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PO SOVIETINIU 
KEVALU

Europos ir Amerikos spaudos nuotrupos

Karas ar taika?
Mažiukai didvyriai

Tiesiog sunku suprasti, kodėl Lietuvos 
komunistai vis dar prisimena nepriklauso
mybės laikų kalėjimus. Ta tema galėjo 
būti įdomi ir prasminga, kol Lietuvoje dar 
nebuvo sovietinio režimo su visomis jo 
žiaurybėmis. Tada kalėjimuose sėdėję ar 
iš jų išėję komunistai galėjo susilaukti 
net užuojautos, o užuojauta jau reiškia 
šiokį tokį palankumą. Tačiau sovietinis 
režimas savo kalėjimais toli pralenkė 
anuos, kuriuose Lietuvos valdžia laikė ko
munistus. Palyginus su sovietiniais, lietu
viški kalėjimai atrodo daugiau panašūs į 
vaikų darželius.

Tai kam dabar bereikia kalbėti apie 
anuos gerus laikus?

Atrodo, kad tik viena galėtų būti prie
žastis. Būtent, anie laikai vis prisimenami 
parodyti, kad vis dėlto komunistų Lietu
voje buvo. Jei jie nieku ypač nepasireikš- 
davo, tai bent pabarstydavo atsišaukimų 
ar iškeldavo kur nors vėliavą ir už tai ei
davo į kalėjimą.

Dabar štai skaitome „Komunisto“ žur
nale E. Jacovskio atsiminimus iš kalėjimo. 
Žaidimai, ir gana. Sėdėdami jie ten leis
davo laikraštėlius, kaip gimnazistai. O kur 
jūs girdėjote, kad dabar bolševikų kalėji
muose ar Sibire lietuviai pajėgtų išleisti 
laikraštėlį? Revoliucijos šventės proga, 
sako, būdavo pro langą iškišama vėliava. 
Kaliniai komunistai pasipuošdavo raudo
nais ženkleliais, ir prižiūrėtojai, kol nebū
davo išprovokuojami, geruoju reikalauda
vo nusiimti juos. Ar tai tokie veiksmai iš 
tikro reiškia didvyriškumą, kaip Jacovs
kis tvirtina?

Na, gali būti, kad ir didvyriški visiems 
tiems, kurie žūt būt nori būti didvyriais.

O tie, kurie šiandien valdo, nori būti 
didvyriais, nori tuo dirbtiniu didvyrišku
mu išaukštinti save. Mažiukai bolševizme 
juk negali valdyti.

O kai mažiukai valdo, tai bent patys pa
sikelia sau uodegą dirbtiniu didvyriš
kumu.

Kalėjimas iki gyvos galvos
Nors vadovaujantieji Lietuvos komunis

tai beveik visi yra sėdėję nepriklausomos 
Lietuvos kalėjimuose ir sovietinių švenčių 
metu segiojosi raudonus ženklelius, tačiau 
nenorėtumėm jiems pripažinti teisės val
dyti, ir gana. Nenorėtume, nes jie nesuge- 
ba vaidyti.

Gal neprik.ausoma Lietuva ir per daug 
švelniai elgėsi su kalėjiman patekusiais 
komunistais, bet šiaip visur kitur buvo 
tvarka. O bolševikai juk ruošiasi jau mi
nėti 25 metų sukaktį, kai jie Lietuvą val
do. Vadinas, turėtų būti išmokę tvarkytis. 
Tačiau yra dar Lietuvoje tokių reiškinių, 
kuriais sunku nesistebėti, štai „Komjau
nimo tiesa“ rašo, kokio vargo turi žmonės, 
kol gauna popieriaus laiškui parašyti. To
kį popierių pardavinėja paštai. Sako, san
dėliuose jo yra, kiek tik nori. Bet ne paš
tuose. Tai ar šitaip gali būti po 25 metų?

Už tokius ir daugybę panašių dalykų 
visus atsakinguosius režimo ponus reikėtų 
visus susodinti atgal į kalėjimus ir jau 
žiūrėti, kad net raudonų ženklelių nebe- 
prisisegtų ir laikraštėlių nebeleistų.

Teisybė ir teisybė
Dar nesame girdėję tokio atsitikimo, 

kad kuris nors kraštas savo noru būtų 
prisijungęs prie sovietinės Rusijos. Istori
jos duomenys nepatvirtina tokio dalyko. 
Tačiau Turkmėnijos ministeris pirminin
kas Gapurovas tvirtina, kad jo kraštas 
prieš 40 metų šitaip vis dėlto padaręs.

Argi teisybę jis sako?
Jeigu turėsime galvoje, kad rusams bu

vo ir tebėra reikalinga Turkmėnijos med
vilnė, nafta ir kiti turtai, tai, žinoma, tada 
bus teisybė. Deja, teisybė tik tokia, kokią 
padiktuoja net ir ministeriui pirmininkui 
didysis brolis rusas...

Kur eina kolchozininko pajamos
Kultūros-švietimo įstaigų valdybos vir

šininko pavaduotojas E. Dambrauskaitė 
„Komjaunimo tiesoje“ rašo, kad vien šiuo 
metu Lietuvoje net 65 kolchozai statosi 
kultūros namus. Vadinas, vis labiau klesti 
kultūra. Turėtume sakyti, kad tai labai 
geras ženklas. Net šitaip ir sakytume, jei 
nebūtų jokių jei.

Tačiau mūsų entuziazmas tuojau atvės
ta, kai pradedame galvoti, kad tie namai 
statomi iš kolchozų lėšų. Taigi išeina, kad 
ko'.chozininkas turi pasitenkinti juokingai 
mažu atlyginimu, nes pinigai ponų pa
skirstomi kitiems reikalams.

KONGO IR R. EUROPA
RAŠO STASYS LOZORAITIS

Geografinėse ir politinėse džiunglėse, 
kuriose šiais laikais gyvena daugelis tau
tų, yra pažymėtini du įvykiai, sukėlę civi
lizuotojo pasaulio pasipiktinimą. Konge, 
Stanleyville mieste, komunistų vadovau
jami sukilėliai ištisus mėnesius laikė ne
laisvėje kaip įkaitus tūkstančius taikingų 
baltųjų, vyrų, moterų ir vaikų, juos žiau
riai kankino ir daugelį jų žvėriškai nužu
dė. O Maskvoje Sovietų Sąjungos vyriau
sybė yra pareiškusi Belgijos, Jungtinių 
Valstybių ir Didžiosios Britanijos diplo
matiniams atstovams įžūlų protestą prieš 
tai, kad keli šimtai Belgijos parašiutinin
kų, teisėtai Kongo vyriausybei sutikus, 
buvo pasiųsti į Stanleyville išgelbėti tiems 
įkaitams iš mirties pavojaus. Sovietų pro
testų notose ši humaniška akcija buvo pa
vadinta „nauju imperialistiniu bei tero
ristiniu nusikaltimu prieš Kongo tautą“.

Abu šie įvykiai yra smerktini, tačiau 
jie nesudaro jokios staigmenos. Kongo su
kilėliai yra laukiniai, stovį žemiausiame 
civilizacijos lygyje, ir net žmogėdros. To
dėl iš jų negalima laukti kitos, žmoniškos 
elgsenos. Priešingai, tenka laikyti laimin
gu atsitikimu, kad jie nesuspėjo nužudyti 
visų įkaitų ir jų suėsti, kaip kad padarė 
Konge prieš trejus metus taip pat raudo
nieji sukilėliai, papjaudami ir suėsdami 
13 Italijos lakūnų, kurie Raudonojo Kry
žiaus pavedimu gabeno maistą ir vaistus 
Kindu miesto gyventojams kongiečiams.

Kai dėl Maskvos protesto prieš Belgijos, 
Jungtinių Valstybių ir Didžiosios Britani
jos atliktą įkaitų gelbėjimo akciją, tai tam 
neleistinam sovietų žingsniui geriau su
prasti reikia prisiminti Sov. Sąjungos is
toriją. Yra žinomas ir pačioje sovietų 
spaudoje dokumentuotas faktas, kad įkai
tų klausimas turėjo didžios svarbos ku
riant ir stiprinant sovietų santvarką Ru
sijoje. Sovietų vyriausybė yra pirma vy
riausybė Europos istorijoje padariusi įkai
tų ėmimą bei šaudymą tiesiog viena iš 
valstybės valdymo priemonių. Sovietai 
ėmė įkaitus ir juos šaudė pasipriešinimui 
prieš komunistinę santvarką slopinti. Ir 
ne tik „blogasis“ “Stalinas buvo plačiai 
vartojęs šią priemonę, pavyždžiui, kolek- 
tyvizuodamas žemės ūkį, smurtu varyda
mas ūkininkus į kolchozus. Daug anksčiau 
šią teroro formą buvo įvedęs ir plačiu 
mastu naudojęs „gerasis“ Leninas. Sovie-- 
tų paimtų įkaitų šaudymas po pasikėsini
mo prieš Leniną ar komisarą Urickį arba 
senosios rusų kariuomenės karininkų 
skandinimas, nuvežus juos tam tikslui į 
jūrą, tėra ryškesni pavyzdžiai. Bet prak
tiškai įkaitų žudymas ėjo visoje Rusijoje 
nuo Petrapilio ligi Vladivostoko.

Dabartiniai Sovietų Sąjungos

F DIENOS "Į
PUOLA BRITUS

Sovietų laikraščiai užsipuolė Britanijos 
vyriausybę, kad ji dabar jau norinti ap
ginkluoti atomu V. Vokietiją.

Kai Wilsonas nuvažiuosiąs į Bonną, tai 
bandysiąs susitarti su kancleriu Dr. Er- 
hardu, kad Vokietijai būtų duota teisė 
kartu su kitais sąjungininkais dalyvauti 
atominėse pajėgose.

Kol nebuvusi valdžioje, britų darbo par 
tija buvusi priešinga bet kieno norui pri
sileisti Vokietijai prie atominių ginklų.

VISI PATENKINTI SARAGACIU
Naująjį Italijos prezidentą Giuseppę Sa 

ragatį nuoširdžiai pasveikino popiežius 
Paulius, komunistų ir krikščionių demo
kratų partijų pirmininkai ir dauguma 
krašto spaudos.

KINIEČIAI ĮSPĖJA AMERIKIEČIUS
Kinijos ministeris pirmininkas Čou En- 

lajus įspėjo JAV: jeigu ir toliau bus ka
riaujama Vietname, Laose ir Cambodijo- 
je, tai Kinija negalėsianti ramiai žiūrėti.

Be to, jis pasmerkė vakariečius, kurie 
apginkluoja V. Vokietijos militaristus.

Jo tvirtinimu, Kinijoje padėtis gerėjan 
ti, nepaisant gamtinių nelaimių ir tai. kad 
sovietai nutraukė paramą. 1965 m. krašto 
pajamos ir išlaidos padidėsiančios 10 pro
centų.

SUIMAMI KOMUNISTŲ VADAI
Indijos vyriausybės įsakymu buvo su

imti keli šimtai kairiojo sparno komunis
tų partijos vadų.

Tai padaryta saugumo sumetimais, tu
rint galvoje jų ryšius su kiniečių agentais 
ir pasiruošimą griaunamajai veiklai. 

skelbiasi atsisakę nuo stalinizmo ir su
grįžę prie leninizmo, ir daugelis naivių — 
ar apsimetančių naiviais — vakariečių 
laiko tai naująja, „liberališkesne* komu
nizmo linija. Bet jie nežino ar pasistengė 
užmiršti, kad vienas leninizmo dėsnių, 
nustatytas paties Lenino 1922 metais, bu
vo šis: „Teismai neprivalo teroro panai
kinti. Būtų apgaulė mūsų pačių ir kitų at
žvilgiu, jei mes tai žadėtume". Komunis
tai tvirtina dabar, kad tokių nežmoniškų 
dėsnių vykdymas buvo reikalingas sovie
tų valstybei įkurti ir stiprinti. Žinoma, 
tai tiesa (tokia valstybė, tokios ir priemo
nės). Tačiau jeigu tai būtų priimta kaip 
sovietų politikos pateisinimas, būtų pagal 
visą logiką neišvengiama taip pateisinti ir 
raudonųjų Kongo sukilėlių žvėriškumą, 
nes juk jų leninai taip pat skelbia siekią 
įkurti savo valstybę ir ją stiprinti.

Lygiu būdu klaidinga manyti, kad kal
bamieji bolševikų teroro metodai tebuvę 
aprėžti vadinamojo karinio komunizmo 
laikais. Sovietai juos naudojo dar dešim
tis metų po bolševikų revoliucijos ir ne 
tik Sovietų Sąjungoje, bet taip pat ir už 
jos sienų, okupuodami svetimus kraštus. 
Taip antai 1940 metais, po kelių savaičių 
sovietams įsiveržus į Lietuvą, sovietų 
okupacinė valdžia pradėjo suiminėti visiš
kai nekaltus ir iš viso nieko bendra su po
litika neturinčius žmones. Sekančiais me
tais, trumpai prieš vokiečių-sovietų karą, 
sovietams deportuojant į Sibirą dešimtis 
tūkstančių lietuvių, vyrų, moterų ir vaikų, 
buvo sušaudyta pora šimtų ūkininkų, ka
linamų Praveniškių stovykloje. Tuo pat 
laiku keli šimtai politinių kalinių, kurie 
buvo gabenami iš Lietuvos į Sovietų Są
jungą, buvo netoli Smolensko išlaipinti iš 
traukinio, nuvaryti į Červenės mišką ir 
nužudyti kulkosvaidžių ugnimi.

Visi šitie lietuviai buvo taip pat balti, 
kaip baltieji įkaitai Konge, ir taip pat ne
kalti. Tik jiems gelbėti nebuvo belgiškų 
parašiutininkų...

Man yra tolima mintis šitomis sovietų 
analogijomis nublukinti Kongo žiauru
mus. Aš paminiu kai kuriuos komunistų 
teroro Lietuvoje pavyzdžius todėl, kad jie 
yra būdingi visų Rytų Europos kraštų ne
tolimai praeičiai, ant kurios pagrindo so
vietai yra sukūrę tų kraštų dabartį. O 
dabartis yra ši: nuo Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos šiaurėje ligi Rumunijos, Bulga
rijos ir Albanijos pietuose visoje Rytų 
Europoje po šiai dienai laisvė yra laikoma 
kaip įkaitas ir terorizuojama. Šito teroro 
buvimo neigimas yra komunistų apgaulė 
— taip pat remiantis Lenino nuomone.

(Šis straipsnis atspausdintas taip pat
valdovai Šveicarijos laikrašty .,Basler Nachrichten)

INDONEZIJA PASITRAUKIA IŠ
J. TAUTŲ

Kai į Saugumo Tarybą vietoj Čekoslova 
kijos buvo išrinkta Malaisija, tai Indone
zijos prez. Sukamo davė savo atstovams 
įsakymą pareikšti, kad jų kraštas pasi
traukia iš J. Tautų. Tai pirmas kraštas, 
kuris pasitraukia iš J. Tautų.

Sukamo buvo ir tebėra priešingas Ma- 
laisijos federacijos sudarymui, siunčia 
ten nuolat sabotažo vykdytojus ir žada ją 
užimti. O Britanija Malaisijai ginti siun
čia pastiprinimus.
PRANCŪZIJA BUS NEPRIKLAUSOMA

N. Metų proga prez. de Gaulle'is pareiš
kė, kad Prancūzija ir toliau žada būti po
nas ant savo galvos. Ji esanti pasiryžusi 
bendradarbiauti su kitais kraštais, bet ne 
sileisianti, kad kiti jai darytų įtakos.

POPOVAS — LIETUVOS KOMUNISTŲ 
PARTIJOS SEKRETORIUS?

Tassas praneša, kad Tadžikų sostinėje 
Du Šambė, Tadžikų respubliką jos 40 me
tų sukakties proga, tarp kitų, sveikino 
Lietuvos komunistų partijos Centro Ko
miteto sekretorius B.V. Popov, Latvijos — 
A.E. Voss ir Estijos 0.0. Merimaa.

Taigi išeitų, kad Lietuvos komunistų 
partijos sekretorius jau rusas.

Lietuviškos disertacijos
(E) Vilniaus universitete 1964 m. gruo

džio pabaigoje gynė disertacijas: Danutė 
Krištopaitė (tema: „Lietuvių liaudies ka- 
rinės-istorinės dainos“), Alg. Radzevičius 
(„Charakterio problema lietuvių tarybi
niame apsakyme“) ir Algis-Romualdas Sa 
muiionis (tema: „Balys Sruoga — drama
turgijos ir teatro kritikas“).

Kuriuo būdu galėtų išsilaisvinti Rytų 
Europos kraštai? Ar dėl jų būtina pradėti 
karą, ar tą reikalą galima išspręsti taikiu 
būdu?

N. Metų proga britų „The Guardian" 
rašo:

„1965 metai yra 20 metų sukaktis nuo 
antrojo pasaulinio karo pabaigos. O di
džioji užsienio politikos rūpesčių dalis 
dar vis bus skirta jo liekanoms tvarkyti. 
Britanijai ir apskritai Vakarams būtų ge
ra N. Metų proga įsipareigoti nuspręsti ir 
sutarti, ko iš viso norima pasiekti Vidurio 
Europoje. Rusų (arba komunistų) padėtis 
yra pakankamai aiški, tik neaiškiai jie ap 
tarinėja tokius dalykus, kaip nepriklausy
mą blokams. O ką gi rėmė Vakarai? Pir
miausia, Vokietijos apsijungimą NATO są 
jungos rėmuose. Mes tą pasiūlymą esame 
apmokėję Vokietiją apginkluodami ir pa
gal savo norą įjungdami į Vakarų sąjun
gą. Bet tokie planai galėjo reikšti praktiš
ką politiką, kai šaltasis karas buvo pačia
me žydėjime. Tačiau ar ir dabar dar tebe
reiškia? Ar mes iš tikro tikime galimybe 
įjungti Rytų Vokietiją į Vakarų sąjungą? 
Net ir apsijungimas jos federaliniais ry
šiais, dėl ko galėtų sutarti abi pusės, būtų 
labai sudėtingas reikalas ir verstų sustab
dyti planą politiškai apjungti Vakarų Eu
ropą šešių rėmuose. Vakarų Vokietijai 
tai būtų tiesiog neišsprendžiamas klausi
mas. Ji, aišku, norėtų siekti abiejų gali
mybių — apjungti savo visą kraštą ir da
lyvauti Vakarų politinėje sąjungoje, kol 
geroms sąlygoms susidarius pajėgtų įgy
vendinti bent vieną tų siekimų. Tačiau 
jeigu mes ir toliau palaikysime siūlymą 
apjungti Vokietiją, bet nemažinsime savo 
karinio pajėgumo, tai rusai pradės tikėti, 
kad mes rimtai siekiame kito savo didžio
jo tikslo — išlaisvinti Rytų Europą. Prezi 
dento Johnsono demokratai savo rinkimi
nėje programoje paskelbė, kad jie „priar

NAUJAS LIETUVIS VYSKUPAS
Gruodžio 28 d. Apaštalų Sostas paskyrė 

lietuvį kunigą Dr. Praną Brazį, MIC, nau
ju vyskupu. Jis yra 49 m. amžiaus, šiuo 
metu gyvena Romoje ir eina vyriausiojo 
Marijonų vienuolijos vadovo vysk. Č. Si- 
povičiaus, MIC, pirmojo patarėjo arba vi- 
cegenerolo pareigas.

Naujasis Ganytojas kilimo marijampo
lietis. Marijonas 33 metai, kunigas 23. 
Aukštuosius mokslus baigė Romoje teolo
gijos ir filosofijos daktaratais. Buvo filo
sofijos profesorius, ėjo įvairias pareigas 
Marijonų centre, redagavo Šaltinį, įkūrė 
ir redagavo Laiką, rašo į kitą spaudą, iš
leido atskirų leidinių. Devynerius metus 
darbavosi tarp Argentinos lietuvių bei vie 
tinių, kaip klebonas, Marijonų viršinin
kas, vyriausiasis lietuvių sielovados di
rektorius. Dabartinėse Marijonų vicegene 
rolo pareigose jau aštunti metai. Pasireiš-

VLIKo VALDYBA PASISKIRSTĖ

PAREIGOMIS IR DARBO SRITIMIS

(E) Apsijungusio Vyriausiojo Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto Valdyba New Yor
ke išsirinko pirmininko pavaduotojais S. 
Lūšį ir dr. B. Nemicką, protokolų sekre
torium B. Bieliuką, generaliniu sekreto
rium J. Audėną ir pasiskirstė darbo sriti
mis: vadovavimas valdybai ir tarptauti
niai reikalai — V. Sidzikauskui, finansų 
reikalai ir Tautos Fondas — dr. B. Nemic- 
kui, informacijų reikalai — J. Audėnui, 
VLIKo ekspozitūros (politinės, informaci
nės, finansinės) laisvajame pasaulyje— S. 
Lušiui, padėtis krašte — dr. K. Čeginskui, 
laisvės kovų dokumentacija — K. Bieli
niu! ir tarpgrupiniai santykiai — B. Bie- 
liukui.

PREL. J. BALKONAS PASILIEKA

TAUTOS FONDO PIRMININKU

(E) Apsijungusiam VLIKui sudarant 
naujus darbo organus, daug dėmesio ski
riama lėšų telkimui. Tai tiesioginis Tautos 
Fondo uždavinys. Tautos Fondo Valdybą 
parenka VLIKo Valdyba ir ją tvirtina 
VLIKo Taryba. Prel. J. Balkūnas sutiko 
pirmininkauti ir naujajai Tautos Fondo 
Valdybai. Jis pateiks VLIKo Valdybai ki
tus bendradarbius. Tautos Fondo Valdybą 
sudarant, bus tariamasi ir su Pasaulio 
Liet. Bendruomenės Valdyba dėl jos atsto
vų dalyvavimo Tautos Fondo Valdyboje. 

tins tą dieną“, kada Rytų Europa ir kitos 
pavergtosios tautos atgaus visišką laisvę 
ir galės apsispręsti. Daugumas tokių pa
žadų, aišku, yra skirti vidaus rinkai. Ta
čiau mes iš tiesų džiaugsimės, kai sulauk 
sime tos dienos, kai Rytų Europa išsilais
vins iš Rusijos ir pradės naudotis nebe to 
kia išsigimusia socializmo forma. Bet 
mes, deja, negalime vienu ir tuo pat metu 
laukti šitokios išeities ir laikytis nusista
tymo, kad Rytai ir Vakarai vieną dieną 
vis tiek pradės tarpusavio karą“.

Tačiau ar toks taikus išlaisvinimas įma 
nomas?

Gana aiškų atsakymą duoda šveicarų 
„Die Weltwoche“, pasisakydamas dėl vo
kiečių pasiūlymo sudaryti nuolatinę užsie 
nių reikalų ministerių komisiją Vokietijos 
klausimui svarstyti. Laikraštis rašo:

„Toks pasiūlymas susiduria su dviem 
didelėmis kliūtimis. Pirmiausia, nematyti 
ženklų, kad Kremlius į tą pasiūlymą atsa
kytų kaip nors kitaip, o ne visišku abejin 
gurnu. Tokios nuomonės yra ir Vakarų 
valstybės, kurios tame pasiūlyme maža te 
įžiūri prasmės. Antra, net ir sudarius te
kią komisiją, jeigu rusai net ir pasisaky-’ 
tų už ją, niekas nepasikeis, jei nebus nu
statyta, kokio politinio tikslo ji turėtų 
siekti ir ką galėtų svarstyti. O pasiūlyti to 
kiai komisijai tikslą, kuris gal sudomintų 
ir sovietus, ne Bonnos (ir apskritai ne Va 
karų sostinių) galioje. Vakarų Vokietija 
ligi šiol laikėsi labai logiško, tačiau jokių 
vaisių neduodančio nusistatymo, kad Sov. 
Sąjunga privalo pripažinti Vokietijai tei
sę „apsispręsti“, o ta rytinė pasaulio ga
lybė savo ruožtu nebe kartą jau davė su
prasti, kad ji tokio reikalavimo nepaten
kins. Tokioms sąlygoms esant, jau ir šian 
dien galima pasakyti, kad iš to net vaka
riečių remiamo V. Vokietijos sumanymo 
niekas neišeis“.

kė, kaip gilus kalbėtojas, paskaitininkas, 
pamokslininkas.

Mūsų žiniomis, paskirtasis vyskupas 
pirmoje vietoje rūpinsis laisvoje Europo
je gyvenančiais lietuviais.

Jis paeiliui yra ketvirtas Lietuvos Ma
rijonų vyskupas.

PASAULY
— Cirko dramblys Rio de Janeire su

griebė šnipu septynmetį savininko sūnelį 
ir trenkė į žemę; jis buvo laikomas ra
miu, bet neišlaikė, kai vaikinukas jį nuo
lat apsvaidinėjo akmenimis.

— Iš Zuericho į Milaną atskrido lėktu
vas su vieninteliu keleiviu —aštuonmečiu 
berniuku, kuris aerodrome rankos paspau 
dimu atsisveikino su 7 įgulos nariais, tuo 
atsidėkodamas ne tik už kelionę, bet ir už 
visus jų aiškinimus kelionės metu.

— 6 metus kalėjimo Zueriche gavo gaiš 
rininkas, kuris pats buvo padegęs 9 pasta 
tus.

— Chruščiovo laikais išgarsėję N. Me
tų sutikimai Kremliuje su šampanu ir šo
kiais šįkart jau nebeįvyko.

— Policijos tvirtinimu, Švedijoje nuo 
1945 m. kasmet iš sandėlių būna pavagia
ma iki 300 šautuvų.

— Tarp Vienos ir Triesto einančio gele 
žinkelio tilto pamatuos ties Poesnitzo upe 
buvo surasta dar nuo karo išlikusi mina 
ir 200 kilogramų sprogstamosios medžia
gos.

— Norvegijoje iškrito iš Oslo-Tromsoe 
ruožu greit važiavusio traukinio 79 m. 
amžiaus vyras, pats pajėgė nužygiuoti iki 
sekančios stoties ir iš ten sėdo vėl į trau
kinį ir nukeliavo sau toliau.

— Pietų Vietname 500 budistų vienuo
lių baigė prieš vyriausybę nukreiptą bado 
streiką.

— Buvęs nacionalistinės kiniečių armi
jos Formozoje generolas majoras ir saugu 
mo valdininkas Čengas Ji-mingas pabėgo 
j komunistinę Kiniją.

— Buvęs Argentinos prezidentas Pero
nas nutarė likti Ispanijoje, bet įsipareigo
ja nebepolitikuoti.

— Keturi cirko liūtai Australijoje su
draskė prižiūrėtoją.

— Vengrijoje vėl buvo išleistas vokie
čio Kari May nuotykių romanas „Sidabro 
ežero turtai“.

— Iš Britanijos pirmą kartą į Sovietų 
Sąjungą iškeliavo 400 dėžių džino.

— Anglijoje už vaistus pagal receptus 
nebereikės nieko primokėti nuo vasario 1 
dienos.
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Steponui Kairiui mirus
Prieš pat Kalėdas, gruodžio 16 d., New 

Yorke mirė paskutinis iš ligšiol gyvųjų, 
gyvenančių laisvame pasaulyje, Lietuvos 
Nepriklausomybės paskelbimo akto signa
tarų — prof. inž. Steponas Kairys.

Gimė jis valstiečio šeimoje Užnevėžio 
kaime, Kurklių valsč., Ukmergės apskr., 
1878 m. gruodžio 20 d. Dar gimnazistu bū
damas pasireiškė veiklumu — suorganiza
vo Šiaulių gimnazijos protestą prieš rusiš
kas pamaldas, nors už tai skaudžiai nu
kentėjo. Studijuodamas Petrogrado Tech
nologijos Institute, dalyvavo studentų de
monstracijoje prieš caro valdžią, įsijungė 
j lietuvių socialdemokratų partiją ir kar
tu su kitu studentu — V. Sirutavičium 
pradėjo redaguoti Tilžėje spausdinamą 
„Darbininkų Balsą", kuris buvo slaptai 
gabenamas į Lietuvą.

Steponas Kairys nuo pat jaunystės pasi
žymėjo neeiliniais gabumais ir tvirtu pa
siryžimu siekti pasiskirtojo tikslo. Jis 
suprato laisvės ir nepriklausomybės reikš
mę tautai, demokratinės santvarkos pri
valumus ir nuosekliai visą savo gyvenimą 
siekė tų idealų. Jo veikla pasireiškė labai 
plačiai: Steponas Kairys buvo žurnalistas, 
laikraščių redaktorius, gabus feljetonis
tas, kalbėtojas, politinis veikėjas, visuo
menininkas, inžinierius ir universiteto 
profesorius. Pastaraisiais metais, kai iš 
spaudos išėjo jo atsiminimų du tomai, jis 
taip pat buvo pripažintas puikiu literatu- 
rašytoju.

Politinėje veikloje jo vardas iškilo dar 
Vilniaus Didžiojo Seimo metu. Pirmojo 
pasaulinio karo metu jis buvo Lietuvos 
Taryboje, dalyvavo eilėje tarptautinių 
konferencijų, kėlė Lietuvos nepriklauso
mos valstybės atstatymo reikalą ir paga
liau buvo vienas iš tų, kurie pasirašė 
1918 m. vasario 16 dienos Lietuvos Nepri- 
klausomybės-paskelbimo aktą. Vėliau bu
vo trumpą laiką ministeriu ir iki 1926 m. 
gruodžio 17 d. — Seimo atstovu.

Lietuvai nustojus laisvės, Steponas Kai
rys vėl energingai įsijungė į kovą, šį kar
tą prieš Lietuvos okupantus bei pavergė
jus. Jau būdamas 65 metų amžiaus, jis 
stoja mūsų rezistencinio sąjūdžio prieša
kyje: tampa pirmuoju VLIKo pirmininku, 
vėliau, jau išeivijoje, — Tautos Fondo 
Valdytoju. Prieš emigruodamas į Ameri-

RAŠO J. VILČINSKAS

ką, daug dirbo organizuojant Rytų ir Vi
durinės Europos Socialistų Uniją ir daly
vavo tarptautinėse socialistų konferenci
jose.

Savo specialybės srityje, kaip inžinie
rius, St. Kairys prieš pirmąjį pasaulinį 
karą dirbo prie kanalizacijos ir vanden
tiekio statybos Vilniuje. Tą patį darbą, 
tik atsakingesnėse pareigose jis tęsė laiki
noje Lietuvos sostinėje Kaune. Tuo pat 
metu profesoriavo V.D. Universitete, ruoš
damas naujus specialistų kadrus Lietuvos 
atstatymui. Būdamas gabus ir prityręs 
inžinierius, savo patarimais daug prisidė
jo prie kitų Lietuvos miestų kultūrinimo.

Man pačiam teko su Steponu Kairiu su
sipažinti 1930 metais, kada pradėjau dirb
ti Kauno miesto savivaldybėje, ir daugiau 
kaip 10 metų būti jo jaunesniu bendra
darbiu technikos srityje. Per tą laiką su 
juo matydavausi kasdien, išskyrus tas 
dienas, kada už straipsnius „Socialdemo
krate“ miesto komendantas pasodindavo 
jį į kalėjimą. Pažinau jį, kaip inžinierių ir 
viršininką, labai gerai. Mano akyse jis 
kasdien augo. Jis buvo gerbiamas ne tik 
darbininkų bei tarnautojų, bet ir priešin
go politinio nusistatymo žmonių, kurie vė-

J.A.V. LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
KULTŪROS FONDO IŠLEISTOSIOS

KNYGOS

Didžiosios Britanijos Bendruomenės 
Valdyba sutinka patalkininkauti tiems lie
tuviams, kurie norėtų užsisakyti ką nors 
iš šių Kultūros Fondo leidinių:

Lietuviškas auklėjimas šeimoje. L. 
Dambriūnas. 36 psl.

Gulbė karaliaus pati. Liaudies pasaka. 
Iliustruota V. Petravičiaus raižiniais. 
50 psl.

Liaudies dainos balsui su fortepijonu. 
VI. Jakubėnas. I dalis. 22 psl.

Dainos aukštam balsui sū fortepijonu. 
VI. Jakubėnas. II dalis.

Lietuviškos muzikos rinktinė. 14 šil.
Mūsų šokiai. 1 svaras.
Tėvų šalis. 1 svaras.

lesniais laikais buvo miesto viršūnėse.
Inž. Steponui Kairiui pasitraukus iš sa

vivaldybės ir profesoriaujant universitete, 
mūsų santykiai nenutrūko. Ypač juos teko 
atnaujinti bolševikų, o vėliau nacių oku
pacijos metu, kada mums, jaunesniems 
žmonėms, teko imtis atsakingesnio darbo. 
Nekartą teko kreiptis į profesorių, pra
šant patarimų, ir jis visuomet buvo pasi
ruošęs mums padėti. Teko su juo susitikti 
ir universiteto auditorijoj ir stebėti jo 
darbą labai sunkiu laikotarpiu 1943-44 
metais, kada vokiečių okupantai statė 
pinkles universitetui, norėdami įtraukti 
studijuojantį jaunimą į savo batalionus.

Neužmirštamą įspūdį padarė man prof. 
S. Kairys vieną dieną, kai nacių siautėji
mas Lietuvoje dar sustiprėjo. Ėjo kalbos, 
kad bus uždarytas universitetas, ir buvo 
gandų, kad kai kurie lietuvių veikėjai yra 
suimami ir siunčiami į koncentracijos 
stovyklas. Nebodamas pavojų, kurie jam 
grėsė, jis išdrožė auditorijoj grynai politi
nę kalbą. Jis pasmerkė nacių šeimininka
vimą Lietuvoje ir pasakė, kad jų dienos 
yra suskaitytos. Tuo pačiu jis padrąsino 
jaunus studentus, kad Lietuvai ateina 
šviesesnės dienos, kad karo pabaiga atneš 
mūsų tėvynei laisvę. Man, klausant jo 
kalbos, pagaugai nubėgo per nugarą; ži-

(Nukelta į 3 psl.)

Lietuvos laukai. S. Jonynienė. Vadovė
lis lituanistinių mokyklų penktajam sky
riui. 218 psl. Kietais viršeliais, iliustruota.

Ten, kur Nemunas banguoja. A. Tyruo- 
lis. Vadovėlis lituanistinių mokyklų šešta
jam skyriui. 218 psl. Skaitymai, gramati
ka, tėvynės pažinimas, dainos. Kietais vir
šeliais, gausiai ir gražiai iliustruota.

Gintaras. Juozas Plačas. Lituanistinių 
mokyklų aštuntajam skyriui. 256 psl. Kie
tais viršeliais, gausiai ir gražiai ilius
truota.

Šios trys paskutinės knygos kainuoja 
po 1 svarą.

Visos šeimos, turinčios mokyklinio jau
nimo, privalėtų įsigyti šias knygas.

Mielai pasitarnausime visiems, kurie 
tik kreipsis šių knygų reikalu. Adresas: 
S. Kasparas, 32 Puteaux House, Roman 
Road, London, E. 2.

„TIKIU. VIEŠPATIE, PADĖK MANO
NETIKĖJIMUI“ (Mrk. 9, 23)

(Mintys Trijų Išminčių šventei)
Vienu laiku buvo karštai ginčytasi, 

kaip galėjo šventraštyje minimoji žvaigž
dė pasirodyti Išminčiams ir kaip galėjo 
juos vesti. Buvo keliami ir kiti įvairios 
rūšies priekaištai.

Dabar jau yra žinoma, kad erdvėje ir 
žemėj vyko ir dabar vyksta dalykai, apie 
kuriuos žmogaus protas nė nemanė.

Ir jau dabar visiems turi būti aišku, 
kad klausimas, kaip toji žvaigždė galėjo 
pasirodyti, nėra joks tikėjimo klausimas, 
bet grynai intelektualinis, gamtos mokslo 
klausimas. Klausimas kaip nieko bendra 
neturi su išganymo klausimu. Juk man vi
sai nėra reikalo žinoti, kaip aš, savo kam
baryje būdamas, galiu matyti televizijoje 
toli nuo manęs esančius žmones, galiu 
girdėti juos kalbant ir t.t. Tai yra grynai 
technikinis reikalas. Mano reikalui visiš
kai užtenka, kad aš juos matau ir girdžiu.

Žinoma, tai nereiškia, kad mes, tikintie
ji, visiškai nesidomime ir užmetame Trijų 
Išminčių žvaigždės įvykio istoriškai kri
tiškus tyrinėjimus.

Bažnyčios Tėvai, nagrinėdami Trijų Iš
minčių žvaigždės pasirodymą, ypač mėgs
ta iškelti šio įvykio gilią religinę prasmę, 
žvaigždė, pagal juos, reiškia mūsų tikėji
mą. Išminčiai esame mes, ar bent turime 
tokie būti.

Ir iš tikrųjų vargu būtų galima rasti 
tinkamesnis simbolis tikėjimo esmei ir 
problemai nagrinėti, kaip Trijų Išminčių
žvaigždės pasirodymas. Žvaigždės ir Trijų 
Išminčių pasigaudami, mes galime pasa
kyti, kas yra tikėjimas ir kas jis nėra; ga
lime pamatyti objektyvius sunkumus, ku
riuos atneša tikėjimas, ir galime suprasti 
mūsų protui statomus subjektyvinius rei
kalavimus. Dar daugiau. Galim pamatyti 
ir tuos reikalavimus, kuriuos tikėjimas 
daro mūsų valiai.

Deja, nežinome, kaip trys Išminčiai su
gebėjo suprasti žvaigždės pasirodymo

prasmę. Kaip jų sieloje atsirado vidinis, 
gilus įsitikinimas, kad turi eiti paskui ją? 
šventraštis tesako, kad jie giliai tikėjo 
Mesiją atėjus ir leidosi į sunkią kelionę, 
visai nežinodami, į kur turės eiti ir kiek 
laiko jų kelionė tęsis. O ji tęsės, kaip ma
no kai kurie Bažnyčios Tėvai, ne mažiau 
kaip dvejus metus! Jie nenustojo tikėję 
net tada, kai žvaigždė pranyko žydų že
mėje ir kai vietoj karališko Kūdikio jie 
rado piktą valdovą, ieškantį Kūdikio mir
ties. Neabejotina, kad šiame kelionės eta
pe jų tikėjimas susidūrė su kietu bandy
mu. Tačiau jie liko nepalaužiami ir paga
liau pasiekė savo tikslą. Ir vėl galėjo juos 
ištikti nusivylimas: jie rado vargšų ama
tininkų, vargšą Kūdikį, be jokio spindėji
mo, kokio galima buvo laukti iš karališko 
Kūdikio. Jų nesuklaidino išorinė Kūdikio 
išvaizda, išorinė varginga aplinka: priėjo 
kojų sudėjo savo karališkas dovanas ir Jį 
pagarbino!

(Bus daugiau)

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
ECCLES — sausio 10 d., 12.15 vai.
MANCHESTER — sausio 31 d., 10.30 vai
NOTTINGHAM — sausio 10 d., 12.30 vai.

Mišios už a.a. P. Germaną ir jo pamink 
lo šventinimas.

BRADFORD — sausio 17 d., 12.30 vai.
ROCHDALE — sausio 24 d„ 12 vai.
BIRMINGHAM — sausio 10 d., 11 vai, 

St. John’s Convent.
COVENTRY — sausio 17 d., 12.40 vai., St

Elizabeth's Rd.
WOLVERHAMPTON — sausio 24 d., 11

vai., St. John's Square.

Lietuvoje mirė dali. B. Macutkevičius
(E) Vilniuje apie gruodžio 10 d. mirė

59 m. amž. sulaukęs dailininkas Balya
Macutkevičius. Jis buvo gimęs 1905 m. 
Barvaniškių km., Vilniaus apskr. Baigė 
Vilniaus Vytauto D. Gimnaziją, dailę Stu
dijavo Vilniaus universitete ir pas dail. V.
Kairiūkštį. 1934 m. jis dalyvavo Kaune su 
organizuotoje Vilniaus dailininkų parodo
je, vėliau ir kitose parodose. Lenkų oku
pacijos metais B. Macutkevičius aktyviai 
dirbo ir visuomenėje, spaudoje („Vilniaus 
Šviesoje“, „Vilniaus Žodyje“).

Sovietiniame laikmetyje B. Macutkevi
čius dirbo Kultūros paminklų apsaugos 
įstaigoje ir leidyklose, sukūręs nemaža 
knygų viršelių. Jis buvo ir puikus šrifto 
meistras.

JONAS AVYŽIUS ———---------------------------—

Kaimas kryžkelėje
(6)

Taip kur bepažiūrėsi, nuostolis ant 
nuostolio, ir rudenį už darbadienį vėl ne 
ką daugiau įpili, kaip Tautkus su Bariūnų 
kad įpildavo. O žmogui tai reikia gyventi. 
Todėl vertėsi, kaip kas galėjo — speku
liavo, grobė kolūkinį turtą, kitas net į 
kaimyno vištidę nepasidrovėdavo įlįsti, 
— taip sugadino nepritekliai žmones. Virė 
širdis ant tinginių, sekiojo vagis, ir grasi
no ir geruoju kalbino sąžiningai užsidirbti 
duoną, bet pamokantis žodis lygu žirnis į 
sieną atsimušdavo. Ir nubaudė ne vieną, 
nubraukdamas darbadienius, tačiau anie 
tik šaipėsi iš tokios bausmės, girdamiesi, 
esą per naktį su kaupu atsiimsią nuosto
lį... Norėjo pagąsdinti: pričiupo Strazdų 
Vincę, arklininką, su avižų maišeliu, pa
sodino trejiems metams, o naudos tebuvo 
tiek, kad visi pradėjo neapkęsti, dėti į 
šuns dienas, gi vieną pavakarę einant iš 
krūmų net akmenį j nugarą paleido... Ne, 
piktuoju nieko nepadarysi, o geras žodis 
taip pat skambalas po šuns uodega, nes 
alkanam reikia duonos, pilvą prikimšti 
reikia, tik tada jis tavęs klausys...

Staiga stabtelėjo, sustingo. Valandėlę 
žiūrėjo pro Klotmiškių krūmokšnius į se
ną paklumpusį kryžių, apsuptą taisyklin
go kreivų gluosnių keturkampio, su keista 
nuostaba žiūrėjo, tartum pirmą kartą bū
tų pamatęs ir tą pajuodusį kaminą, kurio 
kaimynystėje stypsojo suanglėjęs beržas, 
pasodintas kadų kadaise Galminų senelio, 
ir tuos griuvėsius, pridengtus išpurtusio 
sniego skranda, po kuria drauge su šven
tais sunaikino artimų žmonių židinio pe
lenais gulėjo amžinai palaidotas brangus 
širdžiai žemės plotelis.

Nusiėmė kepurę. Valandėlę stovėjo nu
lenkęs galvą, draskomas prisiminimų, o iš 
senos žaizdos kliokė kraujas.
Prieš aštuonerius metus iš čia jis svajojo 

parvesti žmogų, kuriam lygaus nežinojo 
pasaulyje. Tą vakarą siauras kaimynų ra
telis kėlė stiklus už jį, už jo sužadėtinę 
Galminų Valę, už abiejų laimę kėlė... 
Atėjo banditai. Apsupo, padegė... Jam tik 
per stebuklą pasisekė išsigelbėti, o Valė 
drauge su savo tėvais baigė gyvenimą 
liepsnose.

Atsiduso iš krūtinės gilumos ir skubiai 
nuėjo Akmenės pakrante, net pamiršęs 
užsidėti kepurę. Netoli tilto jį pažadino iš 
susimąstymo motoro ūžimas. Vieškeliu 
pravažiavo sunkvežimis, prikrautas baldų, 
pridurmui antras — su karve kėbule.

„Atvažiavo... — pagalvojo, prisivijęs 
pailsusiu žvilgsniu paskutinį sunkvežimį. 
— Naują kaimyną turėsiu“ — Lūpos su
virpėjo, iškrypo, kartaus šypsnio sugniauš 
tos. Atsirėmęs į tilto turėklus, kurį laiką 
ilsėjosi, o galvon vėl rinkosi pirmykštės 
mintys, apkartintos skaudžių prisimini
mų, vėl ėmė tūžmastis, tulžimi liejosi pyk
tis, kurstomas įžeistos savimeilės ir gai
lesio sau. Tik nežinojo, ant ko pykti. Blaš
kėsi lyg žuvis bučiuje ir vėl ėjo, perkirtęs 
vieškelį, vingriais lauko keliais suko pro 
vienkiemius, lodydamas valstiečių šunis, 
ir širdies gilumoje jau troško, kad kas pa
šauktų į vidų, užkalbintų, nes vieniša sie
la staugė kaip išbadėjęs vilkas. Bet visi 
buvo lyg išmirę. O kaimas, tarsi tyčioda
masis iš jo, čia rėkė kažką nesuprantamo, 
čia dainavo, čia trypė, pritariant armoni
kai, ir kaip linksmas bernas viliojo savo 
draugėn, žadėdamas saldų užsimiršimą. 
Ir ėjo Martynas, suko lanką per Kepalių 
brigados laukus prie Akmenės kilpos, su
ko vis arčiau kaimo pakluonių, grimztan
čių vakaro sambrėškon, į krautuvę suko.

V

O čia ant ilgos lentos, paklotos ant stul
pelių pasienyje, priešais bufetą sėdėjo 
Andrius Vilimas ir Raudonikis su Gaudu
čiu — Pomidoru. Atokiau vienas gurkšno
jo Strazdų Vincė, keturiasdešimties metų 
klišius, susukta dešine pėda. Neseniai jis 
grįžo iš lagerio; jį paleido anksčiau laiko, 
nes laikėsi drausmingai ir dirbo, iš kailio 
nerdamasis. Nors bausmę atbuvo, bet kal
tininko negalėjo užmiršti, ir taip niršo ant 
Martyno, taip neapkentė visos Vilimų gi
minės, kad dabar atraugos ėjo, girdint 
Andriaus balsą. Atokiau, nulindę į patį 
kampą, sėdėjo Šileika su Vingėla. Abudu 
buvo gerokai įsitraukę, Lapino karkline 
tebeatsirūgo, todėl siurbčiojo alutį, be at
vangos kuždėdamiesi tarpusavyje, ir kiek
vieną kartą, prasivėrus durims, žvilgčiojo 

į įeinantį, dairėsi į Pomidoro draugiją, — 
bene kas susipras, pakvies, stipresnės 
stiklinę pastatys...

Vilė norėjo uždaryti krautuvę, nes bai
gėsi darbo valandos, be to, prekybos tai
syklės ir girtuokliauti čia draudė. Bet 
degtinėlė jau buvo paėmusi viršų, tai vy
rai tik juokėsi iš pardavėjos karščiavimo- 
si, gundė ją išgerti, o drąsesnieji patys 
lindo už bufeto, piovėsi duonos, tempė iš 
statinės silkę... O į vidų virto vis nauji 
lankytojai. Ėjo moterys kruopų, žibalo, 
silkių, o dažna ir degtinės prašė sekmadie
nio vakarui. Grūdosi vaikinai, pirkosi sal
dainių, kitas ir savo draugę atsivedė, vai
šino vynu ir pats gėrė, pridėdamas po 
gurkšnį degtinėlės ant drąsos, — juk prie
šais šokiai, pasilinksminimas, reikia dau
giau ugnies gyslose...

Saulė jau buvo nusileidusi, ir ant bufe
to degė lempa. Pro tabako dūmus žmogus 
vos įžiūrėjo žmogų, o tie, sutūpę pasienyje 
ant lentos, be paliovos smelkė, vis labiau 
svaigdami ne tiek nuo degtinės, kiek nuo 
dūmų ir aitraus garų tvaiko, kuriuo tren
kė purvinos grindys, apdrabstytos maisto 
liekanomis, nulaistytos gėralais, nusėtos 
nuorūkomis ir kitokiu šlamštu, kurį čia 
nešė kiekvienas įeinantis ir lyg pirtyje ne
švarius marškinius palikdavo išeinantis.

Įėjo Kleme Stribokas. Buvo linksmas, 
nes, grįždamas iš garažo, užbėgo pas La
piną ir už penkrublinę išmetė karklinės. 
Rusvos, truputį primerktos akys žėravo 
lyg anglys, pailgas liesas veidas gerašir
diškai šypsojosi, raudo plokščios pakum
pusios nosies nugarėlė. Prasispraudė prie 
bufeto, pašaukė puslitrinę ir tik po to pri
ėjo prie Pomidoro draugijos.

Vingėla kumštelėjo Viktorui. Abudu su
simerkė ir pasislinko arčiau, paprašė 
Strazdų Vincę persikelti į kampą.

— Toleikis pamylėjo? — paklausė Po
midoras. padarydamas vietos Stribokui 
atsisėsti. — Na kaip? Pasakok, bral...

— Atkrausčiau. — Kleme įsispraudė 
tarp Pomidoro ir Raudonikio. — Matėte, 
kokia karvė? Tešmuo žeme velkasi. Du 
bekonai, penima kokių dviejų sieksnių il
gumo. Pilną būdą prikimšome žąsų, o viš
tų — visą tą krautuvę iki lubų prigrūs- 
tum, — prapliupo įsikarščiavęs, nes pasa-

kodamas mėgo viską keleriopai padaugin
ti, o jau meluodavo tai kiekviename žings 
nyje. Ir ne iš blogos valios, ne norėdamas 
ką nors paniekinti ar apšmeižti, o šiaip 
sau, nes kaip daugelis negali nesapnuoti 
miegodami, taip Kleme negalėjo nemeluo
ti kalbėdamas. — Prisieis antrąkart va
žiuoti, jedriona paika. Kur sudėsi tiek 
turto į porą sunkvežimių? Kitais dviem, 
ką dviem — penkiais šešiais neveši, kiek 
mantos paliko Paviešvilėje! Aš nebeskai
tau grūdų, mėsos... — Užsirijo seilėmis, 
lingavo visu kūnu, apimtas nuoširdaus
nusistebėjimo, ir glostė vyrus geru atviru 
žvilgsniu. — O boba jo! O širdies geru
mas! Apkrovė stalą visokiais valgimais, 
kibirą degtinės pastatė, o atsisveikinant 
šimtinę įbruko kišenėn ir užsipuolė bai
siausiai, kad rytoj ateičiau kitos.

— Meluoji, šuns kaili! — suniekino 
Andrius.

— Kaip Dievą myliu! — Stribokas išsi
traukė pluoštą trirublinių — grąžą nuo 
puslitrio — ir jomis peržegnojo save, nors 
iš visos jo kalbos tebuvo tiek teisybės, 
kad už perkraustymą Toleikis išmetė pus- 
šimtinę.

— Bepiga jam taškytis pinigais, kai da
bar gaus po pusantro tūkstančio į mėnesį. 
Trisdešimtūkstantininkas... — atsiliepė 
Šileika skiemeniuodamas ir atsikrenkštęs 
drėbė po kojomis. —- Aš, valstybės vietoje 
būdams, tuos pinigus už darbadienius iš- 
dalinč... — Ir staiga nutilo prasižiojęs: 
tarpduryje pamatė Martyną.

Strazdų Vincė atstūmė nebaigtą gerti 
stiklinę ir demonstratyviai iškibilikščiavo 
į priemenę.

Vyrai sujudo, suklego garsiau vienas už 
kitą, džiaugsmingai sveikindami Vilimą, 
o Vingėla šoko nieko nelaukęs priešais, 
griebė po ranka ir nutempė ant suolo.

— Pirmininke... brangiausias... —kone 
su ašaromis kalbėjo sodindamas. — Mes 
čia mariname kirmėlę. Bet smaugia, pra
keiktoji, ir gana. Padėk, pupyte uoga. Ko
lektyviai lengviau užmušime.

— Leiskit. Cigarečių reikia — netvirtai 
spyriavosi Martynas. — Ne gerti užėjau...

Penkios rankos iš karto pakilo prie ki
šenių, bet Vingėla ir čia visiems užbėgo 
už akių, pirmas pakišdamas pokelį. Už tai 
Pomidoras suspėjo anksčiau už kitus 
įbraukti degtuką, o Andrius tuo tarpu pri
kliukino pilną stiklinę degtinės. Raudoni
kis, kuris išgėręs pasidarydavo labai dos
nus ir visiškai pamiršdavo neturįs kišenė
je nė kapeikos, subliuvo pardavėjai, kad 
paduotų menkės konservų.

Suskambėjo daužiami stiklai, išgėrė, nu
sipurtė vyrai, o kai Striboko butelis ištuš
tėjo, Vingėla pašaukė atnešti kitą.

— Stoličnos, pupyte uoga. — pamerkė 
Vilei. — Gana arklinę lakėme! Pabūkime 
šį vakarą kapitalistais...

— Nebėr kapitalistų, — bamptelėjo 
Raudonikis.

— Utėlės, bral, mūsų kapitalas, — lyg 
atžagaria rankė šėrė Gaudutis-Pomidoras.

— Kaip nebėr? — sužaibavo Vingėlos 
burna. — Girdėjau, ką Stribokas kalbėjo 
apie Toleikį?

— Už tą pusantro tūkstančio jis mums 
gyviems kailį nuners, — įsiterpė Šileika.
— Pažįstu tokius ponus. Aš, valdžios vie
toj būdams, jiems nė rublio neduoč. Jeigu 
esi partijos žmogus, susipratęs pirminin
kauk už darbadienius. Va kaip Martynu,- “—
— vogrojo Lapino tonu. — Nu, dar prie
mokos tuos keturis šimtus pridėč... Jei 
kolektyvas, tai kolektyvas. Žemė visų, 
prakaitas visų, uždarbis visų, tai ir pasi
dalinkim kaip broliai, o iš šalies — nė ka
peikos! Kad valstiečiai, būkim visi vals
tiečiai, nėr ko lįst į ponus.

— Nieko nepadarysi, pupyte, tokia žmo
gaus prigimtis — kiekvienas griebia už 
didesnio kąsnio. Tėvas dėl duonos kąsnio 
kėlė revoliuciją, kraują liejo, o sūnui ne
užtenka bet kaip pavalgyti. Sūnui jau mo
kėk po du tris tūkstančius į mėnesį, duok 
„Volgą“, samdyk tarnaitę, auklę, aprenk 
jo žmoną šilkais, kotikais. O tūkstančių 
nemokėsi — nešauks „valio!“

— Negi jie abiem galais ryj?! — sušu
ko Šileika.

Vingėla giliai atsiduso.
— Nežinau. Pasiklausk. — Išsišiepė 

kreivai, ir jo veidas vėl tapo nerūpestin
gas, malonus, lyg širdį kas medumi tepė.
— Baik, pirmininke, gerk, — švelniai 
grybštelėjo Martyną už rankovės. Ir glos
tė meiliu žvilgsniu, šypsojosi, tarsi prašy
damas atleidimo.

— Martyn! Pasakyk kaip giminei — ar 
tau neužteko tos priemokos? — paklausė 
Šileika.

— Man niekas nemokėjo po pusantro 
tūkstančio. — Martynas niūriai suraukė 
kaktą, perbraukė delnu veidą, kuris degė 
lyg ugny, ir užsivertė degtinės likutį. Gal
va svaigo, maloni šiluma sroveno gyslo
mis. Darėsi velniškai liūdna. Priemoka... 
Tūkstančiai... kam jie šneka apie tai? Kas 
jam darbo, kiek kas gauna! Reikėjo nueiti 
į kitą atsilikusi kolūkį pirmininkauti, taip 
pat gautų pusantro tūkstančio.

— Aš ne dėl pinigų pirmininkavau!.. — 
Martynas piktai trenkė žvilgsniu Šileikai, 
įtartinai apibėgo akimis visą draugiją ir 
ūmai suglebo, atšildytas bičiuliškos užuo
jautos, nuoširdaus pritarimo, kuriuo švie
tė draugų veidai. — Norėjau, kad žmonės 
gyventų. Širdį rodžiau, o jie man užpakali 
atkišo...

— Kas atkišo, ne vienas jau gailisi, 
bral.

(Bus daugiau)
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NEPATIKIMAS PATRIOTIZMAS Stp. Kairiui mirus
„Bendros kalbos“ ieškotojų leidžiamasis 

„Nemuno kraštas“ ir toliau apsimeta be
sirūpinąs lietuvybe. Tai rodo jo Nr. 3.

Kuo tas lietuvybės laikymas čia reiš
kiasi?

Atrodo, kad vis tuo pačiu maišymu lie
tuvio. Štai vedamajame ir vėl keliami į 
aukštybes mūsų senieji kunigaikščiai — 
Mindaugas, Vytenis, Gediminas, Algirdas, 
Kęstutis, Vytautas, Žygimantas. Tokios 
pagarbos jūs neužtiksite jiems nė viename 
dabar Lietuvoje išleidžiamame istorijos 
vadovėlyje. Vadinas, ta pagarba kuni
gaikščiams čia yra grynai eksportinė, 
tiems lietuviams, kurie norėtų patikėti, 
kad „Nemuno krašto“ leidėjai ir bendra
darbiai yra patriotiškesni net už patrio
tus.

Tą jų patriotizmą turėtų rodyti ir „Ne
muno krašto“ komentarai, kurie skirti 
„Europos Lietuvyje“ spausdintiems Dr. 
K. Valterio straipsniams pagirti ir papeik
ti. Taip, pagirti ir papeikti. Kai kurios K. 
Valterio mintys taip patiko tiems patrio
tams, kad jie net ištisai persispausdino 
jas (jo „Keistino galvojimo“ straipsne
lius: „Lietuvos ateitis“ ir „Garbingoji 
praeitis“). Štai, sako, žmogus, kuris suge
ba gana blaiviai vertinti mus supančio 
pasaulio reiškinius! Ypač jiems patiko Dr. 
K. Valterio mintis, kad Lietuva niekad ne
buvo nepriklausoma. Žinoma, tokia min
tis labai patogi, net išganinga visiems 
tiems, kurie norėtų, kad rusai ir toliau 
valdytų Lietuvą. Už tokią mintį tie patrio
tai, gal būt, dar būtų pasiryžę atsiųsti de
legaciją paploti Dr. K. Valteriui per petį. 
Juk tai auksinė mintis.

Bet Dr. K. Valteris gali dar nesikelti į 
puikybę, paglostytas už aną auksinę min
tį, kad Lietuva niekada nebuvo nepriklau
soma. Žinoma, toje mintyje nėra labai di
delės gudrybės. Tiek tiktai, kad ji pakliu
vo į gudruolių rankas, kurie stengiasi pa
sinaudoti ja savo politinio maišymo reika
lui. Jeigu taip jau iš esmės žiūrėtume, tai 
ir pati Sov. Sąjunga nėra šimtaprocentiš- 
kai nepriklausoma. Pavyzdžiui, praeitais 
metais ją nuo bado išgelbėjo užsienių 
kviečiai, jai fabrikus stato užsienių kraš
tai, ji už pusę kainos užsieniuose pardavi
nėja savo gaminius, kad susidarytų pini
gų būtiniems užsienių gaminiams pirkti, 
ir t.t. Jei mes kadaise vienais metais su 
pasigardžiavimu valgėme patys žąsį po 
žąsies, nenorėdami pasiduoti vokiečiams, 
tai sakyčiau, kad šitai rodo tik didesnę 
nepriklausomybę. Bet tiek to, mes čia ne
turime noro pradėti ginčo su Dr. K. Vai
teliu,.kurio argumentai kai kuriais atve- 
jaisyra naivūs, todėl taip lengvai pačium 
pami nepriklausomos Lietuvos priešų.

O Dr. K. Valteriui siūlome nesikelti į 
puikybę, nes „Nemuno kraštas“ jam tik iš 
tolo paplojo per petį ir delegacijos, grei
čiausia, dar nesiųs. Pirmiausia, nesiųs dar 
dėl to, nes ne visiškai aišku, ar K. Valte
ris jau yra įsitikinęs „bendros kalbos“ 
žmogus, ar šiaip tik krečia juokus. Jei jis 

—pasirodytų įsitikinęs, tai tada irgi bepras
miška būtų kelti jį į padanges, kaip susi
pratusį žmogų. Taip daryti juk reikštų 
kompromituoti jį ir tuo pačiu mažinti jo 
įtaką. Todėl už patriotus patriotiškesni 
„Nemuno krašto“ komentatoriai sako, kad 
Dr. K. Valteris kai kuriais atvejais dar 
tebėra klaidingas. Būtent, svarbiausia, tuo 
atveju, kuris lietuviškiems bolševikams 
Lietuvoje mažiausiai rūpi — Lietuvos gar 
bingos praeities klausimu. Dr. K. Valteris, 
kaip atsimename, mus pavadino „forgot
ten tribe“. Dėl to jam ir atsakoma: kaip 
gi mes galime atsisakyti mūsų garbingos 
praeities, iš kurios sėmėmės stiprybės ne
gandų metais? Kaip gi mes galime staiga 
atsisakyti Mindaugo, Gedimino, Vytauto 
ir Žalgirio mūšio? Kaip gi galime atsisa
kyti tų iškilių asmenybių, kurios daug 
nuveikė Lietuvai po pirmojo pasaulinio 
karo? Lietuvoje, taip, tiesa, ten tos asme
nybės visą laiką apspiaudomos, bet „Ne
muno kraštas“ leidžiamas užsieniuose, 
todėl jam leidžiama turėti atskirą, daug 
patrauklesnę nuomonę ir pripažinti nuo
pelnus ne tik Kapsukui su apskritai visos 
tautos mastu juokingai nežymiais jo ben
draminčiais ar talkininkais. O jei leidžia
ma, tai čia Dr. K. Valteriui ir sakoma: 
„Ne, ne, gerbiamas K. Valterį, lietuviškoji

IR VASARĄ, IR ŽIEMĄ,
IR RUDENĮ, IR PAVASARĮ 

ne tik maistu, bet ir kitomis gėrybėmis
Jei saviems padėti nori, 
Padarysi tai tikrai,
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praeitis ir yra tie stiprūs pamatai, ant ku
rių stovi visas lietuvybės rūmas“. O kai 
dėl užmiršimo, tai niekas, sako, ir nesi
ruošia mūsų užmiršti.

Tokius žodžius skaitant, galima, be abe
jo, susigraudinti ir, ko gero, net apsiverk
ti. Štai patriotai! Jie juk ir savo žurnaliu
ko vedamajame, kaip iškilias Lietuvos 
asmenybes, mini ne tik didžiuosius Lietu
vos kunigaikščius, ne tik Baranauską, 
Maironį, Kudirką, Basanavičių, ne tik 
Mieželaitį, Baltušį, Sluckį, Marcinkevičių, 
bet ir Aistį, Katiliškį, Jonyną, Brazdžionį, 
Valių. Ne tik mini, bet net sako: „Netei
singa taip pat tai, kad kai kas Lietuvoje 
galvoja, jog visa, ką daro išeivijos inteli
gentai, yra bloga“. Matote, kokie mes ge
ri? Dar tokių iki šiol jūs nesate girdėję. 
Deja, tie gerieji bara taip pat tuos svetur 
gyvenančius lietuvius, kurie niekiną Mie
želaičio, Baltušio, Marcinkevičiaus ir kitų 
darbus vien todėl, kad tiems niekintojams 
nepatinkanti dabartinė Lietuvos san
tvarka.

Ar taip iš tiesų yra?
Tam tikra prasme — taip. Mes juk pri

pažįstame ir Mieželaičiui, ir Baltušlui, ir 
Sluckiui, ir Marcinkevičiui, ir dar kitiems 
neabejotiną talentą, bet sakome, kad tas 
jų talentas panaudojamas arba apšmeižti, 
nedovanotinai iškraipyti Lietuvos praei
čiai, kurią sakosi taip nepaprastai gerbiąs

Kalbininkui prof. J. Otrębskiui 75 m. amž.
(E) 1964 m. gruodžio 8 d. žymiajam len

kų kalbininkui ir lietuvių kalbos tyrinėto
jui prof. Jonui Otrębskiui suėjo 75 m. am
žiaus. Varšuvoje 1913 m. baigęs universite 
tą, Otrębskis nuo 1921 m. buvo profeso
rium Vilniaus universitete. 1940-45 m. jis 
profesoriavo Vilniaus Valst. universitete, 
dėstydamas lyginamąją kalbotyrą ir sans
kritą, skaitė kursą iš istorinės lietuviu kai 
bos gramatikos.

Išvykęs į Lenkiją, dirbo Poznanės uni
versitete, nuo 1947 m. vadovavo baltų kal
bų katedrai. Spaudoje paskelbė daug 
straipsnių iš lietuvių kalbos mokslo. „Tie 
soje“ (gruodžio 8 d.) prof. J. Balčikonis pa 
stebi, kad Otrębskis — Europos garso ling 
vistas. Stambiausi Otrębskio mokslo dar
bai skirti lietuvių kalbai. Tai lenkų kalba 
išleista „Tverečiaus tarmės aprašas“, „Lie 
tuvių kalbos gramatika“ (iš 5 tomų du 
jau išleisti), „Chilinskio biblija“ (išleista 
1958 m.), „Lietuvių tekstai“ (ištraukos iš 
senųjų ir naujųjų įvairių lietuviškų raštų 
su komentarais) ir kt. J. Otrębskis gerai 
žinomas Vilniaus lietuviams ir buvusios 
lenkų okupacijos metais. Jis yra vedęs lie
tuvaitę E. Samaniūtę (Horodničiūtę).

PUSBAČIAI POLIMERINIAME 
„ŠARVE“

Lietus ir drėgmė nebaisūs pusbačiams, 
padengtiems vandens nepraleidžiančia po
limerine plėvele.

Tokį apavą gamina Kauno „Raudonasis 
Spalis“. Čia panaudotas naujas odos ap
dirbimo būdas, kurį pateikė Kauno Poli
technikos institutas. Keli gramai ypatingo 
polimerinio junginio padengia pusbatį plo 
nu ir nepaprastai tvirtu „šarvu“, šis pro
cesas vyksta pulverizacijos kameroje.

DIEVO KARALYSTES 
ŽINIOS

(13)

Pranašas Izajas parodo, kad ir Vieš
pats laukia to laiko, kai Jis pasigailės ir 
suteiks pagalbos nelaimių apimtai žmoni
jai. Kiekvienam Jo darbui yra paskirtas 
laikas, ir kiekvienas Jo nutarimas įvyksta 
tinkamu metu. Izajo 30:18 mes skaitome: 
„Todėl Viešpats laukia, kad jis jūsų pasi
gailėtų, ir todėl jis keliasi jums dovanoda
mas, nes Viešpats yra teisumo Dievas. Pa
laiminti visi, kurie jo laukia“.

Žmonės gi turi labai mažai kantrybės, 
ir dėl to laiks nuo laiko atsiranda tokių, 
kurie nenori laukti Dievo paskirtojo laiko. 
Jau apaštalų dienomis buvo tokių, kurie 
manė, kad jiems pavyko įsteigti Karalys
tę. Apie tokius rašė Povilas šitokiais žo
džiais: „Jūs jau esate sotūs, jau pralobote. 
be mūsų viešpataujate“. Tolesni Povilo žo 
džiai aiškiai parodo, kad jis suprato, jog 
dar nebuvo laikas karaliauti, dėl to jis 
dar pasakė: „Kad gi ir viešpatautumėte, 
kad ir mes viešpatautumėm su jumis!“ — 
1 Kor. 4:8.

Bažnyčios išrinkimo ir Evangelijos skel
bimo gadynėje tikrųjų Viešpaties pasekė
jų pareiga buvo ne karaliauti, bet kentėti. 
Jų pagarbinimas ir išaukštinimas turėjo 
ateiti tik po Kristaus antrojo atėjimo ir jų 
prikėlimo iš numirusių. Niekur šventasis 
Raštas neskelbia, kad Dievo žmonės, tebe
būdami kūnuose, gali karaliauti su Kris
tumi. Apaštalai ir kiti ankstybos bažny
čios nariai buvo atvirai persekiojami ir 
visų tautų neapkenčiami, kaip kad Jėzus 
pranašavo apie juos. Pagoniškasis netikė
lių pasaulis paniekino ir atmetė Kristaus 
kryžių, ir dėl to tie, kurie skelbė Kristaus 

„Nemuno kraštas“, arba įteisinti rusų val
dymui Lietuvoje ir per rusų malonę į val
džią atėjusių bolševikų sauvaliavimui. Dėl 
ko gi mes turėtume džiaugtis tokiais dar
bais?

O „Nemuno kraštas“, nors skelbia neri
botą patriotizmą, kaip tik stengiasi mus 
maitinti anokiais prorusiškai bolševiki
niais dalykais. Dimisijos generolas leite
nantas V. Vitkauskas „Švyturyje“ išspaus 
dino perdėm prorusiškai padlaižūnišką 
straipsnį „Žygis į Vilnių“1, tai „Nemuno 
kraštas“ išbraukė pačias akiplėšiškiausias 
vietas ir persispausdino — še, maitinkitės! 
Vis tiek tame straipsnyje dar liko pakan
kamai daug pagyrimų Sov. Sąjungai. Lie
tuvoje neseniai buvo išspausdintas M. 
Jackevičiaus romanas „Brandenburgo 
vartai“. Romanas aiškiai nukreiptas prieš 
mus, pabėgėlius. Tai „Nemuno kraštas“ 
supažindina mus su tomis mintimis, ku
rios apie tą romaną buvo paskelbtos „Tie
soje“.

Jeigu Vitkausko ar Jackevičiaus ar 
„Tiesos“ mintys mums pamažu pasidarys 
artimesnės, tai galės tik džiaugsmą kelti 
„Nemuno krašto“ leidėjams, nes ""bent iš 
dalies bus pateisintos šitam viliojmui ir 
galvos sukimui skirtosios lėšos.

Johan Kopūstas
Vokietija.

Naujieji komunistiniai papročiai
„per oficialūs“

(E) A. Marcinkevičius skelbia „Tiesoje“ 
(1964 m., Nr. 282): „Naujas laikas, nauji 
papročiai“ ir aprašo, kaip skiepijami nau
jieji vardynų (krikšto), sutuoktuvių ar lai 
dotuvių papročiai Pasvalio ir Šiaulių rajo
nuose. Juos ypač skatina vietos ateistiniai 
veikėjai.

Marcinkevičius teigia, kad tie papročiai 
skiepijami nepakankamai ryžtingai. Kai 
kur per daug oficialumo. Pvz., Pasvalyje 
aprašytas toks vaizdas: „Groja muzika. 
Už stalo tėvus ir vardatėvius sutinka depu 
tatai. Kai kas sako — labai jau viskas ofi
cialu, suvaržyta, kaip bažnyčioje...“ Net 
ir partinio laikraščio korespondentas pri
pažino, kad „vardynų“ metu vyravęs „kaž 
koks įtempimas, žmonių judesiai tarytum 
surežisuoti, trūko natūralumo, paprastu
mo, nuoširdumo, čia netinka standartinės 
priemonės, šablonas, trūksta naujoms tra
dicijoms pritaikytų dainų, gėlių, muzi
kos“.

Kinematografininkai užsieniuose
(E) Lietuviai kinematografininkai tega

li patekti į Vakarus tik kaip Sovietų Są
jungos delegacijų nariai. 1964 m. lapkričio 
mėn. pabaigoje į Stokholmą su sovietų ki
nematografininkų delegacija buvo išvykęs 
kino operatorius, nufilmavęs sovietinį 
„Hamleto“ filmą — Jonas Gricius. Delega
cija vyko ryšium su filmos premjera Stok 
holme. Kitas, žymiai mažiau pasireiškęs 
kino mene lietuvis, bet geras partietis, J. 
Baltušis lapkričio 29 d. grįžo iš 2 savaičių 
kelionės po JAV.

vardą ir Jo Karalystę, turėjo kentėti iš
niekinimą ir persekiojimą.

Kai pagoniškasis karalius Konstantinas 
priėmė krikščionybę, tuomet didžiumai 
Krikščionių persekiojimas liovėsi. 313 me
tais tasai valdovas pasirašė po šitokiu nu
tarimu: „Nuo šio laiko kiekvienas, kuris 
nori laikytis Krikščioniškos religijos, turi 
pilną laisvę tai daryti niekieno netrukdo
mas“.

Toliau tas pats istorikas rašo: „Konstan 
tinas įsakė valstybės pinigais pastatyti 
bažnyčias, kurios persekiojimo laikais bu
vo sunaikintos. Jis padovanojo daugelį ak
rų žemės ir pastatydino daugelį puikiau
sių bažnyčių. Krikščionys dvasiškiai buvo 
atleisti nuo mokesčių ir pasidarė valdinin
kais. Net ir su pasauliečiais buvo malonin 
gai apsieinama. Dovanos buvo dedamos 
prie dovanų ir privilegijos prie privilegi
jų. Buvo viešai skelbiama ir raginama mes 
ti šalin savo senovinius prietarus ir priim
ti „tiesą“.

Valstybės lėšomis Krikščionims buvo 
duodamas pilnas Šventasis Raštas, kuris 
pirmesniais persekiojimų laikais buvo nai 
kinamas. Per daugiau kaip tris šimtus me 
tų bažnyčia buvo iškentėjusi žiauriausius 
ir mirtingus persekiojimus. Bet dabar da
lykai virto visai kitaip. Bet šitai permai
nai įvykus daugelis manė, kad jau lauki
mo dienos pasibaigė ir kad imperatoriaus 
atsivertimu įkurta žemėj laukiamoji Die
vo Karalystė. Vienas istorikas, rašydamas 
apie tuos dalykus, sako:

(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, Dlinois 61362.

(Skelbimas)

(Atkelta iš 2 psl.)
nojau, kokios būtų pasekmės, jei sužinotų 
gestapas.

Neilgai teko laukti, kol universitetas 
buvo uždarytas. Pradėjo sklisti kalbos, 
kad gestapas iššifravo VLIKą, kuris vei
kė pogrindyje, ir suėmė kai kuriuos asme
nis. Dingo iš Kauno ir/ prof. S. Kairys. 
Aplinkiniais keliais sužinojome, kad ges
tapas padarė kratą jo namuose A. Fredoje 
ir suėmė jo žmoną — adv. Oną Leonaitę- 
Kairienę. Taip pat sužinojome, kad ji yra 
laikoma gestapo rūmų rūsyje ir tardoma. 
Naciai nori susekti, kur yra jos vyras,

1944 m. birželio mėn. priartėjo prie Lie
tuvos frontas, ir mums teko palikti Kau
ną. Kur dingo prof. S. Kairys, taip ir ne
teko girdėti iki 1946 metų, kada, jau ka
rui pasibaigus, atsidūriau Italijoje ir už
ėjau Romoje į Lietuvos pasiuntinybę. Ten 
sužinojau, kad prof. S. Kairys yra gyvas 
ir gyvena Vokietijoje. Gavau jo adresą ir 
sužinojau, kad jis gyvena dabar kaip J. 
Kaminskas. Slėpdamasis nuo gestapo, tu
rėjo pakeisti pavardę. Jo žmona likusi 
Lietuvoje, todėl jis ir Vokietijoje būda
mas naudoja pakeistą pavardę.

Bet susirašyti su prof. S. Kairiu teko tik 
atvykus į Angliją. Tada iš jo gavau šitokį 
laišką:

19.X.46.
Mielas p. Vilčinskai,

Nepaprastai apsidžiaugiau, gavęs Jūsų 
laiškutį; net nenorėjau iš karto patikėti, 
pamatęs Jūsų rašyseną — taip buvo ne
laukta. Ir kur dabar gali pagalvoti: Vil
činskas rašo iš Anglijos! Laišką beskaity
damas, savaime grįžau j Kauną, į seniai 
jau dirbtą darbą, į mūsų, bendradarbių, 
santykius, jau padengiamus praeities šy
du, bet vis alsuojančius savotiška šiluma, 
kuri mus — bent taip jaučiuos — jungė. 
Norėčiau žinoti, kurie mūsiškių yra ištrė
mime. P. Andr. kartais matau, — jis čia; 
turėjau tarpinio kontakto ir su Ulicku, — 
savo laiku buvau susitikęs su jo dukterim. 
Jis pats daug išvargo, buvo smarkiai su- 
kritęs su sveikata ir gulėjo dėl to plaučių 
ligoninėj. Turėjo pereiti sanatorijon, bet 
ar jam tas pavyko, neturėjau žinių.

Pergyvenau mažą odisėją. Kai palikau 
nebesaugus Lietuvoje ir įvykių buvau pri
verstas vesti kurmio gyvenimą, sutaręs 
pasiryžau persikelti per jurą. Savo kreise
rio neturėdamas, išėjau jūron motoriniu, 
8 m. ilgio laiveliu. 12 valandų ėjome pilnu 
garu ir jau buvome nuo tėvynės krantų 
apie 120 km., tik staiga horizonte dūmai, 
vėliau stiebai, dar vėliau keturių laivų 
kontūrai ir aiškus jų artėjimas. Kas tie 
laivai, — negi atspėsi, o jūroj, kaip žinai, 
nėra jokių krūmų, kad galėtum pasislėpti.
Pasirinkimo nebėra, ir telieka laukti. Ne
ilgai ir laukėme, — be žiūrono jau buvo 
galima įžiūrėti plevėsuojantį hagenkroicą. 
Priplaukė, sustabdė, liepė lipti į laivą su 
visu žemišku turtu, vienoj rankoj pane
šamu, — ir jau mes Hitlerio belaisviai. 
„Nugalėtojas“ tik iš smalsumo pasidomė
jo, kas per jūrų keliauninkai tokioj neti- 
kusioj geldoj, ir nuplukdė mus atiduoti 
tiems, kas moka giliau susidomėti, — į 
Liepoją. Padėjo į kalėjimą, išlaikė apie
10 sav., dėl tuomet jau karštos temperatū
ros Liepojuje nespėjo pradėti tardyti ir 
pritraukė iki dienos, kada reikėjo kalėji
mus jau likviduoti. Prasidėjo kalėjimo 
sortavimas; sunkiau nuteistuosius į laivą 
evakuoti į Vokietiją kalinio būklėje. Kai 
ką pradėjo paleisti gatvėn. Priėjo ir mano 
eilė. Dėl to, kad nebuvau išaiškintas, ir 
dar dėl to, kad vyresnio amžiaus, vieną 
gražią dieną liepė ir man susirinkti savo 
turtą ir į kalėjimo raštinę, iš raštinės per 
sunkius kalėjimo vartus — į gatvę. Esi 
vėl žmogus ir dar laisvas. Supranti, koks 
puikus jausmas. Ir kojos lengvos dėl to, 
kad kalėjime palikau per tą laiką 16 kg. ir 
buvau neblogas kandidatas į šventuosius. 
Liepoj aus laisvas oras tuo metu jau buvo 
nevisai laisvas, — frontas vos 20 km. nuo 
miesto jau supo iš visų pusių, o rusų avia
cija lankėsi kasdien ir tratino. Visą savai
tę orientavaus, kas daryti, ir kitokio kelio 
nebeturėjau pasirinkti, kaip tik pačiam 
lipti į laivą ir keliauti į Vaterlandą. Tuo 
būdu atsidūriau Gdynėje, o iš ten vėl nė
riau į gilumą ir maišaty išbuvau niekieno 
nepastebėtas, ligi atėjo amerikiečiai. Li
kimas, ačiū jam, buvo gan palankus. Kas 
man už viską skaudžiausia ir dabar, tai 
kad įvykiai atskyrė nuo žmonos. Net jū
ron išplaukdamas, negalėjau su ja pasi
matyti ir viską sutarti. Kas ją ištiko dar 
prie vokiečių, gerai žinau. Žinau taip pat, 
kad buvo ir bolševikų suimta, bet neilgai 
palaikyta ir vėl paleista. Vėlesnėmis ži
niomis, tebegyvenanti Kaune, bet ar jos 
padėtyje kas pasikeitė pastaruoju laiku, 
nežinau. Pats supranti, kaip tokioj neži
nios nuotaikoj tenka jaustis.

Slegia ir bendras rytojaus neaiškumo 
ūpas. Du su viršum metai išbūti tremtinio 
būklėje yra iš viso markatnas daiktas, o 
dar čia pastaruoju laiku visus nervina be 
galo įkyrus tremtinių šukavimas nepabai
giamais screeningais. Ypatingai jie yra 
įkyrūs amerikiečių zonoj. Žmonės gyvena 
gandais, laukimu ir tremtinio daviniu, 
kuris rodo aiškios tendencijos blogėti, 
ypač pas mūsų ponus. Nuoširdžiai patar
čiau: kai ieškai darbo, rinkis riebų poną; 

pas kūdą labai bloga tarnauti. Kai kas 
visgi daroma. Šiaip taip dirba mokyklos, 
spausdinami vadovėliai, veikia profesiniai 
kursai, yra susikūrusios net dvi technikos 
mokyklos — Nuertingene ir Augsburge; 
Hamburge stengiasi veikti baltiečių uni
versitetas, bet tas viskas be natūralių 
šaknų, vėjo nupučiami dalykai...

Jaučiuosi neblogai, sveikata tuo tarpu 
neatsisako man patarnauti, ir laukiu, kaip 
mes visi, geresnių laikų. Širdingai Jus bu 
čiuoju ir geriausių linkėjimų visai Jūsų 
šeimai. Būsiu labai dėkingas, jei ir vėl 
parašysit tuo pačiu adresu. Užmiršau Jū
sų vardą, — bene Juozas. Būkite visi svei
ki ir kietai laikykitės, — dar grįšim Lie
tuvon.

Jūsų J. Kaminskas.

Per aštuoniolika metų, išgyventų išeivi
joje, su prof. Steponu Kairiu neteko susi
tikti, bet mūsų santykiai labai suartėjo. 
Vartant krūvą laiškų, kuriuos jis parašė, 
matyti ne tik asmeninių santykių evoliu
cija, bet ir didelis darbas, kurį velionis 
atliko būdamas išeivijoje. Emigravęs 1951 
metais į Ameriką, jis vadovauja Lietuvos 
Socialdemokratų Partijos Užsienio Dele- 
gatūrai, redaguoja žurnalą „Darbą“, rašo 
straipsnius laikraščiams, parašo du tomus 
atsiminimų: „Lietuva budo“ ir „Tau, Lie
tuva“.

Per pastaruosius ketverius metus, jau 
negalėdamas vaikščioti, St. Kairys ruošė 
medžiagą savo atsiminimų trečiajam to
mui, kuris turėjo apimti-nepriklausomy
bės laikotarpį. Jo pasisakymus ir straips
nius galima buvo nuolat užtikti spaudoje. 
Jo sveikinimas buvo skaitomas dar prieš 
mėnesį įvykusiam VLIKo Seime.

Prisimenant jo laimingą šeimyninį gy
venimą Kaune ir jo šiltus santykius su 
mylima žmona, paskutinieji 20 metų St. 
Kairio gyvenime atrodo be galo tragiški. 
Persiskyrimas su žmona, aprašytas laiške, 
ir išėjimas nežinion; žmonos pergyveni
mai Gestapo rūsiuose, o vėliau Sibire, be 
galo jaudino jį. Nežiūrint tai, kad jis bu
vo pakeitęs savo pavardę ir ilgą laiką va
dinosi Kaminsku, bolševikai iššifravo jo 
veiklą VLIKe. Nukentėjo ne tik jo žmona, 
bet į Sibirą buvo ištremti taip pat jo bro
liai bei seserys. Daugelis baigė savo die
nas Sibiro tundroje. 1956 metais žmonai 
buvo leista grįžti Lietuvon, bet ji negalėjo 
gauti nei kampo nuosavuose namuose, nei 
padoraus darbo. Pergyvenusi daug skau
džių dienų, 1957 metais ji mirė. Viską tą 
sunkiai pergyveno ir St. Kairys. Atrodo, 
kad jis paaukojo ant tėvynės aukuro dau
giau negu galėtų vidutinė žemiškoji bū
tybė.

Per savo nenuilstamą darbą ir pasišven
timą tarnauti savo tautai Steponas Kairys 
tapo viena šviesiausių asmenybių Lietu
vos istorijoje. Nors dabartiniams okupan
tams tarnaują istorikai bando apjuodinti 
jo vardą, bet tuščios yra jų pastangos. 
Auksas ir pelenuose žiba. Jo vardas liks 
Lietuvoje amžiais prisimenamas su di
džiausia pagarba. Lietuvos darbo žmonės 
bus jam visuomet dėkingi už jo kovą, gi
nant jų reikalus, siekiant demokratinio 
socializmo ir laisvės Lietuvai.

VAISINGIAUSI METAI
Lenkų tyrinėtojų duomenimis, vaisin

giausias yra toks amžius: chemikų, išra
dėjų ir poetų — 44 metų, aktorių ir kom
pozitorių — 48, gydytojų — 52, filosofų — 
54, matematikų ir satyrikų — 56, istorikų 
— 57 metų. Tačiau tai anaiptol nereiškia, 
kad tam tikrų profesijų žmonės nebūtų su 
kūrę ką nors didesnio anksčiau arba vė
liau. Pavyzdžiui, Teofrastas buvo 100 me
tų amžiaus, kai parašė savo „Maksimą“, 
Goethė turėjo 82 metus, kai sukūrė antrą
ją „Fausto“ dalį, Hugo parašė „Torkve- 
madą“, būdamas 80 metų amžiaus, o Ticia 
nas dar buvo kupinas kūrybinių jėgų, kai 
turėjo 97 metus.

Kiškis pašovė medžiotoją
Prancūzijoje, netoli Amiens, medžioto

jas nušovė kiškį. Pasidėjęs šautuvą ant že 
mės, atrodo, neuždaręs saugiklio, ėjo pa
siimti kiškio. Bet pasirodo, kad kiškis bu
vo tik sužeistas. Kai medžiotojas lenkėsi 
jo paimti, kiškis šoko bėgti, užšoko ant 
šautuvo ir, matyti, kojukėmis paspaudė 
šautuvo gaiduką. Šautuvas iššovė ir patai
kė medžiotojui į koją.

Tai labai retas atsitikimas, bet dėl me
džiotojo neatsargumo galimas. J.C. 
9QGGGGGGGGGGGGG
JEI REIKIA PASIŲSTI SIUNTINĮ
— KREIPKIS Į
LIETUVIŲ NAMŲ BENDROVĘ,

2, LADBROKE GARDENS, 
LONDON. W.ll.

GGGGGGGGGGGGGGG
Juo mažesnis kraštas ir juo mažesnė 

bomba, tuo didesnis yra pavojus susilauk
ti karo.

Guy Mollet
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Europos lietuviu kronikų Skaitytoju taukai
LONDONAS

PROF. STEPONO KAIRIO 
MINĖJIMAS

Londono Lietuvių Vienybės Klubas ruo 
šia gruodžio 16 d. mirusiam Nepriklauso
mybės akto signatarui, kovotojui už Lietu 
.vos laisvę, politikui ir visuomenininkui, 
Lietuvos V. D. Universiteto profesoriui S. 
Kairiui pagerbti minėjimą.

Minėjimas ruošiamas sausio 16 d., šeš
tadienį, Lietuvių Namuose Londone.

Pradžia 7 vai.
Velionies pagerbti minėjime kviečiami 

dalyvauti visi, kas tik tą šeštadienį turės 
keletą valandų laisvesnio laiko.

VISI Į LONDONĄ
Londono Jaunimas ruošia ypatingą šo

kių vakarą sausio 9 d., 7 v.v., Lietuvių 
Namuose (1 Ladbroke Gardens, W.11).

Kviečiamas visas Anglijos lietuvių jau
nimas gausiai dalyvauti.

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

Londono Jaunimas
CENTRINIO SKYRIAUS RINKIMAI
Kaip ir kasmet, rinkimai į Centrinio 

Skyriaus Valdybą, revizijos komisiją ir 
atstovų į visuotinį DBLS suvažiavimą bus 
atlikti korespondenciniu būdu.

Visi C. Skyriaus nariai prašomi siūlyti 
kandidatus į Skyriaus Valdybą, revizijos 
komisiją ir į atstovus į visuotinį DBLS su 
važiavimą.

Siūlomųjų kandidatų pavardes su jų 
raštišku sutikimu būti renkamais prašo
ma prisiųsti Centrinio Skyriaus Valdybai 
iki sausio 25 dienos.

Adresas: Centrinio Skyriaus Valdyba, 
1, Ladbroke Gardens. London, W.U.

VASARIO 16 GIMNAZIJOS VAJUS
Gruodžio mėn. gale J. Liūdžius 5 sv. au

ka pakėlė bendrą aukų sumą iki 202 sv. 
10 šil. ir 6 penų (žiūr. 1964 m. E.L. Nr. 
46). Tuo lyg ir būtų užbaigtas metinis Va 
sario 16 Gimnazijos vajus. Tačiau toji au
ka turėtų būti įžanga į naują 1965 metų 
vajų, nes praeitų metų sausio mėn. pirmo 
ji 5 sv. auka buvo taip pat J. Liūdžiaus.

O kad toks vajus reikalingas ir šiais me 
tais ir bus reikalingas ateity, tai aišku be 
jokių įrodinėjimų.

DBLS skyriai, suprasdami Liet. Gimna
zijos reikšmę, jau eilę metų aukojo be jo
kių paraginimų. Jie, aišku, aukos ir to
liau. Taip pat aukojo liet, klubai ir atski
ri tautiečiai ne DBLS nariai. Tikiu, kad 
tie patys aukos ir šiais metais, o gal au
kotojų skaičius ir padidės.

Manau, kad jei atskirai gyveną ir ne
priklausą jokioms liet, organizacijoms tau 
tiečiai pasiryš metų bėgyje aukoti pakar
totinai nors ir smulkiomis sumomis ir tas 
aukas tiesiogiai siuntinės man, tai aukoto 
jų skaičius ir aukų suma žymiai padidės.

Kiekviena gautoji suma bus pakvituo
jama ir skelbiama „Europos Lietuvyje“.

Aukas prašau siųsti: V. Strimas, 1 Lad
broke Gardens, London, W.U.

Surinktąsias aukas — 202.10.6 — DBLS 
Valdyba neatidėliodama persiųs Gimnazi
jos Direkcijai Vokietijon.

VAIKŲ KALĖDINIS SUBUVIMAS
Parapijos komitetas rengia Londono lie 

tuvių vaikams bendrą arbatėlę su trumpa 
menine dalimi, kurią atliks Londono Sa
vaitgalio mokykla.

Arbatėlė bus sausio 17 d., sekmadienį, 4 
vai. p.p., Londono Liet. Sporto ir Soc. Klu 
bo salėje (345A Victoria Park Rd., Lon
don, E.9). Visi kviečiami dalyvauti.

Atostogos Sodyboje
Neįmanoma gal būtų pageidauti, kad 

visi lietuviai vasaros atostogas praleistų 
Sodyboje. Tačiau, kai jau būta šen ir ten, 
atostogauta šitam ir anam krašte, gal ver
ta pagalvoti ir apie Sodybą. Juk vis dėlto 
tai yra vienintelė vieta, sakytume, vienin
telis Birštonas ar Palanga, kur lietuviai 
turi progos savoj draugijoj pabūti, kur jų 
vaikai, jei kartais patys ir nebesusikal- 
bėdami, gali nors lietuviškai kalbančių 
pasiklausyti...

Pamažu sąlygos keičiasi. Nežiūrint pas
tangų šiek tiek prasiplėšti, vis daugiau 
kambarių reikia užleisti iš darbingųjų ei
lių pasitraukiantiems. Atostogautojams 
lieka vis mažiau vietos. Tad būtų gražu, 
kad tą atliekamą vietą vasaros metu už
pildytų vien tik lietuviai. Tada nebereikė
tų laikas nuo laiko skųstis, kad Sodyboje 
dar vis nepakankamai garsiai skamba lie
tuviškas žodis ir daina.

Norint atostogas patogiai susitvarkyti, 
reikia nesivėlinti su užsakymais. Ypačiai 
tai aktualu šiais metais, kai nusistovėjusi 
pagrindinių valdiškų atostogų (Bank Ho
liday) tvarka pasikeičia. Kaip žinome, 
tradicinės Bank Holiday atostogos šiemet 
nukeliamos iš rugpjūčio pirmosios savai
tės į paskutinę. Pagal tai, be abejo, dau

LIET. SODYBA
KLUBO SUSIRINKIMAS

Sausio 23 d., 1.30 vai. p.p., Sodyboje 
šaukiamas Lietuvių Sodybos Klubo 
(Headley Park Club) metinis narių susi
rinkimas. Nariai kviečiami gausiai daly
vauti.

Klubo Valdyba

Draugai ir rėmėjai

Lietuvių Sodybos nedarbingų gyvento
jų Kalėdų fondui aukojo: Liet. Moterų 
Draugija Dainava ir maisto produktų 
krautuvės savininkas V. Ribokas po 20 
svarų. Nottinghamo lietuviai per K. Bi- 
vainį atsiuntė kartu su aukotojų parašais 
ir gražiais linkėjimais 7 svarus. Senas So
dybos prietelius T. Vidugiris paaukojo 5 
svarus. Po 3 svarus prisiuntė Bradfordo 
Lietuvių Klubas „Vytis“ ir J. Ramonis. B. 
Sagurskas ir Petrėnas prisiuntė po 2 sva
rus. Po 1 svarą aukojo J. Sarafinaitė, Jon- 
kaičiai ir J. Matulis.

Sodybos gyventojai nuoširdžiai dėkoja 
visiems tautiečiams, kurie švenčių proga 
juos prisiminė, praturtino kalėdinį stalą 
ir materialiai parėmė. Taip pat dėkoja 
Liet, bažnyčios klebonui už plotkeles ir 
visiems tiems, kurie prisiuntė kalėdinius 
sveikinimus bei linkėjimus.

Pensininkai
Pensininkų skaičius šiais metais beveik 

padvigubėjo. Be jau atvykusių, nuo N. 
Metų pradžios atsikrausto A. Petrauskas 
iš Londono. Yra ir daugiau kandidatų.

Kartu su žmonių skaičiumi didėja ir 
rūpestis, kaip juos geriau ir patogiau 
įkurdinti.

Vienas iš didžiausių patogumų senatvė
je ir ligoje yra šilima. Sodybos vilos re
monto darbams einant į galą, nutarta 
naujai įrengiamuose keturiuose kamba
riuose įtaisyti specialias elektrines kros
nis su pastovia šilimos atsarga (storage 
heaters). Tai bus didelis patogumas gy
ventojams, kuris betgi pareikalaus žymių 
išlaidų (vienos krosnies įrengimo mini
mali kaina yra apie 25 svarai).

Nuolatinis Sodybos pensininkų rėmėjas, 
biznio įmonės Progress Mercantile Co. 
Ltd. savininkas P. B. Varkala Kalėdų 
proga paaukojo šiam reikalui 50 svarų. 
Sodybos gyventojai ir administracija jam 
už tai labai yra dėkingi.

Būtų labai malonu, jeigu atsirastų ir 
daugiau geradarių, kurie padėtų padengti 
likusių kambarių apšildymo įrengimą.

DERBY
KŪČIOS

DBLS Derby skyrius, šalpos k-tui talki 
ninkaujant, suruošė sk. klubo patalpose 
skyriaus nariams bendrą Kūčių vakarie
nę. Dalyvavo gausus būrys narių ir sve
čių. Skyriaus pirmininkui pasveikinus ir 
palinkėjus linksmų švenčių, 20-tosios Kū
čios tremtyje buvo pradėtos malda, kad 
greičiau laisvė sugrįžtų į mūsų tėvynę.

Eglutės ir žvakių šviesoje, prie turtingo 
tradiciniais Kūčių valgiais stalo, apsida- 
lijus visiems plotkelėmis, buvo gražiai 
praleistas malonus Kūčių vakaras.

P. S.

gelis bandys ir savo asmeniškas atostogas 
pertvarkyti.

Daugumas lietuvių iki šiol atostogas 
užbaigdavo kartu su Bank Holiday savai
te, t.y. rugpjūčio mėn. pradžioje. Kaip da
rysime šiais metais?

Pagal Sodyboje įsigalėjusią tradiciją, 
Sekminių savaitę (birželio 5-12 d.) ir 
Bank Holiday savaitę (nuo rugpjūčio 28 
d. iki rugsėjo 4 d.) visi kambariai rezer
vuojami lietuviams.

Sekminės nesudarys rūpesčio — kam
bariai bus užpildyti ir perpildyti. Bet ar 
susidarys pakankamai vasarotojų Bank 
Holiday savaitei, kuri nusitęsia net į rug
sėjo pradžią? I šį klausimą negaišdami 
turės atsakyti patys vasarotojai: jei kam
barių neužsakys savieji, teks juos atiduo
ti kitiems. Tuo tarpu visi kambariai re
zervuoti lietuviams, ir laukiama užsa
kymų.

Būtų gera, kad iš viso dėl lietuviškų 
atostogų daugiau pasisakytų ir pareikštų 
savo nuomones bei pageidavimus patys 
vasarotojai. Ypačiai tie, kurie plačiai 
atostogauti važinėjo ir daugelyje vietų 
jau buvojo.

J. L.

VOKIETIJA
— Tėvas Alfonsas Bernatonis — Lietu

vių Sielovados Vyriausias Tvarkytojas — 
išleido aplinkraštį, ragindamas užsisakyti 
geros lietuviškos spaudos naujiems 1965 
metams.

— Steigiami nauji darbo daliniai prie 
amerikiečių armijos Bad Kreuznache ir 
Mainze. Naujiems daliniams skubiai rei
kalingi: inžinieriai, sekretoriai, technikai, 
šoferiai, staliai, mūrininkai, elektrikai ir 
paprasti darbininkai. Tarnaujant yra ga
limybė mokytis įvairių amatų. Amžius 
nuo 18 iki 64 metų. Norintieji dirbti turi 
būti sveiki ir teismo nebausti. Pirmenybė 
teikiama buvusiems Labor Service dali
niuose. Aprūpinimas: maistas, patalpos, 
rūbai ir alga pagal Labor Service atlygi
nimo lentelę. Dėl įstojimo į naujus dali
nius ir smulkesnių informacijų prašoma 
kreiptis raštu ar asmeniškai sekančiu ad
resu: Kpt. J. Matulaitis, 65 Mainz. Rein- 
gauwall.

— Vokietijoje baigė universitetus ir 
gavo diplomus: gydytoja Greta Jasevičiū- 
tė, gim. 1938.VI.10 d. Kaune, baigė Vasa
rio 16 Gimnaziją 1957.IH.28 d. Šiemet rug
sėjo 5 d. susituokė su mediku Baliu Pet- 
kausku ir apsigyveno Heidelberge.

— Gydytoja Rimutė Mariūnaitė, gim. 
1936.IV.5 d. Kaune, baigė Lietuvių Gim
naziją 1957 m. Su diplomu išvyko svečiuo
tis pas gimines į Ameriką, grįžta pas tėve
lius į Frankfurtą. Tėvelis yra Krašto Val
dybos reikalų vedėjas.

— Gydytojas Zigmas Kungys, gim. 
1924.1.24 d. Pajūryje, Žemaitijoje, baigė 
gimnaziją Eichstaette, studijavo Tuebinge 
ne, Heidelberge, Mainze.

— Hamburgo „Caritas“ paskyrė Vasa
rio 16 Gimnazijos mokiniams 80 porų 
nylon kojinių.

— Gražius namus Neustadte pasistatė: 
Jonas Breskys, A. Bormanas. Feliksas 
Latvis ir Pranas Rimkus.

— Hamburge studijuoja: Arvydas Lin
gė, Jaunutis Klimaitis, Ričardas Baliulis 
ir Hanelorė Kokstaitė-Kokst. Kristina 
Šikšniūtė-Gentzkowienė persikėlė gyventi 
su šeima į Bueckeburgą. Valstybinius mo
kytojos egzaminus laikys Hannoveryje.

— Vechtoje Lietuvių Senelių Prieglau
doje yra dvi laisvos vietos moterims.

— Sofija Martinovienė-Vitkūtė išsikėlė 
iš Hamburgo į Stegeną prie Kayhude, 
Kreis Štormam.

— Jonas Valaitis, vaikų rūpesčiu, pa
statė Endrikiui Čerkui ir Onai Čerkuvie- 
nei gražius marmurinius paminklus, kurie 
savo originalumu ifTieTuviškumu patrau
kia kiekvieno praeivio dėmesį.

— Kai kurie lietuviai parašė laišką 
Justui Paleckiui, Vilniaus Radiofonui ir 
Kultūrinių ryšių su užsienio lietuviais ko
mitetui prašymą, kad Kalėdų pirmąją 
dieną per Vilniaus radiofoną būtų trans
liuojamos lietuviškos pamaldos su šventi
niu pamokslu ir lietuviškomis Kalėdų 
giesmėmis.

NAUJA VALDYBA
Gruodžio 6 d. visuotinis susirinkimas 

išsirinko naują PLB Muencheno apylin
kės Valdybą.

Naujos valdybos pirmininkas — A. Bra- 
kauskas, sekretorius — inž. R. Hermanas, 
iždininkas — inž. E. Skeberdis.

KŪČIOS VECHTOJE
Lietuviai seneliai Vechtoje prie papuoš

tos eglutės gražiai praleido kūčių vakarą. 
Atvykęs kun. P. Girčius ta proga tarė žo
dį, sugiedojo evangeliją, ir visi bendrai 
pasimeldė. Su kalėdinėmis plotkelėmis 
buvo pradėta valgyti kūčių vakarienė. Be 
abejo, seneliai šį šventą vakarą su ilgesiu 
prisiminė savo tėvynę. Po vakarienės, 
esant gerai nuotaikai, klebonas pakalbėjo 
apie Donelaitį ir paskaitė iš „Metų“ — 
Žiemos rūpesčius. Pažymėtina, kad lietu
viai seneliai Vechtoje gyvena naujose 
gražiose patalpose ir yra rūpestingai glo
bojami pasišventusių vienuolių seselių. 
Kalėdų rytą išpuoštoje koplyčioje klebo
nas atnašavo Šv. Mišias ir perskaitė Ka-
lėdų proga lietuvių sielovados direkto- den Tree — 1.8.0.
riaus Tėv. Alf. Bernatonio laišką. Per pa- Nerimą Narutė — Relikvijos — 0.14.8.
maldas seneliai graudžiai giedojo kalėdi- Sibiro tremtinių ranka parašyta maldų
nes giesmes, kurioms vadovavo U. Linar- knygelė „Marija, gelbėk mus“ — 0.9.3. Šią 
tienė. Į lietuvių senelių prieglaudą Vech- maldaknygę galima gauti lietuvių ir anglų 
toje priimami apsigyventi lietuviai sene- kalbomis.
liai iš visos Vokietijos. Tuo reikalu gali- Žemėlapiai, gintaras, plokštelės, laikraš- 
ma kreiptis laišku šiuo adresu: Ehrvv. čiai bei žurnalai.
Schw. Oberin, St. Hedwigs-Stift, 2848 Rašyti: DAINORA, 14 Priory Rd„ Kew, 
Vechta i. Old. Surrey.
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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.
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Redakcijos ir Administracijos 
adresas: 1, Ladbroke Gardens, 
London, W.ll. Tel. PARk 2470.

Leidžia Liet. Namų Akc. B-vė. 
Leidimo Tarybą sudaro DBLS V-ba 
ir Europos Lietuvių Bendruomenių 
pirmininkai.

Redakcija rankraščius taiso ir 
trumpina savo nuožiūra.

Prenumeratos kaina: metams 
40 šil., 6 mėn. 22 šil., atskiras nr. 
1 šil.; dolerio kraštuose—6 doleriai 
metams; Vokietijoje—DM 22.

Už laikraštyje kieno nors spaus
dinamųjų skelbimų turinį nei lei
dėjai, nei redakcija nesiima atsa
komybės.

VARDAN TEISYBĖS

Vilniuje leidžiamasis komunistų propa
gandinis laikraštėlis „Tėvynės Balsas“ 
Nr. 88(775) aprašo Staniūnų tarybinį ūkį. 
B. Marcinkevičienė rašo, kad ji ten va
žinėdama jautėsi, kaip rojuje. Kolchozi- 
ninkai visko turi: kino salę, kultūros rū
mus, mokyklą ir gražią valgyklą, kurioje 
„laimingi“ žmonės dažnai nuramina savo 
alkį kvepiančia barščių sriuba.

Bet B. Marcinkevičienė aprašo dar ir 
savo susitikimą ir pasikalbėjimą su Petru 
Žukausku. Jis džiaugiąsis dabartiniu gy
venimu ir prisiminė ir praeito gyvenimo 
vargus. Nepriklausomybės laikais P. Žu
kauskas, būdamas kalviu Staniūnų dvare, 
buvęs skriaudžiamas kartu su kitais ku
mečiais to dvaro pono T. Chodakausko. 
Už dukters gydymą ponas pasiūlęs jam 
užstatyti paskutinę karvę. Kumetė Jas- 
nauskienė negavusi jokios pašalpos už sa
vo tėvą, kuris buvo subadytas dvaro bu
liaus. Nors bandė skųstis teismui, bet ir 
teismas poną palaikęs.

Beskaitant tą B. Marcinkevičienės 
straipsnį, darosi net šlykštu, nes aš labai 
gerai žinau visą teisybę.

Man teko keletą metų ūkvedžiauti pas 
T. Chodakauską Bitaičių ūkyje, kuriame 
tuo laiku P. Žukauskas buvo kalviu. Nuo 
1936 metų visi kumečiai gyveno naujuose 
kumetynuose, kuriuose kiekviena šeima 
turėjo po du kambarius ir virtuvę. P. Žu
kauskas, kaip kalvis, turėjo atskirą name 
lį su dviem kambariais ir virtuve netoli 
kalvės.

Bitaičių ūkyje niekas iš darbininkų kar 
vių nelaikė, nes kiekviena šeima gauda

KALĖDŲ EGLUTĖ OSNABRUECKE
Antrąją Kalėdų dieną Osnabruecko lie

tuviai po pamaldų ir pietų susirinko vie
noje svetainėje į jaukų kalėdinį pobūvį. 
Susirinkimą atidarė apyl. pirm. VI. Žaliu
kas. Buvo sugiedotas tautos himnas. Po
būvio metu kalbėjo iš Hannoverio atvy
kęs lietuvių atstovas prie vietos vokiečių 
valdžios J. Vagneris ir klebonas kun. P. 
Girčius. Vargo mokyklos vaikai, vado
vaujami V. Rudžio, padeklamavo šiuos 
eilėraščius: A. Žaliukas — Aš knygutė, J. 
Rudys — Kiškis, S. Biržinytė — Sapnas, 
J. Vėgneris — Apie neklaužadas vaikus. 
J. Rudys — Vėjui, K. Biržinytė — Šokis, 
M. Vėgnerytė — Jonas, o moksleivė M. 
Serapinaitė vaizdžiai paskaitė Dievo mo
tinos lopšinę. O vargo mokyklos mokyto
jui akordeonu pritariant, buvo sudainuo
ta: Leiskit į tėvynę, Pražydo jazminai po 
langu, Ant kalno mūrai, Eisim, broleliai, 
namo, namo, Buvo gera gaspadinė. Be to, 
buvo pašokti šie tautiniai šokiai: Sukti
nis, Klumpakojis ir Noriu miego, saldaus 
miego. Paskui atvykęs Kalėdų senelis vi
sus vaikus gausiai apdovanojo. Šis kalė
dinis pobūvis visiems paliko gražų įspūdį.

LIETUVIŠKOS KNYGOS
Naujausios knygos:

A. Nevardauskas — Pajūriais, pama
riais, gausiai iliustruota mūsų pajūrio 
vaizdais — 1.16.8.

St. Yla — Moderni mergaitė. Tai nauja, 
dar nematyta viešnia lietuvių knygų tar
pe — 0.18.6.

Dr. J. Prunskis — Mokslas ir religija. 
D. ir G. Sibiro kankiniams pagerbti šį lei
dinį skiria autorius — 0.14.8.

J. Kralikauskas — Mindaugo nužudy
mas. Šiame istoriniame romane autorius 
atgaivina didelę tautos žaizdą — 1.2.0.

St. Kairys — Tau, Lietuva. Šioje knygo
je autorius visą gyvenimą skiria savo tau
tai, kad būtų laisva ir demokratinė — 
1.15.0.

St. Zobarskas — Selected Lithuanian 
Short Stories — 1.15.0.

I. Šeinius — The Ordel of Assad Pasha 
— 0.14.0.

V. Krėvė — The Herdsman and the Lin- 

vo iš ūkio po penkius litrus šviežio pieno 
į dieną, o žiemą po keturius litrus.

1937 m. P. Žukausko dukrelei, žaidu
siai kalvėje, buvo akytė užgauta geležies 
skeveldrėlės. Tuojau ji ūkio arkliais buvo 
nuvežta į Šiaulius pas daktarą. Bet T. 
Chodakauskas jam nieko neskaitė nei už 
sugaištą laiką, nei už arklių naudojimą. 
O pasiūlyti užstatyti paskutinę karvę už 
gydymą negalėjo, nes P. Žukauskas nė vie 
nos karvės neturėjo.

1937 m. rudenį T. Chodakauskas nusi
pirko iš grafienės Staniūnų dvaro centrą, 
į kurį buvo perkraustytas gyvulių pertek- 
liūs iš Bitaičių ūkio. Siunčiant suomių 
veislės bulių, aš pats parašiau laišką Sta
niūnų ūkvedžiui, kad bulius yra piktas ir 
be kartelės nuo saito negalima jo vedžio
ti. Bet 1938 m. pradžioje sužinojau, kad 
Staniūnų ūkio šėrikas (Jasnauskienės tė
vas), neklausydamas mano perspėjimų, 
nesisaugodamas eidavo prie buliaus. Ir 
vieną kartą jis buvo žiauriai subadytas. 
Tai kieno čia kaltė: T. Chodakausko, ar 
šėriko?

T. Chodakauskas, atsižvelgdamas į šė
riko žmonos padėtį, davė jai su nedarbin
gais vaikais butą ir išlaikymą nemoka
mai. Bet ji, norėdama gauti visą išlaiky
mą iki gyvos galvos, padavė T. Choda
kauską teisman. Bet teismas, remdamasis 
liudininkų parodymais ir mano įspėjimo 
laiškais, bylą nutraukė. Tačiau T. Choda
kauskas nė šį kartą jai su vaikais nenu
traukė nei išlaikymo, nei buto. Taip ji gy 
veno iki 1940 metų, kol bolševikai okupa
vo Lietuvą.

Jonas Strumskis

ITALIJA
LIETUVA PRIEŠ ITALIJĄ

Tokiuj vykstant tarptautinei olimpia
dai, Castelnuovo liet, jaunimas stojo į 
rungtynes su vietine italų futbolo koman
da. Buvo kovojama dėl taurės, kurią pa
skyrė Castelnuovo Sportinių Organizacijų 
sąjunga. Lietuvos garbę gynė kap. K. Ki- 
venas (čikagietis) ir žaidikai J. Repšys, 
Z. Žebelys, G. Barauskas iš Anglijos ir R. 
Bartaška, Alb. Pušys, R. Mickevičius, P. 
Butkevičius ir Ed. Budrys iš Vokietijos 
(K. Repšys, iš Venecuelos, nežaidė, nes 
buvo susirgęs). Nors ir teko sunkiai kovo
ti, vis tiek lietuviai laimėjo 5:2. Taurę, 
ant kurios buvo įrašyta LITUANIA, lietu
viams įteikė pats sportinių organizacijų 
pirmininkas senjoras Bargetto.

Gintautas Barauskas

SVEČIAS GIMNAZIJOJ
Lapkričio 17-18 dienomis kun. Benedik

tas Sugintas, 13 Saleziečių gimn-jos Rė
mėjų Būrelių organizatorius ir vadovas, 
lankėsi liet, saleziečių įstaigoj, Castenuo- 
vo Don Bosco miestely. Jaunimas mielą 
svetį sutiko dūdų orkestru ir jam pagerb
ti suruošė jaukų vakarėlį, kurio metu įs
taigos fundatorius kun. J. Zeliauskas, spe
cialiai atvykęs iš Vatikano, didžiai nusi
pelniusiam Castelnuovo ypatingam Gera
dariui įteikė menišką padėkos perga
mentą. pg

Juokai iš anapus
KUNIGAS IR MILICININKAS

Važiuoja kunigas Varšuvos gatve dvira
čiu pas ligonį. Sustabdo milicininkas it 
sako:

— 50 zlotų pabaudos, kunige! Be šviesų 
važiuoji!

Kunigas bando teisintis:
— Pone milicininke, labai skubu, ligo

nis miršta, Dievulį vežu...
— Aha... dviese važiuojat! Dar 50 zlo

tų!
ŠUNŲ LOGIKA

Bėga du šunys: vienas iš Varšuvos į Če
koslovakiją, kitas iš Prahos į Lenkiją.

Pakely susitinka, pasiuosto ir pasikalba:
— Koks gi galas tave neša į Prahą?
— Noriu skaniau paėsti. Bet ko gi tu 

bėgi į Varšuvą?
— Paloti.

EUROPOS LIETUVIS —
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