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KEVALU PLANAVIMAS IR NEGALAVIMAI

IŠIMTIS IR TAISYKLĖ• , ■.
Sakoma, jog nėra taisyklės be išimties, 

o išimtys tik patvirtina taisyklę...
Šiandieninėje Lietuvoje galioja viena 

tokia taisyklė: jeigu kur nors eina kokia 
nors kalba apie rusą, tai visuomet reikia 
būtinai dar pridėti, jog tai — „vyresnysis 
draugas ir brolis“. Visi tos taisyklės lai
kosi, o „Tiesa" net su pamėgimu.

, Bet štai ne per seniausiai atsiverčiau 
„Tiesos" numerį (1964.XII.27) ir savo aki 
mis nenorėjau tikėti: imk tu man taip 
prieš nusistovėjusią griežtą taisyklę ir 
išspausdink, kad rusas lietuvį pavadino sa 
vo „vyresniuoju draugu ir broliu“. Žiūriu 
šiaip ir taip, bet aiškiai stovi: ...mano
vyresnysis draugas ir brolis Leonas Gri- 
gėnas...“, o straipsnio autorius irgi nė ma
žiausių abejonių negali sukelti — 
Sandras Zimariovas, pensininkas iš 
sų rajono Kavolių kaimo.

Pagalvojau: aha, parašė žmogus
neapsižiūrėjimo, nes gavo temą „Mūsų 
brolybės sėkla“. Bet kur tada „Tiesos“ 
cenzoriai buvo? Nejaugi ir jie būtų neap
sižiūrėję? Susidomėjęs ėmiau skaityti, ir 
paaiškėjo.

Buvo prieš karą tame Aukštaitijos kam 
pelyje du kaimai — Kavolių ir Kalbutiš- 
kio. Viename gyveno lietuviai, o kitame 
—rusai. Kaip jie ten iš tikrųjų gyveno, 
sunku dabar apsakyti, nes tai jau seni 
laikai. Pagaliau ne taip tatai ir svarbu.
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Daug svarbiau patirti, kaip šiandien ten 
gyvenama. Ogi pasirodo, jog šiandien ne 
tik Kalbutiškyje, bet ir Kavoliuose gyve
na... rusai. Čia priebėgą sudaro patsai 
pensininkas Zimariovas ir jo žemiečiai: 
Kolesnikovai, Zenkovai... Brolybės var
dan kai kurie jų lietuvaites vedę. O kad 
tai tikra lietuvių-rusų „brolybės sėkla“1, 
galima spręsti iš to, kad pats Zimariovas, 
sugrįžęs po karo iš Rusijos, ėjo vykdomo
jo komiteto pirmininko pareigas ir pana
šiai pasitarnavo lietuviams, kaip jo drau
gai stribai — Jefimas Zenkovas, Petras 
Usačiovas, Ivanas Antonovas...

Su tokia praeitimi galima jau ir nuo 
taisyklės nukrypti.

DAR VISKO NEPASAKĖ
Nepakeičiamasis „Tiesos“ vyr. redakto

rius G. Zimanas, gal nujausdamas artė
jančią karjeros pabaigą, pradėjo speciali
zuotis tautiniame klausime. Pradžia, at
rodo, nebloga. Jau parašė kelis sieksni
nius straipsnius apie vad. buržuazinio na
cionalizmo pavojus ir tautinių kultūrų su
artėjimą Lietuvoje. Galima tik palinkėti, 
jog autorius nesustotų puškelyje, bet iš
vestų temą iki galo. Bus nepaprastai įdo
mu pamatyti, kaip Zimanas tuos pačius 
klausimus vertina Izraelyje.

Belaukiant verta paskaityti tai, ką jis 
jau parašė. Cituojame: „Tautų draugystės 
idėjos yra ne naujos lietuvių literatūroje. 
Jos reiškėsi jau XIX a. pabaigoje, ple
čiantis demokratiniam valstiečių judėji
mui. To laikotarpio lietuvių rašytojai J. 
Anusevičius. F. Gužutis jau kėlė tautų 
draugystės idėjas“ (Komunistas 1964 m. 
Nr. 12).

Julius Anusevičius, 1863 m. sukilėlis, 
vėliau Sibiro tremtinys, šitaip yra išreiš
kęs „tautų draugystės“ mintį rusų atžvil
giu:

Nebeskuskit, vyrai, ūsų.
Eisim tojos mušti rusų.
Nors jie miestuos užsidaro,
Duosme aniems, duosme garo!“
Nors Zimanas šitų eilučių savo straips

niui ir nepanaudojo, bet ačiū jam bent 
poeto - sukilėlio vardo paminėjimą.

G. Snicčka (ELI)
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Dujomis naudojasi tik apie 2 proc. 
Lietuvos gyventojų

(E) Pagal „Liaudies Ūkio“ žurnale 
(1964 m. Nr. 12) paskelbtus duomenis apie 
dujų naudojimą, pagrindiniai dujų varto
tojai Lietuvoje yra- elektrinės — jų sunau
dojimas siekia 83 proc., pramonės įmonės 
energetiniams reikalams (katilinėms) su
naudoja 8 proc., pramonės įmonės techno
loginiams tikslams (gamybiniai procesai, 
žaliava) — 7 proc., komunalinės — buiti
nės įmonės ir gyventojai suvartoja 2 proc. 

"Spėjama, kad panaši sunaudojimo struk
tūra išliks ir artimiausiais metais, tik dar 
labiau išaugs dujų sunaudojimas elektri
nėse. Lietuvoje Dašavos dujos naudojamos 
Vilniaus, Kauno, Šiaulių, Panevėžio mies
tuose, stambiausioje elektrinėje — Lietu
vos VRE, Grigiškių bandomajame popie
riaus kombinate, Jonavos azotinių trąšų 
gamykloje. Lietuvoje kasdien sunaudoja
ma ne mažiau kaip 3 mln. kub. m dujų. 
Dujofikuota daugiau kaip 100 tūkst. butų. 
Esama ir stambių trūkumų. Pvz., vasarą 
dujotiekis dirba nepilnu apkrovimu, o žie
mą negali patiekti reikiamo dujų kiekio.

(Elta) 1964 m. gruodžio 24 d. Vilniuje 
įvykusiuose A. Tarybos („parlamento“, 
anot deputato K. Mackevičiaus) posė
džiuose Valst. plano komisijos pirminin
kas A. Drobnys padarė pranešimą apie 
1965 metų Valstybinį planą liaudies ūkiui 
vystyti.

Anot Drobnio („Tiesa“, Nr. 301, 1964), 
Lietuvos gyventojai su savo indėliu eko
nomikoje ir kultūroje sėkmingai prisidedą 
prie komunistinės statybos (Maskvos vai
ruojamos — E.) vykdymo. Septynmečio 
planas (1959-1965) jau būsiąs įvykdytas 
1965 metų pirmame ketvirtyje. Vykdant 
planą ūkiui vystyti, teigė Drobnys, numa
toma tiek pakelti gyvenimo lygį ar vysty
ti įvairias gamybos šakas, kad tai įgalintų 
1965 metais nacionalinių pajamų apimtį 
Lietuvoje padidinti daugiau kaip 10 proc.

Pramonės bendrosios produkcijos apim
tis per septynmetį (1959-1965) turinti iš
augti 2,2 karto. Ypač sparčiai numatoma 
vystyti chemijos pramonė, energetika, 
elektronika ir radijoelektronika, staklių 
bei prietaisų gamyba.

Atrodo, Lietuvoje pavesta 1965 m., vė
liausiai — 1966 m. užbaigti pradėtąsias 
chemijos įmones, nes, pagal Drobnį, pagal 
augimo tempus tai chemijos pramonei ati
tenkanti pirmoji vieta. Jos bendroji pro
dukcija padidėsianti daugiau kaip 90 proc. 
Bus plečiama mineralinių trąšų pramonė. 
Ilgai statyta Kauno dirbtinio pluošto ga
mykla numatoma užbaigti 1966 m. Tik ki
tais metais būsianti užbaigta ir Vilniaus 
plastmasinių dirbinių gamyklos statyba. 
Energetiniame ūkyje 1965 m. numatoma 
pagaminti 3.560 milijonų kilovatvalandžių 
elektros energijos. (1963 m. jos buvo pa
gaminta apie 1.800.000 kW„ o per devy- 
nius 1964 m. mėnesius — 1.793.900 kW.).

Dar keli įdomesni A. Drobnio pateikti 
pramoninės gamybos skaičiai: šiais metais 
Lietuvoje numatoma gaminti 75.000 radi-

r Segios DIENOS -Į
IŠKILMINGOS LAIDOTUVĖS

Į Winstono Churchillio laidotuves buvo 
suvažiavę daugybė žymiųjų pasaulio vals
tybių vadų ar buvusių vadų.

Kai kurie ta proga matėsi ir su krašto 
vyriausybe.

ĮSILEISTI keli jaunesnieji
Maskvos rašytojų draugija padidino ša

šo tarybą iš 82 į 92, ir į naująsias vietas bu 
vo įsileisti keli jaunesnieji, kurie dėl savo 
politinės laikysenos Chruščiovo laikais bu
vo patekę nemalonėn (Jevtušenko, Vozne- 
senskis).

,.Pravda" nurodo, kad susirinkime buvo 
smarkių ginčų, sudarinėjamos klikos ir 
naudojamasi demagogija.

KINIJOS IR INDONEZIJOS 
DRAUGYSTĖ

Kinija ir Indonezija susitarė pasikeisti 
tarp savęs kariniu patyrimu.

Jei Britanija ir JAV įsimaišytų karan 
su Indonezija, abu kraštai drauge kariau
tų, kaip pareiškė Kinija.

ITALIJA — GEROVINĖ VALSTYBĖ
Italijos ministerių kabinetas priėmė eko 

nominį planą, kurio tikslas — aprūpinti 
visus darbu ir pasiekti gerovinės valstybės 
padėties. Tai penkmečio planas 1965-69 mė 
tams, kurį vykdant turėtų krašto pajamos 
didėti po 5 procentus kas metai.

Vykdant planą, ypač daug pastangų ir 
kapitalų reikės pakelti pietinės krašto da
lies ekonominiam lygiui.

DARBININKŲ JUDĖJIMAS
Europos Patariamoji Taryba siūlo 17 Eu 

ropos kraštų (įskaitant Britaniją) priimti 
įstatymą, kad darbininkai laisvai galėtų 
judėti iš vieno krašto į kitą.

Europos Bendrajai Rinkai priklausantie
ji 6 kraštai turi tokius įstatymus.

NACIŲ NUSIKALTĖLIŲ KLAUSIMAS
Gegužės mėn. įsigalioja įstatymas, pagal 

kurį Vakarų Vokietija nebegalės teisti na
cių karo nusikaltėlių. Bus praėję 20 metų 
po karo, ir nusikaltimai įsisenėja.

Tačiau specialistai galvoja, kad tą įstaty 
mą bus galima apeiti, nes Vokietija suvere 
numą atgavo tik 1955 m., o nuo to laiko 20 
metų sueis tik 1975 metais.

GRIPAS SIAUČIA
Leningrade prasidėjęs.-gripas persimetė 

į krašto šiaurės vakarus ir pasiekė Mask
vą.

Vien Leningrade gripas palietė apie pu
sę milijono gyventojų.

Epidemija jau siaučia ir Estijoje. 

jo aparatų. 30.000 televizijos imtuvų, 20. 
000 buitinių (atseit, gyventojams naudo
tis) šaldytuvų, 120.000 magnetofonų.

A. Drobnys nusiskundė jau eilė metų 
nesugebamu įvykdyti uždaviniu: nepa
vyksta įvykdyti naujosios technikos ir 
šiaip mokslo pasiekimų planų liaudies 
ūkyje. Tai kaip tik atsiliepia į gaminių 
kokybę, kurioje, kaip neslepia ir Drobnys, 
yra „rimtų trūkumų“. Esą, grąžinami at
gal taisyti žymūs plataus vartojimo pre
kių kiekiai. Pasak Drobnį, „vartotojai 
reiškia pagrįstas pretenzijas dėl to, kad 
atskiros plataus vartojimo prekės, ypač 
maisto produktai, blogai apiforminami 
bei įpakuojami“. Būdingas ir kitas prie
kaištas: neretai kepama žemos kokybės 
duona — jos daug išbrokuojama Rokiškio, 
Alytaus ir kt. kepyklose. Pagaliau Valst. 
plano komisijos-pirmininkas turėjo pripa
žinti, kad visi trūkumai neigiamai veikia 
į liaudies ūkį ir jis turįs žymių nuostolių.

Žemės ūkio srityje toliau teikiami pa
žadai: bus daugiau mineralinių trąšų, 
traktorių, kombainų... Drobnys čia iškėlė 
kai kuriuos stambesnius negalavimus. Šie 
kiama gyventojus aprūpinti ankstyvosio
mis daržovėmis, tačiau net dvi ministeri
jos sužlugdžiusios šiltadaržių statybos pla 
ną. Ypač dideli nuostoliai linininkystėje, 
nes pastaraisiais metais sumažėjo linų pa 
sėlių plotai, jų derlingumas bei pluošto 
gamyba. Nepatenkinamai vykdomi linų 
supirkimo planai, o tai neigiamai atsilie
pia pramonei, nes ji neaprūpinama geros 
kokybės medžiaga.

Transporte numatoma padidinti kelei
vių pervežimą autobusais ir lengvaisiais 
automobiliais, be to, ir krovinių apyvartą. 
Tai vis pažadai, nes štai Drobnys pripa
žįsta, kad dėl vairuotojų stokos ir kitų 
priežasčių praėj. metais kasdien prastovė
davo daugiau kaip 400 tinkamų transpor
tinių automobilių.

SR-71
Šiais metais vėliau JAV baigs gaminti 

žvalgybinius lėktuvus SR-71, kurie bus 
greitesni už pagarsėjusius U-? ir darys ge 
resnes fotografijas.

Manoma, kad jie galės .būti siunčiami 
žvalgyti S. Sąjungos.

Nors lėktuvai dar neskraido, bet sovietų 
laikraščiai jau kelia dėl jų triukšmą.

OPOZICIJOS LIKIMAS MOZAMBIKOJE
Portugalijos vyriausybės įsakymu, sau

gumo organai pradėjo didžiulį opozicijos 
valymą Mozambikos kolonijoje (Afrikoj).

Suimti šimtai žymesnių asmenų.

SEKA POVANDENINIUS LAIVUS
Admirolas Gorškovas „Za rubežom“ sa

vaitraštyje rašo, kad sovietai atidžiai seka 
JAV atominių povandeninių laivų laivyną 
ir yra pasiruošę prireikus panaudoti prieš 
juos atomines raketas.

Sovietiniai sekimo laivai esą aprūpinti 
elektronais ir kitokiomis moderniomis prie 
monėmis.

DR. HEENAN — KARDINOLAS
Popiežius Paulius VI paskyrė 27 naujus 

kardinolus iš 20 kraštų.
Kardinolu paskirtas ir Westminsterio ar 

kivyskupas Dr. John C. Heenanas.

ŠELEPINAS MONGOLIJOJE
Gruodžio mėn. iš Mongolijos komunistų 

partijos viršūnių buvo išmesti keli vadai 
— nacionalistai.

Šalia nuolat besireiškiančio nacionaliz
mo, Mongolijoje dar komunistų vadai reiš
kia pasipriešinimą partijos pirmajam sek
retoriui Cedenbalui, kuris buvo paskirtas 
1940 m., yra žinomas stalinistas ir palaiko 
glaudžius ryšius su Rusija.

Tvarkos daryti ten su partijos delegaci
ja nuvažiavo dabar S. Sąjungos centro ko
miteto prezidiumo narys buvęs saugumo 
viršininkas Šelepinas.

R. Vokietijos špionažo tinklas Austrijoje
(E) Sausio mėn. austrų policija suėmė 

vieną Rytų Vokietijos agentą ir toliau 
narpliojo ulbrichtinių vokiečių suorgani
zuoto šnipinėjimo tinklo likučius. Pirmieji 
suėmimai buvo praėj. metų gruodžio mėn. 
Neseniai suimto agento H. Marwegen bute 
rasti mikrofilmai ir filmų aparatai. Paaiš
kėjo, kad Rytų Vokietijos agentai veikę 
jau kelerius metus ir dirbo austrų pramo
nės įmonėse Vienoje, Traiskirchene ir kt. 
vietovėse.

Kapitalinėje statyboje giriamasi numa
tomais tempais bei užmojais, kalbama 
apie mokyklų, ligoninių ir kitokias staty
bas. Tačiau, čia pat A. Drobnys nurodė, 
svarbiausiose statybose padėtis nesanti ge 
ra. Dažnai įšaldoma nepateisinamai daug 
valstybės -lėšų, trūksta ūkiškumo, ypač ne 
patenkinamai vykdomas vandentiekio ir 
kanalizacijos įrenginių statybos planas. 
Esą, labai lėtai gerėja statybos darbų ko
kybė. Iškelta nuolat pasikartojanti yda: 
projektuotojai dėl grubių klaidų nerealiai 
apskaičiuoja statybų sąmatinę vertę, ku
rią statybos eigoje tenka žymiai padidin
ti. Čia daugiausia esanti kalta Liaudies 
ūkio taryba.

Pažadai kelti vadinamąją liaudies gero
vę — jie kartojami kiekvienais metais. 
Vidutinis darbininkų ir tarnautojų darbo 
užmokestis („įskaitant jo sutvarkymą“) 
numatoma padidinti 4,3 proc. O pats dar
bininkų ir tarnautojų skaičius per metus 
padidėsiąs 73.000 (1963 m. pabaigoje, pra
nešime apie 1964-1965 m. liaudies ūkio 
planą M. Šumauskas tą padidėjimą buvo 
numatęs 85.000). 1965 m. pabaigoje gausią 
pensijas ir pašalpas 140.000 kolchozininkų 
— kaip žinoma, tai žymiai pavėluota prie-

Europos ir Amerikos spaudos nuotrupos

Kam reikalingos J. Tautos?
J. Tautos buvo suorganizuotos tam, kad 

taikiu būdu išspręstų tarptautinius nesusi
pratimus. Deja, didieji klausimai tebėra 
neišspręsti, o J. Tautų forumas dažnai pa
naudojamas prosovietinei propagandai 
skleisti, žodžiu, J. Tautos vis stipriau jau
čia krizę. Tai britų „The Guardian“ dėl 
tos krizės ir apskritai dėl J. Tautų ir jų 
reikalingumo rašo:

„Dabartinis pavojus kyla dėl to, kad 
žmonėms jau nusibodo besiklausyti kalbų, 
jog J. Tautos išgyvena krizę, ir jie prade
da galvoti, ar J. Tautos iš viso turi kokios 
nors praktinės reikšmės pasaulio bendruo 
menei. Iš tiesų tame forume nepasisekė iš
spręsti pačių didžiųjų pasaulio problemų. 
Šitaip tvirtina kiniečiai. Pekingo tvirtini
mu, J. Tautos buvo visiškai nepajėgios iš
spręsti nusiginklavimo klausimo ir jokio 
kito rimto tarptautinio klausimo. Šitaip iš 
dalies yra dėl to, kad tarpusavy iškyla ne
nugalimų sunkumų išspręsti tokioms pro
blemoms, 
tam tikra prasme tiesa, kad J. Tautos net 
ir nebandė spręsti didžiųjų pasaulio reika
lų. Pavyzdžiui, Vokietijos klausimas nėra 
įtrauktas dienotvarkėn, ir nors kolonializ
mas diskutuojamas dažnai, afrikiečiams ir 
azijatams retai teduodama progos ką nors 
daryti tais opiais klausimais. Dėl to J. Tau 
tose vadovaujamasis vaidmuo iš tikro nė
ra afrikiečių ir azijatų rankose. Nepateisi
namos taip pat kalbos, kad J. Tautos yra 
kolonialistų rankose. Tačiau J. Tautos 
mums būtinai reikalingos, jos yra mūsų 
viltis ateičiai, pagrindas geresniam pasau
liui. Kiek tai susiję su Britanija, tai ypa
čiai tikra teisybė. Mes nebegalime tikėtis 
prasimušti sau kelią į pasaulį savo batalio
nų jėga. Mes priklausome J. Tautoms ne 
dėl to, kad jaustume, jog esame ten nau
dingi, bet laikydamiesi įsitikinimo, kad 
mūsų pačių kaip valstybės saugumas pri
klauso nuo taiką pasaulyje palaikančio 
sambūrio“.

kaip nusiginklavimas. Tačiau

DAUGIAŠALĖS ATOMINĖS PAJĖGOS
Kaip Vakarų kraštai turėtų tvarkyti sa

vo atomines pajėgas? Planų yra visokiau
sių. bet olandų „Algemeen Handelsblad“ 
rašo:

„Šalia viso to triukšmo dėl daugiašalių 
atominių pajėgų, ANF, atominių minų iš
ilgai geležinės uždangos, Force de Frappe 
ir kitų panašių dalykų praleidžiamas pro 
akis dar vienas dalykas, būtent, tai, kad 
Vakarų Europa visada yra pavojaus padė
tyje, kol rytinės jos sienos yra apstatytos 
armijomis ir kol S. Sąjunga tebesilaiko to
kios politikos, kad ji savo užsienių politi
ką visada pasiryžusi remti jėga. NATO 
tikslas buvo ir tebėra turėti paruoštas ka
rines pajėgas tai komunistinei grėsmei at
remti. Daugiašalės atominės pajėgos visiš
kai pasitarnautų tam tikslui, nedidinda- 
mos atominių valstybių skaičiaus. Dėl to 
tokios pajėgos turėjo ir tebeturi mūsų pri
tarimą. Dėl to mūsų nedomina Wilsono siū 
lomoji ANF. Hasselio atominės minos ir de 
Gaulle'io Force de Frappe, nes visi tie pla
nai yra skirti pasitarnauti atskirų kraštų 
ambicijoms tenkinti“.

KAS BUS LAIMĖTA ĮSISENĖJIMU?
Sovietai kelia didžiulį triukšmą, kad ge 

gūžės mėn. įsisenėjimas paliečia nacių ka- 

monė, o pensijų dydis toli atsilieka nuo 
tarnautojams ar darbininkams teikiamų 
pensijų dydžio.

Prekyboje, visuomeniniame maitinime 
kiekvienais metais tie patys trūkumai, 
blogai patenkinami gyventojų poreikiai, 
daugelyje rajonų vis dar žemas buitinio 
aptarnavimo lygis, vis dar nepakankamas 
dirbtuvių ir priėmimo punktų tinklas.

Jei palyginti 1963 m. M. Šumausko ir 
1964 m. gruodžio mėn. A. Drobnio prane
šimus apie butų statybą, pastebėsime smu 
kimo reiškinius. Pagal M. šumauską, 1964 
ir 1965 metais buvo numatyta kasmet pa
statyti butų po 760.000 kv. mtr. bendro 
ploto. O iš A. Drobnio pranešimo seka, 
kad 1964 metais tepajėgta pastatyti vos 
528.000 kv. mtr. bendro ploto butų (tad 
mažiau 230.000 kv. mtr. negu buvo numa
tyta). Šiais metais pažadama pastatyti tų 
butų bendro 617.000 kv. mtr. ploto, taigi 
143.000 kv. mtr. mažiau, kaip žadėta 1963 
m. pabaigoje.

Iš kultūros reikalams statybų nusiskųs
ta vaikų įstaigų tinklu r— didesniuose 
miestuose ypač trūksta lopšelių-darželių. 
Lygiai panašų skundą iš Šumausko lūpų 
girdėjome 1963 m. O 1964 m. pranešime 
A. Drobnys dar paminėjo mokyklų, ligoni
nių statybas ir tai, kad „numatoma pradė
ti“ statyti operos ir baleto teatrą bei spor
to rūmus Vilniuje ir kt.

ro meto nusikaltimus. O britų „The Daily 
Telegraph“ rašo:

„Baigus karo nusikaltėlių bylas, baigsis 
ir tam tikri nesusipratimai. Pavyzdžiui, ru 
sai jau nebegalės buvusių nacių prievarta 
verbuoti savo agentais. Pačios bylos juk 
nebegali jau būti normaliai svarstomos. 
Daugelis liudininkų jau yra mirę, kiti ne
be viską atsimena. Šitokiomis sąlygomis 
nebegalima pasiekti teisingumo“.

Kard. Višinskis teigia: Varšuva—be Dievo
(E) Lenkijos primas, Varšuvos arkivys

kupas, kardinolas Višinskis apkaltino Len
kijos valdžios įstaigas, kad jos trukdan
čios bažnyčių statybą Varšuvoje. Viename 
pamokslų kardinolas pažymėjo, kad lenkų 
režimas sostinėje nepripažįstąs Dievo. Per 
pastaruosius metus Varšuvoje nepastatyta 
nė viena bažnyčia, nes valdžia vis nedavu
si leidimo.

ALG. GUSTAITIS PIETŲ AMERIKOJE
Algirdas Gustaitis, mūsų bendradarbis 

JAV-se, vasario mėn. išvyksta kelioms sa
vaitėms į Pietų Ameriką. Aplankys Gvate
malą, Panamą, Venezūelą, Braziliją, Ar
gentiną, Porto Rico, Bahamų salas ir kt. 
Dalyvaus III Pietų Amerikos Kongrese, ’ 
vykstančiame vasario 18-21 dienomis Sao 
Paulo, Brazilijoje.

PASAULYJ
— V. Vokietijos kariuomenės 7 šarvuo

čių batalionai tarp liepos 12 d. ir lapkričio 
22 d. 3 savaites prabus Anglijoje.

— Praeitų metų lapkričio ir gruodžio 
mėnesiais 667.000 pensininkų iš Rytų Vo
kietijos lankėsi Vakarų Vokietijoje ir Va
karų Berlyne (dirbantiesiems neleidžiama 
išvažiuoti).

— Haagoje, Olandijoje, nuleidžiant ka
pinėse į duobę lavoną, duobkasį ištiko šir
dies smūgis, ir jis mirė, jo draugas dėl to 
išsigando, jį taip pat ištiko smūgis, ir jis 
mirė nugabentas ligoninėn.

— Austrijos prezidentas Schaerfas gegu 
žės mėn. lankysis Britanijoje (pirmas at
sitikimas istorijoje).

— Iš Frankfurto pro Dakarą ir Rio de 
Janeiro į Buenos Aires miestą skridusia- 
me lėktuve dingo 3 nedideli ryšuliokai su 
200.000 dolerių.

— San Diego, Kalifornijoje, bus pradėti 
statyti nuo 18 iki 24 aukštų dangoraižiai, 
kurie kas trys valandos apsisuks aplinkui.

— Alcatrazo kalėjimas San Franciske iš 
tuštinamas, bus nuverstas, ir toj vietoj bus 
pastatytas J. Tautų taikos paminklas.

— Lenkijos policija tarp gegužės ir gruo 
džio mėnesių praeitais metais buvo arešta
vusi 72.500 girtų važiuotojų (tarp jų 26. 
500 dviratininkų ir 23.600 motociklistų).

— Etiopijoje yra apie 300.000 raup
suotųjų.

— Atiduodami paskutinę pagarbą, pro 
mirusį W. Churchillį prieš laidotuves pra
ėjo tūkstančiai žmonių.
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Mums iš tolo atrodo, kad Australijos 
lietuviai gyvena sau ramiai ir tyliai, dau
giau tik prasimaitinimu,rūpindamiesi. Gal 
dar žinome, kad išeina laikraščių. Bet ar 
jie leidžia, pavyzdžiui, knygas?

Taip, jie ten visokeriopai juda, kai ku
riais atžvilgiais gal daugiau negu kur ki
tur. O knygų taip pat išleidžia, nors ir. ne 
kažin kiek. Pirmoje vietoje, žinoma, išlei
džia tokius dalykus, kurie tiesiogiai susi
ję su vietine bendruomene (metraščius ir 
kt.). Bet praeitų metų gale Australijoje 
pasirodė ir stambokas poezijos rinkinys — 
Juozo Almio Jūragio Tolimieji miražai 
(išleido „Gintaras“ Sydney mieste, 142 
psl.; spausdinta 250 egz., kaina 15 šil.).

Platesnė knygos metrikacija rodo, kad 
knygą išleidęs „Gintaras“ nėra kažkokia 
naujai susikūrusi akcinė bendrovė kny
goms leisti, bet būrelis knygą mėgstančių 
žemaičių. Garbė tokiems mėgėjams, kad 
jie nesigaili pinigo knygai ne tik nusipirk
ti, bet net ir išleisti, o ypač poezijos kny
gai, kuri tarp mūsų neturi rinkos (tikra 
tragedija: liaudies dainų supami užaugo
me, poetą Maironį visi laikome savo atgi
mimo dainiumi, bet poezijos visi kratė
mės, lyg kokios užkrečiamos ligosi).

Turint galvoje tą mūsų kratymąsi poezi
jos, nėra ko stebėtis, kad poetai savo eilė
raščių rinkinius leidžia savo lėšomis, arba 
sudaromi tokių šviesių žmonių būreliai, 
kaip tas australiškis „Gintaras“. Garbė to
kiems šviesuoliams juo labiau, kad gi mes 
paprastai turime pinigo visokiausiems nie
kams ir iššvaistome jo daugiau negu rei
kia — prageriame, pralošiame, tuščiai pra
bangai išleidžiame, bet, gink Dieve, ne po
ezijos knygai nusipirkti. Vadinas, tie, ku
rie paskiria pinigų ne poezijos knygai nu
sipirkti, bet jai net išleisti, turi būti ypač 
šviesūs lietuviai.

Retkarčiais po vieną kitą poezijos kny
gą dar išleidžia ir nuo seniau gyvuojan
čios leidyklos, bet ir jos čia neišsiverčia 
be autorių primokėjimų ar pinigingesnių 
poeto draugų paramos.

Bet kai mes šiandien kalbame apie poe-. 
ziją, tai dažnai ir nesusikalbame. Vieni 
poetai būna visiškai aiškūs, visiems su
prantami, tokie, kokius pažįstame nuo

Miražai
priešaušrio laikų. Kiti daugiau palinkę į 
mįsles, į naujų išraiškos būdų ieškojimą. 
Tie kiti, žinoma, negali būti suprantami 
visiems, jiems suprasti reikia atitinkamo 
literatūrinio pasiruošimo, kurį ne kiekvie
nas yra įsigijęs. Vadinas, ieškodamas ke
lio į platesnius skaitytojų sluoksnius, poe
tas turėtų būti aiškesnis, skambesnis, savo 
žodžiu ir vaizdu tiesiogiai veikiąs.

Deja, tas mažiausio pasipriešinimo ir iš
radingumo nesiekiąs kelias yra lygiai taip 
pat pavojingas, kaip ir perdėtas išradingu
mas ir nebesiskaitymas su skaitytoju. 
Kartais juk paprastai ir neišradingai ra
šyti reiškia nieko nauja nebeduoti, karto-

JUOZAS ALMIS JCRAGIS

HEROJAI
Jie pašventinti herojais —
Iš kovos jie nebegrįžo.
Vėlės jų nuėjo rojun, 
Jų kapus dabina kryžiai.

Iš jų kraujo žydi gėlės,
Žydi gėlės jiems ant kapo.
Iš jų kraujo laisvė kėlės
Ir gyvybe tautai tapo.

ŠVIESI JAUNYSTĖ
Prie kelio liepa šakas linguoja,
Svyruoja beržas,
Į tolį eiti keliu plačiuoju
Jaunystė veržias.

Ten marios laisvės, ten lankos žalios
Žiedais sužydę,
Mes išdainuosim ten linksmą dalią
Ir džiaugsmą didį.

Rugiai mums moja. Tu nebijoki 
Laukuos paklysti.
Skraji lyg paukštė, smagi kaip juokas 
Šviesi jaunystė.

(Iš rinkinio TOLIMIEJI MIRAŽAI)

EUROPOS LIETUVIS

tis ir kitus kartoti, daugiau tik eiliuoti, o 
ne kurti.

J.A. Jūragis nesiekia to išradingumo. 
Jis eina jau pramintais poezijos keliais.

Tiesa, jo poezijos motyvai labai artimi 
visiems. Jo rinkinyje juk apdainuojama 
Kalėdos ir Velykos, N. Metai ir karalaitis 
Kazimieras. Kristus Karalius ir karalaičio 
Kazimiero gundymas, 1918 metai ir žuvu
sieji karžygiai. Vadinas, poetas eina ranka 
rankon su lietuviu, pateikdamas jam poe
zijos kiekvienai žymesnei progai, šventei, 
minėjimui. Jis yra patriotiškas lietuvis, 
kuris myli savo žemę, jos gamtą, kuris su 
skausmu širdyje mini išsiskyrimą su tėvy
ne. Dėl to jis rašo apie pavasarį, pasėlius, 
žibutes, gegutę, sunkias javų varpas, ru- 
giapiūtę, vasaros naktį, rudens dažus, kai
mo klėtį, Nemuną rudenį ir kitus gražius 
ir mielus dalykus. Jis apdainuoja liūdesį, 
praradimą, atsisveikinimą ir kitokius žmo
giškus jausmus ir sukrėtimus.

Bet esminis dalykas, žinoma, ir bus žiū
rėti ne tai, ką jis apdainuoja, bet kaip. O 
iš to.kaip jau būtų galima spręsti, kas nau 
jo duodama, kiek kūrybiška yra poezija. 
Lietuvoje dabar nukaltuoju literatūriniu 
terminu šnekant, reikėtų žiūrėti, ar poetas 
turi savo braižą. Jeigu turi, tai jis jau ne
ša indėlį į tautinės kūrybos lobyną.

Šitaip į poeziją žiūrint, matome, kad sa
vo tą braižą turi kitokį Kirša. kitokį Sruo
ga, kitokį Aistis, Brazdžionis, Bradūnas, 
Nagys. Nyka-Niliūnas, Šlaitas ir t.t. Kiek
vienas jų yra savitas ir nepakartojamas 
visa savo laikysena, vaizdo kūrimu, nuo
taika.

Tokio braižo, deja, J.A. Jūragio rinkiny
je nesurastume. Jis eiliuoja kai kur labai 
gražiai, net, pasakytume, pavyzdingai. Jis 
visur suprantamas, aiškus. Jo apdainuoti 
pasirenkamieji dalykai daug prisideda 
prie populiarumo, dėl to jie galės būti daž
nai deklamuojami minėjimuose, perspaus
dinami atitinkamomis progomis laikraš
čiuose. Tai vis teigiamos jo eilėraščių ypa
tybės. Tik trūksta tos vienos ir pačios 
brangiausios ypatybės, kuri padaro poetą.

K. Abr.

NEUŽMIRŠKITE BALTŲ DRAUGYSTĖS 
BALIAUS!

Plačiau apie jį žiūrėkite kronikoje.

LIETUVOJE MIRĖ AD. ŠERNAS
(E) Šių metų sausio 6 d. Nemunėlio 

Radviliškyje, Biržų apskr., po sunkios li
gos mirė ilgametis evangelikų reformatų 
kunigas ir buvęs Lietuvos reformatų baž
nyčios general-superintendentas A. Šernas. 
Gimęs 1884 m., baigęs Tartų universitetą 
buvo įšventintas kunigu. Ilgą laiką buvo 
Lietuvos kariuomenės evangelikų kapelio
nu. Buvo Biržų gimnazijos mokytoju, ku
nigavo įvairiose vietose, o pastaruoju me
tu gyveno Nemunėlio Radviliškyje. Rašė 
spaudoje, 1943 m. iš vokiečių kalbos išver
tė Heidelbergo katechizmą.

80 m. sulaukęs A. Šernas pernai buvo 
panaudotas ateistinei propagandai. „Tieso
je“ 1964 m. rugp. 16 d. paskelbtas Šerno 
straipsnis „Kodėl aš darau tokį žingsnį“, 
kuriame religiją jis pavadino nesąmone. 
Mūsų jau nurodyta, kad tas senyvo as
mens tariamasis „atsivertimas“ vargiai 
buvęs nuoširdus ii- kad Šernas, galimas 
dalykas, buvo atsidūręs sunkiose sąlygose. 
Reikia manyti, kad kada nors paaiškės 
tikrosios to „ateizman atsivertimo“ priežas 
tys. Minėtą straipsnį ir tariamąjį velionies 
ateizmą pabrėžtinai priminė ir „Tiesa“ 
Šernui skirtame nekrologe (sausio 8 d. 
Nr. 5).

„Draugo“ romano premija A. Baranauskui
(E) 14-ji ..Draugo“ ‘romano premija pa

skirta rašytojui Albinui Baranauskui. 
Laureatas gimęs 1924 m. birželio 3 d. Bart
ninkuose, Vilkaviškio apskr. Yra išleidęs 
novelių rinkinį „Sniego platumos“ (1956), 
už kurį laimėjo „Aidų“ premiją, ir „Kal
vos ir lankos“ (1959). Rašytojas nuolat 
gyvena Waterbury. Conn. Premijos įteiki
mas įvyks Čikagoje kovo 14 d.

LIETUVIŲ STUDIJŲ SAVAITĖ
EUROPOJ

Didžiumai organizacijų susitarus ir PLB 
Vokietijos Krašto Valdybai pritarus ir ap
siėmus Lietuvių studijų savaitę globoti, 
numatyta, kad toji savaitė įvyks rugpiūčio 
1-8 dienomis Huettenfelde, Vasario 16 
Gimnazijos buveinėj.

Smulki Lietuvių studijų savaitės pro- 
grama bus pranešta vėliau.

______ Nr, 6(847), 1965. II, 2

M. RAČKAUSKUI 80 M. AMŽIAUS

(E) Prof. Merkeliui Račkauskui, Lietu
voje gyvenančiam klasikiniam filologui, š. 
m. sausio 6 d. sukako 80 m. amž. Gimęs 
1885 m. Šiaulių apskr. M. Račkauskas bai
gė Šiaulių gimnaziją, 1910 m. Odesoje — 
klasikines kalbas, į Lietuvą grįžo 1921 m. 
Buvo gimnazijos direktorium, egzaminų 
komisijos nariu, nuo 1924 m. su pertrau
komis kaip docentas ir e. prof, dirbo Lietu
vos (Vytauto D.) Universitete. Pirmosios 
sovietų okupacijos metu buvo iš visų pa
reigų atleistas. Mokydamasis Šiauliuose 
jau buvo susipratęs lietuvis, vėliau rašė 
spaudoje. Būdamas plačios erudicijos, se
novės kalbų žinovas, išspausdino eilę svar
bių darbų, vertimų. 1930 m. paruošė grai
kų k. gramatiką, išvertė kelis Platono kū
rinius. Cezario „Belli Gallici“, Horacijaus 
eilėraščius ir kt. Bolševikų konfiskuota 
Račkausko parengta „Anthologia latina“ 
antroji ir trečioji dalys (1939-40).

Š.m. sausio mėn. M. Račkauskui suteik
tas nusipelniusio mokslo veikėjo vardas. 
Palyginti trumpoje gyvenimo apžvalgoje, 
šalia Sovieto įsako (plg. „Tiesą“ sausio 
7 d. Nr. 4) nurodyta, kad sukaktininkas 
esąs „nuostabus naujųjų ir senovės kalbų 
žinovas, pasišventęs klasikinei filologijai, 
atidavęs daug energijos jauniems specialia 
tams ruošti". 1964 m. lietuvių kalba išleis
ta Lukrecijaus Karo filosofinė poema 
„Apie daiktų prigimtį“.

Baltų Instituto vadovybė ir nariai 
korespondentai

(E) Praėj. metų gruodžio 2 d. mirus 
Baltų Instituto Bonnoje vedėjui latviui
prof. dr. R. Blesei, š.m. sausio 5 d. nauju 
Instituto vedėju išrinktas estas geografi
jos prof. Edgar Kant (Lund, Švedijoje), 
vedėjo pavaduotoju — prof. Z. Ivinskis, 
šiuo metu Bonnos universiteto profesorius. 
Nariais korespondentais iš lietuvių išrink
ti: dr. P. Rėklaitis (Marburg, V. Vokieti
ja). Tėvas dr. V. Girdžiūnas, OFM (Brook
lyn, JAV), dr. J. Girnius (Boston, JAV), 
prof. dr. K. Avižonis ir prof. dr. V. Vardys 
(abu JAV). Nariu korespondentu buvo iš
rinktas ir istorikas prof. dr. Alfred Erich
Senn, žinomo kalbininko sūnus.

JONAS AVYŽIUS ----------------------------------------- ---------------------------- -------~~

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

(10)

ANTRA DALIS

LIEPGIRIUOSE NAUJAS ŠEIMININKAS

I

Kaimas jau budo iš gilaus pavasarėjan- 
čios nakties miego, jau tingiai rąžėsi, 
trinksėdamas durimis, girgždindamas ap
ledėjusias svirčių alkūnes ir, apsvaigęs 
dar, nualintas vakarykščio siausmo, apsi- 
blaususiomis akimis mieguistas žvilgčiojo 
į gatvę, kuria pravažiavo ankstyvas ke
leivis.

Ties Grigų kiemu jis sustojo; čia jau lū
kuriavo Antanas Grigas, įsikandęs sprin- 
dinį šaltekšnio cigarniką.

— Maniau, pramiegosi... Martyno nė
ra? — nusistebėjo.

— Ne. — Arvydas Toleikis pasitraukė 
prie sėdynės krašto, pataisydamas vietos 
Grigui atsisėsti.

— Kur važiuosime?
— Pats nežinau. Noriu pamatyti, kaip 

žmonės gyvena. Suk kur patinka.
Grigas paėmė iš Arvydo vadžias.
— Sūnus sakė, šokiuose matęs. — Anta

nui Grigui vis neišėjo išz galvos Martynas. 
—Siunta, kad iš pirmininkų pavarė.

„Ir jis prieš mane... — niūriai pagalvo
jo Arvydas. — Pats pavaduotojas, komu
nistas... Ko benorėti iš kitų? —Prisiminė 
vakarykštį susitikimą su Liepgirių vyrais 
prie krautuvės, ir krūtinę užgulė dar di
desnis sunkumas.

— Nesuprantu Jūrėno, — nutraukė tylą 
Grigas. — Iki šiol galvą guldė už Martyną, 
o per ataskaitinį užgriuvo ant jo kaip per
kūnas viduržiemį.. Visus pritrenkė, kad jį 
kur kots.

Arvydas kreivai šyptelėjo.
— Savo protu jis niekuomet netrenkia. 

Ir dabar, jei ne Centro Komiteto nutari
mas, Vilimas tebesėdėtų savo vietoje.

— Va gi ir Lapinas, tas malūnininkas. 
— Grigas mostelėjo botkočiu į vieną kie
mą. — Gal užvažiuosime naminės stiklelio 
išmesti ant sušilimo?

— Sunkia?
— Visą kaimą užcholerijo, bestija. Nie

ko negalima padaryti.
— Suk.
Įvažiavo. Nespėjo išlipti iš rogių, kai 

priešais lyg iš po žemių išdygo Lapinas su 
žibintu rankoje.

— O, kokie brangūs svečiai nuo anks
taus ryto! — Sučiupo arklį už apynasrio 
ir nesiklausęs puolė rišti prie tvoros. — 
Pats pirmininkas su sekretoriumi teikėsi 
mus aplankyti, pats...

— Kaip gyveni, Lapinai? — paklausė 
Grigas.

— Gyvenu. Reikia gyventi, kol kojos 
nešioja, Antanai, reikia. — Per kaktą 
žvilgterėjo į Toleikį ir, susidūręs su jo ve
riančiomis akimis, akimirkai sumišo. — 
Tai prašom į vidų, prašom...

— Girdėjau, gražią dukterį beturįs? — 
įsiterpė Arvydas. — Užeikim, Grigai, pa
žiūrėsim, ar ką.

— Kokią Dievas davė, tokią užauginau, 
— atsakė Lapinas, nueidamas paskui vy
rus į trobą. — Lepni, sveikata negali pasi
girti, tai motina pamigdo iki pusryčių.

— Tur būt, vakar persišoko, kad ją kur 
kots, — pašnibždėjo Grigas Arvydui.

Pro vieną langą pažvelgė suvytęs moters 
veidas. Lapinas pamerkė, ir moteris dingo 
kaip fosforinė šmėkla, vėjui papūtus.

Priemenėje Arvydas pastebėjo miltų 
maišą.

— Salyklas?
—- Ne... Duonai.
— Pašviesk.
Lapinas pakėlė žibintą; ranka vos paste

bimai drebėjo.
— Rupiai mali. Lapinai. — Arvydas 

pasėmė saują ir prisikišęs pauostė. — Pri- 
plėkę. Nelabai valgysi tokią duoną.

— O iš kur geresnės paimsi? Rinktinius 
rugius tiesiai nuo kuliamosios valstybei 
išvarė, dalį sėklai, kitą vėl kolūkis atsar
gai pasiėmė, o už darbadienius beliko su- 
dygusios pagrėbstos.

Arvydas klausiamai pažvelgė į Grigą.
— Teisybę sako, — patvirtino tas. — 

Taip buvo Jūrėno nurodyta.
— Aš ir nekaltinu Martyno. Bijok Die

vo! Geras buvo pirmininkas. — Lapinas 
prišokęs atidarė pirkios duris. ■— Ir Jurė
nas, tur būt, žino, ką daro. Žino...

— O kur dabar tos rugių atsargos?
— Maišome su vasariniais ir gyvuliams 

malame, — lyg gėdydamasis sumurmėjo 
Grigas.

Vyrai suėjo į trobą. Apie stalą sukinėjo
si Lapinienė, dėliojo lėkštes. Pamačiusi 
svečius, smuko virtuvėn. Kambaryje pa
kvipo kiaušiniene.

— Sėskit, prašom, — Lapinas stūmė už 
stalo Arvydą. — Ir tu, Antanai, ir tu. Būk 
kaip namiškis, prašom.

— Dėkui, Motiejau, atsisėsime. — Gri
gas pasislinko arčiau Arvydo, kuris nesi
varžydamas išsiplėtė galustalėje. — Tre
jus metus valgiau prie to stalo. Ėdrus bu
vau bernas, ar ne teisybė, Motiejau?

— Neprisimenu... — Lapinas užspringo 
dūmais. — Seni laikai... Kur ten viską...
— Sumostagavo rankomis, tarsi gindama
sis bičių, ir suriko ant žmonos, kad grei
čiau neštų valgį.

Arvydas tylėdamas akimis kratė kamba
rį. Atėjo Lapinienė su kiaušiniene. Ant 
stalo atsirado lėkštės, pripiaustytos sūrio, 
dešra, rauginti agurkai, o galop šeiminin
kė pastatė puslitrį „stoličnos“ ir pati išga
ravo kažkur.

Lapinas pripylė stiklelius.
— Išgersim, prašom, — paragino, kelda

mas savąjį. — Pirmininke, sekretoriau! 
Nesididžiuokite.

Arvydas atsilaužė duonos.
— Duonutė kaip saulutė, — tarė, spaus

damas pašaipiu žvilgsniu Lapiną. — Ir 
smulki, ir plėkų neneša. Matyt, iš kito 
aruodo—.. — Kol Motiejus susigriebė, Ar
vydas siurbtelėjo iš stiklelio ir raukyda
masis pastūmė į šalį. — Šitą gerti neįdo
mu. Atneštum savos gamybos... pus- 
spiričio.

— Turėjau iš vokiečių laikų užsikoru- 
sios. Skalsino Dievas, tai neseniai pabai
giau. O dabar — po visam. Jau ir dūdos 
supuvo Akmenėje.

Arvydas reikšmingai užmynė Grigui ant 
kojos.

— Nesigink, Motiejau, — atsiliepė tas.
— Be varpininko neskamba varpai.

— Žmonių liežuviai jais skambina, An
tanai. žmonių liežuviai. — Lapinas sunkiai 
atsiduso. — Per tai ir milicija mane kry- 
žiavojo. Bet ar ką rado? Nekaltas aš, An
tanai. kaip Dievą myliu, nekaltas.

Arvydas atsistojo.
— Jeigu taip dievažijiesi, tikiu, kad 

anas maišas nebeis į raugą, — pasakė, pli
kydamas Lapiną visa žinančiu žvilgsniu.
— O kurią turi pasidaręs, tą išgerk sau į 
sveikatą su žmonele. Bet jei išgirsiu, kad 
pardavei nors lašelį, be jokių kalbų išlėksi 
iš malūno. — Pasiėmė kepurę ir nuėjo prie 
durų. — Ir žiūrėk, — pridūrė neatsigręž
damas, — nekepk duonos iš kolūkio rugių.

Grigas išėjo paskui Arvydą, palikęs La
piną plačiai atverta burna, tarsi užkimštą 
žodžiais.

— Net pypkė iškrito... — suprunkštė 
Grigas. — Užeikim dabar pas Rimšą. Tai 
Lapino kumečiai, — pridūrė patyliukais.
— Ji audėja, vyras auksinis amatininkas, 
žodžiu, privati artelė namuose, kad juos 
kur kots...

Įėjo. Arvydas vos neužlipo ant pusnuo
gio vaiko, šliaužiojančio palei slenkstį. Pro 
virtuvės duris išlindo bent keturios susivė- 
lusios galvutės. Nors pro langus žvelgė 
diena, bet virš staklių, kuriose sėdėjo 
Rimšienė, tebedegė lempa.

Rimša, susirietęs ant kėdutės kampe, 
kalė batams puspadį. Pamatęs įeinančius, 
skubiai atsistojo ir ėmė grabinėtis apie 
juosmenį, norėdamas atsirišti prikyštę.

— Darbuokis, darbuokis, tėvai, — tarė 
Arvydas pasisveikinęs. — Mes tavo batų 
neatimsime.

— Ką gali žinoti, — pagriebė Rimšienė.
— Vienas nurengė, o kitas gal ir nuaus.

— Ajėtus, Morta! Nekauk tarp vilkų ne
patekus. — sudraudė Grigas. — Juk nė 
vieno darbadienio neturi.

— Dėl jūsų darbadienių seniai su visais 
vaikais būtume išstipę. — Pasistojo staklė
se, užpūtė lempą, ir vėl sutrinksėjo muš
tuvai.

— Tavęs... — buvo bepradedąs Arvy
das, bet Rimšienė jam pasirodė tokia ori, 
neprieinama, o audinys toks nuostabus, 
kad iš karto pajuto šiai moteriai pagarbą.
— Jūsų, — pasitaisė, truputį sumišęs, — 
niekas neverčia dirbti kolūkyje. Prie to
kios šeimos namie užtenka darbo.

— Lukai? O kaip tu ilgai svetimus dar
žus laistysi, saviems džiūstant? — įsiterpė 
Grigas. Nesiruoši ateit šiemet į Gaudučio 
brigadą? Statybininkų reikia.

Rimša tebesigrabaliojo apie juosmenį.
— Nežinau... — numykė, įsispitrėda- 

mas į žmoną, tarsi į šventąjį paveikslą. — 
Pažiūrėsiu...

Arvydas prisitraukė žvilgsniu batus.
— Sako, tėvai, pats ir prie padarinės 

primanąs. Ar moki pavalkus pataisyti?
— Ką paduosi, jis viską padarys, — at

siliepė Grigas. — Anais metais Diemenčiui 
plėškes pasiuvo.

Lukas pagaliau atrišo prikyštę, kuri nu
slydo ant aslos, atidengdama lopais lope
liais išmargintas kelnes.

— Noriu surinkti kokį trejetą vyrų, kad 
padarynę tvarkytų. Galėtum jiems vado
vauti, Rimša. Užkaltum iki šimto darba
dienių į mėnesį.

— Nekalbėk tamsta niekų. — atsigręžė 
staklėse Morta. — Pažadais sotus nebūsi. 
Gana jau du iš mūsų kiemo už dyką dirba. 
Geriau pasakyk, ar teisybę žmonės šneka, 
kad nori karves atimti?

— Taigi kad... — sujudo Rimša. — Iš 
vienos karvės mums nepragyventi... su 
tokia vaikų krūva. — Nudelbė akis žemyn, 

nekantriai virpėjo kaip epušės lapas. Ir 
mindė koja koją, tik mindė.

— šeimai — viena karvė. Taip seniai 
visų nutarta. Jeigu padarysime jums iš
imtį, kiti pyks. — Užsikirto, pajutęs trobo
je nesmagią tylą. Suglumusiomis akimi* 
apibėgo kambarį; ir gerklę tarsi karštomis 
replėmis suveržė: į jį iš visų kampų spok
sojo murzini vaikai; jų nieko neišmanan
čiuose veidukuose buvo kažkas graudaus.
— Bet galėsime jus kitaip paremti, — ty
liai pridūrė. — Jei neužteks savo, duosime 
pieno iš kolūkio savikaina. Rudenį atsi- 
.skaitysime.

Morta iššaukiamai nusijuokė.
— Nežinojau, kad šitokių geradėjų esa

ma, — atšovė, švykšteldama šaudyklę pro 
žiotį. — Jis atims karvę, o mes bėgsim pas 
jį pieno ir dar už savo gera rankas bu
čiuosime.

— Taigi kad... — sušnibždėjo Lukas. — 
Tada sviesto nebeparduosi...

— Trupiniais, Rimša, skylių neužkam
šysi. Kol kolūkis ant kojų nestovės, ir tu 
keliais vaikščiosi, — tarė Arvydas. — O 
antrą karvę parduok. Ji tavęs neišgelbės. 
Turi savaitę laiko, gali pasiieškoti bran
gesnio pirkėjo. Nerasi, ką gi... Kolūkiui 
teks prievarta už ją tau pinigus sumo
kėti...

— Laisvo supirkimo kainomis, — paste
bėjo Grigas. — O gali gauti brangiau. Par
duok nelaukęs. Kaip būsimam giminei pa
tariu. Išloši.

— Tamsta lošk. Mes apsieisime be lote
rijos, — atkirto Morta, sumegzdama nu
trūkusią giją.

Arvydas priėjo prie staklių.
Morta pasilenkė nukąsti siūlų galelius. 

Raudonų plaukų sruoga-ugnis lyžtelėjo 
audinį, tarsi apšviesdama jį, ir tekančios 
saulės spinduliuose įvairiavarsis raštas su
mirgėjo dar nuostabesnėmis spalvomis.

— Menas... — Arvydas susižavėjęs pa
čiupinėjo audinį. — Nuostabias rankas tu
rite, Rimšiene, nuostabias. — Pasitraukė 
atžagarias, grožėdamasis audiniu, ir pagal
vojo, kad šios moters siela turėtų būti pa
naši į tą raštą, — tokia pat įvairi, turtinga 
ir gražesnė, negu iš paviršiaus pasirodė.

— Ar tik patento neuždėsi, kad patiko...
— bloškė atsilošdama, ir vėl kaip niekur 
nieko sutrinksėjo staklėse.

Arvydui širdį nusmelkė, lyg kas būtų ją 
pirštais palietęs. Jis mostelėjo Grigui gal
va, kad metas išeiti.

— Tai kaip, Rimša? — paklausė švel
niai, padėjęs delną ant durų rankenos. — 
Nebijok, nebus kaip iki šiol. Darbadienis 
visus tavo vargus nusvers. Pagalvosi?

Lukas neramiai sužiuro į žmoną. O kai 
toji nieko neatsakė, atsiduso lyg primintos 
dumplės, subliūško...

Vyrai, niauriai tylėdami, išėjo į kiemą.

(Bus daugiau)
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II. 2

Sukeltas prieš Lietuvą triukšmas ir pa
gieža kasdien didėjo. Per Vilniaus radiją 
buvo rėkaujama, kad reikią ant kelių pa- 
klupdyti Kauno Lietuvos despotus. Val
džia reikalavo, kad visuomenė plačiau 

• būtų informuota apie padėties rimtumą 
ir būtų ruošiama visuomenės opinija už
sienio reikalų ministerio J. Becko numa
tytiems žygiams remti. Kauno Žemės 
Lenkų Sąjunga susirinko nepaprasto po
sėdžio, kuriame buvo priimtas šis atsišau
kimas:

Piliečiai! Mes esame liudininkai naujos 
biaurios lietuviškos piktadarybės. Begėdiš
kai drąsūs lietuvių kareiviapalaikiai iš pa
salų nužudė lenkų kareivį, kuris saugojo 
mūsų tėvynės sienų integralumą. Dėl tos 
šlykščios Kauno vyriausybės piktadarys
tės ir dėl nuolat Lietuvoje savavališkai 
lenkams gyventojams daromų smurtų mes, 
kaip priešakinė Rzeczpospolitos rytinių 
sienų sargyba, turime pakelti protesto 
balsą.

Negalima savavališkai žudyti Respubli
kos kareivių! Negalima palikti lenkų be 
bažnyčių, mokyklų, duonos ir gimtosios 

Įkalbos!
Tas vijas piktadarybes lenkams smogia 

dabartiniai Lietuvos valdovai. Gana Lie
tuvai nuolat skleisti neapykantą viskam, 
kas yra lenkiška! Gana Lietuvai šmeižti ir 
niekinti lenkų tautą ir Valstybę! Akivaiz

di doje tų bjaurumų ir dėl Europos atmainų, 
kurių esame liudininkai, privalu paimti 
balsą ir sušukti:

Šalin lenkų kareivio žudytojai!
Šalin Kauno vyriausybė ir Vilniui Va

duoti Sąjungos sąmokslas!
Reikalaujame griežto Respublikos vy

riausybės įsikišimo, taipgi kad Lietuva 
būtų priversta užmegzti tarp abiejų tautų 
normalius santykius.

Vilniečiai! Norėdami uždokumentuoti 
viso Vilniaus krašto vienodą nusistatymą, 
kviečiame jus į didįjį protesto mitingą, 
kuris įvyks kovo 18 d. (penktadienį), 16 
vai. Ožeškienės aikštėje.

Visi į mitingą!
Kiek Vilniaus lenkai buvo karingai nu

siteikę ir lietuviams pagiežingi, tiek laiki
noji sostinė Kaunas laikėsi ramiai ir san
tūriai, tikėdamasi, kad tas lenkų sukeltas 
audrotas debesis praslinks be didesnės ža
los. Kovo 17 d. grupė tautos atstovų Seime 
vidaus reikalų ministeriui J. Čaplikui įtei
kė šį paklausimą dėl įvykių Lenkijos pa
sienyje:

Turėdami galvoje nepaprastai aštrią 
prieš Lietuvą nukreiptą spaudos, radijo,
susirinkimų propagandos bangą Lenkijoje,
sukeltą ryšium su incidentu, kuris kovo 
mėn. 11 d. įvyko ties administracijos lini
ja ir per kurį buvo sužeistas ir vėliau mi
rė vienas lenkų kareivis, žemiau pasirašę 
tautos atstovai turi garbės paklausti p. vi
daus reikalų ministerį, ar jam žinomos vi
sos pasakytos incidento aplinkybės ir ar 
gali suteikti apie jas smulkesnių žinių.

Pasirašė: Dailidė, Barkauskas, Aleksa. 
Adamkavičius, Viliušis, M. Kviklys, A. 
Bričkas, Dr. Gečius ir Graužinis.

— Gerbiamieji tautos atstovai, — pra
dėjo savo atsakymą vidaus reikalų minis- 
teris J. Čaplikas. — Remdamasis teismo 
tardytojo padaryto tardymo daviniais, tu- 
'riu garbės atsakyti štai ką:

• — Policininkas Lukoševičius Justas, 4 
vai. 50 min. eidamas per Trasnykų kaimą, 
Alytaus apskr., Merkinės valsčiaus, į sar
gybos vietą, išgirdo pirma du šūvius, kiek 
laiko praslinkus — tris šūvius ir kiek pa
laukus — dar tris šūvius. Šaudymas atro
dė dviejų-trijų žmonių. Šaudymas atrodė 
ties administracijos linija tarp 16-17 sar
gybos vietų. Apie šaudymą policininkas 
Lukoševičius pranešė sargybos viršininkui 
vyr. polic. Vaitkui. Vyr. polic. Vaitkus įsa
kė policininkui Lukoševičiui ištirti šaudy
mo priežastį. Netrukus atvyko ir policinin
kas Večkys. Eidamas ištirti šaudymo prie
žastį, policininkas Lukoševičius pamatė 
krūmuose šiapus administracijos linijos 
besislapstantį žmogų ir suriko jam „stok“ 
Tuojau iš tos vietos buvo į policininką Lu
koševičių paleistas šūvis. Tuomet polici
ninkas į tą vietą iššovė vieną šūvį ir kiek 
vėliau dar tris šūvius. Po jo šūvių buvo 
paleisti iš lenkų į mus trys šūviai ir vėliau 
dar trys šūviai. Taip pat policininkas Več
kys iššovė du kartus. Paaiškėjo, kad tame

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!
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susišaudyme buvo sužeistas lenkų kareivis 
Serafinas. Lenkų kareiviai klausė Serafi
ną, kodėl jis perėjo administracijos liniją, 
ir šaukė Serafiną atgal, bet šis atsakė esąs 
sužeistas ir negalįs šliaužti į savuosius. 
Tas įvyko tarp 5 vai. 15 min. ir 5 vai. 25 
min. Sužeistasis lenkų kareivis buvo at
vežtas į Trasnykų kaimą 5 vai. 50 min., 
buvo perrištas ir skubiai iššauktas iš Mer
kinės medicinos felčeris, kuris 7 vai. 20 
min. suteikė jam medicinos pagalbą. 8 vai. 
atvyko iš Alytaus apskrities gydytojas 
Sukarevičius, kuris apžiūrėjo sužeistąjį ir 
perrišo. Žaizda buvo mirtina. Sužeistasis 
mirė 8 vai. 40 min. Tame rajone susijaudi
nimas lenkų buvo jaučiamas, buvo grasi
nama, kad už šį kareivį bus nušauti penki 
policininkai. Tą sakė vietos kuopos vadas. 
Kovo mėn. 11d. 17 vai. 20 min. Alytaus 
baro viršininkas Januškevičius, dalyvau
jant saugumo policijos Alytaus rajono vir
šininkui Gimžauskui ir Alytaus apskrities 
policijos nuovados viršininkui Vabaliui, 
kalbėjo su lenkų 23 bataliono vadu pik. lt. 
Žabinskiu, kuris teiravosi apie kareivio 
Serafino padėtį ir sužeidimo aplinkybes. 
Baro viršininkas Januškevičius pasiūlė da
lyvauti kvotos vedime ir taip pat daro
mam skrodime. Pik. lt. Žabinskis atsisakė. 
Iš mūsų pusės norėta šį įvykį objektyviai 
išaiškinti. Pik. lt. Žabinskis prašė išduoti 
lavoną, kliūčių iš mūsų pusės nebuvo. Su
tarta, kad lavonas bus išduotas rytoj, t.y. 
kovo 12 d. tarp 16-17 vai., kas ir buvo pa
daryta. Su pik. lt. Žabinskiu buvo susitar
ta susitikti ant Varėnos tilto kovo 13 d., 
14 vai., kad galima būtų išaiškinti visas 
įvykio aplinkybes, bet jis neatvyko. Len
kų laikymasis šiuo atveju mažai supranta
mas, nes mūsų policininkas turėjo teisę 
šauti, kai buvo į jį šauta. Kareivio Serafi
no sužeidimas įvyko mūsų pusėje 17 m 
nuo administracijos linijos. Tatai jau aiš
kiai nustatyta. Kvotos daviniai aiškiai ro
do pripuolamumą šio įvykio, ypač toji ap
linkybė, kad mūsų policininkas iššovė po 
to, kai, jam pareikalavus sustoti, į jį buvo 
paleistas šūvis.

— Kaip matote, teismo tardymas paro
dė, jog mūsų valdžios organams negalima 
prikišti jokios kaltės. Jie elgėsi teisėtai 
tiek mūsų įstatymų, tiek tarptautinės tei
sės atžvilgiu. (Atstovai ploja).

Kovo 18 d- i Vilnių atvyko pats genera-

PRIETARAI IR MEDICINA
Primityvi medicina atitiko primityvaus 

žmogaus protą. Primityvus žmogus buvo 
laukinis ir gyveno naivių pasakų pasauly
je. Jis grūmėsi su gamta ir, nepajėgdamas 
kartais jos nugalėti, sukūrė savo vaizduo
tėje paslaptingų jėgų, kurias prašė sau pa
galbos. Tuo būdu kilo tikybinės apeigos ir 
maldos ir su jomis susijusi pirmykštė me
dicina.

Mokslinės medicinos užuomazgos tenka 
ieškoti Hipokrato gadynėje. Čia pravartu 
prisiminti šito moderniosios medicinos 
pirmtako žodžius: „Būk pamaldus, bet ne
prietaringas“.

Primityvus žmogus tikėjo, kad ligos ir 
skausmai apnikdavo jį tada, kai jį apleis
davo antgamtinė jėga. Bet ir šiandien dar 
yra daug žmonių, tikinčių prietarais ir mė
ginančių gydytis visokiomis paslaptingo
mis priemonėmis. Tokie žmonės, tiesa, 
naudojasi modernaus gyvenimo patogu
mais, bet nepajėgia atsikratyti protėvių 
prietarais ir stebuklingo gydymo tikėjimu.

Dabartinis žmogus, net ir bemokslis, vis 
dėlto galvoja realiau, negu primityvusis, 
nors ir turi pastarojo galvosenos likučių. 
Sakoma, kad žmogus turi sielą, o gyvulys 
jos neturi. Bet gyvulys turi sąmonę, įgali
nančią jį suvokti, pvz., pavojų ir bėgti nuo 
jo. Bet jis negalvoja apie ateitį, net apie 
rytdieną ir nesuvokia mirties, nors ir bi
jo jos.

Primityvus žmogus progresavo ieškoda
mas ir išrasdamas naujų apsigynimo ir 
apsisaugojimo priemonių. Iš pradžių tos 
priemonės buvo primityvios, kaip ir pats 
žmogus: nuo žvėries ar priešų jis gynėsi

EUROPOS LIETUVIS

sutemos
linis kariuomenės inspektorius ir faktina- 
sis Lenkijos valdovas maršalas Rydz-Smig 
ly. Jo pasitikti į gatves buvo išvaryti visų 
mokyklų mokiniai (lietuviai šiaip taip iš
sisukę nuo tos nemalonios pareigos).

— Na Litwę! Na Kowno! Przeklęci mu- 
szą byc więci (Prakeiktieji turi būti pa
čiupti)! — ir kitus panašius šūkius karto
dami, Vilniaus gatvėmis žygiavo lenkų mo
kiniai.

Ožeškienės aikštė priplūdo įžūliai nusi
teikusios minios. Pagiežūs agitatoriai ko 
pikčiausiai kalbėjo apie Lietuvą. Mitingo 
iniciatoriai Kauno Žemės Lenkų Sąjungos 
pirmininkas inž. J. Glatman ir J. Ostrows
ki savo kalbomis daugiausia plūdo Lietu
vą, be kitko, šaukdami, kad esą negalima 
leisti, jog Lietuvos konstitucijoje Vilnius 
būtų laikomas jos sostine, jog anapus sie
nos veiktų Vilniui Vaduoti Sąjunga...

— Mes privalome lietuvių liaudį ir mū
sų tautiečius išlaisvinti! Valstybėms — 
pasaulio padegėjoms — nebėra vietos mū
sų kontinento žemėlapyje! Ugnimi ir kar
du nušluokime Europos gėdą! — ir daug 
panašių šūkių sklido per garsiakalbius, 
įvairiai nuteikdami klausytojus.

Tų nepraustaburniškų blevyzgų besi
klausant, nuosaikesniems bei kultūringes- 
niems lenkams darės koktu ir buvo gėda. 
Kai kurie jų sutiktiems savo pažįstamiems 
lietuviams reiškė apgailestavimą ir užuo
jautą. Agitatorių įaudrinta minia iš Ožeš
kienės aikštės patraukė į Napoleono aikš
tę, kur Vilniaus vaivados rūmų balkone 
esantį maršalą Rydz-Smigly sveikino J. 
Ostrowski, savo kalbą baigdamas šūkiu:

— Vesk mus, maršale!
— Na Litwę! — šūktelėjo sujudus mi

nia.
Iš rimto valstybės reikalo padarytas 

klauniškas mitingas, matyt, maršalui ne
patiko: jis, išklausęs sveikinimo ir priėmęs 
mitingo rezoliuciją, pasitraukė iš balkono 
nė žodžio netaręs susirinkusiems. Tai ge
rokai nustebino, o, gal būt, ir nuvylė 
smarkuolius lenkus.

Minia iš Napoleono aikštės skirstėsi, it 
musę kandus. Karingoji nuotaika atgijo, 
kai kažkas šūktelėjo „mirtis lietuviams“.

— Sto lat žyje, kto litwinow biją! (šim
tą metų gyvena, kas lietuvius muša!) — 
šaukiant, iš grindinio išlupti akmenys lėkė 
į Vytauto Didžiojo gimnazijos langus.

Policija buvo rami ir abejinga. Tik, kai, 
į lietuvius atkandę dantis, gatvės didvyriai 
pradėjo riaušes prieš žydus, policija suju
do tvarką daryti.

(Bus daugiau)

VET. GYD. J. GUTAUSKAS

fizine jėga, nuo ligos ir nelaimių — bur
tais ir malda.

Per tūkstančius metų primityvių tautų 
kunigai (vaidilos) buvo kartu ir gydyto
jai, nes jie bendravo su „antgamtinėmis“ 
jėgomis. Hipokratas žengė patį pirmąjį 
žingsnį mokslinės medicinos keliu ir su
vaidino pirmąjį, medicinos atskyrimo nuo 
religijos aktą. Jis išdrįso pareikšti: „Žino
jimas — mokslas, o tikėjimas, kad žinai, 
— ignorancija“.

Istorija rodo, kad pačios pirmosios pri
mityviosios medicinos užuomazga atsirado 
maždaug prieš du tūkstančius metų prieš 
Kristaus gimimą. Egiptiečiai jau mėgino 
gydyti ligonius gyvulių organų ekstrak
tais, pvz., iš liūto širdies. Bet čia svarbiau
sią rolę vaidino mistika: norėdami užtik
rinti gyduolių veiksmingumą, vaidilos at
likdavo tam tikras apeigas. Be to, jie įti
kindavo ligonį, kad, pvz., pasigydęs liūto 
širdies ekstraktu, jis bus stiprus ir drąsus, 
kaip liūtas.

Tokia liūdna medicinos padėtis tęsėsi 
iki devynioliktojo šimtmečio. Šiandien gy
dytojai taip pat duoda ligoniams gyvulių 
organų ekstraktus, bet jau remdamiesi ap
čiuopiamais duomenimis. Taigi šiandien 
mes jau turime mokslinę mediciną, kuriai 
talkininkauja kiti mokslai — biologija, 
fizika, chemija, matematika. Modernioji 
medicina išbaidė senovės šmėklas ir nu
galėjo prietarus bei pagoniškus dievus. 
Bet svarbiausia, kad ji jau nugalėjo skaus 
mus ir daugelį seniau nenugalimų ligų. 
Yra pagrindo tikėti, kad ir baisiausioji 
žmonijos rykštė — vėžys — bus nugalėta.
netolimoje ateityje. Narkozė naudojama 
ne tik operacijos metu, bet duodama ir
gimdančioms moterims. Čia pravartu pri
siminti, kad dar visai neseniai buvo laiko
ma nuodėme narkozės naudojimas gimdy
mo metu.

Modernus gydytojas, be ekstraktų iš gy
vulių organų ir augalų, dar naudoja ir sin
tetinius vaistus, kurių neturėjo, palyginti, 
netolimos praeities gydytojas. Čia yra 
stambus chemijos įnašas į mediciną.

Antibiotikai — paskutiniųjų dešimtme
čių laikotarpyje naujai surastieji vaistai, 
kurie sudaro nepaprastą praktinės medi
cinos laimėjimą.

Nors medicina ir kiti mokslai jau pasie
kė aukštą lygį, bet yra nemažai užkampių, 
kur vis dar viešpatauja prietarai. Tokių 
užkampių galima, pavyzdžiui, užtikti Af
rikoje.

KASDIENIŠKOS
SMULKMENOS

Mielas Redaktoriau,
Kažkuriame lietuviškame laikraštyje 

esu skaitęs pasisakymą, kad mes nemoka
me pasirinkti draugų. Aplinkos supami, 
imame ir pasidarome miniažmogiais. Kai 
kiti šaukia: valio!, tai ir mes pasiklausę 
prisidedame prie choro ir užsimirštame, 
kaip ir kas čia yra.

Šitaip jau yra buvę nekartą.
Matyt, aplinkos veikiamas, buvau ir aš 

beišvirstąs į miniažmogį, kai pasklido ži
nios, kad mirtinai susirgo Winstonas Chur 
chillis. Laikraščiai pirmoje vietoje skirti 
jam. Televizija — jam. Bažnyčiose mel
džiamasi už jį, parlamente už jį. Politikai 
atšaukė numatytąsias politines kalbas, 
valstybininkai keliones. Nebežinia, kur čia 
pozicija, o kur opozicija. Visi meldžiasi, 
liūdi, šlovina vienu balsu.

Tokios visuotinės nuotaikos apimtas, bu 
vau bekeliąs ranką žegnotis ir pradėti 
melstis ir aš. Kad jau visi, tai visi.

Deja, tuo metu kažkaip prisiminiau 
Jaltą, ir mano ranka nukrito. Negražu iš
siskirti, žinau, kad reikia melstis, net ir už 
priešus, bet negražu ir veidmainiauti.

Tiesa, nuo Jaltos praėjo jau daug metų. 
Viskas po truputį apdilo, bet kažkur toli 
tebeniūkso dar juoda dėmė, ir tas juodu
mas tebelaiko aptraukęs dangų ir man ir 
mums. •

* * *
Bet didžiulis britų susikaupimas dėl 

Winstono Churchillio rodo, kad žmonės 
moka pagerbti savo iškiliausius. Didelė

ANTIKOMUNISTAI AZIJOJE
(Elta) 10-joje Azijos tautų Antikomu

nistinės Lygos konferencijoje priimta visa 
eilė pavergtųjų bylai svarbių rezoliucijų 
bei nutarimų. Jie liudija, kad antikomu
nistinis judėjimas yra išvystęs veiklą ana
pus geležinės uždangos Azijoje, Europoje 
ir Kubos saloje. Nepriklausomo gyvenimo 
troškimas yra virtęs visuotiniu reiškiniu, 
ir organizacijos, kurių uždavinys remti 
pavergtas tautas, minėtoje - konferencijoje 
iškėlė reikalą sukviesti pasaulinę konfe
renciją, kuri apjungtų visų organizacijų 
veiklą ir imtųsi ryžtingų veiksmų.

Vienoje rezoliucijoje pasiūlyta, kad Azi
jos tautos būtų minėtos konferencijos or
ganizatorių sudėtyje. Konferencija turėtų 
būti sukviesta JAV-se 1965 m. pabaigoje 
ar 1966 m. pradžioje. Pasiūlyta parengti 
visuotinę Nepriklausomybės ir Laisvės 
Deklaracija, programą bendrajai akcijai 
prieš imperializmą bei kolonializmą. Azi
jos tautų konferencijoje dar iškeltas noras 
joms prisidėti prie 1965 m. JAV rengiamo
sios Pavergtųjų Tautų Savaitės.

Kitoje, Turkijos pasiūlytoje, rezoliuci
joje pareikštas solidarumas tautoms, jų 
tarpe ir lietuvių, kovojančioms prieš ko
munistinę tironiją ar svetimąjį rusų vieš
patavimą. Drauge reikalaujama, kad būtų 
atstatyta visų tautų nepriklausomybė jų 
etnografinėse sienose. Rezoliucijoje pasi
sakyta ir už vokiečių, kinų, korėjiečių ir 
vietnamiečių tautų apjungimą. Reikia pa
remti antikomunistinę kovą visame pašau 
lyje — ir Afrikoje, kur Kongo respubliko
je kovojama prieš komunistinį suokalbį, 
ir Kubos saloje, ir kitur. Azijos tautos 
Turkijos pasiūlytoje rezoliucijoje pasiūlė

DIEVO KARALYSTĖ
(17)

JI YRA GYVOJO DIEVO ŽODIS

„Nors Biblija parašyta daugelio prana
šų labai skirtingais laikais ir skirtingose 
sąlygose, tačiau ji nėra vien paprastas 
moralinis patarimas, išminties išsireiški
mas ir suraminimas žodžių rinkiniu. Ji 
yra daugiau negu tokia: ji aiškiai, moks
liškai ir tvarkingai atpasakoja šio pasau
lio blogybių priežastis bei vienatinius 
prieš jas vaistus ir jų galutines pasekmes, 
kokias numato Dieviškoji išmintis, kuri 
jau žinojo to plano pabaigą pirmiau, negu 
ji pradėjo. Ji taipgi pažymi Dievo žmonių 
kelią, palaikydama ir sustiprindama juos 
tais didžiais ir brangiais pažadais, kurie 
turės išsipildyti, kai jiems ateis laikas“.

Taip sako mums pati Biblija apie save: 
„Visas Dievo įkvėptasis Raštas yra nau
dingas sudrausti, pataisyti, auklėti teisy
bėje, kad Dievo žmogus būtų tobulas, tin
kamas kiekvienam geram darbui“. (2 Tim. 
3:16, 17). Panašiai sakoma Romiečiams 
15:4: „Nes visa, kas tik yra parašyta (Bib
lijoje), parašyta mums pamokyti, kad mes 
kantrumu ir Rašto paguoda turėtumėm 
vilties“.

Anksčiau paduotieji tekstai liudija, kad 
Biblija yra paties Dievo, amžinosios Tiesos 
ir Išminties Žodis. Tai yra maloningiau
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tauta, kuri moka pagerbti savo didžiuo
sius! Didelė nebūtinai žmonių daugumu.

Ta prasme didelė ir indų tauta, kurios 
minios verkė savo Nehru. .

Apie kitus galvojant, ateina mintis ir 
dėl savųjų. Ar lietuviai tikrai niekada ne
turėjo tokių žmonių, kurių ligą ar mirtį 
būtų sutikę su visuotiniu susikaupimu, su 
liūdesiu, su ašaromis? Apie tai galvojant, 
praeina pro akis nemaža eilė didelių lietu
vių. Ne, ne rikiuote, o po vieną, nes dide
lių žmonių niekaip neįsivaizduoju rikiuo
tėje. Mano galva, sustatyti juos į rikiuotę 
reikštų pažeminti, įžeisti.

Bet kuris jų .buvo taip vieningai ir vi
suotinai palydėtas?

Sakyčiau, kad nežinau tokio.
O labai gaila.
Mes mėgstame savo žmones numarinti 

ir į kapus palydėti vis daugiau prisilaiky
dami tam tikro oficialumo. Jeigu žmogus 
kam nors iš mūši; buvo brangus, tai mes 
pradedame jau ir mirusiame ieškoti 'tokių 
ypatybių ar bruožų, kurie jį padarytų 
mums svetimą ir nepriimtiną, dėl kurių 
dėl to mums nebeverta nei ašaros pralieti, 
nei liūdesį jausti.

* * *
Labai atsiprašyčiau, jei kam nors pra

džioje būčiau pasirodęs nekrikščioniškas.
Krikščionis turi mylėti savo artimą, net 

ir tą, kuris šertų į žandą (tokiam reikėtų 
atsukti kitą žandą antram smūgiui).

Bet šitaip yra tik teoretiškai.
Tavo Jonas

sudaryti bendrą — tautų, sovietinių ir ki
nų komunistų pavergtų — frontą. Ideolo
ginėje ir politinėje srityje jis turėtų ben
dradarbiauti su kitomis panašių tikslų or
ganizacijomis bei pajėgomis.

Siūloma sumobilizuoti antikomunisti
nes pajėgas laisvuose pasaulio kraštuose 
prieš jų bendrąjį priešą — rusiškąjį impe
rializmą ir komunizmą. Ta pačia proga 
siūloma paremti tautinius išsilaisvinimo 
judėjmus, kurių tikslas būtų, išvengiant 
atominio karo, nuversti komunistų tiro
niją.

ABN (Antibolševikinįs Tautų Blokas) 
Azijos Tautų 10-je konferencijoje pasiūlė 
priimti rezoliuciją, kuria smerkiama 1961 
m. Berlyne įvestoji „gėdos siena“, laisva
sis pasaulis skatinamas daugiau tokios 
sienos nebetoleruoti, o demokratiniai kraš 
tai paraginti rasti praktiškus bei realisti
nius būdus, kuriais Berlyno siena būtų 
sunaikinta ir vokiečių tautai būtų atida
rytas kelias į laisvę.

Dar vienoje rezoliucijoje priminta penk 
toji ukrainiečių laisvės judėjimo vado 
Stefano Banderos nužudymo Miunchene 
sukaktis ir tai, kad šį nusikalstamą veiks
mą įvykdė Sovietų S-gos vyriausybės var
du .veikęs KGB agentas Pasiūlyta pa
smerkti tokio pobūdžio pasikėsinimus ir 
žudymus, o laisvasis pasaulis paragintas 
atkreipti dėmesį į tokius Sovietų Sąjun
gos vyriausybės ir kitų komunistinių reži
mų veiksmus, juo labiau, kad jų įkvėpėjų 
galia bei padėtis dar stiprinama — Ban
deros žudikas buvę gavęs nurodymus iš 
dabartinio Sovietų S-gos kom. partijos 
Prezidiumo nario Šelepino. Visos rezoliu
cijos priimtos vienbalsiai.

sioje Dangiškojo Tėvo laiškas į mus, jo 
vaikus, kol mes esame „keleiviais ir pil- 
grimais“. Ji yra Gyvojo Dievo Žodis, Jo 
įstatymas, protingiems Jo sutvėrimams.

„Biblija nuo pradžios iki pabaigos laiko
si mokslo, kokio neužtinkame niekur kitur 
ir kuris priešingas visų pagoniškųjų tikė
jimų mokslams, būtent, kad busimasis mi
rusiųjų gyvenimas ateis per mirusiųjų pri
sikėlimą. Visi įkvėptieji rašytojai pareiš
kė savo pasitikėjimą Atpirkėjui, o vienas 
sako, kad „tą rytą“, kai Dievas pašauks 
juos iš kapų, jie ateis; piktieji neturės 
daugiau valdžios žemėj, nes „Teisingasis 
viešpataus ant jų tą rytą“ (Psal. 49:14). 
Apie prisikėlimą iš numirusiųjų kalba 
pranašai. Naujojo Testamento rašytojai 
visas savo viltis ateinančiam gyvenimui ir 
palaimai pagrindžia tomis pranašystėmis. 
Povilas sako taip: ,Jei nebūtų prisikėlimo 
iš numirusiųjų, tai nė Kristus neprisikėlė; 
o jei Kristus nėra prisikėlęs, tai mūsų 
mokslas yra tuščias ir jūsų tikėjimas tuš
čias:... tokiu būdu ir tie, kurie užmigo 
Kristuje, yra išnykę. Bet dabar Kristus 
yra prisikėlęs iš numirusių ir yra pirmta- 
kūnas tiems, kurie dar miega;... nęs kaip 
Adome visi miršta, taip Kristuje' visi bus 
gyvi padaryti.“ — Kor. 15:13-22.“

(Bus daugiau)

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

Europos lietuviu kronikų MANCHESTERIS
VASARIO 16 MINĖJIMAS

SVARBUS
Visi mes norime, kad eitų „Europos Lie

tuvis“, knygos, kalendoriai. Kol kas tai 
Lietuvių Neimu Akc. Bendrovės leidžia- 
majai spaudai nėra jokio pavojaus. Ji ei
na ir eis.

Tačiau prieš akis visada reikia turėti ne 
tik šią dieną, bet ir tolimesnę ateitį. Tą 
tolimesnę ateitį reikia stipriau apdrausti. 
Šitaip galvoja Lietuvių Namų Akc. Ben
drovės vadovybė. Ji galvoja, kad spaudos 
ateitis bus apdrausta, jei jau dabar pasi
seks įsigyti spaustuvei geresnes mašinas. 
Dėl to prieš kurį laiką buvo nupirkta pa
kankamai gera spausdinamoji mašina, ku
rios saviems lietuviškiems reikalams turė
tų ilgam užtekti.

Bet spaustuvei reikalinga ne tik spaus
dinamoji mašina, bet ir renkamoji-linoti- 
pas. Ligi šiol laikraščių ir knygų bei kitų 
leidinių rinkimas buvo ir tebėra atlieka
mas ne tiek linotipais tikra to žodžio pras
me, kiek greičiau klebetais. O klebetais 
juk vadiname susenusias, išklibusias ir 
jau nebepataisomas mašinas.

Dėl to Lietuvių Namų Akc. Bendrovė 
pasiryžo kartą nupirkti savo spaustuvei 
tokį linotipą, kuris tarnautų bent 20 metų. 
Visiškai naujo pirkti ji nepajėgia, bet mū
sų reikalams užtektų ir padėvėto, tačiau 
iš pagrindų suremontuoto. Deja, ir už tokį 
tenka mokėti daugiau kaip porą tūkstan
čių svarų! O net ir pora tūkstančių šiuo 
metu Lietuvių Namų Akc. Bendrovei yra 
dar didelis galvosūkis. Tačiau, kaip sako
me, spaustuvės, o tuo pačiu ir lietuviškos 
spaudos ateitį reikia apdrausti jau dabar 
ir atsisakyti vieną seną klebetą keisti kitu 
klebetu, nes toks ūkininkavimas būtų ir 
nuostolingas.

Bet ar spausdintąjį lietuvišką žodį ir jo 
ateitį branginantieji „Europos Lietuvio“ ir 
Nidos Knygų Klubo leidinių skaitytojai 
negalėtų paremti Lietuvių Namų Akc. 
Bendrovės užsimojimo ir sumažinti jai 
galvosūkio?

REIKALAS
Jeigu galėtų, tai kaip?
Būdų yra visokiausių. O pats visiems 

priimtiniausias, rodos, būtų susitelkimas 
remti tą spausdintąjį žodį, kuris išeina iš 
Lietuvių Namų Akc. Bendrovės pastogės. 
Toli gražu ne visi lietuviai skaito „Euro
pos Lietuvį“. Leidėjams bus graži parama, 
jei prenumeruojantieji prikalbins ir jo ne
skaitančius savo pažįstamus įsijungti į 
prenumeratorių šeimą. Jeigu prenumera
torių skaičius padvigubėtų, tai iš tiesų, 
tur būt. ne tik didesnių rūpesčių nesuda
rytų gero linotipo įsigijimas, bet dar būtų 
galima tvarkingai kas antrą ar trečią sa
vaitę išleisti padidintą laikraštį! O lietu
vių, kurie neskaito savo laikraščio, čia tik
rai yra trigubai ar keturgubai daugiau ne
gu skaitančiųjų. Vadinas, dirva plati, ir 
talkai ir paramai galimybių daug.

Tas pats prašymas tiktų ir dėl Nidos 
Knygų Klubo leidinių. Tie leidiniai kai
nuoja pigiau grybų. O reikia pasakyti at
šiaurią tiesą, kad tų leidinių prenumera
torių skaičius šiame krašte pastebimai ma
žėja. Tai ir čia karališkai plati dirva reikš 
tis lietuviškiems misijonieriams, kurie te
betiki, kad mūsų švenčiausia pareiga yra 
gyventi iki galo turiningais lietuviais.

Visoks galvosūkis taip pat mažės, jei 
kiekvienas prenumeratorius tvarkingai ir 
laiku sumokės, kas iš jo priklauso. Laiku 
sumokėtasis prenumeratos mokestis juk 
reiškia, kad tuo teisėtai priklausančiu pi
nigu Bendrovė jau gali atlikti reikalingą 
darbą.

Va, tie dalykai ir būtų parama Lietuvių 
Namų Akc. Bendrovei. Jie padėtų atsikra
tyti rūpesčių ir užtikrinti ateitį lietuviš
kam spausdintam žodžiui — laikraščiui ir 
knygai.

Lietuvių Namų Akc. Bendrovės

Valdyba

' Vasario 20 d., 6 vai. vak., Cheetham 
Town Hall DBLS Manchesterio skyrius 
rengia Vasario 16 d. minėjimą. Programo
je: T. Buroko paskaita, dainos, tautiniai 
šokiai, baletas, eilėraščiai.

Po programos šokiai. Veiks bufetas iki 
11.30 vai.

Kviečiam visus iš toli ir arti atsilankyti.
Skyriaus Valdyba

tėję. Dabartiniu metu prie meno grupės 
stengiamasi pritraukti kuo daugiau priau
gančios kartos. Viena jaunųjų šokių grupė 
jau praktiškai veikia. Ją veda ir moko K. 
Šnelytė. Taip pat neseniai persikėlė į Lon
doną V. Leonas, buvęs pernai Klubo sekre
torium. ilgametis choro narys ir aktyvus 
LVS skyriaus narys. Ir jam linkėtina vi
sokeriopos kloties naujoje vietoje.

Staigios naujų metų pradžioje buvusios 
šalnos šio krašto lygius kelius pavertė 
„čiuožyklomis“ ir pasidarė pavojingos vi
siems, ypač savas susisiekimo priemones 
turintiems. Jos buvo priežastis keleto ne-

LONDONAS
NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖS 

MINĖJIMAS

D. Britanijos Lietuvių B-nės Krašto Val
dyba rengia Nepriklausomybės Šventės — 
Vasaro 16 minėjimą vasario 20 dieną, šeš
tadienį, 7.30 vai. vakaro, Londono Lietuvių 
Sporto ir Socialinio Klubo Salėje (345 A 
Victoria Park Road, London, E.9).

Minėjime žodį tars Lietuvos Pasiuntiny
bės Patarėjas V. Balickas.

Tą dieną B. Valterienė sutiko atvykti iš 
Herefordo ir padainuoti minėjime.

Londono Jaunimo tautinių šokių grupė 
pamoks tautinių šokių. Be to, minėjime 
dalyvauja Londono Lietuvių Choras, veda
mas J. Černio.

Ta proga tenka paminėti, kad B. Valte
rienė neseniai yra įdainavusi plokštelę, ku 
rią bus galima .greitu laiku įsigyti kiekvie
nam lietuviškos dainos mėgėjui.

Bendruomenės Valdyba kviečia visus 
londoniečius ir bent artimiausiųjų koloni
jų lietuvius atsilankyti minėjime.

PASTABA: Praeitą kartą per klaidą bu
vo paskelbta, .kad Birutė Valterienė yra 
įdainavusi keliolika plokštelių. Kaip dabar 
esame informuojami, turėjo būti parašyta, 
kad padainuos keliolika dainų iš tų, kurios 
įdainuotos plokštelėje.

BALTŲ BALIUS
Tradicinis Baltų draugijos balius įvyks 

vasario 13 d., šeštadienį, 7.30 vai., Majes
tic Rooms, 196 Willesden Lane, London, 
N.W.6. Balių rengia Baltų Taryba. Gros 
anglų šokių kapela ir P. Parulio (jnr.) po
puliarios ir lietuviškos muzikos kvartetas.

Įvairi ir įdomi meninė programa; tauti
niai šokiai ir dainos. Veiks bufetas, baras 
ir turtinga loterija.

Įėjimas 7/6.
Autobusai Nr. 8 ir 176 sustoja prie durų; 

artimiausia požeminių traukinių stotis — 
Willesden Green (Bakerloo Line).

IR VASARĄ, IR ŽIEMĄ,
IR RUDENI, 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.

NAUJO LIETUVIO VYSKUPO 
PAGARBAI

Didž. Britanijos lietuviai į Europos lais
viesiems tautiečiams skirto vyskupo Prano 
Brazio, MIC, konsekraciją Romoje ir kitas 
iškilmes bei Amžinojo Miesto peržvalgą 
išvyksta vasario 12 dieną. Smulkiau praei
tame „E. L.“ numeryje.

Dėkingai minime pirmuosius Didž. Bri
tanijos lietuvius, kurie prisidėjo-prie įgiji
mo vyskupiškų bažnytinių reikmenų nau
jam mūsų Ganytojui nuo šio krašto lietu
vių pagerbti. Galinčius kviečiame dar pri
sidėti. Kreiptis: Rev. S. Matulis, MIC, 21, 
The Oval, Hackney Rd., London, E.2. Tel. 
SHO 8735.

„PASAULIO LIETUVIO“ 
PRENUMERATORIAMS

Kviečiame visus „Pasaulio Lietuvio“ 
prenumeratorius vėl atnaujinti prenume
ratą 1965 metams. Pasaulio Lietuvių Val
dyba nustatė naują prenumeratos mokestį 
— du dolerius. Didžiojoje Britanijoje 15 
šilingų. Prenumeratos mokestį siųsti: S. 
Kasparas (Pasaulio Lietuvis), 32, Puteaux 
House, London, E 2.

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

BRADFORD AS
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. Va’dyba

5GGGGGGGGGGGGGG
JEI REIKIA PASIŲSTI SIUNTINĮ
— KREIPKIS Į
LIETUVIŲ NAMŲ BENDROVĘ,

2, LADBROKE GARDENS.
LONDON. W.ll.

GGGGGGGGGGGGGGG

IŠ MANCHESTERIO PADANGĖS

Senųjų metų pabaiga ir naujųjų pradžia 
čia buvo ir tebėra vietinių liet, organizaci
jų vidaus tvarkymosi laikotarpiu. Tuo me
tu ruošiami parengimai yra daugiau šei
myniško pobūdžio, mažesnio masto, išsi
tenka apylinkės liet, namuose — sociali
niame Klube. Ir šiais metais tokių paren
gimų, kurie padeda savitarpio ryšį stiprin
ti ir palaiko švenčių nuotaiką, buvo su
rengti trys: Kalėdų vakaras, antroji Kalė
dų diena — soc. Klubo pastangomis, Nau
jųjų Metų sutikimas — LVS skyriaus rū
pesčiu ir Kalėdų eglutė (sausio 9 d.) — 
koord. Komiteto iniciatyva.

Labiausiai minėtina Kalėdų eglutė, nes 
ji yra vienintelė apyl. lietuvių vaikučių 
metinė šventė, skirta mažųjų pramogai ir 
džiaugsmui. Tačiau nemaža malonumo jo
je patiria gausiai susirinkę ir patys tėve
liai, grožėdamiesi išimtinai pačių vaikučių 
išpildoma programa.

Šitą šventę šiemet gražiu žodžiu atidarė 
koord. K-to atstovas ir Klubo pirm. V. 
Kupsty s, o pravedė Mokyklos vedėjas 
mok. D. Damauskas. Jo vadovaujami mo
kyklos mokiniai pagiedojo kalėdinę gies
mę, padainavo porą dainelių ir pavieniui 
pasirodė su parinktais eilėraščiais. Malo
nią staigmeną visiems dalyviams sudarė 
keturių mergaičių — trijų sesučių Požė- 
raičių ir Svolkinaitės — grupės išpildyti 
dalykai. Visuotinį pasigėrėjimą sukėlė 
dviejų Požėraičių ir Svolkinaitės išpildy
tieji šokiai, pilni ne tik darnumo, bet ir 
gracijos. Buvo matyti, kad jos besiruošda- 
mos yra įdėjusios daug darbo, bet, svar
biausia, ryškus ir jų sugebėjimas. Baleri
nų apranga vaizdui teikė tikrai gražius 
rėmus. Reikia manyti, kad vietinė mūsų 
meninių pajėgų vadovybė į šią grupę at
kreips dėmesį ir mes ją dar matysime vie
šuose apyl. liet, parengimuose.

Kalėdų seneliu ir šiais metais buvo A. 
Kuzmickas, šias pareigas nešąs jau ištisą 
eilę metų. Dovanų maišais nešinas, jis pri
sistatė atvykęs rogėmis iš Lietuvos ir „an- 
gelskai“ nemokąs, todėl prašė vaikučius 
su juo kalbėti ir jam padainuoti tik lietu
viškai. Kas gali atmesti turtingo dovano
mis Kalėdų Senelio prašymą? Už tai Sene
lis vaikučius ir tėvelius apsčiai apdova
nojo.

Po to sekė vaikučių ir-- tėvelių bendra 
vakarienė, parengta koord. K-to atstovo 
A. Jakimavičiaus rūpesčiu, o jos vyriausia 
šeimininkė buvo J. Navackienė. Pati Kalė
dų Eglutė su visais papuošimais, Kalėdų 
Senelio maišų turinys ir pati vakarienė 
buvo visiems Klubo kalėdinė dovana.

Kitos naujienos
Nauji metai — kiti lapai, kaip sakyda-

laimingų atsitikimų ir apyl .lietuvių tarpe. 
Skaudžiausiai nelaimės buvo paliestas vi
siems apylinkėje gerai žinomas dėl savo 
nuolatinės giedrios nuotaikos V. Rudys, 
taip pat Manch. liet, choro ilgametis na
rys. Dabar jis sveiksta Crumpsall ligoni
nėje, po senovei nepamesdamas savo links 
mumo. Aplankytas jis sau juokavo: „...ir 
jeigu ne stulpas, tai tik besiganydami gy
vulėliai mane pavasarį sniegui nutirpus 
laukuose būtų besuradę...“. Be abejonės, 
visų jo draugų bei pažįstamų didžiausias 
noras yra turėti jį ko greičiau sveiką savo 
tarpe.

Manch. liet, sekmadieninės mokyklos 
mokiniai turi žiemos atostogas. Darbas jo
je bus pradėtas po vasario 16-tosios. Tiksli 
data bus paskelbta „Europos Lietuvyje“, 
kaip teko patirti iš mok. Dainausko.

Šiuo kartu tik tiek iš Manchesterio pa
dangės.

A. Pilkauskas

NORTHAMPTONAS
NORTHAMPTONO LIETUVIAMS

PADĖKA

Norėdami padaryti man, kaip nepagydo
mam ilgamečiu! ligoniui, džiaugsmo Šv. 
.Kalėdų proga, Northamptono lietuviai per 
Laimutį Švalkų parinko savo tarpe aukų 
ir atsiuntė man. Esu tiesiog sujaudintas 
man nepažįstamų žmonių geraširdiškumo 
ir todėl visiems aukojusiems reiškiu tikrai 
nuoširdžią padėką. Iš savo pusės, negalė
damas kitaip atsiteisti, visus aukotojus 
prisiminsiu maldoje. Linkiu geriausios 
sveikatos ir Dievo palaimos!

A. Kajutis

vome kadaise savame krašte. Štai ir čia,
metams keičiantis, šis tas naujo yra ir šio
je apylinkėje. Pirmiausia — organizacijų 
vadovybių pasikeitimai. Gruodžio 6 d. 
DBLS sk. visuotiniame ’ narių s-me sky
riaus pirmininku antrus metus iš eilės bu
vo išrinktas V. Kupstys. Metiniame visuo
tiniame Klubo narių s-me Klubo vadovybė 
taip pat buvo perrinkta. Į klubo prezidiu
mą šiems metams buvo išrinkti: pirminin
ku — V. Kupstys (antri metai iš eilės), vi
cepirmininku — J! Skinkys, sekretoriumi 
— J. Dubickas ir iždininku — J. Milaknis.

Paskutinis metinis Klubo s-mas minėti
nas dėl to, kad jis įvyko skirtingoje aplin
kumoje — šiltose Klubo patalpose, kur da
lyvavusieji nariai galėjo jaukiai jaustis ir 
be žieminės aprangos. To jaukumo kalti
ninkė — neseniai įvestoji centrinio šildy
mo sistema. S-mas minėtinas ir dėl to, kad 
jis prabėgo sklandžiai. Ar tam turėjo įta
kos taip pat centr. šildymas, sunku pasa
kyti. Greičiau reikėtų patikėti tiems, kurie 
mano, kad s-mas labai sklandžiai buvo 
pravestas jame pirmininkavusio D. Banai
čio. Iš valdybos pranešimų paaiškėjo, kad, 
nežiūrint padarytų stambių išlaidų įvai
riems pagerinimams (neskaitant centr. 
šildymo), padarytas dar gražus metinis 
pelnas. Toliau buvo pranešta, kad moder
naus baro įrengimas bus pradėtas sausio 
mėn. Baras pagal numatytąjį planą bus 
pusrutulio pavidalo. Medinės baro dalys 
firmos dirbtuvėje jau paruoštos.

Kiek teko sužinoti, vietinės meno pajė
gos yra iš pagrindų perorganizuojamos. 
Didžiausia priežastis gal bus ta, kad kai 
kurie meno grupės nariai išvyko gyventi 
kitur ar visai grupę paliko. Štai Nottingha 
me apsigyveno I. šnelytė, buvusioji 
Manch. jaun. taut, šokių grupės organiza
torė ir vedėja, skaučių „Živilės“ d-vės 
draugininke ir taip pat Manch. liet, choro 
moterų grupės narė. Jos išvykimas neigia
mai paveikė šokių grupę, skautes ir susi
dainavusią moterų ketvertukę. Būdama 
aktyvi, žinoma, jinai, reikia laukti, įsi
jungs į lietuvišką darbą naujoje gyvenvie-

RAŠYTOJUI K. BORUTAI 60 M.

rašytojui

Nr. 6(847). 1965. II. 2

AMŽIAUS

(E) Lietuvoje gyvenančiam
Kaziui Borutai suėjus 60 m. amžiaus, apie 
jį paskelbti straipsniai su antraštėmis: 
„Nerimstančios dvasios rašytojas“ (V. Ga
linis „Tiesoje“, Nr. 3), „Marga ir spalvin
ga biografija" (I. Kostkevičiūtė, „Komį. 
Tiesoje“. Nr. 3) ir pan. Daugiau vertinta 
rašytojo kūryba, mažiau jo asmuo.

Rašytojas yra gimęs 1905 m. sausio 6 d. 
Marijampolės apskr. 1924-1926 m. Lietu
vos universitete ir 1926-1930 m. Vienos

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

BRADFORD — vasario 7 d., 12.30 vai.
LEICESTER — vasario 7 d., 12 vai., Sac

red Heart, Mere Rd.
NOTTINGHAM — vasario 14 d., 12.30 vai.
BRADFORD — vasario 21 d., 12.30 vai.
ROCHDALE — vasario 28 d., 12 vai.

PAIEŠKOJIMAI

GUDAUSKAS Jonas, karo metu dirbęs 
kartu su Stasiu Kundrotu,' 1947 m. išvažia
vęs iš Vokietijos į Angliją, pats ar žinan
tieji apie jį prašom rašyti: Stasys Kundro
tas, 684 Lampertheim - Huettenfeld, 
Schloss Rennhof, W. Germany.

DZIVIZINSKAS (ar Divizinskas) Julius, 
kuris atsikėlęs į Angliją gyveno YMCA 
Hostel, Boughton, pats ar žinantieji apie jį
prašorri rašyti: Ignas Stankevičius, 1257 E

universitete studijavo literatūrą, istoriją, 
filosofiją. Jaunystėje priklausė studentų 
socialist!) aušrininkų draugijai. Dėl politi
nės veiklos turėjo emigruoti į užsienį ir į 
Lietuvą grįžo 1931 m. Už ankstyvesnį vei
kimą 1934 m. Boruta buvo nuteistas 4 me
tams sunkiųjų darbų kalėjimo. Jis nebuvo 
glostomas ir Lietuvoje įsigalėjusio sovieti
nio režimo — antrosios bolševikų okupaci
jos metu buvo nuteistas ir ištremtas į Si
birą. Rašytojui teko kentėti tremtyje, nors 
dabar rašoma („Komj. Tiesoje“), kad jis 
„nebuvo pasukęs jokiais kitais keliais, bet 
savo likimą buvo susiejęs su savo krašto ir 
liaudies gyvenimu“.

Jo eilėraščiai nuo 1924 m. skelbti „Auš
rinėje“. Reiškėsi beletristikoje ir poezijoje. 
Pirmasis eilėraščių rinkinys buvo „A-lo!“ 
(1925), toliau sekė „Dainos apie svyruo
jančius gluosnius" (1927), „Kryžių Lietu
va" (1927 m. ir antrą kartą 1940 m.), 
„Duona kasdieninė“ (1934), „Eilės ir poe
mos" (1938). Kaip prozininkas Boruta iš
kilo „Medinių stebuklų“ romanu (1939), 
1940 išėjo anksčiau parašytų apsakymų 
rinkinys „Saulę ant savo pečių parnešti 
išėjo1, tautosakinė kryptis pradėta „Balta- 
ragio malūnu“ (1945, JAV išleista 1952), 
liaudies išmintis atskleista pasakų rinki
nyje „Dangus griūva“ ir „Jurgio Paketu- 
rio klajonėse“ (1963). Iš Sibiro sugrįžęs 
Boruta vėl kuria — pasirodė dokumentinė 
apysaka „Sunkūs paminklai“ (4957) ir po
ezijos rinktinė „Suversti arimai“ (1964). 
„Sunkūs paminklai“, kuriuose ir A. Venc
lova nerado stiliaus puošmenų, buvo Bo
rutos duoklė režimui, nes apysakoje buvęs 
parodytas „lietuviškojo nacionalizmo krau 
geriškumas".

Talentingas rašytojas yra ir daugelio 
knygų vertėjas (Ibsenas, Schileris, Tolsto
jus ir kt.), be to, yra rašęs ir kelionės įspū 
džius (1938-39). Pažymėtina, kad patys 
stiprieji Borutos kūriniai parašyti priešso- 
vietiniame laikmetyje ar karo metu.

K. Boruta Lietuvoje dabar taip apibū
dintas: „Jo kelias ne visada buvo tiesus. 
Tai savotiško charakterio, audringo tem
peramento, neramios dvasios rašytojas“ 
(A. Venclova, „Lit. ir Menas“ Nr. 2), „kū
rybiniame Borutos kelyje buvo daugiau 
spyglių, negu rožių, visur jis —» romanti
kas...“ (V. Galinis, „Tiesoje“), „Boruta — 
didelis žodžio kultūros rašytojas“ (I. Kost
kevičiūtė. „Komj. Tiesoje1). Boruta dabar 
pristatomas kaip pažangiosios kultūros 
kūrėjas, kaip ilgametis „klerikalų ir tauti
ninkų priešas“ ir — kaip nuolatinis maiš
tininkas. Ar ne todėl jis buvo ištremtas į 
Sibirą?

ifl

Trys nauji rajonai Lietuvoje
(E) Šių metų pradžioje, Lietuvos A. So

vieto (Tarybos) Prezidiumui paskelbus

s

89th St.. Cleveland, Ohio 44108, USA.

SKAITYTOJŲ LAIŠKAI

Didžiai Gerbiamas Pone Redaktoriau,
Europos Lietuvį gaunu pastoviai. Gavau 

ir sieninį kalendorių. Tad ir vėl man ir 
žmonai džiugu, kad bus mūsų kambarys 
jaukus, papuoštas lietuviška Vytimi. Ypač 
malonu, kad, gyvendamas tarp kitataučių, 
turi savo kambaryje ką nors lietuviško. 
Tad reiškiu nuoširdžią padėką tam gera
dariui tautiečiui ponui Korubui už E. Lie
tuvio prenumeratą ir iš širdies prašau tą 
gerąjį poną pagal išgalę malonėti užsakyti 
laikraštį ir 1965 metams, būsiu labai dė
kingas.

Šia proga nuoširdžiai dėkoju mūsų Bal- 
fui ir visiems Amerikos lietuviams aukoto
jams už suteiktą ir teikiamąją mums pa
galbą, be kurios turėtume gyventi dide
liam skurde. Taipgi Kanados lietuviams — 
Dainos grupei už šventines dovanas, Lie
tuvos Raudonajam Kryžiui, ačiū poniai 
Glemžienei, kun. Keleriui ir kun. Trakiui, 
A. Herbsto šeimai Bostone, P. Gudui Chi- 
cagoj ir Verutei Moklickaitei Toronte, 
Kanadoj.

Jus gerbiąs J. Karpavičius
3257 Springe/Deister DRK-Altersheim

I st. z. 19, Germany

MAISTO SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
iš Anglijos eina be jokių suvar

žymų. čia Jums mielai patarnaus 
seniausioji Londono lietuvių įmo
nė: Baltic Stores Ltd. 421 Hackney 
Rd., London, E.2. Tel. SHO 8734.

M-l mišrus daug kalorijų turįs 
22 lbs maisto siuntinys tik 10 sv. su 
pasiuntimu ir muitu.

atitinkamą įsaką, Lietuvoje sudaryti trys
nauji rajonai. Tai Akmenės rajonas su ad- 
ministratyviniu centru Naujosios Akme
nės miesto tipo gyvenvietėje, Jonavos ra
jonas — su administratyviniu centru Jo
navos mieste ir Širvintų rajonas — su ad
ministratyviniu centru Širvintų mieste 
(„Tiesa“, sausio 8 d. Nr. 5).

JS 
Iš Lietuvos išvežama 44 proc. odinės 
galanterijos gamybos

(E) Pagal „Liaudies Ūkį“ (1964 m. Nr. 
12), šiuo metu daugiau kaip 44 proc. visos 
odinės galanterijos produkcijos išvežama . 
už Lietuvos ribų. Siekiama šių dirbinių 
gamybą didinti ir plėsti Vilniaus, Šiaulių 
bei Karaliaučiaus odinės galanterijos fab
rikus. Toliau pranešta, kad 1964 m. Lietu? 
voje buvo pagaminta vos apie 3,5 proc. 
avalynės su dirbtinės odos viršumi. Tokios 
avalynės į Lietuvą kasmet įvežama apie 
50 tūkst. porų, bet ir tai nepatenkina gy
ventojų paklausos.
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