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Drąsus jaunimas ir režimas
Generolo majoro laipsnį nešiojąs buvęs 

politrukas Macijauskas parašė „Švytury
je“ išspausdintą laišką jaunam draugui ir 
jame pakalbėjo apie drąsą.
. Drąsaus jaunimo yra visur, dėl to yra 
jo ir susovietintuose kraštuose. Tačiau su- 
sovietintuose kraštuose vis daugėja tokio 
jaunimo, kuris drąsiai smogia peiliu savo 
draugui ar pažįstamam vakaruškose, išgė
rimuose ar tiesiog praeinančiam iš už 
kampo. Tokia drąsa, be abejo, nėra drąsa. 
Ji yra ir krašto ir paties jaunimo nelaimė. 
Dėl to generolui ir pavesta įrodinėti, kad 
tokių dalykų reikia atsikratyti.

O kaip tu, žmogau, gali čia įrodinėti, 
kad ta nelaimė turi esmines šaknis! Iš
rauk šaknis, tai pasikeis ir jaunimas. Bet 
jeigu išrausi šaknis, tai nebeliks ir sovie
tinio režimo. Patys generolo Macijausko 
įrodinėjimai patvirtina tą tiesą. O ko jo 
įrodinėjimams trūksta, tai visą tiesą at
baigia skleisti gyvenimas. Generolas, pa
vyzdžiui, nurodinėja, kad karo metu so
vietinėje pusėje vykęs masinis didvyriš
kumas. žodžiu, visi, kas tik buvo fronte, 
puolė priešą nesidairydami ir arba žuvo, 
arba laimėjo.

Tai tiesa, bet ne visa tiesa.
Generolas, aišku, žino visą tiesą, bet ją 

nujaučia ir jaunimas. Tie kariai ėjo ir žu
vo arba laimėjo, nes jie buvo varomi ar
ba vadų, arba specialių dalinių. Vadinas, 
apie sąmoningumą čia tiesiog neįmanoma 
kalbėti. Kiek čia to sąmoningumo gali bū
ti, kai tau į nugarą atremtas ginklas?

Dabar, taikos metu, žinoma, drąsos ro
dymas net ir nusikaltimų atveju nėra ma
siškas. Bet jaunimui už nugaros vis tiek 
tebestovi partijos patikėtiniai ir teberei- 
kalauja pasiduoti drausmei ir be jokių są
lygų klausyti ir vykdyti, kas įsakyta. Tai
gi jokio sąmoningumo nereikia, jis nepa
kenčiamas. O Macijauskas stengiasi jau
nimui pakišti tokią revoliucinę mintį, kad 
drąsa turi būti sąmoninga. Jei kam nors 
smogsi peiliu, tai turi ne drąsą rodyti, bet 
galvoti.

Bet toks reikalavimas prieštarauja vi
sai sovietinio gyvenimo praktikai. Partija 
juk įsakinėja komsomolo vadams, ką jie 
turi daryti. Komsomolo vadai stengiasi 
susemti į savo organizaciją visą jaunimą 
ir įsakinėja jam, ką jis turi daryti. Jokios 
laisvės galvoti, svarstyti, įsisąmoninti ir 
apsispręsti. Kai šitaip kietai už virvės lai
komas jaunimas nutrūksta, tada jis ir to
liau pildai'u <*„aąHiBn«Mm>~dnl.vku.. .

Tačiau vykdyti generolo norą, kad jau
nimas būtų sąmoningas, reikštų paleisti jį
nuo tos partinės virvės, pašalinti varovus 
ir leisti jauniems, augantiems ir bręstan
tiems jaunuoliams iš automatų pasidaryti 
vėl žmonėmis.

Paskaitos, zuperis ir kita
Maskviškės „Žinijos“ draugijos lietu

viško skyriaus vicepirmininkas J. Grigo
nis „Mokslo ir gyvenimo“ žurnale patei
kia ko gražiausių skaitmenų iš tos drau
gijos veiklos Lietuvoje. Į ją suvarytieji 
inteligentai per pirmuosius 1964 m. devy
nis mėnesius vien chemijos klausimais 
perskaitė 5486 paskaitas. Per tuos mėne
sius iš viso buvo perskaityta 81.347 pa
skaitos.

Turint galvoje, kad į tą draugiją suva
ryta tik 22.000 inteligentų, tai visiškai su
prantama, koks bereikalingas krūvis 
jiems yra tos paskaitos. Bet Grigonis taip 
pat suskaičiavo, kiek dar yra palaidų žmo 
nių su aukštuoju mokslu. Be abejo, bus 
stengiamasi ir juos suvaryti į tą organiza
ciją, ir tada arba padvigubės paskaitų 
skaičius, arba palengvės našta tas paskai
tas ruošti ir skaityti.

Bet visas tas reikalas turi dar ir kitą
pusę. Būtent, kiek naudos tos paskaitos 
duoda? Pavyzdžiui, chemija sovietiniame 
gyvenime dabar maždaug reiškia trąšas, 
kurių vis tiek nėra. Tai ar nebūtų buvę 
geriau ne 5486 paskaitas skaityti apie jas, 
paskaitininkams mokėti kelionės išlaidas 
ir varginti žmones, bet kaip nors pasi
stengti pinigus ir energiją sunaudoti pa- 

į gaminti bent 5486 maišeliais daugiau zu
perio ar kokių nors laukams tręšti naudo
jamų druskų? Protingi planuotojai taip, 
žinoma, ir būtų padarę. Deja, sovietiniai 
Planuotojai nori paskaitomis patręšti 
laukus...

Kitų paskaitų daugumą, be abejo, suda
ro ideologinės — apie sovietinės valdžios 
gerumą, bedievybę ir panašiomis temo
mis. Bet mes ir čia turėtume gerą pasiū
lymą. Dabar vieni vargsta tas paskaitas 
rašydami ir važinėdami jų skaityti, kiti 

’"l1 tU-klausytj- Kadangi draugija pi- 
i8i»? ,ebruksta’ tai ii galėtų tas paskaitas 
aka vtl Z”80 Žm°neS bŪtinai jas

Jei butu išleistos 81.347 paskai-

(Elta) 1964 m. lapkričio 28-29 d.d. VLI- 
Ko Seime naujuoju pirmininku išrinkus 
V. Sidzikauską, Eltos Informacijų Redak
toriaus paklaustas, jis atsakė į eilę klau
simų.

— Kaip Tamsta vertini partijų bei są
jūdžių apsijungimą Vyriausiajame Lietu
vos Išlaisvinimo Komitete? Ar naujos su
dėties VLIKas bus pajėgesnis atlikti jam 
skiriamuosius uždavinius?

Politinių ir rezistencinių organizacijų 
apsijungimą VLIKe vertinu kaip svarbų 
įvykį kovai dėl Lietuvos laisvės. Neabejo
ju to apsijungimo geru poveikiu ir Lietu
vos laisvinimo bylai, lietuviams okupuo
toje Tėvynėje ir laisvajame pasaulyje. 
Tai didelis smūgis okupantui ir jo talki
ninkams Vilniuje.

Apsijungusiam VLIKe į Lietuvos vada
vimo darbUs įsitraukia didesnis organiza
cijų bei asmenų kiekis, visa eilė naujų, 
sumanių, pasiruošusių žmonių. Tatai di
dina VLIKo pajėgumą bei poveikį.

— Kurie uždaviniai, Tamstos manymu, 
dabar laikytini pačiais svarbiausiais?

Du pagrindiniai veiksniai turi ir turės, 
sakyčiau, lemiamą poveikį mūsų tautos 
siekimams ir pastangoms laisvai spręsti 
savo valstybinį gyvenimą: vidinis veiks
nys, tariant, pačios tautos potencialas, jo 
panaudojimas bei vaidmuo, ir išorinis 
veiksnys, tariant, tarptautinė raida. Ne
apleisdamas tarptautinio baro, VLIKas 
dabarties sąlygomis vienu pirmųjų savo 
uždavinių laikys stiprinti bei aktyvinti 
vidinį veiksnį.

— Ar numatoma sukviesti bendras lais 
vinimo organizacijų suvažiavimas?

Taip, planuojama sukviesti bendrą visų 
laisvinimo veiksnių suvažiavimą.

— Kaip, Tamstos nuomone, turėtų at
rodyti VLIKo veikla globaliniu mastu ir 
jam dirbant JAV-se bei ten susiduriant 
su kitų laisvinimo organizacijų veikla?

Savo apimtimi ir pobūdžiu VLIKo veik
la yra globalinė, atseit, turi reikštis vi
suose žemynuose. Su ALT, PLB Valdyba, 
Lietuvos Laisvės Komitetu, o ypač su Lie
tuvos Diplomatine Tarnyba VLIKas pa
laikys kuo glaudžiausius bendradarbiavi
mo santykius, derins atskirus ir bendrus 
žygius, vengs nereikalingo dubliavimo.

— Ar numatytas VLIKo atstovavimas 
Europoje ir kuriose srityse jis reikštųsi?

VLIKo atstovybių-ekspozitūrų kituose

r SeptųnioS DIENOS -Į
MIRĖ WINSTONAS CHURCHILLIS

Londone mirė Britanijos valstybininkas 
Winstonas Churchillis, karo metu vadova
vęs kraštui (po karo, pralaimėjus darbie- 
čiams rinkimus, jis vėl vadovavo kraštui). 
Jis buvo jau daugiau kaip 90 m. amžiaus.

STEWARTAS VIETOJ GORDONO
WALKERI0

Britanijos užsienių reikalų ministeris 
Patrikas Gordonas Walkeris papildomuo
se rinkimuose nelaimėjo vietos į parlamen 
tą. O kadangi ministeris gali būti tik par
lamento narys, tai jis atsistatydino.

Nauju užsienių reikalų ministeriu pa
skirtas Michaelis Stewartas, kuris naujoje 
vyriausybėje ligi šiol buvo švietimo mi
nisteriu.

PREZ. JOHNSONAS PRISIEKĖ
Ligi šiol ėjęs prezidento pareigas, kaip 

prezidento įpėdinis viceprezidentas, sau
sio 20 d. Johnsonas buvo prisaikdintas 
kaip tikras prezidentas.

NORĖTŲ AUSTRALIJOS KVIEČIŲ
Indija bando nupirkti iš Australijos mi

lijoną tonų kviečių.
Indija gauna kviečių iš JAV, tačiau te

nykščiai streikai trukdo pristatymą jų.

ATSAKYMAS DĖL ATOMINIŲ PAJĖGŲ
Maskvoje posėdžiavusieji Varšuvos pak

to kraštų (komunistinių) atstovai paskel
bė pareiškimą, kad jie bus priversti grieb
tis atitinkamų saugumo priemonių, jei Va
karų kraštai vykdytų savo planą sudaryti 
bendrąsias atomines pajėgas.

Lenkai vėl pasiūlė šaukti viršūnių kon
ferenciją Europos saugumui aptarti. Be to, 
buvo iškeltas klausimas sudaryti tarp NA
TO ir Varšuvos kraštų nepuolimo sutartį.

tos, tai susidarytų jau visa biblioteka, už
tektų skaitymo ilgiems metams. Paskui 
tik liepi žmogui nusipirkti ir skaityti. O 
jei kas nustatytu laiku neperskaito, tai 
darbovietėj nemoki jam atlyginimo arba 
uždarai į kalėjimą. Diktatūroje tokie da
lykai juk leistini. 

kraštuose klausimas tiesiogiai priklauso 
VLIKo pirmininko pavaduotojui St. Lū
šiui. Koks tas atstovavimas bus Europoje 
ir Vokietijoje, paaiškės netrukus. Noriu 
tik pastebėti, kad šiam klausimui VLIKo 
Valdyba skirs didelį dėmesį.
__—Kaip vertinate Europoje atliekamąjį 
informacijos darbą (Eltos biuleteniai, lie
tuvių k. valandėlės radiofonuose)? Ar 
numatoma šis baras stiprinti Europoje?

Eltos ir radijo valandėlių darbą aukštai 
vertinu. Vis dėlto manau, kad jis kai ku
riais atžvilgiais ir kai kuriose srityse tu
rės būti patobulintas, žinoma, kiek leis 
VLIKo lėšos.

Informacijų sritis yra pavesta VLIKo 
Valdybos generaliniam sekretoriui J. Au
dėnui. Nuo jo priklausys pateikti Valdy
bai eventualius naujus planus bei suma
nymus.

— Ar numatoma stiprinti VLIKo veik
lą leidinių srityje?

Pasigendame kai kurių labai reikalingų 
informacinio pobūdžio leidinių apie Lietu
vą. Kiek tik sąlygos leis, stengsimės tą 
spragą užtaisyti.

— Tamstos nuomonė lėšų klausimu 
VLIKo darbus remiant?

Esu viltingas. Mano vilčiai pagrindą su
daro visų patriotinių lietuvių jėgų susiri
kiavimas ir autoritetinga bei veikli Tau
tos Fondo vadovybė su prel. Balkūnu prie 
šakyje.

— Kokie Tamstos bendri įspūdžiai 
New Yorke VLIKo Seimui įvykus?

Lapkričio 28-29 d.d. New Yorke posė
džiavęs apjungtojo VLIKo Seimas buvo 
įspūdinga visuotinio laisvųjų lietuvių 
sieloj imosi savo tautos ir savo valstybės 
reikalais apraiška. Drauge tai buvo lais
vųjų lietuvių nepalaužiamo ryžto de
monstracija tęsti kovą dėl Lietuvos lais
vės iki pergalės.

— Kokie Tamstos, kaip VLIKo Valdy
bos Pirmininko, pageidavimai lietuvių vi
suomenei išeivijoje?

k Mano pageidavimai laisviesiems lietu
viams — padvigubinti tautinį veiklumą ir 
dosnumą Lietuvos laisvės ir lietuvybės 
reikalams, vieningai spiestis apie VLIKą 
ir Lietuvių Bendruomenės organus. Jie 
turi tapti visus geros valios lietuvius ap
jungiančia jėga tautiniams ir valstybi
niams uždaviniams vykdyti.

PAŠOVĖ MINISTER! PIRMININKĄ
Pakeliui į parlamentą buvo pašautas 

Persijos min. pirmininkas Mansuras.
Pasikėsintojas (19 m. amžiaus jaunuo

lis) suimtas.

KINIEČIŲ KOLONIALIZMO
PASIREIŠKIMAS

Kiniečiai įvykdė rašybos reformą Sin- 
kiango provincijoje, kur gyvena apie 5 mil. 
uigurų ir kazachų.

Ligi šiol tos provincijos gyventojai nau
dojosi arabiškais rašmenimis. Dabar jiems 
buvo primesta kirilica (slaviški rašmenys, 
kuriais naudojasi S. Sąjungoj kitąpus sie
nos gyvenanti tų tautų dalis).

Reforma sukėlė pasipriešinimą. Bet visi 
nepatenkintieji buvo apšaukti „moder
niaisiais revizionistais“ ir „parapijiniais 
nacionalistais“ ir numalšinti.

WILSONO KELIONĖ AMERIKON
Vasario mėn. Britanijos min. pirm. Wil- 

sonas važiuoja į JAV tartis su prez. John- 
sonu.

Jis taip pat pasakys kalbą J. Tautų su
sirinkime ir pasimatys su Kanados min. 
pirmininku.

DRAUSMĖ PARYŽIEČIAMS
Seinos savivaldybės sveikatos skyrius 

skelbia daugybę naujų potvarkių, kaip tu
ri laikytis Paryžiaus gyventojai. Draudžia
ma lesinti balandžius, spiaudyti į prie ta
kų esančias gėlių loveles, auginti ožkas, 
miegoti rūsiuose ir kt.

BENDRI PINIGAI
Europos Bendrosios Rinkos kraštai pra

deda svarstyti bendrų pinigų klausimą.
Kadangi praeitų metų pabaigoje buvo 

sutarta dėl bendros grūdų kainos, kas 
ypač rūpėjo Prancūzijai, tai ir Prancūzijos 
vyriausybė palanki bendriesiems pini
gams.

— Praeitais metais Ryttų Berlyne lan
kėsi apie 92.000 turistų iš Belgijos, Pran
cūzijos, Britanijos ir Skandinavijos 
kraštų.

Europos ir Amerikos spaudos nuotrupos

Doleriai
J.A. Valstybės savo biudžete mažina tas 

sumas, kurios skiriamos ūkiškai atsiliku- 
siems kraštams remti. Ar nebėra jau rem
tinų kraštų, ar Amerika nebemato reikalo 
remti? Spauda ta proga kelia klausimą, 
kad iki šiol daug paramai skirtųjų sumų 
nueidavo niekais, būdavo iššvaistoma. 
Amerikiečių „The New York Times“ rašo: 

„Bandymas paramą gaunančius užsienių 
kraštus paversti paklusniomis marionetė
mis reikštų papirkinėjimą ir prievartavi
mą, niekais paverstų ligšiolinius tokios 
paramos pasiekimus ir iš viso nesėkmin
gai pribaigtų tokį pagalbos teikimą. Bet 
būtina reikalauti, kad su paramą gaunan
čiais kraštais būtų aptariama, kaip viskas 
sunaudotina, nes Amerikos noras yra pa
remti į pastovų gyvenimą linkusias tau
tas“. /

Kitas amerikiečių laikraštis, „N.Y. He
rald Tribūne“, irgi rašo:

„Geriausias būdas užsieniams skirtąją 
paramą padaryti tinkamu užsienių politi
kos įrankiu tai prisilaikyti ko didžiausio 
lankstumo. Jei tik sąlygos leidžia, parama 
turėtų būti duodama ilgalaikiams projek
tams vykdyti. Ji turėtų būti nutraukiama, 
kai gavėjas aiškiai panaudoja ją prieš da
vėją ir prieš Amerikos interesus, žinoma, 
parama užsienių kraštams negali eiti kaip 
priemonė draugams ir sąjungininkams 
„pirkti“.

Už santūrų paramos dalijimą pasisako 
ir britų „The Daily Telegraph“, kuris rašo:

„Kai ūkiškai atsilikusieji kraštai para
mą gauti laiko natūralia teise, tai ar nebū
tų taip pat aiški teisė tą paramą sieti jei 
ne su politinėmis, tai bent su tam tikromis 
ūkinėmis sąlygomis? Amerikiečiai ir ne 
tik jie vieni visai teisėtai galėtų kelti klau 
simą, kiek gi tų ūkiniam atkutimui skiria
mųjų pinigų iš tiesų protingai sunaudoja
ma ūkinei pažangai, o kiek iššvaistoma vi
sokiems prestižo dalykams ar paramą ga
vusios vyriausybės partinės politikos rei
kalams tenkinti“.

PROF. J. BALTRUŠAITIS EUROPINIO
SĄJŪDŽIO POSĖDŽIUOSE

Sausio 16 d. Paryžiuje įvyko Europinio 
Sąjūdžio Tarptautinės Tarybos metinis 
susirinkimas, kuriame buvo nuspręsta su
ruošti birželio mėn. darbo konferenciją 
Kopenhagoje. Ten bus svarstoma, kokiu 
būdu galima sustiprinti platesnės Europos 
ateitį. Pagrindinė tema būtų šešių-septy- 
nių Europos klausimas, bet irgi turint gal
voje Rytų Europos padėtį.

Spalio mėn. pabaigoje numatytas didelis 
Europinio Sąjūdžio Kongresas Nicoje, pa
našus kaip Miunchene 1961 m.

Anglijos delegacijoj, tarp kitų, dalyvavo 
Duncan Sandys, paskutinio konservatorių 
kabineto narys, kuris tvirtai pasireiškė už 
vieningą ir nepriklausomą Europą.

Vokietijos delegacijos atstovas Fritz Er- 
ler, kalbėdamas apie kultūrinius Rytų ir 
Vakarų Europos mainus, įspėjo apie pavo
jų gerai orkestruotos propagandos jau
niems ir apskritai neparuoštiems žmo
nėms, vykstantiems už geležinės uždangos. 
Jis mano, kad būtų geriau, jei tie kultūri
niai santykiai būtų ne bilateraliniai, bet 
multilatęralinio pobūdžio ir kad jie būtų 
gerai paruošti demokratizmo dvasioje.

Tarptautinės Tarybos narys J. Baltru
šaitis dalyvavo posėdžiuose.

Žemdirbiai varomi prie knygų
(E) Į kolchozus siunčiami ne tik ūkio 

specialistai su paskaitomis. Praėj. metų 
pabaigoje paaiškėjo dar viena naujovė — 
visuose kolchozuose ir sovchozuose pasiū
lyta įvesti vienmetes agrotechnines mo
kyklas. Į rajonus jau išsiuntinėtos tokių 
mokyklų programos. Jau dabar baimina
masi, ar žemdirbiai — kolchozininkai to
kioms mokykloms parodys reikiamą dė
mesį. „Tiesa“ vedamajame (1964 m. Nr. 
287) pažymėjo, kad 1963 metais būrelių 
užsiėmimuose su specialistais nebuvę 
drausmės, atvykę agronomai bei zootech
nikai nedaug tesistengė sudominti klausy
tojus. Esą, atbaidyti bendrų žodžių, žmo
nės ėmė vengti tokio mokymosi, „žemdir
biai, eikite prie knygų“ — dabar šaukia
ma. Dabar bus jums proga prisiminti kai 
kur vis nenoriai naudojamus melžimo ag
regatus, apleistą veislininkystės darbą fer 
mose, netvarkingas technikos aikšteles...

Išleista 495 inžinieriai
(E) 1964 m. gruodžio 25 d. Politechni

kos institutas Kaune išleido 495 jaunus in 
žinierius. Lietuvos laikraščiai paskelbė, 
kad 42 specialybių inžinieriai išvyko dirb 
ti į chemijos įmones, statybas, mokslinio 
tyrimo įstaigas.

kitiems
SOVIETINIAI ARBATPINIGIAI

S. Sąjunga užsispyrusi tvirtino, kad ji 
nemokės savo įnašo J. Tautoms, nors jai 
būtų net atimta balsavimo teisė. O dabar 
ji vis dėlto įmokėjo mažą sumą. Dėl jos 
tokios laikysenos šveicarų „National-Zei- 
tung“ rašo:

„S. Sąjunga atidavė savo smulkutę duok 
lę finansinę krizę išgyvenančioms J. Tau
toms — įmokėjo 1,3 milij. dolerių. Ji atliko 
tai tylom ir neatšaukinėdama savo anks
tyvesnių nusistatymų, ir iš to galima da
rytis išvadas, kad ji stengiasi išsaugoti sa
vo veidą. Aišku, įmokėtoji suma, palygi
nus su tuo, ką Maskva yra skolinga (62 
milijonus), juokingai maža, greičiau tik 
arbatpinigiai, bet gal tai yra tik pradžia. 
Įdomus ir laikas, kuris buvo pasirinktas 
pinigams įmokėti. Daug tiesos bus spėjime, 
kad Maskva nori palengvinti tuos sunku
mus, kuriuose yra atsidūrusi ši pasaulinė 
organizacija, nes su Indonezijos išstojimu 
sunkumai dar padidėjo. Taip pat S. Sąjun
ga negali nepastebėti, kokį šūvį į J. Tau
tas gali paleisti Kinija, susitarusi su Su
kamo ir tuo atkreipdama į save buvusių 
„didžiųjų“ dėmesį. Prie tų didžiųjų juk 
priklauso ne tik J.A.V., bet ir S. Sąjunga“.

BENDRIEJI EUROPOS PINIGAI
Ar visada reikia armijų, tankų ir lėktu

vų, kad valstybės apsijungtų? Be tų daly
kų negali išsiversti S. Sąjunga. Tačiau Eu
ropos Bendrojoje Rinkoje apsijungę šeši 
kraštai baigia apsijungti visiškai be tų 
imperialistinių priemonių. Kai netrukus 
įsigalios visi kiti susitarimai, dar teks at
likti paskutinį veiksmą — prieiti prie ben
drų pinigų, ir dėl to britų „The Guardian“ 
rašo:

„Piniginės srities vienybė pagaliau baigs 
ekonominį šešių apsijungimą. Priėjus prie 
bendro piniginio vieneto ir visas aukso ir 
valiutų atsargas sudėjus į krūvą, iš tikro 
vyriausybėms beveik nebelieka kur reikš
tis su savo nepriklausomais pinigais, mo
kesčiais ir atskirais biudžetais“.

PASAULYJ
— Sovietų komunistų partija turi 11,5 

milijonus narių — praeitais metais pa
daugėjo 771.439.

— Indonezija kasmet išgabens du su 
puse miljonus savo gyventojų iš tirštai 
apgyventos Javos į mažiau apgyventas 
vietas.

— Per 1964 metus iš Rytų Vokietijos 
pabėgo 3.155 asmenys, trečdalis jų jau
nesni kaip 25 m. amžiaus.

— Londono srityje pastaruoju metu 
padaugėjo atsitikimų, kai kažkas pradeda 
šaudytis gatvėje, o keliais atvejais suima
mieji nusikaltėliai šaudė į policiją (vieną 
tokį suimant buvo sužeisti 2 policininkai), 
dėl to parlamento nariai kelia klausimą, 
kad būtų pagriežtintos bausmės už ginklo 
panaudojimą.

— Protestuodami prieš komunistinės 
Bulgarijos vyriausybės nusistatymą neleis . 
ti jiems sudaryti savo studentų sąjungą, 
ten studijavę 10 sudaniečių išvažiavo į 
Graikiją.

— V. Vokietijos pasiuntinys JAV įteikė 
prez. Johnsonui dovanų albumą su Vokie
tijos pašto išleistais buvusiam prez. Ken- 
nedžiui paminėti ženklais.

— Olandija nebeleido toliau dirbti 55 
turkams, kurie, dirbdami svetainėse, pa
tys vieni sau nutarė paskelbti streiką, rei
kalaudami didesnių atlyginimų.

— Popiežius Paulius VI praeitais me
tais paskyrė 78 naujus vyskupus ir arki
vyskupus, ir šiuo metu yra 2728 vyskupai 
ir arkivyskupai.

— Rumunija ir JAV tariasi Vašingtone 
dėl konsulatų steigimo.

— Atentato prieš prez. Kennedį metu 
užgulęs Johnsonus saugumietis Rufus 
Youngbloodas paskirtas Baltųjų Rūmų 
saugumo viršininku.

— Netoli Manilos (Filipinuose) amoko 
apimti dvyniai traukinyje peiliu ir žirklė
mis nudūrė 9 keleivius, o iš traukinio iš
šokę — dar 5 (policija paskui pašovė ir su 
ėmė juos).

— Dėl gero oro derlius Europoje praei
tais metais buvo 5 proc. didesnis.

Derby Lietuvių Klubo narį
p. PETRĄ POPIKĄ 

liūdesio valandoje, jo motinai Lietuvoje 
mirus, nuoširdžiai užjaučia

Klubo Valdyba ir nariai
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STEPONO KAIRIO PAGERBIMAS
Sausio 16 d. Lietuvių Namuose Londone 

suruoštąjį vakarą pagerbti prieš mėnesį 
New Yorke mirusiam Nepriklausomybės 
akto signatarui prof. Stp. Kairiui pravedė 
inž. Juozas Vilčinskas.

Pradedant velionis buvo pagerbtas su
sikaupimo minute.

Kadangi velionis dirbo Lietuvai nuo pat 
jaunų dienų, maždaug 65 metus, tai inž. 
J. Vilčinskas ir primena, kad minėjime ne
bus įmanoma apžvelgti visos tos veiklos, 
teks pasitenkinti tik keliais bruožais nu
šviesti jo begaliniam prisirišimui prie sa
vo tautos ir jo pastangoms iškovoti Lietu
vai laisvę.

Prieš inž. J. Vilčinsko pranešimą taria 
žodį Lietuvos Pasiuntinybės Patarėjas 
Vincas Balickas. Jis velionį prof. S. Kairį, 
jo asmenį ir darbus įvertino šitaip:

„Tik ką praėjusieji 1964 metai mūsų 
tautai buvo skaudūs ir nuostolingi auko
mis. Visa eilė taurių lietuvių apleido mū
sų gretas ir iškeliavo amžinybėn. Praėju
siais metais mes netekome tokių iškilių 
asmenybių, kaip Vasario 16 Akto Signata
ro Inž. Stepono Kairio, Generalinio Konsu
lo Jono Budrio ir VLIKo Pirmininko An
tano Trimako. Suminėtieji asmenys yra 
tokio kalibro, jog jų palikti pėdsakai vi
suomet primins lietuviams tai, kad kol jie 
gyvena šiame pasaulyje, jie neša kartu ir 
paveldėtą atsakomybę už mirusių pali
kimą.

„Valstybės prezidentui ar karaliui mi
rus, valstybė nenustoja egzistavusi, o kova 
už tautos laisvę nesibaigia su partizano 
mirtimi. Mes esame mūsų mirusiųjų tau
tos veteranų įstatyti į vėžes, iš kurių išeiti 
neleidžia mums nei tautos garbė, nei mora
liniai įsipareigojimai.

„Šiandien specialiai susirinkome pagerb
ti Inž. Stepono Kairio-Kaminsko. Vasario 
16-sios Akto Signataro ir didžio kovotojo 
už Lietuvos laisvę. Prisimindami ir pagerb 
darni velionį Steponą Kairį, mes kartu ati
duodame pagarbą visai epochai, tos epo
chos kūrėjams ir kovotojams, be kurios 
mes neturėtume pagrindo po kojomis, sie
kiant tautai laisvės ir nepriklausomybės. 
Steponas Kairys jau dalyvavo Didžiajame 
Vilniaus Seime ir buvo išrinktas jo vicepir 
mininku. 1917 m. drauge su Petru Klimu, 
Antanu Smetona, kun. Stankevičium ir 
Jurgiu Šauliu jis rūpinosi Lietuvių Konfe
rencijos šaukimu ir jos buvo išrinktas Tau 
tos Tarybos nariu. 1918 m. Vasario 16 d. 
drauge su kitais Tarybos nariais jis pasi
rašė Lietuvos Nepriklausomybės Atstaty
mo Aktą. Atstačius Lietuvos nepriklauso
mybę, velionis darbavosi, ne tiktai kaip in

žinierius bei profesorius savo specialybėje, 
bet dirbo ir kaip kabineto ministeris, sei
mo atstovas bei savo partijos lyderis. Pa
galiau, Lietuvai laisvės netekus ir susiorga 
nizavus VLIKui, jisai buvo jo pirmasis 
pirmininkas. Net sveikatos nustojęs, trem 
tyje, ligi savo gyvenimo paskutinių dienų 
kiek galėdamas dirbo, rašydamas savo epo 
chos atsiminimus, kurių, dar jam gyvam 
esant, išėjo du tomai: „Lietuva budo“ ir 
„Tau, Lietuva“.

„Ilgas, neramus, kovingas ir turtingas 
darbais bei įvykiais buvo Stepono Kairio 
gyvenimas. Velionis buvo pasigėrėtino tau 
rūmo žmogus. Jis ne tiktai patsai dirbo be 
paliovos Lietuvai, bet ir kitus skatino 
dirbti bei ištverti kovoje. Jo mirtis todėl 
yra didelis nuostolis visiems lietuviams 
be pažiūrų skirtumo, nes jo asmenybė bu
vo peraugusi bet kokias grupines ribas ir 
nebetilpo vien tik vienos partijos rėmuose. 
Dėl savo didelio pasišventimo Lietuvos 
reikalui velionis turėjo universalų visų 
lietuvių respektą, o dabar jo netekę, visi jo 
pasigendame, nes lietuvių visuomeninis 
gyvenirflas be jo tapo biednesnis. Jo atmi
nimą geriausiai pagerbsime, jei paseksime 
jo pavyzdžiu ir stiprinsime savo veiklą dėl 
Lietuvos. Tuomet jo darbai ir jo kilni dva
sia liks gyvi lietuvių tautoje.

„Šia proga, atiduodamas gilią pagarbą 
Lietuvos Vasario 16 Akto signatarui Ste
ponui Kairiui, drauge reiškiu nuoširdžią 
užuojautą jo artimiesiems bei visai Lietu
vos Socialdemokratų partijai savo vado 
netekus. Su šiais mano sentimentais jun
giasi ir Ministeris Balutis, kuris, negalė
damas patsai čia atvykti, prašė mane jam 
šiame minėjime atstovauti.

„Tebūna velioniui lengva laisvosios 
Amerikos žemė, tebūna ji lengva, iki grįš 
į tą, kurią jis labiausiai my’ėjo ir dėl ku
rios iki paskutinio atodūsio dirbo ir ko
vojo“.

Pirmininkaujantis inž. J. Vilčinskas per
skaito ir šitokį minėjimo rengėjams at
siųstąjį Lietuvos Ministerio B. K. Balučio 
laišką:

„Labai norėčiau dalyvauti ir bent tuo 
pareikšti savo gilią pagarbą šiam Lietuvos 
valstybės vyrui, kurio visas gyvenimas 
švietė pirmos rūšies žvaigžde Lietuvos pa
dangėje. Jis buvo ir pasilieka nepakeičia
mas pavyzdys tauraus kovotojo už Lietu
vos laisvę, mokėjusio, kaip retai kas kitas, 
suderinti partines pažiūras su Lietuvos 
patriotiškai valstybiniais interesais.

„Garbė ir nepamirštamas atminimas 
šiam didžiam Lietuvos Sūnui!“

Kartu paskaitomas ir negalėjusio minė- 

jiman atvykti žinomojo mūsų spaudos 
bendradarbio Dr. J. Gutausko laiškas, ku
riame jis kreipiasi į velionį šiais žodžiais:

„Tu. Profesoriau, priklausei prie tų nuo
stabių ir retų asmenybių, kurios savo gy
venimo prasmę mato besąlyginėj pagalbą 
teikiančioj tarnyboj tiems šios ašarų pa
kalnės vargšams ir išnaudojamiems, kurių 
beviltiškai daliai yra abejingi šio pasaulio 
galingieji ir kurie kaip tik dėl to yra rei
kalingi visokeriopos paramos. Tokia gyve
nimo prasmės filosofija nuvedė Tave į so
cialistų gretas.

„Tu svajojai grįžti į laisvą nepriklauso
mą Lietuvą. Tu svajojai, kad Tavo brangi 
tėvynė būtų laisva nuo maskoliško oku
panto. nuo bet kurio mūsų krašto grobiko, 
laisva nuo tamsos, nuo bet kokio fanatiz
mo, tolerantiška, kurioje žmogus ir jo įsi
tikinimai būtų gerbiami, kur jokia prie
varta nebūtų žinoma. Nesulaukei to. Gal 
jaunimas perims Tavo idealus, gal kada 
parveš Tavo palaikus į numylėtą Lietuvą. 
Tuo tarpu ilsėkis ramybėje šioje svetimo
je, šaltoje žemėje...“

Toliau apie Stp. Kairį kalba inž J. Vil
činskas. Jis nurodo, kad jeigu mes kada 
kalbėtume apie lietuvio tautinį bruožą — 
jo būdą, tai matytume, kad velionies Ste
pono Kairio būdas kaip tik yra rinkinys 
viso to. ką galima užtikti geriausio lietu
vio būde. Jis buvo kuklus, nepaprastai 
darbštus, kruopštus savo darbe, ramus, to
lerantiškas, bet tuo pat laiku kietas savo 
principiniuose nusistatymuose.

Iš profesijos būdamas inžinierium, jis 
visus darbus iš anksto planuodavo. Nors 
buvo romantikas.savo sieloje, bet jis ne
planavo pilių dausose; jo planai buvo la
bai gyvenimiški, pritaikyti esamoms aplin
kybėms.

St. Kairys — ekonomistas. Steponui 
Kairiui, be abejo, teko susipažinti su kraš
to ūkio teorijomis, skaitant dar gimnazi
jos laikais socialistų veikalus ir studijuo
jant Technologijos Institute. Bet praktiko
je su ekonominėmis problemomis jis susi
dūrė atkuriant nepriklausomą valstybę 
1918-20 m., kai jam teko būti viename iš 
pirmųjų min. kabinete maitinimo minis- 
teriu.

Kai kas iš mūsų prisimena tą laikotarpį, 
kiti skaitėme iš knygų. Tai buvo sunkūs 
laikai Lietuvoje po pirmojo pasaulinio ka
ro, kai iš griuvėsių reikėjo kurti nepri
klausomą valstybę. Maitinimo ministeriui 
reikėjo daugiau negu kuriam kitam susi
imti „barzdą į saują ir pagalvoti“ (kaip 
pats velionis sakydavo), kaip aprūpinti 
maistu badaujančius gyventojus.

Kai Lietuva pradėjo atsistoti ant kojų, 
ekonominės problemos neišnyko. Tada 
mes matome inž. St. Kairį Kauno miesto 
savivaldybėje, kur jis su buvusiu tuo lai
ku burmistru Jonu Vileišiu planuoja mo
derninti Kauno miestą, kuriam teko laiki
nosios Lietuvos sostinės vardas. Uždavinys 
buvo labai nelengvas, atsimenant 1923- 
1926 m. krašto ekonominę padėtį. Bet, 
kaip vėlesnis patyrimas parodė, Kairio 
ekonominis planas buvo sėkmingas: mies
tas buvo sumodernintas, neužtraukiant 
užsienio paskolų.

Kalbant konkrečiai dėl Kauno miesto 
vandentiekio ir kanalizacijos statybos, ten 
ka pasakyti, kad Steponas Kairys buvo ne 
tik projektuotojas ir inžinierius statytojas, 
bet ir lėšų parūpintojas tam dideliam dar
bui. Projekto sudarymo reikalu jis apie 
1924 m. buvo nuvažiavęs į Karaliaučių ir 
Berlyną ir. pasitaręs su vokiečių inžinie
riais, sudarė technikinį projektą. Būdamas 
Berlyne, jis tyrinėjo, kokiu būdu vokiečiai 
stato tokios rūšies įrengimus, ir kartu do
mėjosi ekonominėmis problemomis. Laiš
kais susirašinėjo su burm. J. Vileišiu, dis
kutuodamas piniginį klausimą. Jis buvo 
griežtai nusistatęs prieš užsienio koncesi- 
ninkus, kurie domėjosi Kauno projektu ir 
siūlė savo patarnavimus. S. Kairys laikėsi 
nuomonės, kad koncėsinė sutartis būtų la
bai nuostolinga miestui ir visam kraštui. 
Todėl jis siūlė vandentiekį ir kanalizaciją 
statyti ūkio būdu, o jei kiltų reikalas, tai 
paskolą užtraukti iš valstybės iždo. S. Kai
rio planas buvo priimtas. Tuo būdu mies
tas buvo išsaugotas nuo užsienio koncesi
jų bei paskolų ir gyventojai nuo išnaudo
jimo.

Vykdant darbus ūkio būdu ir be rango
vų, miestas galėja planingai rūpintis dar
bininkų gerove. Darbininkams buvo moka
mas teisingas uždarbis, buvo rūpinamasi 
jų socialine padėtim ir aprūpinimu nedar
bo laikotarpiu žiemos metu. Step. Kairys 
žiūrėjo, kad darbininkas būtų lygiateisis 
bendruomenės narys, galėtų vaikščioti pa
kelta galva ir kad „žmogaus orumas“ ne
būtų tuščias posakis.

Lietuvos ūkio planavimas. Vokiečių 
okupacijos metu S. Kairys vėl pradeda 
galvoti apie krašto ūkį, šį kartą kaip at
kurti Lietuvą po II pasaulinio karo. Prie 
Vyriausio Lietuvos Komiteto buvo suda
ryta planavimo komisija išlaisvintai Lie
tuvai atkurti. Būdamas Vyriausiojo Lietu
vos Išlaisvinimo Komiteto pirmuoju pir
mininku, prof. S. Kairys dalyvavo to Ko
miteto darbuose.

1944 m. gegužės mėn. Gestapas suėmė 
dalį VLIKo narių. Kitiems išėjus į pogrin
dį, planavimo komisijos darbas sustojo. 
Tuo reikalu pradėta vėl rūpintis jau Vo
kietijai kapituliavus 1945 metais. Tų metų 

liepos mėn. Wuerzburge VLIKas sudarė 
Lietuvos ūkio ir Technikinio Atstatymo 
Komisiją, kuriai pirmininkavo Dr. P. Kar
velis. Veikė komisijos ir buvo kelios kon
ferencijos. 1946 m. sausio 29-31 dd. Augs
burge tokioje konferencijoje dalyvavo apie 
200 žmonių. Joje prof. Kaminskas-Kairys 
skaitė referatą „Lietuvos pokarinės ūkio 
politikos gairės", kuriame sukonkretinta 
forma, 26 tezių pavidalu, buvo duoti iš
laisvintos Lietuvos ūkio struktūros kontū
rai. Referatas sukėlė gyvų diskusijų, ir 
jose pareikštos mintys buvo suvestos į re
zoliuciją. Dar po kelių posėdžių, 1946 m. 
rudenį, komisijos darbas sustojo.

1946 m. gale pradėta sudaryti Vykdomo-
(Nukelta į 3 psl.)

Al. Staškevičiūtei 65 m. amž.
(E) 1964 m. gruodžio 22 d. buv. operos 

solistei ir dabar pedagogei prof. Aleksan
drai Staškevičiūtei sukako 65 m. amž. VU 
niaus konservatorijos prorektorius E. So
deika priminė, kad Staškevičiūtė 1930 m. 
baigė Prahos konservatoriją. 1929 m. ji 
jau debiutavo Čaikovskio operoje „Eugeni 
jus Onieginas". Dabar teigiama, kad solis 
tę, esą, visuomet „jaudino pažangi min
tis". Karas ją buvo užklupęs besiilsint So
či, tad. girdi, ji „surado vietą kovoje“, dai 
navusi kariams ir pan. Tik prabėgom už
siminta, kad Staškevičiūtė galutinai su
brendo nepr. Lietuvos laikmečiu, sėkmin
gai koncertavo visoje eilėje užsienio did
miesčių. Dabar teigiama, kad ji ne kartą 
yra dainavusi Maskvoje ir kituose Sovie- 
tijos miestuose. 1940 m. pradėjusi pedago 
ginį darbą, solistė paruošė apie 20 daini
ninkų.

Br. Kelbauskui 60 m. amž.
(E) 1964 m. pabaigoje ilgamečiam bale

to artistui ir baletmeisteriui Broniui Kel
bauskui sukako 60 m. amž. Kelbausko de
biutas Kauno Valst. Teatre buvo 1925 m., 
„Coppelia“ balete. Minint sukaktį, „Tieso
je“ pažymėta, kad sunku įsivaizduoti mū 
sų baletą be B. Kelbausko. Savo metu už
sienio spauda rašiusi, kad B. Kelbauskas 
buvęs „geriausias Europos šokėjas, įkūni
jantis šokio sielą“. Jis yra šokęs Anglijoje, 
Čekoslovakijoje, Prancūzijoje, Lenkijoje 
ir kituose kraštuose.

Sukakties proga nurodyta ir į pedagogi 
nę Kelbausko veiklą. 1964 m. pabaigoje 
jis pastatė A. Adano baletą „Korsaras“, 
kuriame skambąs šaukimas j kovą už žmo 
gaus teises. B. Kelbauskas norįs pastatyti 
baletą — lietuvišką nacionalinį spektaklį 
ir jaunimui parengti knygą teoriniais klau 
simais.

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

Kaimas kryžkelėje
________________________________________ _ ___________________ ROMANAS

(9)

O žmonių rinkosi vis daugiau. Rinkosi 
tie patys, — prasivėdinę, kitas išmaukęs 
ant greitųjų atsineštinės buteliuką, — ėjo 
nauji, pakelėje užgalsę krautuvėje ir 
triukšmingai šūkaudami, stumdydamiesi 
griūvėsi salėn, jungėsi prie dainininkų ir 
tralialiavo, trypė kojomis, spiegiančiu švil 
pesiu pritardami dzinguliukams. Grigų 
Tadas, naudodamasis savo, kaip komjau
nimo pirminės organizacijos sekretoriaus 
ir skaityklos vedėjo, autoritetu, bandė su
drausti įsiūžusius, bet jo balsas ištirpo 
audros gausme. Numojo ranka ir, apkabi
nęs per liemenį Birutę, toliau dainavo su 
visais, nes jo gyslose taip pat tekėjo krau
jas, ne vanduo; juk buvo minkytas iš to 
paties Liepgirių molio. O kas nepažinojo 
šios apylinkės žmonių, kurie mokėjo pa
slėpti savo aistras, bet nepajėgė susival
dyti, kai jos prasiverždavo? Besaikiai, 
nežiną vidurio žmonės buvo, todėl jeigu 
dirbo, tai dirbo kaip juodi jaučiai, o jei 
kartą įsiūžė, tai ūžė taip, kad per mylią 
aplinkui žemė drebėdavo. Tad nenuosta
bu, kad ir Martyną pagavo bendra nuotai
ka. Jis tartum grįžo į praeitį, kai dar ne
pažinojo Valės, buvo laisvas kaip paukš
tis, visų mylimas dėl linksmo būdo, atvi
ros širdies, kai be jo nepraeidavo nė vie
nas jaunimo pasilinksminimas. Pabudo 
jame vėl anas ugningas bernas, ir siela 
virpėjo, tarsi iš naujo užgimusi, šaukė vi
liojo kažkur, kupina jaunatviškų džiaugs
mo. Pamiršo Valę, savo pažeminimą, ir 
prarają pamiršo, tą pačią prarają, kuri iki 
šiol skyrė jį nuo Lapinų šeimos. Atrodė, 
sėdėtų ir dainuotų taip visą naktį, svaigi
namas Godos kūno artumo ir nešamas at
gimusios vilties sparnų į išsvajotus tolius.

Viltis... Ji išniro ūkanotą rudens dieną, 
tarsi pasakų undinė iš rūko jūros, kad aki 
mirkos apžavais sužeidusi širdį, vėl ding
tų ir, gal būt, amžinai. Prieš tai buvo šim
tai susitikimų — juk užaugo su Goda vie
name kaime, — bet joje pamatė moterį 

tik aną ūkanotą rudens dieną. O gal pože
minė ugnis ruseno ir būtų prasiveržusi 
anksčiau, jeigu ne Valės meilė? Tikriau
siai. Nes kartais nei iš šio, nei iš to prisi
mindavo Godą, o ją pamatęs su nesmagiu 
jausmu pagalvodavo apie tą nežinomą lai
mingąjį, kuriam lemta būti jos vyru.

„— Martynai, tau reikėtų mesti tarny
bą. Tokie laikai...“ — pasakė ji, išnirusi 
iš rūko jūros.

„— Galminų šeima neturėjo jokios tar
nybos, o sudegino.“

„— Taip, gyvenimas piktas ir neteisin
gas — nieko nesigaili.“

„— Ne tau suprasti mūsų gyvenimą!“ 
— norėjo užrikti, bet lūpas užspaudė jos 
žvilgsnis, kupinas skundo ir nevilties. Jis 
tik dabar suprato, kad ir ji nelaiminga. 
Tėvų — buožių vardas paženklino "ją dar 
negimusią prakeikimo antspaudu, ir nors 
biblinė išmintis buvo pasmerkta, tie pa
tys, kurie pasmerkė, padėjo išsipildyti 
pranašo žodžiams: ir kris Dievo bausmė 
ant jų galvų, ir kentės tėvai už vaikus, o 
vaikai už tėvų nuodėmes iki kelintos 
kartos.

„— Apylinkės pirmininkas ne toks jau 
didelis viršininkas, kaip kai kam atrodo. 
Jeigu dar Adolius nebūtų išėjęs į miš
ką...“ — pasakė jis. ūmai pasijutęs lyg ir 
kaltas dėl likimo.

„— Aš neprašau tavęs pagalbos. Tau pa 
čiam reikia gelbėtis. Jie tave užmuš.“

Tiek laiko praėjo, o tų žodžių aidas te- 
beatsišaukia širdyje. Balse nei užuominos 
priekaišto, nei šešėlio pasmerkimo. Jos 
plati siela atsivėrė iki galo: įeik, draugu
ži, nesvarbu, kad tu ne mano planetos gy
ventojas. Valė, tik Valė mokėjo taip su
prasti žmogų. O gal čia ji? Gal prisikėlė iš 
pelenų kaip ugnies paukštis feniksas, ir 
nudžiūvęs meilės medis iš naujo suža
liuos?

Jo širdis sudrebėjo iš džiaugsmo. Jis 
ūmai pajuto, kad myli šią merginą, myli 
taip stipriai, kaip, gal būt, nė Valės nemy
lėjo. Ji jo laimė, jo ugnies paukštis buvo 

čia pat, jis girdėjo jos gilų alsavimą, jautė 
spinduliuojančią akių šilumą. Tereikėjo 
ranką ištiesti, ir ji būtų atsakiusi tuo pa
čiu. Neištiesė...

...Į saulę, į saulę, į saulę
margi sakalai teišskris.
Tarybų tėvynę tesaugo 
budri staliniečių akis,
— gaudė salė. Kažkas buvo beužvedąs 

sekantį posmą, bet iš pasienio pašoko Bu- 
zauskų Gedrūtos brolis Petras, plonas il
gas kaip smilga, pakumpęs vaikinas, pra
vardžiuojamas Inteligentu, nes kasdien 
skaitė laikraščius, mėgo papolitikuoti, be 
to, dėvėjo skrybėlę, kai tuo tarpu liepgi- 
riečiai nuo seno nepripažino tokio galvos 
papuošalo, manydami, kad skrybėlės iš
imtinai skirtos miestiečiams ir kaliau
sėms.

— Gana! Jau trys metai, kai užtemo 
Staliniausio saulė. Duokit ramybę miru
siam. Muzikantai, fokstrotą! — sukoman
davo Petras Inteligentas. — Burba, Sme- 
toniausias, būgną!

Burba Tinginys (toks iš tikrųjų ir bu
vo...) artistiškai atmetė galvą, prisimer
kė, kirto lazdele orą, duodamas ženklą sa
vo orkestrui, ir sutartinas muzikos trenks 
mas kaip galinga kalnų griūtis nušlavė 
nedarniai beužsiimančią dainą.

Priėjo Ramonas, tas išsičiustijęs gražuo 
lis. tas Benius, tas merginų širdžių ėdi
kas, galantiškai nusilenkė, ir abudu dingo 
mirgančiame šokančių sūkuryje. Marty
nas sėdėjo, sukaustytas nesuprantamos 
jėgos, ir budo, labai pamažu budo iš pra
eities sapno.

...Neištiesė, nors juodu teskyrė ne dau
giau kaip pusė žingsnio. Tačiau pusė 
žingsnio kartais toliau už tūkstančius my
lių. Tarp jų stovėjo žemės rutulys. Jiedu 
buvo skirtinguose poliuose. Ir jis neištie
sė rankos. O paskui... paskui ji kasdien 
darėsi jam brangesnė, kol jos kaina pra
šoko bet kokią perkamąją galią, ir tada 
teko atiduoti tai, kas nematuojama auksu

— sąžinę ir dvasios ramybę. Ne, perdaug 
brangiai už ją sumokėta, kad būtų galima 
užleisti ją kitam be kovos...

Martynas atsistojo ir, grumdydamas į 
šalis šokančių poras, nusiyrė prie Godos 
su Ramonu, kurie lyg tyčia sukosi viena
me salės gale.

Nuėjo per kaimą. O iš paskos nusekė 
užkimę šūkavimai, kojų trypimas, tols
tančios muzikos garsai.

Medžiai stovėjo sargyboje prie giliai 
įmigusių trobų, sužvarbę kaleno apledė
jusiomis šakomis ir niūriai žvelgė į tamsų 
vidurnakčio dangų, kuriuo drėgnas atly
džio vėjas nešė nešvarias debesų duknas, 
prikimštas sniego pūkų.

— Nereikia, Martynai, nesistenk. Bū
tum išsipagiriojęs, nerastum tiek meilių 
žodžių. Tavo galvoje ožiai tebesimuša. Ki
taip negalvotum, kad galima sugrąžinti 
vakarykščią.

— Taip, šiandien buvau gerokai prisi- 
šveitęs. Bet, rodos, jokios kvailystės nepa
dariau? Žinoma, norėjau tam gražuoliui 
pienininkui užvažiuoti per snukį — per 
daug lindo prie tavęs, — na viskas gerai 
baigėsi. Jis liko prie savo Strazdienės, o 
aš lydžiu savo Godą namo.

— Tu dar neišsipagiriojęs, Martynai.
— Ne, Goda. Aš blaivas kaip ką tik pa

krikštytas kūdikėlis, žinoma, mano gal
voje tebesimuša ožiai, bet ne nuo degti
nės. — Jis sugavo tamsoje jos vėsią sugle
busią ranką ir neryžtingai spustelėjo. — 
Keista... Einu šalia tavęs, laikau tavo ran 
ką. Rytoj apie mudu visas kaimas kalbės, 
o aš nieko nebijau. Aš net gailiuosi, kad 
naktis, ir niekas nemato, kaip Martynas 
Vilimas, dievų išrinktasis, eina susikibęs 
su klasiniu priešu...

— Atsargiau. Turi dar ką prarasti, 
Martynai, — atsakė ji su dygia pašaipa.
— Ko juokiesi?

— Prisiminiau vieną pasaką. Apie pro
tingą kvailį. Kartą tas kvailys pamatė 
gražią mergaitę ir įsimylėjo. „Jeigu ją ves 
čiau, būčiau laimingiausias žmogus, — pa
manė jis. — Tuo labiau, kad ir aš, atrodo, 
jai patinku. Bet, prieš darant tokį žingsnį, 
reikia gerokai pagalvoti.“ Ir kvailys ėmė 
galvoti. Tačiau kiek jis begalvojo, nieko 
doro negalėjo sugalvoti, nes kvailys ir pa
lieka kvailiu. „Aš geriu ir valgau su die
vais prie vieno stalo, — pagaliau nuspren
dė jis. — Mano rankose mirtingųjų liki
mas. O ta mergaitė raupsuota. Aš neturiu 
teisės jos prisiliesti, nes to nenori mano 
dievai. Aš turiu nusilenkti jų valiai ir at
sižadėti savo laimės“. Taip nutaręs, kvai

lys uždraudė sau net pagavoti apie tą mer 
gaitę. Jis tik varvino seilę, žiūrėdamas iš 
tolo, kaip jo išrinktoji linksminasi su ki
tais, ir kankinosi...

— Tas kvailys, be to, buvo didelis 
bailys.

__ Taip Martynas, patrynė - uemu- 
smakrą. — Jis buvo toks... Bet ne čia vi
sas blogumas. Blogiausia, kad tikrovėje 
jokių dievų nebuvo. Juos sutvėrė pats 
kvailys.

— Tai nebuvo tikra meilė, — tarė Go
da. — Kas myli, tas nepripažįsta jokių 
dievų, jokių įstatymų, išskyrus vieną — 
meilės įstatymą.

— Gal ir taip... Tikriausiai taip... — 
Martynas sunkiai alsavo. — Aš iš tikrųjų 
tave mylėjau ir tebemyliu, Goda.

— Na, ką gi — puiku, — abejingai at
sakė Goda. — Tiktai gaila, kad nepasakei 
to prieš keletą metų. Būčiau negalėjusi 
užmigti iš laimės visą naktį.

— Kodėl manai, kad aš vienas kaltas? 
Jeigu tavo brolis nebūtų išėjęs į banditus, 
galėjo visaip būti, — pasakė Martynas, 
pats tuo netikėdamas.

Ji nieko neatsakė. Jos plaštaka gulėjo 
jo delne kaip negyva. Vėjas lėkė per kai
mą, piktai stūgaudamas. Protarpiais pasi
girsdavo duslus būgno gaudimas mokyk
loje.

— Pamirškime praeitį, Goda. Pradėki
me gyvenimą iš naujo, lyg nieko nebūtų 
buvę.

— Nepamiršk, kad per tą laiką mano 
dėžutėje prisirinko krūva meilės laiškų. 
Ir ne nuo vieno.

— Tai kas. Goda! — Jis su viltimi pa
žvelgė į ją. — Aš ant tavęs už tai nepyks
tu, niekada nepriekaištausiu. Aš atlei
džiu tau!

Ji šiurkščiai ištraukė ranką.
— Dėkoju. Tu man per geras.
— Ne, ne tai... Aš norėjau pasakyti, 

kad mudu turime atleisti vienas kitam... 
Tai yra viską pamiršti, kaip sakiau... — j 
Jis vėl sugavo jos ranką ir mėšlungiškai 
suspaudė. — Tai kaip. Goda?

— Aš jau namie, — tyliai pratarė ji. — 
Labanaktis, Martynai.

— Labanaktis... — sušnibždėjo Marty
nas, nuleisdamas galvą.

Staiga jis pajuto ant skruosto vėsias lū
pas. Ištiesė rankas, bet pagavo tik tamsą. 
Paskui išsitraukė nosinaitę ir prispaudė 
prie skruosto. Tačiau tai buvo ne nosinė, 
o skudurinė lėlė be galvos. Martynas pa
vartė ją rankoje, liūdnai šyptelėjo ir nu
sviedė per petį į griovį.

(Bus daugiau) |
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DIDIEJI kaimynai ir jų apetitai
Lietuva jai mestą Vokietijos kovos iššū

kio pirštinę drąsiai pakėlė, tačiau, anot 
Mykolaičio-Putino, kerštu ir pagieža ru
dai pritvinkusiems Žalgirio lavonų ai
niams dar nebuvo atėjęs laikas pro Balti
jos ir Nemuno krantus į rytus šauniai joti. 
Jie pirmiau norėjo susidoroti su juos pan
čiojusiu vadinamuoju Versalės diktatu. 
Pergalės apsvaiginta Prancūzija nesupra
to, kad Weimaro respublika tai ne tas 
pats, kas buvo antrasis Reichas, liūdnai 
baigęs savo dienas, kad naujai susikūru
siai Vokietijos respublikai reikia visoke
riopai padėti, o ne plėšti ją nepakeliamo
mis karo reparacijomis. Nesuvokimas 
skirtumo tarp to, kas buvo ir kas yra, pa
dėjo įsigalėti trečiajam Reichui, kuris ne
trukus pradėjo atsipalaiduoti nuo jį sais
tančio Versalės diktato. 1936 m. kovo 7 d. 
vokiečiai mažomis jėgomis užėmė demili
tarizuotą Reino sritį, tuoj pat atsimetė 
nuo Locarno tarptautinių saugumo sutar
čių, kurias 1925 m. spalio 16 d. Vokietija 
buvo pasirašiusi su Didžiąja Britanija, 
Belgija, Čekoslovakija, Italija, Lenkija ir 
Prancūzija.

Taip palankiai, be mažiausio didžiųjų 
valstybių pasipriešinimo Reicho daly
kams klostantis vakaruose, ir Lietuva bu
vo verčiama savo politinius santykius su 
trečiuoju Reichu reviduoti, ir ne tiek iš 
baimės, kiek iš būtino reikalo. Jei jau di
džiosios valstybės tokios nuolaidžios, tai 
ko besišiaušti Lietuvai, kurios ekonomi
niai reikalai verčia su savo didžiuoju va
karų kaimynu turėti gerus santykius. Lie
tuvos Užsienių Reikalų Ministerija vokie
čių agresijos politikos atžvilgiu laikėsi la
bai santūriai, kad vėl tų santykių nepablo
gintų. Prie Eltos veikiąs Vidaus Informa
cijos Skyrius 1936 m. kovo 9 d. slaptu raš
tu laikraščių redaktorius įspėjo, „kad Lie
tuvos spauda ir radijo tuo tarpu Vokieti
jos atsisakymo nuo Locarno sutarčių ir 
demilitarizuotos Reicho srities ginkluoto
mis jėgomis užėmimo nekomentuoja“. 
Juk tų įvykių palankiai komentuoti nebu
vo galima, o į kiekvieną neigiamą komen
tarą Reicho pasiuntinybė tuoj reaguoda
vo Užsienių Reikalų Ministerijai savo de- 
maršais.

Versalės traktatas, arba vokiečių vadi
namasis diktatas, sudarąs 15 skyrių, 440 
laipsnių ir apie 80.000 žodžių, buvo pati 
dužiausia sutartis, kuri kada nors buvo 

pasirašyta. Jis daug ką Vokietijai draudė, 
be kitko, ir jos generalinį štabą, patį ge
riausią visame pasaulyje karinį brain 
trust. Tačiau Vokietija daug tų draudimų 
visokiausiais būdais stengės apeiti. Nie
kam nebuvo paslaptis, kad jos generalinis 
štabas egzistavo ir nesnaudė be darbo. 
Vokietijai leistas 100.000 kariuomenės kon 
tingentas buvo taip paruoštas, jog kiek- 

—vienas kareivis, reikalui esant, galėjo kuo
pai vadovauti. Vakarų Europos izoliuota 
Vokietija atramos ieškojo taip pat izoliuo
to} Tarybų Rusijoj, su kuria 1922 m. ba
landžio 17 d. pasirašė Rapallo sutartį, jąja 
pripažindama Tarybų Rusiją de jure, ši 
sutartis abiems šalims buvo labai naudin
ga: kėlė jų tarptautinį prestižą, pralaužė 
izoliaciją ir įgalino jas ekonomiškai ir 
militariškai stiprėti. Rapallo sutartis taip

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.

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:

'i ' ,
RAŠYKITE TUOJ lietuviškai:

TAZAB & Co. Ltd.
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----------------------------- ---- --- --------------------------- ------ ----------------

ALEKSANDRAS MERKELIS

pat žlugdė ir senąsias Lenkijos imperia
listines svajones sukurti valstybę od mo- 
rza do morza, tai yra nuo Baltijos iki 
Juodosios jūros, ir tuo būdu stiprino ir 
Lietuvos tarptautinę padėtį.

Rapallo ir Locarno sutartys, kurį laiką 
Europos politinę padėtį stabilizavusios, 
pradėjus gyvuoti trečiajam Reichui, ją iš 
pagrindų ėmė keisti, ir svajotoji taika pra 
dėjo siūbuoti, kaip jūroje audros ištiktas 
laivas. Vokietijai iškilus į pirmaujančių 
valstybių eilę, Tarybų Rusija pajuto savo 
egzistencijai didžiąją grėsmę. Dar 1932 
m. ji buvo sudarius nepuolimo sutartį su 
Lenkija, tačiau jos reikšmė sumenkėjo, 
kai tokia pat sutartis 1934 m. pradžioje 
buvo sudaryta tarp Vokietijos ir Lenkijos. 
Sovietų Sąjunga atramos pradėjo ieškoti 
kapitalistiniuose kraštuose: 1934 m. įstojo 
į Tautų Sąjungą ir užmezgė diplomatinius 
santykius su Jungtinėmis Amerikos Vals
tybėmis, 1935 m. pradėjo derybas su Pran 
cūzija dėl savitarpinės pagalbos pakto. 
Įbauginta augančio antikomunizmo, Ta
rybų Rusija bandė organizuoti bendrą 
frontą prieš fašizmą kolektyvinio saugu
mo pagrindais. Tačiau ir šis žygis negalė
jo būti sėkmingas, nes komunizmo pa
grindai ėmė braškėti pačioje Tarybų Ru
sijoje.

Tuo metu, kai Ispanijoje kilo pilietinis 
karas, o Italija pradėjo savo žygį prieš 
Etiopiją, Tarybų Rusijoje buvo pradėti di
dieji komunistų partijos ir kariuomenės 
vadovybės valymai. Vokiečių generalinis 
štabas, žinodamas Stalino paranoiškus 
polinkius, per Čekoslovakijos prezidentą 
E. Benešą jam pakišo mintį, kad Tarybų 
Rusijoje esąs ruošiamas sąmokslas jį nu
žudyti. Tuo patikėjęs Stalinas ėmė be ato
dairos žudyti savo tariamuosius priešus, 
ir Tarybų Rusijoj, jos diktatoriui Stalinui 
diriguojant, prasidėjo danse macabre, 
sunaikinęs geriausius kariuomenės ir par
tijos kadrus, pakirtęs Tarybų Rusijos mi- 
litarinę galią ir sumažinęs jos prestižą.

STEPONO
(Atkelta iš 2 psl.)

ji Taryba ir prie jos įsteigta Planavimo 
Komisija, kurios pirmininku buvo prof. 
Kaminskas-Kairys. Ta komisija pradėjo 
darbą 1947 m. sausio 15 d., ir jos darbai 
yra sutraukti knygoje „Išlaisvintos Lietu
vos Ūkis“ I dalis (1949 m.).

Tuomet Stp. Kairys daug dirbo. 1948.IX. 
29 laiške jis pats rašė: „Dar nė vienam sa
vo gyvenimo laikotarpyje neteko tiek daug 
popierio gadinti, kaip dabar. Ir dėl to ne
spėju“. „Tremty dirbu daugiau negu na
mie“. „Ruošiamės darbui, kaip išlaisvintą 
Lietuvą atkursime. Ir tas darbas — jau 
pastūmėtas — tenka man sukti. Juda la
bai nelengvai, bet juda. IX.9-11 šaukiamas 
čia tam reikalui specialus suvažiavimas — 
apie 80-90 įvairių specialistų, kuriame iš
sikalbėsime mūsų ateities planavimo klau
simais ir bandysiu taip darbą sutarti, kad 
jis nenutrūktų, ir išsiskyrėme“.

Kiti S. Kairio spaudos darbai Vokietijoj. 
Dirbo jis kartu ir savo partijos darbą. 
„Lietuvos Socialdemokratų Partijos pro
graminės gairės“ buvo paruoštos 1946 m. 
baigiantis. Suvažiavimas, įvykęs 1947 m. 
rugsėjo 13-15 d.d. Bavarijoje, jas priėmė. 
1950 m. atspausdinta „Dėl laisvos Lietu
vos“, kur surinkta 1945-1946 m. memoran
dumai, LSDP pasiųsti broliškoms parti
joms. 1955 m. išeina „LSDP for Lithua
nia's Freedom".

Tautos Fondas steigiamas išeivijoje, ir 
jo Valdytoju yra S. Kairys. 1950 m. vasa
rio 26 d. S. Kairys klausia: „Sužinokite 
Sąjungoj ir man galimai greičiau praneš- 
kit, ką Tautos Fondui davė vasario 16 d. 
aukų vajus“. 1950 m. kovo 1 d.: „Iš Jūsų 
Pirmininko laiško tektų daryti ne visai 
optimistiškas išvadas“. 1950 m. bal. 19 d.: 
...„bus gerai, jei jam vis priminsi, kad ne 
gražūs žodžiai, bet geri darbai bus dan
gaus karalystėje atlyginti“. Tuo tarpu 
VLIKe svarstomas klausimas, ar likti Eu
ropoje, ar persikelti į JAV. Dėl to 1950 m.

LENKIŠKOJI PROVOKACIJA
Pridusinęs Tarybų Rusiją jos pačios 

rankomis, Hitleris pradėjo didžiuosius žy
gius Vakarų Europoje. Jau 1934 m. nužu
dant tuometinį Austrijos kanclerį Adolfą 
Dolfusą ir ruošiant perversmą, Hitleris 
siekė Austriją prijungti prie Vokietijos, 
tačiau, Benito Mussoliniui pasiuntus ke
lias divizijas prie Brennerio, Austrijos 
nepriklausomybė buvo išgelbėta. Dabar 
sėkmingai veikiant Berlyno-Romos ašiai, 
nebebuvo, kas begintų septynių milijonų 
Austriją nuo kone dešimteriopai didesnės 
ir jau gerai ginkluotos Vokietijos. Visoke
riopai “Hitlerio spaudžiamas ir iš niekur 
nebesitikėdamas pagalbos, tuometinis 
Austrijos kancleris Schuschniggas 1938 
m. kovo U d. vakare per Vienos radiją 
pranešė, kad Austrija esanti priversta nu
sileisti jėgai, nes šią sunkią valandą ne
norinti lieti vokiečių kraujo.

Lenkija, kuri 1920 m. spalio 9 d. klastin
gai užgrobė Vilnių ir tuo pradėjo pirmąjį 
anšliusą, kiekvieną atvejį išnaudojo intri
guoti prieš pasaulinę taiką, ardė gerus 
kaimyninius santykius, trukdė Prancūzi
jos ir Anglijos įtakai Pabaltijo kraštuose 
ir dabar nepraleido progos sau ką nors bet 
kuria kaina laimėti. Kovo 11d. naktį ji 
Lietuvos-Lenkijos pasienyje išprovokavo 
incidentą, kurio metu buvo nukautas vie
nas KOP (Pasienio apsaugos korpuso) 
kareivis. Kovo 12 d. vakare Vilniaus gat
vėse pasipylė ekstra leidiniai — Kauno 
satrapai žudo mūsų kareivius. Vidurnak
tyje pradėjo telkti kariuomenę Lietuvos 
pasienyje. Kitą dieną Kurjer Wilenski iš
spausdino Lįemiesz straipsnį, įvardintą 
Austrijos-Vokietijos pamoka ir Lietuvos- 
Lenkijos gėda, kuris baigiamas grasinan
čiais žodžiais:

— Jeigu po paskutinių įvykių Austrijo
je ir incidento prie Marcinkonių — Kau
no didikų veidai neparaus iš gėdos, jeigu 
nebijodami baisaus istorijos teismo, ir to
liau užsispyrę nenusileis santykiuose su 
Lenkija, tai pagaliau Lenkija iš tikro ne
turės kito būdo išnarplioti Lenkijos-Lie
tuvos santykių mazgą, kaip atkeršydama 
už savo pasienio kareivių kraują Kauno 
didikams, kad nesuprato abiejų tautų 
misijos.

(Bus daugiau)

KAIRIO PAGERBIMAS
geg. 14 d. rašo: „deramės dėl ateities ir 
negalime susikalbėti. Kiek pas Jus davė 
vasario 16-os aukų vajus? Ar ten ne per 
daug mūsiškiai įsižiūrėjo į škotus ir seka 
jų pavyzdį?“ 1950 m. rugp. 14 d.: „Didelio 
vargelio, tarp mūsų kalbant, turi mūsų 
T. Fondas su mūsų britais. Iki šiol lašino 
į Fondą, galima sakyti, tik ašaras ir T. 
Fondo atveju laikėsi kaip tikri škotai. Už 
visokių „savų“ reikalų to Fondo kaip ir 
nelabai mato, o mūsų čia padėtis, ginant 
bendrąjį mūsų reikalą, yra labai sunki“.

1950 m. rugs. 21 d.: „Ruošiame „lietuvio 
pasus“, į kuriuos turėtų būti klijuojami 
specialūs ženkleliai... Tie pasai bus vizuo
jami Kybartuose, kai grįšim išlaisvinton 
Lietuvon...“

1951 m. vasario 4 d. — D. Britanijoje 
sudaroma T. F. Atstovybė. Iš Britanijos 
lietuvių laukiama metams 1800 svarų 
aukų.

Bet 1951 m. liepos 8 d.: „Tave nustebin
siu... važiuoju Amerikon, po poros mėne
sių vėl grįšiu Europon“.

Socialistų sąjūdyje. Nuo pat 1945 m. iki 
išvažiavimo į JAV jis lietuviams atstova
vo tarptautinėse socialistų ir profesinių 
sąjungų konferencijose. O kai išsikėlė į 
JAV, tai laiškais ragino kitus sudaryti de
legacijas ir atstovauti. Vis dar tikėjosi 
grįžti į Europą ir pats įsijungti į čia retas 
dirbančiųjų eiles. Ypač buvo susirūpinęs, 
kad pavergtųjų kraštų partijos egzilėje 
būtų priimtos į Soc. Internacionalą ir įsi
gytų svorio savo kraštų reikalams ginti.

Šalia to JAV jis apsikrovė vėl naujais 
darbais. Ten pradėjo eiti naujas „Darbo“ 
Žurnalas, kuriame jis tuoj ima bendradar
biauti dar iš Vokietijos, pasirašinėdamas 
įvairiais slapyvardžiais, kad tik daugiau 
atrodytų rašančiųjų, ir keldamas ypač Lie 
tuvos ateities klausimus. Paskui pats per
ima to žurnalo redagavimą.

Bet paskutiniaisiais metais atsideda dau 
giau atsiminimams rašyti, kurių du tomai 
pasirodė dar autoriui gyvam esant.

Paskutinieji metai. 1960 m. kovo 3 d. jį 
ištinka širdies smūgis. Tų pačių metų lap
kričio mėn. sveikata dar pablogėja — de
šiniosios kojos trombozė. Amputuojama 
koja, ir dėl to jis nebegali daugiau judėti. 
Bet pasveikęs vis tiek neišsiskiria su 
plunksna. Šitaip lovos prisilaikydamas ir 
priverstas vesti uždarą gyvenimą, dar vis 
nemažai rašo laikraščiams ir baigia antrą
jį savo atsiminimų tomą.

Po inž. J. Vilčinsko pranešimo Albinas 
Pranskūnas paskaito porą ištraukų iš Stp. 
Kairio „Lietuva budo“ knygos — apie gim 
tąjį kaimą ir aukštaičių būdą.

Petras Mašalaitis perskaito paties S. 
Kairio žodį, kurį jis pasakė tada, kai buvo 
minima jo 75 metų amžiaus sukaktis, jo, 
sakytume, testamentą.

KASDIENIŠKOS
SMULKMENOS

Mielas Redaktoriau,
Turgenevo „Medžiotojo užrašuose“ pa

žymėta, kad nuo druskos ir nuorūgų ark
liai greit tunka.

Negaliu pasitikrinti, ar tai tiesa, nes ne
turiu arklio. Kai turėjau, tai nežinojau tos 
tiesos, kuri gali būti tikra, bet gali būti ir 
netikra.

Bet panašus dalykas, man-rodos, vyksta 
su mumis. Tiesa, mes druskos, tur būt, su- 
vartojame normalų kiekį. Maždaug tiek 
pat, kiek ir visais laikais, nuo pat savo 
vaikystės. Vadinas, druska mūsų gyveni
me lemiamo vaidmens negali vaidinti.

O kai dėl nuorūgų, tai jų gali nebent 
šiek tiek susidaryti alaus stiklą bebaigiant 
gerti, tose nuosėdose. Arba geriant prarū
gusi alų.

Bet mes vis tiek tunkame. Mes tunkame 
ir fiziškai ir dvasiškai.

Tukti, be abejo, nelabai sveika. Fiziškai 
tukdamas žmogus trumpina savo gyveni
mą. O kai daugumas mūsų nori ko ilgiau 
gyventi, tai šito fizinio nutukimo reikėtų 
vengti.

Bet labiausiai mirtinas yra dvasinis nu
tukimas. Jis vyksta be druskos ir be nuo
rūgų ir papjauna be skausmo.

Nuo šitos ligos nėra nei daktaro, nei vais 
tų iš šalies. Gydytis reikia pačiam. Diag
nozę taip pat gali nusistatyti tik pats li
gonis.

O kokie laimingi galėtume būti, jei juo 
daugiau lietuvių pradėtų nustatinėti savo 
dvasinio aptukimo laipsnį! Nustačius diag
nozę, ne vienas, tur būt, panorėtų gydytis.

* * *

Kaip pažinti savo tą mirtingąją ligą? 
Kaip nustatyti diagnozę?

Geriausia, žinoma, šis diagnozės darbas 
gali pasisekti lyginant dabartį su praeitim.

Pirmiausia—kaip gi mes čia atsidūrėm? 
Ar mums duonos buvo maža namie? Ar 
mums reikėjo bėgti svetur jos ieškoti?

Ne, ne, ne! Buvo visiškai ne taip. Buvo 
ir duonos, užteko ir druskos, ir kai mes at
sidūrėme svetimuose kraštuose, tai prisie
kinėjome, kad baisiai mylime savo kraštą, 
kad dėl jo viską atiduotume, net eitume 
kariauti ir negailėtume galvos paguldyti.

Kada šitaip žadėjome ir sau prisiekinė
jome? — Atsiminti, aišku, sunkoka. At
mintis irgi turi palinkimą į ribotumą, ypač 
tais atvejais, kai pradedame būtųjų daly
kų nebekartoti. Bet žadėti mes vis tiek 
žadėjome. Net ir darėme, ką galėjome, kad 
tik būtume verti to pažado. Klojome svarą 
Tautos Fondui, nors dabar jau esame lin
kę apverkti ir šilingą, jei pasiryžtame su 
juo išsiskirti. Būtinai kiekvienas stengė
mės prenumeruoti lietuvišką laikraštį. Su
sirinkimuose, minėjimuose, vaidinimuose, 
chorų koncertuose, jei salė jau būdavo pil
na, kantriai išstovėdavome parėmę pečiais 
sieną.

O dabar kas beliko iš mūsų?
Aptukome!

* * *
Aš dažnai pagalvoju apie buvusius žmo

nes.
Apie juos juk ir knygų šiek tiek prirašy

ta ne tik ruso Gorkio, bet ir lietuvių.
Tam tikra prasme mes visi esame dau

giau ar mažiau buvusieji žmonės. Jeigu su 
senęs ūkininkas, šiandien dirbąs fabrike, 
pradeda primiršti anas dienas, kai jis ėjo 
paskui plūgą, bet slaptai dar pasidžiaugia 
mintim, kad jo žemėje karo metu pastaty
tasis bunkeris labai tiks jam kiaulėms lai-

DIEVO KARALYSTĖ
(16)

Visos Biblijos parašymo laikas siekė 
nuo 1615 metų prieš Kristų iki 96 metų po 
Kristaus, maždaug apie 1.700 metų. Žy
miausias Senojo Testamento asmuo yra 
Jehova Dievas; žymiausia tauta yra Izra
elis; žymiausia tema vaizduose ir prana
šystėje yra Dievo Karalystė, kuri bus 
įkurta žemėj.

Žymiausias asmuo Naujajame Testa
mente yra Kristus Jėzus, Dievo Sūnus, 
kuris išrinko sau dvylika apaštalų ir sep
tyniasdešimt mokytinių, kuriuos jis siuntė 
skelbti Dievo Karalystės. Žymiausia klasė 
žmonių, apie kuriuos dažniausiai kalbama 
Naujajame Testamente, yra tai „Gyvojo 
Dievo Bažnyčia", apie kurią kartais kal
bama, kaip apie „šventuosius“, „Kristaus 
Kūną“, „Jo brolius“, „Jo sužiedotinę“, „Jo 
žmoną“. Naujajame Testamente daugiau
sia kalbama apie šitų „šventųjų“ išrinki-' 
mą, pašventinimą, lavinimą ir tobulinimą 
ir apie jų prirengimą užimti vietas Dievo 
Karalystėje, kurioje jie dalyvaus kaip ka
raliai, teisėjai, bendradarbiaudami su 
Kristumi visų tautų palaiminime. — Apr. 
3:21; 1 Kor. 6:2; 1 Pet. 2:9.

Naujasis Testamentas nebuvo duotas 
pasauliui nei nusidėjėliams, ir jame nėra 
siūloma viltis atversti pasaulį prieš Kris- 
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kyti, tai, va, jums buvusio žmogaus pavyz
dys! O mūsų žmonės juk mėgsta ne tik pa
gyventi praeitim ir jos gražumu, bet dar 
savo vaikams užrašinėti Lietuvoje palik
tus ūkius.

Tokie dalykai, be abejo, graudžiai juo
kingi, bet nekenksmingi. Ir šita buvusių 
žmonių kategorija verta užuojautos ir pa
sigailėjimo. Jų svajonės ir kai kurie veiks
mai rodo, kad jie kažkaip buvo meste iš
mesti iš ano gyvenimo, nepajėgia įsisąmo
ninti dabarties, kad jų dvasią palaiko tie 
kiaulėms tinkami laikyt bunkeriai ir doku 
mentų sudarinėjimas.

Iliuzijos, aišku, bet nekaltos.
* * •

Tačiau yra kita buvusių žmonių kate
gorija. Tai tie, kurie buvo šis tas jau sve
tur, mūsų bendruomenėje. Vieni jų jiems 
patikėtąsias pareigas ėjo geriau, kiti blo
giau, o treti ir visiškai blogai.

Kadangi žmonės jiems tokias pareigas 
patikėjo, tai aišku, kad tie patys balsą tu
rintieji žmonės galėjo ir gali iš jų įgalioji
mus atšaukti. Tokia žmonių teise, tur būt, 
niekas ir nesistebi.

Deja, nekartą tenka stebėtis kaip tik tų 
buvusių žmonių laikysena ir psichologija.

Netekę teisėtai atimtų įgaliojimų, jie vis 
tiek nenurimsta ir nepadeda šaukšto. Jie 
laikosi taip, tarytum kažkas būtų nu
skriaudęs juos. Jie sudarinėja tokių buvu
sių žmonių klikas, kiekviename žingsnyje 
nebe tik kritikuoja, bet tiesiog šmeižia 
tuos, kurie teisėtu keliu perėmė iš jų pa
reigas, intriguoja, kelia tuščią erzelį, žo
džiu, veda tikrą šaltąjį karą.

Kam jis naudingas, tas karas?
Gal jis ir patenkina ambicijas tų, kurie 

norėtų stovėti priekyje, bet nepajėgia. Gal 
jis ir teikia jiems kokio nors vidinio pasi
tenkinimo, duoda progų išlieti savo tulžiai. 
Bet jis vis tiek nerodo tų žmonių didybės. 
Tarp didybės ir didybės manijos esama ga
na didelio skirtumo.

O pats tiesiausias ir tikriausias kelias 
jiems būtų jungtis į pozityvų talkos darbą. 
Jame būtų progų pozityvia laikysena at
kreipti į save žmonių dėmesį ir vėl kandi
datuoti į vadovaujamąsias vietas. Kadangi 
mūsų gyvenime nieko nėra amžina, tai ir 
visokie įgaliojimai tik laikinis dalykas. 
Šiandien juos yra gavę vieni, rytoj gali 
gauti kiti.

Tavo Jonas

ELEKTRINĖ NOSIS
JAV Chemikų draugijos posėdyje G. L. 

Rozanas informavo apie naują prietaisą, 
imituojantį uoslę. Ore esančios lakiosios 
medžiagos, ištirpdamos paviršiniame skys 
čio sluoksnyje, veikia tuo skysčiu prate
kančią elektros srovę. Autoriaus teigimu, 
prietaisas spirito garus užuodžia 100 kar
tų geriau, negu žmogaus nosis.

JUOKAS GRŪDUOSE
Ar gali juokas augti ant šakelių? Arti

muosiuose Rytuose auga augalas, vadina
mas juoko gėle, šios gėlės vaisiai — juodi 
žirnio dydžio grūdeliai — sukelia žmogui 
30-50 min. trunkantį juoko priepuolį. Vie
tiniai gyventojai kramto tuos žirnius dan
tų skausmui numalšinti.

— Maroke suimta apie 600 jaunuolių, 
kurie kaltinami sulaužę muzulmonų pas
ninką Ramadaną.

tu i sugrįžtant paimti savo sužieduotinės. 
Jo sugrįžimo tikslas yra įsteigti Dievo Ka
ralystę, dėl kurios Jėzus mokė savo moky
tinius melstis: „Teateinie tavo karalystė. 
Tebūnie tavo valia kaip danguje, taip ir 
žemėje“. Apaštalas Povilas savo antrame 
laiške Timotiejui (3:16.17) sako: „Visas 
Dievo įkvėptas Raštas yra naudingas mo
kyti, sudrausti, pataisyti, auklėti teisybė
je, kad Dievo žmogus būtų tobulas, tinka
mas kiekvienam geram darbui“.

Taigi Biblija, arba visas Šventasis Raš
tas, kurį sudaro Senasis ir Naujasis Testa
mentas, yra Dievo įstatymo knyga.

Jokia kita knyga niekad nebuvo taip 
savo draugų mylima, kaip Biblija. Milijo
nai žmonių atvirai liudijo savo meilę ir 
darbais parodė savo tikėjimą į ją, ir dau
gelis mirė gindami ją. Iš jos, kaip iš sau
lės šviečia tiek daug geros įtakos, kiek 
niekad neišėjo nė iš jokios kitos knygos. 
Pastebėtina, kad nėra jokių išimčių, ku
rie tik laikosi jos patarimų ir nurodymų, 
tie greit apsišviečia, nugali ir atmeta 
daug blogi; įpročių ir pasidaro teisingais, 
ramiais, rimtais, blaiviais, meilingais, pa
tenkintais ir laimingais žmonėmis.

(Bus daugiau)

Kas domisi Tiesa, reikalaukite Knygų 
Katalogo. Neturtingiems siunčiam veltui 
mažas knygeles ir Traktatus. Pareikalavi
mus siųskite šiuo adresu: L.B.S.A. 212 E. 
3rd Str. Spring Valley, Di. U.S.A. (61362).
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LONDONAS
NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖS

MINĖJIMAS
D. Britanijos Lietuvių B-nės Kr. Valdy

ba rengia Nepriklausomybės Šventės — 
Vasario 16-tosios — minėjimą vasario 20 
d., šeštadienį, 7.30 vai. vakaro, Londono 
Liet. Sporto ir Soc. Klubo salėje (345 A 
Victoria Park Rd., London, E.9).

Minėjime žodį tars Lietuvos Pasiuntiny
bės Patarėjas V. Baiickas.

Tą dieną B. Valterienė sutiko atvykti iš 
Herefordo ir padainuoti minėjime. Be to, 
minėjime dalyvauja Londono Lietuvių 
Choras, vedamas J. Černio.

Ta proga tenka paminėti, kad B. Valte
rienė neseniai yra įdainavusi keliolika 
plokštelių, kurias greitu laiku bus galima 
įsigyti kiekvienam.

Bendruomenės Valdyba kviečia visus 
londoniečius ir gretimų kolonijų lietuvius 
atsilankyti minėjime.

VASARIO 16 PRIĖMIMAS
Kaip ir kasmet, DBLS Valdyba ruošia 

Lietuvių Namuose priėmimą kviestiems 
kitataučiams.

DBLS SUVAŽIAVIMAS
DBLS metinis skyrių atstovų suvažiavi

mas įvyks balandžio 3-4 d.d. Londone, Lie
tuvių Namuose.

Lietuvių Namų B-vės akcininkų metinis 
susirinkimas įvyks toje pat vietoje balan
džio 4 d., sekmadienį, 2 vai. p.p.

Dienotvarkės bus paskelbtos netrukus.

PARAMA MOKYKLAI

DBLS Valdyba nutarė paskirti iš savo 
biudžeto paramą Londono sekmadieninei 
mokyklai.

PABALTIEČIŲ PASITARIMAS

EUROPOS LIETUVIŲ IŠEIVIŲ
VYSKUPO KONSEKRACIJA

1. Iškilmė
Europos lietuviams išeiviams skirtojo 

vyskupo Dr. Prano Brazio, MIC, konse
kracija įvyks Romoje vasario 14 d., jun
giant su Nepriklausomybės Šventės minė
jimu. Iškilmės bus Didžiojoje Marijos ba
zilikoje (S. Maria Maggiora) 10 valandą. 
Konsekruos kardinolas C. Confalonieri, 
Šv. Konsistorinės Kongregacijos Sekreto
rius. Asistuos arkiv. A. Samorė, Šv. Nepa
prastųjų Bažnyčios Reikalų Kongregacijos 
Sekretorius, ir vysk. V. Brizgys. Kauno 
Arkivyskupijos Pagelbininkas. Vakare bus 
priėmimas Šv. Kazimiero Kolegijoje.

Vasario 13 d. yra numatyta lietuviams 
speciali Šv. Tėvo Pauliaus VI audiencija.

2. Palengvinta kelionė
Kviečiame D. Britanijos lietuvius, kas 

galėtų, konsekracijos iškilmėse dalyvauti. 
Pavyko išrūpinti labai papigintą kelionę 
lėktuvu: Londonas - Roma ir atgal tik 38 
svarai. Iš Londono lėktuvas išvyksta vasa
rio 12 d.. 12.45 vai., ir Romoje bus 16 vai. 
Iš Romos lėktuvas grįžta sekmadieniais, 
trečiadieniais, penktadieniais ir Londone 
būna apie 15 arba 19 vai. Smulkiau suinte
resuotiems pranešime atskirai. Reikės pa
skubėti, ypač tvarkant pasus ir italų vizą. 
Traukiniu kelionė mažai pigiau.

Bus progos apžiūrėti gausias Romos įžy
mybes.

3. Pagarbos ženklan
Labai tiktų D. Britanijos lietuviams sa

vo naujajam Ganytojui, kaip įprasta, įteik 
ti vienokių ar kitokių vyskupiškų bažny
tinių reikmenų pagarbos ženklan. Mielai 
pritariant D. Gerb. lietuviams kunigams, 
tą reika'ą tvarko šio krašto Lietuvių Sielo
vada. Kviečiame Mielus Tautiečius, pagal 
išgales, prie to laisvai prisidėti.

Visais reikalais kuo greičiau, tuo geriau 
kreiptis: Rcv. S. Matu’is, MIC, 21 The 
Oval, Hackney Rd., London, E.2. Telefonas 
SHO 8735.

NOTTINGHAMAS
VASARIO 16 MINĖJIMAS

Vasario 13 d., 6.30 vai., šeštadienį, Uk
rainiečių Klubo salėje (30 Bendick Rd.) 
Mansfieldo, Derbio, Leicesterio ir Notting 
hamo lietuvių bendrai rengiamas

Lietuvos Nepriklausomybės Minėjimas.
Programoje: K. Deveikio paskaita. Me

ninę dalį išpildo Nottinghamo Jaunimas.
Be to, bus pravesta rinkliava Tautos 

Fondui aukų lapais, ir visas minėjimo pel
nas skiriamas Tautos Fondui.

Oficialiai daliai pasibaigus, bus šokiai ir 
loterija ir veiks baras su kietais ir minkš
tais užkandžiais.

Prašoma visus tautiečius laikytis punk
tualumo.

DBLS Skyriaus Valdyba

PREZ. A. SMETONOS MINĖJIMAS
Sausio 30 d., 6.30 vai., Ukrainian Social 

Club, 30 Bentinck Road. L. Tautinis Sąjū
dis rengia pirmojo ir paskutiniojo Lietu
vos prezidento A. Smetonos 20 metų nuo 
jo mirties paminėjimą.

Paskaitą skaitys p. Daunauskas. Meninę 
dalį atliks skautai.

Sausio 31 d., 12.15 vai., St. Patrick's 
bažnyčioje bus gedulingos pamaldos už 
prezidentą.

L.T.S. Nott. Sk. Valdyba

PADĖKA NOTTINGHAMO LAS
Lietuvos laisvės kovotojų būrelis Not- 

tinghame, susibūręs į LAS organizaciją, 
parodė man jautrią širdį: buvau pasveikin
tas ir apdovanotas šv. Kalėdų ir Naujųjų 
Metų proga. Man, seneliui, toji staigmena 
suteikė didžiausią džiaugsmą, kad karių 
nebuvau pamirštas.

Aš iš širdies gelmių jums, ginklo draugai 
— LAS Valdyba ir nariai, dėkoju už šven
čių sveikinimą ir dovanas. Broliai LAS ka
riai, tvirtai tikėkite, kad jūs taip elgda
miesi sulauksite nepalūžę atgimstančios 
laisvos Nepriklausomos Lietuvos.

Buvęs atgimstančios Lietuvos kūrėjas - 
savanoris Jonas Strumskis

VOKIETIJA
— Lietuvos Nepriklausomybės šventės 

paminėjimas Hamburgo lietuvių numato
mas 1965.11.14 — sekmadienį — St. Tere- 
sien — Gemeinde-Saal 2000 Hamburg-Al- 
tona Dorhn Weg 8, 17.00 vai. pamaldos, 
18.00 vai. Akademija — iškilmingas posė
dis, 19.00 vai. koncertas — meninė dalis 
20.00 vai. jaukus lietuviškas-šeimyniškas 
pobūvis.

Įėjimas visiems laisvas. Visi lietuviai 
gali atsivesti savo gerus ir tvarkingus 
mūsų tautos bičiulius kitataučius. Kas no
rėtų gauti iš anksto didesnį kiekį pakvie
timų, tas gali kreiptis į pirmininką Jaunu
tį Klimaitį, 2 Hamburg 22, Iffland Strasse 
82/1. Geriausiai kreiptis raštiškai.

— Tėvas Alfonsas Bernatonis — Sielo
vados Tvarkytojas Vokietijoje — išleido 
Kalėdų Švenčių proga visiems katalikams 
aplinkraštį — „ganytojišką laišką".

— Kuriama lietuviška pradžios mokyk
la. Paieškomas kvalifikuotas mokytojas 
mokyklos vedėjas. Mokiniai, atvykę iš to
liau, galės gyventi bendrabutyje. Visas 
aprūpinimas bus teikiamas kaip ir Vasa
rio 16-tos Gimnazijos mokiniams. Mokyk
la bus Huettenfelde.

— Testamentą sudaryti patariama kiek 
vienam lietuviui, nes dažnai pasitaiko, 
kad, mirus mūsų tautiečiui, visą palikimą 
paima į savo rankas miesto valdyba. Gera 
būtų, kad mūsų tautiečiai savo visą turtą 
mirties atveju paliktų savo giminėms, 
vargstantiems Lietuvoje ar Sibire. Tą rei
kia aiškiai paminėti testamente ir paskir
ti savo artimą žmogų, kuris prižiūrėtų 
testamento vykdymą.

— Metrikų vertimus arba jų nuorašus 
gali padaryti ir patvirtinti kun. V. Šarka.

— Jonas Janonis, išėjęs iš senelių prie
glaudos, vargsta Bad Zwischenahne.

PARĖMĖ SPORTO KLUBĄ
„Baltika" — lietuvių tinklinio dvi rink

tinės gražiai pasirodo Hamburgo miesto 
sportiniame gyvenime. Krašto Valdyba 
parėmė šį klubą 300 DM. Min. St. Lozorai
tis aukojo 100 DM. Leonas Narkevičius 
aukojo mažesnėmis sumomis, bet dažnai.

Meninei programėlei pasibaigus, kutf. J, 
Urdzė aiškino šv. Jono evangeliją.

šventei besibaigiant, mok. Fr. Skėrys 
dar padalijo kiekvienam dovanų po plyte
lę šokolado ir dėžutę sausainių.

Kitą dieną (sekmadienį) visi evangeli
kai aplankė vietinę kaimo bažnytėlę, kur 
kun. J. Urdzė atlaikė lietuviškas pamal
das.

Romas Šileris
Lietuvių Vasario 16 Gimnazijos

7 klasės mokinys

Sausio 22 d. Lietuvių Namuose buvo su
sirinkę lietuvių, latvių ir estų organizaci
jų atstovai savybinio pasitarimo, kuriame 
buvo pasikeista informacijomis apie padė
tį Pabaltijo kraštuose.

PAIEŠKOJIMAI
TIJŪNAITIS Rapolas, sūnus Juozo, gi

męs 1908 m., ir MAJEIKA Justas, gimęs 
1927 m. rugpjūčio 15 d. Marijampolėje, 
patys ar žinantieji apie juos, prašom ra
šyti „Europos Lietuvio“ Administracijai.

UKRAINIEČIŲ ŠVENTĖ
Sausio 23 d. Caxton Hall salę Londone 

pripildė ukrainiečiai ir jų svečiai, daugiau 
šia Rytų europiečiai, susirinkę paminėti 
Ukrainos nepriklausomybės paskelbimo 
1918 m. Minėjimą suruošė Ukrainos Tauti
nės Tarybos Londono skyrius. Pranešimą 
apie ukrainiečių kovą dėl nepriklausomy
bės skaitė prof. O. Bondarivskyj.

Meninę programos dalį labai gražiai iš
pildė solistai Danuta Lesko ir Volodymyr 
Luciv.

BRADFORDAS
NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖ

Vasario 13 d., 6 vai., Bradfordo Lietuvių 
Vyties Klubo salėje rengiamas

Nepriklausomybės Šventės Minėjimas.
Programoj: T. Buroko paskaita ir kita. 
Kviečiame visus šventėje dalyvauti.

DBLS Bradfordo Sk. Valdyba

HAMBURGO LIETUVIŲ SVEČIAI
Svečiuose pas Hamburgo lietuvius lan

kėsi šie studentai: Audronė Giedraitytė, 
iš Čikagos, studijuojanti Madride medici
nos mokslus; Memėnaitė, iš Amerikos, stu 
dijuojanti Paryžiuje baletą ir išraiškos šo 
kį; Bernardas Raudys, studijuojąs Pary
žiuje biologijos mokslus; Helmutas Gul- 
binskas, studijuojąs ekonomijos mokslus 
Goettingeno universitete.
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SIUNTINIAI Į LIETUVĄ BE MUITO, 

LICENZIJOS IR KITŲ MOKESČIŲ 1

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 STORES LTD.
(Z. JURAS)

421, HACKNEY RD., LONDON, E.2.
Tel.: SHO 8734

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.
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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
den Tree — 1.8.0.

Nerimą Narutė — Relikvijos — 0.14.8.
Sibiro tremtinių ranka parašyta maldų 

knygelė „Marija, gelbėk mus“ — 0.9.3. Šią 
maldaknygę galima gauti lietuvių ir anglų 
kalbomis.

Žemėlapiai, gintaras, plokštelės, laikraš
čiai bei žurnalai.

Rašyti: DAINORA, 14 Priory Rd., Kew, 
Surrey.

SGGGGGGGGGGGGGG
JEI REIKIA PASIŲSTI SIUNTINĮ
— KREIPKIS Į
LIETUVIŲ NAMŲ BENDROVĘ,

2, LADBROKE GARDENS, 
LONDON. W.ll.
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TRADICINĖ LIETUVIŲ VASARIO 16 
GIMNAZIJOS EVANGELIKŲ JAUNIMO

RATELIO NAUJŲJŲ METŲ ŠVENTĖ

Jau penkti metai ji pravedama, ir yra 
mokinių, kurie su nekantrumu jos laukia. 
Gimnazijos evangeliku kapelionas kun. J. 
Urdzė iš Bad Godesbergo negali kas sek
madienį atsilankyti Gimnazijon, ir ši šven 
tė duoda jam daug galimybės pabendrauti 
porą valandų moksleivių tarpe ir juos pa
stiprinti dvasiškai.

Šiais metais sausio 16 d. susirinko visas 
evangeliškasis jaunimas. Evangelikų Jau
nimo Ratelio vadovas mok. Fr. Skėrys dir
bo ir triūsė visą popietį, kad viskas būtų 
gražiai paruošta. Mokiniai talkininkavo 
jam. Svečiais buvo pakviesti mok. Tautvy
das Gailius su šeima.

Sugiedojus giesmę „Pranaše didis“ ir po 
maldos visi susėdo prie stalų, kurie buvo 
puikiai papuošti, ragavo gerą pyragą su 
kava ar arbata, o šios šventės atmosferą 
pagražino Chicagos kun. Trakio „Tėviškės 
parapijos“ choro įgrota bei įgiedota plokš
telė „Lietuvių evangelikų liaudies gies
mės“.

Po to mok. Fr. Skėrys tarė keletą žodžių. 
Jis apgailestavo, kad šiais metais nuolati
niai svečiai — evangelikai studentai iš 
Heidelbergo dėl blogo oro neatvyko. Su 
jais ir su lietuvių kuopos vyrais evangeli
kais mok. Fr. Skėrys palaiko nuolatinius 
ryšius laiškais ar aplanko juos asmeniškai.

Programėlės metu Gimnazijos mažieji 
bei vyresnieji evangelikai mokiniai padek
lamavo eilėraščių dviem kalbom. Dekla
mavo ir skaitė Ona Pacevičiūtė, Kristina 
Nikolajevaitė, Irmgarda šteinbachaitė, 
Edvinas Dilba, Domas Petrauskas, Zelmu- 
tė Dilbaitė, Lydija Drinkmanaitė (savo 
kūrinį). Visų daugiausia pradžiugino mū
sų „Mocartas“ — mažas, vos 10 metų pir
mokas Manfredas Krauzė, kuris paskam
bino pianinu liaudies dainelę.

LIETUVOJE

Melioravimas — skaudžiausia Lietuvos 
žemdirbystės vieta

(E) Okup. Lietuvos ūkio varovai, žie
mai prasidėjus, skelbia savo pageidavi
mus, nurodo į tamsiąsias bolševikinio ūki
ninkavimo puses bei įvairius trūkumus. 
Vilniaus „Tiesa“ vedamajame (1964 m. 
gruodžio 20 d.)‘ pakartoja Lietuvos kol- 
chozininkų pageidavimus, kad reikia dau 
giau traktorių, mašinų, reikia daugiau mi 
neralinių trąšų, stambesnio statybų mas
to, dirvų sausinimo.

Melioravimas, pagal partinį dienraštį, 
tai pati skaudžiausia vieta Lietuvos žem
dirbystėje. Aiškinama, kad nusausinti lau 
kai — tai garantuotas pastovus derlius. 
Kai dėl trąšų, tai pasirodo, dar yra daug 
atvejų, kai jos laikomos neūkiškai, jas iš- 
lyja, sunaikina purvas. Kitaip tariant, jos 
netinkamai naudojamos. Sunkumų dar 
tiek daug, kad jų neįmanoma išskaičiuoti 
ir ilgame laikraščio straipsnyje.

Kiekvienas galvoja apie naują butą, 
turtingą stalą...

(E) Ką atneš Lietuvai 1965 metai? Į šį 
klausimą bandė atsakyti Naujųjų Metų 
dieną Lietuvoje pasirodę laikraščiai. „Tie
soje“ (sausio 1 d. Nr. 1) D. Šniukas pripa
žino, kad ir naujieji metai bus įtempti 
darbo metai, kovos už ūkį ar moralinį au
gimą metai. Čia Šniukas pridūrė: „Kiek
vienas mūsų galvoja ir apie mažesnius, ta
čiau kiekvienam brangius dalykus — apie 
naują butą, apie turtingą stalą, gerą dar
bo nuotaiką, sklandų, be sutrikimų buiti
nį aptarnavimą“. Čia, gal ir nenoromis, iš
sakyti patys svarbieji buitiniai Lietuvos 
ir kiekvieno Sovietijos gyventojo norai. 
Esą, reikia būti reikliems, principingiems 
ir teisingiems, ir jau galėtų išnykti blogis. 
Pagal partinio organo bendradarbį, tas 
blogis esąs trejopas: biurokratizmas, pa
taikavimas ir iliuzorinės svajonės.

Nesirūpinama sudaryti dokumentus 
kolchozininkų pensijoms

(E) 1965 m. pabaigoje, paskelbtais ofi
cialiais pranešimais, apie 1400.000 Lietu
vos kolchozininkų gausią pirmąsias pensi
jas ir pašalpas. Kaip paaiškėjo iš okup. 
Lietuvos socialinio aprūpinimo ministro 
Tatjanos JanŽaitytės (plg. „Tiesą“, 1964 
m. gruodžio 27 d. Nr. 303) piktų priękaiš- 
tų, dar daugelis Kolchozų nesirūpina su
daryti socialinio aprūpinimo tarybų, ne
sudaro pasenusių kolchozininkų sąrašų ir 
kt. dokumentų. Dabar jau pagrasinta, kad 
tokių sąrašų nesudarius būsią nuskriausti 
patys kolchozininkai. Žinoma, tas abejin
gumas suprantamas — kolchozininkai 
anaiptol nesidžiaugia pažadėtomis kuklu
tėmis pensijomis ir tai nelaiko, kaip skel
biama, įrodymu, jog valdžia parodanti su
sirūpinimą jų gerove.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

NOTTINGHAM — sausio 31 d., 12.30 vai.
Intencija — a.a. prez. A. Smetona.

BRADFORD — vasario 7 d., 12.30 vai. 
t

CORBY — sausio 31 d., 12 vai., šv. Patri
ko bažnyčioje.

ROCHDALE — sausio 24 d., 12 vai.
WOLVERHAMPTON — sausio 24 d., 11 

vai., St. John's Square.
MANCHESTER — sausio 31 d., 10.30 vai
LEICESTER — vasario 7 d., 12 vai., Sac

red Heart, Mere Rd.
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SAUSIO 30 D., ŠEŠTADIENĮ, LIETUVIŲ NAMUOSE, 2, LADBROKE GDNS., W.ll,
ĮVYKSTA TRADICINIS

SPAUDOS BALIUS
VISI KVIEČIAMI ATSILANKYTI. GROS GERAS DŽIAZAS. VEIKS BUFETAS.

Pradžia 7 vai. vak. Įėjimas 5 šil. Staliukus galima užsisakyti tel. PAR 2470.
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