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PO SOVIETINIU 
KEVALU

Vakarai, kurie ne tokie baisūs
Nemaža dabar jau lietuvių pavažinėja 

po užsienius. Žinoma, eiliniam lietuviui tai 
neįmanoma — nei jį kas leistų, nei jis pi
nigų tokiai kelionei turėtų. Važiuoja iški
lę poetai, rašytojai, mokslininkai ir valsty
bės pareigūnai. Tokius ir išleisti saugiau 
— jie nepabėgs ir nepaliks turimojo pato
gaus savo gyvenimo. Be to, jiems ir pinigė
lio užtenka ir savo ir valstybinio. Tad be- 
piga tokiems ir važinėti.

Žinoma, bepiga juos ir išleisti į užsie
nius. Pavažinėję daugumas tų patikimųjų 
paskui paskelbia savo įspūdžius ir papras
tai tokius, kuriuose Vakarų kraštai prista
tomi kaip kažkokia baisybė. Valdantie
siems tokie dalykai patinka: jie galvoja, 
kad tai išeina į naudą propagandai.

Gyvendami tuose Vakaruose, mes mato
me, kiek tiesos ir kiek visokių išpūstų ne
sąmonių apie juos savo įspūdžius rašyda
mi pripasakoja, pavyzdžiui, Paleckis, 
Venclova, Baltušis ir kiti. Tarytum ne 
žmonės svetur gyventų, bet žvėrys, kurie 
tvarkosi pagal savo žvėriškus papročius ir 
įstatymus. Ne kartą sunku tai ir suprasti, 
nes nuolatinis tų Vakarų juodinimas ir iš
pūtimas jų gyvenimo šiukšlelių vargu tin
ka ir propagandos reikalui.

Dėl to maždaug teisingas požiūris į Vak. 
kraštus ne tik nuostabiai retas dalykas, 

i bet ir ypač malonus paskaityti. O toks re
tas sovietinis keliautojas po užsienius, ku- 

r ris stengiasi sudaryti maždaug teisingą 
■ vaizdą, yra istorikas Juozas Jurginis, ku

ris dabar „Literatūroje ir mene“ paskelbė 
savo įspūdžius iš kelionės į Gotlando salą. 
Jis ten buvo nuvažiavęs į tarptautinį isto
rikų pasitarimą. Taip, Jurginis neslepia, 
kad ten daug kas tvarkoma kitaip, negu 
sovietuose. Jis neslepia, kad yra. taip pat 
tokių, dalykų, kurie jam nepatinka. Tačiau 
iš to kitokio gyvenimo jis nesistengia pri
mygtinai daryti išvados: žiūrėkite, kaip 
viskas baisu ir juoda! Ne, Jurginis kaip 
tik parodo daug simpatijos svetur gyve
nantiems žmonėms ir aplinkai.

Tiesa, Jurginis dar prieš karą yra gyve
nęs Švedijoje, taigi tas kraštas jam. tur 
būt, susijęs su gerais atsiminimais. Tai ga
li turėti įtakos ir rašomiesiems įspū
džiams. Bet tie įspūdžiai savo simpatišku
mu skiriasi kaip dangus nuo žemės nuo 
tų, kokius pavažinėję rašo Paleckis ar 
Venclova, ir tai maloniai geras ženklas.

Nuolatinis riksmas dėl siuntinių
Sovietiniai laikraštininkai labai nemėgs

ta tų lietuvių, kurie gauna siuntinių iš už
sienių. Jie siuntinių gavėjams vis primeta 
kažkokias dėmes ir rodo didelę neapykan
tą. Jeigu jiems paaiškėja, kad iš tų siunti
nių kas nors parduodama, tai jau labai 
blogai.

Tokio persekiojimų ir neapykantos pra
siveržimų bijodama, Bronė Zavadskienė, 
kaip „Tiesoje“ rašo V. Miniotas, pasiprašė 
net savo pažįstamas, kad jos sutiktų duoti 
savo adresus siuntiniams gauti. Žinoma, 
Miniotas ir tai išaiškino. Teroras! Tas te
roras matomas ir iš Minioto rašinio.

Kitas siuntinių gavėjas, Kardauskas, pa
sirodo, net partinis žmogus. O Miniotas 
tvirtina, kad iš siuntinių jis net namus pa
sistatęs ir prisipildęs gausybės ragą. Sako, 
jį bando atkalbinėti kiti partiniai, bet jis 
neklausąs ir vis tiek priimąs siuntinius.

Kas gi iš tiesų yra tie siuntiniai, kad 
laikraštininkams reikia dėl jų nuolat taip 
draskytis?

Minioto žodžiais sakant, tai yra senienų 
parduotuvėse užsigulėję skarmalai.

Be abejo, tai aiški netiesa, nes skarmalų 
juk sovietai neįsileidžia. Be to, iš skarma
lų ir namų neįsitaisytum. Tą netiesos sa
kymą, aišku, siuntinių gavėjai labai gerai 
supranta. Vadinas, toks niekų kalbėjimas 
gali tik juokinti žmones.

Antras priekaištas yra tas, kad tų „skar
malų“ siuntėjai, sako, per laiškus varo 
propagandą. Atrodo, kad ir tai netiesa, nes 
daugumas mūsų labai gerai žino, kad jų 
laiškai tikrinami ir bet kokia propaganda 
gali tik pakenkti tiems, kurie tuos laiškus 
gauna.

Tai kas gi tiesa ir ko tie laikraštininkai 
rodo savo nervus dėl tų siuntinių? Ar jie 
irgi norėtų gauti, tik niekas jiems nesiun
čia?

Tokiame spėjime gali būti nemaža tie
sos. O pagrindinė tiesa, aišku, yra ta, kad 
už „skarmalus" gali net namus pasistatyti, 
taigi jie vertingi. Jie vertingi tiek siuntė
jams, tiek gavėjams. Tokių dalykų vis dar 
trūksta Lietuvoje. Jei ko ir nebetrūksta, 
tai brangu. Tai laikraštininkai tuo riksmu 
ir žmonių terorizavimu nori tą trūkumą 
nuslėpti. Bet tuo riksmu reikalas vis tiek 
neišsprendžiamas.

Be botago ir be kolchozo 
pirmininko

Didžiausia gėlių grožybė, didžiausi vai
siai ir daržovės — štai kuo, sako, gėrėjosi

KOSYGINO MINISTERIJOS Sovietiniai kalėjimai
Prieš keletą metų visa sovietinė Lietu- auklėti. Tuo perauk-ėjimu sovietinis kalė-

Sovietinės pramonės pertvarkymas gi
liai palies ir Lietuvą, nors Lietuvoj žmo
nės apie jį sužinojo tik iš laikraščių, rugsė
jo gale paskelbusių Kosygino pranešimą 
partijos centro komitete Maskvoj.

Panaikinamos Chruščiovo įsteigtos liau
dies ūkio tarybos. Vėl steigiama virtinė 
ministerijų atskiroms pramonės šakoms. 
Tuo panaikinama respublikų ūkinės auto
nomijos iliuzija, Vakaruose sukėlusi kalbų 
apie neva vykstančią sovietinio režimo li- 
beralizaciją.

Vilniškė ūkio taryba niekad nebuvo vi
sai savaranki Lietuvos pramonės šeimi
ninkė. Tačiau keletą metų iš Lietuvos teri
torijoj esamos pramonės vis dėlto buvo, 
bent sąskaitybiškai, sudarytas atskiras 
vienetas, Maskvos valdomas per tą tarybą, 
kurios žinioj formaliai buvo 83 proc. visos 
Lietuvos teritorijoj esamos pramonės. (Li
kusieji 17 proc. — smulkiosios įmonėlės — 
yra kitų vietinių institucijų žinioj). Dėl to 
sovietinėj statistikoj jau buvo ėmę rodytis 
daugiau duomenų, atskleidžiančių Lietu
voj esamosios pramonės vaizdą, šiek tiek 
atskirtą nuo sovietinės pramonės visumos.

Dabar visi tie 83 proc. pramonės vėl bus 
išskirstyti pagal pramonės šakas, ir kiek
vienos šakos įmonės vėl bus įjungtos į vi
sos sovietijos atitinkamas pramonės šakas, 
valdomas rhaskvinių ministerijų. Tų mi
nisterijų bus dvidešimt, iš kurių devynios 
bus tik Maskvoj, o vienuolika turės savo 
padalinius ir respublikose.

Bent šešios grynai maskvinės (sąjungi
nės) ministerijos Lietuvoj perims šių pra
monės šakų įmones: žemės ūkio mašinų, 
elektrotechnikos prietaisų bei automatų, 
metalo išdirbimo staklių ir buitinių maši
nų bei įtaisų gamyklas.

Iš vienuolikos sąjunginių-respublikinių 
ministerijų irgi bent šešios turės savo fi- 
lialus-ministerijas Vilniuje. Šios perims 
chemijos (dirbtinių trąšų, dirbtinio šilko), 
miško, popierio-eeliuliozės, medžio dirbi
nių, statybinių medžiagų, mėsos-pieno, ki
to maisto gamyklas bei kitas lengvosios 
pramonės įmones.

Ryšium su tuo pertvarkymu dabar ten

POPIEŽIUS J. TAUTOSE
Popiežiaus apsilankymas Jungtinėse 

Tautose buvo ne tik pirmoji istorijoj po
piežiaus iškyla į Naująjį Pasaulį, bet ir 
dramatiška abiejų institucijų aukšto mora 
linio prestižo demonstracija. Ji įvyko kaip 
tik tuo metu, kada ir lietuvių visuomenėje 
pasireiškia abejojimų dėl šių institucijų 
reikšmingumo Lietuvos laisvės bylai.

Lietuvos reikalas popiežiaus apsivaini- 
kavimo proga tiesiogiai nebuvo paliestas, 
tačiau praskambėjo itin įsidėmėtinas po
piežiaus išsitarimas:

— Stengkitės sugrąžinti į savo tarpą (į 
Jungtines Tautas) tuos, kurie atsiskyrę, ir 
ieškokit tinkamų būdų sujungti savo bro
lybės santarvėje ir tuos, kurie joje neda
lyvauja.

Lietuva su Latvija ir Estija yra vienin
telės valstybės, kurios ne tik šioj brolybės 
santarvėj nedalyvauja, bet yra net prie
varta iš jos išskirtos, nors yra buvusios 
Jungtinių Tautų pirmatakės — Tautų Są
jungos pilnateisės narės.

CBS televizijos komentatorius pastebė
jo, kad, lankantis Jungtinėse Tautose 
Chruščiovui, kitoj pusėj gatvės prieš Jung
tinių Tautų rūmus plevėsavo pavergtųjų 
Europos tautų vėliavos, o dabar, popiežiui 
lankantis, jų nebematyt. (Pastatas, ant 
kurio būdavo keliamos tos vėliavos, per
duotas kitiems tikslams, ir Pav. Eur. Tau
tų Seimas neteko galimybės naudotis tąja 
vieta).

Iš popiežiaus palydos daugiausia buvo 
pastebimas prel. Povilas Marcinkus, kurs 
buvo visuose popiežiaus veiksmuose arti
miausias ir nepakeičiamas jo pagalbinin
kas. Televizijos akis dažnai buvo atkreip
ta į jį, ir pasirodydavo parašas: Mons. P. 
Marcinkus iš valstybės sekretariato. Ko
mentatorius pabrėžė, jog jis laisvai kalbąs 
net septyniolika kalbų. Pats popiežius jį 
pavarde pristatė J T. salėje susirinkusiai 
visuomenei. (E)

reika skubiai sudaryti įmonių sąrašus ir 
paskirstyti. Kurios kam perduotinos. Rei
kia panaikinti esamus etatus ir sudaryti 
naujus. Vien Lietuvoj tūkstančiai žmonių 
turės būti skubiai perkelti į naujas ar bent 
į kitaip pavadintas pareigas. Buvęs beveik 
prirengtas 1966 metų biudžeto projektas 
teks skubiai iš pagrindų perskaičiuoti ir 
pritaikyti kitokiai įstaigų sistemai. Daliai 
ligšiolinių pareigūnų gali nelikti vietos, 
nes Kosyginas sakė, kad „valdymo apara
te yra didelių nesaikingumų etatuose“ ir 
kad „yra rimtų disproporcijų ruošiant 
technikus ir inžinierius, todėl mums trūks
ta specialistų vienose pramonės šakose, 
esant jų pertekliui kitose“. Ypač gresia pa
vojus tiems vadovaujantiems pramonės 
pareigūnams, kurie, nors ir geri technikai, 
nepakankamai tvirti vadinamosios mark
sistinės ekonomikos teorijoje.

Šis „kortų permaišymas“, atliktinas dar 
prieš šių metų pabaigą, Lietuvoj sudaro 
rūpesčio bent ketvirčiui milijono pramo
nėj dirbančių žmonių. Didžiausias rūpes
tis bus aukštesniesiems pareigūnams, kaip 
išsilaikyti pozicijose.

Kitiems ta reforma irgi kelia susirūpini
mo, nes neišvengiamai spraudžiasi klausi
mas, ar tai nėra grįžimas į stalininius lai
kus. Pats Kosyginas tą pajuto ir sakė, jog 
„Iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti, kad 
siūlom tik grįžti prie ankstesnių ministeri
jų“. O tai ir yra stalininių laikų sistema, 
kurią Chruščiovas tik ketvirtais metais po 
Stadno buvo gerokai pakeitęs.

Kosyginas ramino, kad ministerijos da
bar veiksiančios kitaip. Tačiau skirtumo 
neišaiškino. Išaiškino tik, kad tikrai naiki
nama Chruščiovo reforma, nes „Netolimo
je praeityje buvo padaryta nemaža plana
vimo klaidų, buvo neapgalvotai, volunta- 
ristiškai sprendžiamos sudėtingos ūkinės 
problemos... Nuo 1957 metų pradėta val
dyti pramonė per liaudies ūkio tarybas... 
Vadovavimas pramonės šakai... buvo su
skaldytas po daugelį ekonominių rajonų ir 
visiškai sutrikdytas. Pramonės šakos tar
si .ištirpo' ekonominių rajonų ūkyje. Skir
tingų šakų įmonėms liaudies ūkio tarybo
se neretai vadovauja ne specializuotos, o 
daugiašakės valdybos. Daugeliui pramo
nės šakų liaudies ūkio tarybos neturi rei
kalingų kvalifikuotų kadrų... 1962 metais 
liaudies ūkio tarybos buvo sustambintos 
(vilniškei tarybai tada buvo pavesta for
maliai administruoti ir Karaliaučiaus sri
ties pramonė)... Tačiau šios papildomos 
organizacinės priemonės negalėjo pašalinti 
esminių šios valdymo sistemos trūkumų ".

Toks Maskvos valdžios blaškymasis ten 
ir atgal kiekvieną kartą iš pagrindų sukre
čia ir jos užgrobtos Lietuvos gyvenimą. (E)

vos spauda laoai plačiai atžymėjo, kad 
Kaune ir kituose miestuose panaikinami 
kalėjimai. Tada buvo rašoma, kad kalėji
mai nebereikaLngi.

Mes tada stebėjomės: kur gi dedami visi 
tie, kurie nuteisiami kalėti? Apie tą patį 
laiką Lietuvoje kaip tik vyko bylos, kurio
se keli asmenys buvo nuteisti kalėti. Jeigu 
jie nuteisiami kalėti, tai neturėtų būti šau
domi. O gal jie vežami paskirtosios baus
mės atlikti į Sov. Sąjungos gilumą?

Bet kiek vėliau ir mus svetur pasiekė ži
nios, kad Lietuvoje ir šen ir ten yra kalė- 
jiminio pobūdžio stovyklų. Apie jas, tiesa, 
sovietiniuose laikraščiuose nerašoma, bet 
žmonės žino, kad tokios yra Praveniškėse, 
Klaipėdoje, apie Panevėžį. Bet dabar, ma
tyt, jau užmiršta visa ta propaganda, kad 
nebereikia jau kalėjimų ir dėl to jie panai
kinami. „Komjaunimo tiesa“ štai nusiuntė 
į Lukiškių kalėjimą net du savo bendra
darbius iš karto, kad jiems drąsiau būtų, 
J.V. Paleckį ir Alg. Semašką. Vadinas, ka
lėjimai tebėra ir dar pakankamai baisūs, 
griežtai tvarkomi, niūrūs. Tokį savo lan
kymosi įspūdį skaitytojui piešia anie re
porteriai. Masyvūs, geležiniai, nepajudina
mi vartai, sako jie. Tik net kelis kartus pa
rodyti pažymėjimai atidaro jiems tuos 
vartus.

Aišku, mes negalime norėti, kad tie re
porteriai mums viską papasakotų apie Lu
kiškių kalėjimą. Jeigu jie plačiai pasako
tų, tai gal ir valstybines paslaptis išduotų. 
Pavyzdžiui, jei pasakytų, kad ten yra ir 
politinių kalinių, tai, tur būt, nusikalstų 
patys, nes oficialiai juk Sov. Sąjungoje ne
bėra politinių kalinių. Dėl to jie pasakoja 
santūriai. O vis dėlto keli prasitarimai 
duoda šiek tiek medžiagos sovietinio kalė
jimo būdingiems bruožams aptarti. Pvz., 
kad ir tas keistas plakatas: „Gėda antrą
kart sugrįžusiems!“ Tikrai keistas plaka
tas, kaip kokiems vaikų darželio auklėti
niams. Argi kas nors ten trokšta grįžti? 
Argi tie tūkstančiai ir tūkstančiai, kurie 
ėjo per sovietinius kalėjimus, turėjo kada 
nors prasmės ir reikalo pagalvoti apie gė
dą? Nesąmonė! Didžioji dauguma jų pate
ko ten vien dėl to, kad buvo lietuviai, kad 
ramiai gyveno, kad lietuviškai galvojo. 
Argi jie galėjo pajusti kokią nors gėdą, 
kad buvo suimti, nuteisti ir daugumas ka
lėjimuose ar stovyklose sunaikinti?

Bet reporteriai Lukiškių kalėjimo ir ne- 
piešia, kaip tokios vietos, kur būtų gėda 
patekti. Ten baisu patekti, kur tos niūrios, 
šaltos sienos ir spinksi tik mažas langelis. 
Tiesa, dirbti, sako, tereikia tik 7 vai. Bet 
yra karceris — akmeninė celė.

Turi būti baisu sovietiniame kalėjime, 
kuris, sako, skirtas žmogui prievarta per-

jimas, atrodo, ir skiriasi nuo nesovietinio. 
Dar ir šiandien juk yra gyvų Lietuvos ko
munistų, kurie sėdėjo kalėjimuose nepri
klausomybės laikais. Kas būtų išėję iš jų, 
jei ten prižiūrėtojai būtų dėję visas pa
stangas perauklėti juos? Tiesiog, tur būt, 
patys komunistai sunkiai įsivaizduotų, kas 
būtų atsitikę, jei Lietuvos kalėjimuose bū
tų buvę perauklėti į tautininkus ir nepri
klausomybės gerbėjus tokie, kaip Snieč
kus, Šumauskas, Niunka ir kiti. Šiandien 
jie nebūtų galėję eiti Maskvos įgaliotinių 
pareigų Lietuvoje. Okupavus Lietuvą, jie 
pirmieji būtų buvę sulikviduoti, kaip Ko
munizmo išdavikai.

Taigi Lietuvos vyriausybė leido kiekvie
nam gaivoti net ir kalėjime taip, kaip kam 
patinka. Tai žmogaus teisė, bet bolševikai 
jos nepripažįsta ir stengiasi visus prievar
ta perauklėti. Aišku, karceris gal ir nela
bai tepadeda. Tikime, kad nepadeda ir tas 
sieninis laikraštėlis, kuris leidžiamas Lu- 
kiškiuose, nei paskaitos, kurios ten būna 
skaitomos, nei susitikimai su karo daly
viais ar gamyklų pirmūnais. Taigi pastan
gos, greičiausia, ir lieka pastangomis, kaip 
ir tas juokingas įrašas apie gėdą grįžti į 
kalėjimą, šitai juk liudija ir kalinių laiky
sena ir reporterių pasisakymas. Ten vyk
domas priverstinis darbas ir geležinė 
drausmė, kaip mums sako reporteriai. O 
kaliniai, sako, demonstratyviai nepastebi 
įėjusių prižiūrėtojų. Klausiami jie atsako 
ir vėl šalin nusuka žvilgsnį.

Tokiems santykiams esant negali būti 
net ka.bos apie perauklėjimą.

Pagaliau argi sovietinių kalėjimų pri
žiūrėtojai gali būti auklėtojais? Kuris 
„Komjaunimo tiesos“ skaitytojas norės 
tuo patikėti, ypač jei jis jau yra buvęs so
vietiniame kalėjime? Koks tų kalėjimų 
„auklėjimas“, jau nemaža tą režimą išgy
venusių liudininkų yra papasakoję ir 
mums, svetur gyvenantiems. Va, įgrūsti 
žmogų į kalėjimą tai net ir reporteriai gali 
ir, tur būt, ne kartą ir ne vieną yra įgrū
dę. Iš jų kalėjimui skirtojo reportažo tok
sai noras irgi veržiasi. Paragavo jie kalė
jimo sriubos. Va, sako, gana skani. Ar ji 
tikrai skani, ar reporteriai nori tik įsiteik
ti tos baisios institucijos vadovams — kas 
gi čia žino! Tačiau jie skuba tuojau užsi
minti, kad reikėtų čia uždaryti Vilniaus 
valgyklų virėjus pasimokyti.

Kadangi sovietiniai laikraštininkai daž
nai mėgsta žiauriai kaltinti ir teisti žmo
nes, tai pasikalbėjimo apie kalėjimus pro
ga linkėtina, kad tokių žiaurybių praktiš
kai pirmiau paragautų jie patys, o ne Vil
niaus valgyklų virėjai ar šiaip niekuo ne
nusikaltę lietuviai.

žiūrovas sodininkystės draugijos Taurag
nų skyriaus suruoštoje parodoje.

Ar čia partijos vadovavimas kuo nors 
pasireiškė? Ar tai yra išdava sovietiškai 
suprasto kolektyvo? Be kolektyvo, žinoma, 
nebūtų galėjusi būti suruošta paroda. Bet 
ar tas kolektyvas buvo šįkart diriguoja
mas iš šalies?

Neatrodo. Susibūrė gerus ir gražius da
lykus mėgstantieji lietuviai į sodininkys
tės draugiją ir parodė, ką jie gali. Dideli

P SeplųnioS
PASIŪLYMAI KOMUNISTAMS

„Pravda“ pasiūlė Vakarų kraštų komu
nistų partijoms stengtis įeiti į vyriausybes, 
sudarant plačią koaliciją su nekomunisti
nėmis partijomis.

Laikraščio apskaičiavimu, Vakarų Euro
poje ir Šiaurės Amerikoje iš 200 mil. dar
bininkų klasės žmonių tik 3 mil. yra ko
munistų partijose.

PASIKEITIMAS KONGE
Kongo prez. Kasavubu privertė pasi

traukti min. pirm. Čiombę ir pakvietė vy
riausybę sudaryti Kimbą, kuris buvo Kon
go dalies — Katangos — ministeris.

PERTVARKOMA EGIPTO POLICIJA
Išaiškinus, kad Muzulmonų Brolija ruo

šė suokalbį nuversti vyriausybę, Egipte 
pertvarkoma policija, nes dalis jos narių 
nebuvę pajėgūs išaiškinti suokalbininkų 
arba buvę giminės su jais.

Dėl to apie 350 policijos pareigūnų pa
leista į pensiją, tarp jų 50 generolų.

LITERATŪROS PREMIJA ŠOLOCHOVUI
Nobelio literatūros premija paskirta so

vietiniam rusų rašytojui Michailui Šolo- 
chovui, kuris plačiai žinomas tokiais roma
nais, kaip „Tykusis Donas“ ir „Pakelta 
velėna".

ĮTEMPIMAS Dėl RODEZUOS
Londone su Rodezijos min. pirm. Smi- 

thu nesutarta dėl nepriklausomybės sąly
gų. Dėl to Rodezijos vyriausybė be Brita
nijos leidimo ruošiasi pasiskelbti nepri
klausoma.

J. Tautos nutarė įpareigoti Britaniją ne-

DIENOS -]
PENKOVSKIO SUSIRAŠINĖJIMAS

Britų ir amerikiečių žvalgyba nutarė 
paskelbti Penkovskio pranešimus. Sovietų 
žvalgybos pulkininkas Penkovskis, kuris 
dirbo ir vakariečiams, kaip žinia, buvo nu
teistas sušaudyti.

Pranešimuose yra nemaža žinių iš Chruš 
čiovo laikų Sov. Sąjungos. Pavyzdžiui, 
Chruščiovas grasino Vakarams nauju bai
siu ginklu. Toks ginklas — atomu varoma 
raketa — buvo gaminamas, bet Chruščio
vas per anksti paskelbė, norėdamas para
ginti gamintojus greičiau baigti. Tuo 
Chruščiovas supykdė maršalus, bet pasku
bom pagamintą raketą bandant įvyko ne
laimė. Raketa neskrido. Išlaukę 20 minu
čių bunkeriuose, stebėtojai išėjo pasižiūrė
ti, kas atsitiko, ir tuomet raketa sprogo ir 
užmušė 300 žmonių, tarp jų ir raketinių 
pajėgų viršininką marš. Nedeliną.

Kiti pranešimai susiję su Berlyno krize. 
Penkovskis pranešė, kad sovietų karinės 
pajėgos menkesnės už vakariečių ir kad 
Chruščiovas ruošiasi paimti Berlyną šan
tažu. Planas buvo pasirašyti su Rytų Vo
kietija taikos sutartį ir vokiečiams pavesti 
saugoti Berlyną. Jeigu vakariečiai norėtų 
prieiti, turėtų jėga veržti. Kadangi R. Vo
kietijos pajėgos menkos ir nelabai patiki
mos, karo atveju už jų stovėtų sovietai ir 
įsijungtų ne tik tie daliniai, kurie yra R. 
Vokietijoje, bet ir Lenkijoje ir Čekoslova
kijoje. Kai kurie sovietų vadai tokį planą 
laikė per didele rizika, ypač Mikojanas ir 
taktinių raketinių pajėgų viršininkas marš. 
Varencovas.

Sužinoję visa tai iš Penkovskio, ameri
kiečiai griežta laikysena privertė sovietus 
galutinai atsisakyti savo plano.

VĖL DERYBOS
„Daily Telegraph“ (X.14) rašo, kad spa

lio 13 d. Maskvoje britų delegacija, kurią 
sudaro 8 žmonės, pradėjo derybas dėl pre
tenzijų į turtą Latvijoje, Estijoje ir Lietu
voje. Britų ieškinys siekia 10 milijonų 
svarų.

PASITARIMAS DĖL SUARTĖJIMO
(E) Rugsėjo pabaigoj Vilniuje buvo su

šaukta tarprespublikinė mokslinė konfe
rencija. Studijuota mokslo šaka šį kartą 
buvo — sovietijos valdžioj esančių tautų 
kultūrinis bendradarbiavimas ir tolesnis 
suartėjimas. Kaip ir su kuo suartėti, kon
ferencijoj — vykstančioj- Lietuvos sostinėj 
— dėstė: G. Zimanas, A. Cholmogorovas 
(iš Latvijos), K. Chalik (iš Estijos), A. 
Motočka (iš Minsko), I. Davidkovas (iš 
Možaisko, nuo Maskvos), A. Arnoldovas 
(iš Maskvos), M. Džunusovas (iš Mask
vos). Keturi lietuviai (mokslininkai?) 
konferencijoj tik dalyvavo: J. Maniušis, R. 
Songaila, P. Mišutis (visi iš vilniškio kom
partijos centro) ir J. Banaitis (kultūros 
minstras).

Sveikinimas Kinijos vadams
Ryšium su komunistinio režimo 16 m. 

sukaktim Kinijoj sveikinimo telegramą jos 
vadams pasiuntė sovietų vadai Brežnevas, 
Mikojanas ir Kosyginas.

Telegramoje ypač iškeliamas vienybės 
klausimas.

Prancūzų specialistai Lietuvoje
Rugsėjo mėn. pabaigoje vykdama toliau 

į Sov. Sąjungą, ketvertą dienų Lietuvoje 
prabuvo Prancūzijos specialistų delegaci
ja. Ji apžiūrėjo Vilnių, Kauną, Elektrėnus 
ir Trakus.

Spalio 3 d. mirus mūsų mielam draugui 
A.A. BERNARDUI KAZAKEVIČIUI,

jiems išėjo ir arbūzas, ir kopūstas, ir svo
gūnas, ir kriaušė. Gražūs jurginai, gvazdi
kai, rūtos.

Va. kuriuo būdu reiškiasi lietuvis: be 
botago, be kolchozo pirmininko jis stebuk
lus padaro!

leisti Rodezijai žengti to žingsnio, nes jis 
reikštų didelius neramumus Afrikoje. Ro- 
deziją valdo baltieji, kurie ten sudaro ma
žumą, dėl to ir viduje prasidėtų suirutė ir 
kiti Afrikos kraštai siektų nuversti Rode
zijos nedemokratinę baltųjų valdžią.

— Nobelio medicinos premiją šiais me
tais laimėjo trys prancūzai.

— Bankuose smarkiai perkamos kronos 
su Churchilliu.

reiškiame gilią užuojautą 
jo liūdinčiai žmonai Lyzai

P. ir E. Sabuliai, P. ir A. Simonaičiai,
J. ir I. Vtfiūnai

1
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Dar vienas etnografinis darbas
Nidos Knygų Klubo skaitytojai jau yra 

pažįstami su prof. Ignu Končium, kaip et
nografu. Jie gi gavo stambų jo darbą „Že
maičio šnekas“ ir iš jo susipažino su že
maičiais ir jų buitimi.

Bet prof. Ig. Končius, pradėjęs tą kraš
totyros darbą ,prieš daugelį metų, .paskel
bęs iš tos srities daugelį darbų, daug dau
giau negu iš savo specialybės, nenurimsta 
dar ir žilos senatvės sulaukęs. Jis jaučia, 
kad dar daug ką reikia paskelbti knygų 
pavidalu ir taip palikti savo tautos kultū
ros lobyne, jog neišsiblaškytų ir nesu- 
nyktų.

Švenčiant prof. Ig. Končiaus 80 metų 
amžiaus sukaktį, pasirodė naujas jo dar
bas — Žemaičių kryžiai ir koplytėlės Tai 
didelio formato 178 psl. kryžiais ir koply
tėlėmis gausiai iliustruota ir dailiai įrišta 
knyga (išleido „Tėviškėlė“).

Medžiagą apie žemaičių kryžius ir kop
lytėlės profesorius pradėjo rinkti daugiau 
kaip prieš 50 metų. Bet dalį tos medžiagos 
negrąžinamai ir nebeatstatomai sunaikino 
pirmasis pasaulinis karas. Vėliau surink
toji medžiaga, ypač statistinė, buvo spaus
dinama, ir autoriui pasisekė dabar ja pa
sinaudoti. Autorius nusiskundžia, kad kny
gai teko pasinaudoti atsitiktinėmis iliust
racijomis.

Knyga, žinoma, brangi, kaip indėlis į 
mūsų kultūros istoriją.

Tačiau/kas gi toje knygoje yra?
iKrikščioniškąją Lietuvą vadiname ne 

tik dainų, bet ir kryžių šalim. Atrodo, kad 
Žemaitijai ypač toks pavadinimas tiko iki 
paskutiniosios okupacijos. Šiandien, aišku, 
vaizdas pastebimai keičiamas, bet prof. Ig. 
Končius ir registruoja kryžius ir koplytė
les.ne šių dienų.

.Bet .ir .apie tuos senuosius kryžius ir 
koplytėles neišmanančiam sunku ką nors 
plačiau papasakoti, kuo jie skiriasi, ką jie 
kuris reiškia, o ypač kam jų kuris pastaty
tas, kuriam įvykiui atsiminti, dėl to, no
rint tą kryžiais ir koplytėlėmis garsią pra
eitį .pažinti, ireikalingas būtinai toks didelį 
patyrimą įturįs .gidas-mokslininkas, kaip 
prof. ,Ig. (Končius. Tai jis šios knygos pus
lapiuose ir vedžioja mus <po Žemaitiją, su- 
stabdydamas lies .kiekvienu kryžium ir 
koplytėle ir .pasakodamas istorijas ir pas
kui dar papildymas jas kitokiais duome
nimis.

Malonu būti šitaip, vedžiojamam ir su
stabdomam, nes čia >gi dalis Lietuvos — 
■Žemaičių žemė ne tik su kryžiais ir koply
tėlėmis, bet ir su .pačiais žemaičiais ir jų 
pažiūromis ir tikėjimu.

Tai profesorius mums ir pasakoja apie 
kryžiaus prasmę žemaičiui, kada jis būti
nas ir koks jis turi »būti, vedžiodamas pa
keliais ir pasodybiais. šitaip jis skaitytoją 

veda Purvaičių-Plungės keliu. Čia Kripo 
pustauninke Jėrulaičiuose prie kryžkelės 
stovėjo krikštas, kur buvo rastas negyvai 
sukniubęs Mišeikis. Toliau, Plungės kuni
gaikščio žemėje, gražios išvaizdos, tamsiai 
dažytas stoginis kryžius. Šitas, pasirodo, 
buvo pastatytas, kai senio Račkauskio ark
liai pasibaidė, žvyrduobėj apvirto vežimas, 
bet niekas nebuvo sužeistas. Vadinas, kry
žius buvo pastatytas laimingai pasibaigu
siai nelaimei įamžinti. Dar toliau — kop
lytėlė su šv. Jonu Krikštytoju. Pasirodo, 
kol dar toj vietoj augo tankios ir aukštos 
eglės ir storos pušys, miglotais pavakariais 
baltais marškiniais kūdikis vydavęsis išsi
gandusius praeivius! Tai tas pats Račkaus- 
kis, kuris išsigelbėjo nelaimės, kai arkliai 
pasibaidė, pastatydino šv. Joną. Paskui 
jau vieta pasidarė lyg ir atžymėta — pra
dėta laidoti pavainikius ir negyvuosius 
gimusius kūdikius, dar net ir slaptai. Pra
važiavus Zubieliaus sodybą, stovėjo didelė 
koplytėlė su Sopulingąja (kaip ji atsirado 
— autorius nepapasakoja). Miškelio pu
siaukelėje Tautkaus šv. Rokas prie eglės. 
O. to Tautkaus vargdienio istorija jau tik
rai įdomi. Visur vaikščiojęs, viską daręs 
kojos žaizdai užgydyti, net šv. Vincento 
šaltinėlio vandeniu plovęs, bet niekas ne
padėjęs. O kai nupirkęs tą statulėlę šven
tojo su sužeista koja ir su šuneliu, sukalęs 
koplytėlę ir prikalęs prie dvišakės eglės, 
nuo tos dienos žaizda visiškai dingusi!

Šitokių kryžių, koplytėlių, šventųjų ir su 
jomis susijusių istorijų dar visą eilę mums 
papasakoja, kol iš Purvaičių pasiekiame 
Plungę. Visų jų čia ir neįmanoma pakar
toti. O toliau kiti keliai, pasisukimai, so
dybos. kiti kryžiai ir atsitikimai. Paskui 
dar — nešventinamieji kryžiai, Mergelė 
Šventoji, šv. Jonas, augalotieji šv. Jone
liai, Rūpintojėlis, šv. Jurgis, šv. Rokas, šv. 
Zidorius, šv. Pliurijonas, šv. Jonas Krikš
tytojas, Lurdas (jų būta irgi bent kelių, 
tarp kurių patys žymieji — Plungės, Kre
tingos ir Palangos), Baubliai. Ak, nuosta
bių dalykų būta tuose Žemaičiuose! Be tų 
suminėtųjų dalykų, štai dar kryžius ir 
koplytėlė ant vieno stiebo, koplytėlė ir 
stiebas iš medžio vieno gabalo, koplytėlės 
prie sienos, koplytėlės su dėžutėmis prie 
stiebo aukoms rinkti, būdingi kapai, ypa
tingos bažnyčios, vietos, vietiniai atsitiki
mai ir padavimai.

<IG. ŠEINIAUS IMMERSELBĖ 
ANGLIŠKAI

JAV lietuviški laikraščiai rašo, kad Stp. 
Zobarsko leidykla Manyland Books išleido 
Albino Baranausko į anglų kalbą išverstą 
Igno Šeiniaus romaną „Siegfried Immer- 
selbė atsijaunina“.

Knyga dar aprūpinta kryžių ir koplytė
lių statistika, istorikų, rašytojų, laikrašti
ninkų pasisakymais apie kryžius ir koply
tėles. tų paminklinių relikvijų išvaizda, 
pagražinimai ir papuošimai.

Knyga pirmoje eilėje, be abejo, pravers 
praeitį tyrinėjantiems etnografams. Bet ji 
įdomi ir kiekvienam lietuviui, o ypač že
maičiui, kuris domisi savo krašto praeiti- 
m. Praeitį juk sudaro ne vien kunigaikš
čiai ir karo žygiai.

K. Abr.

IRGI INFORMACIJA
Anglų katalikų laikraštis „The Uni

verse“ 1965 m. spalio 1 d. išsispausdino to
kią žinią:

„Žymusis 17 amž. renesansinis vienuo
lynas Pažaislyje, netoli Lietuvos sostinės 
Vilniaus, sekančiais metais paverčiamas 
komunistų vadovaujamu turizmo centru".

Mums atrodo, kad Pažaislis ligi šiol vis 
būdavo netoli Kauno!

JAUNIMO METAI
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdy

ba, siekdama sudaryti sąlygas dabartinei 
lietuvių jaunimo padėčiai laisvojo pasau
lio kraštuose ir pavergtoje Lietuvoje ap
žvelgti, jaunimui į lietuvišką gyvenimą 
įtraukti ir jo pasiektiems laimėjimams 
mokslo, meno, literatūros, politikos, religi
jos ir kitose srityse išryškinti, jaunimo 
dvasiai naujiems darbams, polėkiams ir 
pasiryžimams uždegti, jaunimo tarpusavio 
bendravimo ir bendradarbiavimo nuotai
koms -kelti, skelbia

1966 METUS PASAULIO LIETUVIŲ 
JAUNIMO METAIS.

Šiam tikslui Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės Valdyba:

kviečia laisvojo pasaulio lietuvių jauni
mą į šio jaunimo Kongresą Chicagoje, 
JAV, 1966 birželio 30 d. — liepos 3 d.;

kreipiasi į laisvojo pasaulio'lietuvių ben
druomenes, organizacijas, parapijas, spau
dą, radijo valandėles ir visus lietuvius, 
prašydama jaunimui dėmesio, jo siekimų 
supratimo ir visokeriopos paramos;

skatina visus domėtis jaunimo klausi
mais ir prašo padėti vykdyti Lietuvių Jau
nimo Metų programą;

prašo visuose raštuose, leidiniuose,‘spau
doje ir kitur 1966 metus žymėti Lietuvių 
Jaunimo Metais.

Pasaulio Lietuvių Jaunimo Metai prade
dami 'Kanados Lietuvių Jaunimo Kongre
su 1965 spalio 9 d. Toronto, Kanadoje.

Metų šūkis:
Mūsų jėgos, mūsų žinios

Laisvai Lietuvai Tėvynei!

ATLEIDŽIANTI MEILĖ

IV
Atleidimas turi būti greitas, spontaniš

kas, kilniaširdiškas, antgamtiškas.
Įžeistas žmogus neturi laukti ilgai pro

gos susitaikyti: tuojau privalo tarti įžeidė
jui draugišką žodį. Tai vienas dovanojimo 
būdų. Neatidėlioti kitai progai, kuri, tik
riausia, nepasitaikys. „Te saulė nenusilei
džia ant jūs rūstybės” (Efez. 4.25). Ypač 
daugelį dienų iš eilės. Vynas, išstatytas 
saulėje, po keleto dienų pavirsta į actą. 
Panašus dalykas įvyksta su pykčiu: po 
kiek laiko keičiasi į neapykantą ir kerštą. 
Tada beveik nebegalima pykčio išrauti iš 
širdies — rūkštis susigeria į širdies indo 
sieneles. Ilgesnį laiką vengiant vienas kitą 
susitikti, suartėjimas pasidaro labai sun
kus. Suartėti darytinas žingsnis atrodys 
pažeminantis prisipažinimas, kad paties 
klysta. Ilgiau laukiant, žmogiška atodaira 
vis labiau trukdys suartėjimą: katram da
ryti pirmasis žingsnis? Ir nė vienas neno
rės daryti pirmojo žingsnio. Tokiais atve
jais žmonės dažniausiai sako: jis pirmas 
mane įžeidė — laukiu jo ateinant. Kristus 
tačiau nedaro to skirtumo, iš kur įžeidimas 
kyla: „Jei tavo brolis turi ką prieš tave... 
eik pirma susitaikyti“. Atleidimas taigi 
turi būti spontaniškas, imtis pačiam inicia
tyvos susitaikyti.

Atleidimas turi būti didžiadvasiškas. 
Viešpats Kristus reikalauja, kad atleistu
me iš širdies (Mat. 18,35). Tad neužtenka 
atleisti tik šaltais žodžiais, be širdies pasi
keitimo. Kristus reikalauja, kad į savo bu
vusį priešą žiūrėtume ne kaip į svetimą, 
bet kaip į brolį: „Eik susitaikyti su savo 
broliu“. Tikras susitaikymas bus tada, ka
da užsimegs vėl geri santykiai, kai bus su 
buvusiu priešu kalbama ir jam patarnau
jama, lyg nieko nebūtų buvę, kai už įžeidi
mą bus atsilyginama padvigubintu geru
mu. Tai dieviškas atleidimas. Laimingas 
toks krikščionis, nes jis išpildo visą įsaky
mą ir tampa, anot šv. Povilo, pilnutiniu 
žmogumi.

Atleidžianti meilė visoje savo pilnybėje, 
pasiekianti kilniaširdiškumo ir net heroiz
mo, yra teįmanoma tik dėl antgamtinių 
motyvų, veikiant Dievo malonei. Tikriau
sia priemonė išpildyti visą atleidimo įsaky 
mą yra: nematyti priešo asmeny žmogaus, 
bet patį Kristų, kurs mus savo meile glau
džia prie savęs ir sako: „Atleisk, nes aš to 
noriu“. Kristaus meilė mus verčia tai pa

daryti. Ir atleisti artimui iš Kristaus mei
lės bus antgamtinis dovanojimas.

Mūsų prigimties jausmingumas tokiam 
.dovanojimui labai priešinasi. Bet Dievo 
malonei veikiant tai galima nugalėti. Savi
meilės žaizdą užgydyti. Tada įvyks susitai
kymas, grįš ramybė ir bus laimėta dan
gaus Tėvo meilė.

k. v. k.
LIETUVIŠKOS PAMALDOS
ROCHDALE — spalio 24 d., 12 vai.
STOKE - ON - TRENT — spalio 24 d., 12 

vai., Tunstall.
NOTTINGHAM — spalio 24, 31 ir lapkri

čio 7 d., 11 vai., Marijonų Jaunimo Būs
tinėje. 16 Hound Rd., West Bridgford.

WOLVERHAMPTON — spalio 31 d., 11 
vai., St. John‘s Squere.

HUDDERSFIELD — spalio 31 d., 1 v. p.p.

Minės J. Janonį
Lietuvoje sudarytas respublikinis komi

tetas pasiruošti paminėti poeto Juliaus Ja
nonio 70 m. gimimo sukakčiai. Komiteto 
pirmininkas E. Mieželaitis.

Sukaktis išpuola 1966 m. balandžio 5 d.

Suvažiavimas Seinuose
Spalio 17 d. Seinuose buvo šaukiamas 

IV Lietuvių visuomeninės kultūros draugi
jos atstovų suvažiavimas. ■

Buvo kviečiami svečiai ir iš Lietuvos.

Mokytojų šventė
(E) Pirmasis spalio sekmadienis visoj 

sovietijoj paskelbtas nuo šiol būsiąs laiko
mas mokytojų švente. Ir Lietuvoj tą dieną 
visoj spaudoj buvo prirašyta aibės pagyrų 
mokytojams — daugumas labai primena 
pradžiamokslių išmoktas prakalbėles ar 
rašinėlius motinos dienos proga. Lietuvoj 
mokytojų šventė dabar užims buvusią Lie
tuvos policijos šventės vietą, nes data la
bai artimai sutampa.

NAUJAI GAUTA:
Ilgo grojimo plokštelė „O RAMUNĖLE, 

PASAKYK. Kaina su persiuntimu 2.13.0.
J. Girnius — „Žmogus be Dievo“ 1.19.6.
A. Maceina — „Niekšybės Paslaptis“ 

1.9.4.
S. Yla — „Moderni Mergaitė“ 0.18.6.
Dr. Tumėnienė — „Mano Atsiminimai“ 

0.22.0.
S. Yla — „Dievas Sutemose“, 1.2,0.
J. Daudzvardis — „Popular Lithuanian 

Recipes“, 0.14.8.
L. Tolstoj — „Anna Karenina“, 2-juose 

tom., 2.17.0.
A. Vienuolis — „Viešnia iš Šiaurės“, 

2 tom., 1.10.0.
R. Spalis — „Alma Mater“, 1.16.8.
Žemėlapiai, maldaknygės, vaikų knygos, 

gintaras, periodika.
Rašyti: „DAINORA“ 14, (Priory Rd., 

Kew, Surrey.

Kaimas kryžkelėje
(46)

Mylimos moters artumas visuomet su
jaudindavo Lapiną, išblaškydavo sunkias 
mintis; ipasi jusdavo vėl jaunas, stiprus, vi
sagalis kaip .'pirmaisiais jų meilės metais; 
siela išsiblaivydavo, sakytum vasaros dan
gus, .praūžus audrai, ir širdyje nelikdavo 
vietos jokioms bėdoms, jokiems rūpes
čiams, niekam, išskyrus aistros pažadintą 
nuodėmingą meilę. Tačiau dabar jis žvelgė 
į Mortą kaip į svetimą, tarsi prieš jį stovė
tų ne moteris, kurią šimtus kartų aistrin
gai glamonėjo, o mechaniškai judąs mane
kenas. Čia, šioje tuščioje įkalnėje, kur be 
mėšlą kapstančių lauko .paukščių ir savo 
žmogaus, nebuvo daugiau liudininkų, prieš 
kuriuos reikėtų veidmainiauti, slepiant sa
vo nuoskaudą, (Lapinui staiga atslūgo įtem
pimas, užplūdęs silpnumas pakirto kojas, 
ir jis atsisėdo ant numėšluotos žemės. Su
siėmė galvą, įrėmė priblėsusį žvilgsnį į 
priartėjusi akiratį, kuriame leidosi raudo
na, per dieną išvargusi saulė, ir suvaitojo. 
Priešais plūtėjo .pusnuogis, šviežia pavasa
rio žaluma užlietas laukas. Nei žmogaus, 
nei .arimo juodulio, nei medelio. Tik rugio 
želmuo ir niekam nereikalingas paukščių 
tarškėjimas virš nuobodžios dykynės. Ma
syvas... O juk dar taip neseniai grioviai 
buvo apžėlę vešliais žilvičių krūmais ir 
alksniukais, o prie Maironių sienos vešėjo 
toks dailus beržynėlis, kad kiekvieno akį iš 
tolo traukdavo. Nebėr... Iškirto, nupiovė, 
sulygino su žeme. Ir stovi laukas plikas 
kaip kalinys. Nejaukus, svetimas širdžiai. 
Net nenori tikėti, kad šis išniekintos, sve
timų kojų trempiamos žemės plotas savo 
laiku buvo tavo nuosavybė. Po tėvo bota
gu dirbai kartu su samdiniais, laukdamas 
senio mirties ir svajodamas apie svaiginan
čią Liepgirių .gaspadoriaus šlovę. Slinko 
metai. Iš paauglio virtai vyru, suradai mo
terį pagal savo širdį, o senis vis nemirė. 
Paskui, nusilenkdamas jo valiai, vedei ki
tą, nemylimą, išmokėjai broliui ir seseriai 
dalis iš 

— Tai nutarė? — paklausė Morta, galop 
viską supratusi.

Lapinas ne iš karto atsakė. Tartum ty
čia delsė, norėdamas sutramdyti įtūžimą, 

žmonos pasogos, pats tapai tėvu, susikaupti, paieškoti tokių žodžių, kuriais

tačiau senis vis nemirė. Tu žiūrėdavai, 
kaip dar mikliai jis laipioja kopėčiomis 
ant’tvarto, ir galvodavai, kad neblogai bū
tų, jeigu kopėčios ties viduriu būtų įpiau- 
tos, o apačioje gulėtų virbais į viršų seni 
zig-zagai. Kartą taip ir atsitiko, kaip tu 
norėjai, bet senis vis tiek nenumirė. Jį už
mušė artėjantis katiušų griaudimas. Bet 
maža iš to tau bebuvo džiaugsmo: gal tre
jetą metelių pašeimininkavai, ir kolūkis. 
Tu vėl samdinys, po kito botagu, tik tas 
botagas skaudžiau kerta. Vėl tavo žemė 
nebe tavo, ir nėra aiškesnės vilties, kad 
gali pasidaryti tavo. Gyveni kaip kiškis 
pakrūmėje, laukdamas, kada medžiotojas 
užeis. Vakar netekai ūkio, šiandien gali iš
mesti iš savo paties malūno, o rytoj, ko ge
ro. atims ir šį žemės lopinėlį, ant kurio kol 
kas dar turi teisės pasėdėti.

— Motiejau! Ar tu be galvos! — užriko 
Morta, pastebėjusi Lapiną. — Su šventi- 
ninkėm kelnėm ant mėšlo! Pasiutėlis! Mes 
apie jo daržą suplukę šokinėjame, o jis 
girtas pakraščiais šlaistosi. Eik miegoti, 
žmonių nejuokinęs!

Lapinas gailiai sumirksėjo, papilkavusį 
veidą iškreipė skausminga šypsena. Staiga 
prisiminė, kad savo tėvą rado negyvą kie
me lygiai" taip pat sėdint ant žemės, susi
ėmusį galvą rankomis. Išgąstingai krūpte
lėjo ir, atsirėmęs delnais žemės, ėmė stotis.

— Širdis nebeklauso. Mortel, širdis... — 
sudejavo, susigėdęs savo silpnumo.

Morta priėjo arčiau.
— Dieve mano! Tau reikia pagulėti, — 

susirūpino, pamačiusi, kad Lapinas tikrai 
blaivas.

— Yra ir be tavęs gudruolių, norinčių 
Lapiną paguldyti. Amžinai. Grabą kala gy
vam, bestijos. Palaukit, ne taip greit. Aš 
pirmas į jūsų lentą .vinį įvarysiu! 

tiksliausiai būtų galima išreikšti patirtą 
pažeminimą ir neteisybę.

— Nutarė, kaip nenutars. — Išsitraukė 
iš kišenės ištikimą draugę pypkę, ėmė 
kimšti. Kapšiukas šokinėjo rankose, tačiau 
ne iš silpnumo, o iš pykčio, kuris, prisimi
nus susirinkimą, iš naujo užsiliepsnojo, 
tarsi gaisro apimtas namas, stogui {griu
vus. — Susirinko savi ir nusprendė, kaip 
jiems geriau. Gudrus, žaltys. Būtų sušau
kęs visuotinį, būtų sudegęs kaip šiaudelis. 
Šimto žmonių neapmulkinsi, nebe tie lai
kai. Bet jis, prakeiktasis, už velnią gudres
nis. ^Prasidėjo laukų darbai, negalima 
žmonių gaišinti... Tegu įgaliotiniai spręs.“ 
Ir nusprendė. Atėjo po porą romeklių iš 
kiekvienos brigados, uodegas pabrukę. 
Įgaliotiniai, po velniais! — Lapinas apsi
gaubė dūmų debesiu ir užsikosėjo. — Bur
ba Tinginys norėjo nors tiek laimėti, kad 
darbadienius pradėtų skaičiuoti ne nuo 
praėjusių metų rugsėjo, o nuo Naujųjų 
metų. Žinai Burbos liežuvį? Apmes ir at
aus. Taigi... Ir Vingėla, raštinės atstovas, 
jį palaikė. Girdi, kam apkrauti papildomu 
darbu buhalteriją? Už pernykščius darba
dienius vis tiek nemokėsime. Kirtosi vy
rai, nėra ką sakyti. (Bet kur tu atsispirs! 
prieš daugumą! Pati žinai, visa valdyba po 
To’.eikio padu. O fermų įgaliotiniams, kas 
jiems? Minimumas jų neliečia. Daujotienė, 
teisybė — žinai, apylinkės pirmininko bo
ba. — buvo bepašokanti, kad rudenį ir 
joms, kiaulininkėms, užskaitytų darbadie
nių viršnormį, — svetimą daržą nusikasti 
įsigeidė, bjaurybė, — bet kiti užsipuolė, 
sugėdino, nusodino kalę. Tai taip, Mortel. 
Nuvirkdė mūsų laukininkus, oi, nuvirkdė. 
Įkinkė į kolūkio plūgą kaip juodus jaučius. 
Traukit! O netrauksit — nukirsim rudenį 
dalį daržo derliaus. Pražuvo žmonės...

— Iki rudens visko gali būti, — pasi
guodė Morta, nors Lapino išvedžiojimai 
jai nuėmė rankas.

— Gali, kaipgi negali. Visko gyvenime 

pasitaiko, Mortel... Turi žmogus kuo nors 
ramintis. Reikia... Bet jeigu taip paliks? 
Neapsidžiaugsi nei tu, nei tavo Rimša. 
Kas, kad tave už daugiavaikę paskaitė, 
minimumo neuždėjo.

>Ką tu sakai? — lyg apsidžiaugė, lyg 
nusistebėjo Morta.

— Nesidžiauk, oi, nesidžiauk, Mortel. 
Žino šuo, į -kurią vietą kanda. Tave atlei
do, bet tavo Rimša verkdamas turės sukal
ti iki rugsėjo savo tris šimtus. O nesukals, 
rudenį ateis į tavo daržą koks pirmūnas ir 
nusikas bulves. Taigi. Sodini žmogus ir ne
žinai, kas tavo gerą susprings.

Morta nieko neatsakė.
— Ko tyli? — neramiai paklausė Lapi

nas.
— Lukas išdirbs tuos tris šimtus, — 

pratarė ji susimąsčiusi.
— Žiūrėk man! — Lapinas skersomis 

pašnairavo į moterį. — Greita nuspręsti už 
kitą, Mortel, oi, greita.

— Turi <gi kas dirbti -kolūkyje. Jei nie
kas nedirbs, nebus iš ko bepasivogti.

— O ką Grigas veiks su savo kompa
nija?

— Dabar ir Godai priseis dirbti, — ra
miai pastebėjo Morta.

Lapino ūsai sudrebėjo, pypkė peršoko į 
kitą burnos pusę, ir pro nosies skylutes iš
siveržė dvi dūmų čiurkšlės.

— Užtaigi. Tas sukata naujus įstatymus 
išrado. Visokioms ištvirkėlėms dabar kol
ūkyje rojus. Kiekviena stengsis pasidaryti 
vaiką, kad galėtų tris mėnesius be darbo 
voliotis ir darbadienius imti. Nieko sau su
galvota! Buzauskų Gedrūta jau prabindzi
nėjo mėnesį jr dar porą prabindzinės, o 
mes, dori žmonės, turime už jos nuodėmę 
prakaitą lieti.

— Užsičiaupk, — įsižeidė Morta. — Ar 
daug pagimdei, jei taip kalbi?

— Matau, tave jau nupirko Toleikis. 
Minimumo neuždėjo, karvę grąžino... Na, 
kaip su tuo minimumu išeis, niekas neži
no. O kai dėl karvės, tai ne jam reikia dė
koti. Mūsų skundas padėjo. Jurėnas pri
spaudė vyrui uodegą, tad atitaisė skriaudą.

— Nebūčiau pasirašiusi po tuo skundu, 
jei būčiau perskaičiusi, ką ten primelavai, 
— piktai pasakė Morta.

— Padėkojai. Mortel, nieko sau padė
kojai...

— Man gėda prieš žmones...
— Ir prieš Toleikį? Gali neraudonuoti. 

Vis tiek gausi tuos tris mėnesius pasivo

lioti kaip Gedrūta, jeigu prireiks. Nutarė, 
— įgėlė Lapinas.

— Ir labai teisingai. Po mažo moteriai 
reikia pailsėti. Tegu už ją padirbėja tokios 
sveikos drimbos, kaip tavo Goda.

■Lapinas žiojosi atsakyti, bet pabalusios 
lūpos tik sukrutėjo ir užsičiaupė, išleidu
sios kažką panašaus į aiktelėjimą: Mortos 
akibrokštas priminė jam susirinkime pa
tirtą pažeminimą. Tarsi kas uždėjo magne
tofono juostelę, ir ausyse žodis į žodį pasi
girdo Gaigalo, to prakeikto Maironių Juo
duko, balsas:

— „Ko čia atlindai, malūnininke? Kas 
kvietė? Nori savo veislinę apginti? Nebi
jok, nieko blogo rupūžei neatsitiks. Netin
ginė užpakalį kraipyti šokiuose, pakraipys 
ir kolūkio laukuose, gyvatė. Minimumas 
veislės nepagadins. Pamatysi, .kai su .pir
mu pramuš, pabirs kaip Rimšienei, nespėsi 
skaičiuoti...“

Savo gyvenime buvo nemažai prisiklau
sęs nemalonių žodžių, .gal ir skaudesnių, 
tačiau niekada nesijautė taip giliai įžeis
tas, kaip dabar. Kerštu užvirė širdis ant 
Gaigalo, bet negalėjo atleisti ir tiems, ku
rie neseniai uodegas vizgino prieš jį, o da
bar nesurado drąsos jį užstoti. Toleikis, 
teisybė, pertarė Gaigalą, ir gana piktai. 
Pragaro sėkla! Lyg ne pats būtų užmaišęs 
visą tą košę...

— Nerkis, nerkis iš kailio. Visi ėda Go
dą. nė tu neatsilik. — Nusigręžė ir, užver
tęs galvą, valandėlę žiūrėjo į dangų, tarsi 
ieškodamas ten paguodos. Pamatė! Vos 
įžiūrima sidabrinė strėlė skrodė bekraštę 
žydrynę, nužymėdama savo kelią balta iš
retinto oro tiese. Lapinas spoksojo į lėktu
vą, kol tasai dingo iš akių. Paskui perbrau
kė sudrėkusiu delnu per veidą ir sumur
mėjo: — Nusiūto... Prisilakstys kartą, oi, 
prisilakstys...

— Ką ten niurzgi po nosimi? — šiurkš
čiai paklausė Morta.

— Su Viešpačiu kalbuosi. „Karalių ka
raliau, — sakau, — būk mielaširdingas, 
nubausk neteisybę. Ką tau reiškia, gailes
tingasis, atkabinti vieną atominę bombą? 
Tik vieną! O jau kitos pačios atsikabins. 
Nuprausk ugnimi nuodėmingą žemę, pa
saulio sutvėrėjau...“

Lapinas isteriškai nusikvatojo ir nuėjo. 
Jį vėl apėmė įtūžimo priepuolis. Moteris, 
su kuria visą amžių dalijosi bendru pata
lu, nebodamas žmonių apkalbų nei Dievo 
baimės, ir ta jo nebesupranta!

(Bus daugiau)
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Nepriklausomybės sutemosI
| (39)

■ Gruodžio 6 d. ministras pirmininkas An-
■ tanas Merkys Seimo posėdyje perskaitė 
t šią savo vadovaujamos vyriausybės dekla-
■ raciją:
B Gerbiamieji Seimo nariai! Ypatingai 
V sunkiomis aplinkybėmis naujajai vyriau

sybei tenka pradėti darbas. Karas toliau 
i plečiasi. Jo padariniai vis daugiau ir 

skaudžiau paliečia mūsų kraštą. Tokiais 
audringais laikais pagrindinis kiekvienos 
vyriausybės uždavinys išsaugoti tautos ir 
valstybės laisvę ir gyvybę. Tokiose aplin- 

.kybėse šis vyriausybės tikslas bus pasiek
tas tik visai tautai, visiems jos sluoks- 

Į, niams įsisąmoninus, kad plačios visuome
nės bendradarbiavimas yra būtina pasise
kimo sąlyga. Dėl to vyriausybė pasirenka 
tautos vienybės ir konsolidacijos kelius.

Į Ji neabejoja, kad su visos tautos parama 
i ir pritarimu visi sunkumai bus nugalėti.
■ Gerbiamieji Seimo nariai, aš nemanau 

dėstyti jums pilnos vyriausybės darbų 
programos. Ji seks valstybės santvarkos 
pagrindiniais dėsniais ir Respublikos Pre
zidento Antano Smetonos kalboje, pasaky
toje Seime šių metų lapkričio 29 d., nusta
tytomis gairėmis ir tęs toliau mūsų tautos 
ir valstybės stiprinimo darbą. Tačiau gy
venimas yra iškėlęs visą eilę aktualių rei
kalų, kurių negaliu nutylėti, dėl kurių ne
galiu nepareikšti vyriausybės nusistatymo.

Lietuvos santykius su kitomis valstybė
mis vyriausybė rikiuos, pasiremdama tei
se, — tariant, atkakliu gynimu tų teisių,

RUSAI IR RUSINTOJAI
Mokantis Klaipėdos I-ojoje gimnazijoje 

nuo 1945 iki 1951 metų, visi mokytojai bu
vo lietuviškai kalbantys, išskyrus kurį lai
ką karinį iparengimą dėsčiusį Vendin, ku
rio pamokos buvo pravedamos rusų kalba.

Vaizdas pasikeitė pradėjus studijas 
Klaipėdos Mokytojų Institute. Marksiz- 
mas-leninizmas buvo dėstomas rusų kalba. 
Pradžioje dėstė Strekalov, vėliau Stribner. 
Tik seminarai buvo pravedami lietuvių 
kalba, jiems vadovavo Š. Levin ir Zakare
vičius. Kaip privaloma discipliną, rusų 
kalbą dėstė šikaliova. Daugumas rusų kal
bos fakulteto studentų buvo ne lietuviai, ir 
jokio artimesnio ryšio su jais nebuvo. 
Aukštosioms mokykloms skirti vadovėliai 
buvo tik rusų kalba. Taip studijuodamas 
gamtą-geografiją, turėjau nusipirkęs sto
ras, kelių tomų zoologijos, botanikos, geo
grafijos knygas.

Iš lietuvių kalba išleistų viena vertin
gesnių — tai trim tomais išėjusi prof. Iva
nausko „Lietuvos paukščiai“.

Panaši padėtis ir su mokslinėmis knygo
mis kituose fakultetuose.

Dirbant 1953-54 metais Klaipėdos miesto 
Nidos 6-oje septynmetėje mokykloje, buvo 
dėstoma dviem kalbomis — lietuvių ir ru
sų. Klasės buvo po dvi paraleles, vienoje 
lietuviškai kalbantys, kitoje rusiškai kal
bantys mokiniai.-Vietiniai seni gyventojai, 
žvejai-kuršiai, savo vaikus leido į lietuviš
kas klases .Dabar jų daugumas išsikėlė 
Vokietijon. Mokyklos mokytojai buvo pusė 
lietuviškai, pusė rusiškai kalbančių. Vado
vybę dažniausiai sudarydavo lietuviai, taip 
kaip ir Klaipėdos švietimo skyriaus vedė
ju, atrodo, dar nė karto nebuvo rusas, o 
inspektorių, kalbančių tik rusiškai, yra 
dar ir dabar.

Būdinga, kad šioje mokykloje dirbo dvi 
jaunos mokytojos iš Maskvos srities — So
fija Ivanovna Teterina ir Nina Nikolajev- 
na Pantelejeva. Jos, tik baigusios Rusijos 
pedagogines mokyklas, buvo atkomandi- 
ruotos dirbti į Lietuvą. Kiti rusai buvo pa
tekę Lietuvon įvairiais keliais. Sisojev su 
žmona rusų kariuomenės sudėtyje. Erma- 
čenka, „amžina studentė“ iš Sibiro kažku
rio instituto, atvyko prie Baltijos krantų 
sau laimės ieškoti savo iniciatyva, čia ta
po mokytoja, ištekėjo. Ištekėjo taip pat 
Teterina su Pantelejeva. Pantelejeva išvy
ko į savo gimtinę, o Teterina, gavusi vyrą 
jūreivį, kuris savo karo tarnybą atliko 
prie Nidos švyturio, pasiliko Lietuvoje ir 
mokytojauja Neringos Smiltynėje.

Ilgainiui rusai pradėjo išsikelti iš Nidos 
į už 20 km į pietus esančią Rasytę (rusiš
kai Rybačij), kuri priklauso vadinamajai 
Kaliningrado sričiai ir yra vien rusiškai 
kalbančių apgyventa. Išsikėlė į Karaliau
čiaus sritį Sisojev šeima, mokyklos buhal
terė Kuznecova ir t.t. Dėl to atrodo, jog 
šiuo metu Nidoje tėra tik pradžios mokyk
la rusų kalba. Į išsikėlusių rusų ir išvyku
sių Vokietijon senųjų vietos gyventojų 
vietą atkeldinami su valdžios parama žve
jai, varguoliai su daugiavaikėmis šeimo
mis iš Dzūkijos ežeringojo krašto. Taip pat 
atvyksta nauji kolonistai — svetimtaučiai 
ir vienas kitas lietuvis.

Dirbant 1956-60 metais Klaipėdos mo
kykloje-internate su 500 mokinių ir apie 
40 mokytojų bei auklėtojų, tik rusiškai 
kalbanti buvo rusų kalbos mokytoja Drei- 
zina. Ta pati, kuri anksčiau dėstė mokyto- 

, jų institute, bet jį 1956 metais Maskvos 
; sprendimu uždarius ir jo pastatuose įkū- 
. rus mokyklą-internatą, perėjo į šią institu- 

ciją. Dėstydama rusų kalbą, Dreizina, at
rodo, net ir iki šiol yra partinės organiza- 
cijos sekretorė, taip sakant, Maskvos polit-

ALEKSANDRAS MERKELIS

kurios mūsų kraštui priklauso, bet taip pat 
stropiu vykdymu tų prievolių, kurios jam 
tenka pagal tarptautinę teisę ir pagal Lie
tuvos sudarytas sutartis su svetimomis 
valstybėmis. Tų sutarčių pirmoje eilėje, 
žiūrint jų svarbos Lietuvos Respublikai, 
minėtina spalio 10 dienos sutartis su drau
ginga mums Sovietų Sąjunga. Šiaip jau 
vyriausybė dės visas pastangas geriems 
draugiškiems santykiams išlaikyti su viso
mis valstybėmis, o ypač su savo netarpi- 
niais kaimynais. Lietuvos santykiai su 
Latvija ir Estija bus palaikomi ta pačia 
nuoširdžios bičiulystės dvasia kaip ligšiol 
ir grindžiami 1934 metų Santarvės sutar
timi.

Kaip jau minėjau, tautos ir valstybės 
gyvybės išlaikymas yra vienas svarbiausių 
vyriausybės uždavinių. Tatai turi įsisąmo
ninti kiekvienas, kuriam rūpi valstybės 
nepriklausomybė. Kiekvienas pilietis, dirb 
damas bet kokį naudingą darbą, turi at
minti, kad jis dirba visos tautos ir valsty
bės stiprinimo darbą. Tik šituo būdu mes 
galėsime daugiausia patikrinti valstybės 
saugumą ir jos laisvę, kurios sargyboje 
stovi mūsų ginkluotosios pajėgos.

Senosios Lietuvos sostinės Vilniaus ir jo 
sričių atgavimas kelia visą eilę naujų rei
kalų. Karas Lenkijoje privertė daug žmo
nių palikti savo pastoges ir ieškoti prie

rukas. Karinį parengimą šioje mokykloje 
tėko man dėstyti, nes, atlikęs dvejų metų 
privalomą karo tarnybą Sovietų armijoje, 
buvau paleistas į atsargą jaunesnio leite
nanto laipsniu.

Bet karinį parengimą buvo privaloma 
dėstyti rusų kalba. Man išvykus į Vaka
rus, karinį parengimą perėmė dėstyti 
rusas.

Prieš keletą metų dar tebesusirašinėjant 
su buvusiais auklėtiniais, jie rašė, jog eilė 
senesniųjų auklėtojų išeina į kitas mokyk
las ir jų vieton ateina kiti, jų tarpe net 
viena rusė — Cvietkova. Man dar dirbant 
internate, nebuvo tokio atvejo, jog lietu
vius mokinius po pamokų auklėtų rusė ar 
lietuviškai nemokanti auklėtoja.

Klaipėdoje iš 1960 metais buvusių devy
nių vidurinių mokyklų Nr. Nr. 2, 3, 6, 7, 
tai yra beveik pusė, buvo su rusiškai kal
bančiais mokiniais, mokytojais ir vado
vybe.

Rusiškai kalbantieji asmenys užima va
dovaujamas vietas ne tik mokykloje, bet 
ir miesto valdžioje ir įstaigose. Dabar, gal 
būt, kai kurių viršininkų pavardės pasi
keitė, bet jos liko vis tiek nelietuviškos. 
Apie 1960 metus Klaipėdoje buvo: „Tary
binės Klaipėdos“ redaktorius Messie, ant
rasis partijos sekretorius Arsentjev (da
bar Romanov), vykdomojo komiteto pir
mininko pavaduotojas Muraško, partijos 
komiteto organizacinio skyriaus vedėjas 
Elbert, vykdomojo komiteto bendrojo 'Sky
riaus vedėja Gylienė (tik pavardė pakeis
ta į lietuvišką, ir ji moka lietuviškai), pre
kybos skyriaus vedėjas Lichtenšain, socia
linio skyriaus vedėjas Kirkei, statistikos 
biuro vedėjas Filipovas, vieno iš ekspedi
cinės žvejybos bazių viršininkas Grebeni- 
čenko, celiuliozės-popieriaus kombinato 
direktorius Servilin, „Trinyčių“ tekstilės 
fabriko direktorius Nedošivin, valstybės 
saugumo komiteto įgaliotinis Gantarskij 
ir t.t. Tą sąrašą būtų galima tęsti, ir žy
miai lengviau būtų išvardinti lietuvius, 
užimančius atsakingas vietas. Jie tik pro
pagandiniais sumetimais užima kai kurias 
vadovaujamas vietas, bet tėra vykdytojai 
tik to, ką sako jiems jų „pavaduotojai“ — 
Kremliaus komunistiniai kolonialistai. 
Taip turime prekybos uosto viršininką Ra
manauską. Kaip gi, reikia prieš užsienio 
laivų įgulas parodyti, jog čia lietuviai „pa
tys tvarkosi-1. Klaipėdos jūreivystės mo
kyklos viršininkas yra Balčiūnas, bet dės
tomoji kalba yra rusų, o daugumas kur
santų — kolonialistai.

Pažiūrėkime, kas vadovauja „Klaipėdos 
žvejybiniam laivynui“. 2/3, jei ne daugiau, 
rusai, bet daugumas jų yra baigę Klaipė
dos jūreivystės mokyklą. Yra Vilniuje 
toks civilinis oro laivynas. Seku jau dau
gelį metų, kada „priaugs“ lietuvis iki lėk
tuvo piloto. Iki šiol „lietuviškąjį“ civilinį 
oro laivyną pilotuoja vien tik Ivanai.

Ir atrodo, kad dar ilgai teks laukti. Bi
joma net mišraus pilotavimo, šiais dviem 
atvejais lietuviai nukenčia dėl to, jog jie 
gali pabėgti. Fabrikuose sėdi kolonialistai 
viršininkai, nes jie patikimiausiai atlieka 
Lietuvos pramonės išnaudojimą ir per ją 
Lietuvos rusinimą. Tuo tarpu kvalifikuo
tus specialistus, viršininkus Lietuvos pra
monei paruošia ten esančios aukštosios 
mokyklos.

Arba studentai Leningrade tampa laivų 
statybos inžinieriais, bet Klapėdos Baltijos 
laivų statyklos vadovaujančius kadrus te
sudaro „vyresnieji broliai-- Petrovai, ku
rių atstovai diriguoja ir visą valdžios apa
ratą, net nežymiose pareigose.

A. Viluckis

EUROPOS LIETUVIS

glaudos mūsų krašte. Nemaža atbėgėlių 
turime čia Kaune, bet ypač daug jų surado 
prieglaudą pačiame Vilniaus mieste ir jo 
srityje, šitie žmonės, palikę be pastogės, be 
pragyvenimo šaltinių, reikalingi tvarkymo 
ir tam tikros paramos. Be to, turime ne
mažą skaičių internuotų lenkų kariuome
nės karių, kurių išlaikymu taip pat turime 
rūpintis. Visa tai valstybės iždui sudaro 
nelengvą naštą.

Vilniaus srityje vyriausybė valstybi
niais, socialiniais ir ekonominiais sumeti
mais nustatė aukštą zloto išpirkimo kursą, 
tuo būdu sudarydama sąlygas Vilniaus sri
čiai ekonomiškai išsilaikyti ir įsijungti į 
bendrą tautos ūkį. Vilniaus srities preky
ba ir pramonė, būdama lenkų valdžioje, 
negalėjo pasigirti pažanga, klestėjimu. Ka
ro metu ji dar daugiau susmuko ir iš da
lies net buvo dezorganizuota. Jai atstatyti 
reikės nemažos paramos kreditų forma.

Ūkiniame gyvenime daugiau kaip kur 
kitur yra reikalinga pastovumas: dėl to 
pastovi valiuta yra būtina normaliems 
ūkio santykiams. Dėl to vyriausybė palai
kys valiutos pastovumą, rūpindamasi kelti 
ir skatinti visą tautos ūkio gamybą.

Apskritai, reikia pažymėti, kad vyriau
sybė, rūpindamasi tautos ūkiu, žiūrės, kad 
būtų išlaikyta valstybės biudžete pusiau
svyra, mažindama, kiek galima, neproduk
tingas išlaidas ir didindama produktingas 
išlaidas, kurios galės praturtinti kraštą ir 
duoti darbo gyventojams.

Numatoma patobulinti mokesčių siste
mą, kad jų našta būtų teisingiau paskirs
tyta pagal mokėtojų pajėgumą ir kad su
rinkti mokesčiai būtų racionaliai sunau
dojami.

Mūsų krašto bendros gerovės pakėlimo 
sąlyga yra darbo našumo padidinimas. Tik 
darbo našumą padidinus, bus galima page
rinti darbininkų gerbūvį, kartu pakeliant 
ir viso krašto kultūrinį lygį.

Suprantama, kad yra ir tokių darbinin
kų, kurie negali darbo dirbti ir kurie rei
kalingi socialinio aprūpinimo, šioje srityje 
vyriausybė tęs socialinio aprūpinimo sri
ties darbą toliau. Jau yra paruoštas socia
linės pagalbos įstatymo projektas, kuris 
netrukus bus pradėtas svarstyti. Išleidus 
pasakytą įstatymą, bus pašalinta didelė 
spraga socialinio tvarkymo srityje.

Mūsų krašte, ypač didesniuose jo cent
ruose, yra opus darbininkų butų klausi
mas. Jau buvusioji vyriausybė pradėjo šį 
klausimą tvarkyti, rūpindamasi surasti že
mės, išparceliuoti ją nedideliais sklypais ir 
skirti juos darbininkams namams pasista
tyti. šitas darbas bus dar sparčiau tęsia
mas, įtraukiant į jį savivaldybes ir pajė
gesnes pramonės įmones.

žemės ūkis duoda darbo ir sudaro egzis
tencijos šaltinį žymiai daugumai mūsų 
krašto gyventojų ir duoda gausios medžia
gos eksportui, be kurio kitos ūkio šakos 
negalėtų tarpti. Dėl to žemės ūkį tenka lai-, 
kyti pagrindine ūkio šaka. Vyriausybė dės 
visas pastangas, kad sudarytų tinkamas 
sąlygas žemės ūkiui tarpti.

Dar vienas skubus ir neatidėtinas dar
bas laukia savo eilės, čia turiu galvoje že
mės reformos tęsimą. Ypač šitas klausi
mas yra opus Vilniaus srityje, kur jis ne
buvo beveik nė pradėtas. Šioje srityje re
forma ir žemės tvarkymas bus vienas iš 
pirmaeilių uždavinių.

Siekiant valstybės ir tautos gerbūvio, 
susisiekimo politikoje bus dedama pastan
gų racionaliai įjungti susisiekimą j tautos 
ūkį. Ypač bus rūpinamasi, kad susisieki
mas sėkmingai atliktų valstybės palaiky
mo ir tautos ūkio stiprinimo funkcijas. Su
sisiekimo priemonių tinklas, kiek finansi
nės išgalės leis, bus planingai ugdomas.

Gerbiamieji Seimo nariai, aš čia pažy
mėjau tik keletą aktualesnių darbų. Tatai 
dar nereiškia, kad vyriausybė pamiršo ki
tus nemažesnės svarbos reikalus, kaip ad
ministracijos reforma, švietimas ir t.t. Ji, 
kiek tik sąlygos leis, rūpinsis tais reikalais. 
Jei vyriausybei pavyks sėkmingai išspręs
ti čia suminėtas problemas, tai jau bus la
bai daug padaryta. Tikėdamasi jūsų, Ger
biamieji Seimo nariai, paramos ir pritari
mo, vyriausybė pradeda sunkų darbą.

(Bus daugiau)

„Nemuno“ ansamblis Jugoslavijoje
Kauno Politechnikos instituto ansamblis 

„Nemunas" važinėjo po Jugoslaviją — su
ruošė įvairiose krašto vietose 8 koncertus 
ir sostinėje Belgrade dar 2.

Iš Jugoslavijos išvyko į Vengriją.

„Lietuva“ Varšuvoje
Grįždama iš Erfurto, Lietuvos valstybi

nio dainų ir šokių ansamblio „Lietuva“ 
grupė buvo užsukusi į Varšuvą.

Ten ją priėmė Lietuvos visuomenės 
draugija ir Lenkijos-Sov. Sąjungos drau
gija.

Varšuvoje ir kituose Lietuvos miestuose 
koncertavo Lietuvos styginis kvartetas.

Po Žemaitiją
Kai viena valstybinio dainų ir šokių an

samblio „Lietuvos“ grupė važinėjo po Ry
tų Vokietiją, kita tuo metu aplankė Žemai
tijos apie 20 miestų ir miestelių ir parodė 
dviejų dalių montažą „Laimės Nemunėlį“, 
kuris esąs supintas iš liaudies vestuvinių 
dainų ir šokių.

KUKAVIMAS VIDURY KELIO
Prof. Tadas Ivanauskas savo „Lietuvos

paukščiuose" yra plačiai papasakojęs apie 
gegutes, kurios, pasirodo, visada ir visur 
savo kiaušinius sudeda į kitų paukščiu liz
dus, vis po vieną šeimininkų padėtąjį iš
mesdamos. Vadinas, gegužiukus peri, šil
do, maitina ir augina ne tėvai: jie auga pa
razitiškai. Auga, užaugę gražiai kukuoja ir 
patys paskui deda kiaušinius į svetimus 
lizdus.

Toks palyginimas su gegute lenda į gal
vą, kai SKiaidai „Nemuno kraštą1-. Jeigu 
mes svetimuose kraštuose turime ką nors 
lietuviška suorganizavę ar sukūrę, tai be 
jokių pastangų ir paramos iš šalies. O, žiū
rėkite, atskrido vidurkelėmis sukiojęs ir 
jokio vaikams perėti lizdo nesusukęs „Ne
muno kraštas“ ir jau sukasi apie tai, kas 
mūsų buvo sukurta. Ana, jo leidėju ir re
daktorium pasirašinėjęs Albert Annies sa
vo žurnaliuke (1965 m. Nr. 5) pats rašo, 
kad jis iš savo rožėmis žydinčio miestelio 
jau buvo nusitrenkęs į Vasario 16 Gimna
ziją ir ten pradėjęs sukti sparną ir taiksty
tis padėti kokį kiaušinį.

Žinoma, jis ten buvo sutiktas ne išskės
tomis rankomis. Pasirodo, visi atsakinges
ni lietuviai jau žino „Nemuno krašto“ 
kryptį, ir niekas nenori su juo turėti rei
kalų.

Bet tasai redaktorius ir leidėjas kitoj 
vietoj giriasi, kad jo gegučiukas — „Ne
muno kraštas“ siuntinėjamas net į 22 kraš 
tus. Vadinas, kai kur gal ir patrauks tas 
kukavimas, bus galima užburti, kad ge
riausia yra vidury kelio.

O per „Nemuno kraštą“ kukuojama ir 
toliau taip, kaip ir dera laikraščiui, kurio 
uždavinys yra ne laužti, bet lenkti pavar-
gusius dėl ilgo laukimo, kuo nors nepaten- žangiųjų.'Kiti kuriais nors sumetimais su
kintus. žiūrėkit, vien tik vedamajame spėję susitaikyti su dabartiniu režimu ir 
(Nr. 5) kaip gražiai išvedžiojama! Lietu- okupacija'per tuos metus, kuriuos išgyve- 
voje pasibaigė dainų šventė, o svetur — no svetur. Jie ten priimtini, taigi gali būti 
pareiškimų, deklaracijų ir rezoliucijų lie- ir 'humaniški savo artimųjų atžvilgiu. Ta- 
tus ir raginamai tik, dėl Dievo meilės, nie- čiau kaip gi su visais kitais? Jie juk ne- 
kam nevažiuoti toms dienoms į Lietuvą, gali būti humaniški vien tik dėl to, kad 
Aistros, girdi, pasibaigė su liepos mėnesiu, neprisitaiko prie dabartinių valdančiųjų, 
ir dabar iš tolo, išlėto ir atsargiai sumuo- Ar jie turėtų prisitaikyti? „N. kraštui“ bū- 
jama, kam čia pasisekė, o kam ne. tų malonu, kad jie šitaip padarytų. Šitai

Dainų šventė, sako, tur būt, pasisekė, susitaikymo minčiai skleisti, žinoma, ir 
jei dalyvavo net 32.000. Tai teigiamas reiš- „N. krašto“ gegutė buvo išperėta. Jos ry- 
kinys, ir tradicinis, nes juk ir nepriklauso- šys su Vilniaus ponais matyt ko geriausiai: 
mybės laikais tokios šventės būdavo ruo- dar nespėjo ten ta vadinamoji dainų šven- 
šiamos. Dainų šventė, dainų šventė! Bet tė pasibaigti, o „N. kraštas“ jau aprūpin- 
„Nemuno kraštas“ tiek sužavėtas dainų tas jos vaizdų fotografijomis!
švente, kad visiškai nebematė net ir Mi- Kukuoja per „N. kraštą“ ne tik vyriau- 
chailo Suslovo, kuris buvo tada didžiausias siasis tos prisitaikymo politikos vadovas 
Sniečkaus svečias, atvažiavęs ne tik pra- A. Annies, bet ir vienas kitas gegučiukas 
kalbų sakyti, bet ir pasidairyti, ar pakan- iš šalies. Pvz., G. P. iš Chicagos paremia 
karnai buvo iššaudyta lietuvių anuomet, mintį dėl kultūrinio bendradarbiavimo, 
tuoj po karo, kai jis buvo atsiųstas tiems kuris, sako, nepažeistų įsitikinimų. Aust- 
šaudymams vadovauti. Vadinas, dainų raliečiu pasirašęs džiūgauja lietuviu, ku- 
šventė buvo tik priedas, tik fonas, kad vis- ris, be kita ko, raginęs jaunimą važiuoti 4 
kas patraukliau atrodytų. Lietuvą paviešėti. K. Žalys išvedžioja, kad

Reikšdamas mintį, kad lietuviškiems
veiksniams vis dėlto nepasisekė paveikti (Nukelta į 4 pšl.)

DIEVO KARALYSTĖS ŽINIOS
(4)

(tęsinys)
Skaitydami Apreiškimo 20:2,3, mes su

prantame, kad „senasis žaltys“, kuris su
vedžiojo motiną Ievą, pasiliko suvedžioto
jas iki šiol; ir istorija parodo, kad iš tikrų
jų taip yra. Visus amžius ir visais galimais 
apgaulingais būdais buvo ugdomas šėtono 
melas: „Visai judu nenumirsite“. Pasekmė 
yra ta, kad šiandie kone visi, kurie bando 
tikėti į busimąjį gyvenimą, remia savo ti
kėjimą prasimanymu, kad žmogus turi 
įgimtą nemirtingumą. Bet klausimas, ką 
sako Šventasis Raštas apie nemirtingumą. 
Sekančiame skyriuje mes nagrinėsime tą 
klausimą.

SKYRIUS 2
AR ŽMOGUS YRA NEMIRTINGAS?
PASAKOJIMAS, kad žmogus turi įgim

tą nemarumą ir kad tada, kai jį pasiveja 
tai, ką mes vadiname mirtimi, žmogus iš 
tikro pasidaro gyvesnis negu pirma, yra 
pagrįstas svajone, kad kur nors žmogaus 
kūne yra pasislėpusi, nesugaunama, nesu
čiuopiama ir nematoma, bet tačiau protin
ga esybė, vadinama „siela“. Ir, teologų 
tvirtinimu, toji siela esanti nemirtinga ar
ba negalinti numirti; todėl tada, kai kūnas 
miršta, šita vidujinė gudrybė — tikrasis 
žmogus išsprūsta iš savo kalėjimo ir žmo- 
ginių suvaržymų ir pasidaro laisva gėrėtis 
nepaliaujamu gyvenimu daug patogesnėse 
sąlygose, jei tik ji nebuvo bedieviška siela. 
Bedievių gi sielos, pagal padavimus atėju
siu mokslu, turėsiančios kentėti neapsako
mas kančias pragare, degančiame literine 
ugnimi; arba, pagal Romos Katalikų teolo
giją, iškentėti nuskirtą laiką skaistykloje, 
kol jos bus paleistos ir galės gėrėtis dan
gaus palaima.

Pasakymas „nemirtinga siela“, arba sie
los, paprastai naudojamas religiniuose pa
sikalbėjimuose, yra priimtas visai neišty
rus, ar tai yra Šventojo Rašto terminas, ar 
ne. Dėl to kai kurie nusistebės sužinoję, 
kad tokio sakinio visai nėra Biblijoje. Tra
dicinis sielos nemirtingumas yra gryna 
svajonė, neturinti jokio pagrindo Šventa
jame Rašte.

žodžius „siela“ arba „sielos“ užtinkame 
Biblijoje daugiau kai 500 kartų, bet niekur 
nėra nė prisiminta, kad žmonių sielos yra
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visų lietuvių nevažiuoti j tas iškilmes, to-
liau „N. kraštas“ tvirtina, kad pats nusi
statymas skatinti nevažiuoti prieštaraująs 
logikai. Net džiaugtis, sako, reikia, jei lie
tuviai važiuoja, jei pamatys Lietuvą, su
pras krašte gyvenančių tautiečių intere
sus ir sužinos, kuo galime būti jiems nau
dingi. Net į humaniškumą mušama, nes 
niekas negalįs drausti žmonėms pasimaty
ti su broliais, motinomis, dukterimis.

Va, koksai gražus ir žavus gegutės bal
selis!

Dėl to važiavimo tiesa gi yra tokia, kad 
liepos mėn. iškilmėse buvo pasirodę tik va
dinamieji pažangieji. O ką reiškia tie pa
žangieji, tai, tur būt, Annies žino. Tai lie
tuviški komunistai, kurie nepripažįsta jo
kių kitų dievų, išskyrus sėdinčiuosius 
Kremliuje ir jų tarnaičius Vilniuje. Taigi 
jiems mūsų nepriklausomybiniai veiksniai 
net ir nesikėsino padaryti didesnės įtakos, 
nebent tik vienam kitam, kuris. į senatvę 
pradeda pajusti lietuviškos sąžinės balsą. 
Veiksniai kreipėsi, pirmoje eilėje, į visus 
tuos, kurie drausmingai tebesilaiko tikėji
mo neišduoti Lietuvos laisvės idealo. Čia 
jiems, atrodo, šimtaprocentiškai pasisekė.

O kai dėl to humaniškumo, kuriuo dangs 
tosi „N. kraštas“, tai, atvirai sakant, jis 
mums kvepiamebe vidurio keliu. Tokiu žo
džiu labai mėgsta svaidytis sovietiniai 
publicistai. Bet ar čia yra kaip pasireikšti 
tam 'humaniškumui? Mes suprastume, jei 
visiems lietuviams būtų leidžiama visiškai 
laisvai parvažiuoti, tai gal ir „Nemuno 
krašto" būtų teisybė. Dabar gi važiuoja 
tik kuo nors privilegijuoti. Vieni tų važiuo
jančiųjų yra visiškai raudoni. Tai dau
giausia vis tie iš senųjų vadinamųjų pa- 

nemirtingos. Priešingai, visur, kur tik Bib
lijoje kalbama apie mirtį ar apie sielą, 
griežtai ir aiškiai pasakyta, kad siela, ly
giai kaip ir kūnas, yra pavergta mirties 
valdžiai. Per savo pranašą Viešpats sako: 
„Štai visos sielos yra mano; kaip tėvo sie
la, taip ir sūnaus siela yra mano, siela, ku
ri nusidės, pati turės numirti“ (Ezek. 18:4). 
Testamente skaitome šitokius Jėzaus žo
džius: „Nebijokite tų, kurie užmuša kūną, 
o sielos negali užmušti, verčiau bijokite to, 
kurs gali ir sielą ir kūną pražudyti praga
re“ (pažodžiui: sunaikinti gehenoje). (Ma
to 10:28). Taip yra, net ir tos sielos, kurios 
patenka į Biblijos pragarą, lieka sunaikin
tos, o ne kankinamos.

Žodis „siela“ Senajame Testamente yra 
išverstas iš hebrajų žodžio nepheš. Prof. 
Young savo Analytical Concordance of the 
Scriptures sako, kad žodis nepheš reiškia 
tiesiog „gyvulys“ arba pažodžiui — kas tik 
yra gyva, jaučianti esybė. Senajame Tes
tamente tas pats žodis taikomas žemesnės 
rūšies gyvūnams, taip pat kaip ir žmogui. 
4 Mozės 31:28 tasai žodis pritaikytas jau
čiams, asilams ir avims. Senesniuose lietu
viškuose vertimuose skaitome: „išrinksi... 
po kiekvieną sielą taip nuo žmonių, kaip 
nuo bandos, nuo asilų ir nuo avių“ (4 Moz. 
35,40 ir 46). Vysk. Skvirecko vertime šito
je vietoje žodis nepheš (lot. animae) yra 
neteisingai išverstas „galva“ (lot. kaput), 
tokio žodžio šitame tekste visai nėra. Ki
tose vietose tame pačiame Skv. vertime 
hebr. žodis nepheš arba lot. animae yra iš
verstas „dūšia“. Žr. 4 Moz. 30:4, 7, 9, 14. 
1 Mozės 2:7, pasakyta, kad žmogus „pasi
darė gyva siela“, lot. animam viventum. 
Taigi, jei sakytumėm, kad žodžiai nepheš, 
dūšia, siela, arba esybė yra nemirtinga, tai 
turėtumėm daryti išvadą, kad ir gyvuliai 
turi savyje nemirtingas sielas. Nedaug kas 
juk norės priimti tokią išvadą.

(Bus daugiau)
Kas domisi Tiesa, reikalaukite (nemo

kamai) spaudos, knygelių ir traktatų šiuo 
adresu:

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

U.S.A. (61362)

Apmokamo skelbimo teisėm

3
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Europos lietuvių kronika Jaunimo namai SKAITYTOJŲ LAIŠKAI

NAUJA LIETUVIŠKA IŠTAIGA
NAUJA „EUROPOS LIETUVIO“ KAINA

Mūsų gyvenamojo krašto — Britanijos 
—laikraščiai kelia kainą, kai tik pabrangs
ta kiek popierius ar pakeliami darbinin- 
kains atlyginimai.

„Europos Lietuvio“ kaina vis ta pati me
tai iš metų, nors kilo popieriaus, raidėms 
lieti švino kainos, paštas ir, žinoma, darbi
ninkų atlyginimai.

Dėl to „Europos Lietuvio“ leidėjai — 
Lietuvių Namų Akc. Bendrovės vadovybė 
nutarė laikraščio prenumeratą nuo 1965 
metų pakelti iki £2.10.0.

Tos pačios priežastys verčia atidžiau 
žiūrėti, kad ir Nidos Knygų Klubo leidi
niai nedUJtų nuostolių. Dėl to jau kiek 
anksčiau buvo atsisakyta nuostolingos 
tvarkos — už bet kokio storumo knygą im
ti tik 5 šilingus. Dabar stambesnių knygų 
kaina jau būna dviguba. Ateityje irgi bus 
laikomasi tokios tvarkos, kad už stambes
nes knygas bus imama didesnė kaina. Pa
vyzdžiui, dabar nariams pradedamas siun
tinėti daugiau kaip 400 puslapių J. Gliau
dės romanas „Agonija“, kurio kaina nusta
tyta 12 šil. (dolerio kraštuose 2.50 dol.).

Kad nebūtų kokių nors apsirikimų atsi
skaitant už knygas, geriausia prieš siun
čiant pinigus vis žvilgterėti i ketvirtąjį 
knygos puslapį, kur dabar įrašoma kaina 
šilingais, doleriais ir markėmis tiek už 
minkštai, tiek už kietai įrištąsias.

KOREKTŪROS KLAIDOS ŽINIOJ

R. Černienė, O. Bulaitienė — turi būti vie
toje O. Bulaitienė V. Puidokienė, ir kur 
yra parašyta V. Rudokienė — turi būti V. 
Puidokienė.

LONDONAS

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.

COVENTRY
PABALTIEČIŲ SUBUVIMAS

Coventrio lietuviai, latviai ir estai spa
lio 30 d., 6 vai. vak., latvių kiubo patalpose 
— Priory Hill, Wolston (tarp Coventrio ir 
Rugbio) ruošia bendrą pasilinksminimą- 
šokius. Veiks baras ir užkandinė.

Klubas pasiekiamas iš miesto autobusų 
stoties Midland Red autobusu 586.

Maloniai prašom visus tautiečius atsi
lankyti.

Rengėjai

APIE NOTTINGHAMĄ
„Eur. Lietuvio“ Nr. 41 išspausdintoje ži

nioje „PLB pirm. J. J. Bačiūnas tarp Not- 
tinghamo lietuvių“ praėjo nepataisytos 
dvi korektūros klaidos.

Žinios pradžioj turi būti ne DBLS, bet 
DBLB Valdybos vicepirm. Z. Juro ir sekt. 
S. Kasparo.

Toliau tekste, kalbant apie Dr. S. Kuz
minską, turi būti pasakyta ne: DBLS Val
dybos, bet DBLS Tarybos Pirmininkas.

STOKE-ON-TRENT

ATITAISYMAS STRAIPSNYJE DĖL 
ŠVENTOS ONOS DRAUGIJOS

SKAUTŲ ŠVENTĖ

Spalio 30 d. Stoke skautai švenčia 
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

savo

Legendarine praeitimi pagarsėjusiame 
vidurinės 'Anglijos mieste Nottinghame. 
kuriame šiuo metu gyvena arti 200 lietu
vių, neseniai įkurta nauja lietuviška įstai- 
ga-bendrabutis lietuvių berniukams ir pa
vadinta „Vilniaus Aušros Vartų Dievo Mo
tinos" vardu. Tai lietuvių kunigų marijo
nų didelių pastangų ir pasiaukojimo vai
sius. Bendrabutį tvarko ir veda „šaltinio" 

-redaktorius kun. S. Matulis, o jam padeda 
neseniai čia apsigyvenęs kun. J. Gėryba.

Ši įstaiga nesiriboja vien tik vietinių 
reikalais, todėl tikslu būtų su ja plačiau 
supažindinti visus „E.L." skaitytojus.

Nupirktąją bendrabučiui nuosavybę su
daro trijų aukštų buvęs viešbutis ir nema
žas plotelis žemės. 12 erdvių kambarių pa
talpos pareikalavo milžiniško vidaus re
monto, tačiau paties kun. Matulio darbas 
ir gyvas rūpestingumas patraukė viet. liet, 
organizacijų bei paskirų asmenų paramą, 
o dėl to jau dabar būtiniausieji darbai ar
tėja prie pabaigos. Naujai perdekoruoti 
kambariai viens po kito apstatomi baldais, 
vedamas centrinis apšildymas, atliekami 
įvairūs dažymo darbai bei galutinai su
tvarkomi kiti vidaus įrengimai. Viename 
apatinio aukšto kambaryje, vietos katali
kų vyskupo leidimu, įrengta jauki koplytė
lė. kurioje jau keturi sekmadieniai iš eilės 
buvo laikomos ir gausiai lankomos lietu
viškos pamaldos. Nuosavybė parinkta gra
žiame kvartale, netoli Trento upės, kurią 
pasiekti visiems labai patogu.

Ateityje numatoma šiek tiek pertvar
kyti ir patį bendrabučio vidaus išplanavi
mą, jį labiau pritaikant įstaigos reikalavi
mams. Be to, planuojamas 2 aukštų prie
statas, kuriame būtų kelį kambariai ir tal
pi salė. Dabar bendrabutyje gyvena dar 
tik 3 berniukai, bet, galutinai sutvarkius 
namų vidų, bendrabutis pradės .pilnai 
veikti.

Šios įstaigos tikslai, kaip sako kun. Ma
tulis. yra tokie:

1. Lietuvių berniukus, gyvenančius ben-

drabutyje ir iš jo lankančius rinktines vie
tines anglį) mokyklas, mokyti lituanistinių 
dalykų ir apskritai juos auklėti krikščio
niškai tautinėje dvasioje.

2. Vietiniams lietuvių vaikams, negyve
nantiems bendrabutyje, sukurti sekmadie
ninę lituanistikos mokyklą.

3. Prireikus patalpomis leisti naudotis 
vietinėms liet, kultūrinėms pajėgoms.

4. Duoti progos vietos lietuviams kiek
vieną sekmadienį išklausyti savo kalba 
laikomųjų pamaldų.

Bendrabutyje berniukai bus mokomi 
lietuvių kalbos, Lietuvos istorijos. Lietu
vos geografijos ir kt. Už mokslą nei ben
drabučio, nei sekmadieninės mokyklos mo
kiniams mokėti nereikės. Sekm. m-los mo
kinių registracija jau dabar pravedama.

Galimybė susirinkti pamaldoms kas sek
madienį sukėlė vietinių lietuvių tarpe daug 
graž'ų atsi’iepimų. Sakoma, kad sekmadie
niai ir šioje apylinkėje pavirto tikromis 
šventėmis, kurių žmogus iš tikrųjų lauki. 
Pamaldos pirmoje eilėje, žinoma, tarnauja 
maldai, bet. iš kitos pusės, atidaro kelius 
dažniau susitikti pažįstamų, draugų bei 
kitų savų žmonių ir tiesia vieškelius ne tik 
glaudžiau tarpusavy bendrauti, bet gal ir 
aktyviau dirbti kultūrinį darbą.

Jau per trumpą laiką ši įstaiga įjungta 
ir į lietuvių kultūrinį darbą. Štai spalio 3 
d. bendrabučio vadovybė sudarė sąlygas 
savo patalpose vietos liet, b-nei sutikti ir 
priimti tokį retą ir garbingą svečią — PLB 
B-nės pirmininką J. Bačiūną, o taip pat ta 
proga pasigrožėti atvežtąja iš Amerikos 
filmą apie Liet. Tautinių Šokių šventę 
Čikagoje.

Taigi ši nauja lietuviška įstaiga Not
tinghame yra pajėgi ištesėti visus savo už
simojimus. ir nenuostabu, kad ji yra re
miama ne tik vietos, bet ir kitų apylinkių 
lietuvių. Mūsų visų pareiga būtų visomis 
išgalėmis remti ją ir toliau ir linkėti jai 
didžiausio pasisekimo ateityje.

A. Pilkauskas

PIRMOJI JUBILIEJINĖ PAŠTO ŽENKLŲ 
LAIDA

„Europos Lietuvio“ 39 numeryje buvo iš
spausdintas straipsnis „Lietuvos pašto 
ženklai". Jame paminėta, kad anglų laik
raštis „Daily Telegraph" išsispausdino spe
cialų straipsnį apie Lietuvos pašto ženk
lus. ir duodamos to straipsnio žymesnės 
ištraukos. Straipsnis įdomus, tik kai ku
riuos aprašymus reikėtų plačiau paryškin
ti ir patikslinti. Gal ateityje tą ir padary
sime.

Dabar tik noriu paminėti tą laidą, dėl 
kurios truputį suklydo autorius ir „Euro
pos Lietuvio" redakcija. Autorius rašo, 
kad Lietuvos neprik.ausomybės pirmo
sioms metinėms paminėti buvo išleista se
rija 11 pašto ženklų. O „E.L.“ redakcija 
atitaiso: .....čia autorius klysta, nes ta seri
ja buvo išleista Steig. Seimui paminėti“. 
Tokia serija buvo išleista, tik ne vienų, o 
dvejų metų nepriklausomybės sukakčiai 
paminėti. Ta serija buvo išleista 1920 m. 
vasario 16 d., ir ją sudarė 11 pašto ženklų, 
pradedant 10 skatikų ir baigiant 5 auksi
nais. Piešiniuose: laisvės kalavijo įteiki
mas, priespaudos grandines nutraukianti ir 
prisikėlusi Lietuva ir Lietuvos Vytis virš 
Gedimino pilies. Ši serija paštuose buvo 
pardavinėjama tik 3 dienas.

„E.L.“ redakcijos minimoji St. Seimui 
paminėti laida buvo išleista 1920 m. rug
pjūčio 25 d. Ją taip pat sudarė 11 pašto 
ženklų. Piešiniuose: Lietuvos Vytis, Gedi
minas, Vytautas, ąžuolas ir šalia aukuras 
su amžinąja ugnimi. Šios serijos kiekvieno 
ženklo laidos dydis apie 70 tūkstančių. Ma
ža dalelė atspausdinta skirtingomis spalvo
mis, ir tie ženk'ai yra žymiai brangesni.

V. Vytcnietis

Kur yra parašyta J. Sevilienė turi būti
S. Savulienė, ščiuskienė turi būti Ščinskie- 
nė. Kur parašyta: draugijai pirmininkavo 
sllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHIIIIIIIIIIIIIĮĮ.

KALĖDINIAI SIUNTINIAI !

|

=

g
=

g= g

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 31 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!
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Kalėdinis D(ovaninis) III
Angį. viln. medž. vyr. arba mot. eilutei — 31 jardo; medžiaga šiltai, 
gražiai mot. suknelei — 4 jrd.; sunkaus itališko šilko ntedž. 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, 101 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 31 jrd. vilnonės medž. 
išeiginiam kostiumui, už £25.0.0; NMSK, 3 nertiniai, 3 išeig. marški
niai, 3 viln. skarelės ir viena atkarpa 31 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
MIRĖ BERN. KAZAKEVIČIUS

Spalio 3 d. Arnold‘o ligoninėje mirė a.a. 
Bernardas Kazakevičius, sulaukęs vos 43 
metų amžiaus. Velionis buvo tikras dzū
kas, gimęs apie Alytų. Jo tėvai buvo ūki
ninkai, kuriems Bernardas padėjo visuose 
ūkio darbuose.

Atsidūręs vakaruose, Bernardas iš Vo
kietijos emigravo į Angliją ir įsikūrė Not
tinghame, kurio priemiestyje — Arnold‘e 
— įsigijo gražius, moderniškus namus ir 
palaikė glaudžius ryšius su savo draugais 
lietuviais. Ilgoką laiką negalavo širdimi, 
kuri reikalavo atidaus gydymo. Mirė aprū
pintas paskutiniais sakramentais ir palai
dotas vietos kapinėse spalio 9 d., palydė
tas būrelio draugų ir vietos kat. kunigo. 
Paliko žmoną Lyzą.

Amžiną atilsį.
J. Ks

VISI ŠVENTIEJI IR VĖLINĖS
Visų šventųjų, lapkr. 1 d., privalu iš

klausyti šv. Mišias. Marijonų Jaunimo 
Būstinėje Mišios ryte bus 7.20 vai. ir va
kare 8 vai.

Vėlinėse ir jų oktavoje čia pat, 16 Hound 
Rd., West Bridgford, vakarais bus specia
lios pamaldos už žuvusius Lietuvos kovo
tojus, mirusius tautiečius, o rytais 7.20 vai. 
šv. Mišios. Vėlinėse bus penkerios Mišios, 
pradedant 7 vai. ryte, o vakare 8 vai.

Kviečiame tautiečius pamaldose daly
vauti. prisimenant žuvusius bei mirusius, 
paduodant vardus, už kuriuos bus laiko
mos šv. Mišios ir laikomos specialios pa
maldos.

Nuo visų šventų vidurdienio iki Vėlinių 
vidurnakčio galima čia ir kitose bažnyčio
se pelnyti visuotinius atlaidus už mirusius 
tiek kartų, kiek bus aplankyta koplyčia ar 
bažnyčia ir atkalbėta Šv. Tėvo intencija 
6 poteriai.
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BALTIC STORES LTD
(Z. JURAS)

421, HACKNEY ROAD, LONDON, E.2.
|g ’ . 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.

PAIEŠKOJIMAI
DRANGINAITĖ Magdalena, iš Vokieti

jos 1947 ar 1948 m. išvykusi į Angliją, pati 
ar žinantieji apie ją prašom rašyti „Euro
pos Lietuvio“ Administracijai.

IR VASARĄ, IR ŽIEMĄ.
IR RUDENI, IR PAVASARĮ 

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

TAURAS
(A. BRIEDIS)

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

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

Manchester.
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VOKIETIJA
KULTŪRINĖS DIENOS OSNABRUECKE

Spalio 2-3 d. Osnabruecko apylinkės 
valdyba, vadovaujant V. Šukiui, PLB Įga
liotiniui Žem. Saksonijoje ir PLB Osna
bruecko apylinkės pirmininkui VI. Žaliu
kui, suruošė kultūrines dienas paminėti 
25 metų laikotarpiui, kai mūsų tėvynė 
vargsta svetimųjų okupacijoje.

Įvykus iš vakaro suvažiavimui ir susi
pažinimui, kitą dieną iš ryto ta proga kun. 
P. Girčius atnašavo šv. Mišias ir pasakė 
pamokslą. Pamaldų' metu, vadovaujant 
vargo mokyklos mokytojui V. Rudžiui, visi 
susirinkusieji skambiai giedojo parinktas 
giesmes. Paskui dalyviai susirinko į Knoll- 
meyer svetainės salę, kame įvyko numaty
toji programa. Salė buvo papuošta lietu
vių ir vokiečių vėliavomis ir mūsų vytimi. 
Minėjimo metu kalbėjo E. Simonaitis, PLB 
Vokietijos Krašto Valdybos atstovas, apie 
lietuvių kultūrą ir švietimą tremtyje. Po 
to organizaciniais reikalais žodį tarė Br. 
Skruodys, o apie sovietų okupaciją ir mū
sų tėvynės ateitį paskaitą laikė A. Požėla. 
Po oficialiosios programos įvyko bendri 
pietūs. Pažymėtina, kad šitame minėjime 
dalyvavo svečių iš Bremeno, Bielefeldo, 
Diepholzo ir Vechtos. Bet, deja, joje atsi
rado ir kitokio raugo „veikėjas“, kuris šį 
svarbų suvažiavimą ignoravo. Tokie ken
kia bendruomenės darbui ir lietuvybės iš
laikymui svetur.

Pobūvis buvo baigtas sugiedant tautos 
himną. Apskritai imant, minėjimas praėjo 
sklandžiai ir visiems paliko gerą įspūdį.

G.
LIETUVIUKAI VASARVIETĖSE

Sueina 10 metų, kai Boehm-Krutulytės 
pastangomis kas metai išrūpinama iš vo
kiečių socialinių įstaigų trijų savaičių atos 
togos vasarvietėse lietuvių vaikučiams Vo
kietijoje.

Šiais metais 40 lietuviukų praleido atos
togas Husume, prie Šiaurės jūros, vado
vaujant Boehm-Krutulytei ir padedant jos 
pagelbininkėms Brokšienei ir Vilčinskie- 
nei.

Kai Boehm-Krutulytė išvyko į Studijų 
savaitę ir lietuvių suvažiavimą rugpjūčio 
1-8 d.d., tai tų 40 lietuviukų prižiūrėti at
vyko jos vyras Boehm, buvęs vokiečių ka

riuomenės štabo karininkas, dabar dirbąs 
viename banke vadovaujamose pareigose 
Duesseldorfe.

Studijų savaitėje teko susitikti Boehm 
sūnų Sigfridą, kuris jau atliko vokiečių ka 
riuomenėje karinę prievolę, studijuoja uni 
versitete kalbas ir sportą ir kalba gražiai 
lietuviškai!

J. Cekauskas
SGGGGGGGGGGgGGG
JEI REIKIA PASIŲSTI SIUNTINĮ
— KREIPKIS Į
LIETUVIŲ NAMŲ BENDROVĘ,

2, LADBROKE GARDENS.
LONDON. W.ll.

GGGGGGGGGGGGGGG

KUKAVIMAS VIDURY KELIO 
(Atkelta iš 3 psl.)

dabar Lietuvos padėtis yra daug geresnė, 
negu bet kada istorijoje. Halstediečiu pasi
rašęs bara visus tuos, kurie kritiškai pasi
sakė dėl J. Baltušio įspūdžių iš kelionės į 
JAV. Lietuviškos kultūros padėtį Lietuvo
je giria V. Daminas. O E. Barva,maždaug 
nesąmone laiko visus rašymus, kad Lietu
va rusinama.

Nieko, žinoma, naujo, kad „N. kraštas“, 
net kiek ankstesniuose puslapiuose negu 
paminklą P. Cvirkai, išsispausdina porą 
Bern. Brazdžionio eilėraščių. Šitaip mums 
jau seniai dumia akis ir „Tėvynės balsas“. 
Dėl to būtų sutaupyta nemaža pinigų, jei 
tie abu leidiniai susijungtų į krūvą. Tiks
las tas pats, ir metodai, sakytume, tokie * 
pat.

Juhan Kopūstas, Vokietija

PASAULY
— Pašalinti iš darbo 70 statybos darbi

ninkų Grimsbyje, Britanijoje, reikšdami 
dėl to protestą, užsidarė statybos rajone 
esančioje lūšnoje ir nutarė išbūti ten visą
savaitę, bet kai kurie jų neišlaikė, nes 
žmonos pareikalavo grįžti namo — joms
buvo reikalingi pinigai, kurie buvo išmo-^
keti atleistiesiems.

— Pietiniame Malawyje, Afrikoje, liū
tai sudraskė 25 žmones.

— Dalyvaudami manevruose, prie Oahu 
salos susidūrė amerikiečių povandeniniai 
laivai Sargo ir Barb, bet abu savo jėgomis 
pasiekė uostą.

LIETUVIŠKAS KRUPNIKAS
Tik ką gavome iš Lietuvos valsty

binės Vilniaus gamyklos Lietuviš
ko Krupniko siuntą.

Labai skanus.
.. -L &

Šis lietuviškas gėrimas parduo
damas bonkose po Į& 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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