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PO SOVIETINIU 
KEVALU

Jūrininko Bagdono balsas
„Švyturio“ žurnalas politiškai moka bū

ti piktas net iki isterikes. Žiūrėk, kad užra 
šo kada musų, svetur gyvenančiųjų, adre
su, tai rodos, lyg ten redakcijoje sėdėtų tik 
n kraujo trokštantieji čekistai, kuriems 
mes nuolat užkliūvame pačiu savo buvimu.

Bet kartais tie „švyturį“ redaguojantieji 
vaikinai, atrodo, per stipriai metasi J poli
tinį raganų gaudymą, ir išeina jiems, varg 
šams, tikras šnypštas. Matyt, šitas nesuge
bėjimas santūriai politikuoti ant jų galvos 
ne taip seniai buvo užtraukęs net partijos 
rūstybę ir privertęs juos atsiprašinėti.

Tokiu blaškymosi ženklu laikytume ir to 
žurnalo Nr. 19 išspausdintąją A. Bagdono 
istoriją. Tasai Bagdonas tarnauja sovieti- 
name žvejybos laivyne. Kai sužeistas pa
teko į ligoninę Kanadoje, tai jį sveikstan
tį ten, sako, aplankė vietiniai lietuviai. Ne 
tik aplankė, bet ir dovanų buvo atnešę ir 
net kostiumą pasiūlė. O kalbėję ir pakalbė
ję jie, sako, pasiūlė net Bagdonui, kad jis 
nebegrįžtų, pasiliktų Kanadoje. Bagdonas 
tada sakosi išvaręs jį gundžiusius svečius.

Žinoma, jeigu tie svečiai iš tiesų jį taip 
gundė, kaip jis rašo, ir net žadėjo jam at
gabenti žmoną ir sūnų, tai jis gerai ir pada
rė išvarydamas. Nelabai rimti turėjo būti 
tie jo svečiai, jei jie net šitokius dalykus 
žadėjo. Bet mes nelabai linkę tikėti visa ta 
Bagdono istorija, dėl to ir sakome, kad šį
kart „švyturys“ leidžiasi į pigius nuoty
kius. Maža to, kad Bagdonas nepasako net 
pavardžių tų savo gundytojų. Jis ne vieną 
kartą su jais kalbėjosi, tai turi žinoti jų 
pavardes. Bet kyla įtarimas, kad čia visiš
kai kitaip atsitiko.

Greičiausia, kad jis flirtu su jį lankiu
siais lietuviais sukėlė kam nors įtarimą, 
tai jo istorija apie kalbinimą pasilikti ga
lėtų būti pastangos išsiteisinti. Kaip žinia, 
svetimam krašte atsidūrę sovietiniai ųet ir 
ekskursantai būna sekiojami specialių sa
vų „angelų sargų“. Ligoninėje prie sergan 
čio Bagdono, be abejo, negalėjo būti pasta 
tytas toks sovietinis atsakingas ir ištiki
mas sargas. Bet jį, sako, lankydavo drau
gai. Matyt, kuris nors iš tų draugų paste
bėjo, kad Bagdonas susilaukia ir nesovie
tinių svečių. Štai ir gimė istorija, kurią 
pradėjo pasakoti namon gabenamas Kana 
doje pagydytas jūrininkas - žvejys Bagdo
nas. Ta naivi istorija pasiekė net „švytu
rio“ žurnalo redaktorių ausis ir žurnalo, 
puslapius. Žiūrėkite, žmonės, reakcionie
riai sovietiniam lietuviui jūrininkui - žve
jui pasiūlė net, kaip jis sako, išduoti tėvy
nę! Kokie baisūs tie reakcionieriai!

Tarytum tas Bagdonas ar „švyturio“ re
daktoriai dar nežinotų, kad bet kurio kraš
to jūrininkas, ypač žvejų laivyno, gali iš
lipti ir gyventi bet kuriame krašte, jei tik 
jį priims ten. Tokio žygio niekas jam ne- 
paskaitys tėvynės išdavimu.

SAVOJ IR SVETIMOJ SPAUDOJ

Atgyvenęs partinis
Partinis komunistas, sako, yra nepajudi

namas ir neliečiamas. Jo negalima net kri- 
’ tikuoti, kol nenukrypsta nuo linijos. Tai 
kažkokia šventenybė, tarytum partijos bi
lietas pridėtų tokiam žmogui išminties ir 
kitokių gerų ypatybių, kurios išskirtų jį iš 
kitų. Tačiau aišku, kad šitaip nėra, ir par 
tinis dažnai būna tik biaurus karjeristas, 
kuris reiškiasi net nepakenčiamomis ypa
tybėmis. Jis į partiją ateina, kad turėtų 
kur pasireikšti savo galia ir teisėmis.

Bet dalis tų smulkių partinių šiandien 
pradeda būti nebepakenčiami savo elgesiu. 
Jie buvo geri, kai pirmaisiais pokario me
tais susidėjo su bolševikais ir iš lengvos 
rankos šaudė žmones. Bet tokie žiaurūs 
žmonių nekentėjai ar kitokių ydų apsėsti 
jie išliko ir iki šiai dienai, kada jau reikia 
kitokių žmonių. Kur juos dėti?

Masiniai partijos valymai dabar neskel
biami, o iš tiesų tokie maurai centrams su
daro tikrą galvosūkį. Savo darbą jie atli
ko, ir jei kas nors jiems būtų atsitikę anais 
kruvinais metais, tai šiandien juos po mir
ties būtų galima laikyti didvyriais ir net 
apdovanoti ordinais. Bet jie tebėra gyvi! 
Dėl jų elgesio žmonės skundžiasi!

Vieno tokio buvusio „didvyrio“, kaip sa
koma, plačioj drobėj nutapytą paveikslą 
spalio 24 d. vilniškėj „Tiesoj“ aprašė Alg. 
Stankevičius. Tai partinis iešmininkas Ro
mualdas Kuprevičius. Atitarnavęs Lietu
vos kariuomenėje, jis dirbo baldų fabrike 
Šiauliuose. Bolševikams jis buvo paran
kus, ir jie paskyrė jį ten komisaru. Paskui 
bolševikai po karo pasiuntė jį į Vilnių ap
mokyti liaudies teismo vykdytoju. Bet, sa
ko, jo pareigos buvo vaikščiojimas su šau
tuvu ant peties. Toks jis, matyt, buvo „są
žiningas“ vykdytojas, kad teko jį grąžinti 
į taikesnes pareigas fabriko darbininku.

Bet tasai buvęs budelis draskosi ir dabar 
į- ir erzina žmones, net jaunesnius partinius, 
į Pasistatęs sau gyventi namus, jis pasisten 
I gė iš jų išvyti dukterį, užkaldamas jai du- 
k ris. O armijoje tarnaująs sūnus savo žmo

DUONOS KLAUSIMAS
Duonos klausimas Sov. Sąjungoje vėl 

opus. Jis neatrodo toks tragiškas, kaip sun
kiaisiais 1963 metais, nes šių metų derlius 
pasiekė vis dėlto 120 mil. tonų (1963 m. bu
vo 107,5 mil. tonų). Bet, užuot ką nors da
vusi savo kaimynams, bent komunisti
niams kraštams, Sov. Sąjunga iš Prancūzi
jos, Kanados ir Argentinos jau yra užpirku 
si 9,8 mil. tonų kviečių. Tikimasi, kad ji 
pirks ir daugiau, kur tik galėdama, kol su
silauks sekančių metų derliaus.

Šįmet kai kuriuose komunistiniuose kraš 
tuose buvo tikimasi gero derliaus, bet ne
maža pamaišė oras, šaltas ir šlapias pava
saris suvėlino sėją. Vėliau, ypač Dunojaus 
sritį, palietė audros ir potvyniai ir sunaiki 
no pasėlius. Dėl to patenkinama padėtis bu 
vo tik Bulgarijoje ir Rumunijoje.

Sunku visą laiką kaltinti orą dėl der
liaus. Bent vakariečiai specialistai nenori 
SU tu° Taip, komunistiniai kraštai
nepajėgus susitvarkyti su žemės ūkiu, ir 
apskritai daroma išvada, kad suvalstybin
tas žemės ūkis iš viso negali būti pakeltas, 
nes dirbantieji nesistengia.

Bet sovietinio žemės ūkio reikalus iš ar
ti studijavusieji specialistai tvirtina, kad 
ne čia visa bėda. Pavyzdžiui, nurodoma, 
kad JAV ūkyje už atlyginimą, taigi ne sa
vo nuosavame sklype, dirbantieji dirba ge
rai. Vadinas, šitaip galėtų būti dirbama ir 
sovietuose, taigi išeitų, kad pagrindinės 
blogio šaknys čia tik prasideda. Jei sovie
tuose žemės ūkio darbininkas būtų geriau 
atlyginamas, tai jis labiau stengtųsi.

Antra blogybė — nepaprastai didelis biu 
rokratizmas. Jis neleidžia atskiriem ūkiam 
be centrų patvarkymų, be planavimų ir 
persiplanavimų nė pajudėti. Be to, didelis 
biurokratų aparatas suėda ypač daug lėšų.

Bet amerikiečiai galvoja, kad pati di
džiausia žemės ūkio bėda yra pinigų trūku 
mas. Pvz„ amerikiečiai, pradėję žemės 
ūkiu ypač rūpintis jau daugiau kaip prieš 
trejetą dešimtmečių, yra sudėję į jį milži
niškas sumas ir iš privačios kišenės ir iš 
valstybės iždo. Dėl to dabar JAV vienam 
traktoriui tenka apdirbti tik 66 akrai, o So 
vietų Sąjungoje 360 akrų. Turėdami tokį 
didelį kiekį mašinų, amerikiečiai suspėja 
tinkamu laiku apdirbti, pasėti ar derlių nu 
imti prieš užšąlant ar užsningant. O Rytų 
Europos ūkininkas visiškai priklauso nuo 
oro malonės, nes valdantieji neduoda jam 
pakankamai mašinoms pinigų. Dėl to nu
kenčia ir derlius ir ūkininkas, kurio pragy

rSe/rfynfoS DIENOS ~|
RODEZIJA NEPAKLAUSĖ

D. Britanijos vyriausybei vis besisten
giant perkalbėti, kad Rodezija svarstytų, 
kaip palaipsniui pereiti į demokratinį val- 
dymąsi, tenykštė Smitho vadovaujama vy
riausybė nepaklausė ir pasiskelbė nepri
klausoma.

Kadangi Rodeziją valdo baltųjų mažu
ma (jų yra 220.000, o juodukų — 4 mil.), 
taigi nedemokratiškai, Britanija Rodezijos 
vyriausybę laiko neteisėta, nutraukė su ja 
santykius ir pritaikė kai kurias sankcijas 
— nebepirks jos prekių, neduos pašalpų. 
Svarstant klausimą Saugumo Taryboje, 
prie sankcijų taikymo pažadėjo prisidėti 
JAV ir kiti kraštai. Kai kurie Afrikos kraš 
tai reikalauja, kad britai ginklu nuverstų 
Smitho vyriausybę, arba jie nuversiu.

SUIMTIEJI ESĄ IŠAIŠKINTI
Prieš kiek laiko suimtasis sovietų rašyto 

jas Siniavskis, kaip dabar skelbiama, prisi 
pažinęs, kad jis esąs Abramas Tertzas, ku
rio pora darbų buvo slaptai išgabenta ir ši 
tokiu slapyvardžiu pasirašyti išspausdinti 
užsieniuose. Tuose darbuose, žinoma, kriti
kuojamas sovietinis režimas.

Suimtasis rašytojas ir vertėjas Julius 
Danielis esąs kitas autorius, kurio darbai, 
Nikolajaus Aržako slapyvardžiu, irgi buvo 
leidžiami užsieniuose.

40 MIRAGE BOMBONEŠIŲ
Prancūzija jau turi apie 40 Mirage bom

bonešių, kurių kiekvienas aprūpintas 60 
kilotonų atominių bombų kroviniais.

Kiekviena bomba pajėgi atlikti naikina
mąjį darbą 3 kilometrų spinduliu. Visomis 
būtų galima sunaikinti 60 miestų centrus.

nai apie jį, savo tėvą, štai kaip parašė: „Jei 
jis pamėgins triukšmauti, apipilk tą idio
tą verdančiu vandeniu. Chamu buvo, cha
mu ir dvės!“

Gal tam budeliui marti ar įsiutinti kai
mynai kada nors iš tiesų išdraskys akis. 
Bet kas daryti su tuo nusipelniusiu didvy
riu - šaudytoju partijai? Jis tėra tik bude
lis su pasenusiais nuopelnais. Bet kiek to
kių šiandien nebetinkančių yra? 

venimo lygis yra toli atsilikęs nuo pramo
nės darbininko. Nepalyginamai geresnė pa 
dėtis yra tokiuose kraštuose, kaip Lenkijo
je, kur žemė tebėra ūkininkų rankose.

Kad ūkininkai yra darbštūs Jr rūpestin
gi, rodo rezultatai, kurie gaunami iš tų ma 
žųjų privačių sklypelių. Tie sklypeliai su
daro tik apie 3 procentus visos dirbamo
sios žemės, bet iš jų gaunama beveik pusė 
krašto mėsos ir pieno. Bet ir tai žemei, ku
rią ūkininkas verčiamas dirbti, labai maža 
ką tegaudamas, vadinas, kolchozų ir sov- 
chozų žemei Stalino laikais tebuvo skiria
ma ne daugiau kaip 6 procentai valstybi
nio biudžeto. Chruščiovo laikais procentas 
padidėjo, bet žemės ūkiui vis tiek nebuvo 
dar skiriama nė pusės to, ką gauna vien 
sunkioji pramonė. Tik naujieji vadai susi
rūpino ir užsimojo išleisti žemės ūkiui mil
žiniškas sumas, bent padvigubinti trakto
rių skaičių, nors ir tai dar būtų maža.

Deja, tas žemės ūkiui norimąsias skirti 
sumas teks iš kur nors paimti. Ligi šiol že
mės ūkis sovietams buvo tokia karvutė, ku 
rią melždavo, bet kuriai ėsti niekas neduo
davo. Dar ir dabar vis neduoda, nors nuo 
revoliucijos praėjo kelios dešimtys metų. 
Viskas vis pramonei ir pramonei, ir Sov. 
Sąjunga virsta didžiuliu pramonės kon
cernu, ir nemaža žemės ūkio-darbininkų 
pereina dirbti į tą pramonę, kurioje sąly
gos jiems daug priimtinesnės. Jeigu dabar 
ruošiamasi investuoti nemažus kapitalus į 
žemės ūkį, tai jie turės būti paimti iš ligi 
šiol pramonei skiriamųjų lėšų. Šiandien 
Sov. Sąjunga gynybos ir erdvės tyrimo pro 
gramomis varžosi su JAV, nes tiems reika 
lams abu kraštai skiria maždaug tokias pat 
sumas. Negalima tikėtis, kad sovietai stai
ga pradėtų mažinti tiems dalykams išlai
das. Dėl to, sako, teks pradėti melžti dabar 
pramonę, jei bus norima padėti žemės 
ūkiui, kuris ligi šiol buvo melžiamas.

Siaurinant pramonę, kristų miestų 
ventojų pragyvenimo lygis.

gy-

sie-

paremta filosofija.

Amerikiečių specialistų aiškinimai 
kia dar toliau. Jie sako, kad iš viso mark
sizmas yra miestu 
Marksistams miestas iš pat pradžių buvo 
pagrindas, į kurį turėjo lygiuotis kaimas. 
Šita pirminė tradicija išliko ir ligi šiol, ir 
ją tiesiog sunku įveikti. Greičiau ji gali 
niekais paversti didžiulius užsimojimus pa 
kelti žemės ūkio lygį ir turėti pakankamai 
savos duonos.

SIŪLO SUSIVERŽTI DIRŽUS
Jugoslavijos prez. Tito įspėjo gyvento

jus, kad jie turi aukotis ir susiveržti labiau 
diržus. Ekonominiai sunkumai privertė nu 
mušti pinigo vertę, bet ji gal bus dar la
biau numušta, jei padėtis negerės.

Jugoslavijoje jau nuo vasaros didėja ne
darbas, kyla kainos ir krinta pragyvenimo 
lygis.

PASIDAVĖ KOMUNISTAI
Karinei vadovybei įsakius, kad visi par 

tijai priklausantieji Indonezijos komunis
tai prisistatytų policijai, vien tik šiaurės 
Sumatroje tokių prisistatė 15.000.

Šalinami prokomunistiškai nusistatę kai 
mų seniūnai — jų vietas užima kariai ar ei 
viliai tarnautojai.

NEPATAISOMI VADAI

sa-
pa-

iš

Kiniečiai per savo laikraščius ir žinių 
agentūras vėl užsipuolė sovietų vadus, 
kaip amerikiečių talkininkus.

Kai Kosyginas lankėsi Kinijoje, tai 
kęs kiniečiams, kad Sov. Sąjunga nori 
dėti amerikiečiams ramiai pasitraukti
Vietnamo, dėl to nori paveikti komunistinį 
Šiaurės Vietnamą, kad jis nebepultų ir ne
remtų sukilėlių. Kiniečiai buvę tos nuomo
nės, kad revoliucinį judėjimą reikia parem 
ti. Kosyginas sutikęs, bet grįžęs į Maskvą 
vėl pradėjęs remti amerikiečius, kad būtų 
sušaukta konferencija svarstyti, kaip tai
kiai išspręsti Vietnamo klausimą.

PADĖTIS KINIJOJE
Kadangi šiais metais derlius buvo geres

nis, tai Kinijoje esą daugiau ir geresnio 
maisto.

Parduotuvėse taip pat daugėja ir kas
dieninio vartojimo prekių.

Darbininkas mieste vidutiniškai mėne
siui uždirba apie 90 juanų (apie 13 sva
rų). Maistas ir butai pigu, bet žieminis ža
ketas kaštuoja apie 80 juanų, darbinės 
kelnės apie 20, kiniečių gamybos dviratis 
apie 140 (britų gamybos net ir padėvėtas 
apie dvigubai tiek).

ARGUMENTAI UŽ ENCIKLOPEDIJĄ
Ar Lietuvių Enciklopedijos leidėjas pa

kankamai įtikino mus, kad dabar reikia iš
leisti lietuvišką enciklopediją anglų kalba?

Jeigu neįtikino, tai štai ką tuo reikalu 
„Drauge” rašo P. Mis.:

„Mūsų dabar pareiga pasauliui parodyti 
tūkstantmetę lietuvių kultūrą, jam atideng 
ti šimtmečiais mūsų liaudyje puoselėtą ly
rinį lietuvių tautosakos grožį, priminti pir
mą knygą, išleistą prieš keturis šimtus me
tų gimtąja kalba, atskleisti lietuvio sielos 
išgyvenimus tautodailėje, pristatyti būriš
kos buities Homerą Kristijoną Donelaitį ir 
nušviesti visą nūdieninę lietuvių tautos kū 
rybinio darbo ir laisvės pastangų panora
mą. Ir ne vien tik šiai dienai, bet ir nemir 
tingam tautos vardui ateityje užtikrinti. 
Tad mums verkiant jau reikia Lituanisti
nės Enciklopedijos anglų kalba, ta kalba, 
kurią supranta ir vartoja veik penki šim
tai milijonų žmonių“.

Kas gi mums būtų tokia enciklopedija? 
Kur ji mums praverstų? Kiek ji būtų ver
ta?

Straipsnyje toliau duodamas šitoks atsa 
kymas:

„Kiekvienas lietuvis, kur šiandien bebū
tų likimo nublokštas — Australijon, Nau- 
jojon Zelandijon, Amerikon, Brazilijon, 
Kanadon, žodžiu — visur, kur tik jis šiuo 
metu begyventų, privalo talkinti Lietuvos 
laisvinimo ir lietuvių kultūros propagavi
mo darbui. Bet be tokio informacinio šalti
nio, kaip Lituanistinė Enciklopedija sveti
ma kalba, šios krypties pastangos vargu ar 
būtų sėkmingos. Tąd ir šiuo žvilgsniu 
mums tokia sutelktinė medžiaga apie Lie
tuvą ir lietuvius yra būtina, kad nepasiro- 
dytume prieš kitataučius „plikomis ran
komis“. O nepamirškime dargi ir to, kad 
mūsų istoriją ir visą kultūrinį lietuvių tau 
tos lobį dabartinis pavergėjas taipgi skel
bia svetimomis kalbomis, sąmoningai pa
teikdamas iškreiptus bei suklastotus duo
menis!“

Kaip tokie sutelkti duomenys praktiškai 
galėtų ir gali praversti, straipsnio autorius 
duoda šitokį pavyzdį:

„O kaip mus traktuoja ir geros valios ki

„DER BUND“ APIE LIETUVĄ
Šveicarijos sostinėje Berne išeinantis 

dienraštis „Der Bund“ paskelbė ilgą 
straipsnį, pavadintą „Lietuvos tragedija— 
genocidas Pabaltijo valstybėse“]. Straips
nyje išsamiai atpasakojama, kokiomis klas 
tingomis priemonėmis Maskva, susitarusi 
su hitlerine Vokietija, užgrobė Lietuvą bei 
kitas Pabaltijo valstybes. Toliau plačiai su 
stojama ties masinėmis deportacijomis, ku 
rias sovietai vykdė, siekdami palaužti lie
tuvių tautos pasipriešinimą svetimai oku
pacijai. Lygiai greta su deportacijomis pla 
čiu mastu vykdytas ir tebevykdomas Lie
tuvos gyventojų ir kitų Pabaltijo tautų ru 
sinimas. Tuo būdu Pabaltijyje vykdomas 
genocido nusikaltimas, kurį smerkia tarp
tautinė teisė.

Pagaliau Berno dienraštis nušviečia, pa
siremdamas tiksliais skaičiais, kaip krašto 
supramoninimas tarnauja sovietų tikslams 
pajungti Lietuvos ūkį Maskvos koloniali- 
niams ir imperialistiniams tikslams.

Tenka pastebėti, kad^„Der Bund“ yra 
įtakingiausias Šveicarijos sostinės dien
raštis.

PABALTIECIŲ DEMONSTRACIJA
Plačiai skaitomasis Amerikos dienraštis 

The New York Times lapkričio 7 dieną at
spausdino „Kreipimąsi į Jungtinių Tautų 
sąžinę“ ir pranešimą apie masinę pabal- 
tiečių demonstraciją, kurią organizavo Lie 
tuvos Nepriklausomybei Atstatyti Komite
tas.

Kreipimąsi pasirašė apie 150 žinomų 
Amerikos politinių veikėjų, senatorių bei 
Atstovų Rūmų narių, tarp jų buv. vice
prezidentas Richardas M. Niksonas.

Pabaltiečių demonstracija įvyko Madi
son Aikštėje, New Yorke, šeštadienį, lap
kričio 13 dieną.

Užsienių diplomatams apie Lietuvą
Spalio 29 d., kaip vilniškė „Elta“ prane

ša, Maskvoje buvo užsienių diplomatams 
suruoštas iškilmingas vakaras Lietuvos su 
sovietinimo 25 m. paminėti.

Ta proga suruoštame koncerte pasirodė 
styginis kvartetas, filharmonijos kameri
nis orkestras, ansamblio „Lietuva“ grupė, 
B. Dvarionas, V. Daunoras ir I. Žukaitė.

Be to, buvo suruoštos meno kūrinių, kny 
gų, suvenyrų parodos, išstatyti albumai, 
turistinė literatūra, žurnalai ir laikraščiai, 
rodomi filmai apie Čiurlionį, vitražą, liau
dies meistrus, leista pasiklausyti muzikos 
iš plokštelių ir magnetofono juostų. (r.) 

tataučiai, ypač užjūrių gyventojai, tebūnie 
man leista čia priminti kad ir tokiu pavyz
džiu. Prieš tris dešimtmečius, man dirbant 
Lietuvos vyriausybės pavestą darbą Brazi
lijoj, Sao Paulo milijoniniame mieste, kar
tą gavau paštu iš Rio de Janeiro du tomu 
geografijos vadovėlio, kuris tenai iki 1931 
metų buvo vartojamas vidurinėse ir aukš
tesnėse mokyklose. Knygas, pasirodo, at
siuntė tų geografijos vadovėlių autorius, 
kuris savo lydrašty sakėsi, jog norįs leisti 
naują to vadovėlio laidą, todėl prašąs ma
ne patikrinti, ar jo anksčiau išleistame va
dovėlyje paduotos žinios apie Pabaltijį, ži
noma, ir apie Lietuvą yra tikslios? Patik
rinęs radau štai kokius duomenis apie Lie 
tuvą: gyventojų 5 milijonai; religija — pro 
testantai; kalba — rusų!.. Ką gi, toliau jau 
nebėra ko ir kalbėti! Ne ką geriau tenai bu 
vo parašyta ir apie mūsų kaimynus latvius 
ir estus“.

Vadinas, svarių argumentų daugiau negu 
reikia, kurie turėtų versti dėtis į talką.

LIETUVIŠKA SPAUDA
Spalio 10-16 d.d. New Yorko gubernato

rius skelbė spaudos savaite.
Vertindamas amerikiečių požiūrį į savą

ją ir net kitataučių spaudą Amerikoje, 
„Darbininkas“ toliau klausia:

„O kaip mes vertiname savo spaudą?“
Taigi, kaip vertiname? Kokia yra mūsų 

spauda ir kaip mes ją turėtume vertinti?
„Lietuviški laikraščiai“, rašo „Darbinin

kas”, „be abejo, negali susilyginti su di
džiąja šio krašto spauda nei savo informa
cija nei puošnumu, o dar labiau — ištek
liais. Bet dėl to ji nenustoja savo reikšmės, 
nes turi ypatingą savo paskirtį: palaikyti 
ryšį su lietuvių visuomene, informuoti ją 
lietuviškais klausimais, ko joks kitas laik 
raštis nedarys, ir išlaikyti gyvą lietuvišką 
žodį. Kam iš lietuvių atrodo, kad lietuviš
kas laikraštis neskaitytinas dėl to, kad ne
gali pateikti tokios plačios ir įvairios in
formacijos, kaip didžioji nelietuviška spau 
da, tasai neužilgo pradės galvoti ir veikti 
taip pat nelietuviškai. Mūsų laikais neskai 

kaip ir išsižadėti ryšio su savo

— Olandų laikraštis „Telegraaf“ išsi
spausdino slaptą vidaus saugumo planą, 
kurį aukštas pareigūnas parsinešė namo, 
namie sumaišė netyčia su senais laikraš
čiais, tuos laikraščius kartu su dokumen
tu nunešė į daržovių krautuvę, kad parda
vėjai turėtų į ką vynioti, pardavėjas paste
bėjo ir pardavė laikraščiui.

— Queenslando valstijoje, Australijoje, 
sausros paliestose srityse nuo kovo mėn. 
žuvo apie 250.000 avių ir 152.000 galvijų.

— Brazilas studentas Churchill de 
Gaulle Longou Moulin kreipėsi į teismą, 
kad jam leistų nusimesti dalį savo vardų, 
kurie jam teko dėl to, kad jo tėvas karo 
metu garbino kai kuriuos pasaulyje skam
bėjusius vadus (dabar jis norėtų nusimes
ti de Gaulle vardą).

— Spalio 17 d., po streiko išėjęs, „New 
York Times“ laikraštis turėjo 946 pusla
pius ir svėrė 7 svarus ir 14 uncijų — svaru 
sunkesnis už sunkiausiąjį, kuris buvo iš
leistas 1963 m. balandžio mėn.

— Kongreso atitinkamos komisijos su
rinktaisiais duomenimis, JAV iš 13 vyrų 
virš 20 m. amžiaus vienas yra alkoholikas.

— Viename Temzės uoste į prekybinį 
laivą užsuko policininkai ir sugavo laivo 
varpą nešančius du jūrininkus, bet teis
mas tą jų darbą palaikė vien kvailyste.

— Londono policininkai, kurie važinėja 
motociklais ir automobiliais, nakties metu 
ir kai yra rūkas dėvės specialius švarkus 
su šviečiančiomis dėmėmis nugaroje ir 
rankovėse.

— V. Vokietija per šių metų 8 mėnesius 
išgėrė 1.074 mil. galionų alaus — 2.700.000 
galionų daugiau negu praeitais metais per 
tokį pat laiką.

— Hamburgo universiteto anatomijos 
institutas pritaisė naują snapą gandrui, 
kuriam jo tikrąjį nukando kiaunė ir dėl to 
jis buvo badu benumirštąs.

— Adene, britų kolonijoje, policija aša
rinėmis dujomis išsklaidė apie 150 mer
gaičių, kurios bandė sudeginti savo mo
kyklos baldus, išdaužė mokyklos langus ir 
apvertė mokyklos vedėjos automobilį.

AtA 
MYKOLAS NARBUTAS 

Pranešame giminėms ir pažįstamiems, 
kad Wolverhamptono New Cross ligoninė
je, aprūpintas sakramentais, mirė 76 metų 
amžiaus mūsų mylimas tėvas ir uošvis. 

Nuliūdę Janina ir Danielius Narbutai
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1965PASAULI0 LIET. JAUNIMO M. 
PROGRAMA

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdy
bos paskelbtųjų Pasaulio Lietuvių Jauni
mo Metų pagrindiniai tikslai yra:

Apžvelgti dabartinę lietuvių jaunimo 
padėt), įtraukti jaunimą į lietuvišką gyve
nimą, išryškinti jaunimo pasiektus laimė
jimus, uždegti jaunimo dvasią naujiems 
darbams, kelti tarpusavio bendravimo nuo 
taikas ir sukviesti jaunimą į Pasaulio Lie
tuvių Jaunimo Kongresą Chicago j e, JAV, 
1966 m. birželio 30 — liepos 3 d.d.

Pasaulio Lietuvių Jaunimo Metų šūkis: 
Mūsų jėgos, mūsų žinios 
Laisvai Lietuvai Tėvynei!

Jaunimo Metais norima išryškinti eilę 
momentų. Kiekvieną mėnesį skirtinas dė
mesys vienam jaunimo klausimui. Pasau
lio Lietuvių Jaunimo Kongreso Komitetas 
pasiūlė ir PLB Valdyba patvirtino sekan
čią programą kiekvienam męnesiui:

SAUSIS — Keliama Jaunimo Metų pras 
mė, tikslai, svarba. Ruošiamasi Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kongresui. Keliamos 
įvairios jaunimo problemos. Jaunimas trau 
kiamas į aktyvesnį lietuvišką gyvenimą.

VASARIS — Lietuvos Nepriklausomy
bės atgavimo minėjimus Vasario 16 proga 
rengia jaunoji karta, skatinama ir talkina 
ma vyresniųjų. Minėjimus praveda visuo
se kraštuose jaunimas. Pagrindiniais kalbė 
tojais kviečiami jaunosios kartos žmonės.

KOVAS — Jaunimas ir vyresnieji akty
viai įsijungia į Jaunimo Kongreso lėšų tel
kimo vajų. Kovo 6 diena — vajaus diena 
visame pasaulyje sutelkti lėšoms Kongre
sui (parodoms, posėdžiams, stipendijoms 
kitų kraštų jaunimui atvažiuoti, leidi
niams, ir t.t.).

BALANDIS — Lietuviškos spaudos svar 
ba jaunimui. Skatinama laikraščių ir žur 
nalų prenumerata, knygų skaitymas ir pa 
rama spaudai. Jaunimas traukiamas į skai 
tytojų ir bendradarbių eiles. Keliama jau
nimo spauda.

GEGUŽĖ — Susipratusios lietuviškos 
jaunos šeimos svarba, lietuviškų šeimų kū 
rimas, gerai pasiruošusios jaunos lietuvės 
motinos reikšmė tautiškumui lietuviškoje 
šeimoje.

BIRŽELIS — Prisimenamos lietuvių par 
tizanų kovos už Lietuvos laisvę. Tos lais
vės kovos tęsimo pareiga jaunimui. Visi 
lietuviai renkasi į Chicagą, JAV, į Pašau 
lio Lietuvių Jaunimo Kongresą parodyti 
pasauliui savo vienybę ir norą siekti Lie
tuvai laisvės. Kongresas prasideda birželio 
30 d.

LIEPA — Jaunimo Kongresas baigiasi 
III-ja JAV ir Kanados Lietuvių Dainų 
Švente liepos 3 d. Po Kongreso vienos sa
vaitės studijų stovykla kitų kraštų jauni
mui. Vėliau viešėjimas lietuvių šeimose 
JAV ir Kanadoje iš kitur atvykusiems.

RUGPIŪT1S — Jaunimo organizacijų 
stovyklų reikšmė. Jaunų šeimų bendras 
atostogavimas.

RUGSĖJIS — Lituanistinių mokyklų 
svarba. Lituanistinių studijų reikšmė. Lie
tuvių Bendruomenės ir lietuvių organiza
cijų reikalingumas.

SPALIS — Mokslo, ypač aukštojo, reikš 
mė jaunimui. Jo siekimas.

LAPKRITIS — Jaunimo organizacijų 
reikšmė. Jaunimas skatinamas į jas stoti.

GRUODIS — Tarpusavio ryšių palaiky
mas tarp pasaulio lietuvių Kalėdų proga.

PLB Valdyba

STIPENDIJA RAŠYTOJUI
M. KATILIŠKIUI

Santaros - Šviesos Federacija, dirbdama 
ir kitokį kultūrinį darbą (leisdama knygas, 
„Metmenų“ žurnalą ir kt.), nutarė paskirti 
kūrybinę stipendiją rašytojui Mariui Ka- 
tiliškiui, kad jis kurį laiką nebūtų privers
tas įmonėje užsidirbti pragyvenimą ir ga
lėtų atsidėti kūrybiniam darbui.

Paskirta 2.500 dolerių.

Pagerbtas komp. A. Račiūnas
Spalio 9 d. Vilniaus operos teatre buvo 

iškilmingai pagerbtas kompozitorius Anta
nas Račiūnas jo 60 metų amžiaus sukak
ties proga. Buvo atlikta jo naujoji opera 
„Saulės miestas“. Račiūnui suteiktas res
publikos liaudies artisto titulas. (E)

Mirė doc. J. Pipiras
Spalio 9 dieną Kaune staiga mirė Vete

rinarijos Akademijos docentas Juozas Pi
piras. Akademijoje jis, kaip mikrobiologi
jos katedros laoorantas, pradėjo dirbti 
1938 m. Prieš tai, 1930-33 metais, buvo mė
sos inspektorius Šakiuose, paskui, baigęs 
Gruzdžių aukštesniąją gyvulininkystės mo 
kyklą, trumpą laiką (1937 m.) dirbo Kau
no „Maiste". (E)

„Draugystės“ stiprinimas
Šįmet Lietuvoje vykdoma sustiprinta 

„tarybinių tautų draugystės“ propagandos 
programa. Lankės rusų, gudų, ukrainiečių 
(taip pat ir pabaltiečių) rašytojų ir kito
kios delegacijos, o vėliausia (spalio 12) to
kia delegacija į Vilniaus radiją, televiziją 
ir teatrus atvyko iš Kazachstano.

Šių draugystės manifestacijų reikšmę at 
virai išdėstė spalio 15 d. Sovietskaja Litva, 
Vilniuje leidžiamas rusiškasis komunistų 
partijos oficiozas. Jis priminė partijos pro 
gramos dėsnį, pabrėžiantį, kad „materia
linės - technikinės komunizmo bazės kūri
mas veda į dar ankštesnį sovietinių tautų 
sujungimą“. (E)

Lietuviškos dienos Erfurto mieste
(E) Rugsėjo 15-24 dienomis Rytų Vokie

tijos Erfurto mieste vyko lietuvių kultūros 
dekada. Su Erfurto miestu palaikomi glau
dūs ryšiai. Ten lankėsi Lietuvos delegacija 
— pirmuoju dalyvavo partijos žmogus: 
LKP CK skyriaus ved. pavaduotojas A. 
Laurinčiukas, be to, dalyvavo poetas A. 
Baltakis, solistas V. Daunoras, neseniai 
įkurto ansamblio „Lietuva“ artistų grupė, 
spaudos ir televizijos atstovai.

Eskursija Lenkijon
Spalio 4 d. Varšuvon vėl atvyko net 30 

lietuvių menininkų ekskursija iš Kauno. 
Aplankė dar ir Poznanę, Lodzę, Krokuvą, 
Zakopanę. Tokios išvykos dabar dažnos, ir 
jos populiarina Lietuvoj supratimą apie 
tiesioginės ir netiesioginės priklausomybės 
nuo Maskvos skirtumą. (E)

Lietuviškos grafikos propagandinė 
paroda

R. Vokietijoje Erfurto „Angerio" muzie
juje atidaryta grafikos iš Lietuvos paroda, 
kurioje išstatyta apie 200 darbų.

Temos — kovos prieš feodalizmą XIX a. 
antrojoje pusėje ir prieš vokiečių okupaci
ją ir laimėjimai sovietiniais laikais. (r)

SIELA NEMIRŠTA
Gyvulys neturi proto, neturi ir jokių ati- 

trauktinių sąvokų. Pats tokių sąvokų bu
vimas jau rodo protaujančias būtybes, ro
do buvimą proto, kuris yra aukščiau negu 
nykstančioji medžiaga ir kuris yra nenyks 
tančios, nemirtingos sielos reiškinys.

Prisimename tai ryšium su Evangelija, 
kur aprašoma, kaip vienas vyresnysis pri
ėjęs prie Jėzaus pasakė, kad jo mergaitė 
mirė, o Kristus atsiliepė, kad ji nemirė, ji 
tik miega. Tiesa, ji miegojo mirties miegu, 
bet buvo gyva jos siela, ir ją Kristus vėl 
grąžino į kūną, prikeldamas mergaitę. Tai 
buvo vienas iš trijų atvejų, kada Kristus 
prikėlė mirusį. Be to, Jis dar prikėlė Lozo
rių ir Naimo našlės sūnų.

Rašytojas A. Nicolas knygoje „Filosofi
nė krikščionybės studija“ aprašo pergyve
nimus vieno valdininko, kurisi sunkaus že
mės drebėjimo metu neteko žmonos, septy
nių vaikų ir kitų artimųjų. Tasai nelaimin
gasis, apibūdindamas savo pergyvenimus, 
rašė: „Mano nuliūdimas nėra taip nepake
liamas. kaip daugelis mano. Tikėjimo moks 
las mums atneša paguodą... Tikėkite man, 
žmogus tai nėra žemės molis. Kai aš turė
jau matyti, kaip trumpiau negu per dvi mi 
nutes iš manęs buvo išplėšti visi tie kū
nai. kurie buvo taip turtingi nuostabiu gro 
žiu — ne tuo medžiaginiu grožiu, kurį 
taip greit kirminai sunaikina, bet tuo gro
žiu, kur siela ir dorybė meta dangišką at
spindį, — kai aš turėjau matyti, kaip ma
niškiai savo žemiškąja dalimi nuskendo į 
medžiagą, aš būčiau žuvęs, jeigu aš mirtį 
būčiau laikęs žmogaus pabaiga. Dabar aš 
esu ramus, pilnas dvasinio pakilimo. Pagar 
biai lenkiuosi prieš ranką, kuri tą dalykų 
pakeitimą patvarkė... Tikėkite man: tie, 
kurie nuo manęs atsiskyrė, yra nemirtingi.

Tas vyras išreiškė gilią tiesą, žmogus ne 
visas miršta. Jame yra nemedžiaginis pra
das, kuris su irstančia ir nykstančia me
džiaga neišsiskaido. Žmogus turi protą, ku
ris mąsto, planuoja, išranda, sukuria, reikš 
damasis dvasinėmis galiomis, skirtingomis 
nuo medžiagos. Žmogus turi valią, kuri ga-

Ii pasireikšti nepriklausomai nuo medžia
gos ir jos dėsnių. Tai vis liudininkai, kad 
žmoguje yra kažkas daugiau negu vien me 
džiaga — yra nemirtinga siela.

Mokslas neabejotinai nustatė, kad žmo
gaus susidėvėjusios kūno dalelės, moleku
lės, pamažu pakeičiamos naujomis taip, 
kad po keletos, gal septynetą metų žmogu
je nebelieka nė vienos tos pačios kūno da
lelės, kokia buvo anksčiau. O tačiau žmo
gus jaučiasi tas pats. Jis atsimena, kas su 
juo buvo prieš dešimtį ir daugiau metų. 
Vadinas, jame yra kažkoks ypatingas pra
das, kuris nesikeičia su besikeičiančia me
džiaga, ir tas pradas yra siela. Anglų poe
tas ir filosofas ištarė: „Nėra jokios abejo
nės dėl sielos nemirtingumo. Aš norėjau 
abejoti, bet svarstymai atskleidė mano 
klaidą“.

Siela nemiršta. Niekas jos nužudyti nega 
Ii, nei budeliai, nei kankintojai. Visi susi
tiks, nežiūrint, į kurią pasaulio dalį būtų 
nublokšti. Duok Dieve, kad susitikimas bū 
tų amžinoje laimėje.

k.v.k.
LIETUVIŠKOS PAMALDOS
BRADFORD — lapkričio 21 d., 12.30 vai. 
ROCHDALE — lapkričio 28 d., 12 vai. 
NOTTINGHAM — lapkričio 21 d., 11 vai., 

16 Hound Rd.
DERBY — lapkričio 21 d„ 11 vai., Bridge 

Gate.
LEICESTER — lapkričio 28 d., 12 vai.
NORTHAMPTON — gruodžio 5 d„ 12 vai., 

katedroje.
K. Saja susirūpinęs smunkančiu teatro 
lygiu

(E) Atsakydamas į „Lit. ir Meno“ anke
tą, dramaturgas K. Saja (Nr. 37) paskelbė 
eilę kritiškų pastabų teatro, kritikų klau
simais. Pagal Sają, Lietuvos teatro „meni
nis lygis turėtų kelti patį rimčiausią susi
rūpinimą. Užuot stiprinę Klaipėdos, Šiau
lių, Panevėžio teatrus, parinkom iš jų toli 
gražu ne atliekamus aktorius ir įkūrėme 
dar vieną — Vilniaus Jaunimo teatrą. Me
ne kiekybės keliu toli nenueisi. Kalbą apie 
negalavimus dramaturgijoje reiktų pradė
ti nuo tam tikros anemijos mūsų teatre... 
Kokia dramaturgija, tokia ir jos kritika. 
Čia gerai, čia blogiau, o čia fe-fe... Dra
maturgui negali padėti ,kritikos balsas* iš 
neišmanėlio lūpų. Netikrą daktarą vadina 
šundaktariu, o neišmanėlis kritikas kar
tais pasivadina teatrologu...“ Po šių pasta
bų K. Saja prasitarė: „kažin ar po to, ką 
čia pasakiau, nors vienas teatras bepaims 
statyti mano naują pjesę...“

Kaimas kryžkelėje
ROMANAS

(50)

Tačiau dėl Lapino Martynas ilgai netu
rėjo ramybės. Jį nuolat persekiojo baimė, 
kad nepaaiškėtų melas; jis jautėsi, tartum 
sėdėtų ant užtaisytos bombos, kurią pats 
padėjo ir nežino, kada ji sprogs. Jam atro
dė, kad intymūs santykiai su Goda dau
giau, negu neįmanomi, gali sukelti įtarimą, 
o krizės atveju smarkiai sukomplikuoti pa
dėtį. Jis netikėjo Lapino paskleistu gandu, 
esą, Adolius žuvęs pirmomis karo dieno
mis; tuo labiau, kad atsirado žmonių, ku
rie vėliau matę jį valkiojantis su miški
niais. Kito nelaimė Martynui visada sukel
davo švelnų užuojautos jausmą, bet kai iš 
Lapino sužinojo apie Adoliaus mirtį — o šį 
kartą netikėti nebuvo jokio pagrindo, — jį 
užplūdo gaivališkas džiaugsmas, kokį gali 
pergyventi nebent kalinys, ilgai laukęs rūs 
taus teismo nuosprendžio ir pagaliau ištei
sintas. Nuo jo pečių rfuvirto sunki atsako
mybės našta. Iki šiol jis su baime laukė, 
kad jį pakvies ten — o tai galėjo atsitikti 
kiekvieną, dieną, kiekvieną valandą — ir 
pasakys: „Jūs, pilieti Vilimai, mus suklai- 
dinote; labai gaila, deja, turime iš to pa
daryti atitinkamas išvadas...“. Bet niekas 
nekvietė, nedarė jokių išvadų, kol paga
liau šis grėsmingas klausimas neišsispren
dė pats savaime. Vienok Martynas nebuvo 
tikras, kas čia daugiau padėjo: ar jo užta
rimas, ar Lapino bekonai bei červoncų šim 
tinęs, kuriomis, kaip kartą pats malūninin
kas išsireiškė, galima suminkštinti ne vie
ną užkietėjusią kapitalo priešo širdį. Ta
čiau, kaip ten bebūtų, po ano atmintino pa 
sikalbėjimo su saugumo darbuotoju iš es
mės pasikeitė Martyno - Lapino santykiai. 
Martynas neturėjo pagrindo įtarti, kad La
pinas ką nors žino, ir vis dėlto kiekvieną 
kartą, susitikęs malūnininką, pasijusdavo 
prieš jį tarsi gėdingo suokalbio bendrinin
kas. Lapinas, kaip ir anksčiau, buvo mie
las, saldutis, paslaugus; į akis gyrė tarybų 
valdžią, dėdamasis dideliu jos draugu, o 
kad niekas neabejotų jo žodžių nuoširdu
mu, stengėsi įrodyti darbais: atidavė kolū
kiui visus padargus ir paragino kitus tą pa 
tį padaryti, sąžiningai, dargi viršydamas 
nustatytą normą, atlikdavo savo prievoles 
valstybei; žodžiu, Lapinas ir liko Lapinu, 
tačiau Martynas, sutikęs jį, visad jausda
vo į save nukreiptą nematomą gudrią senio 
akį, kuri protarpiais reikšmingai pamerk
davo, lyg sakydama: „Mudu kai ką žino
me, o kitiems to žinoti nėra reikalo... Ar 

ne, mano bičiuli?“ Kartą Lapinas užuolan 
komis perspėjo Martyną, kad būtų atsar
gesnis, — kaime galį pasirodyti banditai. 
Tegu nemiegąs namie. Saugią nakvynę, ge 
riau pagalvojus, esą nesunku surasti... 
Martynas širdyje piktai pasijuokė iš Lapi
no patarimo — jis niekuomet nenakvodavo 
namie, bet paskutiniai malūnininko žo
džiai privertė susimąstyti. Tai buvo aiški 
užuomina. Kitą naktį, degdamas iš gėdos 
dėl savo silpnumo, Martynas įlindo į Lapi
no daržinę ir įsitaisė čia slaptą guolį. Po 
kelių dienų kaimą užgriuvo banditai, iškrė 
tė visas sodybas, o pas Lapiną nė neužsu
ko. Martynas žinojo, kam turi būti dėkin
gas už savo gyvybę. Jam buvo šlykštu, jis 
niekino save, niršo ant Lapino, prisiekinė- 
damas perduoti jį į saugumo rankas, bet 
kitą naktį vėl slaptomis tykino į malūni
ninko daržinę, o pernakvojęs vėl keikėsi, 
grasino, prisiekinėjo, nors žinojo, kad visa 
tai tik savęs raminimas — jis ne iš tų, ku
rie turėtų pakankamai ryžto ir drąsos ženg 
ti lemtingą žingsnį. „Aš mylių Godą...“ — 
teisinosi, beviltiškai stengdamasis prisi
dengti nuo sąžinės smūgių meilės skydu. 
Taip, jis ją mylėjo. Meilė supančiojo jam 
rankas — tai buvo tiesa. Bet buvo dar ir 
antra tos tiesos pusė, kurią jis skrupulin
gai slėpė nuo savęs, nenorėdamas pripažin
ti, kad būtų taip žemai puolęs. Jam atro
dė, užtenka išduoti Lapiną, ir jis nebeteks 
ne tik Godos, bet ir saugaus prieglobsčio, 
kuris jį gynė nuo toli siekiančios banditų 
rankos. Jame atsirado du žmonės su skir
tingais vidaus pasauliais. Vienas — atvi
ras, nuoširdus, permatomas iki dugno kaip 
tyras šaltinio vanduo, kitas gi paniuręs, ne 
prieinamas, bauginančiai mįslingas. Pirma 
sis gyveno viešai, jį tokį pažinojo žmonės, 
o antrasis slapstėsi pirmojo šešėlyje; nie
kas jo, išskyrus patį Martyną, nebuvo ma
tęs, ir net neįtarė, kad tokio iš viso esama. 
Martynas bijojo to antro žmogaus — nak
tinio, bet veltui stengėsi juo nusikratyti: 
naktinis buvo nepažeidžiamas. Jis godžiai 
rijo visa tai, kas prieštarauja sąžinei, ką 
gėda sau ir žmonėms parodyti, ir tolydžio 
augo, drūtėjo, grasindamas vieną gražią 
dieną išaugti pirmojo žmogaus šešėlį ir pa
sirodyti visoje savo didybėje.

Martynas apsidairė, tartum bijodamas, 
kad kas nenusiklausytų jo minčių ir, per
šokęs griovį, pasuko per arimą į paupį — 
jam reikėjo truputį pabūti su savo nakti
niu vienam. Žinia, kad grįžta Krūminis, už 

klupo netikėtai ir negailestingai užgavo se 
ną žaizdą. Paskutiniais metais, kai vyriau
sybė ėmėsi priemonių teisėtumui atstatyti 
ir pradėjo grįžti pirmieji tremtiniai, Marty 
nas suprato, kad, galimas daiktas, netru
kus teks susitikti akis į akį su Krūminiu. 
Jis nesijautė ypatingai nusikaltęs tam žmo 
gui, tačiau mintis, kad jo buvimas kasdien 
primins nemalonų praeities epizodą, slėgė 
Martyną ir žadino slaptą viltį: gal nebe
grįš, gal kaip nors...

Grįžta...
Martynas nusileido nuotakia pernykš

čio arimo varsna į pievą. Upė buvo sugrįžu 
si į savo vagą, tačiau slėnesnėse vietose 
tebetelkšojo vanduo. Skystas, gležnai ža
lias žolės kilimas, patiestas įsaulesnėse vie 
tose, iš tolo svetingai kvietė prisėsti, bet 
primirkusi velėna perspėjamai žlegsėjo po 
kojomis. Kiekviename žingsnyje pakildavo 
koks nors paukštis, daugiausia pempės. Įsi 
drąsinę paukščiai suko virš galvos, kartais 
praskrisdami taip arti, kad sunkiais, zvim
biančiais sparnais vos neužgaudavo veido, 
ir tada Martynas užuosdavo šiltą jų plunks 
nų kvapą.

Kažkur už ano krūmo turėtų būti pem
pių lizdas. Martynas su Goda užėjo jį prieš 
kelias dienas, rinkdami pelenėles. Pelenė- 
lės jau nužydėjusios, o iš keturių taškuotų 
kiaušinėlių tikriausiai bus išsiritę pliki 
biaurūs pempiūkščiai.

Martynas mechaniškai pasuko prie pem
pių lizdo, bet tuoj pat sustojo ir perbraukė 
delnu per akis, tarsi priešais būtų atsivėru 
si bedugnė. Jis aiškiai išvydo save ir ją, 
ten, prie to pempių lizdo. Abudu tupėjo 
priešpriešiais, atsirėmę rankomis žemės. 
Kaip du paukščiai, taisą sparnus skristi. 
Tarp jų keturi strazdanoti kiaušinėliai. O 
virš galvų spiegiantis išgąsdintų pempių 
riksmas ir sparnai, sparnai, sparnai... Daug 
sunkių švilpiančių sparnų. Bet jis nieko ne 
matė, tik neaprėpiamą miglotų akių žalu
mą ir gosliai atstatytas lūpas. Viliojančias, 
prašančias, maldaujančias. Į jį žvelgė jo 
laimė, tokia didelė, nei protu, nei jausmais 
neaprėpiama laimė, kad vieną akimirką 
jis suabejojo, ar nesapnuoja. Aplamai vi
są tą nepilną mėnesį, kai kažkoks stebuk
las pastūmė Godą į jo glėbį, Martynas gy
veno lyg sapne. Praeitis jam nebeegzista
vo. Jis tarsi persikūnijo, neteko savęs, su
siliedamas su kita, už save pranašesne bū
tybe. Bet šitas savęs praradimas jo negąs
dino, o atvirkščiai — buvo malonus, netgi 

išganingas, nes čia jis, pats to aiškiai nesu 
vokdamas, surado visišką užsimiršimą. Il
gai slėpta meilė prasiveržė kaip požeminis 
upelis, užliedamas sausros nualintą žemę; 
Martynas godžiai gėrė iš gaivinančio šalti
nio ir nieko daugiau negalvojo, tik numal
šinti troškulį. Goda! Su tuo vardu lūpose 
jis keldavo ir guldavo. Kartais, prabudus 
naktį (žinoma, kada jiedu negulėdavo ma
lūno namelyje), jos paveikslas išplaukda
vo prieš akis; Martynas pajusdavo baisų 
ilgesį, sielą užliedavo graudus švelnumas, 
nesuprantamas gailesys, dėkingumas, ir jis 
iš laimės vos sulaikydavo ašaras.

„—Tu laimingas, Martynai?
— O tu?
— Ir aš...
— Aš norėčiau, kad mudu visada visada 

būtume kartu. Mums reikėtų apsivesti, 
Goda...“

Iki šiol apie tai jiedu nė karto nebuvo 
užsiminę. Jis pamatė, kaip jos veidu nu
slinko šešėlis. Lūpos, siekusios jį pabučiuo
ti, susispaudė, tarsi suakmenėjo, akyse žyb 
telėjo šalta ugnelė, ir Martynas akimirkai 
išvydo ankstyvesnę Godą — neprieinamą, 
niekinančią, bet didžiadvasiškai atlaidžią.

„— Kažkokioje knygoje skaičiau, vienas 
herojus duoda kitam tokį patarimą: „Grei
čiau vesk, jeigu nori užmušti meilę“. Aš ne 
tikiu panašiais rašiniais, bet ir nemanau, 
kad meilę galima išsaugoti, patupdžius į 
lizdelį, — pasakė Goda, reikšmingai pa
žvelgusi į pempių lizdą. — Ne viskas šutai 
pinama karvės pėdoje, Martynai“.

Tai buvo pirmas akmuo, mestas į jo ra
mų, džiaugsmingos saulės užlietą užutekį. 
Staiga jį nusmelkė mintis, kad tos pačios 
lūpos, kurias ką tik bučiavo, kartą ištars 
lemtingus žodžius, ir jo nepasotinamai lai 
mei ateis galas. Bet tai buvo tik trumpas 
proto prablaivėjimas. Goda visuomet jį 
veikdavo kaip narkozė. Dabar ji stovėjo 
priešais — mylinti, atsidavusi moteris, — 
ir jis, viską pamiršęs, žvelgė į ją naivaus 
pasitikėjimo pilnomis akimis.

Ir vėl saldžiame apkvaišime slinko die
nos, vakarai, naktys malūno namelyje.

— Ko atsivilkai? Žinai, kad krautuvė se 
niai uždaryta. Eik gulti. Bet ir išsipurvi
nęs kaip kiaulė! — nemeiliai pasitiko brolį 
Vilė.

— Buvau įsmukęs pievose. — Martynas 
šiurkščiai pastūmė seserį ir įėjo į kamba
rį. Kambarys buvo ankštas, nešvarus, vi
sur mėtėsi moteriški reikmenys. Stipriai 
kvepėjo krautuve. Martynas nubloškė nuo 
kėdės atkaltės kažkokį silkiuotu muilu 
trenkiantį drabužį ir atsisėdo. — Atnešk 
išgerti, Vile. Še trisdešimt rublių. Pridėk 
dešros gabaliuką. Kartu išgersime.

— Ar iš Toleikio leidimą turi? Žinai, 
kad darbo dienomis degtinę pardavinėti 
uždrausta, — paerzino Vilė, įtartinai dėb
čiodama į brolį.

— Nekvailiok — šiandien sekmadienis. 
— Martynas pridėjo dar vieną rublį.

— Bet po darbo valandų. Irgi negalima.
— Vilė godžiai suglemžė į saują pinigus ir 
niurzgėdama vis dėlto nuėjo už sienos į 
krautuvę.

Kol ji ruošė stalą, Martynas sėdėjo su
stingęs ir mechaniškai atsakinėjo į klausi
mus.

— Girdėjai? — netikėtai paklausė jis.
— Krūminis grįžta?

— Kas čia tokio? Daug kas grįžta.
— Žinoma... — Jis prisipylė stikliuką ir 

vienu užsivertimu išlenkė iki dugno.
— Ko toks nesavas? Susipykai su Goda? 

Mažum pavarė ožkų kaustyti? — Vilė pri
sipylė savo stikliuką ir taip pat išgėrė iki 
dugno. — Kam prasidėjai su ta ragana? 
Atsikabink, kol nevėlu. Įtaisysi vaiką, nu
temps į zagsą. Parveši žmoną ne sau — 
draugams.

— Kvailė! — Martynas paniekinamai 
šyptelėjo. — Tu nepažįsti Godos. Ji ne to
kia, kaip kitos kaimo merginos, kurios tik 
ir galvoja, kaip susižvejoti patogų vyrą.

— Kaipgi. Jos auksinė... — Vilė sukike
no.

— Ak, liaukis! Palikim ją ramybėje!
Kurį laiką jiedu gėrė tylėdami. Greitai 

temo. Kambarį užliejo tiršta prieblanda, 
prarydama jame esančius daiktus. Tik gęs 
tanti saulėlydžių atošvaistė apšvietė prie 
lango stovintį stalą ir neaiškius dviejų 
žmonių kontūrus. Martynas prislėgtas žiū
rėjo į seserį, kuri protarpiais kažko suki
kendavo, ir džiaugėsi, kad tamsoje jiedu 
gerai nemato vienas kito. Užėjo čia išsi
blaškyti, palengvinti širdies, bet tam reikė
jo atverti sielą, ištempti į dienos šviesą vi
duje slypintį antrąjį žmogų — naktinį, o 
to padaryti jis negalėjo. Vaikystėje su Vile 
buvo geri draugai, patikėdavo vienas ki
tam visas paslaptis, o dabar... Sunku įsi
vaizduoti, kad ši vulgari, kikenanti sen
mergė, kurios gyvenimo tikslas nusukti 
nuo pirkėjo kapeiką ir, tokiu būdu susikro 
vus kraitį, pasigauti pakenčiamą vyrą,'ka
da tai buvo jo mylimiausia sesuo!

— Ko valkiojais paupiais?
— Ieškojau savęs, — burbtelėjo Marty

nas išsiblaškęs.
— Amžinatilsis dėdė gerai sakydavo, kad 

esi mažumą kvanktelėjęs.
— Tau gerai, Vile. — Martynas pakėlė 

prieš langą stikliuką, įsipylė iš akies ir iš
gėrė. — Vakare atsisėdi, suskaičiuoji prisi
vogtas kapeikas, o jeigu jų daugiau, negu 
vakar, tu ir patenkinta, ir laiminga, ir sal
džiai miegi. Ne kiekvienas taip gali.

— Negi apsivogei? — Vilė sukikeno.
Martynas tylėdamas užsidėjo kepurę ir 

nuėjo prie durų. Galva svaigo, bet nejautė 
jokio linksmumo; degtinė neėmė, nors ir 
senokai buvo gėręs. Kieme ūmai dingtelėjo 
mintis užeiti pas Godą. Gal jau miega? Bet 
jis atsargiai pabarbens į jos langą. Ausyse 
pasigirdo dainingas balsas, išvydo lange 
kviečiamai užlaužtas nuogas rankas, ir šir
dis ėmė pašėlusiai plakti. Užeiti!

(Bus daugiau)
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NepriklausomybėsE
I (43)

Birželio 11d. užsienio reikalų ministras 
J. Urbšys atvyko į Maskvą. Be respublikos 

| prezidento laiško Kalininui, jis dar atsive
žė ir vakar dienos posėdyje priimtą vyriau 

" sybės nusistatymą dėl tarp abiejų valsty
bių susidariusios santykių komplikacijos ir 

■ priemonių joms išvengti. 9 vai. vakaro J. 
1 Urbšys su Merkiu nuvyko pas Molotovą. 

Nors Lietuvos vyriausybė dėl tų santykių 
komplikacijos buvo niekuo nedėta, tačiau 
savo nusistatyme apgailestavo įvykius, ga
lėjusius pakenkti abiejų valstybių geriems 
santykiams, kurie dar labiau buvę sustip
rinti savitarpinės pagalbos sutarties ir Vil
niaus grąžinimo Lietuvai. Lietuvos vyriau
sybė taip pat konstatavo savo tvirtą ištiki
mybę draugiškiems santykiams su Sovietų 
Sąjunga ir visoms su ja sudarytoms sutar
tims. Sovietų Sąjungos vyriausybės įsitiki
nimą, kad Lietuva turinti karo sutartį su 
Latvija ir Estija, paneigė, nes jis esąs be jo 
kio pagrindo.

Perskaitęs Lietuvos vyriausybės nusista 
tymą, užsienio reikalų ministras J. Urbšys 
dar pareiškė, kad, ryšium su kilusiomis 
tarp Sovietų Sąjungos ir Lietuvos santy
kių komplikacijomis, respublikos preziden
tas A. Smetona yra numatęs padaryti kai 
kurių pakeitimų vyriausybėje. Nei Lietu
vos vyriausybės nusistatymas, nei užsienio 
reikalų ministro J. Urbšio žodinis pareiški
mas Molotovo visai nedomino, ir dėl jų sa
vo nuomonės jis nepasakė. Tik, J. Urbšiui 
baigus savo pareiškimą, pasiteiravo, ar 
Skučas ir Povilaitis dar tebeiną savo parei 
gas, ar jau atiduoti teismui? Tuo buvo baig 
tas trečiasis Lietuvos vyriausybės narių pa 
simatymas su Molotovu, jiems sudaręs 
niaurią nuotaiką ir sukėlęs liūdnų spėlioji 
mų.

Birželio 12 d., apie 3 vai. 30 min. po pie
tų, ministras pirmininkas A. Merkys sugrį
žo į Kauną, išvargęs ir blogai nusiteikęs. 
Po pusvalandžio atvyko į prezidentūrą, 
kur netrukus atėjo ir vidaus reikalų mi
nistras K. Skučas. A. Merkys jiedviems pa
pasakojo savo nemalonius susitikimus su 
Molotovu, kuris visą laiką su juo buvęs 
šiurkštus, įžūlus, visai nepaisąs tokiais at
vejais reikiamo etiketo. 7 vai. Lietuvos 
Šaulių ir Skautų sąjungos atvyko į prezi
dentūrą pasveikinti respublikos prezidento
illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllį 

| KALĖDINIAI SIUNTINIAI !
= Mieli tautiečiai, nudžiuginkite artimuosius Lietu-
: voj, pasiųsdami jiem dovanėlių Kalėdoms ir N. Metams!

Mes esame sudarę tris specialius didžiai vertingus 
šventinius siuntinius, kurių kaina Jums bus visai priei
nama ir kokybė sužavės gavėjus, štai jie: |

Kalėdinis P (rabanginis) I
Angį, paltinė šilto veliūro medž. 3 jardai; išeiginei vyr. arba mot. 
eilutei vilnonė angį, medžiaga 34 jardo; nepermatoma nailono medž. 
suknelei — 4 jrd.; kaklaraištis; šilkinė skarelė; šokolado dėžė — 1 
sv.; kavos pupelių 1 sv.; švelnaus nailono mot. balt. — apatinukas 
ir kelnaitės; vyr. išeiginiai nailono marškiniai ir vyr. arba mot. ško
tiškos vilnos nertinis TIK UŽ £33.0.0 SU PASIUNTIMU IR MUITU!

Kalėdinis S (taigmeninis) II
Angį. viln. medžiaga dviems vyr. arba mot. eilutėms — 7 jardai; la
bai graži portugališka šilta medž. suknelei — 4 jrd.; 2 poros nailono 
kojinių; vyr. arba mot. vilnonis nertinis; vyr. išeiginiai nailono marš
kiniai ir šokolado dėžė 2 sv. — TIK UŽ £25.0.0 SU PASIUNTIMU

g IR MUITU! |
g Kalėdinis D(ovaninis) III g

Angį. viln. medž. vyr. arba mot. eilutei — 34 jardo; medžiaga šiltai, 
gražiai mot. suknelei — 4 jrd.; sunkaus itališko šilko medž. suknelei 
— 4 jrd.; šilkinė skarelė; 2 poros nailono koj. ir 2 sv. šokolado TIK

g UŽ £20.0.0 SU PASIUNTIMU IR MUITU!
Be to, tebesiunčiame mūsų populiariuosius standartinius siun

tinius V-3, 104 jrd. viln. kostiuminės medž., už £16.15.0; N-4, 16 jrd.
S —keturioms suknelėms nailoninės nepermatomos medž., už £15.0.0;

P-3, 6 jrd. vilnonės medž. dviem, paltams ir 34 jrd. vilnonės medž. 
išeiginiam kostiumui, už £25.0.0; NMSK, 3 nertiniai, 3 išeig. marški
niai, 3 viln. skarelės ir viena atkarpa 34 jrd. kostiumui už £25.0.0; 
ir M-13, aukšto kaloriteto 22 ibs. maisto siunt. už £10.0.0.

Automobilius, dviračius, siuv. mašinas, svaig. gėri
mus, tabaką (Sov. gamybos) galime pristatyti iš Kaune 

| ir Vilniuje esančių kooperatyvų.
Siunčiame ir Jūsų pačių sudarytus siuntinius (tik 

naujų prekių). Tokius siuntinius (iki 22 Ibs) galite ad
resuoti mums, ir mes juos išekspedijuosime į Lietuvą už 
Inturisto imamą mokestį. Mūsų sąskaitos už per mus 
Jūsų pasiųstus į Lietuvą siuntinius suteikia teisę gauti 
atitinkamą Income Tax sumažinimą. Prie tokių siunti
nių galime pridėti šį tą ir iš mūsų kataloginių prekių. 
Siųskit užsakymus, reikalaukit pavyzdžių ir kainininkų:

| BALTIC STORES LTD. I
(Z. JURAS) j

421, HACKNEY ROAD, LONDON, E.2. Z
Telef. SHO 8734 g

Seniausioji šioje srityje lietuvių firma. Greitas, garan- g 
tuotas ir gavėjo parašu patvirtintas pristatymas! 1
Atstovai: Anglijoje — A. Kuzmickas, 31 Milton St., Eccles, f
Manchester. JAV — L. Venckus, 7030, So. Taiman Ave., Chicago, =

~ III. Australijoje — K. Stankūnas, 5 Markwell St., Brisbane, Qnland. ||
g Kanadoje — A. Kusinskis, 124 Park St., Sudbury, Ont. |
B ’ - s

II

ALEKSANDRAS MERKELIS

A. Smetonos jo vardinių išvakarėse. 8 vai. 
vakare Jaunosios Lietuvos Sąjunga respuo 
Iikos preziaemo vaiuimų pioya valstyoes 
Teatre ruošė jam pagerbti Koncertą, kuria-, 
me jis taip pat turėjo dalyvauti.

Apie 10 vai. vakaro, respublikos prezi
dentui A. Smetonai su savo palydovais su 
grįžus iš Valstybės Teatro, pradėjo posė
džiui rinktis vyriausybės ir karinės vado
vybės nariai. Posėdyje ministras pirminin 
kas A. Merkys nušvietė savo pasikalbėji
mus su Molotovu. Jie buvę labai nemalo
nūs. Molotovas visą laiką Lietuvos vyriau
sybę kaltinęs, jai prikaišiodamas antisovie 
tiškumą, nedėkingumą, grąžinus Vilnių, Lie 
tuvos visuomenės simpatijas Suomijai, su 
kuria Sovietų Sąjunga kariaujanti ir t.t. 
Lietuvos kariuomenės vadas gen. St. Raš
tikis buvęs vienintelis aukštas pareigonis, 
nuoširdžiai palankus Sovietų Sąjungai, ir 
dėl to jis iš savo pareigų buvęs paleistas į 
atsargą, o tuo tarpu vidaus reikalų minist 
ras K. Skučas ir Saugumo Departamento 
direktorius A. Povilaitis, kurie už savo an- 
tisovietinius veiksmus turėję būti smar
kiai nubausti, dar tebeiną savo pareigas. 
Vidaus reikalų ministras K. Skučas, posė
džiui pasibaigus, atsistatydino.

Molotovas, nebūtais dalykais kaltinda
mas ir visaip koneveikdamas Lietuvos vy
riausybę, betgi iš viso to nepadarė jokių 
konkrečių išvadų, nepateikė jokių Lietu
vai reikalavimų, kuriuos ji turėtų vykdyti, 
kad tarp abiejų valstybių santykiai pagerė 
tų. Jis taip pat neleido A. Merkiui atremti 
Lietuvai daromų pramanytų kaltinimų. Bu 
vo tikimasi, kad jis Sovietų Sąjungos reika 
lavimus Lietuvos vyriausybei įteiks Mask
voje pasilikusiam užsienio reikalų minist 
rui J. Urbšiui. Ministro pirmininko A. Mer 
kio pranešimas vyriausybės ir karo vado
vybės nariams buvo informacinis, ir dėl jo 
posėdžio dalyviai nieko nenutarė.

A. Merkio pranešimas respublikos prezi
dentą A. Smetoną galutinai įtikino, kad 
Sovietų Sąjunga ruošiasi Lietuvą okupuo
ti, ir tai ji darys nedelsdama. Ši nuojauta, 
virtusi jokiomis iliuzijomis nebesugriauna 
mu įsitikinimu, slėgė jo nuotaiką, kėlė dau
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sutemos Lietuva dabar buv. Sibiro tremtinė

gybę klausimų, kuriems nebuvo galima 
rasti teisingo atsakymo. Birželio 13-tą, jo 
vardadienį, iš Užugirio Kiemo atvažiavu
siai žmonai pasakė, kad jiedviems su vai
kais, vyriausybei ir daug kam kitam, gal 
būt, netrukus teks trauktis su kariuomene, 
priešinantis bolševikų smurtui. Tad tegu 
ji grįžta ūkin, susideda kelionei reikalingus 
daiktus ir laukia jo žinios, kurlink turės 
vykti. Greičiausia, į Žemaičių kraštą, nes 
ten dar nebuvo raudonosios armijos įgulų. 
Būdamas pavargęs, respublikos preziden
tas A. Smetona paprašė savo adjutantą nie 
ko nepriimti iš atėjusių jo pasveikinti. Ne
sutiko priimti net arkivyskupo metropolito 
Juozapo Skvirecko, kuris buvo ketinęs at
vykti. Jis respublikos prezidentą vardinių 
proga pasveikino telegrama.

Birželio 13 d. vakare respublikos prezi
dentas laukė ateinant ministro pirmininko, 
su kuriuo ketino svarstyti, kas vyriausybei 
darytina šiuo nepaprastai sunkiu Lietuvai 
metu. Apie tai vakar, posėdžiui pasibaigus, 
jam buvo priminęs. Tačiau pas respublikos 
prezidentą ministras pirmininkas teatvyko 
tik birželio 14 d., apie 10 vai. vakaro, apa
tiškas ir nusivylęs. Prezidento paklaustas, 
ar turįs kokių žinių iš Urbšio, tebesančio 
dar Maskvoje, atsakė, kad dar neturįs, bet 
kiekvienu metu jų laukiąs. Jiedviems besi 
kalbant, iš Užsienio Reikalų Ministerijos 
pranešė, kad netrukus būsianti gauta šif
ruota telegrama, pranešanti Sovietų Sąjun 
gos vyriausybės reikalavimus Lietuvos vy
riausybei. Jiems apsvarstyti ir atitinka
miems nutarimams padaryti į prezidentū
rą buvo kviečiama Ministrų Taryba ir ka
rinė vadovybė.

(Bus daugiau)

Chuliganas eina per miestą
(E) Apie chuliganizmo reiškinius Lietu

vos miestuose pasakojama „Tiesoje“ (rugs. 
12 d. Nr. 215) V. Minioto feljetone. Veiks
mas vyksta Klaipėdoje. Girtas jaunuolis 
korespondentą užkalbina gatvėje, tarda
mas: „Ei tu, kreivasnuki pilieti, duok šen 
pridegti“. Netrukus įsigėręs jaunuolis su
klumpa ir šaukia, kad „Mūsiškius muša, 
gelbėkit“. Atsiranda jaunuolių grupė, ir 
tarp jų įsiliepsnoja... mūšis. Vieni muša 
kitus, kiti šaukia, treti piudo. Po mūšio 
pašaukti milicininkai, tačiau chuliganai 
jau buvo išsibėgioję. Teisme koresponden
tui buvo paaiškinta: reikia, kad visi chuli
ganai būtų žinomi, ir reikalauti iš tėvų, 
kad jie atsiskaitytų kolektyvams dėl savo 
vaikų. Nusikaltėlius reikia auklėti... Pro
kuratūroje kalbėjo: teismai nenori bausti. 
Svarbiausia — reikia auklėti.

Toliau pasakojama apie chuligano elekt- 
romechaniko Broniaus Pikelio veiksmus. 
1947 m. pradėjęs „karjerą“, Pikelis plėši
kavo, mušė žmones, šešerius metus sėdėjo 
kalėjime. 1952 m. sėdėjo už chuliganizmą. 
Vėliau jis girtavo, darbininkui Michailui 
Ščipkovui išmušė dantis, kavinėje sumušė 
padavėją, užpuolė kulinarijos parduotuvės 
pardavėja. Vėliau, 1965 m., Pikelis girtas 
veržėsi į uosto teritoriją Klaipėdoje ir iš
keltojo sargybinę Antipovą. Atvykus uosto 
sargybos viršininkui Lisovskiui, Pikelis 
jam trenkė į galvą. Dar vėliau jis iš uosto 
išnešė 48 kilogramus silkių. Po visų „veiks 
mų“ chuliganas... dėkojo milicijai, proku
ratūrai, teismui už „laimingą“ gyvenimą... 
Chuliganas drąsiai žingsniuoja per mies
tą...

Dar 13.700 atžymėjimų
„Tiesa“ (spalio 28 d.) skelbia, kad už pa 

siektus laimėjimus ūkyje, moksle ir kultū
roje Lietuvos aukščiausiojo sovieto prezi
diumo aktu garbės raštais apdovanoti 
13.700 asmenų.

Tarp jų — 5240 pramonės, transporto, 
statybos ir ryšių pirmūnų, 3858 žemės ūkio, 
2106 mokslo, kultūros, švietimo, sveikatos 
apsaugos ir prekybos srityse dirbančiųjų.

Akmenė dirba partijos suvažiavimo 
garbei

„Tiesos“ bendradarbių pranešimu, iš Ak 
menės statybinių medžiagų kombinato kas 
dien išgabenama maždaug po 100 vagonų 
gaminių.

Nuo metų pradžios buvę pagaminta vir
šum plano 260 vagonų statybinių kalkių, 
850 vagonų kalkių rūgščių dirvoms tręšti 
ir dar kitų gaminių. Ypač didėjanti silika
tinių plytų gamyba. Šiemet jų būsią paga
minta 30 mil. daugiau negu pernai. Cemen 
to būsią pagaminta 31.000 tonų daugiau ne 
gu plane numatyta.

AŠTUNTOJI VIETA
Lietuviai lengvosios atletikos sportinin

kai, nors ir nesitikėjo, vis dėlto pakilo Al- 
ma-Atos varžybose iš dešimtos į aštuntą 
vietą ir parsivežė keturis medalius — du 
sidabrinius ir du bronzinius. Sidabrinius 
medalius laimėjo bėgikai: K. Orentas (5000 
m) ir V. Aleksiejūnas (3000 m). Bronzi
nius laimėjo diskininkas V. Jaras ir ieti- 
ninkas B. Burokas. Taip vyrai pagerino 
moterų pasiektą rezultatą (jos išsilaikė tik 
tūrėtoj dešimtoj vietoj), ir, sujungus visų 
taškus, lietuviams teko aštuntoji vieta 
(308,5 taškų). Estai su 412,5 taškų užėmė 
šeštą vietą, o latviai su 452 taškais — penk 
tą. (E)

RUSAI IR KITOS MAŽUMOS
Lietuvos nepriklausomybės laikais rusų 

mūsų gimtajame krašte buvo nedaug. Ta
čiau kai kuriose vietose burliokų buvo iš
tisi kaimai. Tai 1831 ir 1863 metų sukilimų 
pasėkos, šiek tiek buvo lenkų ir sulenkėju
sių lietuvių. Pastarieji dauguma susipras- 
davo ir grįždavo prie savosios tautos ka
mieno. Miesteliuose spietėsi Izraelio vai
kai.

Užėjus sovietams, kai kurie sulenkėję at 
krito ir pradėjo kalbėti lenkiškai, nes ne
buvo kas palaiko lietuvybę. Jei ir atsiras
tų tokių, tai nebūtų leidžiama. Nutautini
mas yra skatinamas ir palaikomas. Daug 
girdėti lenkiškai kalbant Vilniuje ir apylin 
kėse. Tikrieji lenkai iš Lietuvos beveik vi
si išvažiavo Lenkijon. Išvažiavo ir lietu
viai, kurių buvo mišrios šeimos arba kurie 
buvo gyvenę lenkų okupuotoje Lietuvos da 
lyje. Išvažiavo ir tie, kurie mokėjo tą išva
žiavimą „sukombinuoti“. Ir žydų daug iš
važiavo į Lenkiją. Važiuoja vyras su žmo
na Lenkijon — persiskiria. Lenkas susi
metrikuoja su žyde, o lenkė išteka už žydo. 
Išvažiuoja dvi šeimos. Nuvažiavę Lenkijon 
tuojau skiriasi. Už tokį biznį senais rub
liais imdavo net dvidešimt tūkstančių. Ta 
lenkų šeima neblogai uždirbo. Ir vieniems 
gerai ir kitiems.

Dabar iš Lietuvos daug žydų išvažiuoja 
į Izraelį.

Rusai iš Lietuvos niekur nevažiavo. Jie 
tik džiaugės: „Atėjo mūsų valdžia“. Val
džia jų neapvylė: rėmė, protegavo, davė 
tarnybas ir gerus darbus. Jie komunizmui 
irgi atsilygino — tapo komjaunuoliais, par 
tijos nariais, šuneliais ir išdavikais.

Daug Lietuvon privažiavo rusų iš toli
mų „plačiosios tėvynės“ pasviečių: karinin 
kų, lakūnų ir partijos darbininkų. Jie Lie
tuvon atsiveža ir savo šeimas. Radę čia ge
riau, pasikviečia ir gimines atvažiuoti. Jie 
tuojau aprūpinami butais ir darbu. O lie
tuviui vis darosi sunkiau ir sunkiau gauti 
darbą ir butą. Labai sunku gauti mūsų 
žmonėms valdišką butą.

Kaune rusų lakūnams pristatyta ištisa 
kolonija namukų. Tas pats ir Karmėlavoj.

Atvažiuoja į Lietuvą eibės ir paprastų 
rusų darbininkų. Jie čia ieško geresnio už
darbio ir duonos. Dirba prie statybų. Daug 
rusų dirbo Petrašiūnuose prie elektrinės 
statybos. Dar daugiau jų dirba Elektrė
nuose prie miesto ir elektros stoties staty
bos. Elektrėnai yra už Vievio naujai pa
statytas miestas, dešinėje pusėje Vilniaus 
plento.

Rusai Lietuvoje jaučiasi padėties vieš
pačiais. Spaudoje ir gyvenime jie vadina
mi „vyresniaisiais broliais“, o lietuviai juos 
vadina „skeltanagiais“. Jau šis pravardžia
vimas rodo, kad lietuviai turi rusams visur 
paklusti, todėl jų ir neapkenčia.

Įstaigose ir fabrikuose, kur tik geresnės 
ir geriau apmokamos vietos, žiūrėk — ru
sas ar „mūsiškis“ besėdįs.

Lietuvoj rusams patinka gyventi, nes ši 
respublika yra turtingesnė maistu ir kito
mis gėrybėmis.

Pagal konstituciją Lietuvoje turi vyrau-

DIEVO KARALYSTĖS ŽINIOS
(8)

(Tęsinys)
Atsargus tyrimas Senojo Testamento 

tekstų, kuriuose užtinkamas žodis šeol, pa
rodo, kad šitas „mirusiųjų pasaulis“ yra 
padėtis, į kurią nueina po mirties gerieji ir 
piktieji bei šventieji ir nusidėjėliai. Bet tai 
nėra būtinai amžinas mirties stovis. Jobas 
juk nesitikėjo pasilikti mirtyje. Todėl baig
damas savo maldą jis prašė Viešpatį, kad 
atsimintų jį ir pašauktų iš šeolio. Jis stato 
klausimą:. „Argi numiręs žmogus vėl bus 
gyvas?“ ir pats atsako į savo klausimą, pa
tvirtindamas savo viltį į prisikėlimą to
kiais žodžiais: „Tu šauksi mane, ir aš atsi
liepsiu, savo rankų darbui paduosi deši
nę“. — Jobo 14:13-15.

Tik vieną kartą Senajame Testamente 
žodyje pragaras yra įterptos mintys apie 
skausmus arba suspaudimą. Psalmėj 116:3 
mes skaitome: „Mirties skausmai (hebr. 
virves) apstojo mane, pragaro (šeolio) su
spaudimai prislėgė mane“, šitoje vietoje 
kalba Dovydas, kuris kai kada pasiduoda
vo gundymams; bet jo širdis buvo ištikima 
Sutvėrėjui, ir dėl to kalbama apie jį, kaip 
apie „vyrą pagal Dievo širdį“. (Ap. Darb. 
13:22). Juk netiktų pasakyti, kad toks vy
ras buvo atiduotas pramanytam amžinam 
kankinimui viduramžių pragare. Tai ką gi 
jis nurodo sakydamas: „pragaro suspaudi
mai prislėgė mane“?

Skaitant toliau, Dovydo žodžių prasmė 
paaiškėja. Jis aiškina, kaip Viešpats išgel
bėjo jį iš mirties, nors jis ir buvo mirtinai 
susirgęs. „Pragaro skausmai“, apie kuriuos 
jis kalba, yra kentėjimai, kurie vargina 
žmogų ir galop nukankina arba užtraukia 
jam mirtį. Bet nors laikinai jis buvo išgel
bėtas. Taip žiūrėdami, mes matom, kad vi
si pasaulio kentėjimai, kurie pagaliau įve
da į mirtį, gali būti pavadinti „pragaro 
skausmais“, nes jie pasibaigia mirtyje, 
šeolyje arba Biblijos pragare.

Pragaras Naujajame Testamente
Naujajame Testamente yra vartojamas 

graikų žodis hades išversti hebrajų žodžiui 

ti respublikinė lietuvių kalba. Bet taip nė
ra. Vilniuje įstaigose dažnai vartojama ru 
sų kalba. Čia daugybė svetimųjų: rusų, 
lenkų ir žydų. Pastarieji čia labai gerai 
jaučiasi. Vilniaus gatvėse mažiau išgirsi 
lietuviškai kalbant. Čia ir lietuviai tarnau
tojai su žmonėmis kalba rusiškai.

Sakoma, kad Vilniuje yra apie 30 proc. 
rusų.

Sostinėje Vilniuje yra daug lietuvių stu 
dentų. Jie visi kalba lietuviškai ir saugo
ja ir puoselėja didžiajam Gedimino mieste 
savų mamyčių kalbą. Jei pasitaiko studen
tų grupėj atžagareivis, tai jie greit savo 
„metodu“ išmoko jį lietuviškai kalbėti. Be 
to, lietuvių studentų šokių ir dainų an
sambliai, sportininkų grupės per šventes 
gražiai reprezentuoja savo tautą. Tai Vil
niaus aukštųjų mokyklų pažibos.

Reikia džiaugtis, kad lietuviai studentai 
visur eina su lietuviška daina ir tautiniais 
šokiais. Mūsų liaudies dainos liko neper
sunktos komunistine ideologija.

Kaunas yra lietuviškas miestas. Gatvėse 
vyrauja lietuvių kalba. Čia susirinkimuose 
ir suvažiavimuose kalbama lietuviškai. Jei 
pasitaiko koks rusas, tai k&lba rusiškai be 
vertėjo, nes jau visi supranta rusiškai. Ru
sai, ilgesnį laiką pagyvenę Lietuvoje, pra
moksta lietuviškai. Po metų jie jau daug 
supranta, ir jiems girdint ne viską galima 
šnekėt.

Visi įstaigų, mokyklų, krautuvių, kavi
nių, restoranų ir įmonių pavadinimai rašo
mi lietuvių kalba, o apačioje rusiškai. Vi
sose įstaigose praktikuojamos abi kalbos. 
Anketų formos ir pareiškimai būna lietu
vių ir rusų kalbomis. Pasirinkdamas pa
reiškimą ar anketą, numatai, kur ji eis: 
jei pasiliks Lietuvoje — imi lietuvišką, jei 
eis toliau Sovietijon — pasinaudoji rusiš
ka. Lietuvos ribose susirašinėjamą lietuviš 
kai.

Labai liūdna, kad daug Lietuvos jauni
mo siunčiama į Rusijos gilumą darbams. 
Jie ten dirba, gyvena kelerius metus su ru 
sais, susidraugauja, veda ruses ir nutaus
ta. Kiti ten ir gyventi pasilieka. Grįžę su 
rusėm žmonom, Lietuvoje didina rusų pro 
centą. Ir taip planingai ir nekaltai vykdo
mas krašto rusinimas.

Gyvendama Kaune pažinau vieną rusų 
šeimą. Išsikalbėjus paaiškėjo, kad jie yra 
kilę nuo Voronežo. Duktė ištekėjusi išsikė
lė į Leningradą, o tėvai pasiliko Kaune gy 
venti. Paklausiau, kodėl nevažiuoja pas 
dukrą gyventi. Atsakė, kad iš Kauno nie
kur nevažiuos. Čia esą daugiau maisto ir 
kitokių prekių. Dukroms kai kada nuperka 
iš’ amerikoniškų siuntinių prekių. Lietuvoj 
kapai gražiai sutvarkyti ir aptverti, o Voro 
neže karvės kapinėse ganosi. Girdi, liksim 
čia gyventi ir mirti.

Grįždama iš Sibiro, nusipirkau trauki
nio bilietą Tomskas - Kaunas. Maskvoje 
reikėjo pervažiuoti į Beloruskaja stotį. At
sistojau eilėn bilieto kompostiruoti. Už 
manęs atsistojo jaunas vyras. Apie jį suki
nėjasi žmona, 5 metų berniukas ir du se
niai — uošviai. Visi tarp savęs kalba rusiš

(Nukelta į 4 psl.)

šeol tose vietose, kur cituojama iš Senojo 
Testamento. Būdingą pavyzdį turime Ap. 
Darb. 2:27: „Nes tu nepaliksi mano sielos 
pragare (pekloje, hadėje) ir neduosi savo 
šventajam matyti supuvimo“. Šitie žodžiai 
yra ištrauka iš 16 Psalmės, kur, pagal Apaš 
talo Petro įkvėptąjį liudijimą, pranašas Do 
vydas išpranašavo mirtį ir prisikėlimą Jė
zaus. Šitoje pranašystėje Dovydas vartojo 
hebrajų žodį šeol; vertime gi Apaštalas pa
naudojo graikų žodį hades. Iš to mes žino
me, kad žodis hades Naujame Testamente 
reiškia tikrai tą patį, ką žodis šeol Senaja
me Testamente. O matydami, kad Pamoks
lininko 9:10 pranašas išaiškino, jog šeolis 
yra nesąmoningumo padėtis, nebelieka jo
kių abejonių dėl to, ką reiškia žodis praga
ras Naujame Testamente.

Šv. Petras aiškina, kad Psalmėje 16:10 pa 
rašytoji Dovydo pranašystė kalba apie mir 
tį ir prisikėlimą Jėzaus. Jo aiškinimas svar 
bus tuo, kad jame pasakyta, jog pats Jėzus 
pateko į Biblijos pragarą tada, kai buvo nu 
miręs. Taip tat pasirodo, kad Biblijos pra
garas nėra tokia vieta, apie kokią kalbėda 
vo viduramžių teologai; mes juk nemano
me, kad Jėzus nuėjo į kankinimo vietą. Bet 
atsimindami, kad Biblijos pragaras yra 
mirties padėtis arba stovis, mes supranta
me, kodėl Jėzus turėjo nueiti į pragarą. 
Biblija aiškina, kad Jėzus, vykdydamas 
žmonijos atpirkimo darbą, užėmė nusidėjė
lio vietą mirtyje, taip pasidarydamas atpir 
kimu arba atvadavimo kaina už pasaulio 
nuodėmes. Taip darydamas, jis „paragavo 
mirtį už kiekvieną žmogų“, ir dėl to turėjo 
nueiti į mirties padėtį arba į Biblijos pra
garą. Žr. Iza. 53:3-10; 1 Tim. 2:3-6; Ebr. 2:9.

(Bus daugiau)
Kas domisi Tiesa, reikalaukite (nemo

kamai) spaudos, knygelių ir traktatų šiuo 
adresu:

L B S A
212 E. Third St., Spring Valley, Hl.

U.S.A. (61362)

Apmokamo skelbimo teisėm
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Europos lietuvių kronika 
T 

EKSKURSIJA AMERIKON ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Ryšium su Čikagoje ruošiamu Jaunimo 

Kongresu ir Dainų Švente, kilo sumany
mas suruošti didesnę ekskursiją į Ameri
ką, kurioje galėtų dalyvauti jaunimas ir 
vyresnio amžiaus lietuviai, norintieji nu
vykti į Dainų Šventę bei aplankyti savo 
gimines ir draugus.

Skrendant lėktuvu, galima gauti papigin 
tą kelionę (Londonas - Detroitas ir atgal 
— apie 70 svarų), jeigu susidarys pakan
kamas skaičius keleivių lėktuvui pripildy
ti. Todėl, organizuojant ekskursiją, pirmoj 
eilėj reikia žinoti, kiek susidarys ekskur
santų.

Ekskursija turėtų išvykti iš Londono 
paskutinę birželio mėnesio savaitę ir grįžti 
atgal po dviejų savaičių.

Norintieji dalyvauti ekskursijoje, prašo
mi pranešti iki lapkričio 25 dienos laišku 
DBLS Valdybai, 1 Ladbroke Gardens, Lon 
don, W.11, voką antroje pusėje pažymint 
„Ekskursija“. Pinigų siųsti nereikia.

Gruodžio mėn. pradžioje per E.L. bus pa 
skelbta, ar susirašė reikiamas skaičius 
žmonių.

ENCIKLOPEDIJA ANGLŲ KALBA
E. L. Nr. 43 buvo paskelbta, kad 1966 

metais Amerikoje bus pradėta leisti 6 to
mų Lietuvių Enciklopedija anglų kalba, 
kuri bus be galo vertingas leidinys kitatau 
čiams, kurie domisi lituanistika, ir lietuvių 
kilmės žmonėms, kurie nemoka savo kal
bos.

DBLS Valdyba norėtų paraginti Brita
nijos lietuvius, o ypač Skyrių Valdybas, 
kad pagal galimybes stengtųsi praskinti 
kelią šiam veikalui į anglų viešąsias biblio 
tekąs ar bent universitetų bibliotekas, kur 
yra mokoma giminingų dalykų.

Kur yra didesnės lietuvių kolonijos, 
bent viena miesto- biblioteka turėtų turėti 
Lietuvių Enciklopediją. Visų 6 tomų kaina 
apie 30 svarų. Kviečiame pasiskaityti dar 
kartą straipsnį laikraštyje ir pranešti En
ciklopedijos leidėjui, kas yra daroma jūsų 
Skyriaus ribose.

METRAŠTIS
DBLS Valdyba nutarė išleisti Britanijos 
Lietuvių Metraštį. Medžiagą surinkti ir pa 
ruošti paprašytas K. Barėnas.

Sumanymas išleisti metraštį buvo iškel
tas paskutiniame DBLS suvažiavime. Kny
ga galės pasirodyti ne anksčiau kaip už 12 
mėnesių. .

LONDONAS
KARIUOMENĖS ŠVENTĖ

Lapkričio 27 d., šeštadienį, Londono lie
tuvių parapijos choras Parapijos salėje 
(345 A Victoria Park Rd., London, E.9) ruo 
šia Kariuomenės Šventės minėjimą.

Programoje: trumpas žodis, o vėliau bus 
kartojama V. Alanto 2 veiksmų pjesė „Ky
la vėtra ūkanose“.

Pradžia 7.30 vai.
VĖLINIŲ PROCESIJA KAPINĖSE

Lapkričio 7 d., sekmadienio pavakariu, 
Londono lietuviai lankė mirusius savo ar
timuosius šv. Patriko kapinėse.

Gamtai apsigaubiant naktim, gausi pro
cesija nuo kapinių koplyčios pajudėjo per 
kapinių plotą į lietuviškas kapines degan
čiomis žvakutėmis, kalbėdami rožinį už 
mirusius, sustodami penkiose vietose su 
specialiomis intencijomis: už mirusius ku
nigus, tėvus, karius, už tuos, kurių niekas 
neatmena, ir pagaliau lietuviškame skyrių 
je už tuos, kurie palaidoti lietuviškuose ka 
puošė.

Kapus papuošė Babilių šeima, ant kiek
vieno kapo padėdama po gėlių puokštę ir 
po dvi žvakutes.

Apeigoms baigiantis, tarė žodį kun. Juo
zas Budzeika, MIC.

Išsiskirstant lietuviškas kapinių skyrius 
skendėjo žvakučių šviesoje. S.K.

BRADFORDAS
KARIUOMENĖS MINĖJIMAS

Lapkričio 27 d., šeštadienį, 6.30 vai. vak., 
Vyties Klube rengiamas

Kariuomenės šventės Minėjimas.
Programoje įžanginis žodis, nauja ir įdo

mi meninė dalis, o vėliau norintieji galės 
pasišokti.

Visus maloniai kviečia atsilankyti.
Kultūrinis Komitetas 

□ISISISISISISISISISISISISISISI

LIETUVIŠKAS KRUPNIKAS
Tik ką gavome iš Lietuvos valsty

binės Vilniaus gamyklos Lietuviš
ko Krupniko siuntą.

Labai skanus.
šis lietuviškas gėrimas parduo

damas bonkose po % litro, origina
liame Ipokavime. Stiprumas — 40 
lietuviškų laipsnių. Kaina £2.0.0 už 
bonką arba su pasiuntimu į bet ku
rią D. Britanijos vietą £2.3.0.

Reikalaukite, rašykite: Z. Juras, 
421 Hackney Rd., London E.2.

SISISISISISISISISISISISISISIE

MŪSŲ RĖMĖJAI
Apsimokėdami už Nidos Knygų Klubo 

leidinius ar „Europos Lietuvį“, buvo malo
nūs pridėti aukų lietuviškam spausdintam 
žodžiui paremti šie tautiečiai: 22 šil. R. I. 
Kvedaravičiūtė, po 20 šil. A. Širvaitis ir H. 
Pumeris,.18 šil. J. Strumskis, po 8 šil. A. 
Jasikas, K. Norkaitė, A. Kuzmickas ir K. 
Andriuškevičius, 7 šil. K. Jankus, 1 dol. B. 
P. Macnorius, 5 šil. J. Sadula, 4.6 šil. E. 
Gložaitis, po 4 šil. Ad. B-tis ir J. Šalvaitis.

LIET. SODYBA
ŠAUDYMO SEKCIJOS BALIUS

Sodybos Klubo šaudymo sekcija gruo
džio 3 d., penktadienį, Sodyboje ruošia pa
silinksminimą - balių.

Gros vietinis anglų orkestras, veiks ba
ras, loterija ir kt.

Pradžia 8 vai. Balius vyks iki 1 vai. ry
to. Įėjimas, įskaitant užkandžius, 6 šil.

Visi lietuviai ir kitų tautybių Klubo na
riai su draugais kviečiami gausiai daly
vauti.

Norintieji užsisakyti nakvynę, prašomi 
susitarti iš anksto.

Jei oras bus neblogas, tai šeštadienį ir 
sekmadienį bus proga pašaudyti.

SODYBA ŽADA KEISTI KRYPTĮ
Kaskart vis didesnis tautiečių būrys su

laukia pensijos amžiaus ir ieško ramaus 
kampo, kuriame galėtų savo gyvenimo sau 
lėlydžiui įsikurti. Sodyboje šiuo metu, ne
skaitant tarnautojų, jau gyvena 15 pensi
ninkų ar šiaip nedarbingų tautiečių' (vie
nas jų dirba už Sodybos ribų). Paskutiniai 
naujai atvykę yra N. Novošickis iš Luton 
ir J. Remeškevičius iš Birmingham. Yra ir 
daugiau kandidatų, pareiškusių norą per
sikraustyti į Sodybą.

Kaip matyti, šeima didėja, o kartu didė
ja ir priežiūros bei apgyvendinimo rūpes
čiai. Vyresnio amžiaus žmonės turi kito
kius reikalavimus, negu, sakysim, vasaro
tojai. Jie greičiau sunegaluoja ir iš viso 
yra reikalingi daugiau pagalbos bei supra
timo. Todėl, didėjant žmonių skaičiui, da
rosi beveik nebeįmanoma suderinti vasar
vietės ir senelių namų darbą bei uždavi
nius. Atrodo, kad gali tekti keisti kelio 
kryptį. Nuo ateinančių metų Sodyba bus 
priversta siaurinti vasarotojų verslą, vis 
daugiau vietos ir laiko skiriant nuolati
niams gyventojams ir klubui. Tuo pačiu 
numatoma prieiti ir prie galutinio Sodybos 
sulietuvėjimo...

Žinoma, pensininkų iš karto gal tiek ne
atsiras, kad galėtų visus namus pilnai ap
gyventi. Dalis kambarių turės būti palikta 
lietuviams vasarotojams. Kitų tautybių 
žmonės nebebūtų visiškai priimami, išsky
rus, žinoma, mišrias lietuvių šeimas ar jų 
draugus.

Jeigu šitokį persitvarkymą pavyktų įgy
vendinti, žymiai palengvėtų Sodybos aptar 
navimas. Sumažėtų, o gal ir visai atkristų 
sezoniniai darbininkai, kurių gauti iki šiol 
sudarydavo nemaža rūpesčio. Nuolatiniai 
tarnautojai galėtų turėti normalesnį darbo 
laiką ir tokias sąlygas, kokios yra kitose 
panašiose įmonėse.

Savaime suprantama, kad naujas persi
tvarkymas gali neigiamai atsiliepti į paja
mas bei pelną. Nors iš tikrųjų pelnas nėra 
galutinis Sodybos tikslas, bet vis dėlto iki 
šiol ji sugebėjo ne tik pati save išlaikyti, 
bet dar šiek tiek tobulėti ir plėstis. Kad ši
tas darbas ir'toliau nesusitrukdytų, reikia 
trijų sąlygų.

1. Lietuviai pensininkai ar šiaip nedar
bingi, kurie numato ateity keltis į Sodybą, 
turėtų jau dabar, bet ne vėliau Kalėdų, pra 
nešti savo pageidavimus. Jei paaiškėtų, 
kad lietuvių kandidatų nėra pakankamai, 
gali tekti priimti vieną kitą žmogų iš ša
lies (susidomėjimo yra rodę ir JAV lietu
viai pensininkai).

2. Iš kurio taško Sodybą bevertintum, 
vis tiek lengva prieiti išvados, kad tai yra 
visiškai tinkama vieta lietuviams atotogau 
ti. Bent pradžioje, reikėtų apie 200 vasa
rotojų, kad persitvarkymo planas galėtų 
būti be rizikos įgyvendintas. Tačiau kuo 
daugiau lietuvių per vasarą lankysis ii; ato 
stogaus, tuo lengviau bus Sodybai išsilai
kyti ir stiprėti. Ir, žinoma, kuo anksčiau 
vasarotojai atsiųs atostogų užsakymus, tuo 
lengviau bus iš anksto susitvarkyti.

3. Sodybos klubas su naujai suorganizuo 
ta šaudymo sekcija pamažu plečia savo 
veiklą ir didina apyvartą. Įsijungiant di
desniam skaičiui vietinių gyventojų, klu
bo ateitis darosi vis labiau užtikrinta. Per 
jį lietuviams į pagalbą ateina svetimieji. 
Tačiau iki šiol dar vis jaučiamas nepakan 
karnas savųjų susidomėjimas. Jei bendrom 
jėgom pasiseks visus klubo užsimojimus 
įgyvendinti, tai ateity jis pasidarys stam
bus Sodybos ramstis ir pagalbininkas.

Iš to, kas čia trumpai pasakyta, matyti, 
kad Sodyba pamažu artėja į savo tikrąją 
paskirtį. Ji ryžtasi organizuoti visas turi
mas galimybes, kad daugiau galėtų padėti 
saviesiems.

j.l.

COVENTRY
KARIUOMENĖS ŠVENTĖS MINĖJIMAS 

SU KONCERTU
DBLS Coventrio skyriaus valdyba lap

kričio 27 d., šeštadienį, 6 vai. vak., Co-ope
rative Hall, Walsgrave Rd., rengia

Kariuomenės Šventės Minėjimą.
Programoje: trumpa paskaita, solistės J. 

Liustikaitės dainos, eilėraščiai, šokiai, lo
terija ir kt.

Šokiams iki 12 vai. gros geras orkestras. 
Veiks baras ir užkandinė iki 11 vai.

Mielus tautiečius su šeimomis, draugais 
ir pažįstamais iš toli ir arti maloniai pra
šom atsilankyti, praleisti linksmai laiką 
tarp draugų ir pažįstamų, o solistė J. Lius- 
tikaitė tikrai sužavės ir pradžiugins visus 
dainomis, nes solistė tai įrodė kitose Angli 
jos ir Vokietijos lietuvių kolonijose.

Salė pasiekiama iš miesto autobusų sto
ties Nr. 4-6 autobusais.

Iki pasimatymo minėjime!
Skyriaus Valdyba

NOTTINGHAMAS
PRISIMINTINA

Marijonų Liet. Jaunimo Židinys lapkr. 
21 d., sekmadienį, 11 vai., mini savo globė
jos Vilniaus Aušros Vartų Marijos šventę 
su ypatingesnėmis pamaldomis. Po jų — 
pradedama sekmadienio liet, mokykla. Ad
resas: 16 Hound Rd., West Bridgford.

BENDRADARBIAI
Liet. Jaunimo Židinį - bendrabutį parė

mė Derbio ir apylinkės lietuviai 28 sv. 10 
šil. auka. Vadovybė reiškia gilią padėką 
aukotojams ir rinkėjui Petrui Popikai. 
Šios srities tautiečiai parodė jautrų nauja
kurės įstaigos reikalų supratimą.

Skautų vadovė s. G. Zinkienė įteikė gra
žių siuvinių - drabužių. Ačiū.

MIRUSIEMS
Vėlinių oktavos proga tautiečiai, vado

vaujant kun. A. Gėrybai, aplankė liet, ka
pus ir maldoje prisiminė žuvusius Lietu
vos laisvės kovotojus bei mirusius.

BURIASI JAUNIMAS
Jaunimo Židinyje savo sueigas pradeda 

skautės ir skautai. Mergaitėms vadovauja 
E. Zaveckienė, berniukams J. Zaveckas.

BALIUS VIENGUNGIAMS
Lapkričio 13 d., šeštadienį, rengiamas 

viengungiams pagerbimo balius. Bus šilti 
ir šalti užkandžiai, veiks baras.

Įėjimo mokestis: vyrams 1 svaras, mote
rims 10 šil.

Balius rengiamas Ukrainiečių salėje, 
apatiniame kambaryje, Bentick Rd.

Pradžia 6 vai. vak.
Kviečiame vietos bei apylinkės tautie

čius atsilankyti.
Nottinghamo Moterų Draugija

KARIUOMENĖS ŠVENTĖ
Gruodžio 4 d., 6 vai. p.p., Ukrainiečių 

Klubo salėje (30 Bentinck Rd.) rengiamas
Kariuomenės Šventės minėjimas.

Programoje: V. Zdanavičiaus paskaita, 
o meninėj daly Londono Vaidilos grupė su
vaidins V. Alanto 2-jų veiksmų pjesę KY
LA VĖTRA ŪKANOSE (režisūra P. Maša- 
laičio).

Ta proga kviečiame lietuvius ir tolimų 
apylinkių DBLS skyrius ir kitų organiza
cijų vadovus surengti ekskursijas ir pasi
naudoti proga Nottinghame pamatyti Lon
dono Vaidilos teatrą.

Be to, prašome vietos lietuvius laikytis 
punktualumo, kad liktų laiko pasibaigus 
programai pasidalyti mintimis su svečiais 
ir kaimynais.

Nottinghamo DBLS Skyrius

LIETUVA DABAR — (Atkelta iš 3 psl.)
kai. Išsikalbėjus paaiškėjo, kad ir jie va
žiuoja Kaunan.

Pasirodo, tas vyras yra lietuvis. Su tė
vais buvo ištremtas Sibiran dar visai ma
žas. Abu tėvai mirė. Mažajam našlaičiui ar 
tinosi badas ir mirtis. Jį priglaudė ir išau
gino viena rusų šeima. Užaugęs vedė jų 
dukterį. Lietuvių kalbą beveik užmiršęs. 
Bet vis tiek važiuoja Lietuvon ir veža krū 
vą rusų.

Ir taip visais keliais ir takeliais plūsta 
mūsų tėvynėn maskoliškas gaivalas, nes 
čia geriau gyventi.

Išvažiuojant apsidairiau Kauno stoty. 
Čia buvo labai daug rusų iš „plačiosios tė
vynės“. Atskirsi juos iš apsirengimo: ap
driskę, su fufaikėm. Prisipirkę dėžes ir 
maišus sviesto, dešrų, kumpių, duonos, bul 
kų ir kitų maisto produktų, snaudžia sugu
lę ant suolų ir aslos ir susigūžę laukia 
traukinio. Jie atvažiuoja ne tušti. Atveža 
parduoti svogūnų, grybų, saulėgrąžų, vais
tažolių, dėžučių, krepšių, o kartais ir šluo
tų iš Baltgudijos. Tai dažnas vaizdas Lie
tuvos stotyse. Tas rodo, kad mūsų tėvynėje 
yra daug geriau, negu kitose respublikose.

Komunizmas mūsų tautai nėra jau taip 
labai pavojingas, nes despotiški režimai ir 
sistemos ilgai neišsilaiko. Ateis galas ir 
jam. Bet mirtinas ir pavojingiausias mūsų 
tautos priešas yra maskoliškas imperializ
mas ir kolonializmas.

JAUNIMO METAI
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdy

ba paskelbė 1966 metus Jaunimo Metais. 
Jie prasidėjo su Kanados Lietuvių Jauni
mo Kongresu 1965 metais spalio 8-10 die
nomis Toronto mieste.

Pats didžiausias Jaunimo Metų įvykis 
bus Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresas 
1966 m. birželio 30 d. — liepos 3 d. Jungti
nėse Amerikos Valstybėse, Chicagos mies
te. Jis vyks kartu su trečiąja JAV ir Kana
dos Lietuvių Dainų švente. Tuo metu į 
Chicagą susirinks tūkstančiai jaunimo. 
Prieš kongresą iš toliau atvykusiems daly
viams ir svečiams bus įvairi programa. Pa
ties kongreso metu bus jaunimo sesijos, li
tuanistinių mokyklų šventė, koncertai ir 
net šokių vakarai. Kongresą baigiant bus 
didinga Dainų šventė liepos 3 d.

Kongreso ruošimu ir pravedimu rūpina
si Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongreso Ko 
mitetas, sudarytas iš jaunimo organizacijų 
pirmininkų ir atstovų.

Rengėjų didžiausias rūpestis, kad kuo 
daugiau jaunimo iš kitų kraštų atvyktų į 
kongresą ir čia pajustų stiprią gyvą lietu
višką nuotaiką. Tuo norima visų kraštų lie 
tuvių jaunimą suartinti, leisti pamatyti vie 
niems kitus ir pasisemti paskatinimo at
eities lietuviškam darbui. Iš kitur atvykę 
jaunuoliai bus apgyvendinti šeimose, kur 
tokio amžiaus jaunuolių esama. Po kongre 
so bus sudarytos sąlygos dalyvauti JAV 
vykstančiose jaunimo stovyklose.

Kongreso Komitetas kartu su Finansų 
Komisija jau atliko ir atlieka daug įvairių 
paruošiamųjų darbų: rūpinasi posėdžių sa 
le, kviečia paskaitininkus, skelbia kongre
so plakato konkursą, išleido specialų ženk
lą lipinti prie automobilių langų, rengia 
jaunimo kalendorių ir kt. Numatyta vi
siems metams programa (ji skelbiama at
skirai).

Jaunimo metai bus baigti Studentų Są
jungos suvažiavimu.

Šis Jaunimo Metų paskelbimas, žinoma, 
liečia visą D. Britanijos Liet. Bendruome
nę ir jos jaunimą, kuris kviečiamas tame 
kongrese gausiai dalyvauti. Visi jaunuo
liai, kurie pajėgtų apsimokėti kelionės iš
laidas nuo Londono iki Chicagos ir atgal, 
ten gaus pilną išlaikymą. Jeigu pasisektų 
sudaryti didesnį Skaičių važiuojančių, bū
tų galima gauti papigintas keliones, o kai 
vyksta ir Dainų šventė, tai galėtų važiuoti 
ir nejaunuoliai. Jeigu susidarytų daugiau 
negu šimtinė, būtų daug pigiau negu 21 
dienos ekskursinė kelionė.

Visi, kurie norėtų važiuoti, prašomi kuo 
greičiau užsiregistruoti pas D. Britanijos 
Lietuvių Bendruomenės Valdybos sekreto
rių: S. Kasparas, 32 Puteaux House, Lon
don, E.2.

Kongreso komitetas nestato jokių reika
lavimų — gali dalyvauti visi jaunuoliai,

MANCHESTERIS
LINKSMAVAKARIS

Lapkričio 27 d., šeštadienį, Manchesterio 
Lietuvių Socialinio Klubo Valdyba savo 
patalpose rengia linksmavakarĮ.

Programoje: E. Navickienės eilėraščiai,
J. Virbicko jumoristika.

Šokiams gros P. Laukio kapela.
Pradžia 6 vai. vakaro. Prašome gausiai 

dalyvauti.
Klubo Valdyba

KARIUOMENĖS ŠVENTĖS MINĖJIMAS
Kariuomenės šventės minėjimą čia su

rengė LVS Ramovė. Minėjimą atidarė Ra
movės pirmininkas K. Murauskas, į garbės 
prezidiumą pakviesdamas šio vakaro pa
skaitininką pik. Strimą, savanorius - kū
rėjus Šukį ir Gerdžiūną, kun. Kamaitį, Bri 
tish Legion atstovą Mr. Martin, DBLS sky
rių atstovus — Manchesterio V. Kupstį, 
Rochdalės Banaitį, Stoke-on-Trent Dudė
ną.

Pik. Strimas įdomiai prisimena Lietuvos 
kariuomenę, ypač jos paskutiniąsias die
nas, ir savo asmeniškus pergyvenimus de
vintam pėst. pulke bei neryžtingą pasitrau 
kimą iš Marijampolės.

British Legion atstovas, sveikindamas 
ramovėnus, kvietė ko gausiausiai dalyvau
ti kartu su jais Remembrance Day eiseno
se, kur bus dedami vainikai už žuvusius 
karius.

Banaitis priminė reikalingumą daugiau 
domėtis tautiniais parengimais, nes dalis 
tautiečių vis nemato reikalo išeiti iš savo 
namų ir kartu su visais prisiminti savo 
tautos siekimus.

Antroji dalis — meninė. Malonu buvo sa 
vo tarpe matyti po sunkios operacijos ger
biamąjį Kuzmicką, kuris pristato mums so 
listę Liustikaitę. Ji išpildė lietuvių kompo
zitorių kūrinius ir keturias operos arijas. 
D. Karanauskas padeklamavo du eilėraš
čius, jaunutės balerinos Požėraitės gražiai 
pašoko baletą, o Rochdalės - Manchesterio 
tautinių šokių grupė keletą šokių.

Tautinių šokių grupė, vadovaujama Ver 
bickaitės, daro puikią pažangą, ir greitai ti 
kimės turėti pajėgų vienetą, su kuriuo ga
lėsime išeiti ir į platesnę visuomenę.

Solistei ir balerinoms akomponavo pia
nistas J. McRricht, tautiniam šokiam akor- 
dionistas Laukys.

Solistė ir šokių vadovė apdovanotos gėlė 
mis, o visiems dalyvavusiems šiame minė
jime liko gražių prisiminimų.

A. K.

IR KONGRESAS
nepaisant amžiaus, mokslo ar tikybos. Su
augusieji negaus veltui išlaikymo.

Šis informacinis straipsniukas parengtas 
pagal Pasaulio Lietuvių Bendruomenės V- 
bos atstovo Jaunimo Kongreso Komitete 
V. Kamanto pranešimą.

St. Kasparas

GLASGOW AS
LOTERIJA

Lapkričio 8 d. Blaivininkų Draugijos sa
lėje (po pamaldų) įvyko šv. Kazimiero pa
rapijos Škotijoje metinė loterija, pagal tra 
diciją vaišinantis arbatėle.

Loterijos platinimas buvo pravestas vi
soje D. Britanijoje, neaplenkiant nė Lietu
vių Sodybos ir Lietuvių Namų Londone.

Susirinko gana daug žmonių, jų tarpe 
parapijos pirmininkas J. Bliūdžius, paleis
tas iš ligoninės kelioms valandoms, nes li
ga buvo jį pakirtusi, bet dabar jau sveiks
ta. v

Loteriją pravedė prel. J. Gutauskas, ku
ris ta proga įteikė iš šv. Sosto atsiųstuo
sius palaiminimo lapus Juozui Krikščiūnui 
ir Juozui Žylai už jų ilgametę veiklą šv. 
Kazimiero parapijoje. J. Krikščiūnas yra 
buvęs ilgametis šv. Kazimiero parapijos
pirmininkas ir apskritai visų lietuviškų or 
ganizacijų didelis rėmėjas, į Škotiją atvy
kęs dar prieš pirmąjį karą. J. Žyla į Sko- ' 
tiją atvyko 1914 m. ir tuoj įsijungė į čia 
buvusias lietuviškas organizacijas. Ilgiau
siai išbuvo šv. Kazimiero parapijoje, eida
mas įvairias pareigas, bet daugiausia iždi
ninko, kadangi buvo pasižymėjęs dideliu 
sąžiningumu. Jis dar buvo parvažiavęs Ne
priklausomos Lietuvos laikais į savo kraš 
tą ir tuos laikus su malonumu širdyje pri
simena ir pasipasakoja, kad Lietuvą rado 
jau be rusų žandarų ir žmonės ne tik kai
muose, bet ir miestuose visi kalbėjo lietu
viškai. Žinoma, ir dabar norėtų nuvažiuoti 
į Lietuvą, bet, kai nėra kaip reikia ir nega
lima parvažiavus laisvai' su žmonėmis pa
buvoti, tai nėra ko ten ir važiuoti.

Pasišnekučiavę, pasivaišinę, kas laimėjo 
loterijoje — pavaišino ir nelaimėjusius, ir 
visi su gera nuotaika skirstėsi namo.

K. Tamošiūnas

DERBY
SKAUTIŠKŲ FILMŲ VAKARAS

Lapkričio 27 d., 6.30 vai. vak., DBLS 
Derby Skyriaus patalpose („Spa Inn“, Ab
bey St.) ruošiamas skautiškų filmų vaka- - 
ras. Bus rodomi filmai iš šių metų Rambo- 
ree ir vasaros stovyklos. Kartu bus rodomi 
spalvoti paveikslai iš skautiško gyvenimo.

Suinteresuotus skautišku gyvenimu kvie 
čiame šiame subuvime dalyvauti.

Rengėjai

ŠITAIP BUVO ĮSIGYTAS APARATAS
Jau keli metai buvo sukami filmai iš 

skautiško gyvenimo ir stovyklų. Tų filmų 
pasižiūrėti teko skolintis ar nuomotis pro
žektorių.

V. Ignaičio iniciatyva dabar buvo ieško
ta geradarių, kurie paaukotų reikiamą su
mą aparatui įsigyti. Tam sumanymui pri
tarė Manchesterio Socialinis Klubas ir 
DBLS Bradfordo Skyrius. Bradfordo Sky
rius paaukojo 5 sv., Manchesterio Klubas 
10 sv. Aparato kaina buvo 18 sv. Tai daly- 3 
vaudamas Stoke skautų vieneto metinėse, 
K. Bivainis išlygino skirtumą — pridėjo 
3 svarus. Štai dabar jau ir turime nuosavą 
prožektorių!

Visiems aukotojams Rajono skautai ir 
skautės nuoširdžiai dėkoja.

IR VASARĄ, IR ŽIEMĄ,
IR RUDENĮ, IR PAVASARĮ 

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

TAURAS ,|
(A. BRIEDIS)

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

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

Manchester. RM
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