvyko
kaip draugiška sąjunginė kariuomenė.
Taip ji mūsų kariuomenės buvo sutikta,
taip ir traktuojama. Visi krašto gyventojai
šitą dalyką turi tik taip suprasti bei ver
tinti. Savitarpinės pagalbos sutarties aki
mis žiūrint, šis mūsų sąjunginės kariuome
nės jėgų padidinimas Lietuvoje dabarti
niais laikais yra visai suprantamas. Mūsų
, vidaus socialiniai, kultūriniai, ekonomi
niai ir politiniai reikalai tuo neturėtų būti
paliesti.
Pagrindinis dalykas, kuris rūpi krašto
vadovybei, yra .tvarkos bei rimties išlai
kymas, normalaus darbo nė mažiausias ne
sutrukdymas visose valstybinėse įstaigose
bei įmonėse ir visame privačiame ūkyje.
Lietuvos ūkio ir kūrybinio darbo sąlygos
nebus sutrukdytos, visiems pareigūnams
uoliai einant savo pareigas, kaip ligi šiol,
ir plačiajai visuomenei klausant jų nuro
dymų. Todėl normalus darbas įstaigose,
įmonėse, fabrikuose, ūkiuose ir namuose
turi būti ir toliau ramiai dirbamas. Tai
pagrindinis šio momento reikalavimas.
Garbinga, sena, graži lietuvių tautos is
torija, jos didieji laimėjimai visose srity
se, atgavus nepriklausomybę, lietuvių tau
tos sugebėjimas kūrybiškai pasireikšti vi
sose gyvenimo srityse yra giliai įsmigęs
mūsų sąmonėje.
Baigdamas noriu pareikšti, kad aš nė
kiek neabejoju, jog mūsų krašto vadovybė
sugebės gyvybinius jo reikalavimus tinka
mai suderinti su šio meto tarptautinių san

tykių raidos diktuojamomis sąlygomis. To
dėl daugiau pasitikėjimo savimi, daugiau
realumo, vertinant padėtį, šiuo metu ypač
reikia vengti nepagrįstų gandų, kurie ke
lia paniką ir nusiminimą. Priešingai, į
ateitį reikia žiūrėti su pasitikėjimu ir apie
padėtį klausyti tik atsakingų bei autorite
tingų šaltinių teikiamų informacijų.
Pirmadienį, birželio 17 d., ši kalba, pa
skelbta visuose dienraščiuose, dar kartą
pateisinanti Sovietų Sąjungos okupaciją,
dar labiau dezorientavo ir šiaip jau įvy
kiuose nebesusigaudančių visuomenę. Mer
kys, ragindamas visuomenę daugiau pasi
tikėti savimi ir realiai vertinti padėtį, pats
jautės ne savo kaily, buvo visiškas bejėgis,
praradęs bet kokią realybės nuovoką, klus
niai vykdąs okupantų reikalavimus.
Drumstos visuomenės nuotaikos Dekano
zovą skatino skubėti, ir birželio 16 d. vėlų
vakarą jis į Sovietų Sąjungos pasiuntiny
bę pakvietė A. Merkį tartis dėl naujos vy
riausybės sudarymo.
Pasitarimas buvo
trumpas, nes Dekanozovas su Pozdniakovu jau iš anksto buvo numatę naujosios
vyriausybės sudėtį, ir A. Merkiui nieko
daugiau neliko, kaip su tuo sutikti ir savo
fiktyvia respublikos prezidento galia kons
tituciškai įteisinti šį klastos ir prievartos
veiksmą.
A. Merkys birželio 17 d-, pasirėmęs Lie
tuvos konstitucijos 97 str., Justą Paleckį
paskyrė ministru pirmininku ir jam pave
dė sudaryti Ministrų Tarybą. Tą pačią die
ną ministras pirmininkas Justas Paleckis
respublikos prezidento pareigas einančiam
A. Merkiui pristatė patvirtinti šios sudė
ties Ministrų Tarybą: ministras pirminin
kas Justas Paleckis, ministro pirmininko
pavaduotojas, užsienio reikalų ministras
ir laikinai einąs švietimo ministro parei
gas Vincas Krėvė-Mickevičius, krašto ap
saugos ministras ir kariuomenės vadas
div. gen. Vincas Vitkauskas, teisingumo
ministras Povilas Pakarklis, finansų mi
nistras ir laikinai einąs susisiekimo mi
nistro pareigas inž. Ernestas Galvanaus
kas, žemės ūkio ministras ir laikinai einąs
vidaus reikalų ministro pareigas Matas
Mickis, sveikatos ministras dr. Leonas Ko
ganas.
Naujojoj vyriausybėj tik trys ministrai
— Vincas Krėvė-Mickevičius, inž. Ernes
tas Galvanauskas ir div. gen. Vincas Vit
kauskas — visuomenės buvo žinomi ir dėl
jų paskyrimo ir tinkamumo savo parei
goms niekas nesistebėjo. Visi kiti minist
rai buvo homo novus. Ypač visus stebino
ir kėlė įvairiausių spėliojimų Justo Palec
kio paskyrimas ministru pirmininku, ku
ris eo ipso ėjo ir respublikos prezidento
pareigas. Pats Vincas Krėvė-Mickevičius
jį apibūdina, „kaip mažų gabumų ir ne
aukštos inteligencijos asmenybę, liaudinin
kų pakraipos žmogų“.
Justas Paleckis, V. Dekanovozo ir N.
Pozdniakovo malone iškeltas į pačias Lie
tuvos „vyriausybės“ viršūnes, buvo suglu
męs, jautės ne kaip į padebesius iškilęs,
bet lyg iš medžio iškritęs ir negalįs susi
vokti, kur atsidūręs ir ką turįs veikti. Bir
želio 18 d. rytą atvyko į prezidentūrą, kur
tuojau pradėjo eiti draugai, aukštesnieji
pareigonys ir įvairios organizacijos sveikin
ti naujojo prezidento. Vieni tai darė nuo
širdžiai, kiti iš pareigos, treti — norėdami
įsigyti malonės.
Tos pačios dienos 9 vai. 30 minučių va
kare Lietuvos prezidento pareigas einąs
ministras pirmininkas Justas Paleckis per
Kauno radiją pasakė demagogišką, arogan
tišką, obskurantišką ir Lietuvos nepriklau

Eina Cunami !

somybės žlugdytojams pataikūnišką kal
bą, kuri jį išryškino esant klusnia mario
nete, pasiryžusią šokti pagal jį į vyriausy
bės viršūnes iškėlusių grojamą dūdelę.
Justo Paleckio paskyrimas ministru pirmi
ninku, kuris draug ėjo ir respublikos pre
zidento pareigas, visuomenę labai stebino,
ir Lietuvai nieko gero nelėmė. Tai puikiai
žinojo pats J. Paleckis ir, norėdamas savo
renomė pakelti ir prestižą sustiprinti, sa
vo kalboje stengės respublikos prezidentą
A. Smetoną šmeižti ir niekinti.
— Plutokratijos režimas supuvo iš šak
nų. Buvusieji mūsų valstybės valdovai su
bankrutavo tiek vidaus, tiek užsienio poli
tikos srityje. To režimo tragiškasis galas
buvo apvainikuotas buv. prezidento ir jo
pataikūnų gėdingu pabėgimu nuo savo tau
tos, — birželio 18 d. savo deklaracinėje
kalboje per radiją Justas Paleckis demago
giškai įtikinėjo klausytojus.
(Bus daugiau)

Ruošiantis Ramiajame vandenyne, Bi
kini įlankoje, po vandeniu sprogdinti pir
mąją pasaulyje amerikiečių atominę bom
bą, buvo manoma, kad po sprogimo pakils
didžiulė vandens siena, kuri pralėks van
denynu ir užtvindys Havajų salas. Tačiau
to neįvyko.
Tokiai didelei jūrinei bangai sukelti rei
kalinga jėga, milijonus kartų didesnė už
atominės bombos sprogimo energiją. Ir to
kia jėga egzistuoja.
Jeigu mintimis nusausintume vandeny
nus, tai išilgai Azijos krantų atsirastų ne
matytai aukšti kalnagūbriai, o jų papėdė
se — siauri „ežerai“, turintieji iki 5-6 km
gylio ir nusitęsę tūkstančius kilometrų.
Judant žemės plutai, galingi požeminiai
smūgiai griauna kalnagūbrius. Per aki
mirką pasikeičia povandeninių baseinų
apimtis, ir vandenyno paviršiuje susidaro
200-300 km ilgio banga. Tokios milžiniškos
žemės drebėjimų arba vulkanų išsiverži

Ten. kur Nemunas banguoja
(Tarybinės spaudos ištraukos, kurios aiškios ir be aiškinimų)
Oi nelaimė, ką aš matau —*
Širdį ver kaip yla:
Numylėtoj mano vietoj
Gyvena barzdyla.
A. Vienažindys

mų sukeltos bangos vadinamos „cunami“.
Toli nuo krantų, atvirame vandenyne,
net ir stipriausios cunami bangos yra nuo
laidžios, ir laivai beveik jų nejunta! Ta
čiau peršokusios vandenyno plotus turboreaktyvinio lainerio greičiu, jos bloškia
ant krantų kubinius kilometrus vandens,
viską pakelėje griaudamos.
Per 2500 metų išliko duomenys apie 355
cunami, buvusius visuose Žemės rutulio
vandenynuose ir jūrose. Ramiojo vande
nyno pakrantėje didžiausia cunami užre
gistruota 1755 m. lapkričio 1 d. Ją sukėlė
Lisabonos žemės drebėjimas. Vandenynas
iš pradžių atsitraukė nuo krantų, o paskui
siūbtelėjo prie Lisabonos 26 m aukščio
banga. Vietomis ji įsiveržė į sausumos gi
lumą net iki 15 km.
Griaunantis žemės drebėjimas, kurį ly
dėjo cunami, įvyko šio šimtmečio pradžio
je Mesinoje (Italija). 1883 m. rugpiūčio
27 d., išsiveržus Krakatau vulkanui, Indo
nezijos salyno Zundos sąsiauryje pakilo
serija milžiniškų 30-40 m aukščio bangų,
nuplovusių Vakarų Javos ir Pietų Sumat
ros pakrantėse žemiau esančias gyvenvie
tes. Per keletą minučių žuvo 35 tūkst. žmo
nių. Cunami metu danų laivas buvo išmes
tas į sausumą. Jis atsidūrė už 4 km nuo
kranto, 10 m aukščio jūros lygio. Kraka
tau išsiveržimo sukeltos bangos pralėkė
per visą Indijos vandenyną iki Afrikos
pakrančių.
Ramiajame vandenyne cunami būna žy
miai dažniau, negu kituose vandenynuose.
Ypač jos dažnos prie Japonijos krantų.
„Saulėtekio šalyje“ nuo 687 metų užre
gistruota 99 cunami.
1952 m. šaltą lapkričio rytą Šiaurės Kurilsko gyventojai pabudo nuo požeminių
smūgių. Griuvo krosnys, nuo stogų krito
dūmtraukių plytos, skambėjo indai. Ta
čiau namai išliko sveiki, ir nusiraminę
žmonės sugrįžo tuojau pat į juos. O baisu
mas buvo dar priešakyje: atsiritusi milži
niška banga per akimirką užgesino Šiau
rės Kurilsko ugnis. Tai buvo panašu į sap
ną. Matęs šį vaizdą tralo kapitonas pa
siuntė radiogramą: „Paramuširo sala nu
grimzdo į vandenyną“.
Prašvitus paaiškėjo, kad Šiaurės Ku
rilsko jau nebebuvo.
Po katastrofos sąsiaurio pakrantėje su
daužytame vykdomojo komiteto seife ras
toje instrukcijoje buvo nurodoma, kokių
saugumo priemonių reikia imtis .artėjant
cunami. Šaltą pažiūrą į galingos stichijos
griaunamąją jėgą galima paaiškinti tik
tuo, kad prie mūsų krantų daugelį metų
nebuvo didesnių cunami. Štai kodėl 1952
m. buvo imtasi ryžtingų priemonių. Dabar
yra gerai organizuota cunami prognozių
tarnyba, kuri visapusiškai buvo patikrin
ta prieš 3 metus, kai po atmintino Čilės
drebėjimo į Ramiojo vandenyno pakran
tes ritosi nors kiek ir nusilpusios, bet la
bai pavojingos bangos.
Kaipgi numatomos cunami bangos?
Esant povandeniniam žemės drebėjimui,
susidaro cunami bangos, judančios iki 900
km/val greičiu, taip pat seisminės bangos,
sklindančios už jas 70 kartų greičiau.
Seismines bangas registruoja specialios
stotys. Taip nustatomas žemės drebėjimo
židinys ir laiku pakeliamas aliarmas.
Apie cunami artėjimą rodo ir vandeny
no lygio prie krantų svyravimas — staiga
vandenynas labai greit atsitraukia, jūros
dugnas apnuoginamas per šimtus metrų,
o kartais net per kelis kilometrus nuo
krantų.
Kaip žinoma, Čilės žemės drebėjimo me
tu pradėjo veikti 14 vulkanų. Cunami ban
gos nusirito 700 km/val greičiu ant Kuri
lų salų. Tačiau radijas laiku pranešė apie
cunami artėjimą, žmonės pakilo į artimiau
sias aukštumas ir ten palaukė, kol baigsis
vandens šėlimas.

te atsargūs! — ir operatyvi grupė vėl ėmė
klebenti duris.
Kilūs triukšmui, iš daržo atėjo pats na
mų šeimininkas. Jis rankose irgi turėjo...
plaktuką!!?).
Šito užteko, ir jis buvo sučiuptas, suriš
tas, įmestas į mašiną ir nuteistas dvejus
„ĮTARTINA...“
metus kalėti už „priešinimąsi valdžios at
Namas buvo kaip namas. Aptvertas tvo stovams“. Vardan teisybės 15 parų paso
ra. Kieme sandėlis. Namas taip gerai už dino ir „įtartino“ namo šeimininkę.
simaskavo, kad net Biržų milicijos virši
Žinoma, neprotingą nuosprendį, pada
ninkas, eidamas pro šalį, nieko neįtarė. Ir
būtų šis namas stovėjęs niekieno neįtar rytą Tėvynės karo invalidui pensininkui
A Kulbiui, kaip ir neteisėtą bausmę namų
tas, jei ne pilietė N.
Įėjo ji kieman paklausti, ar namo šeimi šeimininkei, respublikos Aukščiausiasis
ninkas neišnuomotų jai kambario. Bet teismas nedelsiant panaikino. Tai gerai.
apie kambarį ji taip ir nepaklausė, nes bud Bet labai blogai, kad beprotiškos „opera
riai pilietei į akis krito sandėlis. Tai buvo cijos“ organizatoriai buvo tik truputį pa
labai įtartinas sandėlis. Jis buvo uždary gąsdinti.
Beje, paklaus skaitytojas, o kas vis dėl
tas. Viduje kažkas ūžė ir traškėjo, o iš ka
to ūžė nelemtame sandėlyje? Ūžė motoras,
mino rūko dūmai.
„Čia kažkas ne taip...“ — nusprendė pi kurį Kulbys norėjo prijungti prie siurblio
lietė N ir nuskubėjo į redakciją. Ši prane vandeniui pumpuoti...
šė milicijai.
Biržai
A. Viktoraitis
Viršininkas nedelsdamas sušaukė pasi
„Komjaunimo
tiesa
“, 1963.XII.25
tarimą aukščiausiame lygyje.
-—■. Agluonos gatvėje, — pasakė jis susi
rinkusiem kolegoms ir spaudos atstovams,
XIV LIETUVOS KOMPARTIJOS
— pastebėtas įtartinas namas. Jame gyve
SUVAŽIAVIMAS
na pilietis, apsitveręs tvora. Nieko pas sa
ve neįsileidžia, o sandėlyje kažkas ūžia...
(E) Lietuvos Komunistų partijos XIV
Smarkiai ūžia, — pridūrė jis reikšmingai.
— Gal būt, iškviesti namo šeimininką suvažiavimas turėjo įvykti dar pernai,
ir išsiaiškinti, kas ten taip ūžia? — pasiūlė gruodžio 19 d., bet, matyt, dėl Maskvoje
buvusių suvažiavimų bei plenumų buvo
kažkas.
Viršininkas pažvelgė į kalbėjusį su atvi atidėtas. Jis vyko sausio 9-10 d.d. Vilniuje,
ra užuojauta. „Panašiais atvejais, — pasa naujuose Profsąjungų rūmuose. Iš viso da
kė jis pamokančiai, — reikia veikti nedel lyvavo 756 delegatai su sprendžiamojo bal
siant ir netikėtai. Tik taip galima užtikti so teise ir 99 delegatai su patariamojo bal
nusikaltėlį nepasiruošusį, sučiupti nusi so teise. Kaip paprastai, neapsieita be
Maskvos svečio — šį kartą juo buvo Sovie
kaltimo vietoje. Aišku?“
— O gal tas ūžimas visai nenusikalsta tų S-gos kom. partijos CK pareigūnas P.
Pigalevas. Suvažiavimo prezidiume buvo
mas? — vėl pasigirdo tas pats balsas.
— Jūs dabar poste ar pas uošvę svečiuo 57 asmenys, iš jų 16 rusų ar su nelietuviš
se? — galutinai pasipiktino viršininkas. — komis pavardėmis. Pirmąją ataskaitą atli
Argi nesuprantate, kad privačiame name ko LKP CK pirmasis sekr. ir vyr. varovas
A. Sniečkus, antrąją — K. Liaudis.
šiaip sau ūžti niekas negali...
Kaip paprastai, A. Sniečkaus ataskaiti
Operatyvi grupė vargais negalais sutilpo
nis
pranešimas buvo ilgas, jis palietė įpras
mėlyname automobilyje, nes, be milici
jos darbuotojų, čia sulipo priešgaisrinės tines, partijai rūpimas sritis, tik šį kartą
apsaugos inspekcijos atstovai, rajono fi žymiai daugiau skirta vietos žemės ūkio
nansų skyriaus ir spaudos darbuotojai, klausimams (mineralinių trąšų gamybos
kad vietoje įamžintų nemirtingą Biržų de plėtimas, atsiliekantieji kolchozai, kova su
tektyvų veiklą ir viešai pastatytų prie gė vad. privačiasavininkiškomis tendencijo
dos stulpo tuos, kurie slepiasi ūžiančiuose mis ir kt.) ir ideologiniam, kitaip tariant,
komunistinimo darbui. Čia Sniečkus primi
sandėliuose.
Palikusi mašiną už kampo, grupė atsar nė, kad „vakarų imperialistai ir toliau ak
giai apsupo sodybą. Ten vyravo pikta le tyviai veda antitarybinę propagandą, siek
darni suklaidinti atskirus žmones“. Dėl to ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a
mianti tyla.
Pabeldus į vartelius, niekas neatsiliepė. vyr. varovas šaukė stiprinti komunistų
— Būkite viskam pasiruošę, — pakuždo puolamąją propagandą. Pagal Sniečkų, vis
dar tenka susidurti su „nacionalistinių pa
BALTŲ TARYBOS
mis perspėjo viršininkas.
— Tur būt, pavėluosime... — liūdnai pa žiūrų, vietininkiškumo, egoizmo pasireiš
kimais“.
RUOŠIAMASIS PABALTIECIŲ
sakė vienas reporteris.
— Negali būti, — tarė viršininkas ir
rankos mostu pakvietė apylinkės įgalio Masinės išgertuvės ir praeities
tinį ir priešgaisrinės apsaugos inspekto palikimas
rių.
(E) Girtavimas tiek įsigalėjęs, kad re
Šie perlipo tvorą. Iš visų pusių rinkosi žiminiai Lietuvos laikraščiai tam įpročiui
įvyksta vasario 8 d., šeštadienį,
aplinkiniai gyventojai.
jau ne kartą yra skyrę dienraščių veda
Minia didėjo. Tuo tarpu drąsūs žvalgai muosius. Neseniai „Tiesa“ (1963 m., Nr.
Majestic Rooms salėje,
jau atidarė iš vidaus vartelius ir, atsar 274) vedamajame nusiskundė, kad tai
giai žvalgydamiesi, žengė vidun. Ten juos .praeities atgyvenos' ir kad visuomenė dar
196, Willesden Lane, N.W.6
pasitiko šeimininkė.
ne visur smerkianti nelemtuosius girtavi
— Dovanokit, užsnūdau, — pasakė ji. mo papročius. Pagal laikraštį, nereta atsi (artimiausia geležinkelio stotis —
— Kur šeimininkas? — griežtai nu tikimų, kai girtavimas baigiasi liūdnomis
Willesden Green).
traukė ją nelaukti svečiai. — Sakykit tie pasekmėmis. Ypač didelę žalą daranti na
Pradžia 7 vai. Pabaiga 12 vai.
są, kur jis?
minė. Esą, tradicinės šventės — pabaigtu
— Kažkur kieme, man rodos, darže...— vės, jaunimo festivaliai, derliaus šventės,
atsakė išsigandusi moteris.
žiūrėk, neretai virsta masinėmis išgertu Įėjimas 7.6 šil. Bilietai gaunami
Jos išgąstis padidino įtarinėjimus.
vėmis. Dar paplitęs paprotys girdyti bri
prie įėjimo.
Visi puolė kieman. Sandėlis buvo užda gadininką, kolchozo ar apylinkės tarybos
rytas.
pirmininką, vairuotoją. Geria kolchozinin- Programoje: lietuvių, latvių ir
— Aha! Tur būt, čia užsidarė, — nu kai, geria tarnautojai ir kiti. Štai viename
estų tautiniai šokiai ir kitokie
sprendė viršininkas. — Tučtuojau atida laiške rašė Gudžiūnų moterys: „Mūsų vy
pasirodymai.
ryk! — beldė jis į duris.
rai — geležinkelio stoties tarnautojai. Jie
Malkinė tylėjo.
daug geria. Išgėrimai vyksta pačioje sto
Be to, bus loterija, bufetas ir
Ir staiga... Visi atšoko į šalį, o finansi tyje. Jie gauna išgerti bet kuriuo metu,
užkandžiai.
ninkė iš baimės šoko per tvorą — nuo san net ir naktį. Jeigu neturi kuris nors pini
dėlio stogo nukrito plaktukas.
gų svaigalams, pardavėja palaukia iki
— Jis metė, — nusprendė visi. — Būki algos...“
■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a
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EUROPOS LIETUVIS

Europos lietuviu kronikų
LONDONAS

COVENTRY

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS
ŠVENTĖ

Didžiosios Britanijos Lietuvių Bendruo
menės Krašto Valdyba rengia Nepriklau
somybės šventės minėjimą Londono lietu
viškajai bendruomenei vasario 15 d. (šeš
tadienį), 7.30 vai. vakaro, Londono Lietu
vių Sporto ir Socialinio Klubo (Parapijos
salės) patalpose — 345A. Victoria Park
Rd., London, E. 9.
Minėjime paskaitą skaitys svečias iš
Halifax rašytojas R. Spalis. Be to, bus
gausi meninė programa.
Visi londoniečiai kviečiami dalyvauti.

NEPRIKLAUSOMYBĖS MINĖJIMAS

Vasario 15 d. 6 vai. vak. City Engineer's
Canteen and Social Club salėje Foleshill
Rd., D.B.L.S. Coventry skyriaus valdyba
rengia
Neprik auaomybės šventės Minėjimą.

Programoje numatoma: paskaita, tauti
niai šokiai ir kiti įdomūs pasirodymai, va
dovaujami p.p. V. Gasparienės ir E. Vai
norienės iš Nottinghamo. Po oficialios da
lies seks šokiai, kuriems iki 12 vai. gros
John Rae boys, baras ir užkandinė veiks
iki 11 vai.
Visus tautiečius su. pažįstamais iš toli ir
NUOŠIRDUS DIDŽIOSIOS BRITANIJOS arti prašom atsilankyti.
Salė yra visai netoli iš miesto cent
LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS
ro, pasiekiama autobusu Nr. 20.
TALKININKAS
Skyriaus Valdyba
A. Jakimavičius Manchesteryje nuošir
džiai bendradarbiauja ir talkininkauja čia
Londone esančioms - organizacijoms. Jis
Manchesteryje išplatino „Pasaulio lietu NOTTINGHAMAS
vį“ ir kartu surado šiam naujagimiui pre
VASARIO 16—SIOS MINĖJIMAS
numeratorių.
Vasario 22 d., 6 vai. pp., ukrainiečių
Krašto valdyba jam dėkinga.
klubo salėje (30 Bentick Rd.) rengiamas
UŽ LIETUVĄ
platesnio masto sudėtinis trijų kolonijų —
Vasario 16 d. Lietuvių šv. Kazimiero baž Derbio, Mansfeldo ir Nottinghamo — Va
nyčioje pamaldos už Lietuvą bus 11 vai. sario 16 d. minėjimas Nottinghame. Pro
Šv. Mišias užprašė J.E. Lietuvos Ministe- gramoje J. Lūžos paskaita ir sveikinimai.
ris Bronius Kazys Balutis.
Meninę programą išpildys vietinės visų
Tautiečius kviečiame gausiai dalyvauti. rengiančiųjų pajėgos. Po to bus dar links
moji dalis, muzika, loterija. Tęsis iki
LIETUVIŲ SODYBA
11 vai.
Kambarių užsakymai vasaros atosto
Gautasis parengimo pelnas skiriamas
goms šiais metais vyksta gana sparčiai. Vasario 16 gimnazijai Vokietijoje.
Kai kurios savaitės jau apypilnės, bet vie
Sekmadienį, vasario 23 d., 12.15 vai.,
tos dar yra.
St. Patrick bažnyčioje, London Rd., lietu
Joninių savaitę (nuo birželio vidurio) viams pamaldos. Mišios užprašytos už
vyrauja Rochda’ė ir Manchesteris. Nuo Lietuvą. Pamaldas laikys kun. J. Kuzliepos vidurio perima Coventry. O kaip mickis.
bus per Bank Holiday — dar vis neaišku.
Kviečiame dalyvauti kaip minėjime,
Laikas susirūpinti, kad nebūtų pavė taip ir pamaldose senus ir jaunus, iš arti
luota.
ir toli. Taip pat prašome laikytis punktua
lumo.
DBLS Skyriaus Valdyba

WOLVERHAMPTONAS

UŽGAVĖNIŲ BLYNAI

16 VASARIO MINĖJIMAS

Vasario 8 d., 6 vai. p.p., Ukrainiečių Klu
Vasario 15 d., 19 vai. vakare, puikioje bo patalpose (30, Bentick Rd.) Nottingha
„Molineux" hotelio salėje (North St.) mo Liet. Mot. Draugija rengia
Užgavėnių Blynų Balių.
DBLS-gos Wolverhamptono Skyriaus Val
Dalyvavimas vyrams 15 šil., moterims
dyba ruošia
10 šil.
NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖS
Norintieji dalyvauti, neatidėliodami re
MINĖJIMĄ
gistruojasi pas Mot. Draugijos pirmininkę
Programą
išpildys Wolverhamptono Br. Oželienę (78, Addison St.).
skautai ir vietinis jaunimas.
Pasibaigus blynų programai, bus šokiai,
Tautiečiai iš toli ir arti maloniai kvie kurių metu linksmins puikiai žinomas uk
čiami gausiai dalyvauti.
rainiečių orkestras.
Baras veiks iki 23 vai. 30 min.
Kviečiame visus registruotis.
Skyriaus Valdyba

Nottinghamo Liet. Moterų Draugija

Mieli tautiečiai,
|

Dabar pats laikas pasirūpinti velykiniais siuntiniais
giminėms ir artimiesiems Lietuvoje!
Nepraleiskite progos pasinaudoti mūsų paruoštais ypač
vertingais, gerais, patraukliais ir labai žemom kainom
siūlomais šiais šventiniais siuntiniais:
VELYKINIS SIUNTINYS NR. 1
6 svarai miltų, 2 sv. sviesto, 2 sv. kiaul. taukų, į sv. arbatos;
sv. kakavos, 1 sv. saldainių, 2 sv. ryžių, 1 dėž. Nescafe;
1 sv. razinkų, į sv. pipirų ir lauro lapų, 2 sv. lašinių;
1 sv. cukraus.

Kaina tik 10 sv.
VELYKINIS SIUNTINYS NR. 2
3 jardai puikios vilnonės medž. paltui; 3į jardo grynos vilnos
angliškos medžiagos kostiumui; 4 j arde i puošnaus nailono suknelei;
3 šilkinės patrauklios skarelės; 2 poros nailoninių kojinių; 1 vyr.
arba moteriškas grynos vilnos nertinis; 1 išeiginiai vyr. marškiniai;
1 sv. saldainių ir 1 pora vilnonių vyr. kojinių.
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NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖS

Vasario 8 d., šeštadieni. Lietuvių Socialinis Klubas savo patalpose rengia
UŽGAVĖNIŲ BLYNŲ BALIŲ
Blynus keps „jauniausia kepėja“ Alek
sandra Kuzmickas, turinti daug patyrimo
ir praktikos kulinarijoj. Blynai bus ska
nūs, daug jų, ir veltui. Svečiai ir šeimos
prašomi atsinešti ir savų kepsnių, kepėja
už tai nepyksianti, nes ji įsitikinus, kad
jos niekas nenukonkuruos.
O kad būtų linksmesnė nuotaika, šo
kiams gros jun. E. Lukšaičio džiazas, ku
ris yra pritaikytas moderniam twistui ir
pasenusiam tangui. Taigi muzika pritaiky
ta jaunimui ir vyresnio amžiaus šokėjams.
Todėl visus nuobodžiaujančius iš toli ir
arti kviečiame ko gausiau atsilankyti į
blynų balių.

MINĖJIMAS BRADFORDE

SUSIGRUPAVIMĄ

BEDISKUTUOJANT

Malonu pasidžiaugti, kad į mano pasta
bas dėl lietuvių susigrupavimo atsiliepė
net keletas tautiečių. Šiais apatiškais lai
kais tai yra ne labai dažnas dalykas.
Pagrindinė atsiliepusiųjų mintis lyg ir
buvo noras įrodyti, kad Midlandas ir Šiau
rinė Anglija yra geros vietos gyventi ir
net geresnės, nei pietinė salos dalis. Šitas
jų noras savaime įtaigoja mintį, kad jie
faktiškai pritaria glaudesnio susigrupavi
mo idėjai, tik norėtų išspręsti klausimą,
kas ir kur turėtų pradėti slinkti...
Tariuosi abi „Anglijąs“ pažįstąs pusėti
nai, nes daugiau kaip aštuonerius metus
gyvenau ir dirbau garsiame Yorkshire dū
mų centre Sheffielde ir beveik tiek pat lai
ko pietuose. Tad galėčiau tuo k'aušimu ge
rokai ir pasiginčyti. Bet tai nėra mano tiks
las. Iš tikrųjų man rūpėjo ir rūpi vienas
dalykas, būtent: išsisklaidę po visą kraštą
lietuviai greitai nustos galimybės reprezentuotis kaip atskira tautinė grupė ir pa
skęs svetimųjų įtakoje. Mums būtų daug
geriau, kad būtume iš pat pradžių susitel
kę šiauresniame bare, nesvarbu, ar tas ba
ras tada būtų buvęs, sakysim, Halifaxe,
Shipley, ar kurioj kitoj vietoj. lieja, taip
neatsitiko. Todėl dabar, jeigu dar iš viso
būtų galima kalbėti apie slinkimą, tai, tur
būt, reiktų pasirinkti kryptį, kurioje įsi
stiprino mūsų organizaciniai bei kultūri
niai centrai, veikia lietuviška parapija, įsi
steigė senelių prieglauda ir turi nors šiek
tiek švelnesnį klimatą.
Visai teisingai teigia kai kurie atsiliepu
sieji, kad Šiaurėje ar Midlande lietuvių
centrai veikia gal nė kiek ne blogiau, kaip
Londone. O ar buvo dėl to kada' nors pa
abejota? Visa nelaimė yra tiktai ta, kad vi
si tie centrai, ar jie būtų Londone, ar kur
nors kitur, netekę dėl emigracijos daug lie
tuviškų pajėgų ir pasidarę žymiai abejin
gesni nei, sakysim, prieš 10-15 metų, iš vi
so nebepajėgia stipresnės veiklos išvysty
ti. Beveik visur jaučiama ne tik savotiška
apatija, bet ir veiklesnių, atsidavusių va
dovų stoka. Visi žinome, kad dar laikosi,
nors ir apnykę, DBLS skyriai, vegetuoja
vienas kitas choras ar meno ansamblis,
varganai skinasi kelius spausdintasis žo
dis, vienur kitur atsidaro šeštadieninė var
go mokykla, ir šiek tiek geriau stumiasi
klubai. Visa tai galėtų žymiai geriau atro
dyti, jeigu lietuvių dauguma gyventų la
biau suglaustame rajone. Jeigu...
Žinoma, juokinga būtų teigti, kad, štai,
reikia visiems įsikūrusiems tautiečiams
palikti savo namus, darbus ir organizaci
jas ir pradėti masinį persikraustymą į
naujas vietas. Taip, tur būt, niekada ne
atsitiks.

3, ST. DUNSTAN'S GARDENS,
LONDON, W.3
Tel. ACO 4374

(Z. JURAS)
421, HACKNEY RD., LONDON, E.2, ENGLAND.
Tel.: SHO 8734.
Mūsų Skyrius yra Manchester!© Lietuvių Klube:
121, Middleton Rd., Manchester 8.
i:::::::::::::::::::::::::.....

DBLS Bradfordo Sk. Valdyba
PAMALDOS EVANGELIKAMS

Pamaldas lietuviams evangelikams lai
kysiu vasario 9 d., 14 vai., Bradforde, Vo
kiečių Bažnyčioje, 29, Grt. Horton Rd.
Kun. A'donis Putcė

Skaitytąja CaiSkai

Prie nurodytų kainų nebereikia nieko primokėti, nes į
jas įeina muitas, pasiuntimas, draudimas, supokavimas,
licenzijos ir visi kiti mokesčiai.

Baltic Stores Ltd.

Vasario 15 d.. 6 vai., Bradfordo lietuvių
Vyties Klubo patalpose rengiamas Vasario
šešioliktosios minėjimas.
Programoje kun. J. Kuzmickio paskaita,
o Peleckienė ir Burokas rengia meninę
programos dalį.
Vietos ir apylinkės lietuviai kviečiami
dalyvauti šiame parengime.

Klubo Valdyba

TAURAS
(A. BRIEDIS)

Mieli tautiečiai, norime priminti, kad mes esame maisto
specialistai ir maistu prekiaujame Londone
jau nūo 1938 metų!

BRADFORD AS

MANCHESTERY BLYNŲ BALIUS

Kaina tik 30 sv.

Todėl turime visas galimybes pasiųsti ir siunčiame į
Lietuvą maistą pigiausiomis kainomis, geriausios
kokybės, tinkamiausiai įpokuotą ir greičiausiai —
tiesiai iš savo krautuvių ir sandėlių.
Duodame lengviausias išsimokė j imo sąlygas ir pilnai
atsakome už siuntinių pristatymą.
Siunčiame taip pat jūsų pačių sudarytuosius siuntinius

£

::

MANCHESTERIS

Nr. 6(797). 1964. II. 4

SIUNTINYS NR. 10

10 jardų vienos arba 3 spalvų po 3į jar
do, lygių spalvų, tamsiai mėlynos, juodos,
rudos, pilkos ar žalsvos, su įaudimais
kraštuose ALL WOOL MADE IN ENG
LAND, 100 proc, grynos vilnos, — su vi
sais mokesčiais tik 19 sv. 19 šil.
SIUNTINYS NR. 10 A

Bet esama pastoviai neįsikūrusių žmo
nių. Nemažai esama, palyginti, jaunų, pa
jėgių „atsiskyrėlių“,, kurie, pripuolamai su
tikti, sakosi per 10 metų negirdėję lietu
viškos kalbos ir ją pradėję pamiršti. Esa
ma tokių, kuriuos nenorom dūmai ir smo
gas veja į švaresnio oro rajonus. Pagaliau
jau esama nemažo skaičiaus pasiekusių
pensijos amžių, kurių darbas, o kartais ir
nuosavybė su gyvenamąja vieta nesaisto.
Tie tai žmonės galėtų būti pirmieji susiglaudinimo pradininkai, kuriuos pradėtų
pasekti ir kiti.
Džiugu konstatuoti, kad čia diskutuoja
masis klausimas yra sukėlęs ne tik pasi
priešinimą, bet ir teigiamą susidomėjimą.
Yra žmonių, kurie interesuojasi naujo
miesto Sodybos pašonėje galimybėmis ir
pritaria lietuvių koncentracijos idėjai.
Tuo tarpu tas miestas dar vis planavimo
stadijoje. Bet yra vilčių, kad šitoje visais
atžvilgiais patogioje vietoje kada nors gal
susidarys galimybės didesniam mūsų tau
tiečių telkiniui. O tuo tarpu,, jeigu dar ne
galima pradėti veikti, tai galima nors pra
dėti ta kryptimi galvoti, aiškintis ir disku
tuoti. Todėl esu dėkingas tiems, kurie šiuo
reikalu parodė didesnį ar mažesnį susido
mėjimą.
J. Lūža
KAI ESI SAVŲ. GERŲ LIETUVIŲ
TARPE...

Didžiai Gerb. Pone Redaktoriau,
Būdamas senas, nes sausio 15 d. man su
kako 80 metų, negaliu daug kuo pasireikš
ti. Esu pensininkas, ligotas žmogus ir labai
pasiilgęs Lietuvos miškų.
Mano gili ir nuoširdi padėka Stoke-onTrento lietuvių skyriaus nariams. Pereitų
metų bendrų atostogų metu jie solidariai
surinko ir įteikė man 12 svarų dovaną. Pa
starųjų Kalėdų proga gavau 2 sv. 10 šil. do
vaną, o savo 80 m. gimimo proga — 5 sv.
dovaną..
Materialiai man daug nereikia, bet Jūs
neįsivaizduojate, kiek mane toks pasielgi
mas pakelia dvasiškai. Jaučiuosi ne vie
nas, o savų, gerų lietuvių tarpe.
Priimkite mano tikrą lietuvišką ačiū.
VI. Puškariovas

Buv. Lietuvos miškininkas,
Stoke-on-Trento lietuvių sk. garbės narys.

Dr. JACEVIČIŪTĘ PRISIMENANT
Tai buvo 1915 metų pavasarį. Lankiau
Telšių gimnaziją. Gyvenau vienam bute su
poetu Butkų Juze (jau miręs). Būdamas
Telšių gimnazijoj, jis jau pradėjo domėtis
lietuvių literatūra ir poezija. Aukštesniųjų
klasių gimnazistai susirinkdavo tada čia
vieno, čia kito gimnazisto bute. Susirink
davome taip pat ir Jacevičiūtės tėvelių bu
te aptarti lietuvių moksleivių gyvenimo
įvairių dienos klausimų. Dažnai Butkų Ju
zė paįvairindavo susirinkimo dienotvarkę
savo poezija. Perskaičius iš „Aušrinės“
straipsnius, kildavo diskusijų. Buvo galvpta net išleisti Telšių moksleivių laikraštu
ką. Bet tai įvykdyti sutrukdė karas.
1915 m. balandžio 15 d. vokiečiai užėmė
Telšius. Tą dieną gimnazistai buvo paleis
ti vasaros atostogų, šiaip taip nuo vokie
čių okupacijos pasisekė pabėgti į Rusiją
tęsti mokslo. Jacevičiūtė jau metai kaip
buvo baigusi gimnaziją. Gimė 1893 m. bir
želio 3 d. 1915 metais ir ji išvyko į Rusiją
ir 1915-16 m. mokėsi Petrogrado medici
nos institute.
Po karo grįžusi į Lietuvą, studijavo me
diciną Lietuvos universitete, kurį 1929 m.
baigė ir pradėjo dirbti rentgenologe Kau
no valstybinėje ligoninėje, kiek vėliau
rentgeno skyriaus vedėja. Tas pareigas ėjo
ligi mirties. Mirė praeitų metų rugsėjo 16
d. Lietuvoje.
Lai būna jai lengva Lietuvos žemelė. O
mums, skaisčios jaunystės draugams, pa
silieka gražūs atsiminimai.

Toks pat kiekis 100 proc. grynos vilnos
medžiagų, bet be įaudimų kraštuose ir
juostelėmis, panašių spalvų, tik 16 sv. 16 š.
Prie tų siuntinių jūs dar galite pridėti
10 sv. svorio ir kitokių mūsų prekių, temo
kėdami tik už prekes. Į azijinę Rusiją —
15 šil. priedo.
J. Gutauskas
Įvairūs maisto siuntiniai iki 44 sv. svo
rio galimai žemesnėmis kainomis. Pvz., 20
sv. grynų kiaulinių taukų, 10 sv. smulkaus
— Udinės provincijoje, Italijoje, višta
cukraus, 10 sv. ryžių tik 12 sv. 9 šil. 3 p.
padėjo 24 centimetrų apimties ir 21 centi
Greitas ir sąžiningas patarnavimas. Ga metrų ilgio kiaušinį (veterinorius operaci
rantuotas pristatymas.
jos būdu pagelbėjo jai atsikratyti to kiau
šinio).

DIEVO KARALYSTĖ
(15)

(Tęsinys)

Tačiau galime manyti, kad ir tada, kai
visi bus tobuli ir sugrąžinti į Dievo pa
veikslą. vis tiek bus prisilaikoma tvarkos,
nes „tvarka yra pirmasis dangaus įstaty
mas“, ir tas pats įstatymas turės būti pir
muoju žemės įstatymu. Tokios tvarkos už
laikymui turės būti teisingos vyriausybės
ir valdžios. Dievo Karalystė bus pirmoji
pilniausiai pasekminga respublika. Visos
dabartinės pastangos pripažinti kiekvieną
žmogų karaliumi ir kiekvieną lygiame
laipsnyje, taip kad išrinktasis atstovas ar
ba prezidentas būtų tik kitų tarnas, o ne
viešpats, pasirodė bergždžios dėl to, kad
žmonės nėra lygūs protiškai, kūniškai ir
doriškai, o taip pat ir finansiškai ir kitais
atžvilgiais. Dabar nė vienas nėra tikrai tin
karnas būti valdovu, nes dėlei žmogaus
silpnumo visi turi pasiduoti įstatymams ir
varžymams.
Kai gi Karalystės tarpininkavimo veiki
mu žmonijos padermė bus pasiekusi tobu
lumą, tuomet visi bus karaliais, tokiais
koks buvo Adomas pirm nusidėjimo. Ir ši
tiems karaliams bendrai bus atiduota Die
vo Karalystė po tūkstanties metų; ir visi
draug bus pasidavę meilės įstatymui, ir
jų prezidentas tarnaus jiems ir bus jųjų
. atstovas. O Viešpatie, mes meldžiamės:
Teateinie tavo karalystė dėlei tavo dabar
tinių šventųjų ir dėl viso pasaulio.
JEHOVOS KOJŲ SUOLELIS
PADARYTAS GARBINGAS
„Taip sako Jehova: dangus mano sostas,
žemė gi mano pakojis“. „Ir aš padarysiu
savo kojų vietą garbingą“. „Jo (Jehovos)
kojos stovės aną dieną Alyvų kalne“. —
Iza. 60:13; 66:1; Žak. 14:4; Mato 5:35; Ap.
Darb. 7:49.
PER praėjusius šešis tūkstančius metų
Dievo kojų suolelis visai nebuvo garbin
gas: nuodėmė, skausmai, rėksmai, protiški
ir kūniški kentėjimai ir mirtis pavertė že
mę į vieną didelę lavoninę, kurioje'dabar,
nuosaikiai apskaičiuojant, mažiausiai 50
tūkstančių milijonų žmonių laukia to lai
ko, kuriuo prakeikimas, atėjęs dėlei die
viškojo teisingumo, bus prašalintas; ir die
viškosios malonės šviesa, šviečianti nuo
mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus veido, pa
kils kaip Teisingumo Saulė, ir —
„Išblaškys nuodėmės šešėlius
Gydančios šviesos spinduliais“.
Dievas yra gerai prisirengęs įvykdyti vi
sus savo nutarimus. Atpirkimu, kuris buvo
duotas už Adomą ir už visus, kurie pate
ko po pasmerkimu kaip jo vaikai, buvo nu
pirktas visas pasaulis, ir dėl to kiekvienam
mūsų padermės nariui bus suteikta proga
patekti į ištyrimą amžinajam gyvenimui
palankiose aplinkybėse; be to, dar buvo
nupirkta Adomo rojiškieji namai (kurie
buvo prarssti jo prasižengimu), o taip pat
ir jo žemiškasis karaliavimas, kaip Dievo,
savo Tėvo ir Sutvertojo žemiškojo atstovo.
Todėl mes skaitome: „Tu gi kaimenės
Bokšte, Siono dukters tvirtove! Tau ateis
pirmykštė galia (viešpatavimas)“. (Mik.
4:8). Apaštalas Povilas kalba apie laidą
nuosavybei atpirkti. (Efez. 1:14). Mūsų
Viešpats viename savo prilyginime taip
pat parodė, kad Jis nupirko ne tik žmoni
ją. lobį, bet ir dirvą, pasaulį, net pačią že
mę nuo prakeikimo; ir kad dėl to visi, ku
rie bendraus su Juo, kaip karalystės kla
sės nariai, dalyvauja su juo nupirkime dir
vos ir lobio. —■ Mato 13-44.
Visas Tūkstantmečio darbas bus įsteigi
mas žemėje tvarkos arba padarymas Die
vo kojų suolelio garbingu. Rojus, tada kai
jis buvo prarastas nusidėjimu, buvo tik
„sodnas“ viename žemės kampe; bet ka
dangi Adomo padermė dauginosi ir pripil
dė žemę, kaip buvo Dievo sumanyta ir nu
tarta (1 Mozės 1:28), dėl to kad visi buvo
atpirkti, Rojus turės būti padarytas gana
didelis sutalpinimui visų; todėl visa žemė
bus paversta į vaisingą, puikų ir tobulą ro
jaus sodną. Visa tai yra pažadėta kaip ga
lutinos dieviškojo plano pasekmės. — Ap.
Darb. 3:20, 21; Apr. 2:7; Kor. 12:4.
(Bus daugiau)
Kas domisi Tiesa, reikalaukite Knygų
Katalogo. Neturtingiems siunčiam veltui
mažas knygeles ir Traktatus. Pareikalavi
mus siųskite šiuo adresu: L.B.S.A. 212 E.
3rd Str. Spring Valley, Hl. U.S.A. (61632).

PAIEŠKOJIMAI

BURSTEINAS Adomas, gimęs 1911 m.
Šilelio kaime, prie Raudondvario, Kauno
apskr.. 1947 m. iš Vokietijos išvažiavęs į
Angliją, pats ar žinantieji apie jį, prašom
rašyti: Alex Burstein, 1638 Wyandotte
Ave., Cleveland 7, Ohio, USA.
LEDAS Vaclovas, emigravęs j Angliją
1947 m., paskui gyvenęs Melbourne, Aus
tralijoje, ir ten dirbęs prie telefono laidų
tiekimo, pats ar žinantieji apie jį prašom
rašyti: Juozas Gudynas, 181 Highbury Rd.,
Kings Heaths, Birmingham, Gt. Britain.
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