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Dalykas, dėl kurio dar galima 
pasiginčyti

gį, „Švyturio“ žurnalo komentatoriui A. 
Lieponiui šįkart užkliuvo svetur gyvenan
čių lietuvių mokyklos ir apskritai lietuviš
kas vaikų auklėjimas ir mokymas Pacita
vęs keletą ištraukų iš „Aidų" žurnale iš
spausdinto straipsnio, jis su pasitenkinimu 
darosi išvadą, kad pagaliau netrukus visi 
lietuviški gudjurgiai suamerikonėsią ir ne
bebūsią kam Lietuvos vaduoti.

■ Nors Volertas rašė ne apie Lietuvos va
davimą, o apie lietuviukų mokymą lietu
viškai, bet Lieponiui, atrodo, skaudžiau- 

g- šias dalykas yra tas vadavimas.
Bet mes Lieponį galėtume patikinti, kad 

tasai jo laukiamasis laikas, kai nebebus 
vaduotojų, dar vis dėlto toli. Gali būti, kad 
jis net nesulauks jo. Yra juk nemaža lietu
viško jaunimo, kuris jau įsijungė į Lietu
vos laisvinimo darbą. Mes tikimės, kad ta
sai jaunimas dar pajėgs parvažiuoti į lais
vą Lietuvą, jei kai kuriems vyresniesiems 
ir nebepasisektų.

Tuo, matyt, šiek tiek tiki ir pats Liepo
ms. Jis gi rašo, kad vaduotojai vis mulki
na krašte gyvenančius tautiečius. Vadinas, 
mūsų mintys pasiekia kraštą, ir ten žmo
nės pradeda galvoti kitaip negu Lieponis 
su savo ponais. Dėl to jis skuba išdėstyti 
švietimo srities padėtį lietuviams iš savo 
pozicijų. Sako, kad padėtis būtų aiškesnė 
tiems, kuriuos vaduotojai mulkina, mes 
pasikalbėjome su leidyklomis, kiek šįmet 
iškeista mokykloms vadovėlių.

Skaičiai gražūs, ir mes nesiruošiame net 
mažinti jų. Labai gerai, kad Lietuvoje mo
kyklos turi vadovėlių, ir blogai, kad sve
tur gyvenantieji lietuviai neturi savo vai
kams tinkamų sąlygų pamokyti lietuviškų 
dalykų. Bet labai gali būti, kad tasai vado
vėlių perteklius nežavi vaikus leidžiančių 
mokytis tėvų Lietuvoje. Taip, Lietuvoje 
vaikai jau šeimose nuo mažens išmoksta 
lietuviškai. Žaisdami su kitais vaikais, jie 
taip pat kalba lietuviškai. Mokykla irgi 
dar tebedėsto lietuvių kalbą ir šiek tiek 
lietuvių literatūros, Lietuvos istorijos ir 
geografijos.

Bet tuose gausiuose vadovėliuose yra 
nuodų, kurių tikslas yra apnuodyti jauni
mą, kad jis nebegerbtų savo tautos praei
ties, aukštintų rusus, niekintų ir mestų sa
vo tradicijas. Jei šitų nuodų nebūtų, tai ir 
mes paplotume 
bė, kiek daug 
loms.

Jei ne tie iš
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Lieponiui, 
vadovėlių

kad jis paskel- 
išleista mokyk-

t vadovėlių besisunkian tieji 
nuodai, tai Lieponiui. tur būt, nebūtų rei
kalo džiaugtis, kad mes turime svetur blo
gas sąlygas savo vaikams lietuviškai mo- 

s kyti. 
Ė

Liaudiškumas visiškai be niekur
nieko

Mes jau esame nurodę, kad nesąmonė 
yra kalbėti, jog tik dabar Lietuvoje kuria
mas liaudiškas menas. Tuos savo nurody
mus parėmėm pavyzdžiais ir pasidarėm iš
vadas, kad daugeliu atvejų dabartinės dai
lininkų temos nesiskiria nuo anų, kurias 
nepriklausomybės laikais dailininkai im
davosi savo darbams. Vadinas, kalbėjimas 
apie liaudiškumą šiandieniniuose dailinin
kų darbuose yra daugiau tik tuščiažodžia
vimas ar mados dalykas.

Bet pasirodo, kad sovietinis Lietuvos is
torikas Juozas Jurginis yra dar blogesnės 
nuomonės apie sovietinius dailininkus ir 
jų darbus. Pasisakydamas „Komjaunimo 
tiesoje“ dėl A. šiekštelės priekaištų sun
kiai meno padėčiai, jis teoretiškai sutinka, 
kad liaudiško meno nėra iš viso. Tas po
žiūris, sako, pasenęs, nesovietinis, kai pa
veikslas su kiaulininke ar traktorininku 
laikomas liaudišku, o su balerina, gydyto- 

; ju ar profesorium jau ne. Jis sako, kad 
liaudiškumas priklauso nuo meno darbe 
reiškiamosios minties.

Bet praktiškai jis apsilankęs jubiliejinė- sybės, ir juo darbiečiai yra Fabai nepaten- 
: je parodoje ir įsitikinęs, kad ten daugumas kinti. Bendras reikalavimas, kurį kartojo 
■paveikslų jokios minties neturi. Vadinas, keli kalbėtojai: duoti pakenčiamą pensiją, 

Jurginis patvirtino mūsų pagrįstą tvirtini- iš kurios galima būtų pragyventi.
8 mą, kad šiandieninis menas Lietuvoje ne- Jūsų korespondentui teko keliomis pro- 

rodo jokių išskirtinių liaudiškumo žymių, gomis susitikti su Margaret Herbison, kuri
dažnai dalyvaudavo Soc. Internacionalo 

Gėdinga sukaktis ir sunkūs kongresuose ir nuo seniai yra žinoma,
kaip lietuvių draugė. Bet niekad neteko 

prisiminimai j0s matyti kalbant iš tribūnos, kaip Vykd.
F Lietuvos pavergimo ir susovietinimo 25

metų sukaktis, kaip atrodo, dar vis ne- dirba 26.000 traktorių. 3.000 kombainų, 
į baigta minėti. Tur būt, ji bus vis minima, 15.000 sunkvežimių. Tie skaitmenys turė- 
= kol sueis kitas ketvirtis amžiaus, jei dar tų rodyti technikos galybę.

bus kas minėti... Štai ir vilniškė „Tiesa“ Deja, kas prieš 25 metus 
dar teberašo sukakčiai pagerbti ilgiausius dabar juos aria, tai vis tiek 
vedamuosius. Toks istorinis buvęs metas, mo nejaučia. Jis tik jaučia, 
kai darbininkai ir tarnautojai viską per- kiau išsiversti. Vadinas, ta 
.ėmė iš savininkų! Ir tokie laimėjimai vis- nauja ir padeda ne jam. Taigi ir ta sukak-

K-ką lydi! tis su tokiais priminimais jam kelia sun-
Banalu, žinoma, banalu vis tą patį kar- kias mintis. Gėdinga ir skausminga sukak- 

foti. Bet su faktais reikia skaitytis. Juk tis, nors su dideliu skaičium traktorių, 
į,Tiesa“ rašo, kad dabar Lietuvos laukuose kombainų ir sunkvežimių.
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DARBO PARTIJOS KONFERENCIJA Savoj ir svetimoj spaudoj
RAŠO J. VILČINSKAS

matyti broliškų socialdemokratų 
delegatai, jų tarpe Rytų Europos 
atstovai, kurie šia proga buvo pa- 
į Blackpool). Visi jie dalijosi dar-

Šių metų Britų Darbo Partijos konferen
cija, nors oficialiai vadinama 64-tąja me
tine konferencija, faktiškai buvo žymiai 
daugiau negu metinė. Prieš vienuolika 
mėnesių darbiečiai laimėjo parlamento rin
kimus, tad dabar, po 13 metų opozicijoje, 
Darbo Partija turėjo progos pasireikšti 
valdžioje. Daug liūdnų pranašavimų buvo 
girdima, jiems laimėjus . rinkimus labai 
maža dauguma. Buvo sakoma, kad jie ne
išsilaikys valdžioje nė vienerių metų ar 
kad negalės įgyvendinti savo rinkiminių 
pažadų ar neturės tinkamų žmonių net vy
riausybei sudaryti. Tad kai tos pranašys
tės nepasitvirtino, Darbo Partijos vadovy
bė ir konferencijos delegatai turėjo kuo 
pasidžiaugti. Daugiau negu pasidžiaugti: 
pasididžiuoti, kas buvo pasiekta per nepil
nus metus.

Konferencija susirinko Blackpoolyje, di
džiulėje Winter Garden salėje, kur sutelpa 
bent 3000 žmonių. Pačių delegatų buvo ne 
mažiau kaip 2000. Keli šimtai užsienio 
svečių, diplomatinių atstovų, koresponden
tų, fotografų ir televizijos bei radio prane
šėjų. Tribūnoje —Partijos vykdomasis ko
mitetas, kurio daugumą dabar sudaro vy
riausybės nariai su min. pirm. Haroldu 
Wilsonu priešakyje. Svečiams skirtoje ga
lerijoje 
partijų 
kraštų 
kviesti 
biečių džiaugsmu dėl laimėjimo ir nuošir
džiai sveikino vyriausybę, kuri, nepaisant 
pradinių sunkumų, yra pasiryžusi vesti sa
vo kraštą į šviesesnį rytojų.

Konferencijos dienotvarkė buvo tiesiog 
milžiniška. Atsilankiusiam pirmą kartą 
buvo sunku įsivaizduoti, kaip per penkias 
dienas galima išklausyti Vykd. komiteto 
pranešimo, kuris užima 112 puslapių, at
spausdintų smulkiu šriftu, ir jį išdiskutuo
ti. Be to, organizacijos ir skyriai atsiuntė 
387 rezoliucijas! Jų turinys įvairiausias. 
Pavyzdžiui, viena jų, kuri gali būti įdomi 
ir lietuviams, po karo apsigyvenusiems D. 
Britanijoje, siūlo panaikinti pilietybės pri
ėmimo mokestį tokios kategorijos žmo
nėms, kaip mes, išgyvenusiems šiame kraš 
te 18 metų. Kitos rezoliucijos buvo dėl vi
daus reikalų, imigracijos, pensijų, užsienio 
politikos, krašto apsaugos, aprūpinimo bu
tais, žemės nuosavybės ir t.t. Demokratinė 
partija turi leisti visiems delegatams pa
reikšti savo nuomonę, o tų delegatų tiek 
daug! Prieš konferencijos pradžią gerokai 
turėjo padirbėti speciali komisija, kuri su
grupavo rezoliucijas ir paskelbė 39 rezo
liucijų projektus, kuriuos vėliau svarstė 
konferencija.

Darbiečių vyriausybė iš karto apsidrau
dė nuo bet kokių kraštutinių įpareigojimų, 
kuriuos kai kas norėtų pravesti rezoliucijų 
forma. Pirmininkaujantis Roy Gunter, ku
ris kartu yra ir Darbo Ministeris, supažin
dino su tais ypatingais santykiais, kurie 
dabar yra tarp darbiečių vyriausybės ir 
Darbo Partijos. Jis prašė įsidėmėti, kad 
Darbo Partija ir darbiečių vyriausybė yra 
du skirtingi dalykai. Tuo jis davė suprasti, 
kad vyriausybė turi nešti atsakomybę už 
visą tautą, todėl nevisuomet gali atsižvelg
ti į kraštutinių grupių pageidavimus. Pir
mininkas kvietė konferencijos dalyvius 
būti lojaliais savo vyriausybei.

Darbiečių vyriausybės pirmasis veiks
mas, atėjus valdžion, buvo pagerinti ne
turtingųjų sluoksnių padėtį, padidinti se
natvės pensijas. Tad ir šioje konferencijoje 
pirmoje eilėje buvo diskutuojamas sociali
nio aprūpinimo klausimas. Buvo pateikta 
rezoliucija, reikalaujanti, kad būtų paruoš 
tas socialistinis planas pensijoms. Dabarti
nės pensijos yra nepakankamos. Bet di
džiausias nepasitenkinimas buvo pareikš
tas dėl „superanuation scheme“ — papil
domų pensijų, kurios būtų duodamos 
tiems, kurie tam tikrą metų skaičių mokės 
padidintus mokesčius. Tas pensijų įstaty
mas buvo priimtas konservatorių vyriau-

arė laukus ir 
sau pagerėji- 
kad jam sun- 
technika tar-

komiteto nario, o dabar — Pensijų Minis- ] 
terio. Buvo tikrai malonu matyti, kiek šiai , 
mūsų draugei rūpi vargingesniųjų sluoks- j 
nių reikalai. Ji pati yra kilusi iš Škotijos ; 
angliakasių kaimelio, kur nuo seniau gy- , 
vena ir mūsų tautiečių, ir jai yra gerai pa- , 
žįstama darbo žmogaus dalia. Bet reikėjo 
stebėtis, kad ši maža moteris turi tokią di
delę širdį, kai klauseisi jos galingos kalbos ] 
iš konferencijos tribūnos. Darbo vyriausy- j 
bė ligšiol, nežiūrint finansinės krizės, ku- j 
rią turėjo pergyventi, žymiai pagerino pen • 
sininkų padėtį. Pensijos buvo padidintos j 
tiek, kiek niekad ligšiol dar nebuvo didi- j 
narnos. Panaikintas mokestis už vaistus, 
kuris, nors ir mažas, bet labiausiai jaučia- 1 
mas pensininkų. Nuo naujųjų metų įsiga- į 
liūs įstatymas dėl kompensacijų mokėjimo , 
darbininkams, atleistiems iš darbo maži- ( 
nant personalą. Pensijų įstatymas bus per- , 
žiūrėtas artimiausiu laiku, ir pensijos pa- ( 
didintos, kiek leis krašto finansai.

Nemaža buvo nusiskundimų dėl aukštų j 
savivaldybių mokesčių, kurie skaudžiai pa , 
liečia mažiau uždirbančius bei pensinin- 
kus. Nepasitenkinimas buvo pareikštas dėl ( 
nuomos už žemę, kurią turi mokėti kai ku- , 
rie namų savininkai. Šiais klausimais pri
imtos rezoliucijos, kurios įpareigoja vy- j 
riausybę padėtį pagerinti. Savivaldybių j 
ministeris Crossman pasakė konferencijai, , 
kas yra daroma butų statybos srityje, ir 
pabrėžė, kad darbiečiams rūpi ne tik kie- j 
kybė, bet ir namų kokybė. Planuojama sta- , 
tyti iki 500.000 butų per metus, nors šiais ( 
metais bus pastatyta tik 400.000. Anglijos 
šiaurėje bus pastatytas visiškai naujas 
miestas. Seni miestai, kaip Manchesteris, 
bus moderninami. Šalia gyvenamųjų kvar- I 
talų bus įrengiami žali plotai, parkai.

Min. pirm. Wilsonas pasakė dvi kalbas, 
kurios abi buvo labai šiltai priimtos. Ant
radienį jis kalbėjo vidaus politikos klausi- į 
mais. Jo kalba buvo palydėta audringais 
plojimais, kurie tęsėsi pusantros minutės. , 
Trečiadienį jam teko įsikišti į diskusijas , 
užsienio politikos klausimais, ir čia jis vėl , 
gavo nuoširdų pritarimą. Tenka čia pažy- ( 
mėti, kad, kalbėdamas pirmuoju klausimu, 
Wilsonas nutylėjo sunkiosios pramonės | 
(plieno) nacionalizacijos klausimą. Iš to , 
laikraščių komentatoriai pasidarė išvadą, 
kad Darbo Partija padarė nuolaidą libera- j 
lams, norėdama laimėti jų paramą parla
mente.

j

Darbo Partijos kairysis sparnas jau nuo ; 
seno aštriai kritikuoja savo vyriausybės 
užsienio politiką, ypač kiek tai susiję su , 
Vietnamu. Ta opozicija „iš vidaus“ ryškiai , 
atsispindėjo rezoliucijų projektuose,- kurių ( 

' buvo bent keliolika. Pagrindinė jų mintis j 
— reikalavimas, kad britų vyriausybė pa- , 
smerktų Amerikos karinę intervenciją ( 
Vietname. Be to, kairysis sparnas reikalą- j 
vo sumažinti išlaidas ginklavimosi reika- , 
lams ir apskritai eiti tokiu keliu, kuriuo 
nenori eiti jų užs. reik. min. Stewart. Kai- į 
rysis sparnas siūlo priimti Rapackio planą 
dėl atominio nusiginklavimo Vid. Europo
je, atsisakyti atominių ginklų strategijos, 1 
net panaikinti šiaurės Atlanto sąjungą — ' 
NATO. Prieš visus šiuos pasiūlymus griež
tai pasisakė užs. reik. min. Stewart, o taip 
pat ir min. pirm. Wilsonas. Tokiu būdu 1 
daugumos balsais kairiojo sparno pasiūly- 1 
mai buvo atmesti, ir vyriausybė gavo pri
tarimą ligšiolinei užsienio politikos linijai.

Prieš konferenciją kairysis sparnas taip \ 
pat agitavo prieš rinkimą vyriausybės na
rių į partijos vykd. komitetą. Tas punktas 
taip pat nepraėjo. Konferencija perrinko į 
vykd. komitetą beveik visus buvusius na
rius, ir net vienu dabartiniu ministeriu 1 
daugiau. Tas rodo, kiek partijos dauguma '■ 
pasitiki savo vadovybe.

Konferencija sudarė progą susirinkti ir ■ 
pasitarti įvairioms socialistų grupėms, įei
nančioms į darbo sąjūdį. Turėjo posėdį ir ■ 
Rytų Europos socialdemokratų partijų at
stovai. Jame dalyvavo Čekoslovakijos, • 
Lenkijos, Vengrijos, Jugoslavijos, Estijos 
ir Lietuvos socialdemokratai egzilėje.

Darbo Partijos vadovybė buvo suruošu- 
si priėmimą užsienio svečiams, kviestiems 
į konferenciją. Priėmime dalyvavo min. 
pirm. Wilsonas. Švedijos min. pirm. Tage 
Erlanderis. britų min. Barbara Castle, An- 

' tony Greenwood, Vakarų Europos socialis- 
• tų partijų atstovai, Rytų Europos egzilai, 
’ diplomatiniai atstovai, iš viso apie 200 
; žmonių.

KALĖJIMAS PATRIOTAMS
„Komjaunimo Tiesa“ (X. 10) pranešė, 

kad Sovietų teismas Kaune nuteisė du lie
tuvius: Česlovą Stašaitį ir Antaną Džiaugi 
kalėti, po 15 metų.

Iš pranešimo atrodo, kad abu nuteistieji 
pirmaisiais pokario metais dalyvavo par
tizanų kovose su okupantu Čekiškės ir 
Ariogalos apylinkėse. Vėliau jie pakeisto
mis pavardėmis gyveno Latvijoje.

VERTYBIŲ PERKAINOJIMAS
Kas turtingas, tas ne tik galingas, bet 

kartu ir išmintingas. Šitaip visada buvo, 
šitaip, atrodo, ir dabar tebėra. Taip, ta 
kasdienine prasme taip ir tebėra, tačiau 
žmonių galvosena jau krypsta kita link
me. Ne tik atskirų žmonių, bet ir kai ku
rių ištisų tautų ir net didelių. Štai Al. B. 
„Draugo"1 vedamajame rašo:

„Prieš kiek laiko Amerikoje mokslinin
kas buvo laikomas beveik vienoj paskuti
nių .vietų, kadangi čia ypač buvo gerbia
mi tie, kurie valdė gyventojus ar turtus. 
Tačiau laiko tėkmėje amerikiečių galvose
na keitėsi. Šiandien mokslininkas ir meni
ninkas vertinamas ne dėl to, kad jie gali 
geriau gyventi ir geriau atlyginami, bet 
todėl, kad jų sukurtos vertybės turtina šį 
kraštą, o kartu ir visą pasaulį. Tokia dva
sine prasme revoliucija, be abejo, labai 
daug padeda jos kovoj už pasaulio laisvę, 
nes jau buvo skaudžiai patirta, kad vien 
tik turtu amerikietis bus tik „biaurus ame
rikietis“, nepajėgiąs dvasiškai laimėti kitų 
kraštų, nes žmogus miršta ne už ryžius, o 
už idėjas. Lietuviai, gyvendami tokių nuo
taikų krašte, taip pat yra paliesti tokios 
dvasinės revoliucijos, tačiau ji turėtų būti 
dešimteriopai gyvesnė ir radikalesnė“.

O ar Lietuvoje ne šitaip buvo? Ne, ne. 
Ne taip buvo, ir ne tokias tradicijas svetur 
išsivežėm. Apie mūsų praeitį ir apie da
bartį straipsnio autorius rašo:

„Nepriklausomoj Lietuvoj referentai ir 
ministerial, kariniai vadai ir apskrities 
viršininkai buvo pirmoje eilėje, kaip tai 
dabar tebėra Pietų ir kaip neseniai buvo

BELOVO BYLA
Užsieniuose plačiai pasklido žinia, kad 

rusas studentas Ženia Belovas buvo užda
rytas beprotnamin už tai, jog kritikavo 
vyriausybę. Sovietų vyriausybei siunčiami 
dėl to prašymai paleisti imtinį ir protestai.

Žinomi jau keli tokie atsitikimai, kai 
beprotnamin uždaromi pradedantieji stip
riau reikštis opozicionieriai.

KOMUNISTŲ PARTIJA INDONEZIJOJE
Kai kurie Indonezijos komunistų parti

jos vadai rėmė sukilimą prieš Sukamo re
žimą.

Kai dabar sukilimas numalšintas, komu
nistai vėl norėtų vaidinti tam tikrą vaid
menį krašto tvarkyme. Kadangi partija 
turi 6 mil. narių, prez. Sukamas būtų lin
kęs naudotis tos partijos parama. Tačiau 
sukilimą numalšinęs kariuomenės vadas 
gen. Subartas šiuo metu yra stipresnis už 
prezidentą ir neremia susitaikymo su 
munistais minties.

ko-

ten 
ne-

RODEZ1JOS KLAUSIMAS
Rodeziją valdo baltieji, kurie sudaro 

mažumą. Britanija nesutinka duoti jai 
priklausomybės, kol afrikiečių daugumai 
nebus duota platesnių teisių. Dėl to Rode- 
zijos dabartinė vyriausybė grasina, kad ji 
pasiskelbsianti nepriklausoma prieš Brita
nijos valią.

O nepriklausomi Afrikos kraštai grasina 
išstosią iš Britų bendruomenės valstybių 
sąjungos, jei Britanija nesutvarkys Rode- 
zijos baltųjų.

MOLOTOVAS GRĮŽTA?
Tvirtinama, kad prieš porą savaičių 

Kremliaus vadai, svarstydami Chruščiovo 
suorganizuotą sritinių ekonominių tarybų 
panaikinimo klausimą, buvo pasikvietę 
Molotovą.

Molotovas iš viršūnių buvo pašalintas ir 
pateko nemalonėn. Tada jis buvo pakaltin
tas vadovavimu „antipartinei grupei“. Bet 
jis kaip tik priešinęsis Chruščiovui dėl tų 
tarybų steigimo.

DAUGIAU KUBOS TREMTINIŲ
Dr. Castro paskelbė, kad jis leis išva

žiuoti į JAV visiems Kubos gyventojams, 
kurie tik nori, bet tik su tiek daiktų, kiek 
paneša.

Manoma, kad tuo pasinaudos apie 40.000, 
kurių apie pusė sėdi kalėjimuose.

JAV yra jau apie 240.000 kubiečių.

POPIEŽIUS J. TAUTOSE
Popiežiaus Pauliaus kelionė į J. Tautas 

ir jo pasakytoji ten kalba apie taiką visur 
buvo sutikta, kaip teigiamas reikšmingas 
įvykis.

Tassas irgi atžymėjo tai kaip neabejoti
ną duoklę visuotinės taikos reikalui su
stiprinti.

OPERACIJA SĖKMINGA
JAV prez. Johnsonui padaryta operaci

ja: išimti kepenų akmenys.
Operacija padaryta sėkmingai.

Šiaurės Amerikoje. Anot vieno poeto, at
rodė, kad Lietuva turėjo tarnauti ministe- 
riam ir referentam, gi kultūra, išskyrus 
valdantiesiems reprezentacijai reikalingą 
operą, buvo kelintaeilis reikalas. Dėl to 
net vienintelį universitetą pavadino ne 
mokslininko, bet kario vardu.

„Tos nuotaikos buvo atsineštos ir į trem
tį. Todėl mes mielai suaukojam politiniams 
reikalams tūkstančius, gi kultūriniais rei
kalais besirūpinančios mūsų organizacijos 
mažiau remiamos. Nepaisant, kad mes esa
me maži ir turėtume daugiau rūpintis tuo, 
kuo galim kitus užimponuoti — kultūra, 
mus vis labiau žavi politika. Niekas, be 
abejo, prieš tai nekovoja, tačiau manytu
me, kad mažų tautų pirmas ginklas yra 
tautinis auklėjimas ir kultūra, juo labiau, 
kad net ir didžiosios galybės stengiasi tai 
ugdyti, ir dėl to šiandien amerikiečiui 
mokslininkas prestižo balsavimuose iš sep
tynioliktos vietos atėjo į trečią, tuo tarpu 
fabrikantas, duodąs darbo šimtam, nukrito 
net į trisdešimt pirmą vietą“.

Ko gi reikia iš mūsų? Ogi štai ko:
„Daug kartų akcentavome, kad visų lie

tuvių pareiga būti turtingais, tačiau rei
kia, kad tas turtas nuolat mums tarnautų. 
Todėl niekai iš viso to turto, jei jis nepa
deda kurti kultūrinių vertybių, jei jis ne
tarnauja mūsų mokykloms, mūsų literatū
rai, mūsų menui, vadovėlių leidimui, dai
nai ir muzikai, mūsų panašiai reprezenta
cijai kitų tautų tarpe, nes nors auksas gali 
sublizgėti ir pelenuose, tačiau dideliame 
krašte reikia parodyti, kur tie pelenai yra. 
Gi tam reikalingos lėšos“!

KOMUNISTAI AREŠTUOJAMI
Indonezijos sostinėje Jakartoje kariuo

menė apsupo komunistų partijos būstinę 
ir suėmė apie 200 komunistų. Rytinėje Ja
voje suimta 2000 ginkluotų komunistų 
jaunuolių.

Vėliau apie pusmilijonis gyventojų Ja
kartoje suruošė demonstracijas, reikalau
dami pašalinti visus komunistus iš minis- 
terių kabineto ir valstybinių įstaigų. Keli 
tūkstančiai jaunuolių padegė kom. partijos 
būstinę.

IŠSTUMTAS POLITINIAIS 
SUMETIMAIS

J. Josten redaguojamas „F.C.J.“ biulete
nis rašo, kad buvęs išstumtas ilgametis Pa 
vergtųjų tautų sambūrio ilgametis genera
linis sekretorius rumunas Brutus Coste. 
Tas pareigas jis ėjo nuo 1954 metų, kai su
sikūrė Pavergtųjų tautų sambūris.

Biuletenyje rašoma, kad jį bus išstūmu
sios tos amerikiečių organizacijos, kurios 
yra apsijungusios „Committee for 
Europe“. Nors esą piniginių fondų, 
vergtųjų tautų sambūrio veiklos 
staiga buvusi per pusę sumažinta.

Daroma išvada, kad tai būsiančios pa
stangos „statyti tiltus" tarp JAV ir komu
nistinių kraštų.

a Free 
bet Pa- 
sąmata

— Rytinėje Suomijoje, Lieska mieste, 
viešai rinkos aikštėje buvo pradėti prie
varta kirpti karčiai vyrukams, kurie užsi
augina juos madingus ir ilgus, kaip britų 
Beatles dainininkai.

LIETUVOS MINISTERIO
LINKĖJIMAI POPIEŽIUI

Ryšium su Popiežiaus kelione į New Yor 
ką Lietuvos Ministeris prie šv. Sosto pa
siuntė Valstybės Sekretoriui Kardinolui Ci 
cognani notą, kurioje prašė perduoti Šven 
tajam Tėvui linkėjimus, kad jo istorinis 
žingsnis — kreipimasis į Jungtines Tautas 
— kuo geriausiai pasisektų.

Greta to buvo išreikštas linkėjimas, kad 
ši Popiežiaus intervencija paskatintų J. 
Tautas kelti savo balsą už Dievo ir žmonių 
įstatymų tarptautiniuose santykiuose res- 
pektavimą, kuris reikalauja ne tiktai smur 
to aktų sutrukdymo, bet ir jau įvykdytų 
skriaudų — k.a. Lietuvos okupacija — ati
taisymo.

DBLS Nottinghamo Skyriaus nariui
BRONIUI SASNAUSKUI,

Lietuvoje mirus jo Mamytei, 
gilią užuojautą reiškia 

Skyriaus Valdyba ir nariai
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Prof. J. Puzinas - mokslininkas ir 
visuomenininkas

Neprikiausomybės laikotarpis (1918- 
1940) yra ne tik mūsų valstybinio subren
dimo, bet Ir kultūrinio žydėjimo laikotar
pis. Jame vešėjo literatūra, dailė, muzika, 
teatras. Jame išaugo ir klestėjo švietimas 
ir mokslas. Visose šiose srityse buvo pada
ryta milžiniška pažanga. Kauno universi
tetas nuo 1922 m. iki 1940 m. išaugino gau
sybę įvairių sričių specialistų. Jis ugdėsi ir 
jaunąjį mokslininkų personalą. Jonas Pu
zinas kaip tik ir yra Nepriklausomybės lai
kų išugdytas akademikas.

Sukaktininkas gimė 1905 m. rugsėjo 
18 (X.1) Svaronių viensėdyje. Deltuvos 
valsčiuje, Ukmergės apskrityje. Jis gimna
ziją baigė 1925 m. Ukmergėje. Tais pačiais 
metais įstojo į Kauno universitetą, huma
nitarinių mokslų fakultetą, ir studijavo 
lietuvių kalbą, literatūrą ir pedagogiką. 
Tačiau, norėdamas pasiskirti mokslui, o ne 
eiliniam mokytojo darbui, jis 1930 m. pa
keitė studijas ir išvyko į Heidelbergo uni
versitetą, kur studijavo proistorinę ir kla
sikinę archeologiją. 1934 m. už disertaciją 
„Vorgeschichtsforschung und Nationalbe- 
wusstsein in Litauen“ įsigijo filosofijos 
daktaro laipsnį. Po to greit buvo pakvies
tas Vytauto Didžiojo Universiteto Kaune 
humanitarinių mokslų fakulteto etnikos 
katedros vyr. asistentu. 1939 m. fakulteto 
tarybos buvo pakeltas į docentus, o 1940 
m. išrinktas archeologijos katedros vedėju. 
1941 m. pakeltas į profesorius ir išrinktas 
fakulteto dekanu. Kurį laiką pavadavo ir 
Vilniaus universiteto rektorių. 1944 m. kar
tu su daugybe profesorių ir intelektualų 
pasitraukė į Vakarus ir laikinai gyveno 
Vokietijoje. Čia jis buvo Hamburgo Pabal- 
tiečių universiteto profesorius, filosofijos 
fakulteto prodekanas, lietuvių sektoriaus 
prorektorius ir u-to rektorius.

Iš Vokietijos persikėlęs gyventi į Fila
delfiją, JAV, prof. J. Puzinas, kaip litua
nistas, archeologas, negalėdamas dirbti tie
sioginio mokslinio darbo universitete, at
sidėjo Lietuvių Enciklopedijai. Čia jis yra 
ne tik vienas iš pagrindinių redaktorių, 
bet ir produktyvus proistorės ir archeolo
gijos mokslinių straipsnių rašytojas. Jo 
mokslinis įnašas į Lietuvių Enciklopediją 
bus ne mažesnis kaip žymiųjų prancūzų 
enciklopedistų.

Iš mokslinių prof. J. Puzino darbų pažy
mėtini: Archeologiniai tyrinėjimai Lietu
voje XIX ir XX amž. pradžioje. Žalvario 
amžius Lietuvoje, Naujausių proistorinių 
tyrinėjimų duomenys (1918-1938), Stand 
der archeologischen Forschungen in Litau
en (Pirma Baltijas Vesturnieku Konfe- 
rence Riga 1938), Lietuvių kilmės teorijos

JO 60 M. AMŽIAUS SUKAKTIES PROGA 
RAŠO STP. VYKINTAS

amžių būvyje, Die Fluegelfibeln in Litauen 
und ihre Bedeutung fuer die Handelge- 
schichte (Festschrift Wahlle 1950), Kalbo
tyra apie lietuvių protėvynę, Vilniaus pro- 
istorė, Gediminas Vilniuje, Trečiosios Vil
niaus pilies beieškant ir daugybę kitų. 
Daug straipsnių proistorės klausimais yra 
rašęs Akademike, Vaire, Romuvoje ir kt.

Prof. J. Puzinas nemaža dirbo ir muzie
jininko darbą. 1928 m. jis buvo Kauno mu
ziejaus sekretorius ir konservatorius, 1934- 
40 m. — muziejaus direktorius, 1936-41 m. 
— Vytauto Didžiojo Kultūros muziejaus 
priešistorinio skyriaus vedėjas. 1939 m., 
Švietimo ministerijos įgaliotas, jis perėmė 
Vilniaus universiteto archeologijos muzie
jų ir išbuvo jo direktoriumi iki 1944 m. 
Kaip mokslininkas, prof. J. Puzinas daly
vavo Lietuvos Mokslų Akademijos organi
zaciniame darbe: 1940 m. jis buvo Litua
nistikos Instituto istorijos skyriaus narys, 
1941 m. Istorijos Instituto Archeologijos 
poskyrio vedėjas, Akademijos narys ben
dradarbis. Sukaktininkas yra plačiai žino
mas kaip proistorės ir archeologijos specia
listas mokslininkas didžiuosiuose mokslo 
centruose: Vokietijoje, Lenkijoje, Danijo
je, Norvegijoje, Šveicarijoje ir kt. Jis yra 
su paskaitomis dalyvavęs tarptautiniuose 
archeologų kongresuose Osloje, Rygoje, El
binge etc.

Lietuvoje prof. J. Puzinas yra atlikęs 
nemaža archeologinių kasinėjimų. Iš šių 
duomenų jis yra nustatęs mūsų senojo ir 
naujojo geležies amžiaus kultūrą.

Prof. J. Puzinas nemažą barą išvarė ir 
visuomeninėje, kultūrinėje veikloje. Jis 
aktyviai dalyvavo esperantininkų, Neo-Li- 
thuanios kor-jos veikloje, jis buvo Kalbos 
dr-jos, Istorijos, Lietuvių Mokslo dr-jos 
Vilniuje valdybos narys, Rytų Lietuvos 
dr-jos narys (gestapo už tai buvo suim
tas), Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Det- 
moldo sk. pirmininkas, JAV Lietuvių 
Tremtinių dr-jos pirmininkas, JAV LB. 
Kultūros Tarybos pirmininkas, 1955-58 LB. 
Tarybos narys ir prezidiumo vicepirminin
kas. Pažymėtina, kad pastaruoju metu jis 
atvedė visas lietuvių politines partijas ir 
sąjūdžius Vyr. Lietuvos Išlaisvinimo Ko
mitete į vienybę.

Kaip Kultūros Tarybos pirmininkas, 
prof. J. Puzinas viešai pasisakė prieš mū
sų rašybos reformas tremtyje. Jis pasiūlė 
visiems laikraščiams ir visoms leidykloms 
vadovautis Lietuvoje priimta J. Jablons
kio rašyba.

Baigiant tenka apgailestauti, kad šis nu
sipelnęs lietuvių tautai mokslininkas, pro- 
istorikas ir archeologas, negali laisvai savo 
gimtojoje žemėje dirbti mokslo darbo. Tai 
bolševikų padaryta didžiausia žala mūsų 
proistorės ir archeologijos mokslui.

Iš širdies linkime Sukaktininkui ilgiau
sių metų, ištvermės, sėkmingos mokslinės, 
kultūrinės ir visuomeninės darbuotės.

M. VAITKAUS SIDABRAS
Dabar daugelis mūsų jau esame skaitę 

Mykolo Vaitkaus atsiminimus. Štai ir Ni
dos Knygų Klubas yra išleidęs savo skai
tytojams net tris jo atsiminimų knygas ir 
žada dar daugiau. O porą knygų tų atsimi
nimų yra išleidusios kitos leidyklos (apie 
seminarijos laikus „Mistiniam sode'“ ir 
apie lietuvių vyskupus „Keturi ganyto
jai").

O atsiminimus skaitydami esame paste
bėję, kad M. Vaitkus jau iš pat jaunų die
nų buvo linkęs į poeziją ir anksti pradėjo 
dalyvauti literatūriniame gyvenime. Pir
mieji žurnalai, skirti literatūrai ar ir ben
driniai, turėjo bendradarbiu ir M. Vaitkų. 
Ta jo literatūrinio darbo pradžia šiandien 
jau labai tolima — jis su savo poezija pir
mą kartą pasirodė 1906 metais, o 1911 m. 
išleistas pirmasis jo poezijos rinkinys.

Poezijos jis niekad nebuvo nustojęs ra
šyti. šalia to rašė dramos veikalus ir pro
zą. ir iki šiol yra išėjusi daugybė jo para
šytų knygų. Be to, nemaža yra vertęs.

Dabar, šalia atsiminimų tomų, kaip tik 
pasirodė naujas Mykolo Vaitkaus eilėraš
čių rinkinys šerkšno sidabras (išleido Lie
tuviškos Knygos Klubas Chicagoje, 1965 
m., 86 psl., kaina 1.50 dol,; viršelis P. Jur
kaus). Rinkinyje išspausdinti M. Vaitkaus 
1953-1954 m. parašytieji eilėraščiai. Turint 
galvoje, kad šiuo metu turime jau 1965 me 
tus, išeitų, kad poetas iš to, ką turi para
šęs, čia yra paėmęs tik dalelytę. Nespau
džiamas tiek labai kitų laiką gaišinančių 
pareigų, svetur gyvendamas jis, atrodo, 
jau ir taip bene daugiau yra davęs poezi
jos, negu anais metais Lietuvoje. Juk sve
tur jis padovanoja skaitytojui jau net 
penktą eilėraščių rinkinį!

Kalbėdami apie M. Vaitkaus poeziją, 
specialistai sako, kad jis yra estetinės 
krypties pradininkas. O tai reiškia, kad 
M. Vaitkui poezijoje maždaug visa ko vir
šūnė yra grožis, šitaip jį sutiko kritikai su 
pirmuoju rinkiniu, šitaip tebelydi ir iki 
šiol.

ATLEIDŽIANTI MEILĖ
III

Gyvenime pasitaiko susidurti su paniu
rusiais, piktais, neprietelingais žmonėmis. 
Šitokie nemalonūs nei Dievui, nei žmo
nėms. Jie savyje užsidarę jaučia neapy
kantą kitiems ir švaistosi įžeidinėjimais ir 
paniekos žodžiais. O vis dėlto reikia, kad

Kritikai nemaža gražių žodžių yra pri
sakę iki šiol apie M. Vaitkaus poeziją. 
Giedras ir optimistinis paveikslas. Išdai
lintas stilius, skaidri kalba, gili mintis, 
emocinga ir meistriška forma.

Tie kritikų jau ligi šiol apie jo poeziją 
parašytieji žodžiai, be abejo, šimtaprocen- 
tiškai tinka ir šiam naujajam rinkiniui. 
Išdailintais ir rinktiniais žodžiais ir čia 
reiškiamas santykis su Dievu, su visata, su 
artimu ir su pačiu savimi.

Bet M. Vaitkus, nors ir toks šaunus es
tetas, koks buvo jaunystėje, toks ir šian
dien tebėra kažkaip atokus su savo poezi
ja. Atokus kažkokiu uždarumu. Kas dėl to 
kaltas, kad jo poezija toli gražu ne taip 
dažnai kartojama, kaip, pvz., Mykolaičio- 
Putino, net Kiršos ir Sruogos? Argi anie 
irgi nebuvo ir nėra tokie pat estetai? Jis 
toks pat skambus ir gilus.

Tur būt, kad didesnį tarpą tarp M. Vait
kaus ir skaitytojo sudaro dar viena jo sti
listinė ypatybė, kurią mini tie patys gau
sūs kritikai. Tai vadinamasis barokas, ku
ris jo poeziją vis dėlto lydi ir iki šiol. Ką 
gi tasai barokas reiškia? Ogi kad puošme
nų vis dėlto per daug. Kai vėjelis suokia, 
kai metai užgęsta, kai kaitringai žvelgi, 
kai pasiilgsti kažko gerėsingai švelnaus, 
kai artybė būna gaivi, o žvilgsnis aušrinis, 
kai saulutė gaši, kai miražai žvaigždžia- 
sparniai, tai šitie neįprasti įvaizdžiai ir ne
veikia, tur būt, taip tiesiogiai skaitytojo, 
kaip poezijoje turėtų būti.

Bet laikas daug ką keičia. Laikas keičia 
ir pomėgius. Sprendžiant iš moderniosios 
poezijos, jau apie dabartį galėtume pasa
kyti, kad ji poezijai turi visiškai kitus rei
kalavimus. Šiandien juk ne kartą užtinka
me poezijos, kuriai skaityti, suprasti ir pa
justi nebeužtenka mokėti kalbos: reikia 
dar tam tikro specialaus pasiruošimo. M. 
Vaitkaus poezijai suprasti pasiruošimo ne
reikia: čia reikia tik įsiskaityti, įsigilinti, 
perprasti neįprastus įvaizdžius.

K. Abr.

krikščioniškoji meilė pasiektų ir šitokius 
žmones, kad ir su jų siela meilės srovė ne
būtų nutraukta. Kaipgi laimėt tokias šir
dis? Paslaugumu, palankumu, patarnavi
mais. Tai įprastiniai meilės darbai, kurie 
galų gale parengia priėjimą į nedraugiškai 
nusiteikusio artimo širdį. Bet tai galį kar
tais ilgai tęstis. Yra artimesnis kelias: tai 
pasakyti ką nors gera apie šį artimą. Mes 
patys nekartą esame patyrę, kad pajunta-
me savyje palankumo, simpatijos, žodžiu, 
meilės tam žmogui, kurs apie mus ką nors 
gera pasako. Ogi mūsų artimo širdis yra 
irgi iš tos pačios masės kaip ir mūsų: ji 
bus visada jautri kiekvienam draugiškam, 
meiliam žodžiui, mūsų lūpomis ištartam. 
Palankus žodis apie artimą, tartas viešai 
ar privačiai, sugriaus neprieteliškumus ir 
sprendimus iš anksto. Tartas geras tiesos 
žodis apie nepalankiai mums nusiteikusį 
artimą ne tik mums padės su juo suartėti, 
bet ir pakeliančiai, stiprinančiai veiks jį 
patį ir skatins į gera. O mūs lūpos tenepa- 
vargsta, nors nuo aušros iki sutemos turė
tų kartoti pagyrimo žodžius mūs tikėjimo 
broliui. „Mūs lūpas meilė gaivins ir teps 
dieviškos meilės medum, taip kad ir širšės 
leisis paimamos, užmiršdamas savo gylį“.

Pasakyti ką gera apie priešą yra jau la
bai daug, bet Apreiškimas mums rodo dar 
kilnesnį meilės laipsnį, vedantį į heroiz
mą, sakydamas: „Gera darykite tiems, ku
rie jūs nekenčia“.

Rašytojas Viktor Hugo viename savo 
veikale pasakoja, kaip vieną vakarą po di
delio mūšio jo tėvas, prancūzų imperijos 
generolas, eidamas per lygumą, lavonais 
nuklotą, išgirdo dejuojantį, iš troškulio be
sikankinantį ispanų armijos kareivį. Ge
nerolas įsakė jį lydinčiam gusarui pagir
dyti sužeistąjį. Ir kai gusaras. laikydamas 
savo karinį butelį, lenkiasi prie nelaimin
go pusgyvio ispano, pastarasis staiga stve
ria šaudyklę ir paleidžia kulką, kuri pralė
kė taip arti, kad net kepurė nukrito, pa
stebi rašytojas. „O vis dėlto duok jam ger
ti“, pasakė generolas. Jaudinantys ir nuo
stabiai kilnūs žodžiai. Tai apaštalo šv. Po
vilo įsakymas: „Jei tavo priešas trokšta, 
pagirdyk jį“.

Gailestingumo ir meilės Dievas taip el
giasi kasdien, nokindamas varpas ir vyn
uogių kekę palaikyti gyvybėms tų, kurie 
Jam piktžodžiauja (Mat. 5,45). Išvada aiš
ki: tarnauti tiems, kurie mūsų nekenčia, 
tada nebus priešų. Daryti kam gera tai lai
mėti jo širdį, arba, pagal šv. Povilą, nuga
lėti blogį gerumu. Šitokio heroizmo pasie
kusi atleidžianti meilė yra nepaprastai di
delė apaštalavimo priemonė, priverčianti 
kapituliuoti ir pikčiausius tikėjimo prie
šus.

k. v. k.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
BRADFORD — spalio 17 d., 12.30 vai. 
ROCHDALE — spalio 24 d., 12 vai.
NOTTINGHAM — spalio 17 d., 11 vai., 16, 

Hound Rd., West Bridgford.
DERBY—spalio 17 d., 11 v., Bridge Gate.
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Kaimas kryžkelėje
ROMANAS
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Arvydas prisivijo juodu netoli namų. 
Martynas su berniuku ant rankų ėjo prie
kyje, o iš paskos, atsilikusi per kelis žings
nius, brido Ieva. Tamsoje Arvydas nega
lėjo gerai įžiūrėti jos veido, bet iš žemai 
nuleistos galvos ir svirduliuojančios eise
nos suprato, kad įvyko kažkas nepaprasto.

— Kodėl taip vėlai? — paklausė išsi
gandęs.

Ji nieko neatsakė.
— Kas atsitiko, Ieva? — Jis sučiupo šal

tą ranką ir trūktelėjo į save.
— Pasitrauk! — suspigo ji veriančiu 

balsu.
Arvydas atsilošė lyg į veidą gavęs.
— Kas atsitiko, Martynai?
— Vaikas buvo įkritęs į srutų duobę.
— Ką tu sakai?! — Arvydas prišoko 

prie Martyno.
— Nebijok, nieko blogo jam neatsitiko. 

Nuprausėme pas Gojelius, apvilkome sau
sais drabužėliais.

Arvydas lengviau atsikvėpė.
— Na, vyre, — kreipėsi jis į berniuką. 

— Kaip čia išėjo, kad išsimaudė! srutose? 
Eikš pas mane. Papasakosi, kaip buvo.

Vaikas kažką sumurmėjo mieguistu bal
su: jis snaudė, padėjęs galvą Martynui ant 
peties.

Arvydas paėmė į glėbį gležną berniuko 
kūnelį ir, pagautas tėviškų jausmų antplū
džio, švelniai priglaudė prie krūtinės.

— Dėkui, Martynai, — sušnibždėjo su
sijaudinęs ir draugiškai suspaudė Vilimui 
alkūnę.

Tasai tylėdamas linktelėjo galva.
Iki namų niekas nepratarė nė žodžio. 

Nesmagioje tyloje žlegsėjo sunkūs žings
niai, ošė lietus, plakdamas tris nebylias fi
gūras, susikūprinusias po slegiančių min
čių našta.

Prie trobos durų Ieva netikėtai pasisuko 
į Martyną ir sušuko:

— Nežinau, kada tamstai atsidėkosiu, 
gerasis žmogau!

— Kokie niekai, — sumurmėjo Mar
tynas.

Arvydas klausiamai pažvelgė į žmoną.
— Jis išgelbėjo mūsų berniuką! — su

šuko ji tuo pačiu balsu, kupinu begalinio 
dėkingumo, ir pravirko.

— Taip? — Arvydas valandėlę tylėjo, 
apsvaigintas prasiveržusių jausmų. — Dė
kui, Martynai. To niekuomet neužmiršiu.

— Gerai, gerai, — burbtelėjo Martynas, 
atsirakindamas duris į savo galą.

— Ko gi tu verki? — paklausė Arvy
das, kai jiedu įėjo į vidų. — Reikia džiaug
tis, kad viskas gerai baigėsi.

Ieva, vengdama pažvelgti vyrui į akis, 
paėmė iš jo berniuką ir ėmė nurenginėti.

— Rytoj pat liepsiu padaryti srutų duo
bėms dangčius. Apsileidimas...

Ieva neatsiliepė.
— Kas tau yra? — paklausė jis susier

zinęs. — Argi aš kaltas dėl to, kas atsi
tiko?

— Vaikas turi karščio, — tyliai prata
rė ji.

— Nėra ko jį tampyti į veršidę. Tą porą 
valandų gali pabūti užrakintas namie. Ne
bemažas. O vėliau pažiūrėsim. Gal pasi
seks sulipdyti vaikų priežiūros grupes.

Sugulė nevakarieniavę. Juodu skyrė vos 
keli cent metrai patalo, tačiau abu jautė 
tarp savęs atsivėrusią prarają, per kurią 
vargu ar kada bepermesi tiltą.

Naktį Ieva ne kartą kėlėsi iš lovos ir, 
pasilenkusi ant vaiko lovelės, ilgai klausė
si jo lygaus, sveiko alsavimo. Sykį jai pa
sirodė, kad tai, kas vakar atsitiko, buvo 
tik laimingai užsibaigęs sapnas. Kamba
rys prisipildė kvapo, koks paprastai esti, 
pašarvojus numirėlį. Visa drebėdama, Ieva 
pašoko iš patalo ir pripuolė prie sūnaus 
lovelės. Suklupusi ant kelių, ilgai glamo
nėjo jį žvilgsniu. Paskui perbraukė ran
komis per antklodę ir, palytėjusi lūpomis 

rausvą skruostą, rami atsigulė. Saulėta ra
mybė užliejo širdį. Ji matė priešais rit
miškai judančią kresną plačiapetę vyriš
kio figūrą ir apie jo kaklą apsivijusias 
berniuko rankas. Ir Ieva ėjo ir ėjo iš pas
kos, apimta kažkokio graudaus džiaugsmo, 
kol reginys išnyko, ir ji kietai užmigo su 
laiminga dėkingumo šypsena pavargusia
me veide.

Ketvirta dalis

kartoja Pomidoro žo-

PIRMOS TOKIOS VESTUVĖS

I.

Nuėjo per kaimą, sunkiai statydamas ko 
jas. Atrodė, visi žiūri pro langus į jį, pikt
džiugiškai šypsosi, 
džius: „Prispaudė ir tau uodegą, barsuk.' 
Nepasiduoti, tik nepasiduoti! Tegu visi 
mato, kad jam kraugeriškas įgaliotinių nu
tarimas — šalta bulvė prie pilvo. Plačiau 
išpūtė krūtinę, sukėlė pečius. Nusmailin
tos ūsų uodegėlės vykstelėjo iki ausų, 
akys paniekinamai pralėkė pro kiemus ir 
įstiigo sprogstančių medžių šakose, ant 
kurių kabojo vakarėjančios saulės nuraus
vinta dangaus skraistė. Viename kieme 
kažkas šūktelėjo pridurmui. Praėjo pro ša
lį nė nežvilgterėjęs. Prasivėrė Naginių tro
bos langas. Vėl užkalbino. Ir vėl apsimetė 
neišgirdęs. Tačiau pro Paugų kiemą nepa
sisekė prasmukti: Jokūbas Pauga, pusam
žis vyras siauru veidu be smakro, stovėjo 
tarpuvartyje; buvo negalima jo nepaste
bėti ir neatsakyti į pasveikinimą.

— Girdėjau, buvai įgaliotinių susirinki
me, Motiejau.

— Buvau. Nerinkote, nesiuntėte, bet 
nuėjau. O ką? Gal nepatinka?

— Tu ne laukininkas, — vangiai atsakė 
Pauga, krapštydamas smiliumi riestą 
plokščią nosį kaip rogių pavažą. — Mes 
parinkome savo žmones. Žiauriai nuvirk- 
dė, a? Ar teisybė, kad tavo arai pakibo ant 
plauko? O gal Goda eis dirbti į kolūkį?

Lapino viduje viskas apsivertė, bet susi
valdė, dargi įstengė nusišypsoti.

— Tai nežinia dar, kieno pakibo, oi, ne
žinia, Jokūbai. Viščiukus skaičiuosime ru
denį. Taigi, tau lyg ir nevertėtų šaipytis, 
Jokūbai. Ištįs snukis, kol išdirbsi iki rug
sėjo pirmos tris šimtus, o tavo boba du 
šimtus penkiasdešimt darbadienių, oi, 
ištįs.

— Darbadienius nutarta skaičiuoti nuo 
praėjusių metų rugsėjo, — ramiai atsakė 
Pauga. — Mudu su žmona jau turime apie 
porą šimtų, o dar visas darbymetis prie
šais.

— Mat kaip! Pirmūnas... — Lapinas pa
kėlė ranką, lyg siekė paploti Paugai per 
petį, tačiau toji nukaro kaip skudurinė. — 
Nežinojau... Stenkis, stenkis, kaimyne. 
Viršyk minimumą. Už kiekvieną dešimtį 
viršnorminių darbadienių galėsi nusiimti 
po arą derliaus nuo svetimo daržo. Saky
sim, kad ir nuo mano. Smagu žerti į savo 
aruodus kito išaugintą derlių?

— Tavo bulvės miltingos, — atsakė 
Pauga, žiūrėdamas į Lapiną išblukusiomis 
akimis ir, kaip visada, negalėjai suprasti, 

7- ar jis šaiposi ar rimtai kalba.
Lapinas nusigręžė ir nuėjo, žodžio neta

ręs. Tik jau nebe kareiviškai pasitempęs, 
o svyruodamas, kaip girtas.

„Melo dėl karvės negali atleisti, išgama. 
Pasiutę šunsnukiai, pavyduoliai.“

Ties kiemu, apžergęs motociklą, karksė
jo pienininkas Ramonas. Darželyje, pro 
tvoros statinius, buvo matyti pasilenkusi 
Godos figūra. Abudu kažko juokėsi.

„Prakeikti dykūnai! Tik dantis rodyti, 
kraipytis, pilvais zulintis, o tu. tėve, ner
kis iš kailio.“ Krūtinėje sukunkuliavo, už
virė. Bijodamas, kad nesusivaidys ir iš
plūs abudu, peršoko griovį ir, pralindęs 
pro spragą tvoroje, nuėjo tiesiai į dien
daržį.

Prie tvarto durų stovėjo pakinkytas ark
lys. Iš juodos, amoniaku alsuojančios gerk 
lės lėkė mėšlo gabalai — ten pūkštė Prun- 
cė Prancūzas. Lukas Rimša, iki pusiau- 
blauzdžių pasiraitojęs prieškarinių kelnių 

likučius, drėbė kvailio išmestą mėšlą į ve
žimą.

— Baigiate? — kimiai paklausė Lapi
nas.

— Taigi, kad...
— Baikit, baikit. Rytoj po pietų sodinsi

me amerikines.

Iš tvarto, vilkdamas pamuštą koją, iššo- 
kavo Meškius, o už jo pasirodė Pruncė su 
skardiniu ąsočiu rankoje. Silpnaprotis bu
vo nuogas iki juostos, apžėlęs rudais gau
rais, kurie, sulipę nuo mėšlo ir prakaito, 
stirksojo kuokštais.

— Nė, nėė, nė... — sumykė, apversda
mas dugnu aukštyn tuščią ąsotį. — Alaus, 
fonas Lafinas, alaus...

Lapinas su pasišlykštėjimu nusigręžė.
— Įleisk, Lukai, — metė per petį nuei

damas.

Rimšų ir Lapinų daržai buvo kaimynys
tėje — pakluonėse. Abiejų žemė vienodai 
derlinga, įtręšta. Tačiau malūnininko arai 
buvo įkalnėje, o Luko dauboje, kuri pava
sarį vėliau pradžiūdavo ir ne visada leis
davo įeiti į dirvą laiku. Slapesnę vasarą 
čia ir bulvės papūdavo, ir burokai išeida
vo į lapus. Rimša krimtosi, paklausęs Mo
tiejaus įkalbinėjimų ir sumainęs daržus. 
Dejavo ir Lapinas, keikdamas savo įkalnę 
— kad žemė sušokusi, kad piktžolėta, kad 
amžinai trūksta drėgmės, — tačiau širdy
je džiaugėsi mainu. Toks dirvų nevienodu
mas jam buvo labai patogus: kol daubelė 
pradžiūdavo, Rimšos turėdavo laiko įdirbti 
ir apsodinti Lapino daržą. Tad ir dabar 
Luko aruose žemė vėlėsi ant batų, o Lapi
no įkalnė jau buvo sukultyvuota, iškeden
ta kaip patalai ir laukė sėklos.

Motiejus iš tolo pamatė savo aruose 
Mortą. Dvišakė lakstė mikliose moters ran 
koše kaip šaudyklė. Mėšlo gabalai kilo iš 
po kojų, tartum medžiotojo pabaidyti 
paukščiai, ir vėl krito ant žemės, savo rus
vais kūnais lygiai nuklodami išpurentą 
dirvą. Morta buvo vienplaukė, basa. Stora 
iki juostos nusvirusi kasa siūbavo ant nu
garos, tarsi prinokusi kukurūzų burbuolė. 
Lengvas pavasario vėjelis timpčiojo per
kelinę sulopytą suknelę, kuri nuo skalbi
mo buvo tiek susitraukusi, kad vos užden
gė kelius.

(Bus daugiau)
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A. Merkiui sudaryti vyriausybę buvo 
nelengva, ir jos sudarymas ilgokai užtru
ko. Respublikos prezidento pageidavimu, 
į vyriausybę turėjo būti kviečiami žmonės 
autoritetingi, savo srityje išmaningi ir ge
rai nusivokiu esamoje politinėje būklėje. 
Prof. Vladas Jurgutis, kviečiamas būti fi
nansų ministru, atsisakė, kad jis šio pasiū
lymo negalįs priimti, nes A. Merkys visuo
menėje esąs nepopuliarus, krikščionys de
mokratai ir valstiečiai liaudininkai, susi
tarę su komunistais, po kelių savaičių A. 
Merkio vyriausybę nuverstų. A. Merkiui, 
kaip ir kiekvienam plačiau visuomenėje 
žinomam žmogui, buvo galima daryti įvai
rių priekaištų, tačiau šiuo atveju esminis 
dalykas buvo ne A. Merkio populiarumas 
ir ne jo tinkamumas būti Ministrų Tary
bos pirmininku, bet respublikos prezidento 
sprendimų ignoravimas. Tai, ką J. Čer
niaus vyriausybėje darė švietimo minist
ras dr. L. Bistras, dabar buvo siekiama 
plačiau išplėsti ir, vyriausybę sudarant, 
lemiamą vaidmenį skirti ne prezidentui, o 
kariuomenės vadui.

Kariuomenės vadas įtikinėjo respublikos 
prezidentą, kad sudarymas vyriausybės iš 
vienų tautininkų galįs sulaukti skaudžių 
pasekmių. Respublikos prezidentas šį rei
kalą vengė diskutuoti su kariuomenės va
du, nes vyriausybės sudarymas buvo už 
kariuomenės vado kompetencijos ribų, 
pats kariuomenės vadas, pasikliaudamas 
opozicijos skleidžiamais gandais, apie tau
tininkus ir jų politinį vaidmenį buvo susi
daręs klaidingą nuomonę, o niekuo nepa
grįstas tvirtinimas, kad respublikos prezi
dentas siekiąs sudaryti vyriausybę iš vie
nų tautininkų, buvo ne tik neteisingas, bet 
ir skaudžiai jį įžeidžiąs. Tačiau respubli
kos prezidentas į tai dėmesio nekreipė ir 
nereagavo, laikydamas tai privačiu pokal
biu, savotiška kariuomenės vado galvose
na, kuriai būdingas nenuoseklumas.

Visai kitaip respublikos prezidentas į šį 
dalyką reagavo, kai kariuomenės vadas 
dėl jo savo principinį nusistatymą išdėstė, 
ir kitiems ministrams dalyvaujant. Kartą 
į prezidentūrą kariuomenės vadas gen. S. 
Raštikis su krašto apsaugos ministru gen. 
K. Musteikiu atvyko padaryti respublikos 
prezidentui eilinį pranešimą. Čia juodu ra
do ministrą pirmininką J. Černių, vidaus 
reikalų ministrą K. Skučą ir busimąjį mi
nistrą pirmininką A. Merkį, besvarstan- 
čius iškilusias kliūtis, sudarant naują vy
riausybę. Respublikos prezidentas paprašė 
dalyvauti ir atvykusius, sprendžiant šį 
svarbų valstybinį reikalą. Respublikos pre 
zidentas buvo nusistatęs, kad, krikščio
nims demokratams ir valstiečiams liaudi-

ALEKSANDRAS MERKELIS

ninkams nebesutinkant dalyvauti naujai 
sudaromoj vyriausybėj, reikia ją organi
zuoti be jų. I šį respublikos prezidento 
sprendimą kariuomenės vadas smarkiai 
reagavo, kategoriškai pareikšdamas, kad 
naujoji vyriausybė turinti būti koalicinė, 
joje dalyvaujant opozicinėms partijoms, o 
ne vienų tautininkų. Tik tokia vyriausybė 
turėsianti viso krašto pasitikėjimą ir bū
sianti pajėgi.

Šis netikėtas ir grasinantis kariuomenės 
vado pareiškimas ne tik respublikos prezi
dentą nustebino, bet vertė į jį smarkiai 
reaguoti, kad kariuomenės vadas atsikvo
šėtų, kas esąs, ką darąs ir kurios gali būti 
jo daromų veiksmų pasekmės. Respublikos 
prezidentas paskyrė kariuomenės vadą su
daryti vyriausybę ir, davęs jam kiek laiko 
apsispręsti, piktas ir sujaudintas išėjo. 
Taip respublikos prezidentas darė, norėda
mas išvengti, kad šiuo Lietuvai nepapras
tu metu gen. S. Raštikis nepakartotų gen. 
P. Kubiliūno klaidos. Gen. S. Raštikis sa
vo atsiminimuose tą nemalonų įvykį, sa
vaip atvaizdavęs, vadina respublikos prezi

galam tiek daug 
paversta? Negi 

ko nors naudin-

Rudenėja. Keliaujantiems laukais vie
nur kitur akysna krinta keista, aukšta žo
lė. Kukurūzai, ne kukurūzai, žolė, ne žolė. 
Ištisi laukai žaliuoja šiuo poros metrų 
aukščio augalu. Pauosčius nosį riečia keis
tas tvaikas. Tai tabakas.

Tabakas? — Ir kuriem 
naudingos žemės niekais 
ūkininkas nebesugalvojo
gesnio pasodinti? — patraukia pečiais ne- 
rūkoriai. Priešingai, rūkoriai: „Svieteliau, 
tiek mažai pasodinta, ką berūkysime žie
mą, negi tik bulvėmis besidžiaugsi gyveni
me“. Gamtos mėgėjai neutraliai susižavi 
žiedais: „Kokie gražūs, ružavi, malonūs, 
lyg kokios gėlės padaba!“

Kas tas per augalas, tas tabakas?
Tabakas priklauso vadinamajai dziug- 

miečių šeimai, kurion įeina šis visiems pui
kiai žinomas naujojo pasaulio augalas ir 
tabako sesuo bulvė. Kiti šeimos giminai
čiai tai ne per kokios reputacijos durna- 
vyšnė. Žymiai padoresnis kitas tabako bro
lis — pomidoras. Visi jie nelabai panašūs 
nei savo išore, nei vaisiais, nebent žiedais, 
kurių giministę tiktai įžvalgūs gamtinin-

LIETUVA DABAR St. Rūkienė, 
buv. Sibiro tremtinė

(5)
RADIJAS

Dauguma Lietuvos gyventojų turi radijo 
priimtuvus ir radijo taškus ir laisvalaikiu 
klausosi. Laiko užtenka, nes darbo laikas 
nuo devintos valandos ryto iki 6 valandos 
po pietų. Per radijo taškus girdėti Vilnius, 
Kaunas ir Maskva. Su geresniais aparatais 
sugauna ir užsienio stotis, ir pasiklausoma 
„Amerikos Balso“ ir iš Vatikano lietuviš
kų laidų. Iš Ispanijos neteko girdėti.

Žmonės, kurie klauso užsienio radiją, 
klauso užsidarę ir tik su savo šeima, arba 
jau su labai patikimais kaimynais. Drau
gais nepasitiki, nes jie daug kam įkando. 
Sovietų valdžia visus tuos laiko nepatiki
mais, kurie klauso svetimas radijo stotis. 
Žmonės maskuojasi. Pastato du radijus 
vieną ant kito: viršuje kalba radijo taškas 
iš Kauno ar Maskvos, apatiniu klausosi iš 
užsienio. Klausant susikaupiama, ir girdė
ti, o „geras kaimynas“ už sienos negali su
prasti, nes jis girdi rėkiant savas stotis.

Klausytis radijo iš užsienio valdžia daro 
kliūtis. Yra pastatytos tam tikros stotys — 
parpliai. Parplius prižiūri, saugo ir ope
ruoja kariškiai. Tomis valandomis, kada 
duodama programa iš užsienio, paleidžia 
trukdymo stotis, ir nieko negirdėti. Bet 
pasitaiko, kad dežuruoją kareivėliai nebū
na tokie stropūs, pavėluoja parplį įjungti, 
ir pasiklausai.

Kaimuose, toliau nuo didesnių miestų, 
geriau girdėti. Vienu laiku tai labai gerai 
buvo girdėti. Sako, kad padėjo metalinės 
adatėlės, kurias amerikiečiai paleido į erd
ves. Tuomet girdėjom, kaip Chruščiovas 
barėsi per radiją, kad amerikiečiai užteršė 
kosmosą ir kenkia kosmonautams ir erd
vių tyrimams.

Paskutiniu laiku užsienio lietuviškosios 
laidos buvo girdėti gana gerai.

Sibire Stalino laikais žmonės turėdavo 
tik radijo taškus — „gavarilkas“ Vienas 
azerbeidžanietis, 1948 metais atitremtas 
Sibiran, atsivežė gerą radijo priimtuvą. 
Jis pasiklausydavo ir užsienio. Sušnipinė- 

Sjo NKVD, atėmė aparatą ir jį nuteisė de
šimčiai metų kalėti. Žmonėms, kurie su 
juo klausėsi, davė po penkerius metus.

Iš „Amerikos Balso“ pranešimų žmonės 
■ žino, kad yra Vyr. Lietuvos Išlaisvinimo 

Komitetas, kad yra BALF-as ir kitos lietu- 
vių organizacijos. Bet kad tiek daug yra 
lietuviškų laikraščių ir įvairių organizaci- 

-. . 3u, tai nežino.
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EUROPOS LIETUVIS

dento ultimatumu kariuomenės vadui, jo 
turinį nusakydamas šiais žodžiais:

— Arba aš, arba kariuomenės vadas. 
Arba kariuomenės vadas sudaro vyriausy
bę, arba aš pasitrauksiu. Duodu 10 minu
čių laiko. Patys vieni apsvarstykite ir at
sakykite.

Kariuomenės vadui nebuvo kitokios iš
eities, kaip priimti respublikos prezidento 
tariamąjį ultimatumą, jo paties atsiprašy
ti ir talkininkauti A. Merkiui, sudarant 
koalicinę vyriausybę, kuri netrukus ir bu
vo sudaryta. Lapkričio 21 d. respublikos 
prezidentas A. Smetona, remdamasis Lie
tuvos konstitucijos 97 str., paskyrė A. Mer
kio pristatytą šios sudėties Ministrų Tary
bą: ministras pirmininkas ats. pik. Itn. An
tanas Merkys, ministro pirmininko pava
duotojas Kazimieras Bizauskas, užsienio 
reikalų ministras Juozas Urbšys, krašto 
apsaugos — brig. gen. Kazimieras Mustei
kis, teisingumo — docentas dr. Antanas 
Tamošaitis, vidaus reikalų — brig. gen. 
Kazimieras Skučas, finansų — inž. Ernes
tas Galvanauskas, švietimo — Kazimieras 
Jokantas, žemės ūkio — diplomuotas eko
nomistas Juozas Audėnas, susisiekimo — 
diplomuotas ekonomistas Jonas Masiliū
nas.

(Bus daugiau)

fABAKAS
VAISTAŽOLE AR NUODAS?

kai nustatė. Šiai giminei priklauso visų 
mėgiamoji, parkuose, balkonuose augina
moji petūnija. Pats tabakas irgi yra kelių 
rūšių. Tarp jo 60 pusbrolių bene šauniau
sias yra vadinamasis Virginijos tabakas, 
labiausiai rūkorių gerbiamas ir vartoja
mas.

Tabako stiebai, vadinamieji kambliai, 
pasiekia 2 m. aukščio ir žemėje įsitvirtina 
stora liemenine šaknimi, lyg kuolu. O kad 
ilgais lapais nutekantį lietų sugertų, taba
kas naudoja tam išsikerojusias kuokštines 
šaknis. Kone vienintelė tabako vertė yra 
jo lapai, užaugą ligi pusės metro ilgio. Ga
na dailūs ir simpatiški jie pažiūrėti, bet 
pačiupinėti lipnūs biauriai dvokiančiais 
klijais.

Tabakas yra nikotino gamintojas. Niko
tinas gi stiprus nuodas. Kas tas nikotinas?

Kaip minėjau, tabako priskaitoma apie 
60 rūšių. Visos jos vadinamos bendru „ni- 
cotiana“ vardu. Kodėl taip? Jean Nicot, 
prancūzų pasiuntinys Lisabonoje, pastebė
jo karaliaus dvare augančią keistą žolę, 
kurią atvežė iš anapus Atlanto jūreiviai. 
Žolę augino daktarai ir ja svaigino ligo
nius. Pats Nicot, grįždamas gimtan Lįjo- 
nan, parsigabeno tos keistos žolės smulku
čių sėklų, išaugino namie augalą ir jo lapų 
dūmais malšino sunkiai kenčiančių ligo
nių skausmus. Ligonių netrūko, Nicot var-

žmonės Lietuvoje žinias iš užsienio se
ka. Domisį valstybių vadų susitikimais. 
Vietinė spauda ir radijas ne viską pilnai 
pasako arba įvykius parodo visai kitomis 
spalvomis. Mėgstama plačiau ir išsamiau 
viską išgirsti be melo ir propagandos. Po
litinių komentarų atidžiai klausoma ir 
patikimiems papasakojama.

Antrosios sovietų okupacijos metu iš už
sienio duodamosios lietuviškos valandėlės 
ragino Lietuvos gyventojus laikytis, kovot, 
nepasiduot ir žadėjo paramą. Lietuvos jau 
nimas patikėjo. Nėjo tarnauti okupantų 
kariuomenėn, nesiregistravo ir visi tapo 
miško broliais. ~

Lietuvių tauta dar ir dabar kaltina 
anuos lengvapėdiškus pažadus. Sakoma: 
žadėjo ir nepadėjo. Iš tremties ir iš kalėji
mų dar vienas kitas grįžo gyvas, o iš miš
kų labai mažai sugrįžo...

Lietuvos radiofonai orą, žinias iš užsie
nio ir politines apžvalgas duoda lietuviš
kai. Ateistinio klubo, kolūkiečių klubo ir 
kitų klubų valandėlės būna lietuviškos. 
Lietuviai per radiją kalba lietuviškai, ru
sai — rusiškai. O pastarųjų privažiuoja 
lietuvių „šviesti“.

Maskvos didžiūnų kalbos visada perduo
damos rusiškai.

Radijo ir televizijos programų turinys 
propagandinis ir perdėm komunistiškas. 
Mėgstama pasisakyti prieš kapitalistus, o 
ypač prieš Ameriką. Su pasigardžiavimu 
šnekama apie streikus ir nedarbą užsie
nyje.

Sovietų Sąjungoje gyvena daug tautų ir 
yra daug respublikų. Visos tos tautos turi 
savas šventes ir sukaktis, kurios yra trans
liuojamos ir per Lietuvos stotis. Kartais 
taip tos programos įkyri, kad atrodo, ne 
Lietuvoj gyveni.

Radijo aparatų ir televizijų asortimen
tas įvairus, ir visada galima laisvai nusi
pirkti. Radijai daugiausia perkami Rygos 
gamybos ir lietuviška „Daina“. Rusų ga
myba prasta, ir žmonės nelabai juos perka. 
Vidutiniai radijo aparatai kainuoja nuo 
120 iki 250 rublių, o televizijos nuo 300 iki 
500 rublių.

Yra ir mažyčių transistorinių radijukų, 
kuriuos jaunimas nešiojasi, kaip ir šiame 
krašte. Jie Lietuvoje atsirado visai nese
niai ir kainuoja 75 rublius.

St. Rūkienė

das populiarėjo kaip stebukladario. Dėkin
gi ligonys ėmė vadinti Nicot daržo žolę 
„pono Nicotino žole“, arba trumpai — 
„nicotinu“.

Ir pats žodis „tabakas“ nėra nei lietu
viškas, nei angliškas. Ne, jis ne iš Europos. 
Kaip pats augalas, taip ir žodis atvyko iš 
Amerikos indėnų. Kai Kristofas Kolumbas 
dar mielai svečiavosi pas indėnus, jis su 
jūreiviais stebėjosi keistuoliais indėnais, 
burnon kišančiais suvyniotus kažkokius 
lapus, juos pridegančiais ir traukiančiais 
ugnį į save. O indėnai tada puikiai sugebė
jo sukti džiovintus tabako lapus į kukurū
zo lapą. Tokį sukinį ar ritinį raudonodžiai 
vadino trumpai „tabako“, arba Maja kal
ba „cigaro“.

Kaip gi indėnai išrado tabaką rūkyti? 
Kaip tai jiems galvon atėjo?

Indėnų padavimais, kartą Didžioji Dva
sia sušaukusi visas gentis krūvon, daug 
gero jiems papasakojusi, pamokiusi taiko
je gyventi ir kaip taiką išlaikyti. Ji, ta Di
džioji Dvasia, davusi indėnams taikos pyp
kę. Toji pypkė, bendrai vadų rūkyta, tu
rėjo garantuoti indėnų gentims taiką. Jo
kios taikos indėnai nepripažindavo, kaip 
tik „pasirašytos“ taikos pypkės dūmu. Ka
dangi taikos pypkė duota Didžiosios Dva
sios, todėl taiką reikią šventai užlaikyti. 
Kadangi rūkymas nurodytas šios Dvasios, 
tad reikia kiekvienam pamaldžiam indėnui 
ją garbinti tabako dūmais. Ir garbino...

Bandymas dūmais aukštesnėms dva
sioms patikti yra ne vien indėnų tikėjimas. 
Senieji babiloniečiai ir kitos anuometinės 
kultūringos tautos mėgdavo rūkyti viso
kias kvepiančias žoles ir dūmus pūsti 
aukštyn, dievams į akis. Ypač tai daryda
vo ūkininkai sausros metu, kad dūmų de
besys sukeltų lietaus debesis, t.y. kad dau
sų dievai, pamatę dūmų debesis, suprastų, 
jog laikas lietui.

Ką rūkydavo anuomet kultūringi tikin
tieji?

Visokias žoles. Labiausiai mėgiamos gi 
buvo kanapės ir šalpusnės. Babiloniečiai, 
prikimšę bronzinę puodynę kanapių, užde
gę jas čiulpdavo nendrių kotais dūmus ligi 
apsvaigimo. Kanapė — tvirtas augalas. 
Kanapės rūkorius — tvirtas vyras. Kad 
šalpusnės dūmai gali gydyti kvėpavimo 
kanalus, gal galima patikėti, šalpusnės ar
bata argi negeriama kosinčių? Kosulį ji 
sumažina. Surūkyta šalpusnių suktinė pa

lengvina plaučius ir krūtinę, tvirtina ner
vus ir t.t.

Kad indėnai, eidami bažnyčion, nešda
vosi pypkes, tai galima išskaityti iš likusių 
piliakalnių. Ten prie aukurų visuomet su
dėta pypkių, net šimtais. O kokios jų pyp
kės? Kaip pats rūkymas, taip ir pypkės 
indėnams — dieviškas mokslas. Toji pati 
Didžioji Dvasia indėnams liepusi pypkes 
skaptuoti iš raudonojo pypkių akmens, 
užtinkamo tiktai Minesotoje. Jeigu pras
čiokas indėnas kasdieninę pypkutę pasida
rydavo ir iš paprasto kieto medžio, tai tai
kos pypkė tegalėjo būti tiktai Minesotos 
akmens.

Indėnus nugalėjo ispanų užkariautojai, 
o šiuos — indėnų tabakas. Šia neabejotinai 
vyriška savybe ispanai greit susižavėjo ir 
užveisė bekraštes tabako plantacijas San 
Dominge. Neatsiliko portugalai Brazilijoje 
ir anglai Virginijoje. Patį rūkymą Europon 
įvežė kas daugiau, jei ne ispanų jūreiviai! 
O jis plito Europoje greičiau, nei dūmai.

Kaip kiekviena naujovė sulaukia reakci
jos, taip ir tabako niekas nepasitiko su 
duona ir druska. Ypač piktai suraukė kak
tas vyriausybės. Anglų Jokūbas I, skelbda
mas tautai draudimą rūkyti, baigė jį taip: 
„Jei pagaliau, piliečiai, jumyse yra dar 
nors truputis gėdos, meskite tą begėdišką 
paprotį rūkyti, kurį tikra begėdystė pa
gimdė, nesusipratimas priėmė, o paikystė 
išplatino. Rūkymas erzina Dievą, naikina 
sveikatą, alsina smegenis, griauna šeimos 
židinį, žemina mūsų tautą. Argi bus dar 
koks nors valdinys, kuris norės plaučius 
gadinti šiuo, jei tinkamai išsireikšiu, pra
garo dūmu?“ Tokių valdinių buvo! Ir kaip 
gyvenimas dažnai savo dėsnius diktuoja, 
taip ir šįkart padiktavo, kad to valdovo 
įpėdinis Karolis, monopolizavęs tabako 
auginimą, puikiai pripildė kasas: valsty
bės ir savo.

Jei Prancūzijoje tabakas plito per dak
tarus ir vaistines, jis nekitaip pagarsėjo ir 
Vokietijoje bei Olandijoje. 1590 m. Leide
no universiteto medicinos studentai gatvė
se viešai traukė dūmą, nepaisydami profe
sorių nuomonės, kad smegenys pajuoduos. 
Niekas niekam nepajuodavo. Neužilgo su
sidarė Europoje parūkymo salionai, tabako 
karčiamos ir pan. Sodino tabaką dvarai ir

Kai 17 amžiuje tabakas įsiveržė Turki- 
ūkininkai. Jį rūkė visi.
jon, atsakingiems tautas vadams kilo abe
jonių: kaip sutaikyti rūkymą su šventuoju 
Koranu. Nesutaikė įr nustatė naujama- 
džiams galimybę pasirinkti: galvą ar cibu- 
ku perverti nosį. Sultonas su galvomis ne

Lietuviškos antys

„Tiesos“ bendradarbis J. Sadauskas rašo 
(IX.26), kad Mažeikių rajono „Ventos“ 
tarybinis ūkis (sovchozas) prieš keletą 
metų pradėjęs auginti antis, ta ūkio sritis 
buvo plečiama, pastatytos 3 antidės, du 
ančiukų auginimo cechai.

šiemet ančių numatyta išauginti 60.000. 
Jau pristatyta mėsos kombinatui daugiau 
kaip 49.000. 

DIEVO KARALYSTĖS ŽINIOS
(3)

(tęsinys)
Naujojo Testamento mintis mirties klau

simu pilnai sutinka su Senojo Testamento 
liudijimais. Jėzus įrodinėjo, kad mirusieji 
yra be sąvokos ir todėl sulygino juos su 
miegančiais. Jono 11:1-46 mes turime labai 
puikų aprašymą apie Lozoriaus, Jėzaus 
prietelio, sirgimą, jo mirtį ir pabudinimą. 
Morta ir Marija, Lozoriaus seserys, buvo 
Viešpaties draugės, ir, jų broliui susirgus, 
jos pranešė apie tai Jėzui, manydamos, 
kad jis tuojau atvyks joms pagelbėti.

Bet Jėzus nesiskubino tuojau ateiti prie 
Lozoriaus lovos ir užtruko. Kelioms die
noms praėjus jis tarė į savo mokytinius: 
„Mūsų draugas Lozorius yra užmigęs, bet 
aš einu jo pažadinti iš miego“. Jo mokyti
niai nesuprato, manydami, kad Jėzus kal
bėjo apie tikrąjį miegą. Tuomet Jėzus pa
sakė aiškiai: „Lozorius numirė“. Priėjęs 
prie Lozoriaus kapo, Jėzus kalbėjo į numi
rėlį garsiai ir tarė: „Lozoriau, išeik!“ To
liau pasakyta, kad „numirėlis išėjo“. Čia 
nėra nė užuominos, kad Lozoriaus „siela“ 
buvo dangaus laimėje arba pragaro kan
čiose. Raštas parodo, kad jis buvo užmigęs 
mirties miegu. Taip Jėzus tikėjo ir taip 
mokė.

Aprašyme apie pažadinimą Lozoriaus iš 
mirties miego mes atkreipėme dėmesį į 
faktą, kad pomirtinio gyvenimo viltis yra 
užtikrinime, jog yra prisikėlimas iš numi
rusiųjų, o ne svajonėse, kad žmogus turi 
savyje įgimtą nemirtingumą. Apaštalas Po
vilas pilnai sutinka su šituo pareiškimu. 
1 Korintiečiams 15:12-18 jis įrodinėja, kad 
jei nebūtų prisikėlimo iš numirusių, „tada 
ir Kristuje užmigusieji yra žuvę“.

Apreiškimo knygoje mes randame tokį 
pat aiškinimą apie nesąmoningą mirusiųjų 
stovį. Pavyzdžiui, Apreikštoj as sako: „Jū
ra atidavė joje buvusius mirusiuosius, 
mirtis ir pragaras davė savo mirusius, ku
rie juose buvo“ (Apr. 20:13). Klausimą 
apie pragarą paliksime vėliau apsvarstyti. 
Užteks dabar pabrėžti, kad, pagal ką tik 
paminėtąjį tekstą, esantieji Biblijos „pra
gare“, yra tikrai numirę. Tas reiškia, kad 
jie nėra kur nors gyvi ir nėra kankinami.
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siskaitė, ir rūkoriams teliko vienintelė 
įstatymo spraga — tabaką šniurpti, čiulpti. 
Sekantis sultonas jau palankesnis, o dabar 
Turkija viena labiausiai rūkančių tautų.

Per panašius skausmus tabakas įsipilie- 
tino matuškoj Rusijoj. 1640 m. caras Feo- 
dorovičius Romanovas gana trumpai, bet 
užtenkamai aiškiai rūkoriams išdėstė: 
„Užtiktam rūkančiam nukirsti galvą, ar
ba nosį“. Amžininkai pasakoja, kad caro 
žandarai dažnai buvę sąžiningi... Bet ir 
rusų tauta ne be machorkos.

Tabako gadynės pradžioje rūkoriai svai
gindavosi pypkėmis. Cigarai lėtai užvaldė 
areną, nes buvo brangūs. 18 amžiaus pra
džioje vienas hamburgietis sugalvojo pa
greitinti naują rūkymo madą ir ėmė namie 
gaminti storus cigarus. Pats rūkė, kitiems 
siūlė ir bandė pardavinėti, kaip „made in 
Germany“ prekę. Ir kas? Niekas nėra savo 
šaly pranašu. Nei hamburgiečiai, nei kiti 
prūsai nevertino savos gamybos, esą, ji 
menka, neskani, palyginus su importuotais 
cigarais. Ką daryti naujam fabrikantui? 
Nuvežė jis cigarų dėžes Cuxhavenan, pa
krovė į laivus, amerikoniškai antspauda
vo, perkrovė pirkėjams, ir fabrikas sukles
tėjo... gamindamas „Virginijos cigarus“.

Tai nuodas ar dydažolė tabakas?
1828 m. Heidelbergo profesoriai Posšelt 

ir Reiman iš tabako išspaudė gryną niko
tiną. Išbandė jį ir aptiko, kad 50 miligra
mų jo nuvaro graban suaugusį vyrą. Jo 
tiek esą kiekvienoj cigaretėje, o ką bekal
bėti apie Havanos cigarą. Bet... rūkomasis 
tada turėtų atrodyti lyg nacių krematoriu
mas? Kur rūkorių lavonai?

Laimė, kad cigaretę rūkant kūnan pa
tenka 0,3-0,5 miligramo nikotino. Tai pri
klauso nuo to, kiek į plaučius dūmų įpeši. 
Žymus sveikatos pavojus susidaro grandi
nės rūkoriui. Per dieną toksai jau tikrai 
sutraukia 50 miligramų stipraus nuodo, 
bet nemiršta tik todėl, kad užtenkamai 
veiklūs inkstai ir spėja nikotiną lauk iš
mesti. Kartais jie nespėja...

Jeigu paklausite gydytoją: rūkyti ar ne, 
jis atsakys: „Geriau ne“. Kodėl? Jis nupa
sakos visokiausias žalas, nesėkmes. Tačiau 
gal pridurs, kad nuosaikus parūkymas iš
varo vidurių kirmėles, pralaisvina vidurių 
užkietėjimą, pagreitina veiklumą, kraujo
taką ir pan. Tabako lapų nuoviros naikina 
įvairius augalų ir gyvulių bei žmogaus pa
razitus.

Ar verta tad rūkyti?
Protaujantis atsakys: ne, bet nevišada 

protui pritaria valia.
Paruošė kjd

Vyno saugykla Anykščiuose

Eksperimentinė „Anykščių vyno“ ga
mykla, baigus statyti naujus cechus, išlei
sianti per metus 10 mil. litrų įvairių rūšių 
vyno.

Baigta statyti didžiulė požeminė saugyk
la, kuri padės visais metų laikais išlaikyti 
pastovią vyno temperatūrą. Ten būsią ga
lima sutalpinti 2,5 mil. litrų vyno dviaukš
tėse cisternose.

Šitie šventraščio žodžiai parodo, kad mi
rusiųjų viltis yra jų išvedimas iš pragaro 
— prikėlimas į gyvenimą.

Taigi trumpas atsakymas į klausimą, 
kur yra mirusieji, yra toks, kad jie dabar 
yra be sąmonės, kad visa pomirtinio gyve
nimo viltis susikaupia Šventajame Rašte 
pateiktajame užtikrinime, jog, panaudo
jant beribę didžiojo Kūrėjo galybę, kuri 
bus pavartota per dieviškąjį Kristų jo bū
simoje karalystėje, įvyks „teisiųjų ir ne
teisiųjų prisikėlimas iš numirusiųjų“. — 
Ap. Darb. 24:15.

ŠĖTONO MELAS
Prieš paliekant šitą mūsų temos dalį, 

verta dar atkreipti dėmesį į pagonių ir 
krikščionių priimtosios netikros teorijos 
kilmę, būtent, įsitikinimą, kad „nėra mir
ties.“ Jei Biblija taip aiškiai moko, kad 
mirtis yra žiauri tikrenybė ir baisiausia 
žmogaus priešė, tai iš kur atsirado nuomo
nė, kad ji yra prietelė, nes yra tik vartai į 
kitą gyvenimą?

Atsakymas į šį klausimą užtinkamas 1 
Mozės knygos aprašyme apie žmogaus pa
tekimą į nuodėmę ir mirtį. Šėtonas, veik
damas žalčiui tarpininkaujant, kalbėjosi 
su motina Jieva apie tą dalyką dar prieš 
tai, kol prasižengimas užtraukė ant jos 
mirtį, ir tarė: „Visai judu nenumirsita“ 
(1 Moz. 3:4). Dievas buvo pasakęs, kad 
bausmė už nepaklusnumą bus mirtis — 
„iš tikrųjų tu numirsi“ (1 Moz. 2:17). Vi
sos Biblijos liudijimas sutinka su šituo 
pradiniu pareiškimu, ką reiškia bausmė už 
nusidėjimą. „Nuodėmės atlyginimas yra 
mirtis“, sako šv. Povilas (Rom. 6:23). „Sie
la, kuri nusidės, pati turės mirti“, pasaky
ta Ezekielio 18:4.

(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.
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Europos lietuvių kronika ROCHPALE ŠV. ONOS DRAUGIJA
KAS KALTAS, KAD LAIKRAŠTIS 

VĖLUOJASI?
Iš visų D. Britanijos vietų gaunama nu

siskundimų, kad „Europos Lietuvis" pasie
kia skaitytojus ne penktadienį, kaip iki 
šiol būdavo, bet pirmadienį, vadinas, 
smarkiai vėluodamasis.

Išsiunčiamas jis visada trečiadieniais. 
Skaitytojams skundžiantis, buvo aiškina
masi pašte, per kurį jis atiduodamas iš
siųsti. Tas centrinis paštas aiškina, kad jis 
kitiems paštams tvarkingai ir laiku pa- 
skirstąs, bet kartu primena, kad jam vis 
dėlto trūksta tarnautojų be kliūčių darbui 
atlikti.

MOTERŲ ŠVENTOS ONOS DRAUGIJOS 
50 METŲ SUKAKTIS

Spalio 17 d. (sekmadienį) Moterų Šv. 
Onos Draugijos 50 metų sukaktis. Ta pro
ga prel. J. Gutauskas laiko sumą ir sako 
pamokslą Lietuvių Bažnyčioje.

GIMTADIENIS
Spalio 2 d. Londono Lietuvių Jaunimo 

pirmininkė Birutė Liūdžiūtė atšventė 21 
gimtadienį savo tėvelio namuose su gausiu 
svečių būriu. Pobūvyje dalyvavo Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės P-kas J.J. Bačiū- 
nas su ponia, Pasiuntinybės Patarėjas V. 
Balickas su ponia ir visa eilė Londono lie
tuviškų organizacijų veikėjų.

LONDONAS

KONCERTAS ROCHDALĖJE
Spalio 16 d., 6 vai., Ukrainiečių Klubo 

salėje (80 Molesworth St., Rochdale) DB
LS Rochdale Skyrius rengia

Dainų koncertą.
kurį išpildys solistė J. Liustikaitė.

Koncerto metu su tautiniais šokiais pa
sirodys Manchester!© - Rochdalės tautinių 
šokių grupė, o Eccles jaunosios balerinos 
pašoks keletą ištraukų iš baleto.

Po programos bus šokiai, kurie baigsis 
11.30 vai. šokių metu veiks du barai su už
kandžiais.

Aplinkinius tautiečius maloniai prašome 
atsilankyti į mūsų ruošiamąjį koncertą.

Koncerto pelnas skiriamas Tautos ’Fon
do reikalams.

Skyriaus Valdyba

50 METŲ SUKAKTIS

Spalio 30 d„ šeštadienį, DBLS Londono
I Skyrius rengia dainininkų

J. LIUSTIKAITĖS ir L.A. BALTRAUS
KONCERTĄ

Londono Lietuvių Sporto ir Socialinio
Klubo salėj (345A Victoria Park Rd., E.9).

Pradžia 7.30 vai.

LATVIŲ KONCERTAS
šeštadienį, spalio 16 d., 8 vai. vak., Lon

done, King George's Hall salėje, Adeline 
Place, W.C.l, Latvių Tautinė Taryba ruo
šia didelį koncertą, kurio programą išpil
dys „Kamolins“ tautinių šokių grupė, Lon
dono latvių choras, diriguojamas A. Je- 
rumso, ir solistai M. Daškevics-Putce (sop
ranas) ir A. Talbergs (tenoras).

Latviai Londone panašius viešus kon
certus ruošia kasmet, paprastai rudenį.

STOKE-ON-TRENT
SKAUTŲ ŠVENTĖ

Spalio 30 d. Stoke skautai švenčia savo 
metines ir ruošia pasirodymą Ukrainiečių 
salėje (34 Hempstalls Lane, Newcastle, 
Staffs.). Programoje oficialioji dalis, lau
želis ir filmai bei paveikslai iš skautiško 
gyvenimo. Po programos šokiai, grojant ge 
ram orkestrui, veiks baras su prailgintu 
laiku. Svečiai galės išbandyti loterijoj sa
vo laimę. Kviečiame lietuvišką visuomenę 
ko gausiausiai dalyvauti.

Pradžia punktualiai 6.30 vai. vakare.
Tėvų Komitetas

SlSlSlEį fa’KtSlHlSlSSlSlSErSTl

LIETUVIŠKAS KRUPNIKAS
Tik ką gavome iš Lietuvos valsty

binės Vilniaus gamyklos Lietuviš
ko Krupniko siuntą.

Labai skanus.

SKAUTIŠKUOJU KELIU

VISI Į ŠTOKŲ!
Spalio 30 d. Stoke vienetas švenčia savo 

metines. Kviečiame šventėje dalyvauti vi
sus rajono seses, brolius ir lietuvišką vi
suomenę. Būtų labai pageidautina, jeigu 
tėvų komitetai stengtųsi, kad jų vienetų 
skautai-tės galėtų atvykti bendrai. Šventė 
įvyks ukrainiečių salėje — UKRAINIAN 
SOCIAL CLUB, 34 Hempstalls Lane, New
castle, Staffs.

Renkamės punktualiai 6.30 vai. vakare. 
Būtų labai gražu, jeigu vienetai prisidėtų 
su dnksmos nuotaikos pasirodymais prie 
lauželio ir tuo padėtų mūsų mažiems vil
kiukams.

Iki pasimatymo!
Štoke vilkiukai ir skautai

I KONFERENCIJĄ MEKSIKOJE
Spalio 3 d. į Meksikoje vykstančią tarp

tautinę konferenciją išvyko DBLS Tarybos 
sekretorė M. Gorodeckaitė, kuri ten pada
rys pranešimą apie rusų pastangas nutau
tinti lietuvių jaunimą.

Konferencijoje, kuri tęsis dvi savaites, 
dalyvaus visų kontinentų jaunimo atsto
vai, jų tarpe 5 Rytų Europos kraštų eg- 
zilai.

Šis lietuviškas gėrimas parduo
damas bonkose po l/z litro, origina
liame įpokavime. 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.
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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 
IR MUITU!

Kalėdinis D(ovaninis) III
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 
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. 
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:

NCTTINGHAMAS
PLB PIRM. J. J. BACIŪNAS

TARP NOTTINGHAMO LIETUVIŲ
Spalio 3 d. rytą PLB p-kas J. J. Bačiū- 

nas, lydimas DBLS Valdybos vicepirm. Z. 
Juro ir sekr. S. Kasparo, išvažiavo į Not- 
tinghamą. Ten svečią pasitinka kun. Dr. 
S. Matulis,MIC, Tėvų Marijonų Jaunimo 
Bendrabučio vedėjas. Bendrabučio salėje 
jau randame Nottinghamo lietuvių vadovą 
K. Bivainį, iš Ketteringo atvykusį J. Ba
kaitį, Moterų Draugijos p-kę Eleną Zavec- 
kienę.

Žmonės pradeda rinktis pamaldoms. Mi
šias atnašavo kun. Dr. S. Matulis, pamoks
lą pasakė kun. A. Gėryba.

Po pamaldų J. J. Bačiūnas padarė pra
nešimą apie B-nės Valdybos veiklą ir pasi
dalijo įspūdžiais iš įvairių kraštų lietuvių 
bendruomenės veiklos. ,

Po pranešimo tuoj pat Nottinghamo jau
nimas pasirodo pirmininkui, kad jis yra 
gyvas ir lietuviškas. Jaunučiai padeklama
vo „Šilainę", vyresnės jaunuolės sudainuo
ja lietuviškų dainų, vėl dainuoja jaunes
niosios, kurioms kanklėmis pritaria Vai
norienė.

Po to parodomas filmas iš Kanados ir 
JAV šokių šventės Chįcagoje 1964 metais.

K. Bivainis kviečia svečią pietų, kuriuos 
parengė Nottinghamo organizacijos. Čia 
sutinkame visus nottinghamiečių vadovus 
— DBLS Valdybos p-ką Dr. S. Kuzminską, 
Lietuvių Rezistencinės Santarvės Notting
hamo skyriaus p-ką J. Kazlauską, Tauti
ninkų skyriaus p-ką J. Galbuogį, Lietuvos 
Atgimimo skyriaus p-ką Petravičių, Ket
teringo DBLS skyriaus garbės narį J. Ba
kaitį, Moterų ir skaučių vadovę Eleną Za- 
veckienę, Nottinghamo lietuvių vadovą K. 
Bivainį.

Pietų metu S. Kuzminskas padėkoja 
gerb. svečiui, kad jis aplankė Nottingha- 
mą, nes lietuviams nepaprasta diena savo 
tarpe turėti tokią asmenybę, kuri tiek 
daug yra davusi lietuvių tautai ir dabar 
vis duodanti.

S. Kasparas, dėkodamas už nuoširdų 
priėmimą, kartu reiškė džiaugsmą, kad ir 
Nottinghamas turi savo lietuviškas patal
pas. kuriose suklestės lietuviška veikla.

Po pietų dar kartą buvo parodytas fil
mas tiems, kurie jo negalėjo pamatyti pir
mą kartą.

Paruoštas pasikalbėjimas „Margučio" 
radijui Chicagoje tarp J. J. Bačiūno, Dr. 
S. Kuzminskio ir kun. Dr.. S. Matulio,MIC.

S. K.

BALTIC STORES LTD
(Z. JURAS)

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

Seniausioji šioje srityje lietuvių firma. Greitas, garan
tuotas ir gavėjo parašu patvirtintas pristatymas! 
Atstovai: Anglijoje — A. Kuzmickas, 31 Milton St., Eccles, 
Manchester. JAV — L. Venckus, 7030, So. Talman Ave., Chicago, 
III. Australijoje — K. Stankūnas, 5 Markwell St., Brisbane, Qnland. 
Kanadoje — A. Kusinskis, 124 Park St., Sudbury, Ont.
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LEIGH
SUSIRINKIMAS BUS SPALIO 23 D.

Maloniai pranešu, kad mūsų skyr. ruo
šiamasis susirinkimas negalės įvykti spa
lio 16 d.

Priežastis — rochdaliečiai tą pačią dieną 
ruošia koncertą, esame pakviesti dalyvau
ti, net bandome sudaryti ekskursiją į Roch 
dalę.

Mes, skyr. valdybos nariai, buvome su
sitikę ir nutarėme skyriaus narių susirin
kimą ruošti savaite vėliau, būtent, spalio 
23 d., tą pačią valandą ir toje pačioje vie
toje.

DBLS Leigh Skyriaus Valdyba

Pirmojo Pasaulinio karo sūkuriuose su
sikūrė Šventos Onos Moterų Pašalpos 
Draugija. Jos įstatai parengti 1915 m. 
gruodžio mėn. 4 d., kurie visuotinio susi- 
linkimo buvo priimti 1916 m. sausio 2 d.

Pirmai pradžiai lėšų kiek sudėjo Drau
gijos veiklai kun. K. Matulaitis, J. Slezni- 
kas, V. Barulis ir P. Straškauskas.

1915 - 1923 metų protokolų knyga yra 
žuvusi, tad to laikotarpio veikla lieka ne
atžymėta.

Nuo 1923 iki 1926 metų draugijai vado
vavo čečetienė, kasininkė M. Degesienė, 
sekretorė O. Riekutė. Tuo metu draugija 
pagausėjo narėmis. Draugijos narėms li
gos atveju buvo mokamos pašalpos po 14 
šilingų savaitei.

1927-1929 metais draugijai pirmininkavo 
Ščiuskienė, kitos valdybos narės buvo K. 
Kuzmickienė, O. Riekutė, čečetienė ir M. 
Degesienė.

Nuo 1930 m. vasario 2 d. Draugijai va
dovavo O. Liūdžiūvienė. Nuo 1952 m. vie
nerius metus pirmininkavo E. Senžikienė, 
o toliau vėl O. Liūdžiūvienė iki 1955 m. 
vasario 20 d. Taigi Ona Liūdžiūvienė va
dovavo 24 metus. Kitų valdybos narių su
dėtis dažniau keisdavosi.

Nuo 1930 m. pradžios Šv. Onos draugija 
pradeda ruošti gausesnes moterų išvykas į 
pajūrius. Tokios išvykos buvo ruošiamos 
net po porą kartų į metus.

1931 metais draugija pagal naujus įsta
tus praplečia valdybą ir veiklos apimtį. Iš
tekančioms merginoms duodamas kraitis 
nuo išbūtų draugijoj metų skaičiaus po 10 
šilingų, paremiamos našlės 2 svarų auka, 
o už naujagimį kūdikį po 1 svarą. Sekan
čiais metais draugija atidaro banke są
skaitą. Pinigų globėjomis paskiriamos 
Kuzmickienė, M. Degesienė, O. Liūdžiū
vienė ir O. Bulaitienė. Tais pačiais metais 
draugija surengia Motinos Dienos minėji
mą, išvyką į pajūrį, labai gražų pobūvį pro 
Londoną keliaujantiems į Dublino Tarp
tautinį Eucharistinį Kongresą Lietuvos lie
tuviams, kolonijos vaikams Kalėdų Eglutę 
ir Naujųjų Metų koncertą. Tais metais 
draugija netenka dviejų veiklių savo na
rių — Ievos Bujauskienės ir O. Kuklevi- 
čienės.

1933 metais, be nuolatinių savo veiklos 
darbų, prieš Atvelykį draugija suruošia 
vakarienę šv. Vincento Draugijos naudai 
ir išleistuves per vasarą viešėjusiam kun. 
Dr. J. Vaišnorai, M.I.C.

1934 metais nutaria perimti dar vieną 
naują įsipareigojimą — išvežti į pajūrį 
procesijoje dalyvaujančius kolonijos vai
kus. 1934 m. birželio 24 d. surengia išleis
tuves kun. V. Mažonui ir priimtuves kun. 
A. Petrauskui ir pagerbimą Marijonų vy
riausiam vadovui kun. A. Čikoto. Liepos 
29 d. joms susirinkime prel. F. Kemėšis 
skaito paskaitą apie Amerikos lietuvius ir 
jų draugijas.

1935 m. kun. A. Petrauskas, MIC, prašo, 
kad vaikai pasimokytų giedoti lietuviškų 
giesmių per pamaldas. Šv. Onos draugija 
sutaria duoti šiems vaikučiams pusryčius 
(arbatėlę su užkanda). Tais metais drau
gija neruošia Margučių baliaus, nes buvo 
šventųjų Metų jubiliejaus užbaigos pa
maldos.

Kun. A. Petrauskas, MIC, Londono kle
bonas, išrenkamas Lietuvos Marijonų Pro
vincijolu ir iš Lietuvos nebegrįžta į Lon
doną. Jo vieton atvyksta kun. K.A. Matu
laitis, MIC. Jisai dalyvauja spalio 27 d. 
sušauktame susirinkime ir pataria suruoš
ti 20 metų savo gyvavimo sukaktį, suvai
dinti „Šv. Teresę", sueiti į glaudžius ryšius 
su Lietuvos Katal. Moterų Draugija ir pre
numeruotis jų leidžiamą žurnalą „Moterį".

1936 m. balandžio 14 d. buvo švenčiama 
draugijos sukaktis, suvaidinta „šv. Tere
sė" (net ir po metų nebuvo pamirštas vai
dinimas, kurio metu verkė ne vien mote
rys, bet ir vyrai).

Tais pačiais metais suteikta parama Lie
tuvos saleziečiams ir buvusiam Londono 
Bažnyčios statytojui ir klebonui kun. J. 
Matulaičiui, kuris tuo metu sirgo Lietuvo
je. Draugija pajamų tais metais turėjo 
160 sv.

1937 m. draugija vykdė visus savo įsipa
reigojimus. Metai prabėgo pilni veiklos. 
Metus baigiant, kasos knyga rodė, kad tu
rėta 199 svarai pajamų. 1938-1939 metais

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.

draugija Londono lietuviškame gyvenime 
irgi reiškiasi plačiai.

Prasidėjęs U Pasaulinis karas nebelei
džia draugijai reikštis kai kuriose veiklos 
srityse. Tačiau ir toliau minima Motinos 
Diena, tvarkoma lietuviškų knygų bibliote
ka, dalyvaujama Lietuvai Gelbėti Fondo 
sudaryme. Net 1941 m. rugpjūčio 10 d. su
sirinkimo protokole skaitome, kad jeigu 
susidarys galimybių, tai pasiųsti į Lietuvą 
bažnytinių rūbų, nes bolševikai daug jų 
sunaikino ir kai kur jų trūksta.

1942 metais daug jaunesnių draugijos 
narių buvo pašaukta dirbti. Tais metais 
nutarta banke laikomųjų pinigų palūka
nas pervesti Lietuvai Gelbėti Fondan. Be 
to, buvo vykdomos rinkliavos Raudonajam 
Kryžiui.

1943 metais, nežiūrint smarkiai siau
čiančios karo audros, buvo ruošiami kon
certai, Motinos Dienos minė urnas, renka
mos aukos Lietuvai Gelbėti Fondui.

Karui pasibaigus, Šv. Onos draugija pra
dėjo rūpintis pagalbos teikimu lietuviams 
pabėgėliams Vokietijoje ir Belgijoje. Karo 
metu draugijos valdyboj dirbo M. Kali
nauskienė. Švedienė. O. Neiberkienė, Nei- 
burtaitė, šleinytė, Balsevičienė, J. Sevilie- 
nė, šteinienė, Pacevičienė, V. Francykienė.

1946 metais, perkant dabartines Sporto 
ir socialinio Klubo patalpas, draugija pa
skolino 200 svarų.

1947 m. kovo 9 d. prel. M. Krupavičius 
dalyvauja draugijos metiniame susirinki
me. papasakodamas apie lietuvius Vokieti
joje ir prasidėjusią jų emigraciją į kitus 
kraštus.

1948 m. Šventos Onos draugija DBLietu- 
vių S-gos suvažiavimo dalyviams suruošė 
vakarienę, Sporto ir Socialinio Klubo ati
darymo vakarienę. 1948 m. vasario 1 d. su
sirinkime dalyvauja vysk. V. Padolskis ir 
pasako kalbą. Gegužės 27 d. suruošiama 
ekskursija į Marijos šventovę Walsingha- 
mą.

1949-1965 metų laikotarpiu, labiau cent
ralizuojant Londono lietuviškos kolonijos 
gyvenimą, šv. Onos Draugija įsijungia į 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenę, talkinin
kauja Londono Parapijos komitetui bei ki
toms organizacijoms, prisidėdama darbu, 
pinigais, bet kartu neužmiršdama savo iš
vykų į pajūrius, Margučių balių, o nupir
kus Lietuvių Sodybą — išvykų į ją. Talki
ninkauja Parapijos komitetui ruošiant iš
leistuves mūsų ilgamečiams kunigams P. 
Daukniui ir A. Kazlauskui išvykstant į* 
Australiją.

Minint Parapijos 60 metų sukaktį, 1962 
m. draugija paaukojo parapijai 50 svarų. 
Kartu su kitomis draugijomis ruošia vai
dinimus. 1955 m. O. Liūdžiūvienei pasi
traukus iš pirmininkių, draugijai pirmi
ninkauja R. Černienė, O. Bulaitienė, B. 
Namajuškienė. Valdybose dalyvavo dau
giau jaunesnės kartos narės: M. Vikanie- 
nė, P. Kustienė, V. Jurienė, Balnienė, L, 
Mačionienė, D. Virkutienė, H. Pukštienė 
ir O. Kacinienė. Paskutinius kelerius me
tus draugijai vadovauja Pranciška Senku
vienė. sekretoriauja V. Rudokienė, kasi
ninkė M. Vikanienė.

Taigi per tuos 50 metų šv. Onos Draugi
ja Londono lietuviškame gyvenime buvo 
vis didelis ir labai reikšmingas veiksnys. 
Tenka linkėti, kad ir ateityje draugija to
liau veiktų su ne mažesne energija, kaip 
iki šiol

-S. Kasparas
—
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