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PO SOVIETINIU 
KEVALU LIETUVIO VEIDAS

Su gera nuotaika: Pliaukšt!
Kai kas tvirtina, kad sovietiniai straips

niai baisiai nuobodūs. Kiekviename saki
nyje ten — „partija“, „komunizmas“, 
„marksizmas-’.eninizmas“, „centro komite
tas“ ir t.t. Iš tikrųjų amžinai kartojamos 
klišės iki gyvo kaulo. Visa tai skaitytoją 
vargina ir erzina lygiai kaip tūlų kalbėto- 
jų dažnai kartojamas „vadinasi, taip sa
kant“...

Kadangi sovietiniai redaktoriai nerodo 
jokių pastangų atprasti nuo savo blogo 
įpročio kankinti skaitojus tuščiais termi
nais, tai patys skaitytojai turi mėginti 
kaip nors tą nuobodžią skaitybą pasiįvai
rinti. Vieną tokį būdą galima čia pasiūlyti. 
Visus tuos įsikyrėjusius valdiškus termi
nus, kurie nereikalingai vargina, pakeiski
me vienu tikrai nieko nesakančiu žodely
čiu, sakykime — „papliaukšt“.

Pavyzdžio dėlei paimkime „Tiesos“ (Nr. 
306) naujametinio vedamojo „Su gera nuo
taika" ištrauką ir perskaitykime ją čia 
siūlomu būdu:

„įgyvendinami mūsų amžiaus Pliaukšt 
manifesto nužymėti uždaviniai. Pliaukšt 
žmonės Pliaukšt programoje iškeltus tiks
lus supranta kaip savus, artimus širdžiai 
siekius. Darbo šiokiadieniais jie demonst
ruoja savo ištikimybę pliaukšt-pliaukšt 
didžiosioms idėjoms, savo nepalaužiamą 
ryžtą žengti pliaukšt nurodytu keliu, stip
rinti Pliaukšt galią, trumpiausiu laiku iš
spęsti svarbiausią ekonominį uždavinį — 
sukurti materialinę-techninę pliaukšt ba
zę. Ryžtingai atkurdama pliaukšt gyveni
mo normas, griežtai pasisakydama prieš 
mėginimus jas pažeisti, Pliaukšt pliaukšt 
skatina kūrybinę milijonų iniciatyvą, su
teikia sparnus didingiems skrydžiams. 
Liaudis pasitiki savąja pliaukšt, jos 
Pliaukšt Pliaukšt. Pliaukšt pliaukšt giliai 
pasitiki liaudimi...“

Galima būtų pratęsti ištrauką, bet pa
kaks. Einu lažybų, kad tokiu būdu galima 
ištisai perskaityti ne vieną sovietinį 
straipsnį. Ir. svarbiausia, tikrai „su gera 
nuotaika“! —

Kokia poezija, tokia ir proza!
Garsiausiąją poemą apie Staliną lietuvių 

kalba parašė Salomėja Nėris. Tos garbės 
jai niekas neatėmė ir jau neatims. Tačiau 
dėl antrosios vietos labai smarkiai varžėsi 
poetai Antanas Jonynas ir Juozas Macevi
čius, kurie prieš pat Stalino mirtį buvo 
paspėję paskelbti eiliuotą laišką „Vadui“. 
Po to Jonyno balsas dėl visai suprantamų 
priežasčių ilgesnį laiką buvo nutilęs. As
menybės kulto pasmerkimas su visais pa
dariniais tiek jį paveikė, kad net poetinė 
gysla nutrūko. Kaip visiems staliniečiams 
ir berijos šalininkams, taip ir Jonynui teko 
„persikvalifikuoti“.

Reikia pripažinti, kad čia jis pasirodė iš
radingesnis už kitus susikompromitavusius 
draugus: profesijos nepakeitė, tik žanrą. 
Ir taip iš stalininio poeto Jonyno pasidarė 
postalininis publicistas Jonynas. Tiktai ir 
prozoje jis toliau vis dar tęsia tai, ką pra
dėjo poezijoje. Tiesa, garbinti Stalino da
bar jau ne mada. Belieka nostalgija, kuri 
pagimdė tarp kitko ir tokias eilutes: „Ne
paisant atskirų, kartais, tiesa, grubių iš
kraipymų, susijusių su Stalino asmenybės 
kultu,... kova prieš buržuazinio nacionaliz
mo ideologiją ir prieš kruviną praktinę jų 
veiklą buvo teisinga, humaniška ir istoriš
kai neišvengiama“ (Komunistas 1964(12).

Na, kokia poezija, tokia ir proza... 
('•i1.-.’.’

G. Snicčka (ELI)

VILNIUS VOKIEČIO AKIMIS |į. .-y ■ tjt.
Plačiai skaitomas dienraštis „Frankfur

ter AUgemeine Zeitung“ sausio 9 d. nume
ryje išsispausdino Hermann Poerzgen 
straipsnį „Tarp Vilniaus ir Volgogrado", 
kuriame gražiai aprašomos Vilniaus baž
nyčios, šv. Onos bažnyčia vadinama gra
žiausiuoju gotikos paminklu Rytų Europo
je ir kalbama apie Vilniaus baroką, kaip 
savitą baroko variantą. Iškeliamas . gilus 
lietuvių religingumas, kuris, nepaisant 
dažnų gaisrų, karų ir priespaudos, nuola
tos Surasdavo savyje jėgų puošti miesto 
gatves ir aikštes monumentaliais maldos 
namais. Kalbant apie Karaliaučių, nuo 
1946 metų vadinamą Kaliningradu, apgai
lestaujama, kad jį atstatant nepaisyta is
toriškosios tradicijos ir miestas esąs tapęs 
vienu iš sovietinės provincijos pilkųjų 
miestų.

Olandijoje turistams įvedamas trauki 
nio sąstate specialus tamsus vagonas fil- 
moms ir fotografijoms aiškinti.

(Eita) Okup. Lietuvoje skelbiami socio
loginių tyrinėjimų duomenys. Jie kiek nu
šviečia kai kurias gyventojų buities sąly
gas. Neseniai „Komunisto“ žurnale (1964 
m. Nr. 12) pateiktos vieno kolchozo gyven
tojų sąlygos, daugiausia kreipiant dėmesį 
į kolchozo narių religinius papročius ar, 
sovietiniu žodynu tariant, kaip vyksta 
„įveikti religines atgyvenas".

Tyrinėjimai buvo įvykdyti Radviliškio 
rajono Černiachovskio vardo kolchoze. Ty
rinėta 94 šeimos, kuriose yra 328 žmonės. 
Tyrinėjimą atliko partiniai agitatoriai — 
mokytojai. Tai 1949 m. įsteigtas kolchozas, 
dabar turįs 3.545 hektarus žemės. Šiame 
kolchoze už darbadienį išduodama po vie
ną kilogramą grūdų ir vieną rublį (Lietu
vos vidurkis — apie 25 kap. —E.). Šis kol
chozas laikomas vienu gerųjų. Veikia aš
tuonmetė ir dvi pradinės mokyklos (180 
vaikų, 15 mokytojų), esama bibliotekos, 
stacionarinio kino, meno saviveiklos ko
lektyvo.

Tyrinėtos šeimos (ar kolchozo pareigū
nai) turi 99 dviračius. 19 motociklų ir 6 
lengvuosius automobilius. Kolchozininkų 
butuose atsiranda namų ruošos mašinų, 
tačiau patirta, kad dailės kūrinių ar jų re
produkcijų rasta tik 11 šeimų butuose. 
Kolchozininkai daugiausia perka turguose 
pardavinėjamus pigius „papuošalus“. Tyri
nėtose šeimose rasta 82 radijo aparatai, 11 
televizijos aparatų. Vidutiniškai vienai 
šeimai tenka po 3 laikraščius bei žurnalus. 
Kai kurios šeimos neturi nei radijo apara
tų, nei skaito spaudos.

Daugiausia rūpėję tyrinėjimo duomenys 
— ar teikiamas dėmesys religinėms „atgy
venoms“, ar kolchozininkai prisirišę prie 
religinių papročių? Paaiškėjo, kad iš 94 
šeimų 36 butuose tebelaikomi šventųjų 
paveikslai. Esą, 62 proc. butų tokių religi

r Segios DIENOS -Į
RANGER 8 MĖNULYJE PRIEŠINGI DĖL CHURCHILLIO FONDO

Amerikiečių erdvės laivas Ranger 8 sėk
mingai pasiekė mėnulį, ir jo šeši televizijos 
aparatai perdavė į Pasadenos laboratoriją 
Kalifornijoje 7.000 mėnulio paveikslų. Jis 
svėrė 808 svarus ir iš laboratorijos vairuo
jamas atliko 234.000 mylių kelionę.

Maždaug į tą pačią mėnulio vietą ameri
kiečiai 1970 metais ruošiasi siųsti astro
nautus.

BRITŲ PASIŪLYMAS DĖL VIETNAMO
Britų vyriausybė perdavė sovietų vy

riausybei pasiūlymą, kad Vietcongo sukilė
liai turi liautis užpuldinėję amerikiečių ba 
zes Pietų Vietname prieš pradedant ieškoti 
būdų spręsti Vietnamo klausimą.

GYDYTOJAMS PASIŪLYTA 
PASITRAUKTI

Britanijos gydytojų draugijos vadovybė 
įsakmiai pasiūlė visiems sveikatos tarny
boje dirbantiems gydytojams pasitraukti 
ir verstis privačia praktika.

Jiems siūloma pasiprašyti, kad būtų at
leisti nuo liepos 1 d.

Jei nebūtų surasta išeities, tai tuo baig
tųsi dabartinis nemokamas gydymas.

O sveikatos ministeris grasinamas neno
ri su gydytojais tartis.

ARKIV. BERANAS ROMOJE
16 metų negalėjęs eiti savo pareigų, Če

koslovakijos arkiv. Josefas Beranas atke
liavo į Romą.

Jį atlydėjo mons. Casarolis, kuris pavei
kė vyriausybę išleisti arkivyskupą ir anks
čiau stengėsi, nors ir nesėkmingai, su Veng 
rija susitarti dėl kard. Mindszenčio, kuris 
nuo sukilimo metų gyvena JAV ambasa
doje ir nesutiko išvažiuoti.

Arkiv. Beranas yra 76 m. amžiaus ir, 
greičiausia, pasiliks Vatikane. Jo vietoje 
Čekoslovakijoje paskirtas apaštališkuoju 
administratorium vysk. Tomasekas.

PASIMATYMAS BALANDŽIO MĖNESĮ
D. Britanijos min. pirmininkas Wilsonas 

oficialaus trijų dienų vizito į Prancūziją 
važiuoja balandžio 1 d.

Jis ten matysis su prez. de Gaulle'iu ir 
kitais aukštaisiais Prancūzijos vyriausybės 
pareigūnais. Jį lydės užsienių reikalų mi
nisteris Stewartas.

AMERIKOS GYNYBA
Karo ministeris MacNamara pareiškė,, 

kad JAV stiprins savo vidaus gynybą. Bus 
stiprinama antiraketinė gamyba

Apie šių metų vidurį JAV turės 800 Mi
nuteman ir 464 Polaris raketas, o šiuo me
tu turi 630 lėktuvų B52 (bombonešių, ku
rie gali gabenti atomines bombas). 1970 m. 
tokių lėktuvų būsią 670.

nių simbolių jau nebėra. Atskiros šeimos 
nevienodai religingos. Dažnai vaikai yra 
netikintys, nors tėvai ir laikosi religinių 
pažiūrų.

Iš tyrinėtų šeimų 32-jų narius galima 
laikyti netikinčiais. 19 šeimų tėvai tikin
tys, o vaikai yra ateistai. 43 šeimų nariai 
tiki arba abejoja. Grupėje šeimų, kur tė
vai tikintys, o vaikai ateistai, pagal „Ko
munistą“, vykstanti vidinė kova. Esą, kar
tais pasitaiko ir konfliktų, tačiau daugiau
sia išlaikomas taktas ir abipusė pagarba. 
Vienoje ko.chozininko šeimoje, kurioje visi 
tiki, apie bažnyčios lankymą sakė: „Mums 
taip įprasta...“

Aiškindami sociologinių tyrinėjimų duo
menis, komunistai pastebi, kad kaimo žmo
nių gyvenime, buityje ir sąmonėje vyksta 
įdomūs procesai. Esą, nyksta prietarai, ir 
čia nepamirštama pabrėžti, kad, pvz., tikin
tieji esą.apsileidę, tamsūs žmonės, neskai
tą laikraščių ar neklausą radijo, o ateistai 
— patys pavyzdingiausi, kultūringiausi 
kolchozo nariai. Tačiau, jei iš 94 šeimų ras
ta net 62 (apie du trečdalius) tokių, kur 
tėvai tikintys, arba kuriose tikima ar abe
jojama, tai kaip tik partijos ideologams 
turėtų sudaryti rūpesčio.

Tai galime spręsti ir iš to, kad apklausi
nėjimus vykdę „mokytoj ai-agitatoriai“ 
drauge vesdavo pašnekesius, atseit, bandę 
tikinčiuosius paversti netikinčiais, reko
menduodavę perskaityti kurią nors (anti
religinio turinio) knygą ir pan. Jau kelia
mas ir sociologinių tyrinėjimų koordinavi
mo reikalas. Norima net specialaus insti
tuto ar tarybos, kurie ruoštų rekomenda
cijas partijos vykdomam ideologiniam dar
bui gerinti. Tai vėl nauja priemonė paspar
tinti vadinamos komunizmo statybos pro
cesą Lietuvoje.

Australijoje paskelbtas planas sudaryti 
1 mil. svarų fondą Churchilliui pagerbti.

Bet katalikų laikraštis „Advokate“ pa
skelbė neigiamą nusistatymą dėl to fondo, 
nes Churchillis nesidomėjęs Australija ir 
net buvęs linkęs užleisti ją japonams.

SOV. S-GOS GINKLAI EGIPTUI
V. Vokietijos vyriausybė apskaičiavo, 

kad Egiptas iš S. Sąjungos yra gavęs gink
lų už 180 mil. svarų ir dar turi gauti už 90 
milijonų.

Egiptas yra gavęs 1.500 tankų, 100 prieš
lėktuvinių raketų, 10.000 sunkvežimių, 120 
bombonešių, 40 helikopterių, 700 šarvuo
čių, 700 įvairių rūšių artilerijos pabūklų, 
280 kovos lėktuvų ir 80 mokomųjų lėktu
vų, 4 laivus naikintuvus, 6 minosvaidžius, 
10 povandeninių ir 45 motorinius torpedi
nius.

Vilniuje dar esama nemaža bažnyčių, ir 

atrodo, kad jau siekiama jas pritaikyti 
„šiuolaikinei funkcijai“. Į pirmąją ugnį 
dabar patenka Vilniaus Bernardinų baž
nyčia, garsi savo gotiškais krištoliniais 
skliautais, ir šv. Jono bažnyčia, kuri pa
vadinama tikru panteonu. Juk, esą, tai 
„ištisi muziejai“, ir siūloma juos pavesti 
globoti Vilniaus Dailės institutui ir Uni
versitetui. Reto grožio bažnyčiomis dar 
pripažįstamos Vilniaus šv. Kotrynos ir 
Kauno šv. Jurgio bažnyčios. Dabar jau 
laukiama miestų vykdomųjų komitetų žo
džio — jie turėsią pasisakyti, kaip tikslin
giausia panaudoti šiuos ir kitus pastatus.

Kitas svarbus architektūros paminklų 
klausimas — tai jų konservavimas ir res
tauravimas. Pripažįstama, kad visi tokie 
pastatai esą labai vertingi, negalima il
giau uždelsti jų restauravimo darbų. Ta
čiau svarbiausia ir, atrodo, pačios partijos 
keliama mintis — bažnyčias paversti pa
statais, kurie neturėtų nieko bendro su jų 
paskirtimi ir šimtmetinėmis tradicijomis. 
Tik jas pavertus „gausiai lankomais“ mu
ziejais ar koncertų vietomis, tikėtina, bū
tų kiek rūpinamasi jų apsauga bei kon
servavimu.

Vokiečiai iš Lenkijos sričių į Vak. 
Vokietiją

(E) Iš šiuo metu Lenkijos valdomų buv. 
Vokietijos sričių 1964 metais į Vak. Vokie
tiją persikėlė 13.134 vokiečiai (1963 m. 
persikėlusių skaičius siekė 9.440). Pasta
raisiais metais mažėja skaičius vokiečių, 
kuriems leidžiama iš Sovietų S-gos grįžti į 
Vak. Vokietiją. 1964 m. jų buvo 222 (1963 
m. — 200). Iš kitų kraštų į Vak. Vokietiją 
praėj. metais persikėlė 887 vokiečiai.

Europos ir Amerikos spaudos nuotrupos

Vokietija ir
Sovietinėje spaudoje vedama stipri pro

pagandos akcija prieš Vakarų Vokietiją, ku 
ri svarsto klausimą paskelbti įsisenėjimo 
įstatymą ir nebeteisti nacių karo nusikal
tėlių.

Ką gi dėl to rašo laisvųjų kraštų spau
da?

Britų „The Observer“ rašo:
„Vakarų Vokietijos vyriausybės pasiryži 

mas pritaikyt naciams karo nusikaltėliams 
20 metų įsisenėjimo ribą kelti byloms dėl 
nužudymų sukėlė sąmyšį tiek Vokietijoje, 
tiek ir svetur. Tas reikalas nėra tokios rū 
šies, kad jį būtų galima svarstyti siauruo
se teisiniuose rėmuose, kaip Bonnos vyriau 
sybė yra užsimojusi, tvirtindama, kad šito 
reikalauja konstitucija. Aiškus dalykas, 
kad naciai karo nusikaltėliai nėra vien tik 
žmogžudžiai. Surasti juos ir kelti jiems 
bylas nereiškia išlieti prieš juos pagiežą ar 
atsikeršyti jiems. Tai yra vien pastanga 
nužudytųjų vardu ir turint prieš akis nesu
sigaudančių dabartinę kartą parodyti, kad 
yra tokių baisių nusikaltimų, kurių negali 
ma praleisti nematomis. O išaiškinti nusi
kaltimą dar nereiškia, kad nusikaltėliui nė 
gali būti atleista. Juk gali būti, kad kai ku 
rie leistinieji buvę naciai yra pasikeitę ir 
nekenksmingi. Tačiau jeigu taip yra, tai 
teismai turėtų atsižvelgti, kai skiria baus
mes“.

Turėdamas galvoje kai kurias nesenas 
nacių bylas, belgų „Le Soir“ rašo: .

„Atrodo, kad kai kurie vokiečiai sten
giasi kliudyti savo kraštui visiškai ir galu 
tinai apsivalyti nuo to vėžio. Jaunojoj Vo
kietijos demokratijoj esama dviejų viena 
kitai priešingų srovių. Viena nori griežtai 
atsiriboti nuo praeities baisybių ir pa
smerkti jas. Kita nori nusiplauti tą praeitį, 
išsiginti jos, nes ji varžo, bet tai nereiškia 
šlykštėjimosi praeitim, nereiškia gailesčio, 
kad taip buvo. Mes juk esame matę, kaip 
aukštosios politinės, teisingumui atstovau
jančios ir karinių įstaigų vietos buvo apsės 
tos tokių žmonių, kuriems iš moralinio taš 
ko žiūrint turėjo būti uždarytos durys ten

Lietuvoje plečiamas prekių įsigijimas 
kreditan

(E) Vadinamoji prekyba kreditan Lie
tuvoje atsirado, palyginti, vėlai — 1959 m. 
pabaigoje. Dabar pripažįstama, kad tokia 
prekyba pirkėjui esanti naudinga ir pato
gi. Pagal „Tiesoje“ (1964 m. gruodžio 29 d. 
Nr. 304) paskelbtus duomenis, 1963 metais 
valstybinė prekyba kreditan buvo parda
vusi prekių už 9 mil. 381 tūkst. rb., o per 
1964 m. devynius mėnesius pramoninių 
prekių buvo parduota beveik už tokią pa
čią sumą. Gyventojai per tuos 9 mėnesius 
daugiausia kreditan įsigijo 2.600 radiolų 
(radijo aparatai su patefonais), 6.300 tele
vizijos aparatų, 1.300 siuvimo mašinų, bal
dų už 270.000 rb. Šiais metais tokia preky
ba dar plečiama ir būsią galima įsigyti dar 
daugiau prekių. Esą, kreditan bus parduo
dami ir standartiniai gyvenamieji na
mai...

Įvedama ir naujovė prekių keitime. Da
bar teigiama, kad šiais metais, po atliktų 
dviejų garantinių remontų — pataisymų, į 
naujas būsiančios keičiamos tokios pre
kės: televizijos aparatai, šaldytuvai, skal
bimo ir siuvimo mašinos, akordeonai, fo
toaparatai, laikrodžiai ir net (tai verčia 
abejoti — E.) lengvosios mašinos bei mo
tociklai. šiais metais žadama ir kita nau
jovė: namuose numatyta remontuoti radio
los. televizijos bei radijo aparatai. .

60 m. sulaukęs A. Miškinis suradęs 
„šviesiausią tikslą“

(E) Sausio 29 d. poetui Antanui Miški
niui suėjus 60 m. gimimo sukakčiai, neten
ka abejoti, apie Lietuvoje gyvenantį poetą, 
jo kūrybą bus paskelbti vertinimai. Poetas, 
anot J. Aisčio, daugiausia kūręs patriotinę 
poeziją. Jis buvo vienas pajėgiausių ir po

puliariausių nepr. Lietuvos poetų. Antruo
ju bolševikmečiu buvo suimtas, išvežtas į 
Sibirą ir tik 1956 m. rugpiūčio mėn. grąžin
tas į Lietuvą. 1959 m. pareiškimu spaudoje 
jis buvo atlikęs prievartinę „atgailą“, ir jo 
vėliau sukurti eilėraščiai jau atspindi rei
kalavimus, kuriems privalo paklusti Lietu
voje gyveną kūrėjai. Pagal J. Macevičių 
„Pergalėje" (Nr. 1). po „ilgų ir kartais 
skaudžių ieškojimų bei išbandymų jis su
rado patį šviesiausią tikslą ir pačią di
džiausią prasmę...“ šiais metais pasirody
sianti poeto naujųjų eilėraščių knyga „Ar
ti prie žemės“. Miškinis, palyginti, labai 
kukliai minimas, dar vertinamas ir kaip 
vertėjas, išvertęs W. Whitmanno „Žolės 
lapus“, Šekspyro „Audrą“, „Dvyliktąją 
naktį“ ir daugelį kitų dalykų.

jos naciai
įeiti visam gyvenimui. O dabar jau matyti, 
kad visuotinai stengiamasi nusiplauti“.

Amerikiečių „Post“ šitaip svarsto reika
lą:

„Nors laikas užgydo žaizdas, bet žmog
žudžio padarytosios žaizdos niekada nebe
gali būti užgydytos. Tačiau amerikiečių 
įstatymai nebeleidžia bausti ir žmogžudžio, 
kurį palietė įsisenėjimas. O vokiečiai aiški
na, kad kraštą nugalėjusieji sąjungininkai 
galėjo traukti atsakomybėn visus karo nu
sikaltėlius, kurie tik buvo baustini, ir šita 
galimybe jie pasinaudojo. O kai sąjunginin 
kai baigė tvarkytis, tai vokiečių teismai 
dar patraukė atsakomybėn 13.000 asmenų. 
Sauvališkas įsisenėjimo atidėliojimas pri
mintų anuos Hitlerio laikus, kai teisingu
mas buvo pajungtas politiniams tikslams. 
Mums gali būti priimtini tokie argumentai, 
ir mes galime sutikti su vokiečių noru baig 
ti su baisiąja praeitim ir užversti šį isto
rijos skyrių. Be to, mes pripažįstame, kad 
1965 metų Vokietija nebėra 1945 metų Vo
kietija. Kraštas ne tik demokratiškai tvar
kosi, ne tik taikiai sugyvena su pasauliu, 
bet dalį jo gyventojų sudaro milijonai žmo
nių, kurie dar nebuvo gimę, kai Auschwit- 
ze buvo sugriautos paskutiniosios žmo
nėms deginti krosnys. Tačiau istorijos kny
ga dar nėra užversta. Turime galvoje prieš 
keletą mėnesių Frankfurte teisman pa
trauktuosius dvidešimt buvusių Auschwit- 
zo pareigūnų, kurie neprisipažino kalti. Jei 
gu reikėjo dvidešimt metų jiems patraukti 
teismo atsakomybėn, tai nėra kaip betikėti, 
kad nebebus surasta ir daugiau tokių neiš
aiškintųjų dvidešimt pirmaisiais pokario 
metais“.

R. vokiečiui automobilis — tik sapnas
(E) Jei spręsti iš automobilių gamybos 

ir pardavimo Rytų Vokietijoje, jos gyven
tojams įsigyti auto mašiną — sunkiai įvyk 
doma svajonė. 1963 metais vienam tūkstan 
čiui ulbrichtinės Vokietijos gyventojų teko 
21 automobilis, tuo tarpu kaimyninėje 
Vak. Vokietijoje —124. Praėj. metais buvo 
numatyta parduoti gyventojams vos 70.764 
automobiliai.

R. Vokietijoje veikia dvi automobilių ga
myklos. Viena įmonė Eisenache buvo nu
mačiusi pagaminti 32.000 viduriniosios kla
sės „Wartburg“ tipo mašinų, kita įmonė 
Zwickau gamina mažuosius Trabant tipo 
automobilius — jų buvo numatyta paga
minti 60.000. Dalis gamybos eksportuoja
ma. Savo ruožtu R. Vokietija įsiveža sovie
tines Moskvičiaus tipo mašinas ir čekų 
Skoda-Otavia automobilius. Auto mašinų 
kainos labai didelės — už standartinį 
„Wartburgą“ pilietis turi sumokėti 15.200 
Rytų markių, už „Trabantą“ — apie 9.300 
markių. Dalinis mokėjimas negalimas. Ne
tenka stebėtis, kad satelitinio krašto vokie
čiai ypač domisi vartotais automobiliais, 
net tokiais, kurie Vak. Vokietijoje jau iš
metami į laužą. Vartotų mašinų rinkoje 
taip pat tenka mokėti tik gryna valiuta.

Jovaras —„revoliucinių nuotaikų kūrėjas“
(E) Jono Krikščiūno-Jovaro 85 metų gi

mimo metinių proga (sausio 12 d.) Lietu
vos spauda dabar kelia tariamai revoliuci
nes jo poezijos nuotaikas. Pagal „Komj. 
Tiesą“ (sausio 12 d. Nr. 7), Jovaras buvęs 
1905 m. revoliucijos poetas. Jo eilėraščiuo
se esąs pastebimas A. Strazdo nesitaiksty
mas su skriauda, su žmogaus pažeminimu, 
todėl, pagal laikraštį, tik dėl to jis šian
dien susilaukęs įvertinimo Lietuvoje. Poe
tas ilgą laiką buvęs užmirštas, o dabar, 
esą, kiekvienas žinąs ir skaitąs Jovaro — 
artojo eiles. Jovaro poezija, proza, auto
biografija sutelkta 1955 m. išleistoje kny
goje „Neliūdėk, berželi“. Krikščiūnas-Jo
varas šiuo metu gyvena Šiauliuose.

PASAULYJ
— Stipriai užgėręs, 18 m. amžiaus ame

rikietis kareiviukas pasičiupo iš savo dali
nio Vokietijoje šarvuotį, pakeliui apdaužė 
policijos automobilį ir dar porą kitų ir bu
vo areštuotas tik tada, kai grįžo į kareivi
nes.

— Amerikietis San Franciske draudimo 
bendrovei grąžino 11.000 dolerių, kai jo 
žmona namie surado savo brangenybes, ku 
rios tariamai dingusios buvo jau prieš 4 
metus.

— Prie Cassino, Italijoje, yra 20.000 vo
kiečių karių kapai.

— Villefranche-sur-Saono (Prancūzijo
je) iš ligoninės kažkas pavogė 6 dienų am
žiaus kūdikį.

— Rotterdame, Olandijoje, dar nežino
ma liga padvėsė 6 orangutangai zoologijos 
sode.
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Vyskupo P. Brazio, MIC, Konsekracija
NEPAPRASTOS IŠKILMĖS ROMOJE

Vyskupo konsekracija nėra eilinis įvy
kis. Tuo labiau jis yra nepaprastas, kad 
naujas Ganytojas sodinamas ne į kokį pa
stoviai veikiančios vyskupijos sostą, bet 
skiriamas rūpintis po visą Europą išblaš
kytų lietuvių dvasiniais reikalais.

Šv. Tėvas Paulius VI šiuo savo žygiu yra 
padaręs visiškai naują veiksmą, iki šiol ne
žinomą Vatikano istorijoje. Vyskupas spe
cialiai išeiviams — yra ypatingas Šv. Sosto 
prielankumo pareiškimas, ir lietuviai yra 
pirmieji, kuriems tai buvo padaryta.

Kukli Anglijos lietuvių delegacija (vos 
8 žmonės), klebono S. Matulio vadovauja
ma, atvyko į Romą labai nepaprastu metu: 
gatvės pilnos prilaužytos medžių šakų, o 
prie šaligatvių pūpso sniego krūvos. Pasi
rodo, kad prieš porą dienų iškrito tiek 
daug sniego, kad net medžių šakos neatlai
kė. Sako, tokio įvykio nebuvo per 200 m.

Tačiau asmeniškus įspūdžius ir gamtos 
„prajovus" greit nustelbia kiti įvykiai.

AUDIENCIJA PAS ŠV. TĖVĄ

Vyskupo konsekracijos išvakarėse, vasa
rio 13 d., Šv. Tėvas priėmė lietuvius Spe
cialioje audiencijoje, kurios aprašymas se
kančią dieną pasirodė Vatikano dienraščio 
„L'Osservatore Romano“ pirmame pusla
pyje. Susirinko per 150 lietuvių kunigų ir 
pasauliečių, atvykusių beveik iš visų kon
tinentų.

Pradėdamas audienciją, Šv. Tėvas labai 
šiltais žodžiais suminėjo Lietuvą ir lietu
vius ir išvardijo tuos asmenis, kurie dirba 
lietuvių dvasinių bei tautinių reikalų va
dovaujamuose postuose. Čia jis, šalia nau
jojo vyskupo, suminėjo audiencijoje daly
vaujančius vysk. Brizgi, mons. Tulabą (jis 
ta proga pakeltas į Apaštališkus Protonota 
rus), mons. Mincevičių, iš JAV specialiai 
atvykusį prel. P. Jurą, mons. Jonatavičių, 
mons. Razminą, ministerį Lozoraitį, dr. 
Karvelį ir kun. Zeliauską.

Neįmanu čia ištisai pakartoti šv. Tėvo 
kalbą, bet ji tikrai buvo labai nuoširdi ir 
palanki visiems lietuviams ir Lietuvai. Da
lyvavę audiencijose kitomis progomis sakė, 
kad tokio tėviško ir visapusiško prielanku
mo lietuviai dar nebuvo iš Šv. Sosto susi
laukę.

Po oficialiosios kalbos, popiežius Paulius 
VI susiliejo į vieną būrį su audiencijos da
lyviais, sveikinosi, laimino ir fotografavo
si. Ypač jaudinantis momentas, kai nauja
sis vyskupas dar konsekracijos išvakarėse 
priima iš popiežiaus rankų vyskupo kryžių, 
kuris paprastai įteikiamas tiktai konse
kracijos apeigų metu.

KONSEKRACIJOS IŠKILMĖS

Vienoje gražiausių Romos bažnyčių, Di
džiojoje Marijos Bazilikoje, vasario 14 d. 
įvyko naujojo vyskupo konsekracija. Nepa 
prastai puošni bažnyčios koplyčia skiriama 
vien tik konsekracijos dalyviams ir sve
čiams, kurių tarpe matosi buvęs Lietuvoj 
popiežiaus nuncijus arkiv. vicecamerlong 
Centoz, min. Lozoraitis su šeima, dr. Kar
velis ir kiti.

Konsekraciją suteikė J. Em. kard. Carlo 
Confalonieri, Konsistorinės Kongregacijos 
sekretorius, asistuojant J. E. arkiv. Anto
nio Samore, Nepap. Bažnyčios Reikalų sek 
retoriui, ir J. E. vysk. V. Brizgiui.

Palyginti ilgokos konsekracijos apeigos 
buvo perpintos įvairiais bažnytiniais sim
boliais ir paįvairintos gražaus vyrų choro. 
O dalyvavimas tokių aukštų šv. Sosto dig
nitorių pridavė joms dar didesnės rimties 
ir iškilmingumo. Iškilmėms pasibaigus, 
naujasis vyskupas praeina su palydovais 
koplyčią ir suteikia iškilmių dalyviams sa
vo pirmąjį ganytojišką palaiminimą.

PRIĖMIMAS ŠV. KAZIMIERO

KOLEGIJOJE

Laimingi yra Romos lietuviai, turėdami 
Šv. Kazimiero Kolegiją ir šalia jos vilą — 
modernišką viešbutį, kuriame ir mums pa
vyko prisiglausti. Šios vilos puikiose patal
pose pavakary . įvyko priėmimas ir vaka
rienė.

Italijos Lietuvių Bendruomenės pirmi-

EUROPOS LIETUVIS

ninkas mons. Mincevičius pasakė pritaiky
tą kalbą, kartu įterpdamas ir Vasario 16 d. 
paminėjimą. Taip pat jis įteikė naujajam 
vyskupui visos Italijos lietuvių dovaną.

Vakarienės metu Kolegijos rektorius 
mons. Tulaba atsiprašė visus vyskupo drau 
gus bei organizacijų atstovus, kad visų 
sveikinimo kalbų, dėl laiko stokos, nebus 
įmanoma išklausyti. Vyskupas Brizgys 
vaizdžiai nupasakojo kelią, kuris buvo nu
eitas, besiekiant gauti antrą vyskupą, ir 
palinkėjo naujajam vyskupui geriausios 
sėkmės. Ministeris Lozoraitis savo sveiki
nime išreiškė pasitenkinimą dėl ypač šiltų 
lietuvių santykių su Šv. Sostu, ir tada ita
liškai kreipėsi į to Sosto atstovus, dalyvau
jančius priėmime.

Iš svečių gražią kalbą pasakė Lietuvoje 
trumpai gyvenęs arkiv. A. Samore ir arkiv. 
vicecamerlang Centoz, kuris gyvena Lietu
vių viloj ir kuriam tą vakarą kaip tik su
ėjo 30 metų nuo konsekracijos į vyskupus.

Oficialioji iškilmių dalis buvo baigta Lie 
tuvos himnu. Tačiau po vakarienės dalis 
svečių dar tęsė lietuviškas dainas, kurioms 
vadovavo specialiai iš Amerikos atvykęs 
dr. Kisielius.

SVEČIUOSE PAS VYSKUPĄ

Prieš išvykdami atgal į namus, visi Ang
lijos lietuviai turėjome malonią progą ap
lankyti savąjį Vyskupą Marijonų Namuo
se. Kun. Matulis pasveikino visų salos ti
kinčiųjų vardu ir įteikė dovanėlę, o J. Lūža 
perdavė DBLS ir Liet. Namų B-vės linkėji
mus ir pakvietė Ekscelenciją atvykti į Lie
tuvių Sąskrydi per Sekmines Sodyboje. Pa
kvietimas buvo maloniai priimtas ir, jei
gu ypatingų kliūčių neatsiras, turėsime 
naująjį vyskupą savo tarpe. Išvykstant, 
Ekscelencija dovanojo kiekvienam savo pa 
sirašytąjį paveikslą ir kartu su visais nu
sifotografavo.

Palikom Romą pilni gražiausių prisimi
nimų ir vaizdų. Prieš išvykstant dar buvo
me pakviesti dalyvauti min. Lozoraičio na
muose priėmime, surengtame Vasario 16 d. 
proga, kuriame taip pat dalis Anglijos lie
tuvių apsilankė. J. L.

Sovietijoje tik 114.114.000 rusų gyventojų
(E) D. Britanijoje leidžiamas Whitaker 

Almanachas šių metų laidoje skyriuje apie 
Sovietų Sąjungą pateikia 1964 m. liepos 
1 d. gyventojų skaičius. Pagal britų leidinį, 
tuo metu Sovietų S-gos gyventojų skaičius 
buvo pasiekęs 208.826.000, iš jų rusų tauty
bės gyventojų buvo 114.114.000, ukrainie
čių — 37.253.000, gudų — 7.913.000, lietu
vių — 2.326.000, žydų — 2.268.000, vokiečių 
— 1.619.000, lenkų — 1.380.000. Pabaigoje 
paskelbtas skaičius 5.009.000 — tai esą 
„įvairių tautybių sovietų piliečiai“.

V. RASTENIUI — 60 m. AMŽIAUS

(E) Sausio 16 d. teisininkui, žurnalistui 
ir visuomenininkui Vincui Rasteniui suka
ko 60 m. amž. Gimęs 1905 m. Juozapinės 
vnsd. Zarasų apskr.. V. Rastenis 1935 m. 
baigė teisės mokslus Vytauto D. Universi
tete. 1931-1935 m. buvo Tautininkų S-gos 
gen. sekretorium, 1937 m. buvo Min. tary
bos juriskonsultu, 1937-38 m. „Pažangos" 
b-vės direktorium. Nuo 1928 m. dirbo ar 
bendradarbiavo „Liet. Aido" dienraštyje. 
1939 m. buvo „Vakarų" dienraščio Klaipė
doje vyr. redaktorium. 1940-41 m. Rastenis 
buvo bolševikų kalintas Vilniaus, Lubian- 
kos-Butyrkų ir Kauno kalėjimuose. 1942- 
44 m. buvo advokatu Šiauliuose. 1944 m. 
pasitraukė į Vakarus, 1948 m. atvyko į 
JAV. 1948-51 m. buvo „Dirvos“ redakto
rium Clevelande. Nuo 1952 m. dirba New 
Yorke Laisvosios Europos Komiteto spau
dos skyriuje. V. Rastenis plačiai dirba 
spaudoje (nuo 1925 m.) ir visuomenės ba
re. JAV-se nuo 1949 m. buvo ALT nariu, 
dirbo ALTS-je, buvo Liet. Žurnalistų S-gos, 
Lietuvių Tautinio Sąjūdžio ir Lietuvos Ne
priklausomybės Talkos pirmininku.

ANT. SODEIKAI — 75 M. AMŽIAUS

(E) Lietuvoje gyvenančiam buv. oepros 
solistui Antanui Sodeikai sausio 23 d. su
ėjus 75 m. amž„ apie sukaktininką Lietu
voje paskelbti, palyginti, neišsamūs straips 
niai. Beveik nepaminėtas Sodeikos dar 
prieš pirmąjį pasaulinį karą išvarytas pla
tus kultūrinis baras JAV-se. Visai nutylė
tas jo antrasis lankymasis JAV-se 1928 m„ 
kai lietuvių telkiniuose jis buvo surengęs 
30 koncertų.

1890 m. Jurbarke gimęs A. Sodeika A. 
Staškevičiūtės straipsnyje („Tiesa“, sausio 
23 d. Nr. 18) laikomas „brangiu artistu, 
puikiu pedagogu ir nuostabiu žmogumi“. 
Dar pažymėta, kad, domėdamasis pedago
giniais klausimais, Sodeika yra lankęsis 
Maskvoje ir Leningrade, tačiau nutylėta 
tai, kad jis 1.921 ir 1924 m. yra lavinęs bal
są Italijoje. J. Stasiūnas „Lit. ir Meno“ 
savaitraštyje (Nr. 4) pripažino, kad Sodei
kai dalyvaujant pirmasis Lietuvos operos 
spektaklis Kaune 1920 m. gruodžio 31 d. 
(Verdi „Traviata“) davęs pradžią dabarti
niam operos-baleto teatrui. Per 35 metus 
A. Sodeika, turėdamas gražų lyrinį barito
no balsą, sukūrė daugiau kaip 50 vaidme
nų — kai kurie jų bus ilgai atmintini, pvz., 
Rigoletto, Scarpija „Toscoje“, Demonas, 
Jago „Othello“ ar Tomskis „Pikų Damoje“.

Nuo 1945 m. A. Sodeika dėstė dainavimą 
Kauno valst. konservatorijoje, 1948 m. bu
vo pakeltas docentu, 1954 m. — profeso
rium. Nuo 1954 m. Sodeika dėsto Valst. 
konservatorijoje Vilniuje ir vadovauja ope 
ros klasei. 1958 m. išėjo A. Sodeikos atsi
minimų knyga „Mano kelias į muzikos 
meną“.
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ŠV. TĖVAS ATSAKO l PADĖKĄ
Jaunutė Castelnuovo Don Bosco lietuvių 

bendruomenė išreiškė padėką Šventajam 
Tėvui, kad paskyrė lietuviams tremtiniam* 
Europoj Ganytoją. Iš Segreteria di Stato 
įstaigos direktoriui atėjo toks atsakymas:

Iš Vatikano, 1965 m. sausio 26 d.
Didžiai Gerbiamas Tėve,

gražiu šio mėnesio 14 dienos laišku pa- 
reiškėte Šventajam Tėvui kilnius dėkin
gumo jausmus už pakėlimą į vyskupus di
džiai gerb. T. Pr. Brazio ir už jo paskyrimą 
dvasiškai globoti lietuvius tremtinius Eu
ropoj.

Jo Šventenybė su gyvu pasitenkinimu 
priėmė kilnius prisirišimo ir ištikimybės 
jausmus, Jūsų pareikštus.

Kaip užtikrinimą dangiškos palaimos Šv. 
Tėvas siunčia Jums, gerbiamiems Bendra- 
broliams ir jų rūpesčiui pavestiems jau
niems lietuviams ypatingą Apaštališką Pa 
laiminimą, tuo pačiu reikšdamas geriau
sius linkėjimus numylėtai Lietuvių Tautai.

Mielai pasinaudoju proga išreikšti Jums 
ir savo nuoširdžiausius pagarbos jausmus.

A. G. Kardinolas Cicognanl

Jonas Petrušaitis 
. --_/■ * 'r .
ODĖ PERKŪNUI

Didis Perkūne, senosios Lietuvos pats Val
dove,

Iš aukštumų tu rikiavai jos našią gerovę, 
Išvedei jos kilnius vadus į didžią galybę, 
Duodamas jiems valdyti žemės plotus pla

čiausius
Nuo Marių Juodų ligi Gelsvo Gintaro 

Kranto,
Kad jie neštų tvarką Slavėnų gentims pa

laidoms;
Tu jiems davei valdžią ant maištingų Or

dos totorių,
Tu triuškinai skydus žiaurių vakariečių 

kryžeivių,
Keldamas savo išrinktos tautos karo ženk

lus
Ir paskelbdamas jos žygius savo griausmu 

galingu,
Riedančiu per plačias erdves debesuotų 

padangių.
Būki pasveikintas nuo Lietuvos vaikų iš

blaškytų
Po pasaulį plačiai — nuo Baikalo, Ham

burgo ir Temzės
Lig Pietų Kryžiaus šalies, aukštų Andų ir 

girių žaliųjų,
Ant Amazonės krantų bei uolėtų kalnų va

karuose.
Kai Nauja Aušra sužibės Lietuvos vėl t»- 

dangėj,' 
šauk iš visur vaikus jos senai galybei at

kurti
Ir visiems atėjūnams iššluoti iš Nemuno 

Žemės.

JONAS AVYŽIUS ................ ...........................................

Kaimas kryžkelėje
(13) '

Arvydas paspyrė koja samanų garbanė
lę, permetė akimis lūšną. Gale pirkios gu
lėjo krūva durpių.

— Pats prisikasei?
— O kas prikas? šventieji?
— Iš Akmens Varčios?
— Iš kur kitur? Aname gale durpės kaip 

sviestas.
— Sumanus, — lyg pagyrė, lyg nusiste

bėjo Arvydas.
— Reikia būti sumaniam. Vien meldais 

su samana neišsiversi.
— Būtum brigadininkas, o samanomis 

kreiki. Ar visi Maironiuose tokie keis
tuoliai?

— Kas turi daugiau pinigų, tas šiaudų 
nusiperka, rupūžė. Bet daugumą palaiko 
šita Akmens Varčios Vilnelė, — su karčia 
pašaipa atsakė Gaigalas. — Kai kas dar 
durpių pasidžiovina.

— Kodėl nevagiate?
— Kad neprieiname, po velnių! Visi 

šiaudai sukrauti kaime. Toli. Našta ne ką 
parsineši, o, be to, neparanku, gyvate...

— Vadinasi, tik dėl to?.. — Arvydas pri
simerkė, tarsi norėdamas žvilgsniu per
plauti Klemą ir pažiūrėti, kas šią akimirką 
darosi jo širdyje.

— Žinoma! O ką? — pratrūko tas. — 
Kur teisybė? Kas anksčiau buvo biednas, 
neturi tokių daržinių, kaip Lapinas, kad jį 
perkūnai sutrankytų, arba kas negyvena 
išvežtųjų sodybose, — kur sukrauti kol
ūkio šiaudai, visi iki ausų kapstosi mėšle, 
už darbadienius šiaudo iškrapštyti dan
tims negauname, gyvate.

— Ponas Dievas visus apdovanotų, jei 
būtų bagotas, — šyptelėjo Grigas.

— Ir nepribagotės, kol bus tokia tvarka, 

kad ją velniai aukštyn kojomis apverstų! 
Kas nepasivagia, turi už kiekvieną šapą 
mokėti, o kam kolūkio labas pašonėje, iš
nešioja, choleros, daugiau, negu duotumėte 
už darbadienius.

Arvydas valandėlę patylėjo, kažką 
įtemptai galvodamas.

— Primina mėšlo iki lubų, gyvatės, — 
virė Gaigalas. — Nuverčia savo arus veži
mas prie vežimo, net daržovės iš riebumo 
pradeda pūti dirvoje, o mūsų brigados že
mė penkius metus nėra mačiusi mėšlo.

— Pas Šileiką už daržinės didžiausias 
kūgis sumėžtas, — įsiterpė Vincė. — Pusę 
kaimo daržų apvežtum.

— Kaip auksą kasmet krauna žaltys, — 
Gaigalas sugriežė dantimis. — Prisiklauso 
pas Lapiną Amerikos balso. O iš ten žada 
ryt poryt ateiti matininkai, išdalinti kol
ūkius. Kuo gi tada Šileika savo dvylika 
hektarų atšers?

— Kiek tavo brigada vidutiniškai gavo 
grūdų iš hektaro pirmaisiais kolektyvizaci
jos metais? — netikėtai paklausė Arvydas.

— Anksčiau kitas buvo brigadininkas. 
Aš čia knisuos tik penkti metai, bet už tai 
žinau, kiek prikuldavo buožės, kai dar ne
buvo kolūkio. Blogais metais jie gaudavo 
po penkiolika aštuoniolika centnerių iš 
hektaro, o mes vos dešimt vienuolika iš- 
spaudžiam.

— Derlingumas kritęs daugiau, negu 
trečdaliu, — niūriai pratarė Arvydas.

— Be mėšlo mūsų žemėje gero derliaus 
nelauk, — įsiterpė Grigas.

Arvydas pakėlė nuo sniego samanų 
kuokštelį.

— Svarbiausia, vyrai, reikia laikyti dau 
giau gyvulių. Be gyvulininkystės kolūkis 
neturės pakankamai mėšlo. Bet kaip pa
kelti gyvulininkystę, jei derlingumas že
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mas? Kaip matote, pakliuvome į užburtą 
ratą: žemė neduoda dėl to, kad mes jai ne
duodame, o mes negalime duoti, nes iš jos 
negauname...

— Kad ir kukurūzai nepadaro stebuklo,
— išsišiepė Gaigalas. — Jau tiek primalta 
apie juos, kad vien nuo plepalų karvės tu
rėtų duoti daugiau pieno.

— Ir kukurūzai be mėšlo neauga, — at
rėmė Arvydas. Jis dideliu vargu pridengė 
šypsena susijaudinimą: pagaliau atėjo me 
tas patikrinti tai, apie ką galvojo dar ata
skaitiniame. — Vieną karvę teturi? —pri
dūrė, nervingai pešiodamas samanų kuokš 
telį.

— Tai kas iš to? Juk antros niekas ne
pridės? — atrėžė Gaigalas.

— Klausiu dėl to, kad žinotum, kiek mėš 
lo paims iš tavęs kolūkis.

— Kurių velnių man tas mėšlas? — su
šuko Gaigalas, pamiršęs, kad prižadėjo 
Strazdų Vincei perleisti tvartelį su visu tu
riniu. — Imk nors visą!

Vincė, baisiai sumišęs, kumštelėjo Gai
galui.

— Aš nejuokauju, Gaigalai, — tarė Ar
vydas, įdėmiai žiūrėdamas į brigadininką.
— Tu turi vieną karvę, ir kolūkis paims iš 
tavęs dešimt vežimų mėšlo. Ne per daug?

Gaigalas suslūgo lyg nuo ugnies nukel
tas puodas.

— Ant mėšlo aš nebe ponas. Tarkitės va 
su Vince.

— Už tai gausi rudenį šiaudų pagal dar
badienius. — Arvydas įsmeigė klausiantį 
žvilgsnį į Vincę.

Tasai nudelbė akis.
— Koks čia mėšlas... Vienos samanos. 

Kiti turi geresnio...
— Paimsime ir geresnį. Kas turi vieną 

karvę, iš to dešimt, kas laikė po dvi, tiems 
išmėšime visą dvidešimt vežimų.

— Šitaip? — Gaigalo akys piktai subliz
gėjo. — Reiškia, ir Šileika savo kūgį ati
duos?

— O kaip tu mąnai? Negi suvalgys? — 
Arvydas tyliai nusijuokė.

— Reiškia, visus kirpsite? — klausinėjo 
Gaigalas, netikėdamas savo ausimis.

— Kolūkiui mėšlo reikia. Patys supran
tate, — lyg pasiteisinimas išspruko pro Ar
vydo lūpas.

— Po velniais! — Gaigalas užsiliepsnojo, 
apimtas kerštingo pasitenkinimo, ir drau
giškai pašnairavo į Arvydą; gelstelėję, bet 
sveiki stambūs dantys veržėsi iš plačiai iš
sišiepusios > burnos, tarytum ieškodami 
dingsties įsikibti į gerklę. — Dumk, Vince, 
į kaimą. Pradžiuginsi Liepgirių gudruolius. 
Tegu spiaudosi delnus. Mėšlavežys ateina!
— Nurijo seilę ir sušvokštė iš krūtinės gi
lumos: — Nuplikysime žalčius... Žinos, kad 
gera motina savo vaikus vienodai myli...

III

Vakarėjant apsilankė netikėta viešnia — 
Milė Strazdienė. Buvo ji apsirengusi ru
dais kailiniukais su apvedžiojimais; avėjo 
auliniais batais, o nedidelę galvutę dengė 
pilka vilnonė skarelė, matyt, atrėžta iš tos 
pačios medžiagos kaip ir suknelė, kuri bu
vo pasiūta, prisilaikant naujos mados, ir 
todėl uždengė didesnę aulų dalį. Kadangi 
su Toleikiene pasižinojo anksčiau, nors ir 
nejungė jų jokie draugiški ryšiai, tai be ce 
remonijų puolė prie jos, ir, kol toji atsito
kėjo, pabučiavo į abudu skruostus.

— Viešpatie, kokia aš laiminga, kokia 
laiminga, — tarškėjo ir tik šmižinėjo laks
tė mažytėmis gelsvomis akutėmis troboje, 
tartum stengdamasi visam amžiui įsidėmė
ti kiekvieną smulkmeną. — Ponia Toleikie 
nė atsikėlė gyventi pas mus, pati ponia To- 
leikienė!..

— Taip jau išėjo... — pratarė Ieva, su
gluminta viešnios draugiškumo antplūdžio.
— Sėskitės, kur matydama. Prašom...

— Tamsta nežinai, kas čia buvo, kol Ga
liniai gyveno? Tvartas, kiaulidė! Per šiukš
les negalėjai perlipti. Per kilometrą avių 
mėšlu trenkdavo. Brr... Vargšas Martynas! 
Mokėjo jiems gryną pinigą, o jie šėrė jį 
pašvinkusiu kumpiu su kirminais. Ak po
nia! Aš negaliu patikėti, kad čia yra gyve
nę Galiniai!

Buvusio Galinių buto iš tiesų negalėjai 
beatpažinti. Gryčios kampe, kur anksčiau 
stovėjo vienintelis padoresnis baldas—kuk
li Rimšos darbo indauja, — dabar puika
vosi naujas ąžuolinis bufetas. Sukrypusį 
keturkampį stalelį pakeitė apvalus ištrau
kiamas stalas, o tarp bufeto ir faneruotos 
drabužių spintos su veidrodžiu duryse iki 
pat lubų stiebėsi gražuolis fikusas. Pro 
skystas rankų darbo užuolaidas buvo ma
tyti šviežiai nuplautos palanges, kurias Ga 
liniai kaimišku papročiu užgriozdindavo 
vazonėliais su gėlėmis. Dabar vazonėlių ne 
buvo, todėl patalpa pasidarė šviesesnė, erd 
vesnė, ir jauteisi tarsi pakliuvęs pas žmo
nes, pasiruošusius didelei šventei.

Prie įėjimo į kitą kambarį stovėjo vai
kiška lovelė, greta dvivietė lova, užtiesta 
raštuota namų darbo gūnele, primenančia 
Rimšienės audinių stilių. Pro atviras du
ris buvo matyti antras kambarys, apstaty
tas tokios pat kavinės spalvos baldais — 
rašomasis stalas, pora lenktų kėdžių, įstik
lintos lentynos, pilnos knygų.

— Kaip pasakoj, tikrai kaip pasakoj. Ar
ba tamsta esi stebukladarė, brangioji, arba 
aš sapnuoju, nes čia viskas buvo prasmir
dę iki paskutinio sienojo, taip prasmirdę, 
kad lengviau per vieną dieną naują namą 
pastatyti, kaip išvaryti tą pragarišką kiau
lidės dvoką.

— Galiniai vargingai gyveno... Maži vai 
kai... — buvo bepradedanti Ieva, bet Straz 
dienė nė negalvojo sustoti pusiaukelėje.

— Visi žino tamstos gerą širdį, brangio
ji, — puolė už akių. — O aš, nelaimingoji, 
negaliu susilaikyti, nepasakiusi teisybės, 
nors šventame rašte yra parašyta: neteisk 
savo artimo, nes pats būsi teisiamas.

Kai Galiniai buvo išgarbstyti, tada ji 
pajuto pareigą supažindinti Ievą su kitais 
Liepgirių gyventojais. O kai ir kaimą nuo 
galo iki galo išplakė aštriu liežuvėliu, kiek 
vienoje šeimoje iškasdama kokią nors 
šlykštynę ir niekur nerasdama gero, tuoj 
šoko į vienkiemius, kur visų pirma su že
me sulygino Gaigalus ir savo buvusį vyrą 
Vincę, kuris, esą. apsigimęs vagis, katorgi
ninkas, per kvailumą sugriovęs jai gyveni
mą. įsikarščiavusi visiškai pamiršo, kad, 
jei nebūtų kursčiusi vyro vogti, jis po šiai 
dienai nežinotų, kas yra kalėjimas.

(Bus daugiau)
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Nepriklausomybės
(6)

KAM RUOŠĖSI KAIMYNAI LENKŲ
ULTIMATUMO DIENOMIS?

Lietuvos eiliniai piliečiai lenkų ultima
tumo dar labiau buvo nustebinti, negu vy
riausybė. Jiems ultimatumas buvo lyg iš 
giedro dangaus perkūno trenksmas. Ir 
juos, nežinančius visų aplinkybių, stebino 
nebe tiek pats ultimatumas, kiek jo besą
lyginis priėmimas: jei šiandien priimamas 
ultimatumas, reikalaująs užmegzti diplo
matinius santykius, tai netrukus galįs būti 
įteiktas naujas ultimatumas, reikalaująs 
Lietuvos unijos su Lenkija, kitaip sakant, 
Lietuvos nepriklausomybės laidotuvių. Opo 
zicinė spauda ultimatumo atžvilgiu laikėsi 
santūriai, o daugiausia dėl jo priėmimo bu 
vo nepatenkinti studentai, moksleiviai ir 
jaunesnieji karininkai. Ir tas nepasitenki
nimas smarkiausiai buvo reiškiamas tau
tinės jaunuomenės, daugiausia tūžmo iš- 
liejant kariuomenės vadovybei, nes, esą, ji 
kariuomenę ruošianti tik paradams, o ne 
tėvynei ginti.

Tą jaunuomenės nepalankų nusiteikimą 
dėl ultimatumo priėmimo stengės išnaudo
ti Lietuvos Komunistinės Jaunimo Sąjun
gos (komjaunimo) centro komitetas, 1938 
m. kovo 20 d. išleisdamas šapirografuotą 
atsišaukimą Lietuvos jaunime, Mūsų tėvy
nė pavojuje! šiame atsišaukime, be kitko, 
sapaliojama:

— Lietuvos jaunime! Šiandien kas valan 
dą mūsų tėvynei gresia fašistiniai okupan
tai, nešantieji mūsų šaliai naujus vergijos 
pančius. Viso Lietuvos jaunimo pareiga 
šiandien stoti į pirmas kovos eiles dėl Lie
tuvos nepriklausomybės gynimo. Teneski- 
ria tave jokie politinių įsitikinimų skirtu
mai. Katalikiškas jaunimas, jaunalietuviai, 
komjaunuoliai ir visas kitas jaunimas šią 
svarbią valandą turi išvien stoti į kovą su 
bendru obalsiu: ginti Lietuvos nepriklauso
mybę iki paskutinio savo kraujo lašo. Kad 
ši kova būtų pasėkmingesnė, kovokite dėl 
demokratinių laisvių, dėl teisės jaunimui 
organizuotis, dėl amnestijos politiniams ka
liniams — kovotojams dėl Lietuvos nepri
klausomybės, nes tik laisvę atgavus tauta 
gali išlaikyti savo nepriklausomybę.

Šis Lietuvos komjaunimo vadovybės at
sišaukimas būdingas keliais atžvilgiais. Ko 
munistinė propaganda niekad nepasižymė
jo nuosaikumu ir išmintimi, o šis atsišau- 
kįmąs jau yra tokios pakrikusios propagan 
dos aukščiausias delirium laipsnis. Lietu
vos jaunimas komunistų raginamas ginti 

savo krašto nepriklausomybę, kurios komu 
nistai nepripažino. Kiekvieną Lietuvai sun
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MIELI TAUTIEČIAI !

Pasiremdami ilgamečiu patyrimu ir nuolatiniais 
prekybiniais ryšiais su Lietuva, kviečiame per mus pa
siųsti giminėms Tėvynėje tai, kas ten naudingiausia ir 
reikalinga.

Siūlome šiuos vertingus labai aukštos kokybės do
vanų siuntinius ypatingai sumažintomis kainomis, į 
kurias jau įskaitytas Sov. muitas ir pasiuntimas.

LKS: 2 vyr. arba mot. angliški elegantiški lietpal
čiai; 7 jardai angliškos vilnonės medž. dviems vyr. kos
tiumams ir 8 jardai nepermatomo sunkaus, gražaus 
nailono 2 suknelėms — tik už £38.10.0.

P-3: 6 jardai šiltos angliškos Ulster vilnonės me
džiagos 2 paltams ir 3 */2 jardų ekstra geros viln. angį, 
medžiagos vyr. kostiumui tik už £25.0.0.

V-3: 101/2 jardų labai tvirtų, gražių, vilnonių angį, 
medžiagų trims eilutėms tik už £16.15.0.

N-4: 16 jardų nepermatomo sunkaus, labai gražaus 
rašto nailono keturioms suknelėms tik už £15.0.0.

Jungiant N-4 su P-3 arba V-3, susitaupo trys svarai 
pasiuntimo išlaidų, nes, pvz., N-4 ir P-3 junginys tekai
nuoja £37.0.0, o V-3 ir N-4 junginys — £28.15.0.

M-13: 22 Ibs taukų, sviesto, šokolado, kakavos, ka
vos, arbatos ir t.t. tik už £10.0.0.
Garantuotas ir apdraustas pristatymas per 3-4 savaites.

Duodame geriausias išsimokėjimo sąlygas.

Užsakymus siųskite:

BALTIC STORES LTD
(Z. JURAS)

421, HACKNEY ROAD, LONDON, E.2.

Seniausia liet, bendrovė Anglijoj, veikianti nuo 1938 m

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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ALEKSANDRAS MERKELIS

kesnę valandą komunistai stengės išnaudo
ti kelti neramumus, vedančius prie pilie
tinio karo, kurio atveju Lietuva būtų Len
kijos ar Vokietijos okupuota. Komunisti
nių svaičiojimų, neturinčių nieko bendro 
su realybe, kitaip nė negalima pavadinti, 
kaip delirium, kuris buvo norima sukelti vi 
soj tautoj. Pagaliau Lietuvos komunistų 
propaganda dažnai buvo priešinga Sovietų 
Sąjungos politikai Lietuvos atžvilgiu. Taip 
buvo, kaip toliau pamatysim, ir šiuokart.

Jei anuomet buvo sunku objektyviai pa
sakyti, ar Lietuvos vyriausybė išmintingai 
ar neišmintingai padarė, priimdama Lenki
jos ultimatumą, tai šiandien, kada daug 
ano meto politinių užkulisių yra aikštėn 
iškelti, galime drąsiai tvirtinti, kad Lietu
vos vyriausybei kitokios išeities nebuvo, 
kaip tą ultimatumą priimti, ir, jį priimda
ma, ji pasielgė išmintingai. 1953 m. Depart
ment of State išleido Documents on Ger
man Foreign Policy 1918-1945, Series D, 
Vol. V, June 1937 March — 1939. Trečiaja
me skyriuje The Baltic States and the Me- 
mel Question: Oct. 7, 1937 — March 23, 
1939 yra medžiagos, nušviečiančios, kas 
Lietuvos vyriausybės daryta ultimatumui 
išvengti, ir kaip tos jos pastangos buvo pri 
imtos kaimyninių valstybių.

1938 m. kovo 14 d. vakare Lietuvos už
sienio reikalų ministerijos generalinis sek
retorius Juozas Urbšys painformavo Vokie 
tijos pasiuntinį Lietuvai dr. Erichą Zech- 
liną apie kovo 11d. įvykį prie administra
cijos linijos. Kitos dienos anksti rytą dr. 
E. Zechlinas tą žinią perdavė Vokietijos 
Užsienio Reikalų Ministerijai. Kovo 16 d. 
pas Užsienio Reikalų Ministerijos sekre
torių Hans George Mackenseną buvo atvy 
kęs ir Lietuvos pasiuntinys Vokietijai dr. 
Jurgis Šaulys, ir jį painformavo apie in
cidentą, kurį lenkai norį panaudoti savo 
politiniams tikslams. Lietuvos vyriausybė 
esanti nusprendusi per savo pasiuntinį Ta
line pasiūlyti Varšuvai sudaryti komisiją 
incidentui ištirti ir pradėti derybas pana
šiems incidentams išvengti. Lenkai dar ne
atsakę, bet iš estų užsienio reikalų minis- 
terio esą patirta, kad jie svarstą ultima
tumo klausimą dėl diplomatinių santykių 
užmezgimo. Dr. J. šaulys buvęs susirūpi
nęs Vilniaus likimu.

Tą pat dieną pas Vokietijos Užsienio Rei 
kalų Ministerijos politikos departamento 
direktoriaus pavaduotoją von O. Bismar- 
cką atsilankė pik. Schelleris ir laivyno va
das (commander) Frisius apsvarstyti lietu-
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sutemos
vių-lenkų konflikto politinį ir karinį as
pektą. Karo atveju, lenkai, greičiausia, pa
siųs savo karo laivą į Klaipėdą. Kadangi ry 
tų Vokietijos uostuose nesą karo laivų, tai 
gal vertėtų vieną ar du naikintuvus pasiųs 
ti įPillau uostą. Jei, konfliktui iškilus, len
kai siųstų savo karo laivą į Klaipėdą, tai 
būtų gera, kad tuo metu prie Klaipėdos 
pasirodytų ir vokiečių karo laivas Vokieti 
jos pretenzijoms į Klaipėdos kraštą prote
guoti. Pik. Schelleris taip pat teiravosi, gal 
konflikto atveju reikėtų kariuomenės dali
niams būti pasiruošusiems įžygiuoti į Klai
pėdos kraštą. Bismarckas žadėjo tuos klau
simus perduoti aukštesnėms instancijoms.

Tos pat dienos vakare Vokietijos pasiun
tinys Taline Hans Frohweinas pranešė Rei 
cho Užsienio Reikalų Ministerijai, kad, es
tų žiniomis, Varšuvoje jų ir latvių pasiun
tiniams lenkų vyriausybė padariusi dėl Lie 
tuvos pareiškimus. Estija, laikydamasi neu 
tralumo, nenorinti tarpininkauti tarp Len
kijos ir Lietuvos, tačiau neformaliai pata
rus lietuviams sutikti su lenkų reikalavi
mais. Lenkai dar nepadarę galutinio spren 
dimo, ir Lietuvos-Lenkijos pasienyje nema 
tyti kariuomenių koncentracijos, tačiau 
esąs pastebėtas didesnis karinis veiklumas 
Tarybų Rusijos vakarų pasieny, ir padėtis 
esanti rimta. Estijos užsienio reikalų vice- 
ministeris Oepikas manąs, kad lietuviai nu 
sileisią, nes tik iš Tarybų Rusijos jie tegalį 
tikėtis karinės pagalbos, bet vargu ar ji 
šiuo metu yra linkusi kariauti.

(Bus daugiau)

S&aityteju Caufiai
PAREIGA TĖVYNEI LIETUVAI

Iš tiesų atlikime savo pareigą tėvynei 
Lietuvai, kaip kviečiama P. Mašalaičio at
sišaukime, kad nereikėtų gėdintis prieš 
tautą, ir bent vienos dienos uždarbį paau
kokime Lietuvos laisvinimui.

Jei dešimtys tūkstančių mūsų brolių su
dėjo savo jaunas gyvybes ant laisvės au
kuro žiauriųjų paskutinių okupacijų metu, 
tai ar mes negalime įstengti paaukoti to 
menko grašio — bent vienos dienos už
darbio?

Šiais eilutes skaitant, mane iki ašarų su
jaudino mūsų praeitis.

1944 m. vasarą, kai į šiaurės rytų Lietu
vą įsibrovė vėl raudonieji okupantai, kai 
jau jų tankai riedėjo per mūsų numylėtus 
ūkius, ne tik ūkininkai metėm dalgį ir ark
lą, bet ir darbininkai ir kitų profesijų jau
nuoliai ir bėgom nuo pabaisos. Kai kurie 
net vienmarškiniai, kad tik išgelbėtume sa
vo brangiausią turtą — gyvybę.

Mes susirinkom į žaliąją Žemaitiją ir iš 
ten pasiryžom ginti Lietuvą. Nelengva bu
vo mums ginti tėvynę, nes ten tebešeimi
ninkavo rudasis okupantas. Jis norėjo mus 
įjungti į savo frontą po nacinės Vokietijos 
svastika. Bet mes griežtai atsisakėm ir pa- 
reikalavom, kad mums leistų sudaryti lie
tuviškus dalinius, buvusios nepriklauso
mos Lietuvos kariuomenės karininkų va
dovybėje. Po sunkių derybų buvo leista, 
ir per keturias dienas sudarėm pulką, kurį 
pavadinom Pirmuoju Žemaičių pulku, ir iš
vykom į frontą. Vėliau buvo sudarytas ir 
antras pulkas. Kovėmės su bolševikais nar
siai. Apie mus sužinojo Telšių vyskupas 
Vincentas Borisevičius, kuris per bažny
čias Žemaitijoje šaukėsi į žemaičių sąžinę, 
prašydamas paaukoti duonos ir šiltų dra
bužių lietuviams kariams, kurie gina Že
maičių žemę nuo bolševikų.

Deja, vyskupo šauksmas nebuvo išklau
sytas. Gal žemaičiai pabūgo bolševikų kerš 
to, ar pašykštėjo duonos kąsnelio ir šiltes
nio drabužio savo broliams lietuviams, ku
rie buvo pasiryžę mirti už juos.

Kai grįžome iš apkasų poilsio, tai apsi
stojome pas žemaičius moderniuose tvar
tuose. Po poros savaičių Žemaičių Kalva
rijoj vyko atlaidai, ir mes nuėjome ten pa
simelsti. Tuo metu ten buvo Telšių vysku
pas V. Borisevičius, kuris pamoksle pami
nėjo ir mus, karius, sugėdindamas žemai
čius. Jis pasakė, kad nėra kilnesnio tikslo, 
kaip ginti tėvynę jos didžiosios nelaimės 
valandomis. Rodydamas ištiesta ranka į 
mus. karius, jis sakė, kad tie jauni kariai 
stato savo krūtines, idant mes saugiai gy
ventume, o jūs pašykštėjote duonos kąsnio.

Vyskupas V. Borisevičius buvo nukan
kintas 1946 m. Vilniaus kalėjime. Bet jis 
tebėra gyvas mūsų širdyse.

Didi garbė mirti ginant savo gimtosios 
tėvynės ir savo tautos laisvę.

O mums būtų didi gėda pašykštėti labai 
mažytės aukos — vienos dienos uždarbio 
savo tėvynės Lietuvos laisvinimui.

Tad, sąžinės liepiamas, ir skiriu Tautos 
Fondui tą labai mažytę auką — 2 sv. 10 šil.

Kazys Plukas
DĖL KLIKŲ IR BIZŪNO

Jonas skirsto žmones, lyg artilerijos pus
karininkis kareivius: arklių ruošai ap
kiautusius, nutukusius ir paklydusius kli
kose.

Bet jis dar pamiršo viena: prie kokios 
klikos priskirti tuos, kurie taip išdidžiai

V. RIBOKO
AUKA

Lietuvis prekybininkas Valentinas Ribo- 
kas Vasario šešioliktosios proga įteikė Lie
tuvių Namų Akc. Bendrovei 100 sv. auką.

Jis skaitė „Europos Lietuvyje“ išspaus
dintąjį straipsnelį., kuriame tautiečiai kvie
čiami palengvinti Lietuvių Namų Akc. B- 
vei naštą, vykdant sumanymą įsigyti savo 
spaustuvei gerą linotipą, ir nusprendė, kad 
patriotinė lietuvio pareiga pačiu gražiau
siu būdu bus atlikta, jei tam reikalui ski
riamoji jo suma bus įteikta pačios šventės 
dieną. Šviesesnė bus pati diena ir aukoto
jui ir gavėjui. Pati diena turės daugiau 
prasmės, kad lietuviai darbais mini nepri
klausomybę.

Valentinas Ribokas — nepriklausomo
sios Lietuvos auklėtinis. Trispalvių plazde
nimas švenčių dienomis dar tebegyvas jam 
akyse ir ausyse, ir jis kitaip nesupranta sa
vo pareigos, kaip tik vis gyvą palaikyti tą 
plazdenimą ir gaivinti jį darbais. Tiesa, 
kad būtum gyvas lietuvis, reikia darbų ir 
žodžių. Bet jis pats prisipažįsta, kad ausy
se dar vis skamba žodžiai eilėraščio, kurį 
jis deklamavo mokykliniais metais:

Džiaukis šiandieną, mylimas Vade, 
Pirmas tėvynei taręs: laisva!
Šiandien didingam laisvės parade 
Lietuva vadui lenkias visa.

užlipę ant bačkos šaudo įstatyminės kont
rolės reikalingais žodžiais ir baigę dairosi, 
ar pakankamai ploja. O po to už pusvalan
džio atsiprašinėja už šmeižtus pavieniui, 
kad kiti negirdėtų. Taigi, Jonai, kam tas 
erzelis? Parėjęs į namus ir galvoji, iš kur 
tokia diagnozė. Atrodytų, kad propagandi
ninko mokslus ėjęs ir juos sėkmingai bai
gęs. Plaka bizūnu, kas išdrįsta pasakyti ne, 
o po to vėl gailisi. Išeina, kad pats muša, 
pats rėkia. Gal kai kam tas patinka. Ir ką 
čia kvailas žmogus viską suprasi, jei esi 
tamsus kaip naktis! Tiek tik aišku, kad 
mes jau spėjom pamiršti bizūnu paremtas 
diktatūras, ir tai, kad šiandieną milijonai 
žmonių yra praradę laisvę ir tapę vergais, 
už tai, kad nemokėjo pasakyti ne.

Jei mes, pabaltiečiai, prieš ketvirtadalį 
šimtmečio būtume mokėję pasakyti ne, 
kaip pasielgė suomiai, šiandieną mūsų pa
dėtis gal nebūtų tokia apverktina.

Jonas sakosi stebįs žmones. Aš labai abe
joju. Bet jei ir taip, tai kokia yra tų žmo
nių psichologija, kurie ne kartą buvo pasi
ruošę griebti misterį Browną ųž gerklės už 
jam teisėtai patikėtus visuomenės pinigus. 
Gal ir šiandieną nebūtume įstengę turėti 
savos pastogės, kur prisiglausti, ir savoje 
aplinkoje stiklo alaus išgerti, aišku, tuo pa
čiu tukti be nuorūgų ar druskos, Jonai.

Sirgti kokios didybės manija nemanau, 
kad kas serga ar sirgs, nebent kas įsivaiz
duoja dėl savo praeities ir dar šiandieną 
šviečiasi aprūkusia liktarna ir save laiko 
išminčių, buvusiu žmogumi, maldamas vis
ką į miltus. Kas ne su jo klika ir ištaria 
ne, nors ir gerai žino, kad tai tiesa, tas jau 
negeras.

DIEVO KARALYSTĖ
(20)

Aišku, kad čia pasakyta, jog gyvoji sie
la, esybė, žmogus, gyvasis sutvėrimas, tu
rėjo numirti, pasidaryti negyvu. Kad nebe
liktų tuo klausimu jokių abejonių, Dievas 
dar pridėjo kito šventojo Pranašo liudiji
mą: „Štai visos sielos yra mano; kaip tėvo 
siela, taip ir sūnaus siela yra mano“. „Sie
la, kuri nusideda, ta turi mirti“ Ezek. 
18:4 20.

Dovydas buvo kitas iš šventųjų Dievo 
pranašų, ir savo Psalmėse jis pasakė: „Nes 
nėra kas pragare (kape, hebrajų Šeole) 
atsimintų tave.“ „Ne numirėliai giria tave, 
Viešpatie, ir ne tie, kurie žengia į pragarą 
(į kapus, į Šeolę, mirusiųjų buveinę)“. 
„Nepasitikėkite kunigaikščiais, žmonių 
vaikais, kurie negali gelbėti. Jų dvasia iš
eina, ir jie grįžta į žemę; tą dieną (mirties 
valandą) žūna visos jų mintys.“ — Psal. 
6:6; 115:17; 146:4.

Visi šitie pranašų žodžiai parodo, kad 
nuodėmės atlyginimas yra mirtis, o ne am
žinos kančios. Taip sako apaštalas Povilas 
Romiečiams 6:23: „Nes nuodėmės atlygini
mas mirtis. Dievo gi dovana amžinasis gy
venimas. Rašydamas apie tą patį dalyką, 
šv. Povilas dar sako: „Todėl kaip per vieną 
žmogų nuodėmė įėjo į pasaulį ir per nuode 
mę mirtis, ir taip mirtis perėjo ant visų 
žmonių, kadangi visi jame (Adome) nusi
dėjo“. įsidėmėkite, kad čia pasakyta, jog 
per nuodėmę atėjo „mirtis“, ne amžinas 
kankinimas. Taigi kiekvienas protaująs

Ar čia tose eilutėse kiek daugiau sveria 
tai, kad minimas vadas? Ne, Valentinas 
Ribokas, svarbiausia, atsimena tas eilutes, 
kad jis deklamavo jas Vasario šešiolikto
sios proga. Jos ir dabar kartojamos su lais
vės ilgesiu ir palydimos atvira ir dosnia 
lietuviška širdim duodamos aukos, kad lie
tuviškas reikalas visada būtų gyvas.

Šitoji auka yra pati stambiausia. Bet V. 
Ribokas niekam nešykšti. Tai, matyt, visiš
kai sutinka su jo lietuviška gyvenimo fi
losofija. Jis juk sako: „Negerai mirti tur
tingam!“ Dėl to, kai Londone buvo remon
tuojama Lietuvių Bažnyčia, jis paskyrė 
tam reikalui 50 svarų. Artėjant praeitų me 
tų Kalėdoms, jis davė lietuviams seneliams 
40 svarų. Kai kun. P. Urbaitis rinko aukas 
tolimos vargingos Indijos drėkinimo šuli
niams, jis davė 25 svarus. Kai jis pasisuka, 
kur būna mažųjų lietuviukų subuvimas, 
tai būtinai su dovanomis. Jis duoda šiam 
ir kitam reikalui, stengiasi būti dosnus, o 
kai laisvu laiku reikia pačiam atsigaivinti, 
papildyti lietuviškų atsiminimų išpūkšty- 
tus išteklius, tai jis sėdi ir klausosi lietu
viškų plokštelių muzikos ir tuo gaivinasi.

Atvažiavo jis į šį kraštą 21 m. amžiaus 
jaunuolis, o dabar yra sėkmingas prekybi
ninkas. Prekyboje jis turėjo jau šiokio to
kio patyrimo, bet daug nutekėjo vandens, 
kol buvo pasiekta dabartinės padėties. Iš 
pradžių jis dirbo laivų statyboje. Bet gy
vendamas Londone nuolat susitikdavo su 
klebonu kun. A. Kazlausku, kuris paskati
no jį pereiti dirbti pas Z. Jurą į prekybą. 
Čia per keletą metų įsigijo didelio patyri
mo.

O savarankišku prekybininku pasidarė 
prieš ketvertą metų. Anuomet susidarė 
jam visokeriopai palankios sąlygos, ir ta
da netoli Lietuvių Namų, garsiajame se
nienų parduotuvėmis ir daržovių prekybi
ninkais Portabello Road, virš kuklios par
duotuvės ties numeriu 243, iškilo iškaba 
„Normandy Stores Ltd.“. Pati iškaba, žino
ma, kaip ir daugelis iškabų, nieko ypačiai 
nesako. Visą pasisekimą lemia toje parduo 
tuvėje siūlomos prekės. Kam reikia juodos 
duonos ar skanios dešros iš žemyno kraš
tų, kam sūdytos silkės, virtos, šoninės, aguo 
ninio ar varškinio pyrago, rauginto agurko 
ar kitokios skanybės, tas ir suka į Valenti
no Riboko parduotuvę. Ir tą parduotuvę 
rajone plačiai pažįsta ne tik lietuviai, bet 
ištisas tautų internacionalas. Čia ir susi
kalbėti galima bent penkiolika kalbų, dėl 
to pirkėjams ypač, žinorAa, malonu.

O mums malonu, kad šis šaunusis lietu
vis prekybininkas ne kojinėn krauna savo 
pelnus, bet dalijasi juo su paramos reika
lingaisiais ir dosniai remia lietuviškus rei
kalus. (k.b.)

Žodis ne visuomet bus tariamas, kada 
bus reikalas, nes antraip, be jo, kaip visi 
gerai žinom iš praeities praktikos, visur 
gali įsiviešpatauti sauvaliaujanti ir su nie
ku nesiskaitanti bizūno diktatūra.

K. V-šis

žmogus, ypač tikintieji, turėtų aiškiai su
prasti, kad jų mirusieji draugai, giminės ir 
artimieji miega ir ilsisi. Jie yra kapuose, 
mirusiųjų buveinėje, šeole, nežiūrint to, 
kaip ir kur jie mirė ar žuvo net be žinios. 
Apie visus negyvuosius Šventajame Rašte 
kalbama, kaip apie esančius „kapuose“.

IŠSIGELBĖJIMO VILTIS
Bet ar numirusieji nebeturi jokios vil

ties ir dėl to yra amžinai žuvę? Visai ne. 
Yra išsigelbėjimo viltis. Pranašas Ozėa 
(13:14) sako: „Aš (Dievas) išgelbėsiu juos 
iš kapo galios (iš šeolio, iš kapų arba iš 
biblijinio pragaro); išvaduosiu juos iš mir
ties. O mirtie, aš būsiu tavo maras; o pra
gare, aš būsiu tavo sunaikinimas. Pasigai
lėjimas bus paslėptas mano akims“.

„Ir mirtis tuomet bus nugalėjimo prary
ta. Juk mirtis atėjo į pasaulį ir panaikino 
visų laimę; bet ,kas buvo pražuvę“, turės 
būti sugrąžinta, nes mirtis turės būti pa
naikinta.“

„Apreiškimo 21:4 mums pasakyta, kad 
.mirties daugiau nebebus*. Praeityje turė
jom kliūčių, kad mėgindavom pritaikyti 
visus šituos žemiškus pažadėjimus dangu
je, nepastebėdami fakto, kad nedaug, pa
tys tikrieji Valdovo pasekėjai šiame am
žiuj. tegaus dangišką atlyginimą. Mirtis 
viešpatavo čia ant žemės; taigi čia ir .mir
ties daugiau nebebus*. 1 Korin. 15:25-26.

(Temos pabaiga)

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 MINĖJIMAS

Nepriklausomybės paskelbimo minėji
mas Londono Sporto ir Socialinio Klubo 
salėje šeštadienį, sausio 20 d., sutraukė ne
paprastai daug mūsų tautiečių. Svečių tar
pe buvo matyti daug žmonių, atvykusių iš 
provincijos ar tiktai šiai iškilmingai die
nai, ar nuolat apsigyventi Londone. Pirmo
ji jų tarpe, be abejo, buvo viešnia Birutė 
Valterienė, atvykusi iš Herefordo, kurios 
dainavimo pasiklausyti susirinko ir kiti.

Tie, kurie atėjo, nesigailėjo. Koncertas 
tikrai buvo sėkmingas. Dainininkė, kuri 
praeitą vasarą apvažiavo su lietuviška dai 
na Kanadą ir Ameriką, po tos kelionės Ang 
lijoje pasirodė bene pirmą kartą. Meninėje 
programos dalyje gražiai taip pat pasirodė 
tautinių šokių grupė, vadovaujama Graži
nos Petrauskaitės, ir Londono choras, diri
guojamas J. černio.

Programą pradedant, Lietuvos Pasiunti
nybės patarėjas V. Balickas nušvietė Vasa
rio 16 reikšmę lietuvių tautai ir atpasako
jo dabartinį jos kelią, siekiantį atstatyti 
nepriklausomybę. Tik ką grįžęs iš Romos 
kun. S. Matulis perdavė sveikinimus iš Va
tikano ir papasakojo apie šios šventės mi
nėjimą Italijos sostinėje.

Susirinkimas pritarė J. Alkio pasiūly
mui pasiųsti J. Tautų specialiai komisijai 
kolonializmo klausimams tirti peticiją Lie 
tuvos klausimu.

VYSK. PR. BRAZYS, MIC, BRITANIJOJE
Naujasis laisvų Europos lietuvių vysku

pas P. Brazys širdingai dėkoja D. Britani
joje gyvenantiems tautiečiams už gyvą 
dėmesį, sveikinimus, aukas ir visiems siun 
čia geriausius linkėjimus.

Ganytojas į šį kraštą, kuriam kreipia 
daug dėmesio, atvyks gegužės pradžioje. 
Gegužės gale Lietuvių bažnyčioje Londone 
suteiks lietuviams Sutvirtinimo Sakramen 
tą. Sekminių dieną dalyvaus Lietuvių So
dyboje.

Vyskupas turi ypatingų planų bažnyti
nėj tautinėj plotmėj, kuriuos su tautiečių 
pagalba sieks ilgainiui įvykdyti.

Kviečiami tėvai pasirūpinti, kad vaikai 
priimtų Sutvirtinimo Sakramentą Lietuvių 
bažnyčioje pas savo vyskupą. Laukiami 
kandidatai ne tik iš Londono bei apy
linkių, bet ir iš provincijos. Apie kandida
tus jau dabar pranešti Lietuvių bažnyčios 
klebonui Londone.

JAUNIMO SUSIRINKIMAS
Londono lietuviškojo jaunimo metinis 

susirinkimas įvyko sausio 10 d. jaunimo 
patalpose.

Susirinko 20 narių, ir buvo išrinkta nau
ja valdyba, kuri“sitaip pasiskirstė pareigo
mis: pirmininkė B. Liudžiūtė, sekretorius 
R. Senkus, kasininkas P. Dobravolskis. Val
dybos nariai: K. Kaminskaitė, J. Pumery- 
tė, M. Dobravolskytė ir V. Loganavičius.

Londono jaunimas turi savo tautinių šo
kių grupę, kuriai vadovauja G. Petrauskai
tė. Būtų malonu, kad susirastų daugiau šo
kėjų.

Baigiant susirinkimą, nutarta ateityje 
sumedžioti daugiau lietuviško jaunimo.

Londono Jaunimo Valdyba

BRADFORDAS
MIRĖ STASYS RUPKUS

Vasario 10 d. Bradfordo West Bowling 
kapinėse kun. kapelionas palaidojo a.a. 
Stasį Rupkų, kuris buvo sulaukęs 60 metų 
amžiaus. Laidotuvėse dalyvavo velionies 
žmona, sūnus ir būrelis įvairių tautybių 
pažįstamų.

Amžiną atilsį. J. Ks

VELYKOMS
šaltam orui esant ir čia ir Lietuvoj, šiuo metu patartina pasiųsti 
RIEBALŲ SIUNTINIUS. Patartina pasiųsti sūdytus lašinius arba rū
kytą. šoninę, lydytus kiaulienos taukus, sausą, ilgai išsilaikančią, 
dešrą.

Pavyzdžiui:
10 sv. geros rūšies sūdytų lašinių,
4 svarai kiaulienos lydytų taukų,
5 svarai sausos, skanios dešros.

Tokio siuntinio kaina, įskaitant visas išlaidas, £12.19.0.
Suprantama, kad kiekvienas gali pas mus užsakyti pagal savo norą 
bet kokios sudėties maisto siuntinius.
Be to, užsakytojas gali gauti vietoj, kaip pavyzdžius, rūkytos šoninės, 
sausos dešros ar lašinių įsitikinti, kokios kokybės prekė siunčiama. 
Visų rūšių siuntinių reikalais prašome rašyti lietuviškai žinomai 
siuntinių tarnybos firmai:

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

šeštadieniais kviečiam asmeniškai atsilankyti.

■■■■■■«■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

MŪSŲ RĖMĖJAI
Apsimokėdami už „Europos Lietuvį" ar 

Nidos Knygų Klubo leidinius, šie tautie
čiai buvo malonūs pridėti aukų lietuviš
kam spausdintam žodžiui paremti: 5 sva
rus J. Pumeris, 30 šil. Pr. Milašius, 20 šil. 
K. Tamošiūnas, 14 šil. B. Kmieliauskas, 13 
šil. V. Verseckas, 6.6 šil. M. Tulytė, 5.9 šil. 
J. Kiznis, po 5 šil. A. Makutėnas ir A. Rim- 
dzevičius, po 4 šil. L. Pūras, J. Sniupas, S. 
Ūsas, P. Navakauskas, A. Andriušaitis, K. 
Kamarauskas, J. Dimša, V. Matažinskas, J. 
Tamašauskas, V. Budrikas, S. Valys, A. 
Gofmanas, V. Puidokas, A. Pūkštys, B. 
Zinkus ir S. Sasnys, 3 šil. P. Gabrys.
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a

SKAUTIŠKUOJU KELIU

AUKOS SKAUTŲ REPREZENTACINIAM 
FONDUI

Vasario 16-tąją minint Nottinghame bu
vo suaukota 2 sv. 4 šil. ir 6 p. Aukojusiems 
reiškiame padėką.

Vadovybė

COVENTRY
ATSISVEIKINIMAS SU ZAVALIAIS
Vasario 6 d. skyriaus vardu buvo suruoš

tos išleistuvės išvykstantiems į Australiją 
Zavaliams. Į jas susirinko nemažas būre
lis jų draugų ir ta proga su išvykstančiais 
pasivaišino. Skyriaus pirmininkas pasakė 
kalbą, įspėdamas, kaip paprastai tarp mū
sų būna, kad daug kas iškeliauja į tolimus 
užjūrius, ieškodami sau laimės, bet tikros 
tėviškės niekas neatras tokios, kaip mūsų 
Lietuva tėvynė. Dėl to mes linkime Zava
liams gražiai įsikurti tolimoj Australijoj 
ir nepamiršti dirbti tėvynei.

Po to buvo sudainuota ilgiausių metų ir 
įteikta dovana prisiminimui. Zavalis pri
žadėjo nepamiršti parašyti savo draugams, 
kas dedasi ten anose tolybėse.

O trečiadienio rytą, vasario 10 d., jie pa
liko Coventrio geležinkelio stotį, sakydami 
draugams sudiev ir su giliu širdies skaus
mu žadėdami nepamiršti.

J. Krisiūnas

ROCHDALE
VASARIO 16 MINĖJIMAS

Kovo 6 d., 6 vai. p.p., šeštadienį, St. 
John salėje, Ann St. (prie geležinkelio sto
ties) DBLS Rochdale skyrius su latvių „Va 
nagų“ skyriaus valdyba rengia Vasario 16 
ir latvių nepriklausomybės kovose žuvusių 
karių minėjimą.

Programoje: paskaitos, latvių vyrų cho
ras, lietuvių tautiniai šokiai, baletas, de
klamacijos.

Po programos šokiai, veiks bufetas.
Kviečiame tautiečius gausiai dalyvauti.

Skyriaus Valdyba

VOKIETIJA
MIRUSIEJI .

Antanas Juodzevičius mirė 1964 gruo
džio 30 d. Ochsenfurte. Palaidotas Bavari
joje, Ochsenfurte. Sūnus Antanas mokosi 
Vasario 16 Gimnazijos V klasėje.

Adomas Turavas po ilgos ir sunkios li
gos mirė 1965 sausio 3 d. Šv. Agnietės ligo
ninėje, Bocholte. Palaidotas sausio 6 d„ 
dalyvaujant Bocholto apylinkės lietu
viams ir velionies šeimos nariams. Buvo 
gimęs 1904 vasario 16 d. Jurbarko valsčiu
je, Raseinių apskrityje. Paliko 3 sūnus. 
Buvo evangelikų tikybos.

NOTTINGHAMAS
VASARIO 16 MINĖJIMAS

Kaip kiekvienais metais, taip ir šiemet 
Vasario 16 minėjimas subūrė gražų skai
čių vietos ir apylinkės lietuvių, kurie gra
žiu papročiu atvyko su savo vaikais, kad 
pagyventų mūsų tautos nepriklausomybės 
prisiminimais.

Minėjimą, surengtą vasario 13 d. ukrai
niečių salėje, trumpa kalba atidarė DBLS 
skyriaus pirm. K. Bivainis, pakvietęs į 
garbės prezidiumą nepriklausomybės kovų 
liudininkus. Paskaitą skaitė K. Deveikis. 
Nežinojo nei kalbėtojas, nei klausytojai, 
kad tai testamentinė paskaita: vasario 16 
d. rytą — istorinę mūsų tautos dieną — 
K Deveikis mirė, šis gilus patriotas, ku
riam Lietuva ir jos vargai buvo kasdieni
nė realybė, kuris nuolat sirgo jos ir jos 
vaikų rūpesčiais, įprastu nuoširdumu ir 
atvirumu peržvelgė mūsų tautos varganus 
kelius į laisvę ir testamentiškai diegė visų 
širdysna tikrą tėvynės meilę, rūpestį vaikų 
lietuvišku auklėjimu, visų glaudžiu sugy
venimu. Po jo eilę giliai apgalvotų minčių 
paskaitė J. Strumskis.

Niekur, tur būt, taip aktyviai ir nuošir
džiai meninės dalies neišpildo, kaip Not- 
tinghamo ir Mansfieldo jaunimas. Tai bu
vo pasigėrėtina dainų ir šokių pynė, kurią 
vertėtų nufilmuoti, kad ir kitų vietų lietu
viai pamatytų, ką galima padaryti, jei 
tarp vyresniųjų ir jaunųjų yra darnus su
gyvenimas ir pagarba didiesiems tautos 
idealams.

Toje meniškoje dainos ir šokio pynėje 
dalyvavo vyresnieji (E. Vainorienė, Permi- 
nienė, E. Jurkšaitytė, I. Šneliūtė), jaunes
nieji (Vainoriūtė, Bedulskytė) bei patys 
mažiausieji, kuriuos sunku ir beišvardinti. 
Nottinghamo jaunimas šį kartą ypač gra
žiai pasirodė su dainomis. Kai gražių su
tartinių pažėrė balsingos mergaitės, va
džiodamos klausytojus po „Lietuvą bran
gią šalelę“, įtaigodamos, kad „Lietuva ma
no — brangi tėvynė“, ir rodydamos jos kal
nus ir slėnius, — gražiai susidainavusios 
Vainoriūtė ir Bedulskytė duetu įprasmino 
dvasinį pakilimą, sudainavusios „Daug 
daug dainelių“, „Lietuva brangi“; viską 
vainikavo tikrai balsingos ponios Vaino
rienė ir Perminienė, tai solo, tai su jauni
mu pindamos tikrą dainos grožio pynę.

Atskirai reikia paminėti Mansfieldo jau
nimėlį su jų vadove: nors to ■ jaunimėlio 
tarpe yra ir labai mažyčių, tačiau, gražiai 
vadovės parengti, visi sutartinai pašoko 
keletą tautinių šokių ir įtikino, kad ir sun
kiausiose sąlygose galima daug ką pa
daryti.

K. Bivainis pabaigoje dėkojo visiems už 
nuoširdų dalyvavimą šioje tautinėje šven
tėje. Reikia iš tikrųjų būti dėkingiems mū
sų tautinės dvasios judinimo vadovams — 
pirm. K. Bivainiui, mokančiam visus su
burti; E. Vainorienei, su pasiaukojimu dir
bančiai su jaunimu; Mansfieldo lietuviams 
už jų puikų įnašą, o taipgi moterims, ku
rios kaip bitelės laksto triūsia, kad progra
mos dalyviai neliktų alkani, kad būtų lote
rija ne tik surengta, bet vykusiai pravesta, 
kad visi atvykusieji būtų geroje nuotai
koje.

Kai iš visų krūtinių skambėjo mūsų tau
tos Himnas, gili rimtis gaubė susirinku
sius. Tegu tai būna ryžtas, tvirtas nusista
tymas ir toliau neapleisti mūsų tautinės 
veiklos vagas.

Sekmadienį St. Patrick's bažnyčioje kun. 
kapelionas, DBLS skyriaus valdybos pa
prašytas, paaukojo lietuviškas Mišias už 
Lietuvą ir pasakė pamokslą apie tėvynės 
meilę, pailiustruodamas jaunos lietuvaitės 
kančia Sibire ir mirtimi Vilniuje.

PAMINĖJO M. GRIŠKAUSKIENĘ
Vasario 14 d. po lietuviškų pamaldų p. 

Jesiukevičių namuose Moterų draugija pa
gerbė savo narę Mariją Griškauskienę, ku
ri šventė savo amžiaus 60 metų sukaktį.

Besivaišindamos kavute ir specialiu tor
tu, moterys aptarė savo reikalus ir gražiai 
išblaškė monotonišką kasdienybę.

J. Ks

KAI LIETUVIŠKAI NEBEĮKERTAMA...
Jei jūsų jaunimas lietuviškai nepaskai- 

to, sudominkite jį naujai išėjusia anglų 
kalba knyga LITHUANIAN SHORT STO
RIES. Gražiai išleisti mūsų žymesnių rašy
tojų pasakojimai ir legendos. Kietais apda
rais, 280 puslapių. Kaina — 35 ši.

Jei norite jaunimą ar savo draugus ang
lus supažindinti su Lietuvos praeitimi, pa
dovanokite anglų kalba išleistą knygą 
„VYTAUTAS THE GREAT GRAND 
DUKE OF LITHUANIA". Kietais apdarais, 
didelio formato, 209 psl., 36/8 d.

Dar galima užsisakyti SMETONOS mo
nografiją, vieną įdomiausių ir didžiausių 
knygų, pasirodžiusių išeivijoje.

Pavėlavusieji kviečiami atnaujinti lietu
viškos periodikos prenumeratą.

Lietuviškos spaudos ir liet, plokštelių 
reikalais rašyti:
DAINORA, 14, Priory Rd., Kew. Surrey.

A. A. K.
Vasario 16 d., 5 vai. rytą, Nottinghame 

širdies smūgiu mirė Kazimieras Deveikis, 
kurio, ypač didesnėse lietuvių kolonijose, 
retas kas, tur būt, nepažinojo. Tai buvo 
šviesus ir šaunus lietuvis, visada gyvas tuo 
lietuviškumu, veiklus ir judrus.

Paskutiniuosius apie 10 metų išgyveno 
Nottinghame pas savo bendramintį J. Gal- 
buogį, čia kaimynais dar turėdamas M. Ja
nulį, A. Kartaną ir Lažauniką.

Laidotuvės įvyko vasario 20 d., ir jose 
dalyvavo apie 110 žmonių.

Iš apylinkės kolonijų laidotuvėse dalyva 
vo DBLS Derby Skyriaus pirmininkas P. 
Serapinas, LSS Anglijos rajono vadas B. 
Zinkus, atstovai iš darbovietės profesinių 
sąjungų ir fabriko. Iš Londono buvo atvy
kę LN B-vės valdybos pirm. S. Nenortas, 
pik. T. Vidugiris. Sąjungos ir B-vės sekre 
torius A. Pranskūnas ir anksčiau Notting
hame gyvenęs J. Matulis.

Gedulingas pamaldas laikė kun. J. Kuz- 
mickis. Pamoksle jis iškėlė a.a. K. Devei- 
kio asmenybę, jo patriotiškumą ir visuome 
ninę veiklą.

Karstą iš bažnyčios ir į kapus nešė buvę 
Lietuvos kariuomenės kariai A. Šalčius, 
B. Drulė, A. Važgauskas, P. Simonaitis, P. 
Armonas ir L. Jusius. Prie kapo atsisveiki 
nimo kalbas pasakė DBLS Nottinghamo 
skyriaus pirm. K. Bivainis, DBLS ir Liet. 
Namų B-vės vardu S. Nenortas ir pik. T. 
Vidugiris. Ant a.a. K. Deveikio kapo sudė
ta 13 vainikų: Nottinghamo lietuvių, DBLS 
Nottinghamo skyriaus, DBLS Centro val
dybos, LAS Nottinghamo skyriaus, Savi
šalpos kasos, darbovietės darbininkų ir va
dovybės, K. Deveikio namų gyventojų, Not 
tinghamo Moterų draugijos, LSS Rajono ir 
dar keletas.

Po laidotuvių J. Galbuogis ir gyventojai 
parengė pietus svečiams iš kitų apylinkių, 
kuriuose dalyvavo kun. J. Kuzmickis, DB
LS Tarybos pirmininkas S. Kuzminskas, 
Lietuvių Namų B-vės pirm. S. Nenortas, 
K. Bivainis, B. Zinkus, namų gyventojai ir 
londoniškiai. Pietų metu buvo perskaitytas 
K. Deveikio laiškas, ant kurio buvo para
šyta: atplėšti tik man mirus.

Taip pat buvo perskaitytas DBLS Valdy 
bos pirmininko užuojautos laiškas DBLS 
Nottinghamo skyriaus valdybai ir visiems 
lietuviams.

PRANCŪZIJA
DARBAI — ĮVYKIAI — ŽMONĖS

Prof. J. Baltrušaitis, Lietuvos Pasiunti
nybės Paryžiuje Patarėjas, neseniai turėjo 
dviejų valandų pasikalbėjimą su Prancūzi
jos prezidentu gen. de Gaulle‘iu.

Paryžiaus Ateitininkų Draugovės susi
rinkimas — pokalbis liturginiais klausi
mais įvyko sausio 10 d. Susirinkimo metu 
išrinkta nauja valdyba, kuri pareigomis pa 
siskirstė taip: B. šlepetytė - Venskuvienė 
— pirmininkė, M. Gailiušytė — sekretorė.

Pr. Liet. B-nės Krašto Tarybos posėdis 
įvyko sausio 24 d. Svarstyti Vasario 16 mi
nėjimo ir šių metų Pr. Liet. B-nės veiklos 
klausimai. Pirmininkavo Kr. Tarybos pir
mininkas A. Venskus. -

Tėvas V. Jaškevičius, S.J., Fordhamo 
universiteto New Yorke profesorius, sau
sio 26-31 d.d. buvojo Paryžiuje. Sausio 31 
d. Tėvų Jėzuitų koplyčioje atlaikė lietu
viams pamaldas. Iš Paryžiaus Tėvas V. Jaš
kevičius išvyko įi Šveicariją, kur pabus il
gesnį laiką.

B. Venskuvienė vasario 14 d. dalyvavo 
Romoje naujai Europos lietuviams paskirto 
vyskupo P. Brazio konsekracijos iškilmėse, 
atstovaudama Pasaulio Lietuvių Katalikių

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.

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. AGO 4374

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

Manchester.

DEVEIKIS
DBLS NOTTINGHAMO PIRMININKO

K. BIVAINIO KALBA PRIE
A. A. K. DEVEIKIO KAPO 

Netikėta mirtis be gailesčio išrovė ne tik 
Nottinghamo lietuvių kolonijai, bet ir vi
sos Anglijos lietuviams didelį karį. Dėl to 
ir vėl iškyla naujai supiltas kapas svetimo
je žemėje, toli nuo tėvynės Lietuvos.

Labai skaudu prieiti prie kapo duobės ir 
kalbėti apie tavo praeitį, buvęs bendradar
bi ir bendro likimo drauge, nes tavęs nete
kimas reiškia, kad mums lieka tuščia la
bai didelio šauklio vieta. Tu juk eilę metų 
sakei ugningas kalbas. Sakei jas visur 
suvažiavimuose, posėdžiuose, spaudoje ir
prie draugų stalo. Tavo žodžiai buvo kupi
ni tėvynės meilės ir troškimo, kad lietuviai 
sugyventų. Tu buvai rūstus savo tau
tos priešui. Aš jaučiau tave kaip tvirtovę
šalia savęs. Bet. deja, dabar lieka tik tavo 
kapas — kupstas pilkos žemės.

Nuostabus, Kazimierai, ir tavo pasiruo
šimas mirčiai, kurį galima būtų aptarti 
Evangelijos žodžiais: daug buvo pašauk
tųjų, bet maža išrinktųjų. Tu žinojai, bet 
mums nesakei, kad tavo paskutinė diena 
šioje žemėje bus Vasario šešioliktoji, ir tai 
dienai tu ruošeisi. Iš anksto tu parašei Eu
ropos Lietuviui tai dienai vedamąjį. Iš 
anksto pasakei praeitą šeštadienį tai die
nai ugningą kalbą Nottinghamo ir apylin
kės lietuviams. O tos dienos ankstyvą ry
tą iškeliavai nė sudie nepasakęs.

Pats atlikęs tiek darbų lietuviams žadin
ti, išėjai tylom. O kiek gi mums dar liko 
kovoti, kol sugrįšime, kiek mūsų ištvers, 
kiek beliks toje kovoje? Dirva labai didelė, 
žinai, o darbininkų maža. Gretos retėja. 
Jaunoji karta nespėja dar priaugti, o dar
bininkų juk niekada nebuvo per daug.

Bent pakeltum galvą dar, Kazimierai, ir 
apsidairytum aplink. Čia, šitai, stovi tavo 
organizacijos, artimi draugai kariai, dva
siškiai, gėlės. Čia visa, kas tau brangu bu
vo, rūpėjo, kuo tu džiaugeis!.

Bet tu nesikeli, tu mirei, ir dėl to apie 
tavo kapą čia tegu ošia šitas gojus, čiulba 
čia tau tie mažieji paukšteliai, tegu tau 
lengva būna Anglijos žemė!

Organizacijų Sąjungai (PLKOS), Pasaulio 
Katalikių Moterų Organizacijų Unijai (U- 
MOFC) ir Prancūzijos ateitininkams.

-.. -
LIETUVIŠKOS PAMALDOS
STOKE-on-TRENT —vasario 28 d., 12 vai., 

Sacred Heart, Tunstall.
KETTERING — kovo 7 d., 12 vai., Lon

don Road.
MANCHESTER — vasario 28 d., 10.30 vai.
ROCHDALE — vasario 28 d., 12 vai.

PAULIUS VI LIETUVIAMS
Popiežius Paulius vasario 13 d. priėmė 

išskirtinoje audiencijoje lietuvius ir pasa
kė įspūdingą kalbą.

Toji kalba bus perduota sekmadienį, va
sario 28 d., Lietuvių bažnyčioje per sumą 
11 vai.

PAIEŠKOJIMAI
BEDULSKIS Juozas. LIEPINAITIS Vy

tautas, DIKSA Feliksas, BRAUMANAS Al
bertas ir buvęs puskarininkis KYBAS, pa
tys ar žinantieji apie juos, prašom rašyti: 
Vytautas Aučius, Hamburg-Harburg 21, 
Weusthoff Str. 27, W. Germany.

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

2, LADBROKE GARDENS, 
LONDON, W.ll.

GGGGGGGGGGGGGGG
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