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PO SOVIETINIU 
KEVALU VU Kas IR JO BALSAS

Iš J. Audėno pranešimo VLIKo Seime New Yorke lapkričio 28 d.
Kaip buvo iš pradžių, taip bus ir 
visados

„Švyturio“ žurnalo komentatorius A. 
Lieponis nutarė pagerbti Leniną, partiją, 
spalio revoliuciją ir. atrodo, naujuosius S. 
Sąjungos vadus.

Nors Leninas jau seniai miręs, bet kiek
vienas bolševikas, aišku, turi jausti jam 
pagarbą už savo rankose turimąją valdžią 
ir gerą gyvenimą. Taip, reikia kartais pa
gerbti Leniną, kuris, šiaip ar taip, nema
žai kaltas už revoliuciją. Reikia jį pagerb
ti ypač revoliucijos sukaktį švenčiant.

O labiausiai, žinoma, reikia gerbti par
tiją. Jeigu ne ji, tai pasaulis jau būtų 

r smarkiai primiršęs ir revoliuciją ir Leni
ną. Žiūrėkite tik, kiek ji, vargšė, iškentėjo 
— kiek be jokio saiko, štai, Stalinas yra 
išplovęs jos narių! O ji vis dar gyva, ir jos 
įsakymų klausydami, kaip Lieponis sako, 
krašto traukiniais dunda sunkūs ešelonai 
su anglim, cementu, grūdais. Tai skirta 
partijos garbei, šlovė didžiajam spaliui! 
Tegyvuoja Lenino įkurtoji komunistų par- 

■ tija! Tegyvuoja komunizmas! — senama
džiais šūkiais žongleruoja Lieponis.

Ir mums rodos, kad ta visa pagarba su 
anglim, cementu ir grūdais vis dėlto yra 
skirta ne vien revoliucijos sukakties me
tinėms. Po Stalino atėjo Chruščiovas, ku
riam valdant vis buvo kartojama, kad jau 
dabar valdoma kolektyviai, kad jau atsi
kratyta asmenybės kulto. O kai buvo nu
verstas Chruščiovas, tai „Švyturio“ ko
mentatorius cituoja „Pravdos“ spalio 17 
d. straipsnį su tais pačiais posakiais apie 
kolektyvinį valdymą ir kovą prieš asme
nybės kultą. Vadinas, tos pačios ydos sis
temingai kartojamos, ir iš tiesų nebėra ką 
naujo bepridėti. Nuvirs dabartiniai valdo
vai, ir vėl „Švyturys“ ir kiti laikraščiai 
turės šaukti ura Leninui ir partijai ir 
tvirtinti, kad dabar prasidėjo naujas gy
venimas. O jūs tik gaminkite grūdus, ce
mentą ir anglį. Gaminkite ir vykdykite 
tuo metu nustatytąją generalinę liniją.

Kas jums už tai bus?
Va, čia ir yra visa bėda, kad niekas ne

žino atsakymo. Gerai, jei ką ima džiaugs
mas, kad skraido „Vostokai“ ir Voscho- 
dai“. Deja, maža tokių tėra, kurie dziaug- 
tusi. Visems kitiems nevilties apimtas 
„Švyturio“ komentatorius turi šaukti: ura! 
Šaukti ir raginti daugiau gaminti.

Atleisti Vilniaus sukčiai
(E) Vilniaus spauda prieš kelis mėne

sius buvo paskelbusi apie sukčius, susisu
kusius lizdą Vilniaus vaisių - daržovių pre 
kyboje. Tos prekybos veikla Vilniaus mies 
to Tarybos vykd. komiteto posėdyje buvo 
apsvarstyta tik po kelių mėnesių. Prieita 
išvados, kad sukčiai netekę pasitikėjimo ir 
susikompromitavę. Dėl to iš pareigų buvo 
atleisti: Gerasimukas, Dvorkinas, Ickovi- 
čius, Pantelejevas ir Galčinas.

Mirė žymi latvių veikėja Klara Kalninš
(E) Iš Stockholmo pranešama, kad lap

kričio 21 d. ten mirė įžymi latvių veikėja 
Klara Kalninš, išgyvenusi 90 metų ir 9 
mėn. Ji — latvių politiko, socialdemokra
to Povilo Kalninš (mirusio 1945 m.) žmo
na, pati visą gyvenimą aktyviai dirbusi 
latvių politiniame ir visuomeniniame gy
venime. Kaip atstovė dirbo nepr. Latvijos 

ag parlamente, įvairiose, daugiausia latvių 
socialdemokratų, organizacijose. Neseniai 
parašė atsiminimų knygą. Žymus veikėjas 
ir Klaros Kalninš sūnus Bruno (g. 1899) 
tebedirba latvių išeivių socialdemokratų 
vadovybėje Stockholme. Klara Kalninš 
gruodžio 6 d. palaidota Stockholmo kapi
nėse (sudeginta krematoriume).

PET LONDONO DELEGATŪROJE
Gruodžio 11 d. Pavergtųjų Europos Tau 

tų Londono delegatūra išrinko naują val- 
Mdybą: pirm. A. Ciolkosz (Lenkija), vice- 

pirm. T. Zavalani (Albanija) ir sekr. S. 
Nenortas.

Delegatūra paruošė sąrašą britų politi- 
. nių veikėjų bei žurnalistų, pasidarbavusių 

Rytų Europos kraštų laisvinimui, ir pasiū
lys juos apdovanoti PET medaliu.

PET delegatūra yra sumaniusi įsteigti 
skyrius provincijos miestuose, kur yra 
pakankamas skaičius visų tautų išeivių.

> įeinančių į šią organizaciją, ir kur jau da- 
I : bar yra koordinacinių komitetų užuomaz

gos. Akademinis jaunimas bus kviečiamas 
skaityti paskaitas anglų visuomenei bei 
studentijai.

(Elta) Pažymėjęs, kad lapkričio 25 d. 
suėjo 21-ri Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvi
nimo Komiteto veiklos metai, Juozas Au
dėnas, nuo 1964 m. vasario mėn. ėjęs 
VLIKo pirmininko pareigas, savo prane
šime Seime pažymėjo:

VLIKas yra pačios tautos sunkiose oku
pacinėse sąlygose pašauktas atstovas jos 
vardu kalbėti ir ne tik kovoti prieš oku
pantą, bet ir Lietuvos laisvę atstatyti. 
Daug kas per tą laiką pasikeitė. Pasikeitė 
ir Lietuvos okupantas. Tačiau VLIKas 
jam tautos patikėtu balsu kalba ir vairo 
iš savo rankų nepaleido. Po paskutinių 
persitvarkymų VLIKas mano įgijęs jėgų 
ir daugiau svorio jam pavestiems uždavi
niams atlikti.

Kremliaus agentūros atstovai Lietuvoje 
labai gerai supranta VLIKą ir jo sieki
mus. Jie dažnai supažindina pavergtąją 
tautą su VLIKu ir jo darbuotojais, kad ir 
iš atvirkščios pusės. Jie negali VLIKo ir 
jo darbų nuslėpti, nes įvairiomis radijo 
bangomis VLIKo balsas kasdien pasiekia 
tautą. Labai svarbu, kad laisvasis lietuvis 
aiškiai susigyventų su mintimi ir visuo
met pripažintų VLIKą tuo, kuo jį pripaži
no visa tauta anuo metu Lietuvos pogrin
dyje.

Pasidžiaugęs, kad Lietuvos laisvinimo 
veikla per spaudą pasiekia ir plačiąją vi
suomenę, toliau J. Audėnas nurodė:

VLIKo balsą, įvairiomis kalbomis skel
biamą, girdi ir laisvasis pasaulis. Jis do
misi ir Lietuvos klausimu ir paties VLIKo 
balsu, tik reaguoja mažiau nei mes patys. 
Viskas pridengiama' „neerzink ruso“ tyla.

Praeitais metais VLIKui teko turėti ir 
sunkumų. Juos VLIKo veiklos eigoje teko 
nugalėti ir veikti visomis išgalėmis, kad 
prieš metus VLIKo sesijos numatytieji 
darbai nesusiaurėtų. Vienas iš smūgių — 
nelauktų, nemanytų ir labai skaudžių — 
buvo VLIKo pirmininko dr. Antano Tri
mako mirtis. Pirmininkavęs VLIKui net 
septyneris metus, dr. A. Trimakas buvo 
įsigijęs didelį pasitikėjimą ir pačiame 
VLIKe ir plačioje mūsų visuomenėje. Jis 
buvo susidaręs geras pažintis su daugelio 
valstybių atstovais New Yorke; jis, lanky
damasis Pietų Amerikos įvairiose sostinė
se, surado Lietuvos draugų; jis buvo gerai 
pažįstamas ir Vašingtone.

Daug darbo, aiškinimų ir sprendimų iš 
VLIKo vadovybės pareikalavo „Birželio 
22 Komisija“, kurios darbai užtruko dau
giau kaip metus. Siekiamoji VLIKo refor
ma, kuria domėjosi visa lietuvių visuome
nė, visos VLIKą sudarančios ir nesuda
rančios organizacijos, galima sakyti, buvo 
viena iš didžiųjų aktualijų visame mūsų 
vidaus gyvenime. Tenka tik pasidžiaugti 
ir pabrėžti, kad lietuvių organizacinis ge
nijus yra veiklus. Visi drauge kelsime 
sunkią naštą, kad laimėtume Lietuvai 
laisvę ir nepriklausomybę. Dabar, kai tiek 
daug padaryta vienybės reikalu, mums 
belieka dirbti vieningai ir efektingai. Pa
garba, pasitikėjimas vienų kitais testipri
na mūsų ryžtą, jėgas ir telydi mūsų dar
bus.

VLIKo vadovybė, beveik ištisus metus 
išgyvenusi vidinius skausmus ir persi
tvarkymus, kartu atkakliai vykdė visus

r Sęį^nįoS DIENOS -Į
TITO NENORI PASITRAUKTI

Jugoslavijos Tito pareiškė, kad jis, nors 
ir 72 m. amžiaus, jaučiąsis sveikas ir mie
lai sutiks eiti pareigas, jei tik partijos kon 
gresas išrinks jį.

INDIJA SAUGO SIENAS
Indijos sieną su Kinija saugo 6 divizi

jos.
Dabar bus sudarytos dar 4 kalnų divi

zijos.

SUIMTIEJI PALEISTI
Iš 21 suimtųjų, kurie buvo pakaltinti 

nužudymu 3 kovotojų už pilietines teises. 
19 buvo paleisti, nes nesą įrodymų.

UŽ SUOKALBĮ NUVERSTI VALDŽIĄ
Vengrijos aukščiausias teismas nuteisė 

nuo 10 mėnesių iki 10 metų kalėti 5 asme
nis, kurie buvę sudarę nelegalią partiją ir 
ruošę suokalbį nuversti vyriausybei.

BRITANIJA IR RYTAI
Britanijos užsienių reikalų ministeris 

Gordonas Walkeris priėmė kvietimą apsi
lankyti Lenkijoje, Čekoslovakijoje ir Jugo 
slavijoje.

Tikimasi, kad jį pakvies dar ir kiti sovie 
tiniai kraštai. 

savo einamuosius darbus, nuolatos dairy
damasi, kuo ir kaip būtų sėkmingiau ko
voti prieš Lietuvos okupantus. (Čia J. 
Audėnas priminė, kad arabų pasaulis pra
dėtas informuoti ELTOS biuleteniu, ir 
pastebėjo, kad tektų susirūpinti ir pran
cūziškai kalbančio pasaulio informa
vimu).

Informacija perduodama pavergtajai 
tautai, laisvajam lietuviui ir kitam pasau
liui. Todėl be jokios atvangos apie Lietu
vos reikalus, apie okupanto darbus Lietu
voje, mums reikia ne tik kalbėti, bet šauk 
ti visam pasauliui. Mūsų informacinei ir 
propagandinei veiklai tenka mobilizuoti 
kuo geriausias jėgas ir tam reikalui efek
tyviai kaupti lėšas.

Ateinančius metus tenka ypač išnau
doti Lietuvos laisvės reikalui. Tad visų 
laisvųjų lietuvių pareiga būti ne įvykių 
stebėtojais, bet aktyviais dalyviais Lietu
vos laisvės kovoje. Iš būtinų vykdyti VLI
Ko veiklos darbų minėtini šie:

1. Mums reikia organizuoti galingus 
„ledlaužius“, kuriais būtų galima bent 
šiek tiek pralaužti storus ledų sluoksnius 
Jungtinėse Tautose, kad jos pradėtų svars 
tyti Pabaltijo tautų padėtį sovietinėje ko
lonializmo imperijoje. Tai pagrindinis 
laisvųjų lietuvių ateinančiais metais akty
vios veiklos klausimas, kuriam iš anksto 
turime pradėti ruoštis. Reikia paruošti 
peticijas Pabaltijo tautų laisvės atstatymo 
klausimu. Peticijos turėtų būti kiekviena
me krašte ko plačiausiai paskleistos, ko 
didesniam asmenų ir organizacijų skai
čiui įteiktos, ko garsiau radijo kalbėtojų 
ir spaudos išgarsintos. (Šiuo klausimu J. 
Audėnas pasiūlė Seimui priimti atitinka
mą nutarimą).

2. 1965 m. birželio 13 dienos sekmadie
nis reikėtų paskelbti „Pavergtųjų Pabalti
jo Tautų (Lietuvos, Latvijos ir Estijos) 
Laisvės Kovos Diena“ ir daryti visa, kad 
ir valstybių ir bažnyčių vyresnybės visa
me laisvajame pasaulyje ją taip pat pa
skelbtų. Noriu tikėti, kad visam pasauliui 
peticijomis (ir religiniam pasauliui per 
bažnyčias) bent šiek tiek galėsime atverti 
akis apie Pabaltijo kraštų padėtį Krem
liaus komunistų okupacijoje ir rasti pla
tesnio pritarimo vyriausybėse Jungtinėse 
Tautose kelti šią tokią svarbią bylą.

3. Visokeriopos Lietuvos padėties tyri
mas, visų tautos gyvenimo sričių sovieti
nėje okupacijoje tikras pažinimas ir tiks
lus įvertinimas Lietuvos laisvinimo darbų 
eigoje yra labai svarbūs ir reikalingi. Šie 
darbai turės būti atliekami plačiu mastu.

4. Prieš 10 metų buvo sudarytos Lietu
vos Rytams ir Lietuvos Vakarams tirti ko
misijos. Jos yra surinkusios gerokai nau
dingos medžiagos ir šiek tiek ją apdoro
jusios. Reikia komisijų veiklą atnaujinti, 
o pirmoje eilėje išleistinas juridinių Lie
tuvos sienų žemėlapis.

5. Lėšų klausimas — ypač svarbus. Tau
tos Fondo Valdyba ieško būdų savaran
kiškesnei VLIKo finansų politikai. (Čia J. 
Audėnas pasiūlė Seimui nutarti kviesti 
viso pasaulio laisvuosius lietuvius pasto
viai apsidėti Lietuvos laisvinimo duoklė
mis, nemažesnėmis kaip vienos dienos 
uždarbis).

NESUSIPRATIMAS DĖL PAKEITIMŲ
Kai Indijos prez. Radakrišnanas grįžo 

iš kelionės į Maskvą rugsėjo mėn., sovietų 
atstovybė išleido brošiūrą, kurioje buvo su 
rašyti jo susitikimai su sovietų vadais, pa
sakytosios kalbos ir baigiamasis abiejų 
pusių pareiškimas.

Kai Chruščiovas buvo nuverstas, anos 
vietoje išleista pataisyta brošiūra, kurioje 
buvęs diktatorius nebeminimas. Pakeistas 
ir bendrasis pareiškimas, po kuriuo yra In 
dijos prezidento ir Mikojano parašai. Bet 
Indijos vyriausybė nebetikra, ar tas pa
reiškimas dar iš viso galioja.

SARAGATIS — ITALIJOS 
PREZIDENTAS

Po ilgai, net 13 dienų, užtrukusių rinki
mų Italijos prezidentu išrinktas Saragatis, 
Ūgi šiol buvęs koalicinės vyriausybės už
sienių reikalų ministeris. Jis yra Italijos 
demokratinių socialistų (socialdemokra
tų) vadas.

KVIEČIA SOVIETŲ VADUS
Britų vyriausybė kviečia apsilankyti 

Britanijoje naujuosius sovietų vadus — 
Brežniovą ir Kosyginą.

Norima, kad jie atvyktų metų pradžioje.

Mirė Stp. Kairys
Gruodžio 16 d. New Yorke, Lutheran li

goninėje mirė Lietuvos Nepriklausomybės 
paskelbimo akto signataras Steponas Kai
rys.

Laidotuvės įvyko gruodžio 19 d. New 
Yorke. Lietuvių visuomenės vardu atsi
sveikinimo kalbas pasakė: velionies arti
miausias draugas buv. Lietuvos Seimo at
stovas Kipras Bielinis; VLIKo pirminin
kas Vaclovas Sidzikauskas; ALTo narys ir 
„Naujienų“ redaktorius dr. Pijus Grigai
tis; Lietuvos diplomatijos vardu kalbėjo 
J. Rajeckas; Liet. Inžinierių ir Architektų 
S-gos vardu — inž. Antanas Novickis, Mo
terų org. vardu V. Leskaitienė, SLA — E. 
Mikužiūtė ir „Keleivio“ redakcijos .vardu 
— J. Sonda. Krematoriume trumpą atsi
sveikinimo žodį tarė visų socialdemokratų 
organizacijų vardu J. Pakalka.

Laidotuvėse dalyvavo daug velionies 
draugų, pažįstamų ir organizacijų atstovų. 
Prie karsto buvo sudėti 25 vainikai, kiti 
ta proga aukojo pinigais, paremdami tuos 
tikslus, kurių siekė visą savo gyvenimą 
Steponas Kairys.

Steponas Kairys negalavo jau ilgesnį 
laiką. Prieš ketverius metus, dėl kraujo 
apytakos sutrikimo, jam buvo amputuota 
dešinioji koja. Nuo to laiko jis gyveno po
ilsio namuose ir galėjo judėti iš vienos vie 
tos į kitą tik ant ratelių. Pastaruoju laiku’ 
kraujo apytaka sutriko kairėje kojoje, ir 
jis turėjo būti nuvežtas į ligoninę. Gydyto

Europos ir Amerikos spaudos nuotrupos

Abejingieji sujunda
Dar neseniai Afrikos ir Azijos kraštų at

stovai J. Tautose su įniršimu kalbėdavo 
apie Vakarų imperializmą. Atrodė, kad 
jiems rūpi net ir ne jų pačių reikalai, bet 
ta pati tuščia giesmelė, kaip ir sovietams. 
Tačiau pastaruoju metu padėtis keičiasi, 
štai šveicarų „Die Tat“ rašo:
„Kodėl afrikiečių ir aziatų dauguma stai

ga susidomėjo Vokietijos klausimu? Ar 
ūkiškai atsilikusieji kraštai neturi savų 
rūpesčių? Kadangi jie patys turi rūpesčių, 
tai kartu serga ir svetimais, o tarp tų sve
timų, nors Vokietijos piliečiai galėtų nu
stebti, yra ir Vokietija. Jų akimis žiūrint, 
Vokietija yra esminis klausimas Rytų - Va 
karų santykiuose. Didžiosios Vakarų vals
tybės nuolat vis žada duoti daugiau pini
gų ūkiškai atsistatyti, kiek joms atliks nuo 
ginklavimosi. Tačiau kai be atoslūgio dėl

HITLERIO VEIDAS PAŠTO ŽENKLE
V. Vokietijos paštas leidžia seriją pašto 

ženklų su žymiaisiais savo krašto pasta
tais.

Bet tos serijos 50 pfenigių ženklas su Eli 
wangeno pilies vartais jau sukėlė nesusi
pratimą. Kažkas įžiūrėjo, kad prie vartų 
nupieštųjų trijų medžių šakų kraštas suda 
ro veidą su tokiais pat kaip Hitlerio ūsais. 
Paštas iš pradžių buvo patenkintas, kad 
tie ženklai labai perkami, bet vėliau pa
skelbė, kad panašius ūsus turi ir Čarlis 
Čaplinas ir vokiečiai kaminkrėčiai.

Dailininkas pareiškė, kad žmonės kar
tais ieško to, ko visiškai nėra.

Nesusipratimai su pašto ženklais nėra 
naujiena. 1935 m. pašto atvirutėje su. Hit
leriu jo plaukuose buvo įžiūrėtas komunis 
tų vadės Klaros Zetkin veidas. 1961 m. 
Rytų Vokietijos pašto ženkle su sovietiniu 
astronautu iškeltos sveikintis rankos tar
pupirščiuose buvo įžiūrėta svastika!
POPIEŽIAUS KALĖDINIS 
SVEIKINIMAS

Popiežius Paulius VI kalėdiniam sveiki
nime ragino sustabdyti ginklavimosi lenk 
tynęs, rasinį įtempimą, militarizmo ir na
cionalizmo sklidimą — visus tuos žmonių 
brolybės priešus.
ŽMOGŽUDŽIAI NEBEBUS KARIAMI

Britų parlamentas 355 balsais prieš 170 
balsų priėmė įstatymą, pagal kurį panai
kinama mirties bausmė žmogžudžiams.
DIDIEJI LĖKTUVAI

JAV numato sekančių metų sąmatoje 
100 mil. dolerių didžiuliams lėktuvams, ku 
rie galės gabenti iki 750 keleivių.

Lėktuvai būtų skirti civiliniam susisieki 
mui taikos metu ir apie 40 proc. atpigintų 
transatlantinį susisiekimą. O karo metu 
toks didžiulis lėktuvas greit nugabentų į 
vietą net už 3-4.000 mylių visą batalioną 
su helikopteriais, tankais, sunkvežimiais 
ir šaudmenimis.

jų konsiliumas dėl ligonio silpnos sveika
tos pasisakė prieš operaciją.

Steponas Kairys mirė vos per kelias die 
nas prieš savo 86 metų sukaktį.

Plačiau velionį paminėsime atskiru 
straipsniu kitame laikraščio numeryje.

Vokietijos negali būti tikro Rytų - Vakarų 
atoslūgio, tai tuo pačiu neatlieka didesnių 
sumų ūkinei paramai. Čia ir yra jų argu
mentas. Antras dalykas — visuotinis su
kilimas prieš didžiąsias valstybes, kurios, 
jų akimis žiūrint, per savo ginčus pasauli
nę organizaciją pastatė tokion padėtin, 
kad ji pagaliau pasidarė visiškai nebe- 
veiksminga. Dėl jų užsispyrimo, kaip jie 
galvoja, kenčia visas pasaulis. Todėl tegu 
suskaldytosios tautos sueina ir pačios ap- 
siprendžia, ko jos nori. Mes vien tik norė
tume pagelbėti joms! O trečias reikšmin
gas dalykas yra tas, kad Afrikoje labai pa 
lankiai žiūrima į vokiečius“.

KALTINAMASIS DOKUMENTAS
Sovietai vis tvirtina, kad Vakarų Vo

kietija yra reakcijos lizdas. Ar tai teisy
bė? Krašto pagrindinį nusiteikimą pa
prastai parodo spauda. O kai Lenkija da
bar pradeda teisti buvusius Auschwitzo 
pareigūnus, štai vokiečių žymus laikraštis 
„Die Welt“ rašo:

„Auschwitze vėl keletą dienų bus kal
bama vokiškai, bet nebe tuo jau šiurkščiu 
tonu, kuris buvo įprastas buvusiems sar
gybiniams ir maldaujantiems imtiniams. 
Tonas bus kitas, tačiau kalba, deja, ta 
pati. Skaudu net prisimenant visa tai. 
Šiaip gyvendami atskirti, dabar ten, toje 
nusikaltimų vietoje, susitinka Vakarų Vo
kietijos atstovai ir rytinės zonos pasiųsta
sis advokatas Kaulis. Auschwitzas yra is
torinė skola tiek federalinei respublikai, 
tiek ir rytinei zonai, nors ji to ir išsigina. 
Dėl to mums nėra ko vieni kitiems kaltę 
sumesti ar išsiginti. Auschwitzas yra kal
tinamasis dokumentas Vokietijos istorijos 
vadovėliams“.

KO NORI VIETNAMO BUDISTAI?
Amerikiečių stipriai padedamas, Pietų 

Vietnamas visomis išgalėmis ginasi Šiau
rės Vietnamo ir Kinijos organizuojamų 
komunistų. Bet pasirodo, kad ten dar yra 
kitas vidaus priešas, dėl kurio amerikie
čių „N.Y. Herald Tribūne“ rašo:

„Saigono vyriausybei tiesioginį pavojų 
sudaro jau nebe tiek šiaurės Vietnamas, 
kiek pats Pietų Vietnamas. Aiškiausias 
pavojus gresia iš vadinamojo budistų są
jūdžio. Gal budistai teisėtai galėjo skųstis 
dėl religijos persekiojimo prezidento Ngo 
Dinho Diemo laikais. Bet Trano Vano 
Huongo valdžios tai jau tikrai negalima 
pakaltinti tuo. Jų tikslas aiškus: kažku- 
riais dar slepiamais sumetimais perimti 
valdžią. Gali būti, kad jie nori susitarti su 
komunistais dėl taikos. Vyriausybė, žino
ma, turi visišką teisę ginklu susitvarkyti 
su maištininkais. Tačiau vyriausybei taip 
pat turėtų būti žinomas pavojus, kad ji 
padeda budistų politikams, kai iš jų daro 
kankinius“.

1
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METMENYS
Retas paukštis tasai „Metmenų“ žurna

las, redaguojamas Dr. Vytauto Kavolio su 
būriu artimų bendradarbių. Retas, bet 
įdomus.

O jo įdomumas, tur būt, reiškiasi tuo, 
kad iš dalies tai yra avangardininkų prie
globstis. Ne vien tik formos avangardinin
kų, bet ir idėjinių. Juk ne kur kitur, o 
„Metmenyse“ buvo sukeltas vadinamasis 
trečiojo fronto šalininkų ir priešininkų pa- 
siginčijimas. Tie trečiafrontininkai čia 
reiškia žmones, kurie nori surasti kalbą 
su dabartinės Lietuvos pajėgomis. Nesako
me, kad tokios mintys būtų apėmusios di
džiumą to žurnalo bendradarbių. Bet jos 
apskritai nebūtų galėjusios daug kur kitur 
surasti vietos ir būti svarstomos. „Met
menyse“ joms iškelti susidarė, tur būt, 
proga dėl to, kad pats žurnalas yra libera
lus. Vadinas, jame laisvai gali išsišnekėti 
ir pozityviais ir negatyviais klausimais.

Tas klausimas buvo iškeltas ir gvildena
mas net keliuose „Metmenų“ numeriuose. 
Jis kai kurių bendradarbių po truputį ju
dinamas ir dabar išėjusiame „Metmenų“ 
Nr. 8, atsakant į jaunesniesiems visuome
nininkams skirtąją anketą dėl konserva
tyvumo ir pažangumo. Kas gi dabar pa
žangus, o kas konservatorius? Juozas Mik- 
lovas tvirtina, kad tos sąvokos yra labai 
sujauktos. Jis rašo: „Pavyzdžiui, tikrais 
pažangiečiais apsišaukėliais yra Amerikos 
lietuviai komunistai, kurių visas pažangu
mas — sugebėjimas vilktis Maskvos uode
goje. Okupantui jie taipgi patys pažan
giausieji. Pagal mano diagnostiką ne dau
giau pažangumo žymių yra ir pas pava
dintuosius trečiafrontininkus. čia turime 
individus (ne visą trečią „jėgą“), kurie 
iš esmės yra konservatoriai dėl savo opor
tunizmo. Trečiafrontininkai palankiai trak 
tuoja lietuviškuosius kvislingus Lietuvoje, 
veda susitaikymo politiką su okupantu ir 
pačia okupacija. Jeigu trečiafrontininkai 
viešumoje ir tebetvirtina, kad jie stovi už 
Lietuvos išsivadavimą iš maskolių, jų pro
gresuojąs oportunizmas veda prie faktinio 
atsimetimo nuo Lietuvos laisvės idėjos. 
Todėl, jei prie dabartinių sąlygų vad. kul
tūrinį bendradarbiavimą su okupantu ir 
jo kvislingais ir manytų kas laikyti tik 
taktikos dalyku, šis bendradarbiavimas 
dėl savo pakeleivystės į laisvės idėjos iš
davimą faktinai yra priešo strateginiu ėji
mu. Todėl ir pasmerktinas“.

Tai žodžiai jauno visuomenininko, kuris 
dar ne taip seniai išsiskyrė su bolševikų 
valdomąja Lietuva. Tie žodžiai tiesūs ir 
įspėjantieji. Bet, kaip sakome, „Metmenų“ 
puslapiuose buvo ir tokių išvedžiojimų, 
kurie palankūs bendradarbiavimui su oku 
pantu. Vadinas, liberaliai nusiteikusieji 
kultūrininkai ir politikai savo išlaikoma
me žurnale tarpais nepašykšti vietos ir 

priešo pozicijas ginantiems dogmatikams, 
kurie pasinaudoja ta tribūna nesivaržyda
mi. O kaip gi iš tiesų tikras liberalas galė
tų atsakyti kam nors teisę pareikšti nuo
monę?

Nepaisant to kai kur perdėto ir pavojin
go liberalizmo, apskritai žurnalas yra savo 
puslapiuose subūręs daugiau tokias jėgas, 
kurios kitur rečiau pasirodo, o čia sudaro 
lyg ir visumą.

Šiame numeryje Marius Katiliškis yra 
davęs neseniai mirusio jauno rašytojo ir 
kritiko gydytojo Juliaus Kaupo literatūri
nį nekrologą. J. Kaupas platesnei visuo
menei yra žinomas savo „Daktaru Kripš- 
tuku pragare“ — literatūrinėmis pasako
mis daugiausia apie Kauną. Jo draugai 
yra sudarę fondą išleisti visiems J. Kaupo 
raštams, kuriuos sudarys, tur būt, tasai 
pasakų rinkinys, novelės ir kritikos raštai.

Po ciklą originalių eilėraščių išspaus
dinta Jurgio Blekaičio, Henriko Nagio ir 
Jurgio Janavičiaus. Taip pat užsimota pa
teikti skaitytojams ir šiek tiek naujosios 
vokiečių poezijos. Apie ją rašo Zina Kati
liškienė, o H. Nagio ir Z. Katiliškienės 
verstų išspausdinta po eilėraštį Heinz 
Piontek, Margot Scharpenberg, Hans Mag
nus Enzensberger, Helmut Heissenbuettel, 
Paul Celan, Ingeborg Bachmann, Karl 
Krolow, Walter Hoellerer, Franz Mon ir 
Guenter Grass.

Pats žurnalo redaktorius Vytautas Ka
volis rašo apie šiandieninę pažangumo 
reikšmę. Tai, tur būt. pats labiausiai kont
roversinis dalykas šiame numeryje, ku
riam derėtų sukelti ginčą. Kai kurie tei
gimai aptariami aštriais žodžiais. Tik, kita 
vertus, kas čia labai ir ginčysis šiais lai
kais, nebent kas tiesiogiai užkabintas.

Rimvydas Šilbajoris didesniame straips
nyje aptaria Henriko Nagio ligšiolinę poe
ziją. Sakome: ligšiolinę, nes H. Nagys yra 
išleidęs tris poezijos rinkinius, o „Metme
nyse“ dabar spausdinamasis pluoštas jo 
eilėraščių yra paimtas iš naujo rinkinio 
„Broliai balti aitvarai“, kuris dar nėra iš
leistas.

Kosto Ostrausko pateikiamas naujas 
draminis dalykas „Gyveno kartą senelis ir 
senelė...“

Istorikas Vincas Trumpa svarsto XIX 
amžių Lietuvoje. Jis čia aptaria, kas mūsų 
ir svetimųjų istorikų ir kaip yra padaryta. 
Tai pradžia jo ilgesnės studijos.

Apžvalginėje dalyje A.J. Greimas, pasi
naudodamas Vytauto Kavolio studija apie 
Vincą Kudirką, pasisako prieš didvyrius 
ir jų kultą. Henrikas Radauskas pristato 
išgarsėjusį jauną sovietų poetą Jevtušen- 
ką tokį, kokį jį turėtume matyti. Pasmar- 
kavęs Vakaruose, tasai poetas yra apsukęs 
galvas net kai kuriems ir tokiems žmo
nėms, kurių susižavėjimas juo tiesiog ste
bina. P. Rėklaitis recenzuoja prof. Jurgio 

Baltrušaičio meno istorijos veikalus, Vy
tautas A. Jonynas — M. Katiliškio „Šven
tadienį už miesto“, Z. Katiliškienė — J. 
Švabaitės eilėraščių rinukinį „Vynuoges ir 
kaktusus“, Ilona Gražytė — Leono švedo 
eilėraščių rinkinį „Sugrįžimus į Sodomą ir 
Gomorą“.

J jaunesniųjų visuomenininkų anketą 
dėl konservatyvumo ir pažangumo atsako 
Algirdas Budreckas, Juozas Miklovas, Ze
nonas Rekašius, Leonas Sabaliūnas, Dona
tas Šatas ir Jonas Valaitis. Tai jau nebe 
pirma „Metmenų“ anketa. Pačiuose pir
muose numeriuose buvo spausdinami įdo
mūs visuomenininkų atsakymai apie ne
priklausomybės laikus.

Šis numeris iliustruotas Algirdo Ku- 
rausko darbais ir K. Ostrausko „Pypkės“ 
pastatymo fotografijomis.

„Metmenų“ numerio kaina 1.50 dol.
K. Abr.

INŽ. ANDRIUS BRINKIS
Spalio mėnesį Hannoverio Aukštojoje 

Technikos Mokykloje baigė technikos stu
dijas ir gavo mašinų statybos inžinieriaus 
diplomą buvęs Vasario 16 Gimnazijos mo
kinys ir jos 1958 metų abiturientas And
rius Brinkis. Iš Brinkių šeimos trys bro
liai yra baigę Vasario 16 Gimnaziją. Adol
fas ją baigė 1955 m., Čikagoje baigė Peda
goginį Institutą ir mokytojauja vienoje 
Čikagos gimnazijų. Jis vadovauja Vasario 
16 Gimnazijai remti būreliui, susidedan
čiam iš Čikagoje gyvenančių buvusių tos 
gimnazijos mokinių. Šią vasarą mokytojas 
Adolfas Brinkis lankėsi Vasario 16 Gim
nazijoje ir dalyvavo joje vykusioje lietu
vių studijų savaitėje. Rudolfas Brinkis 
baigė Vasario 16 Gimnaziją 1959 m., stu
dijuoja techniką Hannoveryje ir jau yra 
išlaikęs priešdiplominius egzaminus.

A. Rannit — Tarpt. Akcdcmijos Paryžiuje 
narys

(E) 1964 m. gruodžio 5-6 d.d. Paryžiuje 
įvyko L'Academie Internationale Libre 
des Sciences et dės Lettres visuotinis me
tinis susirinkimas, kurio metu, Lietuvos 
Pasiuntinybės Paryžiuje Patarėjo prof, 
dr. J. Baltrušaičio pristatymu, į Akademi
jos narius buvo priimtas estų rašytojas 
Aleksis Rannit, dirbąs Yale universitete 
JAV-se.

Numatoma angliška lituanistinė 
enciklopedija

(E) Iš JAV gautomis žiniomis, šiuo me
tu baigiamas ruošti 32-sis Liet. Enciklope
dijos tomas. Jame bus „T“ raidės pabaiga, 
„U“ raidė ir bus pradėta „V“ raidė. Iki 
„Ž‘ pabaigos bus dar du tomai. Vėliau iš
eis 15-sis „Lietuva“ tomas. Tuo būdu 
Liet. Enciklopedijos leidimas bus baigtas 
1965 metais.

Leidėjas J. Kapočius pasiryžęs išleisti 
šešių tomų lituanistinę enciklopediją ang
lų kalba, kurios pirmasis tomas gali pasi
rodyti 1966 metų pradžioje.

^5ekmauzienioJ

NAUJIEJI METAI

Fulton J. Sheen, N. Yorko vyskupas.

Senas ir jaunas nevienodai žiūri į lai
ką. šv. Paulius viename Sekminių pa
moksle sako: „jaunas turi regėjimus, o se
nas — sapnus“. Tai reiškia, kad senas 
žiūri atgal, o jaunas pirmyn.

Kiekvieniems naujiems metams pra
ėjus. laikas bėga kaskart greičiau. Tačiau 
jaunam atrodo, kad laikas eina per daug 
pamažu! šešiolikos metų mergaitė trokšta 
turėti dvidešimt vienerius. Jaunas gyvena 
ateitimi, viltimi, pažadais. Neturėdami pa
tirties. jauni yra linkę manyti, kad visada 
tęsis jaunystės emocijos, malonumai, 
džiaugsmai...

Dėl to, kai ateina nauji metai, pagyve
nusieji liūsta, kad laikas praėjo taip grei
tai. O jauni norėtų duoti laikui dar galin
gesnius sparnus, kad galėtų paskubinti 
savo malonumų ir savo vilčių išsipildymą.

Bet abeji yra linkę užmiršti, kad lai
kas yra amžinybės dalis... Laikas ir amži
nybė yra kaip dvi įsimylėjusiųjų širdys, 
iškaltos ąžuole, kad savo meilę įamžintų. 
• Kiekvieni nauji metai yra bandymų 
laikas, pasiruošimas amžinybei. Yra savo
tiškas noviciatas, kada sakome taip ar ne 
savo amžinam likimui. Yra savotiška sė
jos epocha, iš kurios vėliau rinksime grū
dus ar pelus...

Nauji metai atneša gražią progą page
rinti savo gyvenimą. Ne tiek svarbu įdėbti 
savo žvilgsnį praeitin. Svarbu pašventinti 
dabarties momentą.

Laikas yra toks svarbus, kad Dievas jį 
dalija sekundė po sekundės. Jeigu praeity 
gyvenimas buvo blogas, naujieji metai 
yra gera proga atgailai. Tuo būdu laikas 
yra atgaivinamas. Jeigu gi gyvenimas bu
vo tobulas, naujai atėję metai atneša pro
gą kopti į dar didesnes tobulėjimo aukš
tumas.

Nedera sakyti, kad mūsų gyvenimas yra 
tartum vos užžiebto degtuko blykstelėjusi 
šviesa, nes išnyksime kaip zuikiai ar la
pės, supūdami žemėje. Degtuko šviesos 
pavyzdys, priešingai, mums įtaigoja amži
numą. Juk vieną kartą įžiebta šviesa ne 
išnyksta, bet 186.000 mylių greičiu ver
žiasi į erdvę ir pasilieka visam laikui vi
satoje. Taip pat žmogaus sielos šviesa, 
vieną kartą užžiebta motinos iščiuje, ne- 
užgęs amžinai!

Nors pasitaiko atsivertimų mirties pata
le, tačiau medis guli ten, į kur griūva.

Žmogus, kuris vedė blogą gyvenimą, vi

siems sakė, kad nereikia rūpintis dėl jo 
sielos. Kai ateis jo laiko pabaiga, jis išgel
bėsiąs savo sielą trims lotyniškais žo
džiais: „Miserere mei Deus!“ (Viešpatie 
pasigailėk manęs).

Jis buvo tikras, kad mirties momentu 
tuos žodžius jis sugebės ištarti. Deja, jo 
gyvenimas nebuvo taip praleistas, kad, 
tam momentui atėjus, jis galėtų juos tarti 
iš širdies. Kai žirgas jį išmetė iš balno, 
prieš mirtį jis šūktelėjo:

„Capiat omnia diabolus“, „Trauk jį 
velniai!“

Laikas yra vertinamas pagal tai, kas 
galima su juo padaryti ar laimėti.

Todėl N. Metams prasidedant trokštame 
visiems, kad jie būtų laimingi. Aišku, kad 
negali būti didesnės melancholijos ir liū
desio, kaip laiką panaudoti visokiems tiks 
lams, bet tik ne pirmajam ir aukščiau
siam — sielos išganymui!

(Sulietuvino ZI).

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

DERBY — sausio 3 d., 11 vai., Convent oi 
Mercy, Bridge Gate.

KALĖDINIS „ŠALTINIS“
Jame atskiru Dr. M. Daujočio straipsniu 

ir ištrauka iš V. Sirvydo monografijos pa
minima Lietuvos Min. B.K. Balučio su
kaktis. Kun. Dr. S. Matulis supažindina 
su „Marija, gelbėk mus“ maldaknygės kai 
kuriomis laidomis. Mjr. P. Gudelis rašo 
apie aplinką ir partizanus, J. Eretas—apie 
arkiv. J. Matulaitį. 'Dr. V. Kaziūnas—apie 
trečiąją santarybos sesiją. Šalia eilės ma
žesnių straipsnių, turime J. Gailiaus apysa 
ką „Rimantas ir Guodė“, ketvertą VI. Šlai
to religinių eilėraščių, po eilėraštį Č. V. 
Obcarsko, Alės Rūtos, L. švalkaus, „Šalti
nėlį“ ir platų kronikos skyrių.

NAUJOS LIETUVIŠKOS MIŠIOS
Jas parengė kun. J. Kuzmickis, o išleido 

„Šaltinis“ atskira knygute kartu su kelio
mis maldomis iš Sibiro lietuvaičių mal
daknygės.
Lietuviškos mišios buvo spausdintos „Šal 

tinyje“, o dabar pakartotos atskirai, kad 
būtų prieinamos pasinaudoti bažnyčioje. 
Knygutės kaina 1.6 šil.

„DARBININKŲ BALSAS“ 
SU DOKUMENTAIS

Kalėdinis „Darbininkų Balsas“ spausdi- 
naši dokumentus, pagal kuriuos Stalinas ir 
Hitleris pasidalijo Pabaltijo kraštus. At
skirame straipsnyje dėl sovietų rusiškojo 
imperializmo keliama mintis, kad pirmoje 
eilėje reikia skelbti kovą tam imperials 
mui, bet persvarstyti savo pozicijas dėl 
lietuvių komunistų.

Šiame numeryje dar rašoma apie Toglia 
čio testamentą, Vokietijos socialdemokra
tų suvažiavimą, L. Girą, Lietuvos žemės 
ūkį, nedarbą Lietuvoje ir kt.

JONAS AVYŽIUS --------------------

Kaimas kryžkelėje
------------------------------------------------------------------------------------------ ROMANAS

(5)

Lukas stryktelėjo ant suolo. Užgesino 
nebaigtą rūkyti cigaretę. Greitai čiupo 
kepurę, movėsi pirštines, skubėjo išsiris
ti iš trobos. Bijojo, kad žmona vėl ne
pradėtų ūdyti. O ir triukšmo nenorėjo, 
oi, kaip nenorėjo. O ir stengėsi įsiteikti 
Mortai, kiek beišgalėdamas stengėsi, nes 
širdies gilumoje jau kilo nesuvokiama 
baimė, pagimdyta žmonių kalbų. Siela 
virpėjo, raibuliavo, tarsi tyras dubenio 
vanduo, kurį iš apačios pamažėle judino 
nematomas gyvis. Pyktis kilo, pavydas 
vyniojosi kaip žaltys aplink širdį, smaugė. 
Gudrus velnias, tas Lapinas... Įsitaisė 
malūne. Vagia miltus, daro naminę, par
davinėja. O tu, žmogau, linkčiok, dėkok, 
jeigu retkarčiais kokį svarą numeta. Jo 
tvarte stovi kolūkio karvės. Ten pat jo 
daržinė — kolūkio pašarai sukrauti. Per 
akis plėšia, erodas, savo gyvuliams kol
ūkinį šapą neša. O jeigu tave pamatys 
imant, jau nepatenkintas, jau nori, kad 
atsiteistum, lyg viskas čia jam vienam 
priklausytų. Kad ir atsiteisia, su kaupu 
atsiteisia. Ir už miltus, ir už tą kampą, 
kur prisiglaudė. Ką kalbėti! Visur padeda, 
net jau žmonės juokiasi iš tokio uolumo...

.. .Kai visko pilna, tai ir velnias pro tvo
rą kiša. Kas anksčiau buvo iš to paties Ši
leikos? Troba baigė griūti, apsirengti, pa
valgyti dorai neturėjo. Paskutinis tingi
nys buvo. Įsitaisė brigadininku ir pakilo 
kaip ant mielių. Nėra Liepgiriuose vietos 
teisingam žmogui, nėra...

Taip skundėsi Lukas mintyse, dejavo 
sau vienas, nes neturėjo nei Klemo Gai
galo karštumo, nei drąsos išlieti širdgėlą, 
visiems matant, drėbti karčią teisybę į 
akis, o prireikus ir įsikibti krūtinėn. Ne 
triukšmadarys, ne mušeika buvo. Tyliai 

vaikščiojo lyg per anksti užkalta alaus 
statinė, varinėjama dujų, ir kol kas ne
sprogo. -

Iki lankų prigrūdo krepšius burokų. Ėjo 
iš daržinės per diendaržį, vos vilko kojas, 
— sunki našta traukė rankas, mintys svė
rė galvą žemyn.

Tvarte skambėjo Birutės balsas: aiški
no Danguolei, kokias karves pamelžti, nes 
pati jau nebeturėjo laiko — reikėjo sku
bėti į saviveiklos vakarą.

Prasmuko pro duris į kitą tvarto galą, 
pavertė Žalajai vieną, Beragei kitą krep
šį. Telyčia sumykė, lyžtelėjo praeinančiam 
Lukui ranką. Ir avys bliovė, iškišusios pro 
gardo plyšius galvas. Burokų... burokų...

Apglėbė gyvulius meiliu žvilgsniu ir iš
slinko su tuščiais krepšiais, kurie dar la
biau tempė sąnarius. Vėl krovė paskubom, 
stenėdamas, tartum sunkiausius akmenis 
verstų. Ir vėl ėjo.

Iš tvarto išlindo Birutė.
— Iš kur tie burokai, tėve?
— Taigi, kad... — sumikčiojo, panari

nęs akis. — Juk savo nebeturime...
— Nunešk atgal! — prišoko prie tėvo. 

Bet tas įtraukė galvą į pečius ir skersas 
nuvirtavo su krepšiais per diendaržį.

— Tylėk, dukra... tylėk, vaikeli... — 
šnibždėjo, baikščiai šnairuodamas per 
kaktą. — Užteks... Visiems užteks... Pie
no reikia...

— Velkate! Tu, Lapinas! Savo gyvu
liams pusę surydote, o mano karvėms šon
kauliai braška. Grigas rėkia — pieno ma
žai! Komjaunimo susirinkimuose barasi: 
įsipareigojimų nevykdau. O kuo aš kalta, 
jei nėra pašaro? Gal pati atsitūpsiu į 
ėdžias? Ne! Nemelšiu daugiau! Tegul su 
jumis kariauja pats vedėjas! — Sugniaužė 
kumščius, drebėjo visa lyg šalčio krečia

ma, o skruostais ritosi karštos nuoskau
dos ašaros.

IV

Martynas, pasidavęs bendrai nuotaikai, 
mažai betikėjo Toleikio atvažiavimu. Vėl 
grįžo pirmykštis noras dirbti, pasitikėji
mas savimi. Iš naujo ėmė klebinti atitin
kamas įstaigas, reikalauti koncentratų, 
statybinės medžiagos užplanuotam tvar
tui, landžiojo po sandėlius, ragino valstie
čius greičiau valyti sėklą. Ištraukė nuo 
ataskaitinio susirinkimo užmestą paskyrą 
cementui gauti, norėjo siųsti mašinas į 
fabriką, ir štai činkt iš rajkomo skambu
tis: priimk naują pirmininką.

Bemaž visą naktį nesudėjo akių. Vis ro
dėsi, kad kambaryje už sienos, kur miego
jo Galiniai, kažkas pakuždomis juokiasi, 
apkalba jį. Vienu metu buvo beeinąs prie 
durų pasiklausyti, bet, atsisėdęs lovoje, iš
girdo nesuprantamą bildesį.

Buvo jau visiškai šviesu.
— Lik sveikas, Martynai. Laimingai 

tau sugyventi su Toleikiais.
— Tai išvažiuoji?
— Ką gi kita darysi? Reikia... Boba su 

vaikais jau iškurnėjo. Neminėk bloguoju, 
Martynai.

— Ir tu manęs. — Martynas susijaudi
nęs patrynė delnu smakrą.

— Et jau. Viskas buvo gerai...
Martynas ilgai sėdėjo ant lovos vieno

mis apatinėmis. įsmeigęs tuščią žvilgsnį į 
kiemą. Paskui apsirengė ir, šlitinėdamas 
kaip girtas, nuėjo į kambarį, kurį buvo 
užleidęs Adomui, nes jo didelė šeima ne
išsiteko viename gale. Atlapojo duris į 
priemenę, pravėrė antrąsias, vedančias į 
Galinių butą. Perbraukė nuogas sienas, 
taukotą virvutę, ištiestą prie šildomosios 
sienelės, tartum netikėdamas, kad liko 

vienas ūmai apmirusiuose namuose, ir 
įstrigo slenkstyje ties nudilusia pasaga, 
kurią Galinis prikalė kadaise, norėdamas 
prisivilioti laimę.

„Prietarai, kvailiausi prietarai...“ Pa
spyrė asloje numestą šluotražį, šalia gulė
jo skudurinė lėlė be galvos. Pakėlė ją, pa
vartė, stebėdamasis, iš kur galėjo atsiras
ti, nes Galinių pati jauniausia jau į mo
kyklą ėjo. ir išsiblaškęs įsikišo kišenėn.

Ant krosnies, apvožti jo paties pirktu 
puodu, gulėjo pusryčiai. Galinienės virti 
pusryčiai. Paskutiniai pusryčiai... Toliau 
reikės kaip nors gamintis pačiam ar ieš
koti kaime stalo, nes su Toleikiene tik
riausiai nesusitarsi. Krūtinė patviro nuo
skauda, kurią paskutinėmis dienomis bu
vo beužmirštąs, ir. nelietęs valgio, išėjo į 
kiemą. Nesidairydamas praėjo šulinį, ak
meninį Gurbo tvartą, kuriame buvo įreng
tas kolūkio svirnas (sodybos šeimininkai 
buvo išbėgę su hitlerininkais); pro kiauli
dę praėjo, kur, bergždžiai laukdama vaka
rienės, kriuksėjo viena likusi penima; per
kirto taką, pramintą į valdybą; žvilgterė
jo į kaimą, kuris gulėjo už kokių trijų 
šimtų metrų lyg išretinta miško biržė, pri
mėtyta didžiulių malkų rietuvių, prideng
tų snieginiais stogais, ir pasuko pirmu pa
sitaikiusiu šunkeliu Kepalių brigadon. 
Pats nežinojo, ko ten eina. Vilkosi šiaip 
sau, nes reikėjo kur nors eiti. Bėgo nuo 
sielą užgriuvusio vienatvės jausmo, nuo 
širdgėlos, nuo skaudžių minčių, kurios vi
josi iš paskos tarsi bičių spiečius ir gėlė 
gėlė...

Kodėl taip atsitiko? Kas kaltas? Juk 
daugiau kaip prieš dešimt metų, kai jį iš
rinko bendrojo žemės apdirbimo draugi
jos pirmininku, buvo gerai? Patikėjo, nors 
tada buvo neseniai įstojęs į partiją. Ir 
apylinkės tarybai sugebėjo vadovauti. O 
grįžo iš kolūkio kadrams ruošti mokyklos, 
papirmininkavo trejetą metų — šalin, už
leisk protingesniam vietą!... Tai kas, kas 
jį sugadino? Gal pasimokęs pasidarė kvai
lesnis?

...O anksčiau jo tai nematė. Kai Taut
kus su Bariūnų nuvarė kolūkį, tada — 
šen, Martynai, išsijuosk, atstatyk, kas su
griauta! Anie per šešerius metus nieko ne
padarė, priėjo iki to, kad už darbadienį 
graminėmis svarstyklėmis svėrė. Sukirši

no, ištvirkino žmones, pridirbo vagių, o tu 
štai turi visus perauklėti, padarytiMruri- 
gais ir laimingais. Kad ir stengėsi, darė, 
kiek galėjo, iš kailio nėrėsi, norėdamas vi
siems gero. Skubėjo pirmas įvykdyti už
dėtus planus. Grūdų pylė daugiau, negu 
reikia, mėsos vėl toną kitą viršaus valsty
bei; ir buvo geras, gerbė jį, traukė į Gar
bės lentą, skyrė dovanas. Gal nors kartą 
nepasėjo linų tiek, kiek rodė planas, ar 
cukrinių runkelių trūko kokio hektaro? 
Tai jau ne! Nelaužė sėjos terminų, neme
lavo rajkomui, neapgaudinėjo kaip kiti 
pirmininkai, teisindamiesi nepalankiomis 
gamtos sąlygomis. Nurodymai iš aukščiau 
jam buvo šventi, neginčytini, nors kartais 
ir sukeldavo kai kurių abejonių. Tikėjo, 
aklai tikėjo partija, todėl ir visa tai, kas 
plaukė iš jos, nedrįso, dargi bijojo svars
tyti. O ir nustoti vietos bijojo, nes pripra
to būti vyriausiu Liepgiriuose ir neretai, 
pagalvojus, kad likimas gali sulyginti su 
kaimynais, nemalonus jausmas apimda
vo visą. Bet kas nenori stovėti aukščiau? 
Ne, ne čia jo nelaimė, tik ne čia!

Pati gamta ėjo prieš jį. Pirmais metais 
nenuėmė pusės vasarojaus, nes užėjo liū
tys, o, be to. rajkomas ragino greičiau 
vežti grūdus valstybei. Cukriniai runke
liai vėl užaugo ne ką didesni už kiaulės 
uodegėlę. Mat, pasitaikė vėlyvas pavasa
ris, o sekretorius MTS zonai gulė ant kul
nų, kad greičiau sodintų. Reikėjo surizi
kuoti, užsispirti, palaukti dar porą savai
čių, kaip kiti pirmininkai ir padarė, bet 
kas žinojo, kad greitai baigsis liūtys? Ne, 
geriau jau pasodinti laiku, negu likti kal
tam. O pernai ant kelių paklupdė linai. 
Užpliekė pagal planą dešimtą dalį dirba
mos žemės. Kaip išganymo laukė derliaus. 
Užaugo, bet kas iš to. kad didesnė triūso 
pusė nuėjo vėjais? Nujautė valstiečio šir
dis nelaimę. Nenorėjo linų kloti rudenį, 
nes daug kas pranašavo greitai prasidė- 
siant šalčius, o apie oro atšilimą tai nebu
vo ko nė galvoti. Bet atvažiavo iš ministe
rijos įgaliotinis ir įsakė nieko nelaukiant 
kloti linus, nes įmonės stokojančios žalia
vos ir negalinčios laukti pavasario. Paklo
jo, o netrukus užsnigo, paskui prasidėjo 
liūtis, vėl sniegas. Dalis visiškai supuvo, o 
dalį nors nuėmė, tačiau ne ką teišrinko, 
nes fabrikas paskaitė į žemesnę rūšį.

(Bus daugiau)
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JURBARKO BIŠPILIAI
Bišpiliu vadinamas šiauriniame Jurbar

ko pakraštyje, kairiajame Imsrės krante 
esąs gana didelis piliakalnis. Jo šlaitai 
statūs, sunkiai įkopiami. Viršuje yra apie 
1500 kvd. m dydžio aikštelė. Jos šiaurės 
rytinį galą supa apie 5 m aukščio pylimas. 
Už jo esančioje aukštumoje gana didelia
me plote pastebimi senovėje buvusių so
dybų pėdsakai. Tai vienas stambiausių pi
liakalnių dešiniajame Nemuno krante že
maičiuose.

Bišpiliu daugiau vadinamas jis tik pas
kutiniais dešimtmečiais. XIX a. autoriai 
(M. Balinskis, J. Basanavičius) jį vadina 
Višpiliu, o Lietuvos piliakalnių tyrinėtojas 
L. Kživickis apie 1900 m. Eržvilke yra už
rašęs apylinkės senų žmonių pasakojimus, 
pagal kuriuos Eržvilko ir kiti apylinkių 
piliakalniai esą vadinami „pilalėmis“ ar 
„pilėmis“, o Veliuonos ir Jurbarko pilia
kalniai seniau buvę vadinami „didžpi- 
liais“. Matyti, tai liaudyje išlikusi tradici
ja, išskirianti stambesnius Panemunyje 
esančius piliakalnius, kaip svarbiausius 
kovų su kryžiuočiais centrus.

XV-XVI a. į Lietuvos metraščius patekę 
seni pavadinimai pasakoja, kad Jurbarką 
įkūręs Palemono sūnus Borkus, kuris bu
vęs pirmasis Žemaičių valdovas. Taigi, 
pagal padavimus, Jurbarkas yra bene pir
moji Žemaičių sostinė, vienas seniausių 
karinių ir politinių šio krašto centrų. Tuo 
tarpu Bišpilis yra to senojo Jurbarko cent 
ras — pilies vieta.

XIX a. pabaigoje ar XX a. pradžioje 
Bišpilį kasinėjo Jurbarko dvarininkai. 
Dalis jų rastų senienų pateko į T. Daugir
do rankas, kai kurios išliko istorijos mu
ziejuje Kaune. Čia buvo rasta daug įvai
rių lanko ir arbaleto strėlių antgalių, ge
ležinių raktų, puodų šukių, degėsių, sidab
rinis monetinis lydinys ir kitų daiktų. Jie 
rodo, kad čia medinė pilis stovėjo bent 
nuo XI a. iki XIV a. Degėsiai ir strėlių 
antgaliai yra ryškūs liudininkai čia XIII

a. pabaigoje ir XIV a. vykusių kovų su 
kryžiuočiais.

Mažiau aiški yra vadinamųjų Bišpiliu- 
kų arba Pipirkalnių istorija. Apie 1 km į 
vakarus nuo Jurbarko, Nemuno slėnyje, 
netoli upės vagos išlikusios dvi potvynių 
metu smarkiai apardytos kalvelės. Pavir
šiuje ir apardytame pakraštyje matyti 
daug akmenų, plytgalių, apdegusio molio 
gabalų. Kalvelės buvusios apsuptos kiek 
atokiau žiedu ėjusio gana plataus griovio, 
kuris dabar yra jau beveik užslinkęs. Vi
sos šios liekanos rodo, kad čia yra stovė
jusi mūrinė pilis. Apie prie pilies vykusias 
kovas kalba randami geležiniai lanko ir 
arbaleto strėlių antgaliai.

I Jurbarko Bišpiliukus panašios pilių 
liekanos yra prie Nemuno vagos ties bu
vusiomis stipriomis lietuvių pilimis Ve
liuonoje ir Seredžiuje. Todėl spėjama, kad 
čia prie Nemuno yra stovėjusios rašytinių 
šaltinių minimos kryžiuočių pilys, iš kurių 
jie stengdavosi patogesne proga netikėtai 
užpulti stipresnes lietuvių pilis.

Kaip vadinosi ties Jurbarku pastatyta 
kryžiuočių pilis, kurios liekanas sudaro 
Bišpiliukai, dar sunku tiksliai atsakyti. 
Tuo klausimu nuomonės gana įvairios. 
Vienas seniausių Lietuvos istorikų M. 
Stryjkovskis, 1580 m. aplankęs šias lieka
nas, spėjo čia stovėjus Christmemelio pilį. 
Tačiau daugumas vėlyvesnių istorikų ma
no, kad čia buvo 1259 m. kryžiuočių pasta
tytoji Georgenburgo pilis, kuri nuo Dur
bės mūšio pačių kryžiuočių buvo apleista. 
1343 m. ordinas ją vėl atstatė kaip Jur- 
genburgą. Iš rašytinių šaltinių žinoma, 
kad lietuviai šią pilį buvo sunaikinę 1384 
ir 1388 m., bet kryžiuočių ji buvo vėl at
statoma.

Taigi, Bišpilis ir Bišpiliukai yra seniau
sios Jurbarko istorijos, aršių ilgų kovų su 
kryžiuočiais liudininkai.

A. Tautavičius („M. ir G.“)

„Kas prieš Chruščiovo atleidimą?“ Niekas
(E) Gruodžio 8 d. Maskvoje susirinku

siame A. Soviete svarstytas A. Sovieto 
Prezidiumo 1964 m. spalio 15 d. įsakas 
apie A. Kosygino patvirtinimą naujuoju 
Ministru Pirmininku ir N. Chruščiovo at
leidimą dėl... senyvo amžiaus ir pablogė
jusios sveikatos. Iš 1378 susirinkusių na
rių nė vienas nepasidomėjo Chruščiovo 
nušalinimo motyvais ir niekas neišdrįso 
prisiminti nuverstąjį diktatorių nors vie
nu teigiamu žodžiu. Paklausus „Kas 
prieš?“, nebuvo pakelta nė viena ranka. 
Nei Chruščiovas, formaliai vis dar Sovie
to narys, nei jo žentas Adžubejus posė
džiuose nedąlyvavo.

Min. pirmininkas Kosyginas su finansų 
ministru Garbuzovu demonstratyviai pa
skelbė, kad sovietų išlaidos kariniams rei
kalams sumažinamos 500 milijonų rb. 
Kosyginas nurodė į augančią pramonės ir 
žemės ūkio gamybą, tačiau turėjo pripa
žinti, kad žemės ūkio vadovybėje esą pa
daryta stambių klaidų, kad kolchozininkai 
nerodą suinteresuotumo gamyba, kad esąs 
per didelis polinkis griebtis administraci
nių reformų. Kosyginas pažymėjo: „tiki
masi, kad karines išlaidas sumažins ir 
JAV“.

Garbuzovas pranešė: 1965 m. Sovietų 
S-gos biudžeto išlaidos sieks 99,6 milijar
dus rb., iš jų ginklavimosi reikalams ten
ka 12,8 milijardai rb. Kaip sovietų propa
gandoje įprasta, buvo teigiama, kad 80 
proc. biudžeto išlaidų sunaudojama „liau
dies ūkiui ir socialiniams reikalams“. Va
karuose niekas neabejoja, kad Sovietai 
kariniams reikalams, ginklavimuisi išlei
džia žymiai daugiau milijardų rublių ne
gu skelbiama sąmatoje.

Kalbėdami tarpt, politikos klausimais, 
Kremliaus valdovai įprastu būdu puolė 
„revanšistines ir militaristines“ jėgas V. 
Vokietijoje.

Rusijos švedų repatriacija ir lankymasis

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

GALĖJO BŪTI IR BLOGIAU
(Ištrauka iš satyrinės vienos kelionės 

kronikos)
Aistra keliauti mūsų dienomis tampa 

malonia epidemija. Keliauja žmonės dvi
račiais, laivais ir automobiliais. Satyrikui 

- ----- nė viena iš greitųjų susisiekimo priemo
nių netinka. Norėdamas ką nors iššniukš
tinėti, jis turi pamažu ir labai apdairiai 
judėti. Todėl jam belieka prosenelių iš
bandytas keliavimo būdas — pėsčiomis.

Kas yra šios kelionės veikėjai? Du pra
dedantys žurnalistai vyksta eilinių atos
togų į kurortą. Jie nutaria pakeisti savo 
atostogų planą. Sumanymas paprastas: ke
liauti pėsčiomis per savo kraštą, o savo 
rankomis užsidirbti pragyvenimui.

Štai ir viena diena iš jų kelionės nuo
tykių.

TREČIA DIENA
arba apie tai, kaip mes norėjome kelti 

kultūrinio darbo lygį ir kas iš to išėjo 
Kitą rytą mano draugas atsikėlė nepa

siutęs. Po šviežio šieno kompreso žaizda 
ruošėsi užsiraukti. Iškrapštęs iš ausų jon
vabalius ir švediškų dobilų sėklas, jisai 
įsiklausė į kitos kuliamosios dūzgimą ir 
atsiduso:

— Aš manau, kad pasidarbuoti kultū- 
, ros labui gryname ore nemažiau naudin

ga. Keliaukime į pirmą pasitaikiusį klu- 
bą-skaityklą.

— Gerai, — sutikau aš. — Tuo pačiu 
galėsim paskaityti vakarinį laikraštį ir su
žinoti apie mūsų pamirštus lagaminus.

Kai vadovaujantis dangaus kūnas ar
tėjo į pusiaudienį, mes atradome klubą- 
skaityklą. Ant jos durų kabojo tradicinė

spyna, o ant laiptų sėdėjo žilabarzdis se
nukas.

— Kas atsakingas už šią įstaigą? — pa
klausė draugas.

— Aš, — pakėlė galvą senukas. — O ko 
tamstos pageidausit?

Mes pamanėm, kad šiam darbui pasi
šventė koks į pensiją išėjęs mokslų kan
didatas.

— Garbingas profesijos atstove! — pa
reiškė draugas. — Norėtume prisidėti prie 
jūsų kilnaus darbo.

— Aš jums parodysiu, — čiupo lazdą 
žilabarzdis. — Man jokių pagalbininkų 
nereikia, apseisiu ir vienas...

— Tamstos pažiūros atgyvenusios! — 
tarė draugas. — Mes galėtume pabūti 
knygnešiais arba mokyt kolūkinį jaunimą 
balinių šokių.

— Vaikščioja čia visokie... — suniurnė
jo senukas.

L. Kiauleikis

Mažas dėmesys sodininkystei
(E) Lietuvoje per mažai išnaudojamos 

ga’imybės sodininkystei plėsti — tokią 
mintį išryškino režiminės Min. Tarybos 
pirmininkas M. šumauskas (plg. „Tiesa“, 
spalio 14 d. Nr. 241). Jis nurodė, kad kraš
te vis dar trūksta vaisių, uogų, medaus. 
Pasirodo, kad per pastaruosius 10 metų 
vaismedžių-vaiskrūmių plotai kolchozuose 
ir sovchozuose išaugo tik 10.000 hektarų, 
derlių duodančių sodų plotas —- vos vienu 
tūkstančiu ha. Kaltinami ūkių vadovai — 
jie neįvertiną sodų bei uogynų reikšmės. 
Žemė sodams blogai įdirbama. Dėl blogos 
priežiūros sodai dažnai nukenčia nuo šal
čių ir kiškių.

Sodai, pagal šumauską, ne vien didelis 
liaudies turtas, bet ir krašto grožis. Sodi
ninkystės vystymas turįs būti glaudžiai 
siejamas su kolchozų bei sovchozų gyven
viečių, pakelių sutvarkymu.
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AR SIUNČIATE į Lietuvą ar kitus Sov. Sąjungos kraštus siuntinius? 
TAI JUMS BUS NAUDINGAS T A Z A B O iliustruotas katalogas, 
kuriame jūs susirasite viską, ko tik gali reikėti, įskaitant 44 SVARŲ 
MAISTO SIUNTINIUS!

RAŠYKITE TUOJ lietuviškai:

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

aiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiHiinniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Švedijoje
(E) Iš Stockholmo gautomis žiniomis, 

naujieji Kremliaus valdovai patenkina 
kai kuriuos Švedijos vyriausybės norus. 
Nuo N. Chruščiovo lankymosi birželio 
mėn. Švedijoje iki šiol iš Sovietų S-gos į 
Švediją galėjo išvykti 77 sovietiniai pilie
čiai. Jiems buvo leista aplankyti daugiau
sia seniau išvykusius Pabaltijo pabėgėlius 
(estus, latvius) arba ir visai pasilikti Šve
dijoje. Pastaruoju metu gautos žinios, kad 
numatoma leisti repatrijuoti vadinamojo 
„Švedų kaimo“ ‘Ukrainoje gyventojams. 
Jie Ukrainoje įsikūrę nuo senesnių laikų, 
panašiai kaip savo metu kitoje srityje gy
venę ir vėliau sovietų iškelti Volgos vo
kiečiai. Dabar leista išvykti vos šešiems 
„Švedų kaimo“ gyventojams. Šis „kaimas“ 
įkurtas 1781 m. Kotrynos II įsakymu. Pra
džioje ten buvo įsikūrę 1200 švedų, anks
čiau gyvenusių Dagoe saloje netoli Estijos 
krantų. Tie leidimai išvykti — tai vienin
telė teigiama Chruščiovo lankymosi Šve
dijoje pasėka.

Vilniaus m. gyventojų trečdalis.—lietuviai
(E) Pagal 1959 m. Sovietų Sąjungos gy

ventojų surašymo duomenis, okup. Lietu
voje gyvena 230.100 lenkų, arba 8,5 proc. 
viso krašto gyventojų. Londone leidžiama
sis „Dziennik Polski“ ‘(gruodžio 8 d. Nr. 
294) paskelbė, kad Vilniaus mieste lenkų 
gyvena 47.200 — tai sudaro 20 proc. Vil
niaus gyventojų. Kiti lenkai — 182.900 — 
daugiausia gyvena Vilniaus krašte.

Pagal tautybes Vilniuje gyvena 33,7 
proc. lietuvių, toliau seka rusai — 29,4 
proc., lenkai — 20 proc. ir žydai, gudai bei 
ukrainiečiai — apie 17 proc.

Grubus Kalužcnkovas ir asmenybės kultas
(E) Jei darbovietėje netvarka, tai sku

bama pasiskųsti „Tiesai“ ar „Komj. Tie
sai“.

Vilniuje pastačius namą ir besirengiant 
jį perduoti naudoti, pasirodė, kad darbi
ninkai slankioja be darbo, o meistras 
Aleks. Kaluženkovas esąs per grubus. Su
pykę darbininkai: Timofiejus Rybakovas, 
Ivanas Krasnovas ir Fiodoras Artiomovas, 
pasiskundė „Komj. Tiesai“, šioji pasiuntė 
korespondentą ir aiškino padėtį („Komj. 
Tiesa“, lapkr. 15 d. Nr. 226).

Kaluženkovas pasirodė esąs tikrai gru
bus, nesirūpinąs darbo žmogaus dvasiniais 
potraukiais. Laikraščio atstovas prisimena 
asmenybės kultą, kuris varžęs žmonių kū
rybinius sugebėjimus. Dabar tie laikai... 
praėję, tačiau, esą, kulto pasekmės iki šiol 
vis dar jaučiamos. Pasak laikraščio, „argi 
grubus šūkčiojimas: ,Kas tau rūpi, nesi
kišk' nėra kulto epochos atrūga?“ Kiti sa
ko: „O man kas? Kad tik atlyginimą gau
čiau. O kitkuo tegu viršininkai rūpinasi“. 
Padaryta išvada, kad pairusio auklėjimo 
klausimams darbovietėse atstatyti turėtų 
griebtis ne kas kitas, kaip komjaunimas.

Aš esu vienas iš tų, greičiausia, nedau
gelio ministerių pirmininkų, kurie patys 
valosi savo batus.

Harold Wilson

DIEVO KARALYSTES 
ŽINIOS

(12)
Šventasis Dievo pranašas Izajas yra 

daug parašęs apie busimuosius Dievo Ka
ralystės palaiminimus, kuriais paklusnieji 
turės progos naudotis Kristui karaliau
jant. Antrame skyriuje jis kalba apie visų 
tautų suderinimą ir galutinį karų panaiki
nimą. Devintame jis kalba apie Ramybės 
Kunigaikštį, kurio karalystėje bus įsteigta 
amžina ir begalinė ramybė. Vienuolikta
me jo pasakyta, kad plėšrieji žvėrys bus 
sutaikyti su žmonėmis ir niekur nebebus 
kenkiama ar gadinama. Keturioliktame 
jis pranašauja apie pašalinimą visokių 
žmogaus spaudėjų ir atėmimą nuo jo 
įvairiausių sunkių naštų. Trisdešimt penk 
tame gi pasakyta, kad tyrumos ir apleis
tos vietos žydės kaip rožių daržai ir kad 
skausmai ir vaitojimai bėgs šalin, o jų 
vietą užims džiaugsmas ir linksmybė.

Visoje minėtoje pranašystėje randama 
daug panašių linksminančių pranašavimų 
apie amžinuosius žmogaus namus. Patar
tina atidžiai perskaityti įvardintuosius 
perskyrimus, o jei galima, tai visą pra
našystę.

LAUKIMAS DIEVO 
KARALYSTĖS

šventajame Rašte Dievo Karalystė už
ima labai žymią vietą. Mūsų Viešpaties 
maldoje pareikšta, kad per ją bus atsteig- 
ta Dievo valia žemėje. Dievas yra didysis 
visatos Karalius, ir didžiuma jo sutvėri
mų vykdo Jo įsakymus. Žemėje gi ne visi 
yra Jam paklusnūs. Nupuolęs žmogus yra

priešingas Dievui ir buvo priešingas šešis 
tūkstančius metų.

Per šitą ilgąjį nuodėmės ir mirties laiką 
Dievas davė žmonijai daug pažadėjimų 
apie įkūrimą Karalystės, kurioje bus pa
laimintos visos tautos žemėj. Kurių širdys 
buvo santaikoje su Dievu ir su teisingu
mu, tie džiaugėsi tais pažadėjimais. Bet 
buvo ir tokių, kurie nenorėjo laukti Dievo 
paskirtojo laiko, kuriuo Jis pats įkurs Ka
ralystę; ir tokie savo sumanymais ir pa
stangomis bandė įsteigti Karalystę. Bet 
tokie žmonių sumanymai nuėjo niekais. 
Kurie gi tiki Dievo pažadėjimams, tie 
kantriai ir su pasitikėjimu laukia to laiko, 
kada Dievas per savo Karalystę pripildys 
visą žemę savo garbe ir palaimins visas 
žemės gimines.

Kiekvienas, kuris norės pasinaudoti Ka
ralystės palaiminimais, turės pažinti ir 
vykdyti šventus ir teisingus Dievo prisa
kymus. Nuodėmė ir mirtis atėjo žmonijai 
dėl nepaklusnumo dieviškajam įstatymui. 
Nors Šėtonui ir pavyko suvedžioti žmoni
ją ir atitolinti nuo Dievo, vis tiek savo 
metu ir tinkamu būdu Dievas išgelbės 
pražuvusius ir žūnančius ir sugrąžins pa
klusniuosius į garbingą Dievo vaikų 
laisvę.

Kurie nori pasinaudoti tikrais Dievo pa
laiminimais, tiems patarta laukti Viešpa
ties paskirto laiko. Tokį patarimą randa
me Psalmėje 37-je, 34-je eilutėje: „Lauk 
Viešpaties ir laikykis jo kelio, o jis išaukš
tins tave, kad gautumei tėvainystėn 
žemę.“

' (Bus daugiau)

Kas domisi Tiesa, reikalaukite knygų 
katalogo. Neturtingiems siunčiam nemo
kamai mažas knygeles ir traktatus.

Pareikalavimus siųskite šiuo adresu: 
L.B.S.A.

212 East 3rd Street
Spring Valley, Illinois 61362.

(Skelbimas)

PRAKTIŠKI PATARIMAI
* Į verdančias pupeles įdėjus kelis lašus 

alyvos, jos pasidarys minkštesnės ir ska
nesnės: alyva, sumaišyta lygiomis dalimis 
su actu, suteiks bronzinį blizgesį.

* Svogūnai įgaus gelsvą spalvą ir pasi
darys skanesni, jeigu juos kepdami api
barstysime cukraus pudra.

* Palaikius krienus naktį vandenyje, 
juos lengva sutarkuoti.

* Burokėliai nusilupa greičiau, kada jie 
yra panardinami iš verdančio vandens į 
šaltą.

* Verdant kaulus, čiulpai neiškris, jeigu 
iš abiejų kaulo galų įdėsime po rupios 
druskos kristalą.

* Sviestas, susuktas į suvilgytą acte 
plonytę skepetaitę ir padėtas po užvožtu 
stiklainiu, ilgai nepraras savo skonio. Po 
stiklainiu patartina dar padėti porą gaba
liukų cukraus. Pora gabaliukų cukraus, 
įdėtų į bet kokias verdančias daržoves, 
žymiai pagerina jų skonį. Taip pat jie 
kartu su actu pakeičia padaže baltąjį 
vyną.

* Pusiau perplauta žalia bulve galima 
nuvalyti nuo lakuotų baldų rankų pėdsa
kus. Ji taip pat puikiai nuvalo patamsė
jusi varį, aliejiniais dažais tapytus pa
veikslus.

* Uogienė niekad nešūsicukruos, jeigu į 
ją virdami pridėsime citrinų, rūgšties.
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SIUNTINIAI Į LIETUVĄ BE MUITO, 
LICENZIJOS IR KITŲ MOKESČIŲ !

Tokius siuntinius galima pasiųsti per mus iš sandėlių, 
esančių Sovietų Sąjungoje. Taip siunčiame automobi
lius, motociklus, dviračius, siuvamąsias mašinas, akor
deonus, radijo ir televizijos aparatus, medžiagas, mais
tą, svaiginamuosius gėrimus, cigaretes ir t.t.
Taip pat be jokių kliūčių galima siųsti į Lietuvą maistą, 
medžiagas ir kitas prekes iš Anglijos.
Kviečiame pasinaudoti proga pasiųsti giminėms labai 

vertingą specialų
ŽIEMINĮ SIUNTINĮ — P-3,

kurį sudaro dvi atkarpos po 3 jardus dviems paltams 
labai šiltos angliškos ULSTER medžiagos ir viena atkar
pa 3 su puse jardų ekstra geros angliškos medžiagos žie
miniam vyriškam arba moteriškam kostiumui tik už

£25.0.0 su Sov. muitu ir pasiuntimu.
Taip pat dar galima pasiųsti mišrų aukšto koloriteto 
maisto 22 svarų siuntinį M-13, kurį sudaro taukai, kaka
va, miltai, kava, šokoladas, cukrus, arbata ir prieskoniai, 

tik už £10.0.0 su Sov. muitu ir pasiuntimu.
Be to, dar tebesiunčiame labai didelį pasisekimą turėju
sį specialų tvirtų ir gražių vilnonių angliškų medžiagų 
siuntinį V-3, kurį sudaro trys atkarpos trim kostiumams 

po 3 su puse jardų, iš viso 10 su puse jardų, tik už 
£16.15.0 su Sov. muitu ir pasiuntimu.
Reikalaukite pavyzdžių ir rašykite:

BALTIC STOK
(Z. JURAS)

421, HACKNEY RD., LONDON, E.2.
Tel.: SHO 8734
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Jūsų pačių paruoštus siuntinius pasiunčiame už že
miausią kainą. Duodame geriausias išsimokėjimo 

sąlygas.
SKYRIAI:
Manchesteryje — 121 Middleton Rd., 8.
Chicagoje — L. Venckus, 7030 So. Talman, 

Chicago, Ill, 60629, Tel. 436-0494.
Kanadoje — 124 Park St., Sudbury, Ontario.

3



Europos lietuviu kronikų

MŪSŲ RĖMĖJAI

Apsimokėdami už „Europos Lietuvį“ ir 
Nidos Knygų Klubo leidinius, lietuviško 
spausdinto žodžio reikalams aukų yra pri
dėję šie tautiečiai: 2 svarus 14 šil. M.L., 2 
sv. 3.6 šil. R.S. Kvedaravičiūtė, 1 sv. 14 š. 
D. Paukštienė, po 14 šil. prel. J. Gutaus
kas ir J. Jankauskas, 10 šil. J. Klumbys, 
po 8 šil. S. Gabalis, P. Andrėj auskas, L. 
Pogožinskas, S. Žilinskas ir V. Dajoras, 1 
dol. K. Seliokas, 6 šil. J. Jonkaitis, po 4 
šil. M. Valikonis, J. Lideika, A. Vainorius, 
J. Sližys, A. Jasikas, A. Česnauskas, J. Ja
kimavičius, K. Vitkus, K. Bagdonavičius.
J. Jankauskas, P. Adomaitis, M. Talka- 
čiauskas, M. Mikalauskas, B. Mardosas,
K. Drungilas ir A. Kadzionis, po 2 šil. J. 
Strumskis, J. Miknevičius ir P. Pupalai- 
gis, 1 šil. K. Ežerinskas.

LONDONAS
VISI Į LONDONĄ

Londono Jaunimas ruošia ypatingą šo
kių vakarą sausio 9 d., 7 v.v., Lietuvių 
Namuose (1 Ladbroke Gardens, W.ll).

Kviečiamas visas Anglijos lietuvių jau
nimas gausiai dalyvauti.

Bus renkama grožio karalienė.
Bufetas veiks iki 11.30 v. vakaro.

Londono Jaunimas

LIET. MOKYKLOJE
Po Kalėdų liet, mokykla prie savos baž

nyčios tęsiama nuo sausio 10 d., Sumai 
pasibaigus.

VISIEMS LONDONIECIAMS

Laikas bėga greitai. Ir vėl tuojau nuplė
šime paskutinį Nidos kalendoriaus lapelį. 
Ir vėl prasidės naujieji metai...

Ta proga Lietuvos Atgimimo Sąjūdis, 
kaip visuomet, ruošia šaunų

KAUKIŲ BALIŲ, 
kuris įvyks sausio 2 d. (šeštadienį) para
pijos salėje.

Bus stengiamasi atsilankiusius sudo
minti galimom įvairianybėm, o geriausia 
kaukė bus , premijuojama. Dalyviai nesi
gailės, ypač kad bus ir gera kapela.

Pradžia 7.30 vai. vak. (nesivėluoti).
Rengėjai

LONDONO LIETUVIŲ PARAPIJOS 
BAZARAS

1964 m. gruodžio 5 d. suruoštasis Para
pijos Bazaras davė pajamų 50 sv. 7 šil. 
Grynas Bazaro pelnas 48 sv. 10 šil.

Aukų gauta daiktais ir pinigais iš pla
čiosios Anglijos, pradedant Bristoliu ir 
baigiant Cheshiru. Piniginėmis aukomis 
prisidėjo mūsų kunigų lankomosios kolo
nijos: Wolverhamptono kolonija per J. 
Narbutienę 4 sv. 3 šil. 6 p., Birminghamo 
per S. čereškevičių 3 sv. 10 šil., Ketterin- 
go per J. Bakaitį 3 sv., Derbio per P. Po- 
piką 2 sv. 15 šil. ir daiktais, Leamingtono 
per B. Banį 2 sv. 10 šil., Corbio per M. 
Vereiką 2 sv. ir daiktais, DBLS-gos She- 
ffieldo skyrius 1 sv. 2 sv. ir V. Kalasaus- 
kas, šio skyriaus pirmininkas, 10 šil. Ypač 
tenka paminėti Sheffieldo lietuvius, ge
riausius mūsų lietuviškos bažnyčios rėmė
jus, nors jie yra toli nuo jos. Londono lie
tuviai aukomis parėmė 20 sv. 15 šil. ir 6 
penais ir, žinoma, daugiausia daiktais.

Tenka atsiprašyti, kad nepaminėsime 
visų pavardėmis, nes tai užimtų per daug 
vietos laikraštyje.

Nuoširdžiai ačiū visiems už rodomąją 
mums paramą lietuvybei bei tikybai iš
laikyti.

St. Kasparas
Parapijos Komiteto Pirmininkas

PAIEŠKOJIMAI

ADOMONIENĖ Ona, kilusi iš Pasvalio, 
pati ar žinantieji apie ją prašom rašyti: 
Ignas Stankevičius, 1257 E 89th St., Cleve
land, Ohio, 44108, U.S.A.

IR VASARĄ, IR ŽIEMĄ,
IR RUDENĮ, IR PAVASARĮ 

ne tik maistu, bet ir kitomis gėrybėmis
Jei saviems padėti nori, 
Padarysi tai tikrai,
Kreipkis tik tuojau pas TAURĄ, 
Ir neliks kišenė kiaura!

TAURAS
(A. BRIEDIS)

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

Atstovas Manchesteryje:
L. Pūras, 79 Victoria Cresc., Eccles, 

Manchester.

DIDŽIOSIOS BRITANIJOS LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS VAJUS PAREMTI 

VASARIO 16 GIMNAZIJOS STATYBAI

Jis vyksta ir toliau. Paskutiniu metu 
gauta 5 sv. auka per kun. Dr. S. Matulį, 
kurią jam buvo įteikęs J. Parulis. 1964 m. 
gruodžio 17 d. Bendruomenės kasoje buvo 
Vasario 16 gimnazijai paremti 31 sv. 13 
šil. ir 6 penai.

Gruodžio 18 d. Bendruomenės valdyba 
įmokėjo į Vasario 16 Gimnazijos Banko 
sąskaitą 31 svarą ir 10 šil.

Visiems aukotojams Bendruomenės Vai 
dyba nuoširdžiai dėkoja.

Vasario 16 Gimnazija buvo ir bus rei
kalinga paramos. Bendruomenės Valdyba 
ir toliau mielai sutinka pasitarnauti Gim
nazijos rėmėjams persiųsti aukas.

Aukas prašome siųsti B-nės Valdybos 
sekretoriui: S. Kasparas (Vasario 16 Gim
nazija), 32 Puteaux House, London, E. 2.

NOTTINGHAMAS
PADĖKA NOTTINGHAMO LIETUVIAMS

Lapkričio 21 d. pašventinant a.a. Juozo 
Krivicko paminklą Nottinghamo kapinėse, 
su gėlėmis susirinko gražus būrelis priete- 
lių, bičiulių bei pažįstamų atiduoti pasku
tinės pagarbos a.a. velioniui Juozui ir 
kartu dalyvauti šventinant amžinam at
minimui velionio garbei pastatytąjį pa
minklą. Mano nuoširdi padėka kun. ka
pelionui J. Kuzmickiui, atnašavusiam ge
dulingas pamaldas už a.a. Juozo sielą baž
nyčioje, pašventinimą paminklo ir gražų 
prasmingą pamokslą kapinėse. Mieliems 
p.p. Oželiams, kurie parūpino du gražius 
gėlių vainikus: velionio šeimos ir brolių 
bei seserų vardu, nemokamai savo mašina 
pavėžėjusius į kapines ir už dalyvavimą 
apeigose. Neužmirštama padėka p.p. Kon
čiams, pas kuriuos velionis gyveno, parū
pinusiems antrukart savo lėšomis daly
viams pietus ir labai daug prisidėjusiems 
prie paskutinio patarnavimo velioniui. 
Taip pat DBLS-gos sk. pirmininkui K. Bi- 
vainiui, p.p. Šimkų šeimai, prieteliams 
p.p. Urbikiui, Pukiui, Kiršinui, p. Juškai 
ir visiems kitiems tautiečiams, kurių iš
vardinti negaliu, prisidėjusiems vienokiu 
ar kitokiu būdu prie paskutinio patarna
vimo velioniui, nuoširdžiai ir broliškai vi
siems dėkoju!

A.A. velionio Juozo kapą papuošė arti
mųjų vainikai ir prietelių puokštės. Ka
pas skendo gyvose gėlėse.

Ilsėkis ramybėje, A.A. Juozai!
Velionio brolis T. Krivickas

VIENGUNGIŲ KŪČIOS
Kūčių vakarą prie gausiai valgiais ap

krauto stalo susirinko LAS klubo patalpo
se gausus Nottinghamo viengungių būre
lis tradicinės kūčių vakarienės švęsti.

Prityręs vadas Deveikis sukalba Tėve 
mūsų ir trumpai nušviečia šio vakaro 
prasmę. Laužomos plotkelės. Vaišių metu 
V. Aleknavičius perskaitė mūsų kapeliono 
kun. J. Kuzmickio gausiomis mintimis 
turtingą sveikinimą. DBLS pirmininkas 
K. Bivainis irgi pasidalija su vakarienės 
dalyviais prasmingomis mintimis. LAS 
valdybos narys Gintvilas savo žodyje pra
šo visus tautiečius ne tik šį vakarą, bet ir 
visuomet palaikyti šiame klube taiką, ra
mybę bei sugyvenimą. Nenuilstanti mūsų 
veikėja Vainorienė sveikina viengungius. 
Dalyviai tuština lėkštes. Vaišių stalas vis 
papildomas naujomis gėrybėmis. Viengun
gių vardu padėką prisidėjusiems prie šių 
vaišių paruošimo išreiškia viršila Devei
kis. Jis ypatingą padėką reiškia Pet- 
ravičienei, kuri paruošė šį kūčių stalą. 
Taip pat dėkojama S. Padviui ir O. Petra
vičiui, kurie, nesigailėdami darbo bei triū
so, įgalino viengungius pabūti kartu.

Po kūčių viengungiai dar ilgai dalijosi 
šio vakaro įspūdžiais.

Viengungis J. Š.

WOLVERHAMPTONAS
KALĖDŲ EGLUTĖ

Nors šiuo metu Sąjungos skyrius apsnū
dęs, bet vis tiek esama šiokio tokio judė
jimo. Pavyzdžiui, Juozas Mečys savo ini
ciatyva sausio 2 d. 7 v. vakare, Three 
Crown restorano salėje Withmoreens ruo
šia Kalėdų Eglutę vaikučiam ir susibūri
mą suaugusiems. Programoje kviečiami 
dalyvauti visi vaikučiai ir suaugusieji. 
Registruotis pas V. Kelmistraitį ar Mečį.

Skautės irgi dar veikia. Sporto Klubo 
jauniai padarė gerą pažangą krepšinyje.

Daug naujienų irgi yra. Antanas Buivy
das susilaukė šeimos — sūnaus.

Sausio 9 d. Gražina Narbutaitė išteka 
už Williamo Large.

V. Kelmistraitis

Visiems savo 
bičiuliams ir pažįstamiems 

laimingų ir sėkmingų 1965 metų 
linki

V. Lukauskas

EUROPOS LIETUVIS

LIET. SODYBA
KALĖDOS SODYBOJE

Lietuvių Sodyboje vis didėja nuolatinių 
gyventojų būrys. O kai Kūčių vakarą prie 
stalo susėdo dar ne tik nuolatiniai, bet ir 
būrys iš kitur suvažiavusių lietuvių, tai iš 
tikro buvo ne tik gražu pasižiūrėti, bet 
būtų buvę gražu ir kitiems parodyti. Kai 
kas atvažiavo juk iš tikrų krašto tolybių. 
Be keleto londoniškių ar tos srities lietu
vių. juk čia susėdo dvi Banaičių šeimos iš 
Rochdales, o su jais kartu ir šaunusis Vin
cas Kavaliauskas, oldhamiškiai Ramoniai. 
corbiškis Martynas Vereika. Kai sekma
dienį pradėjo snyguriuoti ir rochda- 
liškiai su oldhamiškiais rytą išvažiavo, tai 
paskui vis galvojome, ar jie parsistūmė 
laimingai užsnigtais ir jau slidžiais keliais 
šitiek toli.

Kūčių metu Sodybos vedėjas Juozas 
Lūža ir DBLS Tarybos narys Domas Ba
naitis pasveikino visus. Iš J. Lūžos prane
šimo paaiškėjo, kad Tavo Jonas „Europos 
Lietuvyje“ nebuvo geras spėjikas. kai jis 
laikraščio kalėdiniame numeryje pareiškė 
abejones, ar čia kas iš tikro parodys gerą 
valią ir užjaus senus ir nelaimingus. Ne 
tik kas, bet ir stalas rodė, kad buvo žmo
nių, kurie neužmiršo...

Kalėdinis stalas, žinoma, buvo visa ko 
viršūnė. Čia ir šeimininkės ir šeimininkas 
pasireiškė pritrenkiančiu išradingumu ir 
didžiausiu vaišingumu.

Kalėdų metas, be abejo, netikęs dides
nėms ar ir apskritai kelionėms. Utiti, šal
ta! Bet iš suvažiavusiųjų, atrodo, niekas 
nereiškė gailesčio, kad atvažiavo. Jei at
važiavo, tai šauniai pabendravo ir negreit 
dar užmirš tas dienas, kuriomis pašalo 
truputį nosis, bet užtat išsikalbėjo ir išsi
juokė savybėje. Taip bebendraujant, dar 
buvo bekylanti mintis, kad J. Lūža, kaip 
agronomas ir dėl to vis arčiau gamtos 
reiškinių beesąs žmogus, nesugalvotų dar 
kokių nors progų vis kokiam būriui su
lėkti į Sodybą (sodų žydėjimo ar kitų 
įvykių). Gera tik būtų, kad tokiomis pro
gomis nebebūtų taip šiurpiai šalta, kaip 
per Kalėdas. (k. b.)

DERBY
SKAUTŲ VADŲ SUVAŽIAVIMAS 

DERBYJE

Skautai, kaip ir kitos organizacijos, me
tams baigiantis susirenka pažiūrėti, kas 
padaryta, ir nustatyti gaires tolimesnei sa 
vo veiklai. Tokiam suvažiavimui jie buvo 
susirinkę gruodžio 12 d. Derbyje. Be skau- 
tijos vadovų, tame suvažiavime dalyvavo 
skautų tėvų atstovai, skautų idėjos rėmė
jai ir „Budėkime' redaktorius.

Suvažiavimui pirmininkavo J. Alkis, 
sekretoriavo jaunosios skautijos atstovė 
G. Valterytė.

Anglijos rajono vadas J. Alkis pasi
skundė, kad skautams trūksta gerų vadų 
ir sunku jų prisiauginti. O be gero vado 
neįmanomas joks skautiškas veikimas. 
Taip pat yra nemaža atsitikimų, kad pa
tys tėvai nekreipia tinkamo dėmesio į sa
vo vaikus ir jų gerą auklėjimą.

Skaučių vadeivė G. Zinkienė pranešė, 
kad jau 1961 metais susirinko net 60 skau
čių, susiorganizavo į 5 vienetus ir kreipė 
daug dėmesio į naujų vadovių parengimą. 
Bet visa nelaimė, kad labai dažnai viene
tų vadovės dėl susidėjusių gyvenimo ap
linkybių palieka savo skautes ir išvyksta. 
Taip atsitiko šiuo metu Wolverhamptone: 
jų vadė baigė gimnaziją ir išvažiavo į 
Londoną studijų tęsti.

Vietininkas J. Maslauskas painformavo, 
kad berniukai skautai šiuo metu yra susi
organizavę į 4 vienetus. Yra ir korespon
dentinė skiltis. Su tais pačiais sunkumais 
ir jie susiduria.

„Budėkime“ administratorius B. Zin- 
kus pranešė, kad šiuo metu laikraščio 
spausdinama 256 egz. Lietuvių Namų 
B-vei dėkojama už laikraščio viršelį, o 
Manchesterio lietuviams už gražias aukas, 
kurios įgalina ir toliau šį laikraštį leisti.

E. Zavedskienė pasidžiaugė, kad gražiai 
veikia skautės Nottinghame: turi sueigas, 
moka nario mokestį, gražiai bendradar
biauja ir labai dažnai išpildo programas 
savo kolonijoje ar net kaimyninių koloni
jų parengimuose.

Po susirinkimo buvo iškilminga skautų 
ir skaučių sueiga, kurioje dalyvavo visi 
susirinkimo dalyviai, gražus būrelis bro
lių ir sesių skautų ir daug anglų aukštųjų 
skautų vadų. Ta proga vienas jų užrišo 
B. Zinkui ir J. Maslauskui pilkos spalvos 
kaklaraiščius, nes juodu baigė Galliwelio 
kursus.

Po sueigos visi žiūrėjo skautiškojo vei
kimo filmos, o sesės pavaišino kavute ir 
užkandėliais.

J. Vaidutis
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JEI REIKIA PASIŲSTI SIUNTINĮ
— KREIPKIS Į
LIETUVIŲ NAMŲ BENDROVĘ,

2, LADBROKE GARDENS, 
LONDON. W.ll. •
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SAaitijtoĮii tautiai
ALG. GUSTAIČIO ŽEMĖLAPIS

Didžiai Gerb. Redakcija,
Jau kuris laikas kone per visą lietuviš

ką spaudą skelbiami V. Mingėlos parengti 
pranešimai-pasikalbėjimai su „žemėlapio 
autorium" Algiu Gustaičiu. Iš tų rašinių 
ir pasikalbėjimų išeitų, kad sugalvota at
vaizduoti Lietuvą kažkokiose naujose ri
bose ir kažkokiu nauju būdu. Tuo žemėla
piu turėsią remtis mūsų diplomatai, rei
kalaudami atstatyti Lietuvą V. Mingėlos 
ir A. Gustaičio nustatytose ribose. Keis
čiausia. kad visuose rašiniuose minima 
mano pavardė, ir ne tik minima, bet ir 
tvirtinama, kad J. Andrius pasiėmęs visą 
atsakomybę už kartografinį žemėlapio 
tikslumą, jo paruošimą ir jo braižymą. 
Tai daroma be mano žinios.

VOKIETIJA
MIRUSIEJI

Marija Skudytė, ūkininkė, gimusi 1898.
X. 10 d. Kontvainių kaime. Klaipėdos 
krašte, mirė 1964.X.16 d. Springe a.d. 
Deister senelių prieglaudoje, palaidota 
1964.X.20 d. Springes miesto kapinėse.

Adolfas Grigas, ūkininkas, karys, inva
lidas, gimęs 1920.VI.il d. Kabelių baž
nytkaimyje, Marcinkonių valse., mirė tra
giškai 1964.X.24 d. Oldenburg/Oldb., pa
laidotas 1964.X. 28 d. Oldenburgo miesto 
kapinėse.

Viktoras Jarašius, gimęs 1922 m. Zapiš- 
kyje, mirė 1964.IX.18 d. Kaiserslauterne, 
kurio kapinėse palaidojo kun. Bronius 
Liubinas.

Juozas Litvaitis, gimęs 1908.V.14 d. Pa
kalniškių km., Sasnavos valse., Marijam
polės apskr., mirė 1964.VIII.13 d. Bad- 
Zwischenahne; palaidotas vietos kapi
nėse.

Pranas Meginis, gimęs 1925.IX.27 d. Ro
kiškyje; mirė plaučių sanatorijoje 1964. 
IX.26 d. Emmendingene. Palaidotas vietos 
kapinėse. Jį lankydavo psichiatrinėje kli
nikoje kun. K. Senkus.

Petras Sandargas, gimęs 1893.VII.8 d. 
Karališkių km.. Kidulių valsčiuje, Vilka
viškio apskr., mirė širdies smūgiu 1964.
XI. 19 d. Heiligenhafene. Palaidotas Heili- 
genhafeno kapinėse.

Petras Savickas, gimęs 1915.1.28 d. 
Skuode; mirė širdies smūgiu 1964.XI.19 d. 
Palaidotas Pinnebergo kapinėse.

Endrius Jagomastas, gimęs 1890.IV.25 d. 
Montvilaičių kaime, Pagėgių apskr., mirė 
1964.XI.27 d. Hamburge. Palaidotas Ham- 
burg-Altona Zentralfriedhof.

— Salzgitter-Lebenstedte Julius Gucai- 
tis ir Ona Arbačiauskaitė-Gucaitienė su 
vaikais pirko išmokėtinai namus.

— Masiliūnas Kazys su Stolte šeima ap
silankė Hamburge pas savo senus pažįs
tamus.
Nepriklausomybės minėjimas 1965 vasario 
21 d. Heidelberge

PLB Vokietijos Krašto Valdyba nutarė 
1965 metais centrinį Nepriklausomybės 
minėjimą rengti vasario 21 d. Heidelberge. 
Minėjimo rengimu rūpintis pavesta vice
pirmininkui kun. Br. Liubinui. Pirmieji 
žingsniai jau yra padaryti, ir tariamasi su 
Heidelbergo miesto valdyba dėl Heidelber
go pilies karalių salės. Salė norimuoju lai
ku yra dar neužimta, ir reikia manyti, 
kad prašymas bus patenkintas. Tokiu at
veju minėjimas įvyks vasario 21 d. 15 vai. 
Minėjimo meninę programą atliks Vasa
rio 16 Gimnazijos mokiniai, o taip pat bus 
kviečiamas pianistas Antanas Smetona, 
kuris šią vasarą sužavėjo lietuvių studijų 
savaitės dalyvius.

BELGIJA
LIEGE

SUBUVIMAS

Gruodžio 6 d., sekmadienį, įvyko Liėge 
gyvenančių lietuvių subuvimas. Pamaldas 
laikė Briuselyje gyvenantis Belgijos lietu
vių kapelionas kun. Julius Danauskas. 
Kapelionas apsigyveno Belgijoje prieš 
paskutinįjį karą ir yra vienas pagrindinių 
Belgijos Lietuvių Bendruomenės kūrėjų 
1947 metais. Kun. Danauskas jau eilę me
tų profesoriauja belgų mokyklose ir akty
viai dalyvauja krašto lietuvių saviveik
loje.

Po pamaldų gausus tautiečių būrys su
sirinko į politiniams pabėgėliams skirtąją 
salę pasisvečiuoti. Grojant Sėliui akordeo
nu ir plokštelinei muzikai, Liėge ir apy
linkių lietuviai jaukiai užsibuvojo iki vė
lyvų išvakarių.

Su džiaugsmu buvo priimtas Lietuvių 
Bendruomenės Belgijoje pirmininkės po
nios St. Baltus pasiūlymas surengti pla
tesnio masto Vasario 16 minėjimą sekan
čiais metais, kviečiant Vokietijos Vasario 
16 Gimnazijos tautinių šokių jaunuosius 
artistus parodyti lietuvių tautos meną 
tiek subelgėjusiems lietuviams, tiek belgų 
publikai.

E. C.

Sufantazuoti sienas, perkrikštyti ar iš
kreipti vietovardžius, istorinius faktus 
yra kriminalas, ir aš prie tokio darbo nė- ! 
prisidėsiu. Mano parengtą žemėlapį, ku
riame Lietuvos teritorija pažymėta tarp
tautinėmis sutartimis nustatytose ribose 
ir kurio paruošime dalyvavo mūsų žy
miausi mokslininkai, yra išleidusi Lietu
vių Enciklopedija; juo gali naudotis ir 
diplomatai ir kas tik nori.
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Manau, kad Algio Gustaičio sumanytas 

„žemėlapis" yra tiek pat realus, kiek reali 
jo kita idėja — gauti iš amerikiečių bom
bonešį 30 milijonų dolerių vertės lietuviš
koms filmoms gaminti.

Reiškiu pagarbą J. Andrius

EKSKURSIJA JAUNIMUI IR 
LIETUVIAI JOJE

Nordbund/CVJM pabėgėlių užsieniečių 
jaunimo organizacijai vadovaujant, lapkri 
čio 28 ir 29 d.d. jaunimas turėjo iškylą į 
šio krašto sostinę Kielį. Iškyloje dalyvavo 
lietuvių, latvių, lenkų, ukrainiečių ir kitų 
užsieniečių jaunimo. Šį kartą lietuviams 
atstovavo dvi mergaitės ir vienas berniu
kas. Palyginus su čia esamu lietuviško jau 
nimo skaičium, tai labai didelis laimėji
mas, kad šį kartą atsirado norinčių va
žiuoti.

Keliauta autobusu ir turėta labai gera 
proga pasižvalgyti po nepažįstamą kraštą. 
Pajūriais iš Luebecko pasiektas Kielis. 0 
čia ne tik susipažinta su miestu, bet buvo 
pakviesti į Darbo, socialinę ir pabėgėlių 
ministeriją. Nakvoti teko jaunuolių na
muose ir išklausyti paskaitas apie Kielio 
miestą ir nedalomą Europą, šeštadienio va 
kare dalyvauta Kielio vokiečių jaunimo 
grupės pasilinksminime. Tame vakarėlyje 
kiekvienai tautinei grupei reikėjo ir su 
savo programėle pasirodyti. Kadangi lie
tuviai žengia tik pirmuosius žingsnius, tai 
pasitenkinta tik stebėjimu. Dar nuplaukta 
į Laboe.

Mūsų reprezentantams kelionė labai pa
tiko. Grįžę klausinėjo, kada ir vėl galės 
kur nors keliauti. Atsakyt nesunku: turint 
gerų norų, viską galima padaryti. Tik pir
miausiai reikalinga sudaryti lietuvių jau
nimo ratelį, kuris išmoktų kokią tautinę 
programėlę ir važiuodamas pasipuoštų 
tautiniais drabužiais. Lėšų klausimas sun
kumų nesudarytų, nes ne tik Luebecko, 
bet ir viso Schleswig-Holsteino lietuviai tė 
vėliai bus mieli pagelbininkai, kas užtikrin 
tų tokio jaunimo ratelio ateitį. Tas ratelis 
turėtų veikti PLB ribose ir garsintų mūsų 
Lietuvą. Tuo reikalu šio krašto PLB Vokie 
tijos Kr. Valdybos įgaliotinis ruošia ap
linkraštį. ir jis greitu laiku bus išsiuntinė 
tas Schleswig-Holsteino lietuviams.

Pr. Liegus

PASAULYJE
— New Yorko aerodromo muitininkai 

surado moteriškės gabentame pakete ko
kaino už arti 2 mil. svarų vertės.

— Sergančiam kraujo liga aštuonme
čiam berniukui JAV per 8 savaites buvo 
atliktos 289 kraujo transfūzijos.

— Pramonės mieste Schwedte, Rytų Vo 
kietijoje, buvo suruošta vaikų eglutė, bet 
su bandymu viską iš pagrindų pakeisti: 
vietoj įprastinio „buržuazinio“ elnio buvo 
lokys „Polarka“, vietoj Kalėdų senelio — 
„bernas Ruprechtas“, vietoj dovanų — kor 
teles dovanoms nusipirkti.

— Kongo sukilėlių vadas Gbenys tvir
tina, kad Čiombės vyriausybės samdytieji 
baltieji.yra išžudę daugiau kaip 10.000 gy
ventojų.

— Amerikiečiai mėgsta dirbtines kalė
dines eglutes, ir šiais metais, kaip specia
listai tvirtina, apie 70 proc. eglučių bus 
parduota tikrų, o 30 proc. dirbtinių.

— Muenchene, V. Vokietijoje, įvedama 
automobilininkams tvarka: automobilius 
palikti už miesto, o paskui pasinaudoti ko
jomis ar autobusais.
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