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PO SOVIETINIU 
KEVALU

Suslovas — simbolis
Į iškilmingąjį Lietuvos pavergimo su

kakties minėjimą Vilniun buvo atvažiavęs 
sovietinės komunistų partijos centro komi
teto prezidiumo narys Susiovas ir atvežė 
sukakties proga mūsų kraštui paskirtąjį 
Lenino ordiną. O tokiai pat šventei į Lat
viją buvo nuvažiavęs ministeris pirminin
kas Kosyginas, į Estiją — net pats aukš
čiausiojo sovieto pirmininkas Mikojanas. 
Jie irgi nusivežė ir paliko po ordiną.

Turint galvoje, kad Suslovas pagal eina
mąsias pareigas yra pats mažiausias iš tų 
visų trijų, tai išeitų, kad Lietuva sovietų 
laikoma lyg ir pačia menkiausia iš visų 
trijų Pabaltijo seserų. Bet šitoks įspūdis 
gaiėtų susidaryti tik Lietuvos bolševi
kams. O mes džiaugiamės, kad buvo atva
žiavęs Suslovas, o ne koks nors kitas aukš
tesnis pareigūnas. Suslovas juk yra tas 
pats asmuo, kuris po šio karo buvo atsiųs
tas į Lietuvą numalšinti sukilimo prieš so
vietinę valdžią. Vadinas, jis yra lyg ir sim
bolis sovietinių kruvinų pastangų privers
ti lietuvių tautą pasiduoti. Tikimės, kad 
daug lietuvių šitaip ir šiandien tebežiū
ri i jį.

O jeigu taip, tai Suslovo pasirodymas 
galėjo tik sujudinti, sukelti lietuviuose se
nus, bet skaudžius prisiminimus. O tai te
gali išeiti tik į gera.

Be to, pamatęs Suslovą ar išgirdęs jį 
kalbant Lietuvoje, lietuvis, aišku, galėjo 
pagalvoti: taip, jis yra tas pats, kuris mal
šino mus! Bet kur gi yra anas, kuris 1940 
m. kartu su armija atskubėjo Lietuvon ne
priklausomybės pasmaugti? Tai buvo De
kanozovas, ir jis jau pačių bolševikų su
šaudytas. Vadinas, gali ateiti eilė ir šitam 
kraugeriui. O jei gali, tai, tur būt, ir ateis 
vieną dieną.

Užjūrio lietuvių įtaka
Minint Lietuvos pavergimo sukaktį, pa

sirodo, nepašykštėjo vietos ir didieji rusiš
ki laikraščiai, „Pravda" ir „Izvestijos“. Tai 
lyg ir prieštarautų mūsų tvirtinimams, 
kad Lietuva tėra tik išnaudojamas užkam
pis. še, patys Lietuvą rusams valdantieji 

į pareigūnai gavo teisę net per tokius dide
lius laikraščius ir kaip reikiant pasigirti 
ir pasiskųsti! Tiesa, jie skundžiasi ne oku
pantu. Jie okupanto negali drįsti blogu 
žodžiu minėti. Tai jie skundžiasi rusams 
tik užsienyje gyvenančiais lietuviais, ku
rie padaromi visų nelaimių ir nepasiseki
mų kaltininkais.

„Pravda“, va, išsispausdino ta sukakties 
proga net specialiai „Tiesos“ redaktoriaus 
Zimano parašytąjį pamfletą, kuris, esą, 
skirtas pašiepti „šmeižikams iš užjūrio“.

Neturėdami po ranka to „Pravdos“ nu
merio, negalime patenkinti gavo smalsu
mo, kiek ten pralieta krokodilo ašarų. Ta
čiau stebimės, kad Zimanas taip didžiai 
vertina tuos vadinamuosius šmeižikus. 
Ten pat „Pravdoje“ juk Sniečkus tvirtina, 
kad Lietuvoje dabar per savaitę tiek paga
minama, kiek nepriklausomybės laikais 
per metus. Tai ko čia būtų skųstis, jei ši
taip gerai viskas vyksta? Deja, ta didelė 
gamyba, matyt, kur nors pro šalį nuva
žiuoja, žmonės vis tiek neturi ne tik 52 
kartus geresnio gyvenimo, negu anuomet, 
bet net tokio, kaip anuomet. Vadinas, žmo
nės nepatenkinti ir skundžiasi, dėl to ir 
Zimanas ieško atpirkimo ožio: kas čia ga
lėtų būti kaltas, kad tiek daug pagaminan
tieji žmonės tiek maža tegali sunaudoti?

Svetur gyvenantieji vadinamieji buržua
ziniai nacionalistai, pasirodo, sumaišė kor
tas ir šumauskui. Jis per „Izvestijas“ 
skundžiasi, kad tie nacionalistai neleidžia 
jam lyginti dabartinių Lietuvos pasiekimų 
su nepriklausomybės laikais. Tai Šumaus- 
kas vis dėlto paklauso to draudimo ir savo 
gamyba pralenkia popieriuje jau Belgiją, 
Olandiją, Švediją ir kitus kraštus.

Įdomūs jo palyginimai, kaip pats persi
laužimas.

Deja, tie palyginimai vis tiek niekuo ne
pagrįsti, vis tokie pat iš lubų paimti, kaip 
ir bet kokios sovietinės statistikos.

Mokslų akademija ir prievarta 
švęsti

Tie užsieniuose gyvenantieji vadinamie
ji buržuaziniai nacionalistai, pasirodo, ne 
tik Sniečkui, šumauskui ar Zimanui ne
duoda ramiai miegoti, štai „Tiesos“ repor
teris išgirdo iš užsienių per radiją, kad už
daryta Lietuvos mokslų akademija.

Žinoma, jis truputį pro šalį praklausė ar 
iš susijaudinimo iškraipė žinią, nes čia, 
svetur, niekas tokios žinios nebuvo skel
bęs. Buvo ir tebėra sakoma, kad mokslų 
akademija nėra savarankiška, kad ji pri
klausoma nuo Maskvos ir pagal šios nuro
dymus dirba.

O tas „Tiesos“ reporteris su šitokia ži
nia nubėgęs išgąsdino Žiugždą ir telefo
nais sujudino kitus akademikus ir akade
mijoje dirbančius pareigūnus. Tie pradėjo

REZOLIUCIJOS ATGARSIAI TAUTINĖ
(ELTA) Liepos 17 d. Vilniuje, Profesi

nių sąjungų rūmuose įvykusiame posėdyje 
pasakė kalbą LKP pirmasis sekretorius 
A. Sniečkus. Kaip įprasta, kiekvienoje 
Sniečkaus kalboje nepamirštami užsienyje 
gyveną „buržuaziniai nacionalistai“ bei 
laisvųjų lietuvių veikla laisvinimo srityje. 
Kai birželio 21 d. JAV Kongreso Atst, Rū
mai vienbalsiai priėmė Rezoliuciją, kuria 
priminti okupanto žygiai Pabaltijy ir JAV 
Prezidentas paprašytas Pabaltijo laisvės 
klausimą iškelti J. Tautose bei kituose 
tarptautiniuose forumuose, reikėjo laukti, 
kad toks svarbus amerikiečių parlamenta
rų žygis nepraeis negirdomis. Pats pirma
sis A. Sniečkus priminė Atst. Rūmų Rezo
liuciją ir jos turinį atskleidė pavergtos 
Lietuvos gyventojams. Savo kalboje („Tie 
sa“, liep. 18 d. Nr. 167) Sniečkus ta proga 
dar priminė, kad JAV Prezidento „nurody
mu pravedamos vadinamos „Pabaltijo tau
tų savaitės“, kuriose puolama tarybinė 
santvarka Lietuvoje, Latvijoje ir Estijo
je“. Taigi, Sniečkus negali pasakyti tikro
jo „Savaitės“ vardo — „Pavergtųjų Tautų 
Savaitės“, jis kukliai pasitenkino „Pabalti
jo savaite“, nors ir gerai žinodamas, kad 
radijo keliu bei kitais būdais Lietuvos gy
ventojai gerai painformuoti apie jau ke
lintą vasarą JAV-se rengiamas Savaites.

Toliau jau seka komentaras, ir jis pra
dedamas žodžiais: „Tai yra grubus kišima
sis į mūsų vidaus reikalus. Lietuvių tauta 
niekada neleis, kad ponai iš užjūrio nuro
dinėtų, kokiu keliu ji turi eiti. Lietuvos 
darbo žmonės griežtai smerkia provokaci
nius JAV reakcinių sluoksnių veiksmus“. 
Taip kalba žmogus, kuriam sutinkant į lie
tuvių tautos reikalus Maskva su visu jos

P SeįtįįnioS^ DIENOS ~|
PARUOŠIAMIEJI PASIKALBĖJIMAI

Prancūzijos kultūros ministeris Andre 
Malraux nuvežė prez. de Gaulle'io laišką 
Mao Tse-tungui. Laiške jis įgaliojamas 
aiškintis visais abu kraštus ir pasaulį lie
čiančiais klausimais. Malraux matėsi ir 
tarėsi taip pat ir su kitais komunistinės 
Kinijos vadais.

Tai laikoma paruošiamaisiais pasitari
mais de Gaulle'iui susitikti su Kinijos va
dais.

ATPIRKS IŠ ŪKININKŲ
Britanijos vyriausybė ruošiasi atpirkti 

žemę iš smulkių ūkininkų, kurie neįveikia 
iš jos pragyventi.

Tokiems ūkininkams, kurie jaunesni 
kaip 55 m. amžiaus, bus mokama 500 sva
rų ir po 15 sv. už akrą. Vyresniems kaip 
65 m. amžiaus bus mokama po 100 sv. me
tams ir dar po svarą nuo akro ir leidžiama 
pasilikti ūkio trobesiuose.

GRAIKIJOS VYRIAUSYBĖ 
NEPATVIRTINTA

Tris savaites išvaldžiusi kraštą, naujoji 
Graikijos vyriausybė parlamente nebuvo 
patvirtinta.

Karalius tarėsi su Papandreou, kurio 
vyriausybė buvo priversta atsistatydinti 
prieš tris savaites. Papandreou siūlo kara
liui arba leisti vėl jam sudaryti vyriausy
bę, arba rinkti naują parlamentą.

SVARO PADĖTIS
Dabartinei Britanijos vyriausybei jau 

kelis kartus buvo iškilęs pavojus dėl svaro 
vertės. Svaras buvo išgelbimas užsienių 
paskolomis.

Vyriausybė tvirtina, kad ir toliau bus 
daroma viskas svarui išgelbėti.

Paskutinį kartą svaras buvo nuvertintas 
1949 metais.

tuoj girtis savo darbais. O „Tiesa“ išsi
spausdino ne tik akademijos veiklos šiokią 
tokią apyskaitą ir sujaudintų pareigūnų 
įspūdžius, bet ir akademijos pastato foto
grafiją. Žiūrėkite, kas ir kur dirbama!

Bet tai dar nereiškia, kad dirbama ne iš 
rusų malonės.

Kita proga kelių provincijos laikraštėlių 
redaktoriai nutarė, kad JAV leidžiamoji 
„Dirva“ netiesą sako, kai tvirtina, kad bol
ševikai varu suvarys žmones „džiaugtis 
išlaisvinimu“. Jie pasiuntė Raudeliūną pa
klausinėti kolchozininkų. Darbas, žinoma, 
nelabai malonus, Raudeliūnas paskaitė, 
dar pats isteriškai nusikvatojo, bet išėjo 
ir šešis kolchozininkus apklausinėjo. Jie 
nepasisakė, kad bus varu verčiami.

Bet ar jų liudijimas patikimas?
Į laikraščio bendradarbį Lietuvoje juk 

dabar žiūrima kaip ir į policininką. Tai 
žmonės sako, ko tik jis nori. Tai daug kar
tų jau įrodyta.

Žinoma, gerai, kad tas reporteris bent 
papasakojo ir tiems žmonėms ir per laik
raštį, kas čia rašoma jų tautiečių. 

kolonizaciniu aparatu daugiau negu gru
biai kišasi. Toliau jau seka daug metų kar
tojami banalūs argumentai, kad, girdi, 
„•lietuvių tautos atplaišoms“ rūpį susigrą
žinti savo bankus, dvariukus, mūrelius, 
kad... siekiama grąžinti tautą į vergovę. 
Lietuvių tauta žino, kad užjūryje ir šiaip 
laisvajame pasauly gyveną tautiečiai savo 
tautai siekia laisvės.

Antrasis, plačiai paminėjęs JAV priimtą 
Rezoliuciją, buvo Rygoje kalbėjęs pats 
min. pirmininkas A. Kosyginas. Jis tą Re
zoliuciją (plg. „Tiesą“ Nr. 167) pavadino 
„balsu, nuskambėjusiu iš ano pasaulio“. 
Jo nuomone, Rezoliucijos negalima igno
ruoti. Esą, „negalima nematyti, jog kong
reso priimta provokacinė rezoliucija dėl 
Pabaltijo respublikų yra Jungtinių Ameri
kos Valstijų bendros politinės linijos sudė
tinė dalis“. Nieko nepaaiškindamas, kodėl, 
būtent, toji Rezoliucija esanti provokaci
nė, Kosyginas toliau jau puolė Amerikos 
„imperializmą“, kuris, esą, kišąsis i sveti
mus reikalus... priminė Vietnamo karą ir 
kt. Rezoliucijos priėmimas buvo prisimin
tas ir Latvijos KP pirmojo sekretoriaus 
A. Pelšės bei Estijos KP pirmojo sekreto
riaus I. Kebino kalbose. Vilniuje kalbėįęs 
Maskvos svečias —M. Suslovas (plg. „Tie
są“, Nr. 167) puolė „šlykščią ir niekšišką 
JAV imperialistinių vadeivų demagogiją“. 
Suslovo žodžiais, „jie kasmet rengia vadi
namąsias pavergtų tautų savaites, veid
mainiškai dėdamiesi iš jų jungo ištrūku
sių tautų gynėjais“. Toliau Suslovas ame
rikiečius pavadino „laisvės ir nepriklauso
mybės smaugėjais“, norinčiais ir vėl pa
vergti Lietuvos, Latvijos ir Estijos tau
tas...

PIRMOSIOS BOMBOS SUKAKTIS
Daugelyje Amerikos bažnyčių ir miestų 

buvo laikomos pamaldos ir susikaupimu 
prisimenama 20 metų sukaktis pirmosios 
atominės bombos, kuri susprogdinta ant 
Hirošimos.

Amerikiečių nuomonės yra dar vis skir
tingos dėl to, ar reikėjo tą bombą mesti.

Jeigu nebūtų metę bombos ir privertę 
Japonijos pasiduoti, tai amerikiečiai, kaip 
tvirtinama, būtų turėję išsilaipinti ten ir 
tuo būdu būtų pražudę tarp 250.000 ir mi
lijono karių.

KOMUNISTAI V. VOKIETIJOJE
Vidaus reikalų ministerio duomenimis, 

V. Vokietijos komunistų partija, prieš už
darant turėjusi apie 60-70 tūkstančių na
rių, dabar jų turi apie 6-7 tūkstančius.

Tačiau komunistai dar veikliai reiškiasi 
maždaug 300 pramonės miestų, ypač steng
damiesi į savo pusę patraukti užsieniečius 
darbininkus.

Nors partija ir sumažėjusi ir jai pasise
kė smarkiai pravesti propagandą, kad jai 
būtų leista viešai veikti, vyriausybė yra 
tos nuomonės, kad jos legalizavimas suda
rytų pavojų.

13 PARTIJŲ
Dalyvauti rugsėjo 19 vykstančiuose rin

kimuose V. Vokietijoje įsiregistravo 13 
partijų.

Bet tik keturios jų tegali tikėtis būti 
atstovaujamos parlamente — krikščionys 
demokratai su savo bavariškuoju sparnu— 
krikščionių socialų sąjunga, laisvieji de
mokratai ir socialdemokratai.

Norėdama pravesti bent vieną savo at
stovą, partija turi surinkti bent 5 procen
tus visų balsų.

Tos smulkiosios partijos įvairuoja nuo 
neonacių iki kairiųjų pacifistų.

RYŠIAI SU LENKIJA
Ligi šiol iš komunistinių kraštų tik Len

kijos, R. Vokietijos ir Albanijos vadai ne
silankė Paryžiuj. Bet rugsėjo 9 d. Lenkijos 
min. pirm. Cyrankiewicius atvažiuoja.

Prancūzija turi gerą vardą Lenkijos va
dų tarpe, ypač kad pripažįsta Oderio-Nei- 
ssės sieną tarp Lenkijos ir Vokietijos.

Ruošiamasi M. K. Čiurlionio 90-sioms 

gimimo metinėms

(E) Liepos mėn. pradžioje Vilniuje tar
tasi apie M. K, Čiurlionio 90 m. gimimo 
sukakties paminėjimą. Iškilmingas minėji
mas numatytas Vilniuje rugsėjo 22 dieną, 
menininko gimimo dieną. Jau paskelbtas 
M. K. Čiurlionio vardo jaunųjų pianistų 
konkursas — vertinimo komisijos pirmi
ninkas komp. E. Balsys. Numatyta išleisti 
menininko paveikslų reprdukcijas, paruoš
ti scenarijų kino apybraižai, kūrinių plokš 
telių albumą, surengti specialius koncer
tus ir kt.

DEMONSTRACIJA VILNIUJ
Visokiomis lengvatomis pavilioti Škoti

jos lietuviai, tikriau jų mažas būrelis, bu
vo nuvažiavę į Vilnių, kur nuo birželio 17 
dienos buvo pradėta minėti 25 metų „tary
binės Lietuvos" sukaktis. Dabar užsienio 
lietuviai jau grįžta į namus. Parvažiavę 
jie pasakoja savo įspūdžius.

Į Vilnių buvo suvežta apie 30 tūkstančių 
tautinių šokių šokėjų bei dainininkų. Apie 
tiek buvo ir žiūrovų. Šokėjai ir choristai 
buvo apgyvendinti kareivinėse, o rusai ka
reiviai išsiųsti į poligonus. Užsienio lietu
viams buvo užleisti du viešbučiai, iš kurių 
vienas — „Gintaras“ — tik dabar įrengtas. 
Jokio broliavimosi tarp vietos ir užsienio 
lietuvių nebuvo leista.

Suvežti iš provincijos lietuviai, šalia ofi
cialios programos, visur demonstravo savo 
tautinius jausmus, dainuodami uždraustas 
tautines dainas, rodydami prisirišimą prie 
visko, kas yra lietuviška, ir su panieka 
žiūrėdami į okupantus.

Tautinių šokių šventė buvo pradėta tau
tine „Kepurine“, kurią komunistai bandė 
išbraukti iš lietuvių tautinių šokių reper
tuaro. šokis buvo palydėtas audringais 
plojimais. Kiti tautiniai šokiai, kuriuos iš
pildė jauni, seni ir vaikai, lietuvių žiūrovų

Keli šimtai lietuvių studentų į Kokčetaivo 

srities statybas

(E) Š.m. birželio mėn. iš Kauno geležin
kelio stoties į tolimųjų Sovietijos plėšinių 
žemes, į Kokčetavo srities Ruzajevkos ra
joną išvyko 461 Vilniaus ir Kauno aukštų
jų mokyklų bei technikumų auklėtinis. 
Kaip pastebi „Komj. Tiesa“ (Nr. 118), 
jiems pavesta sovchozuose pastatyti 12 
įvairių objektų — mokyklą, gyvenamuo
sius namus, ūkio pastatus, iš viso 300.000 
rublių sumai. Išvykusiųjų skaičiuje buvo 
ne tik studentai statybininkai, bet ir Kau
no Medicinos instituto bei Žemės ūkio aka 
demijos studentai. I tas pačias sritis gabe
nami ir Latvijos studentai — jų traukinys 
iš Rygos sustojo Vilniuje, kur buvo prika
binti lietuviams paskirti šeši vagonai. Ša
lia daiktų, studentai išsigabeno ir bibliote
kėles — jas numatoma padovanoti vietos 
gyventojams.

RUSINIMAS
(E) Daug kur ir daug kas okup. Lietuvo

je jau kalba rusiškai. Tai verčia daryti 
rusų ir kitų „broliškų tautų atstovų“ buvi
mas krašte. Įvairiose partinėse ir kitokio
se konferencijose bei susirinkimuose, jei 
tik tarp daugelio lietuvių įsimaišo kitatau 
tis, tuoj imama kalbėti rusiškai. O „vyres
nysis brolis" visada pasistengia tokiais at
vejais nepalikti lietuvių vienų.

Moksleiviai rusinami ne tik vertimu mo 
kytis rusų kalbą, bet ir atsiradimu jų tar
pe vis daugiau ir daugiau rusų jaunuolių, 

•nemokančių lietuvių kalbos. Tai patvirtina 
ir sovietinė spauda. „Komjaunimo tiesa“ 
rašo, kaip 15 Trakų rajono komsomolo ir 
pionierių atstovų vyko autobusu į tarptau
tinį sąskrydį netoli Nemenčinės plento. Su 
jais drauge važiavo ir Trakų vidurinės mo
kyklos mokinys Olegas. Kai visi linksmai 
dainavo ir juokavo, jis tylėjo.

— O ko tu, Olegai, tyli? — paklausė vie 
na mergaitė. Olegas Sotnikovas paraudo. 
„Tiesiog gėda buvo prisipažinti, kad jis la
bai silpnai kalba lietuviškai ir jam nepa
togu įsijungti į gyvą berniukų pokalbį“, 
rašo „Kom, tiesa“. Ir kas atsitiko? „Olegai, 
padainuosim kartu! — nenusileidžia Romu 
tė ir pirmoji užtraukia rusišką dainą... Dai 
nuoja visas autobusas, ir Olegas daugiau 
nesijaučia vienišas. Jam atrodo, kad daina 
(rusiška! — E.) visus susieja nematomais, 
tačiau stipriais draugystės saitais", paste
bi laikraštis. Prieš tai dar jis nurodė, kad 
„Olegas iš savo mokyklos važiuoja vienas“. 
Vadinasi, Trakų vidurinei mokyklai tarp
tautiniame sąskrydyje, vykusiame Lietuvo 
je, atstovavo rusas Olegas Sotnikovas, ne
mokąs lietuvių kalbos. Aišku, kad pačioje 
sąskrydžio stovykloje buvo kalbama ir dai
nuojama tik rusiškai. Tačiau Olego buvi
mas autobuse tarp lietuvių moksleivių ir 
kelionės metu paskatino visus dainuoti ir 
kalbėti rusiškai.

Gilią užuojautą reiškia 
skyriaus nariui

Petrui Navakauskui ir jo žmonai, 
Lietuvoje mirus jų uošviui — tėvui.

„Ramovės“ skyriaus valdyba ir nariai 

taip pat buvo entuziastiškai priimti. Nebu
vo tačiau dvasinio ryšio tarp daugumos 
dalyvių ir saujelės tų, kurie sėdėjo tribū
noje. Dauguma buvo tautiškai nusiteikusi 
ir stengėsi parodyti Lietuvos pavergėjams, 
kad lietuvių tauta tebėra gyva, nežiūrint į 
okupantų pastangas priversti ją galvoti ir 
elgtis komunistiškai ar rusiškai. Tribūno
je sėdėjusi mažuma, ypač „pažangieji“ lie
tuviai iš užsienio, gyveno kitomis minti
mis.

„Pažangiesiems“ lietuviams buvo su
ruoštas priėmimas Geležinkelio stoties sa
lėje, kur dalyvavo apie 400 svečių. Valgių 
ir gėrimų buvo pilni stalai, šeimininkai 
stengėsi svečiams įtikti visą tą viešėjimo 
laiką, todėl blaiviomis akimis jiems taip ir 
neteko matyti Lietuvos. Prieš išsiskirstant, 
„pažangiesiems“ buvo leista su KGB (žval 
gybos agentų) palydovais aplankyti savo 
gimines kaime. Negalėdami atvirai išsi
kalbėti, šie visą laiką tik verkė. Su ašaro
mis susitiko ir su ašaromis persiskyrė. 
Kiekvienas mintyje turėjo anuos laikus 
prieš 25 metus, kad jokie agentai nesekio
jo nei svečių, nei šeimininkų.

J. R.

Lietuviai „pasiilgstą“ sunkaus darbo 

šiaurėje...

(E) Liepos mėn. pradžioje jš Vilniaus į 
Archangelską išvyko devyni vilniečiai, 
įvairių įmonių specialistai. Pagal „Komj. 
Tiesą“ (liepos 16 d. Nr. 137), jie Archan
gelske statysią gyvenamuosius namus jr 
prieplauką Bakaricos uoste. Laikraščio 
korespondentas S. Karbovskis pastebi, 
kad iš keturių „savanorių“ moterų trys 
buvusios lietuvaitės ir viena rusė. Visos 
keturios Vilniuje gerai užsidirbusios, ta
čiau, esą, „merginoms nedavė ramybės 
svajonės apie Šiaurę“. Jos pareiškusios 
važiuosiančios ten, kur sunkiau... Karbovs 
kio nuomone, dabar joms pavyko, ir jos 
pamatysiančios baltąsias naktis.

Vilniaus specialistai į statybas 
Kazachstane

(E) Vilniaus „Tiesa“ (liepos 14 d. Nr. 
163) pranešė apie specialų Vilniaus staty
bininkų traukinį, kuris išvykęs į Kazach
stano Petropavlovsko rajoną. Lietuviai 
specialistai, daugiausia jaunimas (tinkuo
tojai, dailidės, elektrikai ir kt.), dalyvau
sią grūdų saugyklos ir elevatoriaus staty
boje. Prie vilniečių „savanorių“ buvo pri
sijungę jauni darbininkai iš Anykščių, 
Telšių ir kt. vietų. Tai buvo jau šeštasis 
lietuvių statybininkų transportas. Iš Vil
niaus į Kazachstaną išvykęs traukinys bu
vo papuoštas šūkiais „Mūsų jaunos jėgos 
— Tėvynei“, „Duok ranką, tolimasis Ka
zachstane“ ir pan.

Kas tie okupacijos minėjime dalyvavę 
JAV ir kt. kraštų lietuviai?

(E) Į okupanto Lietuvoje surengtas 25- 
sias krašto pavergimo metines buvo atvy
kę daugiau kaip 70 JAV, Kanados, Angli
jos lietuvių. Kaip matyti įš Vilniaus spau
dos (plg. „Tiesą“, liepos 15 d. Nr. 164), iš 
JAV dviem lėktuvais atvyko tik „pažan
gieji“ ir komunistams simpatizuojančių 
lietuvių chorų įvairiuose JAV miestuose 
dalyviai. Pirmojoje grupėje buvo 22 as
menys, antrojoje — 47. Aerodrome juos 
sutiko režiminio min. pirmininko pava
duotoja L. Diržinskaitė ir kiti pareigūnai. 
Atvykusio J. Grybo nuomone, visi tie sve
čiai daugiausia žilagalviai, kai kurie po 
70 ir panašių metų amžiaus. Is Škotijos ar 
Kanados atvykę buvo taip pat vyresnio 
amžiaus. Kalbėdamas iškilmingame posė
dyje, liepos 17 d. J. Paleckis buvo pasvei
kinęs atvykusius „pažangius JAV, Angli
jos ir Kanados lietuvių veikėjus“.

Kardinolo S. Višinskio kelionė į JAV
(E) Varšuvos arkivyskupas kardinolas 

S. Višinskis kitų metų vasarą ruošiasi vyk
ti į JAV. Minint krikščionybės įvedimo 
Lenkijoje 1000-ją sukaktį, kardinolas da
lyvausiąs JAV lenkų ruošiamose iškilmė
se. Jis žada apsilankyti ir Kanadoje, To
ronto mieste. Pagrindinės iškilmės įvyks 
1966 m. rugpiūčio 23 d. Čikagoje. Laukia
ma 250.000 dalyvių —lenkų iš įvairių JAV 
vietų.

Belgijos, Čilės komunistai Ir Somali 
svečiai Lietuvoje

(E) Liepos mėn. pradžioje įvairiose Lie
tuvos vietose lankėsi Belgijos ir Čilės ko
munistų partijų grupė. Beveik tuo pačiu 
metu Vilniuje tris dienas lankėsi Afrikos 
Somali respublikos parlamentarų kelioli
kos asmenų grupė.
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Laiškas apie A. Jasmanto poeziją
Brangi Jūrate,
Atsimenu, kai sėdėjai septintosios kla

sės pirmajame suole ir, didelėmis vosilkų 
akimis įsisegusi į literatūros mokytoją, vi
są klasės aplinką pamiršusi, gėrei jo žo
džius apie Bern. Brazdžionį, J. Aleksan- 
driškį, Sal. Nėrį, A. Miškinį...

Kai mokytojas, man rodos, tikrai įkvėp
tas, vaizdingais sakiniais porino apie vaiz
dine kalba išreikštus išvidinius išgyveni
mus, apie poeto filosofiją, sutalpintą mi
niatiūriniame eilėraštyje, apie vidinių per
gyvenimų įkvėptus žodžius ir sakinius, — 
tu užkėlei abi alkūnes ant suolo atramos, 
giliai atsikvėpei J priekį išsišovusia krūti
ne ir nusišypsojai.

Tu šypsojaisi ne mokytojui ir ne savo 
draugams: tą patį akimirksnį pajutau, kad 
savo šypsena išsakei jaunutėj sieloj susi
tvenkusį pasigerėjimą, džiaugsmą. Ak, gi 
ir tu pati vienatvės valandomis posmavai 
eilėraščius ir nedrąsiai stengeisi rinkti
niais žodžiais apipavidalinti savo jautrios 
sielos godas.

Šiandien, kai aš čia, vakaruose, sklaidau 
mūsų beletristų ir poetų kūrybą, pasieku
sią tarptautinį garsą. — tu, taip mėgusi ir 

■— tikiu — tebemėgstanti poeziją, savo bi
čiuliui rašei:

„Tave domina jaunieji lietuviai rašyto
jai, tačiau aš abejoju, ar tau patiks jų 
tematika. Aš dabartinių lietuvių rašytojų 
kūrinių neskaitau, nes man neįdomu skai
tyti apie tai, ką savo akimis matau. Visa 
rašymo tematika tai kolūkiečių bei tary
binių ūkių žemdirbių gyvenimas, partiza
nų bei karo didvyrių žygdarbiai, „sputni- 
kų“ paleidimo technikos garbinimas, kan
tatos apie partiją (anksčiau buvo apie 
Staliną), apie taiką, apie pirmūnus darbe 
ir t.p. Poezijos iš viso dabar nemėgstu, tai 
skaitau tiktai prancūzų, anglų, vokiečių, 
lietuvių, rusų ir kt. klasikus. Tokie jaunie
ji poetai, kaip Mieželaitis, Matuzevičius, 
Jakubonis ir kiti mūsų nežavi — tai ta pa
ti tematika“.

Taigi, tu, Jūrate, sakai nebemėgstanti 
poezijos, nes jos tematika tavęs nebeža- 
vinti. Kaip gerai suprantu ir giliai užjau
čiu tave, nes gerai žinau, kad kūrybos, 
kai jau partija nustato „socialistines“ te
mas, jokiu būdu negalima vadinti kūrybiš
ka poezija, bet dirbtinai nukaltais eilėraš
čiais. Pas jus poetas nebegali, nebeturi 
teisės poezijoje atskleisti savo išvidinių 
jausmų ir pergyvenimų, nes tuoj bus ap
šauktas tuščiu individualistu, bet — prie
šingai — ' privalo „išstudijuoti“ partijos 
pateiktas temas ir jas prokrustiškai sukiš
ti į eilėraščio formą.

Pas mus yra kitaip.
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Gerai dar atsimenu taip tragiškai miru

sį jauną rašytoją Kostą Kubilinską, nuo 
pat vaikystės besiveržusį į kūrybos viršū
nes. Jis pradėjo rašinėti Lietuvos nepri

klausomybės metu, o sovietų okupacijai 
užgriuvus stengėsi taipgi atiduoti duoklę 
partijai, kad galėtų gyventi.

O tačiau .Kūrybos valandoje“ jis skun
dėsi neberandąs savęs gęstančių vakarų 
susimąstymuose:

Lyg pasmerkta dvasia po atpirkimo 
kraštą, 

ieškodamas savęs, bastaisi amžinai...
K. Kubilinsko pomirtinės kūrybos rink

tinėje „Lygumos dainuoja“ jo kūrybinio 
palikimo vertintojas Ant. Jonynas šito
kiais žodžiais vaizduoja poeto blaškymąsi 
tarp grynos lyrikos ir partijos padiktuotų 
temų: „Ne visada Kostas Kubilinskas rei
kiamai orientavosi tuose įvykiuose: bur
žuazinės mokyklos auklėjimas ir klerikali
nė aplinka, į kurią buvo patekęs jaunasis 
poetas, kartais kreipdavo jį į klystkeliui, 
bet jis visą laiką veržėsi į tiesą, troško bū
ti drauge su savo liaudimi, ir šitas verži
masis atvedė jį į mūsų tarybinę literatūrą, 
į garbingas komunizmo statytojų gretas“ 
(9 psl.).

Kokia keista, brangi Jūrate, partinės 
kritikos argumentacija: kai poetas stengė
si tyliai, niekeno nepastebėtas praslinkti 
pro partijos padiktuotas temas, jo kūry
boje atidžiai ieškota „buržuazinės mokyk
los“ ir „klerikalinės“ įtakos! štai dėl ko 
gerai suprantu, kodėl tu nemėgsti „naujo
sios poezijos“.

Tačiau vėliau, kai poetas, prispirtas 
prie sienos, pagal partijos pateiktą planą 
nukalė kelis eilėraščius, kuriuose išjuokė 
tikėjimą, Dievą, kunigus ir laisvės parti
zanus (plg., Inkvizitorius, Banditas, Pasa
lūnas, Kraujo stula, Prie komunisto kapo 
ir k.), šitą K. Kubilinsko „veržimąsi“ pa
tenkinti partijos pogeidžius A. Jonynas 
vadina grįžimu iš klystkelių „į garbingas 
komunizmo statytojų gretas“! O tempora, 
o mores — o laikai, o papročiai!

Kai skaitau K. Kubilinsko ir kitų parti
jos pranašais apšauktų rašytojų komunis
tines pranašystes —

Ir šiandien dar varpus 
jie sopulingai supa, 
lyg savo praeitį 
lydėtų į kapus, 
o kryžiai griūva, 
aižėja ir trupa* — 
Su jais 
„Galybių viešpačiai“ supus, — 

gerai suprantu tavo, Jūrate, nenorą skai
tyti dabar pavergtoje Lietuvoje skelbiamą 
vadinamąją poeziją, nes tai vergiškas kar
tojimas iki gyvo kaulo įgrisusių propagan
dinių kalbų mitinguose ir propagandinių 
straipsnių laikraščiuose.

Tačiau tau įdomu, apie ką rašo rašyto
jai ir poetai, gyveną svetur. Neminėsiu šį 
kartą nei Bern. Brazdžionio, nei J. Aisčio, 
nei H. Radausko, nei K. Bradūno, nei kitų 
mūsų iškilių poetų, gyvenančių vakaruose, 
kūrybos. Neminėsiu nė Vlado Šlaito, kuris, 
niekeno nei liepiamas, nei draudžiamas, 
savo gyvenimo „Antroje pusėje“ drąsiai 

išpažino savo tikėjimą į mūsų tėvų Dievą:
O. mano Jėzau, 
pasigailėk manęs: 
leisk man, 
po mirties, 
išbučiuoti dulkes nuo Tavo kojų...

Neminėsiu nė šiais metais Anglijoje pa
sirodžiusio Juozo Gutos „Žilam plaukui“ 
poezijos rinkinio, kuriame jis susimąsto 
ir apie tėvynę, supindamas ją ir pasaulio 
Kūrėją į šitokį šiltą ir nepamirštamą 
posmą:

Čia, tėviškėlėj, saulės spinduliams sutir
pus, 

šešėliai saugo kaimo pakeles;
kai vėsuma taiki apgaubia žemės veidą, 
ūkai gėlių pripildo taureles;
kai spindi žemėj ir danguj tiek daug 

minčių, — 
tada, tada, ramybės Tėve,

aš Tave žengiantį jaučiu...
(Meditacija)

Jau iš tų kelių ištraukų gali, brangi Jū
rate, spręsti, kad čia gyveną mūsų poetai, 
kaip senovės žyniai ir šaukliai, kelia nesu
žalotą tautos dvasią, drąsiai skelbia gilią 
meilę tėvynei ir Dievui ir su įkvėpimu at
sako partijos raudonu brūkiu pabrauktai 
ir kubilinskų bei mieželaičių skelbiamai 
propagandai apie tariamąją „galybių vieš
pačių“ puvimą.

Bet palauk, šį kartą noriu tau plačiau 
papasakoti apie naują vardą mūsų poezi
joje ir apie naujas, brandžias mintis poe
zijoje, kai žmogus skaitai — ir neatsiskai- 
tai, mąstai — ir susįžavi.

Tas naujas vardas tai Antanas Jasman- 
tas, geriau žinomas kaip fil. dr. A. Macei
na. kurio gilių paskaitų Kauno Vytauto 
Didžiojo Universitete savo laiku teko ir 
man klausyti.
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J. B (ražaitis), A. Jasmanto „Gruodo“ 

eilėraščių rinkinio pabaigoje, kalbėdamas 
apie „Antano Jasmanto poeziją“, tvirtina, 
kad pirmą kartą šį poezijos rinkinį skaitęs 
1942 m. Kaune. Tada jam, nežinančiam, 
kas tas naujasis poetas, susidaręs įspūdis, 
kad kyląs aiškus literatūrinis talentas.

Po dešimties metų, persikeliant iš Vo
kietijos į JAV, jis gavęs iš savo bičiulio 
ranka rašytą knygelę, — „tai buvo tos pa
čios poezijos papildytas rinkinys“ (83 
psl.).

Kiek toliau tas pats literatūros istorikas 
ir kritikas priduria būdingus ir įsidėmėti
nus žodžius: „Dovanotą atminimui rinkinį 
ne vieną vakarą užkliūdavo mano akis ir 
širdis, kai užeidavo ilgesys atsigauti inte
lektualiai, moraliai, atidėjus į šalį dienos 
reikalus“ (t.p.).

Brangi Jūrate, kai Kostas Kubilinskas 
propagandiniame „Inkvizitoriaus“ eilėraš
tyje šaukia: „Be viešpačių, be dievo ir 
šventųjų bus mūsų liaudis soti ir šviesi“; 
kai Eduardas Mieželaitis „Benamių“ cikle 

rašo apie motiną: „Žiūri į šventą Mariją: 
ir, mat, sūnus prie širdies, irgi štai aša
rom lyja, — nieko ir ji nepadės“; kai An
tanas Venclova, grįžęs iš atostogų Italijo
je, „Prie šv. Antano karsto Padujoje“ sar
kastiškai šaiposi: „Nulupo tau ir devintą 
kailį, jei tik pajus, kad lupti gali, — ir 
viskas bus aukščiausio meilei ir tavo lai
mingesnei daliai“, — tuoj supranti, kokia 
jų vadinamoji poezija.

Vyrai, norėdami būti ištikimi partijai ir 
su kaupu atiduoti savo duoklę plane nu
matytai antireliginei propagandai, neriasi 
iš kailio, rašydami tai, kas jiems liepiama 
rašyti. Jie neieško, nesistengia suprasti ti
kinčio žmogaus psichologijos, bet grubiais 
žodžiais išreiškia jiems pakištą antireligi
nę temą.

Vakaruose niekas temų nesiūlo, o pra
našesni rašytojai — su mūsų Antanu Jas- 
mantu — savo kūriniuose stengiasi suvok
ti ir išryškinti žmogaus prigimtį, gyvenimo 
prasmę ir nesibijo drąsiai pakilti į aukšty
bes, užkliudydami amžinybės problemą.

A. Jasmantas, gilaus filosofo protu narp
liodamas žmogų ir jo ryšį su Dievu, J.B. 
žodžiais betariant, siekia „surasti ryšius 
tarp savo egzistencijos ir amžinybės, tarp 
savęs ir Dievo“ (85 psl.).

TEISINGUMAS
„Palaiminti, kurie alksta ir trokšta tei
sybės, nes jie bus pasotinti“ (Mat. 5.6).
Kiekvienas žmogus nėra niekam taip 

jautrus, kaip jam padarytajaį neteisybei. 
Kas nuskriaustojo pusėje atsistoja ir pa
žada pagalbą kovoje už teisingumą, reiš
kia geriausią' žmogaus prietelių ir draugą. 
Be abejonės, teisingumas nuo pat žmoni
jos pradžios turi pirmąjį ir svarbiausią 
vaidmenį žmonių gyvenime.

Valstybėje, jei vietoj teisingumo įsivieš
patauja plika jėga, egoizmas ir net nežmo
niška netiesa, tai yra žmogaus nuvertini
mas ir žmonijos laisvės pakasynos. Valsty
bėje, kur, vietoj krikščioniško teisingumo, 
vartojama jėga ir prievarta, tada gaunasi 
nebe valdžia, bet, anot šv. Augustino, „or
ganizuota plėšikų gauja“. Ši prispaudžia 
ir priverčia atskirą žmogų paklusti baime 
ir prievarta, kuri išeina arba iš tyrono 
nuotaikos, arba iš partijos diktato. Žmo
gus su siela ir laisve tokioje valstybėje be 
atodairos yra aukojamas „bendram gė
riui“. Taigi valstybė be tikro teisingumo 
yra niekas kitas, kaip milžiniška mašina, 
kuri savo brutalumu atskiro žmogaus gy
venimą sumala ir sunaikina.

Kur teisybė vienpusiškai reikalaujama 
„bendram gėriui“, neatsižvelgiant i atski
ro individo reikalus, tikrumoje yra dan

______________ Nr. 32(873). 1965. VIII, 10

O dabar, Jūrate, žvilgterėkime į jo eilė
raščių rinkinį ir stebėkime, kiek intelekto, 
gilių svarstymų ir vizijų jo poezijoje.

Pačiame pirmajame rinkinio eilėraštyje 
„Ruduo“ A. Jasmantas pažymi, „kad jau 
ruduo prie mano durų“. Kai autorius to
liau nauju ir netikėtu ritmu ir rimu sako -

Visi keliai pabjuro,
išskristi paukščiai pasikėlė, 
menkutė saulės valandėlė
su vėju lekiančiais padangių debe

siais 
praeis,
kaip daugelis jau mūs praėjo 
su tuo pačiu benamiu vėju, 
nors niekas neskubėjo, —

mes suprantame, kad jis kalba apie žmo
gaus gyvenimo rudenį, kuris ateina kaip 
naktis po dienos, primindamas jaunystę 
kaip rudenį į pietus išskrendančius paukš
čius.

Toliau — poeto viziją.
Poetas tikėjimo sparnais pakyla į ana

pus, į amžinybę, ir sako:
Žiūrėk, ten pas Aukščiausią Valią, 
drabužiais išeiginiais pasirėdę, 
visi jie tyliai sėdi 
kaip nuotakos vestuvių vežime.

(Pabaiga sek. nr.)

gaus keršto šaukianti neteisybė. Kur vien
pusiškas „teisybės“ viešpatavimas virsta 
fanatizmu, ten kartu su sostais griūva ir 
altoriai.

Sufanatizuotoms minioms, kol jos dar 
nepatyrė tos jų skelbiamos „teisybės“ vai
sių, Dievas pristatomas, kaip užtarėjas ir 
saugotojas valdančiųjų ir pirmas priešas 
pažemintųjų ir nuskriaustųjų. Piktoji dva
sia čia vaidina tamsų vaidmenį, kaip pa
saulio suvedžiotojas ir tautų ardytojas. 
Apaštalas Povilas atidengia istorinį reikš
mingą reiškinį antrame laiške korintie- 
čiams: „Šėtonas parodo save kaip šviesos 
angelas. Todėl nenuostabu, kad jo tarnai 
kaip tarnai teisybės skaitomi“.

Visada ir visais laikais šėtonas Dievui ir 
bažnyčiai skelbia kovą „teisingumo ir tie
sos vardu“.

Viešpats Kristus ketvirtame palaimini
me pamoksle nuo kalno pirmoje eilėje rei
kalauja religinės teisybės. Evangelijos 
prasme teisingas yra tas, kuris turi Dievo 
baimės ir vykdo Jo valią, nes „išimties 
pradžia.— Viešpaties baimė“.

Teisingumas nėra tas, kurs savyje taria
si esąs teisingumas ir savo „gerais dar
bais“ giriasi. Fariziejus ir įstatymo žino
vas, kuris prieš aukos altorių stovėjo ir sa
vo darbais gyrėsi, išėjo iš šventyklos neiš
teisintas, tačiau antrasis, kuris akių nedrį
so į dangų pakelti, — išėjo namo išteisin
tas. Nepaslaptis, kad vargšas ubagėlis baž
nyčios gale Dievo akyse yra labiau ištei
sintas ir daugiau, gal būt, vertingas, negu 
kad išpuikęs kunigas prie altoriaus.

k. v. k.
LIETUVIŠKOS PAMALDOS
BRADFORD — rugpiūčio 15 d., 12.30 vai. 
ROCHDALE — rugpiūčio 22 d., 12 vai. 
HUDDERSFIELD—rugpiūčio 29 d., Iv.p.p.

JONAS AVYŽIUS--------------------------------------------------------- ----------------------------------

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

(36)

Vakare ji nuėjo prie Akmenės. Upė snū
duriavo po susiraukšlėjusiu ledo pledu. 
Tik šen bei ten juoduojančios akivaros ti
kino, kad ji nemiega. Taip ir buvo: ji lau
kė. Snūduriavo, bet laukė. Jos šaltoje krū
tinėje plakė beribiai plati širdis. Ateikit! 
Visi, kas nebeturit kur dėtis, ateikit! Goda 
perbraukė per akis sužvarbusią ranka. Ji 
įsivaizdavo, kaip vanduo rita dugnu jos 
kūną, daužydamas į akmenis, kaip gličios 
žolės vyniojasi aplink kaklą, o linksma žu
vų procesija lydi iš paskos ir kąsnelis po 
kąsnelio... Jau nėra akių, jau vietoj lūpų 
tik iššiepti dantys, jau... Ak! Jos akyse 
šmėstelėjo snieguotos kalnų viršūnės, sau
lės užlieta jūra, beržynas ir... j i s. Svei
kas, gražus, laimingas.

Ne! Ne! Ne!
Daug vakarų ji ėjo prie Akmenės. Rami, 

pasiryžusi. Su mirtimi už parankės. Ir 
kiekvieną kartą grįždavo. Iškankinta vidu
jinės kovos, bejėgė kaip dulkelė. Lydima 
gyvenimo. Ne! Ne! Ne!

Kartais ji sutikdavo jauną pečiuitą vyrą 
pilkomis liūdnomis akimis. Jis amžinai 
skubėdavo kažkur nepabaigiamais valdiš
kais reikalais. Auliniai batai, į kailiniukų 
apykaklę įtraukta galva, portfelis po pa
žastimi. Ir sunkios didelės rankos. Jis vi
sas buvo kažkaip sunkus, jo skubėjimas 
dirbtinis. Atrodė, lyg virš jo slenka kaž
koks griozdiškas, jam vienam tematomas 
daiktas, kuris kiekvienu metu gali nutrūk
ti ir priploti jį prie žemės. Jo pėdomis žen
gė mirtis. Ji tai žinojo. Tik vieno nežinojo: 
kada išmuš tikroji valanda. O gal jam jau 
vis tiek? Gal jis nė nevengia savo likimo? 
Juk ir jis neteko mylimo žmogaus..

Pavasarėjant Goda susidūrė su juo kie
me. Atnešė pakartotiną raginimą baigti 

miško paruošų planą. Išėjo tėvas, pakvietė 
į vidų. Ilgai derėjosi prie butelio, abu kėlė 
balsą. Paskui jo balsas ėmė silpti, silpti ir 
visai nutilo. Jis buvo nė kiek nepanašus į 
tuos akiplėšas kaimo Jurgius, kurie, pri
lindę prie valdžios, nebežino, kaip tą val
džią rodyti. Tai buvo geras ir nelaimingas 
žmogus.

Ji panoro tarti jam keletą šiltų žodžių.
— Aš girdėjau apie tavo nelaimę... Mar 

tynai, — pasakė atsisveikinant. — Neliū
dėk. Pasaulyje daug nelaimingų žmonių.

Jis nustebęs pažvelgė į ją, sumurmėjo 
panosėje ir nusigręžė. Bet ji suspėjo pa
matyti jo akis ■— du šaltus ledokšnius: jie 
blykstelėjo, tarsi saulei suspindus, ir vidu
jinė šiluma akimirkai, tik vienai trumpu
tei akimirkai švystelėjo šiurkščiame veide.

Tą vakarą ji nebenuėjo prie upės. Nebe
nuėjo ir kitą vakarą. Ji daugiau nebevaikš 
tinėjo prie upės. Tas jaunas vyras, prislėg
tas savo nelaimės, tarsi išsinešė ir jos siel
varto dalį. Ji vis dažniau pagalvodavo 
apie jį. Iš pradžių norėdama greičiau užsi
miršti, o vėliau, tur būt, iš įpratimo. Ret
karčiais jiedu susitikdavo. Jis vaikščiojo, 
kaip ir anksčiau, lyg saugodamasis virš 
galvos kabančio sunkaus daikto. Gedulin
gai rimtas, susimąstęs. Tačiau palaipsniui 
jo laikysena ėmė keistis. Jis pradėjo kaž
kaip atsitiesti, pilkos akys pralinksmėjo, 
veidą vis dažniau nušviesdavo šypsena. 
Goda pastebėjo, kad kartais ilgiau, negu 
reikia, sulaiko jos ranką, jaudinasi, o sykį 
nuvėrė ją tokiu žvilgsniu, kad kraujas ūž
telėjo į skruostus. O, ji jau žinojo, ką reiš
kia šitoks žvilgsnis! Supyko, stengėsi nebe
galvoti apie jį, nebesusitikti, tačiau jis jau 
tvirtai karaliavo jos širdelėje. Ateidavo ži
nios, atsirišdavo nuo pamiškių kaip kruvi
na banga: tą užmušė, tą pakorė, tą gyvą 
sudegino nakčia. O kas, jeigu taip vieną 

rytą išgirs, kad... Ne, ne! Su juo taip ne
atsitiks! Tėvas, atrodo, nori jam padėti. 
Bet ji nepasitikėjo tėvu ir gyveno nuolati
nėje baimėje.

Kartą naktį pažadino ją sausi duslūs 
plaktuko dūžiai. Taip užkalamas karstas. 
Ji atsisėdo lovoje. Pro rakto skylutę su
smigo aštrus šviesos durklas. Už durų kaž
kas kuždėjosi, pasigirdo lyg stiklo skamb
telėjimas. Kambaryje kvepėjo vokiškos ci
garetės dūmais.

Ji pripuolė prie durų vienais naktiniais 
marškiniais ir trūktelėjo rankeną. Nejaugi 
vėl Adolius? Taip, tai buvo jis. Sėdėjo su 
tėvu už stalo, paskendęs kvapnių cigare
čių dūmuose. Uniformuotas, su dviem pis
toletais prie diržo. Išgirdęs durų trinktelė
jimą, pašoko, išplėšė iš dėklo ginklą, šalta 
plieninė akis sužiuro į Godą.

Tėvas sučiupo jo ranką.
— Nesiusk. Ar sesers nepažįsti...
Jis sudribo ant suolo kaip maišas. Ilgai 

negalėjo pataikyti pistoleto į dėklą. Pas
kui užsivertė artipilnę stiklinę ir dviem 
gurkšniais išdžiovino įki dugno.

, — O ko tau čia? — piktai paklausė tė
vas. — Eik gulti. j

— Noriu sužinoti teisybę, Adoliau... — 
Staiga susvyravo, perverta skaudžiau nei 
kulkos ir įsikibo durų rankenos: jos nuo
gomis blauzdomis šliaužė akys. Ne brolio. 
Išsiilgusio meilužio, žvėries akys...

— Goda... sesyte. Prisėsk, pasikalbė
sim. Seni, nueik pažiūrėti buteliuko...

— Atsikvošėk, Adoliau. — Tėvas nusi
šluostė šaltą prakaitą.

— Ką jau taip norėjai sužinoti, mano 
mergaite? — Akys jau šeimininkavo po 
naktiniais marškiniais.

— Jau sužinojau. Viskas aišku. Tik to
kie kaip tu ir gali deginti gyvus žmones, 
— išrėkė ji, atbula traukdamasi į savo 

kambarį. — Tu sudeginai Galminus, niek
še... gyvuly... galvijau!.. Tu! Tu! Tu!

įpuolė į kambarį, krito ant lovos. Už 
durų stumdymasis, dūžtančių indų garsai.

— Nušausiu gyvatę!
Tegu. Dabar vis tiek. Geriau kulka, ne

gu toks gyvenimas. Beveik tikras brolis... 
Kruvinas, sužvėrėjęs. Prakeikti namai!

Ji niekada nejautė jam broliško švelnu
mo, bet gerbė kaip vyresnį. Kartais pasidi
džiuodavo juo prieš draugus iš vaikiško 
tuštumo. Kariūnas, kaipgi. Tuoj po karo 
kažkas slapta atnešė žinią: užmuštas. At
laikė mišias, apverkė. Vargšas Adolius... 
Tebūnie lengva jam juoda žemelė... O jam 
ir be maldų buvo lengva. Jis slampinėjo su 
tokiais pat prisikėlusiais iš numirusių po 
kaimus. Kruvinas, įniršęs. Mirtį nešanti 
šmėkla. Iš pradžių ji netikėjo gandais. Bet 
kartą naktį pakvipo kambaryje vokiško
mis cigaretėmis, va kaip dabar. Už durų 
kažkas kūkčiojo, verkė, bučiavosi. „Goda, 
vaikeli. . Adoliukas...“ — „Tsss, seni. Ne
reikia...“ Paskui viskas nutilo. Tik šnibž
desys, negarsus indų skimbčiojimas ir juo
kas. Vos girdimas vaiduoklio juokas:

„Tai ką? Tu manei, kad mes su jais čiu- 
pinėjamės... Kvailys!“,

Ji sukando pagalvę, kad nesuriktų. Pirš
tai sulipo lyg sukruvinti.

Bandito sesuo!
Vakarop juodas debesies sparnas užden

gė saulę. Pakilo vėjas. Nukrito pirmieji 
stambūs lietaus lašai. Moterys metė grėb
lius, vyrai šakes — visi lėkė namo. O 
jiems iš paskos — maurojantis debesų van 
denyno ūžimas, šmaikštūs žaibų botagai, 
perkūnija. Per kelias akimirkas pieva iš
tuštėjo. Liko tik jiedu: norėjo baigti krau
ti kupetą. Bet vėjas plėšė šakių šieną, 
draskė gabalais, ir tie, kaip kokie fantasti
niai paukščiai, lėkė švilpdami verdančia 
padange.

O paskui nulėkė jiedu. Susikibę už ran
kų, šūkaudami kažką beprasmiško, nešami 
prapliupusio lietaus srauto. Susiglaudę sė
dėjo po žaginiu, klausydamiesi [šėlusios 
gamtos trankymosi. Mažame šieno name
lyje kvepėjo nupraustais laukais, debesų 
vėsuma, džiūstančiais kūnais. Ji jautė jo 
petį — šiltą, virpantį, — ir jai buvo gera, 
labai buvo gera. Ji bijodavo griaustinio, 
bet dabar perkūno trankymasis ją tik 
linksmino. Jis myli ją! Taip, myli! Gali ką 

nori sakyti, bet myli! Ji tai aiškiai pajuto 
šiandien, kai jiedu dėjo šieną į kupetas. Ji 
nebe viena šiame pasaulyje!

Ji norėjo paglostyti jo šlapius plaukus, 
prisispausti arčiau, pajusti ant savo lie
mens jo stiprią ranką. Bet jis jau pasitrau
kė, nervingai kuičiasi kišenėse, degasi ci
garetę. Po tos kitą. Tarp ilgų pauzių keli 
nereikšmingi žodžiai. Ir vėl įtemptas lau
kimas. Mažame šieno namelyje tabako dū
mai išblaškė nupraustų laukų kvapą. Mi
limetrai virto kilometrais.

— Tu vis negali pamiršti Valės, Mar
tynai...

Keli smarkūs užsitraukimai, ir cigaretė 
lekia pro angą.

— Jau nelyja! — Jo balsas skamba, lyg 
skelbiant didžiausią atradimą.

Ji sugriebė jo ranką. Karštas kamuolys 
lipa gerkle aukštyn.

— Tu manai... tu manai, kad Valę mū
sų Adolius... kad Galminus... — Paskuti
niai žodžiai uždūsta burnoje. Širdis kūk
čioja, bet sustingusiose akyse nė vienos 
ašaros.

Staiga ji pajuto ant savo pečių jo ran
kas. Karštas alsavimas nusvilino jos vei
dą. Jis purto ją lyg pamišęs, vapa kažką 
nesuprantamo,; pagaliau nusviedžia į šalį 
kaip iškamšą ir dingsta žaginio angoje.

Lietus iš tiesų jau praėjęs. Šilta žemė 
garuoja kaip sudrėkintas karštos duonos 
kepalas. Kyla rūkas. Martynas eina svir
duliuodamas, lyg sunkiai sužeistas. Tolyn, 
tolyn... Į baltą jūrą, į rūką.

Goda stovėjo prie žaginio, kol jį prarijo 
migla. Paskui pažvelgė į mažą šieno na
melį lyg į antkapį ir nuėjo.

šeštadienį mokykloje buvo vakaras. Ji 
apsivilko geriausia suknele, išsipuošė ir 
visą vakarą siautė kaip išprotėjusi, nepra
leisdama nė vieno šokio. Vyrai gaudė ją 
susižavėjusiais žvilgsniais, viens po kito 
vedė šokti, o ji šoko su kiekvienu, kiekvie
nam meiliai šypsojosi, nerūpestingu kvato- 
jimusi atsakinėjo į kiekvieno sąmojų. Bet 
daugiausia šoko su jaunuoju Liepgirių mo
kytoju. Vidurnaktį abudu išėjo namo. 
Martynas stovėjo laiptų aikštelėje ir žiū
rėjo jiems įkandin. Ji grįžtelėjo per petį ir 
nusišypsojo jam kaip pralekiančiam trau
kiniui.

(Bus daugiau)
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Nepriklausomybės sutemos
(29)

Respublikos prezidentas A. Smetona, 
matydamas dideles kariuomenės vado gen. 
St. Raštikio politines ambicijas bei veržlu
mą ir suprasdamas, kiek visa tai gali būti 
žalinga kariuomenei ir visuomenei, ne vie
ną kartą jam siūlė Ministrų Tarybos pir
mininko pareigas. Būdamas ministru pir
mininku, gen. St. Raštikis patenkintų savo 
politines ambicijas, geriau galėtų susipa
žinti su Lietuvos vidaus bei užsienio prob
lemomis ir joms spręsti ribotomis priemo
nėmis, o drauge būdamas ir krašto apsau
gos ministru, kariuomenėje būtų persona 
prima ex officio, o ne iš ambicijos. Tačiau 
kariuomenės vadas prezidento jam siūlo
mų ministro pirmininko pareigų kratėsi. 
Iš to buvo galima spręsti, kad gen. St. Raš
tikis kariuomenės vado pareigas laikė la
bai svarbiomis, daugiausia galinčiomis 
lemti ir niekam jų nenorėjo perleisti, bū
damas įsitikinęs, kad jis tesąs vienintelis 
tinkamas žmogus toms pareigoms.

Iš visų ligi tol buvusių kariuomenės va
dų ar jų pareigas ėjusių kariuomenės šta
bo viršininkų gen. St. Raštikis buvo la
biausiai politikuojąs ir savo politikoj ne
nuosekliausias. Savo politikavimu jis pla
čiai reiškėsi spaudoje, įvairiomis progomis 
sakomomis kalbomis ir mėginimais įtaigo
ti respublikos prezidentą, kad jis pagal ka
riuomenės vado pageidavimus tvarkytų 
Lietuvos vidaus ir užsienio politinius rei
kalus.

Negalėdamas savo įtaigomis paveikti 
respublikos prezidento, kariuomenės va
das susidarydavo klaidingą nuomonę, kad 
respublikos prezidentas esąs tautininkų 
veikiamas, jų teklausąs ir dėl to jo ne
mėgstąs. Iš tikrųjų kariuomenės vado san
tykius su respublikos prezidentu lėmė ne 
tautininkai, bet paties kariuomenės vado 
įvairiais atspalviais besireiškianti hipokri- 
zė, jo savinimasis jam nepriklausomų pre
rogatyvų, iš klaidingų prielaidų darymas 
neteisingų išvadų, nenuoseklumas, nenuo
širdumas ir kiti žmogaus būdo savumai, 
kylą iš melagomanijos. Respublikos prezi
dento ir kariuomenės vado santykiuose 
susidarė savotiškas circulus vitiosus, už
burtasis ratas, kuris juo toliau, juo labiau 
darės klaidingesnis, sunkiau beišbrenda- 
mas į teisingą kelią.

Mažėjant vilčiai, kad tie santykiai galė
tų pagerėti, beliko vienintelė išeitis juos 
visiškai nutraukti: pačiam kariuomenės 
vadui atsistatydinant, o jam to nepada
rant, respublikos prezidentui jį atstatydin
ti. Iš kariuomenės vado išdidžios laikyse
nos, pasitikėjimo savo augančiu populia-

Spauda Lietuvoje
KUO LIETUVIAI MAITINAMI

Gegužės 5 diena Sovietijoje yra darbo 
diena, bet laikraščiai rašo, jog tai spaudos 
diena. Tą dieną laikraščiai paberia žinių 
apie sovietinę spaudą ir jos tiražus, apie 
milžiniškus kiekius išleistų knygų. Tada 
suintensyvinamas spaudos platinimas.

Štai ir B. Vaitkevičius, knygų prekybos 
valdybos viršininkas, 1965 m. gegužės 13 
d. „Tarybiniame mokytojuje“ rašė: „Po 
kelių dienų respublikoje pasibaigs tradici
nis knygų platinimo mėnuo. Jo metu tūks
tančiai moksleivių ir mokytojų, paėmę 
knygą į rankas, platino ją kitų moksleivių 
ir mokytojų tarpe, išleido už mokyklos ri
bų į miestų gatves, kolūkiečių kiemus“.

Kaip iš tiesų tas platinimas vyksta?
Pakabino mūsų mokyklos partorge Drei- 

zina mokytojų kambaryje sąrašą, kuriame 
buvo surašytos mokytojų pavardės, ir bu
vo nurodyta, kad knygų platinimo mėne
sio metu visi privalo knygyne Nr. 2 nusi
pirkti knygų nemažiau kaip už 25 rublius 
(senųjų pinigų). Nepadėjo literatūros ir 
kitų dalykų mokytojų aiškinimasis, kad 
jie metų bėgyje jau be raginimo yra nusi
pirkę knygų už daug didesnes sumas. Joks 
išsisukinėjimas neleidžiamas. Mėnesio ga
le paimama iš knygyno mokytojų sąrašo 
kopija, ir vargas tam, kuris nepaaukojo 
25 rublių sovietinei spaudai! Bloga yra 
dar ir tai, jog tomis dienomis visos geres
nės knygos jau būna išpirktos, ir tenka 
gerokai paieškoti, norint rasti nors kiek 
naudos duosiančią. Ir taip kiekvienais me
tais.

Panašiai yra ir su laikraščiais. Įpareigo
jamas kuris nors mokytojas rinkti prenu
meratas, tai ir vargsta eidamas nuo vieno 
prie kito. Dažniausiai išgirsta atsakymą: 
esu jau užsisakęs.

Šitokie spaudos platinimo metodai aiš
kiausiai rodo tos spaudos kokybę, turinį, 
pamėgimą. Savaime aišku, piniginio pelno 
iš spaudos bolševikai neturi. Dirbama 
dar su nuostoliais, bet tuo būdu skleisti 
savo ideologiją apsimoka.

Tipiška, tur būt, vien sovietinei spaudai 
yra tai, jog priklausomai nuo to, kas išver
čiamas iš kėdės Kremliuje, tuoj vyksta 
bibliotekų valymai — išimamos knygos to 
nusiritusiojo ir net tos, kuriose jis tik pa
minėtas.

Nemėgsta žmonės sovietijos spaudos. O 
laisvosios Lietuvos laikais išleistosios kny 

kurias turi privatūs asmenys, keliauja 
iš rankų į rankas. Ypač jaunimas mėgsta

ALEKSANDRAS MERKELIS

rumu ir galia neatrodė, kad jis šiam žy
giui savanoriškai ryžtųsi. Respublikos pre
zidentas, turėdamas galvoje, kad kariuo
menės vado atleidimas gali dar labiau su
komplikuoti ir taip jau surizgusią Lietu
vos vidaus ir užsienio politinę padėtį, taip 
pat buvo neryžtingas ir delsė.

TROJOS ARKLYS LIETUVOJE

Rugsėjo 29 d. Sovietų Sąjungos užsienio 
reikalų liaudies komisaras V. Molotovas 
pasikvietė Lietuvos pasiuntinį Maskvoje 
dr. Ladą Natkų ir jam pareiškė, kad, žlu
gus Lenkijai, susidariusi nauja politinė 
padėtis, kuri turėsianti įtakos ir Lietuvos 
bei Sovietų Sąjungos santykiams. Jiems 
apsvarstyti jis artimiausiu laikų norėtų 
pasimatyti su Lietuvos užsienio reikalų 
ministru J. Urbšiu. Tai patyręs, dr. L. Nat- 
kus tuojau išskrido į Kauną. Tos pat die
nos vakare prezidentūroje įvyko Ministrų 
Tarybos posėdis, pirmininkaujamas paties 
respublikos prezidento A. Smetonos, ku
riame dr. Natkus pranešė savo trumpą, bet

KOMUNISTAI SKAITMENIMIS
(ELTA) R. šarmaitis „Tiesoje“ (liepos 

16 d. Nr. 165) pateikė Lietuvos Komunis
tų Partijos narių skaičių ir jų pasiskirsty
mą profesijomis. Pagal Šarmaitį, 1940 m. 
(sovietams jau okupavus Lietuvą) Komu
nistų Partija savo eilėse turėjo apie 2.000 
narių — jie anksčiau dirbę pogrindyje. 
1941 m. sausio 1 d., šešiems mėnesiams 
praslinkus, narių skaičius pakilo iki 3.138, 
jų tarpe buvo 2.504 nariai ir 634 kandida
tai. šalia kitų darbų, LPK sau „nuopelnu“ 
priskiria Lietuvos, žemės ūkio sukolektyvi
nimą. Pagal šarmaitį, „pralauždami at
kaklių buožinių elementų ir jų ginkluotų 
būrių pasipriešinimą, 1951 m. pabaigoje 
jau 94 proc. visų valstiečių susitelkė į kol
ūkius. Kolūkinės santvarkos pergalė reiš
kė socializmo pergalę Lietuvos kaime“. Ar 
toji „pergalė“ jau reiškė „socializmo per
galę“ ir ar ji pagerino ne tik žemės ūkio 
gamybą, bet ir pačių kolchozininkų buitį 
— tai gerai žinoma ir patiems komunistų 
partijos vadovams.

Žinoma, per daugiau kaip 20 metų KP 
narių skaičius Lietuvoje turėjo kilti. Taigi, 
1965 m. sausio 1 d. LKP narių jau buvo

IR KUO PATYS MAITINASI

romanus apie indėnus, laukinius vakarus, 
„Algimantą“, „šerloką Holmsą“ ir kitus. 
Taip pat iš privačių bibliotekėlių jauni
mas pasiskaito laisvosios Lietuvos istori
jos, geografijos. Pavarto Lietuvos kariuo
menės leistuosius žurnalus, išmoksta mal
dų iš „Sveika Marija“, arba su nuostaba 
sklaido pergamentiniame popieriuje Jur- 
gėlos išleistą „Darius ir Girėnas“. Skaito 
Maironio, Vaičaičio, Kudirkos ir kitų poe
tų eilėraščius, kurių nėra sovietinėse lai
dose, nors vis ir teigiama, kad išleisti to ir 
to poeto eilėraščiai (ne visi praleidžiami 
cenzūros).

Pamažu, aišku, laisvųjų laikų knygos 
susidėvi, nyksta, bet dar mūsų kartai už
teks. Komunistiniai kolonialistai dar neiš
drįso pareikalauti, kad tie leidiniai būtų 
sunešti ir viešai sudeginti ar atiduota į 
popieriaus makulatūrą, kaip daroma su 
Berijos, Molotovo, Kaganovičiaus ir kitų 
nuvainikuotų politrukų raštais.

Žmonės užsisako sovietinius laikraščius 
todėl, jog yra išmokę skaityti tarp eilučių, 
ypač gerai suprantamas dviprasmiškas so
vietinis žargonas.

Iš užsienio spaudos galima užsisakyti tik 
vadinamųjų „Liaudies demokratijos kraš
tų“. Kai juos pavartai, tai jauti, jog pada
rai didelį šuolį į vakarus. Iš lietuviškos 
užsienio spaudos tai tik pas aukštus parti
jos pareigūnus teteko vartyti komunisti
nes „Vilnį“, „Laisvę“. Eiliniams ir tai ne
prieinama. Nė karto nebuvo patekusi į ran 
kas užsienio pogrindinė spauda.

Kai Maskvoje buvo JAV pramonės pa
roda, tai vienas kitas parsivežė žurnalą 
„Ameriką“, kuriuo daugelis žavėjosi. 
Maskvoje, atrodo, yra užsienio spaudos 
kioskas, bet ten nepatartina lįsti — gali 
būti saugumo pačiuptas už pakarpos ir ap 
kaltintas užsienio agentu. Juk gi sakoma, 
kad sovietiniai žmonės yra „susipratę ir 
pakankamai gerai informuoti“. Tą patį ir 
aš pareikščiau, jeigu atvykčiau į užsienį 
kaip turistas ir man būtų siūlomas koks 
laikraštis.

Keista, modernūs laikai, o modernių 
knygnešių į rusinamąją Lietuvą nėra. Už
sieniuose lietuviai turi apie devyniadešimt 
pavadinimų periodinių spaudinių, o į Lie
tuvą vargu ar bent vienas patenka. Bent 
jau ekskursantai galėtų kokį vieną nuvežti 
savo giminėms, atrodo, Sibiru nereikės ri
zikuoti.

A. Viluckis 

galintį turėti didelės reikšmės pokalbį. A. 
Smetonai ir kitiems posėdžio dalyviams 
atrodė, kad tas kvietimas Lietuvai nieko 
gero negalįs lemti. Nežinodama, kuria 
prasme Lietuvos ir Sovietų Sąjungos san
tykių pakitėjimas bus svarstomas, Minist
rų Taryba nieko konkretaus negalėjo nu
tarti ir tik konstatavo, kad, jeigu Lietuvos 
valstybės suverenumui grėstų pavojus, jis 
būsiąs ginamas visomis priemonėmis.

J. Urbšys, norėdamas ką nors patirti 
apie tikslą, dėl kurio jis Molotovo kviečia
mas, rugsėjo 30 d. pasikvietė Sovietų Są
jungos pasiuntinį Kaune Pozdniakovą, bet 
šis pasisakė apie tai nieko nežinąs. Spalio 
2 d. Urbšys gavo Molotovo telegramą, kvie 
čiaHčią~jį spalio 3 d. atvykti į Maskvą 
svarbiems pasitarimams. Spalio 3 d., lydi
mas dr. Natkaus ir kai kurių Užsienio Rei
kalų Ministerijos pareigūnų, jis išskrido į 
Maskvą ir 3 vai. 30 min. p.p. nusileido jos 
centriniame aerodrome. Jį iškilmingai su
tiko aukšti Sovietų Sąjungos pareigūnai, 
tuo pabrėždami, kad jis laikomas draugiš
kos valstybės garbingu svečiu, atvykusiu 
svarbiai misijai. Tai buvo lyg ir preliudi
ja, rodanti, kurioj nuotaikoj bus taria
masi.

(Bus daugiau)

86.366. Toliau patiriame apie LKP narių 
išsilavinimą bei užsiėmimą. 1965 m. gau
sio 1 d. partijos narių ir kandidatų su 
aukštuoju išsilavinimu buvo 18,5 proc., ar
ba beveik 16.000. Su viduriniu ir nebaigtu 
viduriniu išsilavinimu tuo metu narių bu
vo 49,3 proc., arba 42.500, pagaliau, su pra
diniu išsilavinimu narių buvo 32,2 proc., 
arba 25.800.

Pagal profesijas LKP-je 1965 m. pra
džioje buvo 3.489 inžinieriai ir architektai, 
1.090 agronomų, veterinarijos gydytojų ir 
kitų žemės ūkio specialistų, 942 gydytojai, 
3.972 pedagogai, 827 moksliniai darbuo
tojai.

Apie Sovietų Sąjungos KP narių skaičių 
duomenis paskelbė Maskvoje leidžiamas 
žurnalas „Partijnaja Žizn“ (nr. 5). šiuo 
metu Sovietų Sąjungos KP narių skaičius 
siekia 11.758.169. Tai esąs pats didžiausias 
skaičius partijos istorijoje ir pirmą kartą 
jis sudaro 5 proc. visų Sovietų Sąjungos 
gyventojų. Narių augimas ypač ryškus 
nuo 1960 m.'Norima partiją išvalyti nuo 
netinkamo elemento: per pastaruosius dve 
jus metus iš partijos narių buvo pašalinta 
daugiau kaip 200.000 narių. Jie pašalinti 
už „prasižengimus, nesuderinamus su gar
bingo komunisto vardu“. Mažesnioji pa
šalintųjų dalis, 50.000, tai tie, kurie regu
liariai nelankę partijos susirinkimų arba 
daugiau kaip tris mėnesius nėra mokėję 
nario mokesčių.

Būdingas Sovietų S-gos KP narių sudė
ties bruožas — mažas moterų nuošimtis. 
Iš 229 mil. Sovietų S-gos gyventojų mote
rų yra 125 mil., vyrų gyventojų — 104 mi
lijonai. Tuo tarpu partijoje iš 11,8 mil. na
rių, moterys sudaro vos 2,4 mil. narių ar
ba daugiau kaip 20 proc. Įdomus pasiskirs
tymas tautybėmis. Iš 229 mil. sovietinių 
piliečių rusai sudaro 55 proc., tuo tarpu 
partijoje rusų narių yra 63 proc. — jie su
daro 7,4 mil. Socialinės padėties atžvilgiu 
37,7 proc. partijos narių sudaro darbinin
kai, 16,5 proc. — kolchozininkai ir 46,2 
proc. „tarnautojai ir kiti“.

Sovietų S-gos KP-je, palyginti, didelis 
neseniai įstojusių narių skaičius. Beveik 
43 proc. visų narių tai į partiją įstoję per 
pastaruosius 10 metų, taigi, jau po Stalino 
mirties. 51 proc. narių KP nariais jau yra 
tarp 10 ir 30 metų — tai reiškia, kad jie 
partijon įstojo dar Stalino laikmečiu. Tik 
6 proc. narių įstojo prieš 30 metų, kitaip 
tariant, jie jau yra gyvenę Lenino laikais 
ir pergyvenę Stalino periodo pradžią.

Sovietų S-gos gyventojų skaičius 230,5 mil.

(E) Pagal „Pravdoje“ liepos 26 d. pa
skelbtus duomenis apie pirmojo 1965 m. 
pusmečio produkciją, padėtis žemės ūkyje 
yra pagerėjusi. Pakilo galvijų, kiaulių 
skaičius, taip pat padidėjusi pieno gamy
ba. Dėl pastovių atlyginimų ir aiškesnės 
socialinės padėties sovietinių kolchozinin
kų dalis norėtų kolchozus paversti sovcho- 
zais, bet tiems sumanymams nepritaria 
partijos pareigūnai ir įstaigos. Sovietijoje 
ir toliau veiksią kolchozai (jų dauguma) 
ir sovchozai. Iš Maskvos gautomis žinio
mis, dėl šaltos bei drėgnos vasaros su ne
rimu laukiama šių metų derliaus.

Liepos 26 d. Maskvoje paskelbtais duo
menimis. šiuo metu Sovietų Sąjungos gy
ventojų skaičius yra pasiekęs 230,5 mil.

JAV studentai ir dėstytojai Vilniuje

(E) Liepos 5-6 dienomis Vilniuje ir jo 
apylinkėse lankėsi 19 asmenų — JAV stu
dentai ir dėstytojai iš įvairių JAV kolegi
jų, daugiausia rusų kalbos specialistai. Jie 
buvo nuvežti į pionierių stovyklą prie Ne
menčinės, Vilniaus universitete kalbėjosi 
su rektorato ir įvairių organizacijų atsto
vais, kavinėje buvo susitikę su studentais. 
Vėliau jie išvyko į Leningradą.

KASDIENISKOS
SMULKMENOS

(
Mielas Redaktoriau, 

paieškojęs saulės savo, taip sakant, grieš- 
nam kūnui pasidžiaugti ir nesuradęs šįmet 
jos, grįžtų atgal į žmones, į kasdienybę.

Dar ir saulės beieškantį mane vis kanki
no mintis, kad mes kartais užsimojame 
vykdyti tokius uždavinius, kurie yra per 
dideli mūsų jėgoms.

Kad šitaip iš tiesų yra, galėčiau nurody
ti ne vieną akivaizdų pavyzdį. Tačiau kai 
kurie pavyzdžiai būtų pavojingi judinti, 
nes juos iškeliant galima sukelti lermą. 
Pasakysi: vyručiai, kam gį jums taip aukš
tai šokti su šiuo ar kitu darbu, juk jis ne 
pagal jūsų jėgas! Ko gera, tuojau pasigirs 
visų suinteresuotųjų karštas bruzdėjimas, 
kils pasipiktinimas, nors ir nepagrįstas. O 
tokių dalykų nenoriu. Jeigu kas nors pasi
ryžęs tempti vežimą ne pagal savo jėgas, 
jeigu šitaip tempiant ir nieko gražesnio 
nebus pasiekta, o tik persitempta, tai ką gi 
padarysi! Tyla irgi gera byla.

Bet manau, kad yra dalykų, apie ku
riuos galima kalbėti ir nesusilaukti erzelio. 
Tai tie dalykai, apie kuriuos kalbant ne
paliečiamas joks asmuo ar konkreti asme
nų grupė.

Toks yra, man rodos, lietuviško jaunimo 
klausimas. * • •

Tiesa, apie jaunimą, aišku, bus vėl kal
bama busimajame DBLS suvažiavime. Ten 
kalbės atsakingi žmonės, visuomenės pa
tikėti.

Bet manau, kad ir Jonui galima pridėti 
savo trigrašį. Kartu noriu pasakyti, kad, 
mano galva, jaunimo klausimas yra vienas 
tų klausimų, kurie per sunkūs mūsų pajė
goms, kuriam išspręsti nėra vieno aiškaus 
recepto. Daug tų receptų galima apsvars
tyti ir panaudoti, bet jeigu matyti, kad ku
rie nors vaistai netinka, tai jų reikia atsi
sakyti.

Pavyzdžiui, buvo šviesių žmonių, kurie 
jaunimo lietuvybei išlaikyti didelės pras
mės įžiūrėjo jaunimo susibūrimuose Lie
tuvių Sodyboje. Po pirmojo suvažiavimo 
jų entuziazmas dar nebuvo atšalęs. Deja, 
entuziastai labai pastebimai nuleidžia ran
kas, ypač tie jų, kurie stovi labai arti viso 
reikalo. Sako, kai jaunimas suvažiuoja į 
Liet. Sodybą, tai iš dalies prasideda masi
nė, papiktinanti ir, galima sakyti,’ organi
zuota sodoma ir gomora, o iš dalies nuo
stoliai pačiai Lietuvių Sodybai. Tokiom 
dienom dirbantieji ar suaugę svečiai nebe
sistebi net, jei kažkas po autobusu ar prie 
malūno sienos sukuria laužą, sugadina 
vandens tiekimo vamzdžius prie upelio ar 
(žinoma, tyčia) viduj parodo savo mecha
niškus sugebėjimus — antrame pastato 
aukšte išvietėse sugadina plūdes, paleidžia 
vandenį, užstumia iš vidaus duris, pro lan
gą pabėga ir, matyt, džiaugiasi, kai van
duo pradeda veržtis pro lubas! Šitokiems 
dalykams kartojantis, visiškai supranta
mas ir pateisinamas entuziastų atšalimas.

Šitaip negali būti!
Nuo šitokius dalykus organizuojančio 

jaunimo ir pats kultūringasis jaunimas 
bėga ko toliausiai.

Vadinas, tokie dalykai negali kartotis, ir 
jei jaunimas ruošia tokius subuvimus ar 
šventes, tai tik organizuotai gali būti leis
tina, kai yra atsakingi žmonės (net ir sava 
policija, jei kitaip neišeina).* * *

Suprantu, kad tokie masiniai susibūri
mai galėtų būti labai naudingi jaunimui, 
jei juos kas nors tvarkingai pravestų.

Bet čia jau reikia atsidėjusių ir įsiparei
gojusių žmonių, kurie prisiimtų atsakomy
bę už tvarką.

šalia tokių susibūrimų, man rodos, galė
tų būti ir kitų receptėlių, kurie reikalauja 
kantrybės ir rūpestingumo, bet galėtų būti 
naudingi.

Visos jaunimo masės, manau, niekas jau 
nebeišlaikys lietuviškos, jei kur tėvai buvo 
tokie apsileidėliai, kad savo vaikų neišmo
kė net lietuviškai. Jeigu tėvai nerado rei
kalo, tai ką gi bepadarytų svetimi! Neiš
laikys niekas jau ir tų, kuriems lietuviški 
jaunimo susibūrimai reiškia vien tik pro
gą pasirodyti su savo sugebėjimais daužy
ti, laužyti, naikinti. Gali būti, kad dalis to
kių dar kada nors surimtės. Bet ar iš tiesų 
mes esame tokie krikščioniškai lietuviški, 
kad paleistume gerąsias avis ir lakstytume 
paskui paklydusias? Toksai lakstymas ga
li išbaidyti ir tas, kurioms turėtų būti ski
riamas didžiausias dėmesys ir kurios to 
dėmesio vertos. * * *

Porą receptų iš tiesų galėčiau pasiūlyti. 
Galėtų tų receptų būti gal ir daugiau, bet, 
kaip galvoju, kiti būtų, tur būt, sunkiau 
įvykdomi.

Mano pirmasis siūlymas būtų — aprū
pinti lietuviškas mokyklėles tinkamais va
dovėliais.

Dažnai girdžiu dejavimus, kad lietuviš
koms mokykloms nėra vadovėlių. Tai yra 
netiesa. Dabar jau vadovėlių yra pakan
kamai mūsų lituanistiniam reikalui, nuo 
pačios pradžios, nuo žodžių skiemeniavi- 
mo, iki sudėtingų lituanistinių dalykų jau 

paaugesniems jaunuoliams, išėjusiems pra 
dinius skiemeniavimo mokslus.

Kadangi vadovėliai paremti lietuviška 
medžiaga, tai būtų labai svarbu tokiais va
dovėliais aprūpinti visus lietuviukus, ku
rie lanko lietuviškas mokyklas. Jei jie nė
ra aprūpinti, kas nors turėtų pasiimti pa
reigą tai padaryti. Lėšų čia negali išeiti 
daugiau kaip ruošiant paaugusių jaunuo
lių. subuvimus.

Taip pat reikėtų atkreipti dėmesį ir į 
tam tikrą jau subrendusių lietuvių katego
riją. Tais, kurie šiandien chuliganina, atei
tyje gal mes labai bodėsimės. Bet yra vy
rukų ir merginų, kurie baigė net aukštuo
sius mokslus ir įsigijo atitinkamą specia
lybę, tačiau vedė kitatautes ar ištekėjo už 
tokių. Jei jie net ir neturėjo progos gerai 
išmokti lietuviškai, tai vis tiek tebeturi 
lietuviškų sentimentų, norėtų ne tik patys 
apsipažinti su lietuviškais dalykais, bet ir 
savo antrąsias puses apšviesti. Tai yra ge
ras reiškinys, ir pagalba tokiais atvejais 
būtų naudinga. Gal tokie žmonės kada 
nors pasakos kitiems, kad jie yra lietuviš
kos kilmės, kaip mes išgirstame pasisaky
mus Lietuvai simpatijas tebejaučiančių 
žydų. Gal jie kuo nors ir aktyviau prisidės 
prie lietuviškų reikalų. Bet mes jiems la
bai padėtume, jei aprūpintume juos litera
tūra svetimomis kalbomis, bet lietuviško
mis temomis (lietuvių autorių vertimais į 
svetimas kalbas, istorinėmis ir politinėmis 
knygomis).

šitie dalykai irgi būtų reikalingi pinigo. 
Bet gal būtų galima sudaryti vieną kitą 
bibliotekėlę, kurioje būtų tokie lituanisti
niai vertimai ar originalai. Vėl pinigas? 
Taip, žinoma, pinigas, bet jis, tur būt, duo
tų vaisių. ,

Pagalvokime, pasvarstykime, o kas ver
ta, tai ir vykdykime.

Tavo Jonas

Pramoniniai ir asmeniniai Lietuves ir
R. Federacijos ryšiai

(E) Lietuvoje atšventus „ Rusijos Fede
racijos Dienas“, spauda su radiju primyg
tinai aiškino apie „didžiausią pagalbą“, 
kurią Lietuva gaunanti iš Sovietų Sąjun
gos ir ypač iš didžiausios „sesės“ — Rusi
jos Federacijos. „Komj. Tiesa“ (Nr. 102) 
nurodė į pramoninio pobūdžio paramą, 
gaunamą iš R. Federacijos — automobiliai 
siunčiami iš Maskvos ir Gorkio gamyklų, 
vamzdžiai — iš Leningrado, čeliabinsko ir 
Maskvos įmonių, elektros varikliai — jš 
14 Rusijos Federacijos įmonių, guoliai — 
iš Valstybinės guolių gamyklos, be to, iš 
R. Federacijos į Lietuvą siunčiamos sta
tybinės mašinos: buldozeriai, skreperiai, 
ekskavatoriai, bokštiniai kranai. Juodieji 
ir spalvotieji metalai gaunami iš Kuzbaso 
ir Magnitkos. Lietuvoje veikiančios chemi
nės įmonės negali apseiti be R. Federaci
jos įrenginių bei žaliavų, be to, iš ten į Lie 
tuvą plaukia vilna, dirbtinis pluoštas ir 
oda.

Esama ir kitokios rusų pagalbos. Tai, 
kaip pastebi komjaunimo organas, įvairių 
Rusijos sričių atstovų darbas Lietuvos 
pramoniniuose objektuose. Į Lietuvą vyks
ta darbininkai ir inžinieriai iš Maskvos, 
Leningrado ir kitų Rusijos Federacijos 
miestų. Jie dirbą petys į petį su lietuviais, 
tuo būdu plečiama draugystė...

Okup. Lietuvos alpinistai bandys įkopti į 
7.134 mtr. kalno viršūnę

(E) Į Pamirą išvyko lietuvių alpinistų 
grupė, vadovaujama vilniečio K. Monstvi- 
lo. Jie bandys įkopti į gražiausią Pamiro 
kalnyno viršūnę, siekiančią 7.134 mtr. Žy
gį iš kalnuose įrengtos stovyklos pradės 
liepos 25 d. kartu su kitais sovietiniais 
sportininkais.

PAMINKLAS JANONIUI

(E) Biržų rajone, Beržinių kaime, toje 
vietoje, kur gimė Julius Janonis, pastaty
tas paminklinis akmuo. „Tiesa“ rašo, kad 
jis iškilo „ant rankomis supilto kalnelio“. 
Granite įrašyti metaliniai žodžiai: „Šioje 
sodyboje 1896.IV.5. gimė pirmasis lietuvių 
proletarinis poetas Julius Janonis“. Pa
minklas atidengtas didelėmis iškilmėmis. 
Nors Janonis nebuvo joks komunistas, ta
čiau visi kalbėtojai taip kalbėjo, lyg jis 
būtų buvęs tikras partinis. J. Janonio var
do kolchozo pirmininkas Bėliakas pareiš
kė: „Poetas gerai pažino sunkią kumečio 
dalią, svajojo apie jo geresnę ateitį. Šian
dien jo svajonės įsikūnijo. Nebėra ponų jo 
gimtinėje, jo žemiečiai, susibūrę į vieningą 
kolektyvą, kuria naują, laimingą gyveni
mą“. Taip kalbėjo naujasis sovietinis po
nas. Bet Janonis, jei prisikeltų, kitaip pra
kalbėtų: pamatęs, koks sunkus yra kolcho
zininkų gyvenimas, jis apdainuotų jį dar 
kartesniais žodžiais, negu aprašė kumečių 
būklę.
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MŪSŲ RĖMĖJAI

Apsimokėdami už Nidos Knygų Klubo 
leidinius ar „Europos Lietuvį", šie tautie
čiai yra pridėję aukų lietuviškam spaus- 
dmtam žodžiui paremti: 25 šil. V. Kava
liauskas, 3 dol. A. Ragauskas, 13 šil. P. Pu- 
palaigis, po 10 šil. J. Sukaitis ir K. Micke
vičius, 8.6 šii. B. Kuzminskaitė, po 5 šil.
K. Norkailė, A. Pupelis, A. Jasikas, M. Va- 
likonis ir J. Kriščiūnas, po 4 šil. V. Pana
vas, V. Songaila ir C. Vaitkaitis.

LONDONAS
AMERIKOS LIETUVIAI LONDONE

Praeitą savaitgalį Lietuvių Namuose 
Londone trumpam buvo apsistojusi iš Ame 
nkos atvyicusi lietuvaitė Vilija Duobaitė. 
Iš čia ji išvyko dar į Manchester!, o pas
kui į Europą.

Eietuv.ų Namuose taip pat lankėsi Ame
rikos lietuvis Vacys Simanas-Simanavi- 
čius, kuris dalį atostogų praieido Kanado
je pas brolį ir artimuosius lankydamas iš
važiavo į Vokietiją.

Vykdama į Vokietiją, Londone buvo ap
sistojusi PLB Valdybos sekretorė Milda 
Lenkauskienė iš Amerikos ir turėjo pasi
kalbėjimų su organizacijų atstovais. Jos 
suteiktomis žiniomis, netrukus į Europą 
atvyksta PLB Pirmininkais J. Bachunas- 
Bačiūnas.

ATVAŽIUOJA SALEZIEČIŲ 
GIMNAZIJOS ATSTOVAI

Pernai metais saleziečių kun. P. Urbai- 
tis iš Anglijos išsivežė į Saleziečių Gimna
ziją Italijoje didelį būrį lietuviukų.

Dabar kalbinti tėvus, kad jie leistų į tą 
Gimnaziją savo vaikus, atvažiuoja kun. 
Antanas Tranavičius ir teologijos studentas 
klierikas Petras Rukšys. Jie lankysis lietu
vių kolonijose.

PRAVAŽIUOJANTIEJI
IR APSISTOJANTIEJI

Praeitą savaitgalį Lietuvių Namuose 
Londone praleido Ketteringo lietuvis Na
vickas.

Pravažiuodamas buvo užsukęs JAV lie
tuvis inž. Algirdas Milašius. Jis jau buvo 
aplankęs Europos kraštus ir iš Londono 
pasuko namo.

Australijos lietuvis teisininkas (baigęs 
Canberros universitetą) Viktoras Marti
šius, aplankęs Italiją, Šveicariją, Prancū
ziją, Austriją, Vokietiją ir Švediją, ilges
niam laikui apsistoja Anglijoje, nes kurį 
laiką dirbs Londone. Paskui pro JAV grįš 
į Australiją ir Melbourne numato verstis 
advokatūra.
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MŪSŲ KAINOS NESIKEIČIA!

Nepaisant to, kad nuo liepos 1 d. Sov. muitai daugumai 
pi siunčiamų į Lietuvą dovanų padidinami, mes išimtinai 
p! ir tik iki rugsėjo 1 d. visas pas mus užsakomas prekes 
pi siunčiame l Lietuvą nepakeltomis, tomis pačiomis [n 
S kainomis, kaip iki šiol. [n

S Mūsų pereitų metų katalogai ir visi spaudoje skelbti S
S specialūs pasiūlymai tebegalioja. 0

S Be to, esame sudarę šiuos du labai vertingus S
p specialius siuntinius:

pj EVK: 2 atkarpos po tris jardus dviems paltams geriau-
įj sios rūšies eksportinio veliūro, juodos, rudos arba tams.
p| mėlynos spalvos ir 3y2 jardų išeiginei eilutei angliškos
M vilnonės medžiagos su iaustu Įrašu Made in England —
[p All Wool, pageidaujamos spalvos, tik už £20.0.0 su pa
lp siuntimu ir muitu (to siuntinio normali kaina būtų 50
n svarų).
0 1 jn
pl MNS: 4 išeiginiai vyr. nailono marškiniai; 4 škotiškos
pp vilnos stori ir šilti vyr. arba moteriški nertiniai ir 4 vii- |
pp nonės skarelės su didelėm gėlėm tik už £27.0.0 su pa-
pi siuntimu ir muitu (šios prekės Lietuvoje labai retos ir
| ypač vertinamos). m

I
 Siųskit užsakymus, reikalaukit pavyzdžių ir patarimų: (n

BALTIC STORES LTD.
(Z. JURAS) 9

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

SKYRIAI:
Manchesteryje — 121 Middleton Rd., 8. 0
Chicagoje — L. Venckus, 7030 So. Talman,

Chicago, Ill, 60629, Tel. 436-0494. g
Kanadoje — 124 Park St., Sudbury, Ontario. g
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MIŠIOS UŽ ST. NIMČIAUSKĄ
Pranešu, kad už a.a. Stasio Nimčiausko 

vėlę bus šv. mišios Londone, Lietuvių šv. 
Kazimiero bažnyčioje, rugpiūčio 16 d., nes 
velionis priklausė tai parapijai.

Antros šv. mišios bus Bradforde rugpiū
čio 16 d., nes velionis yra palaidotas Peter
borough ir priklausė Bradfordo parapijai.

S. Nimčiauskas tragiškai žuvo susisieki
mo nelaimėje 1949 m. Jis buvo skautas ir 
DBLS Northamptdno skyriaus narys.

196-1 m. pastatytas kryžius ir antkapis, 
lietuvio kunigo pašventintas. Už gerašir
džių brolių lietuvių suaukotus ir velionies 
paliktus pinigus buvo sutvarkytas kapas, 
o dabar už likusius nuo paminklo užprašy
tos šios dvejos šv. mišios.

A. Barančiukas

BRADFORDAS
TĖVŲ SUSIRINKIMAS

Bradfordo Lietuvių Vyties Klubo Valdy
ba kviečia Bradfordo ir apylinkės lietuvių 
tėvų, turinčių mokyklinio amžiaus vaikų, 
susirinkimą rugpiūčio 15 dieną, sekmadie
nį, 3 vai popiet, Klubo patalpose pasitarti 
mokyklos reikalais.

Klubo Valdyba

«■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

VISTIK LIETUVIŠKA KNYGA — 
GERIAUSIA DOVANA

B. Armonienė — Palik ašaras Maskvoje
— Sibiro pergyvenimai, 251 psl. — 22 šil.

Dr. A. Maceina — Niekšybės paslaptis — 
antikristinė dvasia istorijoje, 294 psl. — 
29 šil. 4 penai.

A. Nevardauskas —■ Pajūriais pamariais 
—gražus mūsų pajūris, 317 psl. — 36 š. 8 p.

Dr. A. Jasmantas — Gruodas — Pirmoji 
Dr. Maceinos eilių knyga, 94 psl. — 22 šil.

K. Almenas — Upė į rytus, upė į šiaurę
— 2-jų dalių romanas, kaina abiejų tomų
— 44 šil.

J. Girnius — Žmogus be Dievo — ši kny
ga skiriama ateizmo filosofinei analizei, 
541 psl. — 39 šil. 6 penai.

Dr. J. Prunskis — Mokslas ir religija — 
gydytojai apie amžinybės klausimus, 141 
psl., — 14 šil. 8 penai.

Nerimą Narutė — Relikvijos — lyriniai 
natiurmortai, 71 psl. — 14 šil. 8 penai.

St. Yla — Moderni mergaitė — 289 psl. 
Tai plataus užsimojimo veikalas, atsklei
džiąs bręstančios mergaites svajones — 18 
šil. 6 penai.

N. Sūduvis — Vienų vieni — 421 psl., 25 
metai rezistencijoje — 29 šil. 4 penai.

Vadovėliai, žodynai, gintaras ir visa pe
riodika. Rašyti:
DAINORA, 14, Priory Rd., Kew - Surrey.

ATEINA RUDUO!

Dėl to neužmirškite, kad ne tik jums, 
bei ir jūsų artimiesiems Lietuvoje reikia 
ir pavalgyti ir šilčiau apsirengti.

O jeigu jūs norite prieinamįausiomis 
kainomis ir visiškai garantuotai, kad gaus, 
pasiųsti gerų medžiagų kostiumams ar pal
tams, didžiausią tokių medžiagų pasirinki
mą turi Lietuvių Namų Akc. Bendrovė.

Nurodykite savo pageidavimus, ir jums 
tuojau bus pasiųsti pavyzdžiai!

Keikia siuntiniams vilnonių skarelių? 
Reikia dar kitokių medžiagų?

Taip, visais atvejais čia gali pasitarnau
ti ir pasitarnaus

LIETUVIŲ NAMŲ AKC. BENDROVĖ
1 Ladbroke Gardens, London, W. 11

Nemaišykite šios Bendrovės su kitomis!

VOKIETIJA
LIETUVIŲ KATALIKŲ JAUNIMO 

STOVYKLA

Rugpiūčio 10-25 d.d. Vasario 16 Gimna
zijos sodyboje Lietuvių katalikų Sielova
dos direktorius lev. A. Bernatonis organi
zuoja jaunimo stovyklą. Joje kviečiami 
dalyvauti abiejų lyčių lietuviai katalikai 
jaunuoliai 14-20 metų amžiaus. Registruo
tis šiuo adresu: Tėv. A. Bernatonis, 611 
Dieburg, Minnefeld 34.

KUN. ALGIMANTO BORTKEVICIAUS

PRIMICIJOS
Liepos 25 d. Kaiserlauterno ir jo apylin

kės lietuviai šventė liepos 11 d. Romoje 
įšvęsto kunigo A. Bortkevičiaus primici
jas. Jaunasis kunigas yra 24 metų am
žiaus, gimęs Kražiuose, vaikystę praleidęs 
Brazilijoje, vėliau gyvenęs JAV-se, Brook- 
lyne, filosofijos ir teologijos mokslus iš
ėjęs Romoje, gyvendamas lietuvių šv. Ka
zimiero kolegijoje. Primicijų pamokslą pa
sakė vietos klebonas kun. Br. Liubinas, 
primicijanto šv. Mišioms patarnavo kuni
gai V. Damijonaitis ir V. Kaleckis. Labai 
gražiai išpuošta koplytėlė nepajėgė sutal
pinti dalyvių. 8593 LS lietuvių kuopos ka
rininkų ramovėje įvykusiose vaišėse daly
vavo per 60 asmenų. Organizatorių vardu 
primicijantą sveikino ir padovanojo gra- 

-žią stulą 8593 LS lietuvių kuopos vadas 
kpt. J. Venckus. Be to, sveikinimo kalbas 
sakė lietuvių Sielovados direktorius tėv. 
A. Bernatonis, PLB Kaiserlauterno apylin 
kės pirmininkas J. Poškaitis, PLB V-jos 
Kr. V-bos iždininkas J. Barasas ir Kaiser
lauterno lietuvių klebonas kun. Br. Liubi
nas. Už jaukias iškilmes ir vaišes nuošir
džiai padėkojo primicijantas kun. A. Bort- 
kevičius.

MIRĖ P. RUŠKYS

Liepos 25 d. po trumpos ligos Darmstad- 
te mirė 2040 LS lietuvių kuopos narys Pet
ras Ruškys. Velionis buvo gimęs 1903 m. 
Antkupčiuose, netoli Palangos. 2040 LS 
lietuvių kuopoje tarnavo nuo 1950 m. rug
piūčio mėnesio. Palaidotas liepos 28 d. 
Darmstadte, Waldfriedhof kapinėse.

NAUJAS GYDYTOJAS
Adolfas Šležas liepos mėn. gale Mainzo 

universiteto medicinos fakultete labai ge
rai baigė laikyti valstybinius egzaminus. 
Daktarato darbą jau buvo paruošęs prieš 
egzaminus.

Naujasis gydytojas yra gimęs 1924 m. 
Žemaitijoje. Medicinos studijas buvo pra
dėjęs Tuebingene prieš išemigruodamas 
į JAV. Prieš keletą metų kartu su žmona 
atvyko Vokietijon tęsti studijų. Studijų 
metu nebuvo užsidaręs vien universitete, 
bet aktyviai dalyvavo Vokietijos lietuvių 
visuomeniniame gyvenime. Žmona su dūk 
rele Silvija pernai grįžo atgal į Čikagą.

NAUJA APYLINKĖS VALDYBA

Visuotiniame LB Kaiserlautern apylin
kės susirinkime naujai išrinktoji valdyba 
pasiskirstė pareigomis šitaip: pirmininkas
— J. Poškaitis, iždininkas — B. Jusevičius, 
sekretorius — Č. Vansevičius.

PASITRAUKĖ GIMNAZIJOS 
INSPEKTORIUS

Jonas Medušauskas nuo pradžios 1965- 
66 mokslo metų buvo pakviestas Lietuvių 
Vasario 16 gimnazijos inspektoriaus parei
goms, jas ėjo iki vasaros atostogų, bet, 
sveikatos įstaigai patariant, nuo atostogų 
pradžios iš darbo pasitraukė.

Jis dėstė lotynų kalbą, filosofiją ir visuo 
tinę istoriją ir buvo V klasės auklėtojas.

— Viaackienė Berta, 82 metų amžiaus, 
mirė Reutlingene, senelių namuose.

3GGGGGGGGGGGGGG
JEI REIKIA PASIŲSTI SIUNTINĮ
— KREIPKIS Į
LIETUVIŲ NAMŲ BENDROVĘ,

2, LADBROKE GARDENS, 
LONDON. W.ll.

GGGGGGGGGGGGGGG

VYRAI Į DARBO KUOPAS

Į lietuvišką darbo (inžinerijos) kuopą 
Scnwetzingene ieškomi sveiki vyrai, tarp 
18 ir 50 m. amžiaus. Pageidaujama su šo- 
terio ar mechaniko amatu, bet neturintieji 
jokio amato gali čia išmokti.

1. Darbo sąlygos.
5 dienų darbo savaitė su 43 darbo valan

domis. Už antvalandžius atlyginama at
skirai.

Atostogos — 17 darbo dienų per metus 
pirmaisiais 5 metais, vėliau 20. Pilna dar
bo apranga nemokamai, įskaitant apavą ir 
baltinius. Geras maistas 3 kart per dieną, 
atskaitant iš algos DM 65., per mėnesį 
(už dieną DM 2.17).

Gyvenamoji patalpa, atskaitant DM 15.- 
per mėnesį (vedusieji už patalpą nemoka).

Pradinis atlyginimas tarp DM 556. — ir 
DM 631, — brutto per mėnesį. Atlygini
mas kyla pagal darbo rūšį ir ištarnautąjį 
laiką.

2. Priedai. Darbdavys iš savo pusės duo
da dar šiuos priedus:

Kalėdpinigiai mokami kiekvienų metų 
gale sumoje 2 proc. nuo metinės brutto 
algos.

Penkmečio priedas, kurio dydis 2 proc. 
nuo 5 metų brutto algos (kaip 5 kalėdpini
giai). šis priedas gali būti paimtas apmo
kamų atostogų pavidalu (28 dienos) už 
pirmus 5 metus, arba pinigais (tik pasi
traukus).

Draudimas (Lebensversicherung). Kiek
vienas asmuo, pradėdamas darbą, yra ap
draudžiamas, įnašus moka darbdavys. 
Draudimo sumos dydis priklauso nuo am
žiaus pradedant dirbti, pvz., apie DM 
12000, jei 20 m., DM 9000, jei 30 m., DM 
6000, jei 4 m., ir t.t.

Nemokamas kelionės bilietas vieną kar
tą per metus, jei dėl atstumo negali kas
dien vykti į namus. Kuopos adresas: 8591 
LS Co, 683 Schweitzingen, Schliessfach 191

PASAULYJ
— Madhia Pradeše, Indijoje, įvestas ka

ro stovis po riaušių, kurių metu sužeista 
80 policininkų.

— Norėdama užkirsti kelią plėstis į cho
lerą panašios ligos epidemijai, Irako vy
riausybė uždraudė susisiekimą su Persija.

— Už moters išprievartavimą Latvijoje 
vienas vyras nuteistas sušaudyti, du kiti 
— vienas 15 m., kitas 8 m. kalėti.

— JAV krašto apsaugos ministerija 
tvirtina, kad, puldama šiaurės Vietnamą, 
ji neteko 64 lėktuvų; Š. Vietnamas tvirti
na, kad amerikiečiai neteko daugiau kaip 
400 lėktuvų.

— Olandijos policija surinko iš gyvento
jų 12.625 smulkius ginklus po to, kai lie
pos 1 d. įsigalėjo įstatymas, kuris draudžia 
laikyti tokius ginklus (šita kryptim eina ir 
Britanija).

— Prancūzijoje prie Viduržemio jūros 
praeitą savaitę išdegė apie 50.000 akrų 
miško.

— JAV nutarė sumažinti sidabro kiekį 
savo piniguose: anksčiau, gaminant de- 
šimteenčius, pagaminus 1000 dolerių, me
džiagos būdavo sunaudojama už 935 dol. 
ir sutaupoma tik 65 dol., o dabar medžia
gos bus sunaudojama tik už 59 dol. ir su
taupoma 941 dol.

— V. Vokietijos busimuosiuose parla
mento rinkimuose padidės 3.078.000 bal
suotojų, kuriuos sudarys pirmą kartą bal
so teise pasinaudojąs 1940-1944 metais gi
męs jaunimas.

— Sovietų valdžia leido Maskvos žy
dams keptis macų, kiek tik jie nori, atsi
spausdinti 10.000 egz. maldų knygos ir ra
binų seminarijon iš visos Sov. Sąjungos 
priimti 15-20 studentų.

— Sovietai apsiėmė pastatyti Persijai 
apie 230 mil. dolerių kainuojančią plieno 
liejyklą.

— Italijos sveikatos instituto direkto
rius 78 m. amžiaus prof. Marotta nuteis
tas 6 m. ir 8 mėn. kalėti, nes per 26 metus 
savo tarnybos išeikvojo 287.000 svarų.

— V. Vokietijos policija priėjo išvados, 
kad žydų kapinėse Bamberge birželio 
mėn. svastikų ir antisemitinių šūkių pri
paišė vienas asmuo, nes visur užtinkami 
vis tie patys pirštų antspaudai (išskyrus 
vieną atvejį).

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.

OKUPACIJOS METINĖS ATNEŠĖ
DAUG STAMBIŲ PREMIJŲ

(E) bvęsaami 25 Lietuvos pavergimo 
metines, Maskvos statytiniai Lietuvoje 
stengėsi visus parengimus padaryti kuo iš- 
Kiimingesnius. Vilniuje buvo suruoštos 
trys dailės parodos, šiaudinės vyriausybės 
posėdis, dainų ir šokių festivalis su prieš 
tai vykusiomis atskirų vienetų varžybo
mis, paskirtos stambios premijos už moks- 
io, technikos, literatūros ir meno darbus, 
oaugeuui asmenų įteikti „Pergalės 1941- 
1940 metų Didžiajame Tėvynės kare dvi
dešimtmečio" medaliai ir t.t. Neišvengė tų 
prievartin.ų iškilmių ir antraeiliai Lietu
vos miestai ir net rajoniniai miesteliai.

7 „respublikinės" premijos paskirtos už 
moksio ir technikos darbus:

P. Norkūnui už „Darbus skrandžio opa
lines patogenezės klausimu" — 2.500 rb.

Septynių asmenų grupei už „Lietuvių 
kalbos žodyno" III-IV tomus — 2.500 rb.

12 asmenų grupei už darbą „Labai dide
lio tikslumo apvalaus šlifavimo staklių 
3E153 ir universanų labai didelio tikslumo 
apvalaus šlifavimo staklių 3E12 sukūrimą 
ir įdiegimą į gamybą" — 2.500 rb.

J. Požėlai už darbą apie .Karštus elekt
ronus ir jų panaudojimą radioelektroniko
je" — 1.500 rb.

Keturių asmenų grupei už veikalą „Lie
tuvos TSR upių kadastrą", 3 dalis —
1.500 rb.

7 asmenų grupei už veikalą „Lietuvos 
TSR florą", I-III tomus — 1.500 rb.

12 asmenų grupei už darbą „Stambia
plokščių gyvenamųjų namų Lietuvos res
publikoje projektavimą ir gamybos išvys
tymą bei. tobulinimą 1960-1964 m.m." —
1.500 rb.

Taip pat 7 „respublikinės" premijos pa
skirtos už literatūros ir meno darbus:

J. Avyžiui už romaną „Kaimą kryžkelė
je" — 2.500 rb.

M. Mironaitei už sukurtus vaidmenis 
teatre, radijuje ir koncertinę veiklą —
2.500 rb.

Valstybiniam styginiam kvartetui už 
aukštą meninį lygį ir kitus nuopelnus —
2.500 rb.

A. Gudaičiui už keturis portretus ir Lie
tuvos peizažų ciklus — 1.500 rb.

S. Krasauskui už iliustracijas Just. Mar
cinkevičiaus knygai „Kraujas ir pelenai“ 
ir E. Mieželaičio „Žmogaus" — 1.500 rb.

J. Lingiui už kūrybinę veiklą, vystant 
lietuvių choreografiją — 1.500 rb.

Alf. Maldoniui už eilėraščių knygą „Sau
lėti lietūs“ — 1.500 rb.

Režiseriui J. Miltiniui už V. Šekspyro 
tragedijos „Makbeto" ir M. Šolochovo ro
mano „Pakeltos velėnos“ inscenizacijos 
pastatymus Panevėžio dramos teatre —
1.500 rb.

Iš viso paskirta 14 premijų.

Vakarų žurnalistai Pabaltijo bolševikų 

demonstracijose
(E) Pagal Tasso-Eltos pranešimą („Tie

sa", Nr. 165), į sovietinės valdžios įvedimo 
25-jų metinių iškilmes Pabaltijy buvo at
vykusi grupė užsienio žurnalistų, atsto
vaujančių Australijos, Belgijos, Vengrijos, 
Rytų ir Vakarų Vokietijos, Italijos, Kana
dos, JAV, Šveicarijos, Indijos, Čekoslova
kijos ir kitų kraštų spaudai, radijui ir te
levizijai. Jai aprodė įvairias įmones, aiš
ku, tik pavyzdingus kolchozus, atitinka
mai „švietė“ Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
žurnalistai. Tų apsilankiusių, ypač iš Vak. 
Vokietijos, Šveicarijos ar JAV įspūdžiai 
Eltos dar nėra pasiekę. Galimas dalykas, 
be vienos kitos išimties, tie žurnalistai ar 
radijų atstovai atstovavo tik komunistinei 
bei jiems artimai spaudai.

NUBAUSTAS AKIPLĖŠIŠKUMAS i
Švedijoje, Upsalos mieste, plėšikai, iš

tuštinę fabriko kasą, nutarė pajuokauti ir 
paliko ant direktoriaus stalo magnetofoni
nį įrašą: „Dėkojame jums, linkime sėkmės 
darbe ir tikimės, kad mūsų dalykiniai ry
šiai ir ateityje vystysis abiejų pusių pasi
tenkinimui“. Policininkas atpažino vieno 
iš savo „senų pažįstamų“ balsą, ir po trijų 
dienų visa gauja atsidūrė už grotų.
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