
PO SOVIETINIU KEVALU
„Sovietinio- teisingumo“ įrodymai

Kaip sovietiniai Lietuvos laikraščiai 
skelbia, Rokiškyje kelias dienas vyko byla 
— buvo teisiami lietuviai Kazimieras Da
gys, Steponas Lašas, Stasys Varnas ir Pet
ras Strumskys. Buvo teisiami ir nuteisti 
sušaudyti be teisės apeliuoti.

Mums, žinoma, sunku būtų pasakyti, ar 
tie keturi vyrai iš tiesų buvo kalti, nors ir 
perskaičius visus bylos aprašymus. Bet vi
sa byla tikrai keistai atrodo. Pirmiausia, 
juk keista, kad tie vyrai staiga buvo su
gaudyti ir atiduoti teismui už dalyvavimą 
įvykiuose, kurie buvo prieš 24 metus. Trys 
iš jų juk gyveno savo tikromis pavardė
mis. Jeigu Dagys dirbo Juodupės mieste
lyje arba Lašas to paties Rokiškio rajono 
Jakiškių kaime, tai argi gali būti, kad iki 
šiol, per tiek daug metų, jie niekada ne
buvo susitikę su senų laikų pažįstamais ar 
su milicija? Tuojau po karo sovietiniai sau 
gurno organai juk siautėjo Lietuvoje kiek 
tik begalėdami. Gyventojai nuolat ir nuo
lat buvo visaip tikrinami, aiškinant jų pra 
eitį, duodant užpildyti visokias anketas, 
reikalaujant turėti asmens dokumentus. 
Kaip gi šitie vyrai galėjo šitaip ilgai išlik
ti nepatikrinti? Kaip gi apie juos nė vieną 
niekur nepasiklausinėjo ir nieko negirdėjo 
visi tie liudininkai, kurie dabar stojo į teis 
mą ir reikalavo jiems mirties?

Žinoma, vienas nuteistųjų vis dėlto gy
veno Kaune, nors ir savo tikrąja pavarde. 
Kaunas toli nuo Rokiškio. Vienas gyveno 
net Pagėgiuose ir pakeista pavarde. Dėl to 
gal ir galima suprasti, kad jų niekas iki 
šiol neatpažino iš tų teisman atgabentųjų 
gausių liudininkų. Dabar, kai tie kaltina
mieji buvo surinkti, bepigu ateiti ir pakal
tinti juos. Bet nuolat sakoma, kad sovie
tai turi labai budrią miliciją ir visokius če
kistus. Jeigu tie keturi vyrai iš tiesų 1941 
m. organizuotai vykdė žmonių šaudymą, 
tai tie čekistai jau seniai galėjo kaltuosius 
suimti ir nubausti. Žmonių šaudymas nėra 
kokia smulkmena, kuri per ilgesnį laiką 
užmirštama. Turint tokį tankų milicijos, 
čekistų ir šnipų tinklą, neįmanoma juk 

— nežinoti, kas Sen ar ten vykdė masinį žmo- 
nlų žudymą, ypač dar tokiame, palyginti, 
nedideliame krašte, kaip Lietuva. Tokie są 
rašai, tikriausia, seniai yra milicijos ran
kose. O jeigu taip, tai neįmanoma patikėti, 
kad policija iki šiol nepajėgė surasti ir su
imti nusikaltėlių, kurių vienas gyveno ir 
dirbo čia pat Juodupėje, arba to kito, ku
ris gyveno Jakiškių kaime.

Kai dabar prisireikė sudaryti bylą ir nu 
teisti, tai juk buvo surasti ir prijungti prie 
tų lengvai surandamųjų taip pat ir tas, ku
ris gyveno Kaune, ir tas pakeista pavarde 
toli Pagėgiuose.

Šituos dalykus svarstydami, mes dėl to 
negalime susilaikyti negalvoję, kad pati ta 
dabartinė Rokiškyje vykusi byla buvo dirb 
tinė, kad jos kažkam prisireikė. Teisme, 
pavyzdžiui, buvo pasakyta, kad 1941 m. bir 
želio mėn. buvo suorganizuota Rokiškio ko 
mendantūra. Ar dėl to kalti teisiamieji? 
Ne, ne jie organizavo. Liepos mėn. buvę va 
romi šaudyti komunistiniai aktyvistai. Pa
sakyta, kad trys iš tų teisiamųjų varė juos, 
o nuvarytus ir šaudomus saugojo, bet nepa 
sakyta, kad jie šaudė.

Iš parodymų galima darytis išvadą, kad 
iš tiesų teisiamieji tarnavo, matyt, polici
joje ir buvo priskirti sargybiniais prie va
romųjų šaudyti. Sako, gausūs liudininkai 
pripasakojo teisme baisybių iš anų laikų, 
ir mes tuo tikime. Baisybių tikrai daug bu 
vo anais metais, bet tik keli liudininkai, tie 
siogiai pakaltino Dagį, Varną ir Lašą. Kas 
gi buvo tie prokuratūrai brangiausi liudi
ninkai?

O gi eigulys, kuris, esą, irgi dalyvavęs 
toje pačioje gaujoje, už tai buvęs baustas 
ir jau atlikęs bausmę. Matote, gyvas grįžo 
iš Sibiro, tai už galimą teisę gyventi dar 
paliudijo prieš kitus. Liudijo dar ir kitas 
toks buvęs teisiamųjų bendradarbis. Šitų 
parodymai trumpi ir aiškūs: teisiamieji 
kalti, nes varė, mušė, išrenginejo ir šaudė 
žmones būriais!

Tokie liudininkai, be abejo, geriausiai 
turėtų žinoti, jei ėjo panašias pareigas, 
kaip ir teisiamieji. Bet ar jų liudijimą ne
reikėtų tik suprasti, kad jiems vėl gresia 
pavojus ir jie iš paskutiniosios stengiasi 
kitiems kaltę suversti?

O gali būti, kad prokuratūrai įsakyta su 
rankioti ir sulikviduoti pagaliau visus tuos, 
kurie anuomet, kaip dabar sakoma, buvo 

,, tarp baltaraiščių. Prokuratūra ir aukščiau 
siasis teismas, matyt, neturi darbo, dėl to 
rankioja iš archyvų senus sąrašus, sugau
do į juos kadaise įtrauktus žmones ir siun
čia juos į kapus.

Metas tokiems dalykams labai patogus, 
nes tokias bylas ruošiant gyventojų dėme
sys nukrypsta į jas. Žiūrėkite, New Yorke 
juk buvo suruoštos didžiulės manifestaci
jos, kuriose reikalauta Lietuvai laisvės. 
Tai še jums laisvė! Še kokia buvo laisvė! 
Byloje juk taip pat buvo minima nemaža 
pavardžių ir tokių lietuvių, kurie yra pa-

GINA SAVO TEISES
Sovietiniams Lietuvos rašytojams ilgą 

laiką vadovavo vis žandarai. Kai pirmi
ninkavo Cvirka ar Šimkus, tai buvo ypač 
daug prievartos. Atsiminkime, kad tuo 
metu nemaža rašytojų buvo išvežti į Sibi
rą ir kai kurie jų jau nebegrįžo.

Dar žandariško muštravojimo nemaža 
buvo ir Venclovos pirmininkavimo laikais, 
o ir paskutiniame suvažiavime išrinktasis 
Mieželaitis juk vežiojo rašytojus į fabri
kus ir kolchozus, kad tie įsisavintų dabar
ties temą. Poetas Baltakis tada buvo net 
kuriam laikui įsidarbinęs, kad tik paten
kintų partijos reikalavimą būti arčiau gy
venimo, o baigęs tą savanorišką darbo tar
nybą parašė pluoštą prastai nuskambėju
sių eilėraščių. Bet pamažu aprimo, aptilo 
rašytojų vadovai. Žandaras pasidarė kaip 
ir nebereikalingas.

Tiesa, kai kurie rašytojai pateko nema
lonėn ir buvo užsipulti, bet šitos puolamo
sios akcijos griebėsi partijos vadovybė. 
Pirmininkas Mieželaitis pagaliau pradėjo 
daugiau rūpintis tik savim. O kai žanda
ras pasitraukė, tai ir literatūra pasidarė 
įvairesnė ir įdomesnė. Jei anksčiau poetai 
plakatiškai garbino sovietinius vadus, par
tiją ir tikrus ar tik tariamuosius laimėji
mus, tai dabar jie gali jau paskirti net ir 
visą eilėraštį gamtovaizdžiui ar kuriai 
nors bendrai žmogiškai minčiai apdainuo
ti. Prieš keletą metų tokie dalykai buvo 
didelė naujiena, bet šiandien su tuo jau 
apsiprasta.

Didžioji proza, tiesa, turi vis dar pavaiz
duoti bolševiką, bet jau nebūtinai nudai
lintą. Taigi iš romanų išnyksta neklaidin
gas bolševikas. Taip, žinoma, rašytojas ir 
toliau yra priverstas neužmiršti, kur jis 
gyvena, ir atiduoti savo duoklę partijai. 
Bet teroras vis tiek sušvelnėjo. Net ir tie 
rašytojai, kurie nepataiko ar nepasistengia 
pataikyti prisiderinti prie, partijos linijos, 
vis tiek jau nebesuiminėjami ir nebetre- 
miami.

Tai šitokia yra rašytojo padėtis dabar, 
prieš ketvirtąjį suvažiavimą, ir pačių ra
šytojų reikalas yra jau iš anksto parodyti, 
kad ta padėtis gera, bent geresnė, negu te
roro laikais. Dėl to dabar ir rašomi straips
niai apžvelgti pastarųjų metų padėčiai. 
Kol kas plačiausią straipsnį tam reikalui 
yra paskyręs savo redaguojamame „Per
galės“ žurnale Algimantas Baltakis. Jis 
tvirtina, kad sovietinė lietuvių literatūra 
socialistinio realizmo metodą buvusi įsisa
vinusi jau prieš septynerius metus — 
prieš paskutinįjį suvažiavimą. Taigi tas 
pagrindinis reikalavimas rašytojo darbui 
sovietinėse sąlygose jau niekam nebesuda
rąs sunkumų. Pasisekę įvykdyti ir kitą 
partijos reikalavimą — rašyti dabarties 
temomis. Bet Baltakis norėtų, kad būtų 
įteisintos rašytojų pastangos laisviau siek
ti meninių ieškojimų. Tų formalinių ieško
jimų pastaraisiais metais niekas jau nebe
draudė, kaip seniau, ir tai, žinoma, litera
tūrą padarė patrauklesnę. Bet tasai leidi
mas ieškoti ir eksperimentuoti, tur būt, 
padarė tai, kad literatūra truputį nusiso- 
vietino, bent atitolo nuo partijos garbini
mo ir politinio plakatiškumo. Įteisinus ieš
kojimus suvažiavime, gal bus žengtas 
žingsnis dar toliau.

GELMIŲ TURTAS
Plečiantis pramonei, vis daugiau reikia 

žaliavų. Statybai naudojama daugiau me
džiagos. Todėl Lietuvoje yra daromi geo
loginiai tyrinėjimai, ieškant žaliavų pramo 
nei ir medžiagų statybai.

Jurbarko apylinkėse rasta didelės žvyro 
atsargos. Ten įrengiamos kasyklos, stato
ma prieplauka, kur žvyras bus kraunamas 
į baržas ir transportuojamas Nemunu į 
Kauną bei Klaipėdą.

Tarp Kauno ir Prienų apie 145-600 met
rų gilumoje rastas turtingas sluoksnis gip- 
fato ir sieros rūkšties gamybai). Inž. L. Ta 
mentui) ir chemijos pramonei (superfos- 
so ir anhidrito. Jis gali būti naudojamas 
statybos medžiagų gamybai (gipsui ir ce- 
mošiūnas rašo („Mokslas ir Technika“, 
Nr.9), kad šis sluoksnis tęsiasi ir į šiaurės 
rytus nuo Kauno. Jeigu jis pasirodytų ir 
Jonavos apylinkėse, tai ši mineralinė žalia 
va galėtų būti patogiai panaudota amonio 
sulfato gamybai Jonavos azotinių trąšų 
gamykloje. Jis sako, kad požeminis anhi
dritų eksploatavimas yra gana plačiai pa
plitęs Anglijoje, Billinghamo apylinkėse, 
kur ta žaliava užtinkama panašiame gyly
je, kaip Lietuvoje. (j) 

bėgę į užsienius. Tai še jums vaizdas ir tų 
pabėgėlių, kurie reikalauja Lietuvai lais
vės!

Šitie dalykai ir padeda suprasti, kodėl 
prokuratūra dabar taip nesunkiai surado 
teisiamuosius ir pakankamai liudininkų, 
kad jie būtų nuteisti.

„Literatūroje ir mene“ išspausdintuose 
atsakymuose į anketą rašytojas Avyžius 
irgi padėtį tam tikra prasme laiko paten
kinama. Vadinas, jis nekritikuoja, nepuola 
savo draugų. Priešingai, jis išdrįsta pakri
tikuoti tuos, kurie varžo literatūrą. Va, jis 
kritikuoja rašytojų susiskirstymą sekcijo
mis kaip grynai importinį, vadinas, kaip 
aklai perimtą iš rusų. Tokį susiskirstymą 
jis laiko net atžagareivišku. Be to, jis pa
sisako ir prieš „šefavimą“ literatūroje, 
prieš dirbtinį kūrybinių metodų slopinimą.

Kas gi tokį šefavimą vykdo, jei ne par
tija ir jos paskirtieji komisarai? Kas gi li
teratūrai primetė tik tą vieną vienintelį 
socialistinio realizmo metodą?

Taigi Avižius pageidauja daugiau lais
vės. Baltakis ne toks drąsus, greičiausia, 
dėl to, kad jis yra rašytojų sąjungos val
dyboje. Avyžiaus drąsa irgi nesunkiai su
prantama. Jis gi dabar susilaukė premijos 
už paskutinįjį savo romaną ir dar gavo or
diną. Vadinas, jo pozicijos yra pakanka
mai stiprios, kad jis galėtų jau šio to rei
kalauti. Bet jeigu jis toks pat drąsus bus 
ir rašytojų suvažiavime ir susilauks tokių 
pat drąsių šalininkų, galima tada tikėtis, 
kad literatūra spartesniu žingsniu pradės 
išsilaisvinti.

Vilniškė „Tiesa“ busimojo rašytojų su
važiavimo tema išsispausdino kritiko J. 
Lankučio straipsnį. Be kita ko, ir Lanku
tis nurodo, kad dar vis tebeveikia postū
miai „iš viršaus“. Jis galvoja, kad tokia 
laikysena yra jau atgyvenusi, kad partija 
jau skatinanti iniciatyvą „iš apačios“.

Be abejo, toks tvirtinimas yra tik dalinė 
tiesa. Bet Lankutis lyg ir priartėja prie 
Avyžiaus bent tuo, kad viešai skelbia, jog 
partija patiems rašytojams paliekanti ini
ciatyvos laisvę.

Jei rašytojai suvažiavime apgins laisvę 
pasirinkti rašymo metodus, teisę eksperi
mentuoti ir jaustis iniciatyvos žmonėmis, 
tai sovietinė lietuvių literatūra palaipsniui 
gali pradėti darytis įdomesnė. To mes jai 
ir linkime.

y Septimos DIENOS ~Į
PASIKEITIMAI VIRŠŪNĖJE TEISMAS VIS DĖLTO BUS

Sov. Sąjungos aukščiausiosios tarybos 
pirmininkas (prezidentas) Mikojanas at
leistas iš pareigų. Jis yra jau 70 m. am
žiaus ‘ir serga.

Jo vieton paskirtas Podgornys, pastaruo
ju metu partijos centro komiteto sekreto
rius.

Taip pat atleistas iš pareigų min. pirmi
ninko pavaduotojas ir partinės - valstybi
nės kontrolės komiteto pirmininkas Šelepi- 
nas. Vakarų spauda vis spėliojo, kad jis ga 
lįs užimti Brežnevo ir Kosygino vietą. Jis 
yra buvęs saugumo policijos viršininku 
prieš iškeliant jį į viršūnes. Dabar spėlio
jama, kad jis buvęs pašalintas dėl per di
delės įtakos partijai. Jis buvo ir centro ko
miteto narys.

GEN. DE GAULLETS KANDIDATUOS
Nesurinkęs pakankamos daugumos bal

sų gruodžio 5 d. rinkimuose, gen. de Gaul- 
le'is pareiškė, kad jis ir vėl kandidatuos 
rinkimuose į Prancūzijos prezidentus.

Greičiausia, kiti kandidatai atkris, ir 
jam teks varžytis tik su Mitterandu, kairės 
kandidatu.

BAIGTAS BAŽNYČIOS
SUVAŽIAVIMAS

Bažnyčios suvažiavimas iškilmingai baig 
tas.

Popiežius baigiamojoje kalboje Bažny
čios vardu kreipėsi į valdovus, prašydamas 
laisvės tikėjimui, į intelektualus — kad jų 
kelias yra ir Bažnyčios kelias, į meninin
kus — kad jie Bažnyčiai reikalingi, į mo
teris — kad jų gyvenimas šiais laikais pil
nas, į neturtėlius, ligonis ir kenčiančiuo
sius ir darbininkus.

ŠALTASIS KARAS DĖL RODEZIJOS
Dėl nepriklausoma pasiskelbusios Rode- 

zijos kol kas vyksta šaltasis karas.
Juodųjų valdomieji Afrikos kraštai gra

sina pradėti karą, jei britai nesutvarkys 
Smitho vadovaujamos baltųjų vyriausy
bės. Pritaikę tam tikras ekonomines prie
mones, britai dar tarp savęs ginčijasi, kas 
reikėtų daryti, o ko nereikėtų. Tuo tarpu 
Smithas keikia britų vyriausybę ir visus 
iš Britanijos kilusius baltuosius ragina Ka 
ledų proga rašyti savo artimiesiems ir pa
žįstamiems laiškus ir pasinaudoti naujai iš 
leistaisiais pašto ženklais, kurių britai ne
pripažįsta.

BIRUTĖS VALTERIENĖS DAINOS
Muzikos mėgėjams, be abejo, bus labai 

džiugi naujiena — mums gerai pažįstama 
solistė Birutė Valterienė, kuri ligšiol dai
nuodavo tik koncertuose bei minėjimuose, 
nuo dabar dainuos iš plokštelės taip pat 
mūsų namuose.

B. Valterienė, tada dar Babrauskaitė, 
gražų balsą turėjo dar studijuodama V.D. 
Universitete, bet rimtesnes dainavimo 
studijas pradėjo išeivijoje, dainavimo stu
dijoje prie Baltijos universiteto 1947 m. 
Persikėlusi į Angliją, ji studijavo Isobel 
Bailie dainavimo studijoje. Be pasirody
mų lietuviškuose parengimuose, ji nekar
tą dalyvavo tarptautiniuose muzikos festi
valiuose Llangollene, Valijoje, kur 1962 
m. laimėjo antrąją premiją kaip mezosop- 
ranas ir trečiąją kaip sopranas. Buvo taip 
pat gerai įvertinta koncertuose Learning
tone bei Birminghame, kur dainavo lietu
vių tautines dainas bei pasaulinių kompo
zitorių operų arijas. 1964 metais važinėjo 
su koncertais po Ameriką ir Kanadą, kur 
taip pat dainavo radio valandėlėse bei gie
dojo bažnyčiose. Grįžusi iš Amerikos, dai
navo Londone kitataučių koncerte ir lie
tuvių parengime ir visur buvo aukštai 
įvertinta.

Isobel Bailie, C.B.E., grįžusi iš savo kon
certinės kelionės po pasaulį, teikėsi pasi
klausyti B. Valterienės įdainavimo ir buvo 
sužavėta plokštelės turiniu. Ji pasakė, kad 
solistės balsas turi šilumą ir aiškumą. Esą, 
malonu klausyti, kai kas nors dainuoja iš 
širdies.

Neabejotinai Birutės Valterienės plokš
telė turės didelį pasisekimą mūsų muzikos 
bei dainos mėgėjų tarpe. Įsigydami ją, pa
teisinsime didelį darbą', kurį atliko daini
ninkė, populiarindama mūsų dainą ir Lie
tuvą kitataučių tarpe.

J. Vilčinskas

Naujas kelias
Baigtas statyti 112 kilometrų kelias au

tomobiliams Šiauliai - Kuršėnai - Palanga.
Naujasis plentas yra trumpesnis už se

nąjį kelią, dėl to krovinių gabenimas bū
siąs dabar pigesnis. (r)

Atvažiavęs į Švediją atsiimti Nobelio pre 
mijos, sovietų rašytojas Šolochovas pareiš
kė, kad rašytojas Siniavskis vis dėlto bus 
teisiamas už savo raštų siuntinėjimą spaus 
dinti į užsienius.

Siniavskis buvo suimtas, kaip įtariamas, 
kad jo raštai spausdinami Vakaruose Ab- 
ramo Tertzo vardu. Paskui buvęs paleis
tas.

PRIEŠ BAŽNYČIĄ
„Žycie Warszawy“ smarkiai užsipuolė 

savo Bažnyčios vadovybę, kad ji kitiems 
metams pasikvietė V. Vokietijos vyskupus 
į iškilmes, kai bus švenčiama krikščiony
bės tūkstanties metų sukaktis Lenkijoje.

Toks pakvietimas be vyriausybės žinios 
reiškiąs Bažnyčios kišimąsi į valstybės san 
tykius su užsieniais. Be to, Vokietijos vys
kupai, sako, remia Bonnos vyriausybę, 
tarp jų esą tokių, kurie rėmę hitlerizmą ir 
laiminę Wehrmacho žygį į Lenkiją.

A. MARIŪNO BYLA GARBĖS TEISME
Vokietijos Lietuvių Bendruomenės Kraš 

to Tarybos narys A. Mariūnas už skleidi
mą nepagrįstų ir Bendruomenę klaidinan
čių gandų ir už mėginimą suskaldyti Lietu 
vių Bendruomenės organizaciją buvo ap
skųstas Bendruomenės Garbės Teismui. 
Dabar pranešama, kad Garbės Teismas 
spalio 31 d. sprendimu A. Mariūną pašali
no iš PLB narių tarpo ir suspendavo jį 
kaip Krašto Tarybos narį. Taip pat suspen 
davo visą PLB Frankfurto Apylinkės Val
dybą.

Tautinės žuvies eksportas iš Lietuvos
Vilniškė Elta skelbia, kad tarp Lietuvos 

gamybinės žuvies pramonės valdybos ir Če 
koslovakijos pasirašyta Klaipėdoje sutar
tis dėl žuvies gaminių eksporto į Čekoslo
vakiją. Per ketvirtąjį šių metų ketvirtį 
Klaipėdos žvejai išsiusią į Čekoslovakiją 
1.500 tonų šaldytos silkės.

Lietuviška žuvies produkcija dabar esan 
ti eksportuojama į 10 Europos, Afrikos bei 
Amerikos valstybių.

Per pirmuosius tris šių metų ketvirčius 
Lietuvos žuvies pramonės įmonės ekspor
tavusios į užsienius daugiau kaip 82.000 
centnerių jūros produktų.

MIRĖ KIPRAS BIELINIS

Gruodžio 7 d. New Yorke, JAV, mirė 
VLIKo ir Lietuvos Laisvės Komiteto narys 
ir Lietuvos Socialdemokratų Partijos už
sieniuose vadovybės narys Kipras Bieli
nis, vienas pačių žymiųjų kovotojų prieš 
carizmą Lietuvoje jaunystės metais, tą ko
vą tęsęs ir prieš dabartinį savo krašto oku
pantą.

Gimęs buvo 1883 m. rugsėjo 26 d. garsio
jo knygnešio Jurgio Bielinio šeimoje.

Komunistų skaičius
„Komunistas“ atspausdino doc. S. Ata- 

muko straipsnį „Lietuvos komunistų par
tija skaičiais“, kuriame sakoma, kad 1940 
m. birželio mėn. partijoje buvo 1500 žmo
nių.

1965 m. liepos 1 d. Lietuvos teritorijoje 
veikiančios Sovietų komunistų partijos ei
lėse buvo 90.959 žmonės. Kiek pirmuoju, 
tiek ir antruoju atveju „žmonės“ nereiškia, 
kad jie buvo partijos nariai, šiuo metu 
yra tik 81.109 partijos nariai, iš kurių tik 
61,5 proc. lietuvių, arba vadinančių save 
lietuviais. Visi kiti nariai — 59 tautybių 
žmonės, dabar gyveną Lietuvoje.

Perskaityta daugiausia pranešimų
Gamtos apsaugos komiteto prie Lietuvos 

ministrų tarybos pirmininkas V. Bergas 
vilniškei „Eltai“ papasakojo apie septin
tąjį tarptautinį gamtos apsaugos ir me
džioklės ūkio kongresą Belgrade (Jugosla
vijoje).

Sovietinių kraštų atstovai tame kongre
se perskaitę daugiausia pranešimų, kurie 
sukėlę susidomėjimą ir buvę plačiai svars
tomi.

Lietuvos laimėjimais susidomėję V. Vo
kietijos, Švedijos, Suomijos, Norvegijos ir 
kitų kraštų mokslininkai. Medžiojamais 
žvėreliais Lietuva, sako, dalijasi su kitais 
kraštais. Prancūzija ir Italija užsisakan
čios iš Lietuvos nemaža gyvų kiškių, ku
riuos paleidžiančios savo miškuose.

pasiauĮly’j
— Alabamos (JAV) istorijoje pirmą kar 

tą baltieji prisiekusieji pripažino, kad bal
tasis iš tikro nužudė negrą, ir tas baltasis 
gavo 10 m. kalėjimo.

— Verdžio operoje „Simon Boccanegra“ 
Londone, Coyent Garden, dainavęs italas 
Tito Gobbi plojimais 22 kartus buvo grą
žintas į sceną.

— Danų parlamento nariai prisipažino, 
kad jie vis dėlto per daug kalba, dėl to da
bar nutarta, kad dėl naujo įstatymo parti
jų atstovai gali kalbėti ne ilgiau kaip po 20 
minučių.

— Dagestane, šiaurės Kaukaze, S. Sąjun 
goję gyvenąs Aleksandras Košolotovas bu
vo pasiskelbęs, kad jis jau yra 117 m. am
žiaus, tai jis už dyką buvo valgydinamas 
restoranuose, už dyką naudojosi susisieki
mo priemonėmis, už dyką buvo aprengtas, 
jam pensija buvo pristatoma į namus, ta
čiau paaiškėjo, kad jis dokumentuose savo 
gimimo datą iš 1897 pakeitė į 1847 m., sa
vo žmoną pristatė kaip savo dukraitę, o 
savo dukterį kaip dukraitės dukterį.

— Prokuroras pareikalavo mirties baus 
mės Egipto laikraščio „Al Akbar“ buvu
siam redaktoriui Mustafa Amin, kuris kai 
tinamas šnipinėjimu kažkuriam kraštui.

— Ispanijoj norvegas finansininkas Hal 
dingas jau išsėdėjo 5 mėnesius kalėjime, ir 
prokuroras reikalauja, kad jis būtų nu
baustas 9 metais kalėti, nes ginčo metu klu 
be pasakęs, kad gen. Franco yra „prakeik
tas mergos vaikas“.

— Žinoma savo pamėgimu nuolat keis
ti skrybėles, Coventrio lady Burton kels 
lordų rūmų procedūros komitete klausimą, 
kad būtų leista rūmuose posėdžių metu kai 
bėti su skrybėle ant galvos tiek jai, tiek ki
toms moterims, nes kai ji nusiimanti skry
bėlę, tai niekad nebūna tikra, kad šukuo
sena nėra sugadinta, o 1621 m. įstatymas 
reikalauja, kad lordų rūmuose būtų kalba
ma be jokio galvos apdangalo.

— Savo penkiuose centruose per pirmą
sias porą dienų patikrinusi 1.385 automobi 
liūs, britų automobilių sąjunga išsiaiškino, 
kad tik 173 jų turi tinkamas šviesas.

— Floridoje (JAV), Orange apskrityje, 
tik tada paaiškėjo, kad komputeriui buvo 
netiksliai paduoti apskaičiuoti mokesčiai, 
kai jis buvo jau padaręs 17.857.150 svarų 
klaidą ir kai jau buvo gyventojams išsiun
tinėti raginimai sumokėti trūkstamas su
mas tai didžiulei klaidos sumai išlyginti.

— Australijos statybininkų profesinė są 
junga nutarė leisti prie statybų dirbti leng 
vesnius darbus ir moterims, bet vyrai bus 
prašomi žiūrėti, ką jie kalba, vadinas, ne
vartoti keiksmažodžių.

— Vokietijos metalo darbininkų prof, są 
junga atmetė kanclerio Erhardo pasiūly
mą viena valanda per savaitę padidinti dar 
bo laiką, kad kraštas lengviau išbristų iš 
finansinių sunkumų.
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ŽEMAITĖS KAIMAS
buvo išmesta iš klasikų.

Šitaip, be abejo, neatsitiko. Kaip ji buvo 
didžioji klasikė, taip ir tebėra. O jei vis 
dėlto mes ją užmiršome ir ne tik nepaskel
bėme jai skirtų dabar tokių madingų jos 
vardo metų, bet net nė gimnazistiškai pa
rašyto straipsnelio jai prisiminti, tai kal
tas, tur būt, mūsų klaidingas įsitikinimas, 
kad viskas jau automatiškai nebegerai, 
kas Lietuvoje šiuo metu nors dalinai pa
naudojama.

O gal dar lukterėsime, kol sukaks nuo 
jos gimimo 125 metų?

Tiesa, mūsų žmogus mėgsta daugiau 
šiandiena gyventi ir kokį nors romaną pra
ryti. Žemaitė mums pavaizdavo ne šian
dieninį kaimą, bet XIX amž. pabaigos ir 
XX amž. pradžios, ir rašė tik apysakas ir 
vaizdelius ir, deja, nedavė nė vieno roma
no. Tačiau nėra jokių abejonių, kad nie
kas lietuvių literatūroje nėra davęs tokio 
plataus mūsų senojo kaimo vaizdo, kaip ji. 
Oi, baisus tas kaimas! Dar ir dvaras sun
kia letena tebeslegia, o ir iš baudžiavos iš
trūkęs lietuvis vis dar ne tik baisų purvą 
brenda, bet ir gyvena baisioje tamsybėje, 
švieselė dar retai teprasiskverbia.

Retas, tur būt, yra skaitęs visus jos raš
tus ir plačiai apsipažinęs su jos vaizduoja
muoju kaimu, su visais žmonėmis ir jų 
problemomis, bet visa kas sudarytų, tur 
būt, daugiau negu romaną — jau visą kai
mo epopėją. Viskam perskaityti, tur būt, 
reikia palaipsniui įsimylėti jos raštus, jos 
piešiamuosius gamtos ir kaimo vaizdus, 
įsimylėti jos vaizduojamuosius žmones ar 
susipykti su jais. Bet ir daugiau rinktiniai 
jos raštai sudaro jau apytikrį ano meto 
kaimo vaizdą. Jau pats pirmasis jos apsa
kymas „Rudens vakaras“. Tada ką tik bu
vo pasirodžiusi ir kai kuriuos lietuvius 
pradėjusi judinti „Aušra“. Taip, ji buvo 
pasiekusi jau ir kaimą, bent šitaip tvirtina 
mums Žemaitė, nes gi jos „Rudens vaka
re“ vaizduojamoji Milašio šeima jau dai
nuoja ten išspausdintąją dainelę. Teisybė, 
ta šeima yra viena šviesiausiųjų Žemaitės 
raštuose, jeigu prie jų dar pridėsime iš 
meilės vedusius Sutkus ar vieną kitą to
kių, kaip anas iš „Prie užvertos langinės“ 
kankinys, kuris sėdi, rašo apie tėvų žemės 
budimą, tautos kilimą, tautiečių vienybę, 
jaunikaičių drąsą, mergelių dorą, sveiką 
Lietuvos ūkininkų protą, mylinčias žmo
nelių širdis, turtingųjų dosnumą, vargdie
nių prakutimą ir t.t.

Daugumas jos raštų liūdni.
Pažiūrėkite tik į jos Vingius („Marti“). 

Tėvui tik rūpi, kad sūnus paimtų žmoną 
tokią, kur „pinigai kaip jei rankoje“. Tas 
ir paima, bet ta marti paskui ir užsidaužo

Mažas mūsų laikraštis, ir dėl to nėra ko 
stebėtis, kad nepaminima daugelis reikš
mingų dalykų. Tiesa, net ir šitokiomis 
siauromis sąlygomis kartais nepagailime 
vietos paminėti kokiai nors penkiasdešimt 
metų sukakčiai žmonių, kurie iki tokio 
amžiaus sulaukdami yra šį tą krepštelėję.

O, va, dėl tų ir kitų priežasčių svetur 
visiškai užmiršome, kad šiais metais suka
ko 120 metų, kai gimė didžioji mūsų rašy
toja klasikė Julija Žymantienė-Žemaitė. 
Kad ją užmiršome, prisidėjo dar, atrodo, ir 
kitos priežastys, ne tik mūsų laikraščių 
maža apimtis, bendradarbių stoka ir tai, 
kad reikia skirti vietos gyviesiems sukak- 
tininkams, ir reikšmingiems ir nereikš
mingiems. Matote, tam tikrais savais su
metimais Žemaitė dabar Lietuvoje ypač 
gerbiama ir garbinama. Nors ji mirė jau 
1921 m., vadinas, nebegalėjo susivilioti 
partijos bilietu ar liaudies rašytojos var
du, bet kai kuriuose apsakymuose yra nei
giamai pasisakiusi ne tik apie ponus, bet 
ir apie kunigus. Turint galvoje, kad Lietu
va yra katalikų kraštas, kuriame kunigai 
gerbiami, visi tokie antikuniginiai jos raš
tai nebuvo išspausdinti anuomet, nepri
klausomybės laikais, išleistame jos raštų 
keturtomyje. Šįkart tokie jos raštai Lietu
voje su malonumu kartojami ir iškeliami 
kaip priemonė ateistinei propagandai stip
rinti.

Tačiau jos raštais buvo naudojamasi vi
sose mokyklų chrestomatijose. Jeigu mus 
ir mūsų lietuviškumą stiprino Maironis, 
tai su juo lygia greta stovėjo ir senutė Že
maitė. O kaip gi kitaip: juk ji jau anuo
met buvo ir dabar tebėra mūsų literatūros 
klasikė, viena iš tų nedaugelio didžiųjų! 
Mes su jos raštais suėjome į pažintį jau 
pradžios mokyklose, o baigdami aukštes
niąsias turėjome kaip penkis savo pirštus 
pažinoti ne tik geruosius jos vaizduojamus 
Sutkus, bet ir klaidžiais keliais pasuku
sius Kurmelius, ir bjauriuosius Vingius, ir 
tiesiog visą galeriją kitų kaimo žmonių. 
Atsimenu, apie trumpąjį tą jos apsaky
mėlį „Prie užvertos langinės“ Lindė-Dobi
las savo mokiniams pasakodavo jaudinda
masis, kad štai, va, kokiu sunkiu keliu į 
tamsų Lietuvos kaimą ateina šviesa!

Tiesa, nuo anų laikų, kai mūsų švietė
jams ir mums patiems Žemaitė buvo di
džioji literatūros klasikė, praėjo daug me
tų. Mes ir patys jau maždaug pasenome. 
Bet ar galėjo būti, kad per tą laiką ir že
maitė dėl ko nors paseno? Jeigu nė vienas 
svetur leidžiamasis laikraštis ar žurnalas 
net neprisiminė šįmet žemaitės, tai išeitų, 
kad ji paseno ir buvo užmiršta, apipelėjo,

EUROPOS LIETUVIS

šitų tamsuolių šeimoje. Petras Kurmelis 
irgi niekais nuvarė savo gyvenimą, susira
dęs žmoną, iš kurios tikėjosi geros paso- 
gos. Dar kitur sunkus ir vargingas gyveni
mas žmones verčia vienas kitą skųsti, kad 
tik sau geriau būtų. Ai, kur tik tų bėdų ir 
vargų nėra ir kur tik Žemaitės kaimo žmo
nės jų patys nesuranda, su jais nesusidu
ria! Taip, tai gyvasis, realusis Lietuvos 
kaimas, kuris vėliau po truputį brido iš 
tamsos ir purvo, bet kai kuriuos papročius 
net ir iki šiandien išlaikė (pavyzdžiui, dar 
ir dabar Lietuvoje tebėra gyvas palinki
ma, kad tėvai ieško savo vaikams turtingų 
žmonų-vyrų, o ir patys vaikai nueina Že
maitės Petro Kurmelio keliais!).

Todėl nebūtų bloga, kad Žemaitė ir sve
tur vėl galėtų atgyti ir leisti iš savo raštų 
puslapių prisistatyti mums savo lietuviš
kąjį kaimą, didžiąja dalimi jau seniai mi
rusį, bet giliai lietuvišką.

K. Abr.

KIPRUI PETRAUSKUI 80 METŲ
Dainininkui Kiprui Petrauskui sukako 

80 m. Tą jo sukaktį paminėjo spauda. Su- 
kaktininką, be kitų, pasveikino ir valdžios 
viršūnės — Sniečkus, Šumauskas ir Palec
kis — bendru laišku. (r)

MIRĖ V. ABRAMAVICIUS
Vilniuje lapkričio 16 d. mirė Vladas Ab- 

ramavičius, kuris pastaruosius 20 metų iš
dirbo Mokslų akademijos bibliotekoje ir 
ten dirbdamas parašė dvi knygas: „Rank
raščių aprašymas“ ir „Feodalinių žemės 
valdų Lietuvoje inventorių aprašymas“.

Be to, yra rašęs lenkų kalba eilėraščių 
ir ypač daug vertęs lietuvių rašytojų dar
bų į lenkų kalbą. (r)

MIRĖ DAIL. PR. DOMŠAITIS
Dailininkas Pranas Domšaitis, 85 m. am 

žiaus, po sunkios ligos, mirė lapkričio 14 
d. Johannesburge, Pietų Afrikoje. Gimęs 
Kropynų (Vilukiemio) kaime, Kuršių ko
pose, 1880 m. rugsėjo 15 d., dailės studijas 
pradėjo apie 1910 metus Karaliaučiaus me 
no akademijoje, vėliau studijavo Berlyne, 
Paryžiuj ir Florencijoj. Po pirmojo pasau
linio karo buvo vienas iš žinomų dailinin
kų Vokietijoj ir kituose Europos kraštuose. 
Kelis kartus lankėsi Lietuvoje, ypač savo 
gimtinėje ir motinos gimtinėje Žemaitijo
je. Yra sukūręs tų kraštų vietovaizdžių 
paveikslų. Dalyvavo parodose Berlyne, Mu 
enchene, Vienoj, daugiausia vadinamosios 
Naujos Atskalos sąjūdžio gretose. Nacių re 
žimo metu jo kūryba buvo uždrausta rody
ti parodose. Tuo metu jis išvyko į Pietų 
Afriką ir ten gyveno iki mirties. Dar ir šių 
metų pradžioj jo kūryba susilaukė aukšto 
įvertinimo Pietų Afrikos valstybinio masto 
konkurse. Liko žmona Adelaida, buvusi
koncertinė dainininkė.

U/ 
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KAS ESI?
Prancūzų maršalo Petaino gyvenime bu

vo toks nuotykis. Kai jis dar buvo pulki
ninku, kartą gavo iš karo ministerijos raš
tą, kuriame klausė: ar tiesa, kad jo pulko 
dalis karių eina į bažnyčią uniformuoti? 
Taip pat buvo prašoma, kad jis nurodytų 
jų pavardes. Pulkininkas parašė tokį atsa
kymą: „Daugelis mano pulko karininkų ir 
kareivių eina į bažnyčią išklausyti Šv. 
Mišių, vilkėdami uniformomis, bet, ka
dangi aš visuomet stoviu pirmose eilėse, 
negaliu žinoti, kurie taip daro“. Anais lai
kais liberališkoje Prancūzijoje reikėjo di
delės drąsos prisipažinti atliekant savo re
ligines pareigas, nes grėsė atleidimas iš 
kariuomenės. Tačiau pulkininkas neišsigy- 
nė ir savo tikėjimo neišsižadėjo.

Kai dar Viešpats Kristus gyveno slaptu 
gyvenimu, Jonas Krikštytojas Jam ruošė 
kelią. Jis skelbė atgailą. Jis jau turėjo bū
rį savo mokinių, jį sekančių ir atgailos gy
venimu gyvenančių. Jo atviras ir kietas 
žodis ne visiems patiko, o fariziejai net 
skelbė, kad „jis velnio apsėstas' (Mat. 
11,8). „Todėl žydai iš Jeruzalės siuntė pas 
jį kunigų ir levitų paklausti: Kas tu esi?“ 
(Jon. 1, 19).

Jonas tačiau nebijojo pasakyti tiesos. 
Už tiesą jis vėliau ir gyvybę atidavė. Jis 
nepabūgo prisipažinti, kad jis nėra tas, 
kurio laukia visa tauta ir visa žmonija. 
„Aš nesu Kristus“ (Jon. 1, 20), pareiškė 
jis pasiuntiniams, bet kad jie suprastų jo 
pareigas ir geriau pažintų greitai savo 
mokslą pradėsiantį skelbti Kristų, jis tarė: 
„Aš tyruose šaukiančiojo balsas: Taisykite 
Viešpaties kelią...“ (Jon. 1, 23). Į priekaiš
tą, kam jis krikštija, atsakė: „Aš krikštiju 
vandenim!, bet tarp jūsų stovi tas, kurio 
jūs nepažįstate. Jis yra tas, kurs po manęs 
ateis, kurs pirm manęs buvo“. (Jon. 1, 26). 
Šiais žodžiais Jonas prisipažino savo žmo
giškumą ir kartu patvirtino savo pasiunti
nybės didybę, kad jis ruošė kelią didžia
jam, nuo amžių pažadėtajam Pasiuntiniui 
— Dievo Sūnui.

Ypač nuostabą kelia Jono drąsa pirštu 
parodyti į galinguosius žydų tautos vadus 
ir jiems priminti jų nedorybes, jų veid
mainystę ir jų norą susilaukti tokio Dievo 
Pasiuntinio, kokį jie savo mintyse buvo 
susikūrę. Jie lauke tik politinio ir tautinio 
vado, o ne dvasinio Mokytojo ir Išganyto
jo. Jonas prisipažino, kad paruošia kelią

skelbėjo mokslui. Tas ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■»■(E) dieviškojo tiesos
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mokslas bus jau nebe žmogiškas, o dieviš
kas mokslas, visus įpareigojąs juo gyventi. 
Jis reikalavo pakeisti nedorą gyvenimą, 
kad busimasis Kristaus žodis juose rastų 
tokią dirvą, kad galėtų joje prigyti ir gi
liai šaknis suleisti. Ši Jono drąsa parodo jo 
didingumą ir kilnumą. ,

Jei šiandie paklaustų Jonas krikštyto
jas savo galingu žodžiu ir paklaustų tais 
žodžiais, kuriais jį klausė žydų pasiunti
niai — kas tu esi? — kažin ar daugelis iš
drįstų prisipažinti esą Kristaus mokiniai?

Krikščionio žymė — atviras Kristaus 
mokslo išgyvenimas ir viešas išpažinimas. 
Krikščionio ženklas — teisingumas ir mei
lė visame gyvenime ir darbuose. Krikščio
niu būti reiškia nebijoti savo tikėjimu gy
venti kasdien, nebijoti prisipažinti esant 
Kristaus sekėju.

Kaip anas prancūzų maršalas nepabūgo 
savo vyriausybės, kaip nepabūgo Jonas Iz
raelio galiūnų, taip ir krikščionys neturi 
bijoti prisipažinti krikščionimis Kristaus 
nepažįstančiam pasauliui.

k.v.k.
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GERIAUSIA DOVANA KALĖDOMS
Naujai gauta ilgo grojimo plokštelė:
„Kur banguoja Nemunėlis“ — A. Brazis, 

operos solistas; toje plokštelėje, be kitų, 
yra šios dainos bei giesmės: „Kur tas šalti
nėlis“, „Šventa naktis".

„Tėvynės meilė nemari“, dainuoja A. 
Dambrauskaitė, operos solistė, šios dainos: 
„Na, tai kas?“, „Jau atėjo rudenėlis", „Oi, 
berneli vientury" ir kitos.

„Lietuvių tautiniai šokiai“, išpildo Šve
do Tautinis ansamblis. Be kitų, šie šokiai: 
Žiogelis, Mikita, Sukčius.

„40 labiausiai mėgstamų lietuviškų me- 
liodijų", groja Lietuvių Tautinis orkestras. 
Be kitų, šios melodijos: Per tamsią nakte
lę, Pasėjau dobilą, Sutems tamsi naktužė
lė, Ant tėvelio dvaro ir kitos.

„Dainuojame su Rūta“, liaudies dainos: 
Ant kalno mūrai, Eisim, broleliai, namo, 
Kas subatos vakarėlį ir kitos. Dainuoja 
„Rūtos“ ansamblis.

„O ramunėle, pasakyk“, dainuoja Birutė 
Tamošiūnas. Šokių muzika: Granada, Pa
vasaris, Su tavim kartu, Žavingos naktys 
ir kitos.

„Rožės ir tylūs vakarai“, Vanda Stan
kus. Šokių muzika.

„Ar pameni?“ Vanda Stankus — šokių 
muzika.

„Sutemų garsai“ — šokių muzika.
Knygos vaikams ir jaunimui:

S. Zobarskas — Lithuanian Short Sto
ries — 35 šil.

J. Mingėla — Labas rytas, vovere, gau- 
šiai iliustruotu 18.0 žil.----------------------------

Prašau pasirinkti. Rašyti: Dainora, 14, 
Priory Rd., Kew - Surrey.

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

Kaimas kryžkelėje
_______ ______________ _ ROMANAS

(54)

— Grajina... — Šileika išsišiepia kaip 
vilkšunis, nori keltis, bet apsigalvojęs ap
siverčia ant kito šono.

— Ale, tėvai, eitume kartu. — Kuprelė 
vis nepameta vilties prikalbinti vyrą.

— Eik, eik. Tu fermininke. Savas žmo
gus. Tau priguli. O ko man ten? Toleikio 
pamokslų klausyti? Tegu brigadininkai 
geria.

— Negražu. Artimiausias kaimynas. 
Prašė.

— Tave prašė, tu ir eik. — Šileika ūmai 
įniršta. Sėdasi, net lova braška. — Palik 
puslitrį ir drožk. Aš turiu vietą išgerti. 
Girdi? Mauk po velnių!

— Visi su žmonom... — Šileikienė pa
springsta ašaromis.

— Kas tave veja vieną? Atsuk ienas į 
kitą pusę — abu traukiam pas Lapiną. Se
nis taip pat kelia vestuves. — Šileika nu
sižvengė.

— Negražu, Viktorai. Žmonės išjuoks. 
Nereikia kiršinti Grigo su Toleikiu.

— Ką jie man daugiau bepadarys? Gal 
paskutines kelnes numaus?

— Vis vien...
— Gana! Palik tą puslitrį ir drožk! Gir

dėjai? Nešk lauk savo kuprą, nestaugus 
kaip šuo prieš mėnulį.

Raudonikis jau pasiruošęs. Nauji batai, 
nauja kepurė. Kaklaraištis. Kelnės „ant 
kanto“. Neramiai vaikščioja troboje, dirs
čiodamas pro langus. Ak, tos moterys! Am
žinai reikia jų laukti...

Pagaliau Magdė, šlamėdama naujais 
parėdniais, pasuka į duris. Tačiau, kol iš
eina į kiemą, dar kelis kartus grįžta tro
bon: tai nosinaitę pamiršusi, tai kojinė 
nusisukusi į šoną, tai antkrūčio kilpelės 
per kietai užsegtos...

— Be mūsų jaunuosius išleis, — jaudi
nasi Raudonikis.

Magdė kaip niekur nieko daro, kas jos 
daroma. Dėl visa ko užmeta akį į veidrodį. 
Pagrasina vaikams, kad bobutės klausytų.

— Maršą duoda... — bamba Raudoni

kis, nekantriai trypinėdamas prie durų.
— Ak, ir tu eini į vestuves! — Magdė, 

apsimetusi nustebusia, nužvelgia vyrą nuo 
galvos iki kojų, tarsi tik dabar būtų jį pa
mačiusi. — Kogi tau ten? Gal pamiršai, 
kad iš revizijos komisijos pirmininkų iš
metė, kad nebe valdybos narys? O gal lai
kai save pirmūnu?

— Abu užprašė...
— Tave paprašė dėl manęs. Neapsikęs

dami. Reikia pačiam susiprasti.
— Hm... — Raudonikis sutrikęs grie

biasi kišenių. Bet išeiginį švarką žmona 
suspėjo iškratyti: nei pupų, nei pinigų... 
—Galiu neiti, jei taip. Labai jau čia man...

Tačiau Magdei šiandien gera nuotaika. 
Ta puota jai nelabai prie širdies. Sueis vi
sokie. Brigadininkai, viršininkai. O įr pa
tys jaunieji ne kokie jai draugai — pernai 
Tadas buvo išplėšęs ją sienlaikraštyje, 
tempiančią rugių pėdą iš kolūkio gubos. 
Ir vis dėlto malonu, kad neaplenkė, gėdos 
nepadarė, šiaip ar taip — geriausi žmonės 
sukviesti. Tokios vestuvės! Ne su bet kuo 
už vieno stalo sėdės.

— Gerai jau gerai, Justinai. Kabinkis 
į sijoną. Einam, — nusijuokė Magdė.

Ir štai abudu kieme. Bet čia Magdė vėl 
kažką prisiminė. Grįžta priemenėm nuka
bina nuo sienos virvę skalbiniams džiaus
tyti ir slepia kraitelės dugne po vestuviniu 
paviršiumi.

— Kam ta virvė? — stebisi Raudonikis.
— Piršlį karsime.
— Piršlį karsim rytoj. Ką sugalvojai, 

žmona?
O kaip be virvės tave parsivesiu namo, 

kai nusilaksi? — Magdė juokiasi.
Raudonikis nebeklausinėja. Matyt, bo

bos susitarė kokį pokštą iškirsti vestuvėse. 
Ką gi, tegu sau laiko paslaptį. Jam nesvar
bu. Muzika gražiai groja, žmona gerai nu
siteikusi. Ko daugiau reikia?

Iš krepšio kyšo vištos šlaunikė. Links
mai kliunksi buteliukas.

Gedrūta stovi kieme. Iš viensėdžio kai
mas matyti kaip ant delno. Nuo kalnelio, 
iš Viešvilės pusės, lekia dvi lengvos maši

nos. Balzgana dulkių uodega išsiriečia 
vieškeliu ir įsmunka į kaimą. Po valandė
lės išneria kitame Liepgirių gale, perkerta 
Krūminio kiemą ir lauko keliuku nurūks
ta į čia pat stovintį Grigo vienkiemį. Ten 
sujudimas, šūkavimai. Pro vyšnių šakas 
sublizga didžioji Gojelio dūda. Muzikan
tai, prieš tai trumpam aptilę, ugningai už
trenkia sutikimo maršą.

Šoferiai iš Viešvilės atvažiavo, jaunuo
sius į apylinkės tarybą veš. Iš pradžių bu
vo manyta, kad svita eis pėsčiomis, bet 
paskutiniu metu planas pasikeitė. Arvy
das susitarė su Viešvilės taksi šoferiu, ki
tą mašiną pažadėjo rajono vykdomojo ko
miteto pirmininkas Alseika.

O štai ir trečioji atsmilksta! Iš „Jauno
sios gvardijos“. Matyt, pats Verdenis ati- 
dumia.

Muzikantai duoda iš pasiutimo.
Gedrūtai akys blizga, krūtinė kilnojasi. 

Drebinantis karštis pagaugais eina visu 
kūnu. Tai bent vestuvės! Gera būtų nueiti. 
Prašė. Bet kur tu pasijudinsi, būdama 
surišta...

Nuoskauda suspaudžia širdį. Ir pavydas. 
Bet tik akimirkai. Žvilgsnis nukrypsta į 
vaikų trejulę, žaidžiančią kieme, į kūdikė
lį, ramiai snaudžiantį ant dosnios krūtinės, 
ir liūdesio šešėlis nuslenka nuo veido, lū
pos prasiveria šypsniui, akis užlieja moti
niškos meilės šiluma.

Kad Kleme būtų žmogus, galėtų... Na, 
bet ir taip gerai! Duok Dieve kiekvienai 
moteriai tokios laimės. Tiek vaikučių! Visi 
sveiki, gražūs kaip pieniniai dantukai.

— Eikšekit, viščiukai. Apiprausiu. Eisi
me prie vieškelio vestuvininkų pasitikti. 
Saldainių duos.

Martynas pasitinka Godą ant kryžkelės, 
kaip buvo susitarę. Ji apsirengusi tauti
niais drabužiais, papurusios lininės garba
nos perrištos Rimišenės audimo kaspinu, 
po kaklu didelė gintarinė sagė. Dailios tin- 
ginėlės plaštakos plikos — nei žiedo, nei 
apyrankės. Kairėje rankoje švysčioja ma
ža „katinėlių“ puokštė. Tiesa, dar plau
kuose prie kaspino ir ant krūtinės prisegta 

po rūtų garbanėlę.
Martynui atlape baltas kaspinas, prie jo 

rūtų šakelė — Gaigalienė išleisdama pa
puošė. Pusbačiai blizga — veidas matyti. 
Kepurė nerūpestingai pakreipta ant šono. 
Dešimčia metų pajaunėjęs mūsų Marty
nas.

Abudu sužiuro vienas į kitą ir nusi
juokė.

— Kodėl nebuvai demonstracijoje, 
Goda?

— Tortą kepiau. Pagal knygą.
— Na ir kaip?
— Sukrito, žinai prietarą, kad pyragai 

bijo perkūnijos.
— Eik jau! Iš kur tokią dieną perkū

nija...
— Reikėjo užeiti pas mus, būtum pama

tęs. Tėvas juodesnis už debesį. Visai įškvė- 
šo senis. Nenorėjo išleisti į vestuves.

— Mat kaip... — Martynas apsiniaukė. 
Šventinė saulė užlindo už debesų. Prieš 
akis pilka bauginanti kasdienybė. Bet štai 
Goda paima jį po ranka, įr tą pačią aki
mirką viskas užmirštama.

Jiedu galėtų išeiti tiesesniu keliu ant 
Grigo vienkiemio, bet tyčia daro Tanką — 
pro pieninę. O pienininkas Ramonas tyčia 
paleidžia magnetofoną. Ruporas kaip pa
šėlęs rėkia šermeninę liaudies dainą. Ves
tuvinė muzika begirdėti kaip tolimas 
aidas.

— Pasiutėlis...—juokiasi Goda..Akyse vi 
liūkiškai šokinėja žali velniūkščiai.

Martynas paspartina žingsnį. Jau gailisi 
pasukęs pro pieninę. Nepatinka, oi, nepa
tinka jam tas Godos akių blizgesys, tas 
širdį kutenantis juokas...

Ramonas sėdi prie lango kaip angeliukas 
šventame paveiksle. Nekaltai šypsosi, 
linksi galva. Skruostuose saldžios duobu
tės, akys siuva Godos liemeniu kaip darbš
čios skruzdėlytės — aukštyn žemyn, že
myn aukštyn. Jis irgi bus vestuvėse, bet 
nueis paskutinis, vakare. Pavėlavusiam 
svečiui — didesnė pagarba. Visi atkreipia 
dėmesį, kviečia sėstis. Šeimininkės lekia 
švarių lėkščių, stikliukų. Iš visų pusių 
prašo išgerti baudą už pavėlavimą, žo
džiu, dėl tavęs vieno visos vestuvės ant ko
jų. O merginos... Jau truputį apsvaigusios, 
padrąsėjusios, jų partneriai aptingę nuo 
stiklelio. Gražiausias darželis, pilnas gė
lių. Vaikščiok tarp lysvių ir dainuodamas 
skink, kuri patinka.

— Kur ten man, Arvydai! Vaikas, ver
šeliai šerti...

— Gedrūta veršelius pašers. Susitarsiu. 
O Arvyduką pas Gaigalienę paliksi.

— Kur ten Gedrūta! žinduklis vaikas...

— Pašers tą kartą, sakau, kad pašers. 
Kūdikį vyresnieji prižiūrės. Einam, Ieva.

— Galiu eiti, jeigu tu nori.
— Argi tu nenori pasilinksminti, tru

putį atitrūkti nuo namų?
— Nenoriu, Arvydai. Bet jeigu tu norį...
— Aš noriu! Visą laiką ir tegirdžiu tą 

patį. Daryk, kaip tau patinka, o ne kaip 
aš noriu.

— Tai tada eik vienas.
Taip buvo kalbėta prieš porą dienų. Va

kar Arvydas vėl užsiminė apie vestuves, 
bet Ieva nepakeitė savo nuomonės. Galinti 
eiti, jeigu jis to norįs, tačiau jai būsią la
bai nemalonu.

Taigi Arvydas eina vienas.
Ir Gaigalas vienas.
Abudu gyvnašliai išeina pro vartelius, 

lydimi iš Grigo vienkiemio plaukiančios 
orkestro muzikos. Kieme veriančiai rauda 
Ramono ruporas.

Arvydas prislėgtas. Žmonos elgesyje, 
ypač paskutiniu metu, nieko paguodžian
čio nemato. Blogas nujautimas seka iš pas 
kos kaip pasalkandis šuo. Nėra namų be 
dūmų, aišku, bet kai kasdien renkasi jų 
daugiau... Kaip ilgai galima kvėpuoti?

Ieva žiūri pro langą į nueinančius. Mu
zikos garsai drasko širdį. Nepajunta, kaip 
apsikabina šalia stovintį Arvyduką, įsi
kniaubia vaikui į nugarą ir trūkčioja visu 
kūnu, tramdydama verksmą. Paskui, apsi
raminusi, dairosi troboje, ieško nusitverti 
kokio darbo, kuris padėtų užsimiršti. Bet 
darbo nėra. Indai suplauti, grindys blizga, 
užuolaidos baltutės kaip sniegas. Visur 
šviežia, švaru, visi pašaliai iškopinėti, iš
trinti, nubrūžinti tarsi skalbiamoji lenta. 
Juk dabar, kai nebėra pagalbinio ūkio, 
laiko į valias.

Paima baigiamą siuvinėti pagalvėlę. 
Audros nulaužtoje medžio viršūnėje gand
ralizdis. Jame meili ilgakojų porelė. Lai
mingos šeimos simbolis... Vienas gandras 
išsiuvinėtas, kitam trūksta dešinio sparno 
ir juodo lopo ant nugaros. Ieva įsmeigia 
adatą ir susimąsto. Išsiuvinės sparną, už
dės lopą. Bus dar viena nauja pagalvėlė. 
O kas toliau? Staiga Ievai tas darbas pasi
rodė toks beprasmiškas, toks nereikalin
gas, o pati pasijuto esanti tokia menka, 
apgailėtinai silpnutė, nepastebima, nelygi
nant tasai dygsnelis rankdarbyje, kad ne
jaukus šaltis nueina nugara, ir ji sėdi, il
gai sėdi, sukaustyta nesuprantamos bai
mės. Pagaliau atsipeikėjusi pakelia nuo 
grindų nukritusį rankdarbį, atžagaria ran
ka numeta ant lovos ir šoka uždarinėti į 
langų.

i-a
ii

(Bus daugiau)
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buvo ruošiama, buvo pa
klausimu būdavo kalbama,

— Vienas kitas gali manyti, jog Prezi
dentas vis dėlto norėdamas galėjo įsakyti 
Kariuomenės vadui priešintis ginklu So
vietų įguloms. Argi jis ne veltui yra vy
riausias ginkluotų pajėgų vadas. Taip tei
siškai, bet kitaip praktiškai. Prezidento 
įsakymas turi būti gynimo metu pasirašy
tas ministro pirmininko. Pasisakę nesi
priešinti, nei Merkys, nei gen. Raštikis ne
būtų davę savo parašų. Žinoma, dar būtų 
galima paskirti ministru pirmininku gen. 
Musteikį, pasisakiusį už pasipriešinimą, 
ir iš jo gauti parašą įsakymui. Tada reikia 
ir naują kariuomenės vadą turėti, nes gen. 
Vitkauskas negi būtų ėjęs prieš savo ištar
tą nuomonę. Tokiems pakeitimams, jeigu 
ir būtų buvę įmanoma, kaip aukščiau mi
nėta, nebebuvo laiko. Tai reikėjo anksčiau 
daryti, ne valandomis, o dienomis skai
čiuojant. Ar kariuomenė kalbamajam pa
sipriešinimui 
ruošta? Tuo
bet nebaigiama kalbėti. Ministras pirmi
ninkas Merkys ir kariuomenės vadas šiaip 
ir taip manydavo: gal teks, o gal neteks 
ginklu pasirodyti. Klausiami abejodavo, 
ar būtų galima įvykdyti pasipriešinimas, 
kai raudonosios armijos tankai ir-aviacija 
visai arti Kauno. Gal tik viena mūsų divi
zija galima būtų, esą, paruošti žygiui Že
maičių plentu, Raseinių linkui. Su tąja di
vizija trauktųsi vyriausybė ir, kiek galėtų, 
valdininkai. O kaip Kauno įgula pereitų 
Nemuną ir Nerį, .jei raudonųjų tankai ir 
aviacija pastotų tiltus ir juos apspistų, to 
nemokėdavo dorai paaiškinti. Kaip vy
riausybė suspėtų trauktis? Tai, sako, gal 
aeroplanais išskristų. Iš viso darėsi įspū
dis, kad mūsų kariuomenė nebuvo paruoš
ta pasipriešinimui. Jam nebuvo palanki įr 
vadinamoji ašis, kaip jau teko įsitikinti. 
Jos įtaka buvo juntama ne tik Ministrų 
Taryboje, bet ir kariuomenėje, ypač aukš
tojoje vadovybėje. Galiausiai ir vyr. gink
lo pajėgų Vado, Prezidento, autoritetas bu
vo ašies nuolat žeminamas kariuomenėje 
ir visuomenėje. Tai, žinoma, buvo didelė 
žala ginklo galios pajėgumui. Kariuome
nės vadovybės darbai nesiderino su žo
džiais. Dar tebebūdamas kariuomenės va
du, gen. Raštikis šią žiemą deklamavo sa
vo kalba šauliams, jog neatiduosime prie-

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 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!

Kalėdinis D(ovaninis) III
Angį. vilu. medž. vyr. arba mot. eilutei — 3į 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, lOį 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 3į jrd. vilnonės medž. 
išeiginiam kostiumui, už £25.0.0; NMSK, 3 nertiniai, 3 išeig. marški
niai, 3 viln. skarelės ir viena atkarpa 3} 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: 
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, 
Ill. Australijoje — K. Stankūnas, 5 Markwell St., Brisbane, Qnland. 
Kanadoje — A. Kusinskis, 124 Park St., Sudbury, Ont.

BALTIC STOBES LTB
(Z. JURAS)

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

ALEKSANDRAS MERKELIS

Smetona patarė gen. K. Skučui su šeima 
nieko nelaukiant bėgti iš Lietuvos.

— Nebėgsiu. Išbėgus man, kiti turės at
sakyti. Aš ir Povilaičiui pasakiau, kad ne
bėgtų. Kaip bus, taip bus — palieku, — 
truputį pagalvojęs, gen. K. Skučas pasakė 
savo galutinį sprendimą.

— Kitų neišgelbėsi... Būsi bergždžia au
ka, — pastebėjo respublikos prezidentas 
A. Smetona.

Gen. St. Raštikis, su respublikos prezi
dentu kiek pasitaręs dėl naujosios vyriau
sybės sudarymo, išėjo jam pavesto sun
kaus uždavinio vykdyti.

šams nė vienos pėdos savo žemės, o savo 
straipsniu Karde, jau įteikęs atsistatydini
mo raportą, rekomendavo kariuomenei ir 
vyriausybei (nė iš šio nė iš to), laikytis 
nuoširdžiausiai su Sovietais, kai tie, įvedę 
Lietuvon savo įgulas, klastingai, kaip mes 
kiti jutome, ruošėsi duoti jai smūgį. Ir kai 
dabar jie pareikalavo iš mūsų ne vienos, 
ne kelių pėdų, bet visos žemės, tai gen. 
Raštikis lakoniškai ir drąsiai tarė: Sutikti 
su visais Maskvos reikalavimais! Jis vado
vavo kariuomenei penkerius metus, tai jo 
auklėjimo įtaka ten negalėjo palikti be 
pėdsakų.

— Taigi, rodos, rizikinga būtų buvę Pre-, pėsčių ir 
zidentui duoti kariuomenei įsakymą prie- iškankintas. Tai 
šintis. Jeigu jis nebūtų buvęs įvykdytas, 
tai būtų nemažas smūgis visam kraštui.
Ruošti kariuomenė pasipriešinimui reikia 
ne paskutinę valandą, o daug anksčiau, vi
są laiką ruošti, lygiuojantis į vyriausią 
krašto vadovybę, o ne vien į kariuomenės 
vadą.

Kai Sovietų Sąjungos ultimatumas buvo 
priimtas ir vyriausybės nariai iš posėdžio 
išsiskirstė, respublikos prezidentas A. 
Smetona išsikvietė gen. K. Skučą ir jam 
trumpai išdėstė visą bylą, jį taip skaudžiai 
palietusią. Tai išgirdęs, gen. K. Skučas 
baisiai nustebo, ir jo akys pasruvo ašaro
mis.

— Naktis nemiegodavau, kad kiti, ma
no bendradarbiai, galėtų miegoti, o dabar 
mane išdavė. Gal taip ir reikė1... — kiek 
patylėjęs sielvartingai atsakė gen. K.

. Skučas.
Iš kito kambario atėjęs, ministras pirmi

ninkas A. Merkys ėmė aiškintis, kodėl taip 
buvę padaryta, guosdamas gen. K. Skučą, 
kad jį kaltinsiąs mūsų prokuroras, teisiąs 
mūsų teismas, taigi nesą ko nusiminti.

— Žinia... Neturiu jokių iliuzijų. Mi- 
! nios teismas kaltins, minia teis, kaip Mask
■ va norės, — su rezignacija atsakė gen. K.
■ Skučas į tą beprasmišką guodimą.

Tuos žodžius, pasak respublikos prezi-
■ dento, girdėjo ministras gen. K. Musteikis
• ir kiek vėliau atėjęs gen. St. Raštikis. Jie-
• dviem išėjus, respublikos prezidentas A.

PREZIDENTAS PASITRAUKIA Iš 
LIETUVOS

Respublikos prezidentas A. Smetona li
ko vienas, kelių dienų nemigo, didelių rū- 

nusiminiman įvaryto sielvarto 
buvo 1940 m. birželio 

15 d., apie 9 vai. ryto. Saulėtas besibaigian
čio pavasario šeštadienis. Man prezidentū
ros rūmų pirmajame kambaryje besikal
bant su karininkais, iš antrojo aukšto nu
lipo respublikos prezidentas ir, pamatęs 
mane, pakvietė, kad su juo pasivaikščio
čiau sodely, esančiame už prezidentūros 
rūmų. Pirmą sykį mačiau respublikos pre
zidentą A. Smetoną taip suvargusį, pri
slėgtą, lyg jis būtų miriop pasmerktas. Pa
siteiravęs, ar aš žinau, kas šią naktį įvykę, 
ir man atsakius, kad žinau, jis posėdžio 
smulkmenų nepasakojo, ultimatumo pri
ėmimo nekritikavo ir nesmerkė, lyg veng
damas kalbėti apie jam nemalonų ir skau
dų dalyką. Kalbėjo mažai ir apie tokius 
dalykus, kurie galėtų išblaškyti jį slegian
čią klaikią nuotaiką, padėtų įžiebti bent 
kibirkštėlę vilties, kad dar neviskas žuvo, 
kad dar galima tikėtis ir šiokių tokių pro
švaisčių niaukioj Lietuvos padangėj. Apie 
11 vai. dienos asmens adjutantas gen. št. 
pik. Itn. S. Žukaitis pakvietė respublikos 
prezidentą prie telefono. Iš Užsienio Rei
kalų Ministerijos buvo pranešama, kad iš 
Lietuvos pasiuntinio Maskvoje ką tik gau
ta žinia, jog gen. St. Raštikis Sovietų Są
jungai nepriimtinas. Dėl naujos vyriausy
bės sudarymo Lietuvos respublikos prezi
dentas turėsiąs tartis su Molotovo padėjė
ju Dekanozovu, kuris dar šiandien išskren 
dąs į Kauną.

(Bus daugiau)

DRUSKA IR KRAUJO SPAUDIMAS
Gydytojai įspėja savo pacientus, turin

čius didelį kraujo spaudimą, nenaudoti su 
valgiais daug druskos, nes ji padidina 
kraujo spaudimą. Tačiau, pasirodo, tokie 
ligony s — hipertonikai — reikalauja drus 
kos žymiai daugiau, negu žmonės, kurių 
kraujo spaudimas yra normalus. Kaip pa
aiškinti šį reiškinį? Amerikos mokslinin
kai nustatė, jog hipertonikai neįstengia 
tiksliai nustatyti pagal skonį, kiek yra 
druskos valgyje. Į vienodus puodelius jie 
įpylė distiliuoto vandens su druskos arba 
cukraus tirpalu. Dvidešimčiai žmonių, tu
rinčių padidintą kraujo spaudimą, ir dvide 
šimčiai žmonių, kurių kraujo spaudimas 
yra normalus, jie pasiūlė nustatyti pagal 
skonį skysčio pobūdį. Hipertonikams tirpą 
lai atrodė sūrūs tik tuo atveju, kai druskos 
koncentracija būdavo dukart, triskart, kar 
tais net 16 kartų didesnė, negu koncentra
cija tirpalų, kuriuose būdavo sveikiems 
žmonėms normalus druskos kiekis. Jautru-; 
mas cukraus atžvilgiu visų tas pats.

TABAKO RADIOAKTYVUMAS
Dr Eduardas Radfordas ir dr. Vilma Ro

za Chent iš Harvardo universiteto (JAV) 
mano, kad viena tabako sudėtinė dalis su
kelia plaučių vėžį. Ta medžiaga — polonis, 
vienas rečiausių gamtoje esančių radioak
tyvių elementų.

Tai jau ne pirma hipotezė, kad cigaretė
se esantys radioaktyvūs izotopai sukelia 
plaučių vėžį. Mokslininkai pareiškia, kad 
per dieną surūkius 2 pokelius cigarečių, 
rūkoriaus bronchuose susikaupia tiek po
lonio, jog jo skleidžiama radiacija apie 7 
kartus didesnė už gamtinę radiaciją. Šio 
elemento didesnioji dalis tikrausiai su fa- 
gocitais pasilieka plaučiuose, o paskui su 
seilėmis pereina į bronchus.

ŠAUDYMAS GYVATĖMIS
Dar VII a. pr. Kr. jūrų mūšiuose graikų 

kariai naudojo keistą ginklą. Jie apmėty
davo iš specialių katapultų priešų laivų de 
nius nuodingųjų gyvačių ir skorpionų krep 
šiais.

LIETUVIŠKAS KRUPNIKAS
Tik ką gavome iš Lietuvos valsty

binės Vilniaus gamyklos Lietuviš
ko Krupniko siuntą.

Labai skanus.
Šis lietuviškas gėrimas parduo

damas bonkose po % litro, origina
liame 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.

SKYLĖS PASTOGĖJE
„Europos Lietuvio“ Nr. 30 buvo patal

pintas S.M. straipsnis apie senelių prieglau 
dą Vechtoje: „Lietuviai po svetimu stogu“. 
Korespondentas, aprašinėdamas įvairius 
reiškinius, kai kur prasilenkia su tiesa ir 
gyvenimo faktais.

Vienoje vietoje korespondentas rašo, kad 
„atsiranda ir kitokio plauko globėjų, kurie, 
užuot padėję savo tautiečiams, raštiškais 
grasinimais norėtų iš prieglaudos juos iš- 
vietinti“. Čia korespondentas sumaišė dau
giskaitą su vienaskaita. Išskyrus S.M., 
kaip intrigų ir neramumų kėlėją, niekas ki 
tas ta prasme prieglaudoje raštiškų įspėji
mų nėra gavęs. Taigi „juodą dėmę“ po sve 
timu stogu nešioja tik pats S.M.

Straipsnio pabaigoje sakoma, kad „sese
lių vienuolių administruojamoje prieglau
doje susidūrėme su kitokiu režimu ir lais
vių siaurinimu, kas ne visiems patiko“. 
Apie kokį nors režimą ir . laisvių siaurini- 
mą prieglaudoje negali būti jokios kalbos, 
nes tai neatitinka tiesai. Tokiais žodžiais 
inkriminuoti vienuoles seseles, kurios su 
dideliu pasišventimu ir pasiaukojimu glo
boja mūsų senelius, reiškia piktą valią ir 
nedėkingumą.

Pažymėtina, kad S.M., besiginčydamas 
su savo tautiečiais ir buvusia apylinkės 
valdyba, likvidavo organizuotą P.L. Bend
ruomenę Vechtoje, o dabar nevykusiais ra- 
šinais pradėjo ardyti ir svetimą pastogę. 
Tokiu S.M. elgesiu yra pasipiktinusi prie
glaudos vadovybė ir seneliai.

K.
* * *

LIETUVIŲ SODYBOS ATEITIS
Nesu iš tų, kurie būtų gal verkę, jei būtų 

tekę parduoti Lietuvių Sodybą, kai buvo 
užėję sunkūs laikai. Nebuvau ir nesu taip 
pat ir iš tų, kurie būtų tos nuomonės, kad 
tą Sodybą reikėtų parduoti. Bet man ro
dos, kad dabar pats laikas pakalbėti apie 
tos Sodybos ateitį.

Kokią ateitį jai numato vadovybė — bu
vo jau rašyta. Palaipsniui, bet gana sku
biai norima ją paversti senelių pastoge ir 
šaudymo sporto mėgėjų užeiga.

Padaryti Sodybą senelių (savų ir iš kitų 
žemynų atgabentų) pastoge ir palikti šiek 
tiek vietos atostogautojams, sakyčiau, bū
tų neįmanoma. Senelių ir atostogautojų in
teresai juk labai sunkiai suderinami. Atos
togautojai mėgsta ir kaušiuką išgerti, ir 
dainelę užtraukti, ir kaip reikiant išsijuok
ti išsikvatoti, ypač kad Sodybos aplinka 
viliote vilioja išlieti poilsiui skirtąją ener
giją visiškai kitaip, negu darbo savaitėmis.

O seneliams dažniausiai reikia ramybės. 
Jei reikia, tai ir palikime jiems tą ramybę.

Žinau, kad Lietuvių Sodyba savo metu 
kaip tik ir buvo numatyta seneliams. So
dybą perkant, senelių, tiesa, dar kaip ir ne

DIEVO KARALYSTĖS ŽINIOS
(12)

Taip aiškinant, kiekviena prilyginimo 
dalis pasirodo sutinkanti su Biblija ir su 
istoriniais įvykiais; bet jei bandytumėm 
pritaikyti prilyginimą teisiesiems, tai susi- 
durtumėm su nesuderinamomis kliūtimis 
ir nesutikimais. Be to, dar pasirodytų, kad 
Biblija yra nesuderinama ir nepatikėtina, 
nes jau buvo įrodyta, kad šeolis Senajame 
Testamente ir hades Naujajame Testa
mente, kaip yra aiškiai pasakyta, yra to
kia padėtis, kurioje nėra jokio žinojimo, 
kadangi šitame prilyginime kalbama apie 
kankinimą hadėse. Visa gi pasidaro aišku, 
kai pripažįstame, kad prilyginime kalba
ma apie tautišką mirtį, tuo tarpu kad anos 
tautos žmonės tebegyvena ir yra persekio
jami.
Nemirštančioji kirmėlė ir neužgesinamoji 

ugnis
Kaip jau minėjom, Senajame Testamen

te tik vienas žodis Šeol, kurį atitinka grai
kų žodis hades, yra išverstas „pragaras“. 
Netoli nuo senobinės Jeruzalės vartų buvo 
slėnis, į kurį buvo įmetami numirėlių kū
nai ir visokios miesto išmatos sudeginti; ir 
sakoma, kad buvo naudojama siera pa
greitinti sunaikinimui, tur būt, dįzinfekci- 
jos tikslais. Hebraiškai ta vieta buvo vadi
nama inomo slėnis; graikai gi vadindavo 
jį gehenna. Šitas graikų žodis gehenna 
kartojasi kelis kartus Naujajame Testa
mente, ir paprastuose vertimuose yra iš
verstas „pragaras“ (sen. „pekla“). Sako
ma, kad lavonai kai kurių nusikaltėlių, ku
riuos žydai skaitė nevertais prisikėlimo, 
buvę įmetami į gehenną. Todėl Jėzus var
tojo tą žodį apibūdinti amžinam sunaiki
nimui, į kurį pagaliau pateks visi nepatai
somieji nusidėjėliai.

Šitas žodis gehenna yra išverstas „pra
garas“ Morkaus 9:43-48, kur šitaip skaito
me: „Ir jei tave piktina tavo ranka, nu
kirsk ją, nes tau geriau įeiti į gyvenimą 
sužalotam, nekaip turinčiam abi rankas 
nueiti į pragarą, į neužgesinamąją ugnį. 
Ir jei tavo koja piktina tave, nukirsk ją; 
tau geriau įeiti į gyvenimą šlubam, nekaip 
turinčiam abi kojas būti įmestam į praga
rą. Ir jei tavo akis piktina tave, išlupk ją; 
geriau tau vienakiu įeiti į Dievo karalystę, 

buvo, bet pirkėjai turėjo plačias širdis ir 
baisybę gero entuziazmo. Jiems, matyt, at
rodė: štai kur mūsų visi tie susenę tautie
čiai turės milžiniškus plotus pasivaikščioti, 
savo raumenis pamankštinti!

Praktika rodo, kad nedidelė dalis tų su
senusių tautiečių belinkusi savo kojomis 
matuoti tuos didelius plotus. Didesnė dalis 
linkusi kiūtoti savo kambarėliuose ar va
kare prie televizijos. Tai kam jiems tie di
deli „nenaudingi plotai“? Praktiškas žmo
gus pasakytų: parduokite tuos plotus, o už 
gautuosius pinigus ne tik nupirksime kur 
mieste savo seneliams pastogę, bet dar krū 
va pinigų liks.

Nenoriu būti toks praktiškas, bet stip
riai laikausi nuomonės, kad seneliams 
daug geriau būtų nupirkti namus mieste, o 
Sodybą palikti vien vasarotojams. Jei šalia 
to ten praktiška dar turėti medžiotojų ar 
šaudytojų klubą ar dar ką nors panašaus 
— labai gerai, turėkime.

Seneliai, bent daugumas jų, greičiausia, 
bus patenkinti mieste. Va, ir laikraštyje 
skaitėme, kaip jie būna patenkinti, kai iš
girsta, kad žada atvažiuoti kunigėlis. Mies
te jie arčiau turėtų ir bažnytėlę ir kunigė
lį. Jeigu kuris sumanytų trūktelėti lašelį, 
tai irgi mieste beveik lygiai taip pat bus 
prieinama, kaip ir Lietuvių Sodyboje.'

O vasarotojai nebūtų priversti vieni ki
tų tildyti, kad seneliams nedrumstų poil
sio.

K. Barėnas

Skundas dėl atkaklių merginų
A. Vaišnora per „Komjaunimo tiesą“ 

(spalio 6 d.) skundžiasi, kad Salamiesčio 
kolchozo kultūros namuose dirbančios dvL 
jaunos merginos atsisakiusios eiti dirbti į 
laukus. Felčerių-akušerių punkto sanitarė, 
sako, vikriai sukosi, statydama rugius ir 
prie kūlimo. O tos dvi tvirtos merginos — 
ne. Kolchozo pirmininkas Šimonis kultū
ros namų direktorei L. Papučkajtei ir me
no vadovei Br. Ganatauskaitei aiškinęs, 
kad jos ne vienos dirbs, kad bus, kas pa
moko ir pataria, jei jos teisinasi nemokan
čios, joms buvęs prisegtas tinginių vardas, 
o jos — ne ir ne.

Atsparios merginos!

Tartasi su lenkais dėl prekių mainų
(E) Rugsėjo mėn. viduryje Lenkijoje 

lankėsi Lietuvos prekybos darbuotojų de
legacija, vadovaujama režiminio prekybos 
ministro pavaduotojo J. Jasiūno. Varšuvo
je įvyko pasitarimai dėl Lietuvos ir Lenki
jos prekių mainų šių metų paskutiniais 
mėnesiais ir kitais metais. Delegacija ap
lankė Poznanėje Lenkijos pramoninių pre
kių mugę. Kaip praneša „Tiesa“ (Nr. 215), 
ryšium su pasitarimais į Lenkiją buvo pa
siųsta pavyzdžiai beveik 400 pavadinimų 
prekių, gaminamų Lietuvoje.

nekaip turinčiam dvi akis būti įmestam į 
pragarą, kur jų kirmėlė nemiršta ir ugnis 
neužgęsta“.

Paminėtoje ištraukoje žodis „pragaras“ 
yra išverstas iš graikų žodžio gehenna; to
dėl aišku, kad čia turėta mintyje visuomet 
degančios ir naikinančios ugnies simbolis, 
padarytas Hinomo slėnyje. Visas paveiks
las rodo tik sunaikinimą, o ne kankinimą. 
Nes ir paminėtos kirmėlės, kurios nemirš
ta, padeda geriau įsivaizduoti sunaikini
mo galią, nes paprastai mirusį lavoną ap
stoja kirminai. Žinoma, šitos Rašto vietos 
vertėjai buvo įsitikinę į amžinų kančių 
teoriją, ir todėl jie darė, ką galėjo, norė
dami patvirtinti savo prasimanymus ir įsi
tikinimus. Besilaikymas tokios nuomonės 
apie „neužgesinamąją ugnį ir nemirštantį 
kirminą“, minėtajame tekste palenkė kai 
kuriuos tikėti, kad amžinos kančios degan
čiame pragare turi būti bausmė piktada
riams.

Pavartodami savo protą mes matome, 
kad šita šventraščio vieta nėra tokia pai
ni, kaip jį atrodo. Ugnis, kuri sudegina 
viską, kas turi būti sudeginta, gali būti 
prideramai pavadinta neužgesinama ugni
mi. Jei ugnis dega iki tol, kol sudegina vi
sa, kas turi būti sunaikinta, tai tokia ug
nis nėra užgesinta; bet ji juk nėra amžina 
ugnis. Todėl Jėzus naudojo šitą prilygini
mą, aiškindamas, kad nusidėjėliai turės 
būti nubausti, o bausmė už nuodėmę yra 
mirtis, t.y. sunaikinimas, parodytas ugnies 
simboliu. O jei kartais ugnis nepasiekdavo 
visų išmatų dalių, tai kirminai pabaigda
vo sunaikinimo darbą. Taigi, pažiūrėję iš 
visų pusių, mes matome, kad Viešpats čia 
naudojo tinkamą sunaikinimo simbolį, pa
rodantį, kad Šventasis Raštas sutartinai 
liudija, jog „nuodėmės alga yra mirtis.“ — 
Rom. 6:23.

(Bus daugiau)
Kas domisi Tiesa, reikalaukite (nemo

kamai) spaudos, knygelių ir traktatų šiuo 
adresu:

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

U.S.A. (61362)

Apmokamo skelbimo teisėm
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LAIKRAŠČIO
šį ir kalėdinį „Europos Lietuvio“ nume

rį gaus dalis ir tų lietuvių Europoje, kurie 
šio laikraščio dar nėra matę.

Kam mūsų laikraštis patiks, prašome 
pranešti, kad jis būtų siuntinėjamas ir to
liau.

MŪSŲ RĖMĖJAI
Apsimokėdami už „Europos Lietuvį“ ir 

Nidos Knygų Klubo leidinius, lietuviškam 
spausdintam žodžiui paremti aukų yra pri
dėję šie tautiečiai: 30 šil. A. Paukštienė, 
24 šil. J. Jakimavičius, 3 dol. J. Vaisiūnas, 
11 šil. A. Rūsys, po 8 šil. M. Valikonis ir J. 
Kriščiūnas, po 6 šil. J. Krisiūnas ir J. 
Strumskis, po 4 šil. M. Gelvinauskienė ir 
P. Kybartas, po 3 šil. A. Pupelis, S. Ūsas, 
L. Nemekša ir A. Kukanauskas, 2 šit J. 
Venskūnas.

DOVANA — KALENDORIUS
„Europos Lietuvio" ir Nidos Knygų Klu

bo prenumeratoriams jau išsiuntinėtas sie
ninis kasdien nuplėšiamas kalendorius su 
pasiskaitymais.

Dar truputėlis jo yra likę tiems, kurie 
kol kas nėra užsisakę ar norėtų padovanoti 
savo draugams ir bičiuliams švenčių pro
ga. Kaina su persiuntimu 7 šilingai.

Užsisakyti: Lithuanian House Ltd., 1 
Ladbroke Gardens, London, W.ll.

LONDONAS
N. METŲ BENDRAS SUSIBŪRIMAS
1966 m. sausio 1 d., šeštadienį, Parapijos. 

Komitetas rengia bendrą visų parapijiečių 
susibūrimą.

Veiks maisto ir gėrimų bufetas. Nusam
dyta tam vakarui šokių kapela. Įėjimas ne
mokamas!

Komitetas kviečia visus parapijiečius 
dalyvauti šiame susibūrime — Londono 
Lietuvių Sporto ir Socialinio Klubo (Para
pijos) salėje (345 A, Victoria Park Rd., 
London, E.9).

DUOTI MALONIAU, NEGU PRAŠYTI. .
DAINAVOS Moterų šalpos D-jos Kalė

dinį bazarą, trukusį tris dienas, aplankė 
Ministeris B. K. Balutis, patarėjas V. Ba
ltokas ir eilė tautiečių iš Londono ir pro
vincijos.

Bazarą atidarė Mrs. Katherine Grant 
Watson, kurios vyras yra buvęs Pabaltijo 
kraštuose ir kuris getai žino tų kraštų da
bartinę padėtį. Atidarymo žodyje Mrs. 
Watson pastebėjo, kad vienas gražiausių 
žmogaus darbų yra užjausti ir sušelpti var 
gan patekusį artimą. Ypač toji šalpa ma
loni, jei ji gaunama iš savo tautiečių, iš 
savo brolių.

Pagrindinis bazaro pajamų šaltinis buvo 
gausi ir gana turtinga loterija. Loteriją 
ypač parėmė bazaran atsilankę arba lote
rijai fantus prisiuntę 'J. Štaras, V. Ribo- 
kas, J. Tarulis, Z. Juras, P. Ruseckas, K. 
Plukas, V. Lukauskas, V. Švabinskas. Vi
siems, prisidėjusiems aukomis ir darbu, 
Kalėdinį bazarą rengiant, Dainavietės 
nuoširdžiai dėkoja.

LIETUVIŠKA PLOKŠTELĖ. Solistės Birutės Valterienės įdainuotą ilgo grojimo 
12 colių plokštelę jau galima gauti pas platintojus Amerikoje, Kanadoje ir Angli
joj. Plokštelės kaina—2 sv. ir persiuntimo išlaidos. Plokštelės vienoje pusėje — lie
tuvių kompozitorių 8 dainos, antroje — žymiųjų pasaulio kompozitorių, bet lietu
viškai įdainuotos 7 dainos.

Plokštelę galima gauti Londone pas A. Žukauską Lietuvių Namuose, arba iš p. B. 
Valterienės, 46, Church Road, Tupsley, Hereford.

Tautiečius, užjaučiančius savo brolius, 
atsidūrusius varge, prašome mūsų šalpos 
darbą remti aukomis, nes tik dosnių ran
kų padedamos mes, moterys, esame įgalin
tos sušelpti tuos, kurie iš tikrųjų tos pa
galbos reikalingi.

DAINAVOS Moterų šalpos Draugija,
1, Ladbroke Gardens, London W. 11

PARAPIJOS METINIS SUSIRINKIMAS
1966 m. sausio 9 d., sekmadienį, kviečia

mas metinis parapijos susirinkimas, kurio 
metu bus padaryti veiklos pranešimai ir iš 
rinktas naujas parapijos komitetas.

Susirinkimas bus bendros arbatėlės po
būdžio.

Klebonas ir komitetas kviečia visus gau
siai dalyvauti.

ATPERKAMOS SKOLOS AKCIJOS
Londono Sporto ir Socialinio Klubo va

dovybė nori išpirkti visas skolos akcijas, 
kurios buvo platinamos 1957-58 metais ir 
buvo 1 svaro vertės. Turintieji visi prašo
mi jas pristatyti Klubo sekretoriui ir atsi
imti pinigus ne vėliau kaip iki 1966 m. ko
vo 1 dienos.

Po tos datos akcijos nebebus išperka
mos.

Klubo Valdyba

NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMAS
Gruodžio 31 d., penktadienį, Lietuvių Na

muose Londone (1 Ladbroke Gardens, 
W.ll) ruošiamas N. Metų sutikimas.

Visa linksmybė vyks prie plokštelių mu
zikos. Įėjimas nemokamas.

LIETUVOS KARIUOMENĖS ŠVENTĖ
Lapkričio 27 d. Kariuomenės šventė bu

vo paminėta Londono Sporto ir Socialinio 
Klubo salėje. Šventės rengėjai — Londono 
šv. Kazimiero lietuvių bažnytinis choras. 
Susirinkusiems mūsų buvusios kariuome
nės mylėtojams ir lietuviškų reikalų puo
selėtojams, P. Mašalaitis pasakė trumpą 
žodį.

Po to buvo pakartotinai suvaidinta V. 
Alanto pjesė „Kyla vėtra ūkanose“.

Sekmadienį lietuvių bažnyčioje kun. J. 
Budzeika atnašavo šv. Mišias už žuvusius 
lietuvius karius, pasakydamas pritaikytą 
pamokslą.

KARIUOMENĖS ŠVENTEI '

(P. Mašalaičio kalba, pasakyta Kariuome
nės šventės proga Parapijos salėje XI.27)

Jau kelinti metai mes apleidžiame nepa
minėję Kariuomenės šventę. Mielai ruošia
me ir lankome kartais beprasmius balius, 
bet dažnai neprisirengiam prisimint reikš
mingų mūsų tautai įvykių ar pagerbt daug 
nusipelniusių, kentėjusių ar net žuvusių 
už savo kraštą.

Šia proga mums tinka prisiminti savuo
sius kovotojus, savąją kariuomenę ir pra- 
liejusius savo kraują, kad mes gyventu
me.

Per visus amžius ir visose tautose karys 
buvd aukštai vertinamas ir gerbiamas, nes 
jisai pirmas ėjo mirti už savojo krašto lais 
vę ir gerovę. Deja, mūsų tautoje ne visais 
laikais taip buvo galvojama. Kada mūsų 
tauta vergavo carinei Rusijai, lietuviui ka
rio gyvenimas buvo pabaisa, nes jis ne už 

savo laisvę, ne už savo žaliuosius gojus, ne 
savame krašte ruošėsi kariauti, bet už sa
vo žiauraus priešo interesus. Ilgas tarnavi 
mas, nuo 5 iki 25 metų, jauno vyro beveik 
visą gyvenimą prarydavo. Jis kartais kirs 
davosi sau pirštus ar rūkydavo arbatą, kad 
tik kariuomenei nebūtų tinkamas, bet tuo 
pačiu pakirsdavo ir savo sveikatą.

Nuostabu, kad vis dėlto, prašvitus mums 
laisvės rytui, mongolo batu sutrypta kario 
garbė spontaniškai kilo skaisti, nesutepta 
ir karštos tėvynės meilės vedama. Ir štai 
Kęstučio ir Vytauto kario dvasios lietuvis, 
net nežadinamas vaidilos karo žygių dai
nomis, atsiranda savanoriškai mūšio lau
ke, palikęs arklą, knygą, lyrą, neapmoky
tas, be tinkamo ginklo, skurdžiai apsiren
gęs ir pusbadis. Ir kas įvyksta?

Jis nugali daug gausesnę, geriau ginkluo 
tą reguliarią lenkų armiją, palaidą bermon 
tininką ir bedievišką kraugerį bolševiką, 
tuo atnešdamas mūsų tautai žydinčią lais 
vę ir nepriklausomybę.

Mūsų kariuomenė nepriklausomybės pra 
džioje rusų kariuomenės auklėtinių vado
vybėje turėjo daug netinkamų, lietuvio 
dvasiai nepriimtinų papročių, bet ilgainiui 
išsiauginus savuosius kadrus, tapo tikra 
gyvenimo mokykla. Jaunuolis, palikęs žag 
rę, po 18 mėnesių grįždavo visai kitas žmo 
gus tiek dvasia, tiek kūnu ir tapdavo kai
mo kultūros nešėju.

Kad mūsų kariuomenei neteko kovoti ne 
priklausomybės metais, tai dar nereiškia, 
kad ji negynė Lietuvos. Ji gynė pačiu savo 
buvimu, ir tik todėl mes galėjome džiaug
tis laisve tuos 20 Neprikl. gyvavimo metus.

Atūžus pasaulio suirutei, buvo aišku, kad 
mes negalėsime išsilaikyti laisvi, bent lai
kinai, bet ginti laisvę, kad ir simboliškai, 
mes galėjome. Jei ji nebuvo ginama, tai tik 
ne Lietuvos karys kaltas. Tai patvirtina 
be jokio įsakymo kovoję ir žuvę dešimtys 
tūkstančių Lietuvos karių partizaninėse 
kovose priešui kraštą okupavus.

Laiko bėgyje kario sąvoka platėjo — iš 
profesionalo kario per mobilizuojamą ka
riuomenę, per partizaninius vienetus ir 
įvairias karines organizacijas priėjo iki 
kiekvieno piliečio. Ir mūsų Konstitucijos 
133 str. sako: „Valstybę gina visi piliečiai“.

Taigi ir mes visi turime už laisvę kovoti, 
ypač šiuo metu esantieji laisvajame pašau 
lyje. Kovos būdų yra daug. Jie gali būti 
atliekami pavienių asmenų, ypač šeimos ar 
organizacijų, statant pirmoje eilėje lietu
vybę. Laisvės viltis tik tada užges, kada 
neliks nė vieno lietuvio.

COVENTRY
ATGARSIAI IS KARIUOMENĖS 

ŠVENTĖS MINĖJIMO
Lapkričio 27 d. Coventrio Skyriaus Val

dybos pastangomis buvo suruoštas Kariuo
menės šventės minėjimas, į kurį atsilankė 
nemažas skaičius vietinių tautiečių ir bū
relis iš Birminghamo, taip pat atvyko ir 
latvių.

Minėjimą atidarė skyriaus pirmininkas 
J. Dimša, nušviesdamas kariuomenės reikš 
mę ir prašydamas visus tautiečius būti vie 
ningais ir nenustoti vilties.

Pagrindinę kalbą sakė Skyriaus garbės 
narys Mr. J. Johnstone. Prelegentas gra
žiais žodžiais priminė mūsų kariuomenės 
garbę ir galingumą Vytauto Didžiojo lai
kais, o šiuo metu, kai esam tremtyje, ypač 
turim būti vieningi kaip kariuomenė, kad 
išlaikytume kultūrą, tradicijas, o svarbiau 
šia — savo kalbą ir kad laikas jau būtų 
pasaulio politikams atkreipti dėmesį į be
veik neminimą mūsų tėvynės laisvės klau 
simą.

Tos dienos proga sveikinimo žodį tarė ir 
Coventrio latvių pirmininkas Mr. J. Įdegis.

Meninės dalies išpildyti Skyriaus pirmi
ninkas pristatė solistę J. Liustikaitę, kuri 
buvo visų gražiai sutikta. Solistė išpildė 
mūsų žymiųjų kompozitorių patriotinius 
kūrinius ir tris operos arijas. Nijolė Pau- 
laitaitytė gražiai padeklamavo tris eilėraš
čius. Solistei akompanavo Mr. H. Lusty.

Baigus meninę dalį, solistė buvo apdo
vanota gėlėmis, buvo pagerbti tylos ir su
sikaupimo minute žuvusieji kariai, ir mi
nėjimas baigtas Tautos himnu.

Rytojaus dieną solistė J. Liustikaitė, ly
dima Skyriaus pirmininko ir Johnstonų, 
aplankė Coventrio katedrą ir 43 metinę Co 
ventrio ir Warwickshire dailininkų parodą 
Herbert Art Gallery, kur, kaip ir kiekvie
nais metais, taip ir šioje parodoje buvo iš
statytas mūsų dailininkės Genovaitės John 
Stonienės gražiai nupieštas paveikslas — 
Jūros vaizdas.

Šis mūsų minėjimas ir koncertas buvo 
paminėtas gražiai ir anglų vietinėj spau
doj — The Coventry Evening Telegraph.

Be kita ko, tame laikraštyje buvo pakar
totas J. Johnstono pasiūlymas: „Laikas nu
gręžt! dėmesį nuo atsilikusių pasaulio kraš 
tų į mažai jau beminimus Europos kraš
tus“. J. D.

GERA VIETA VIRTUVĖJE

Virtuvėje, kurios vedėjas yra lietuvis, 
reikalingas lietuvis darbininkas. Nebūtina, 
kad jis jau mokėtų virti. Atlyginimas: 8 sv. 
į savaitę ir pilnas išlaikymas. Apmokamų 
atostogų — 10 savaičių.

Rašyti: Mr. K. Kursonas, King's School, 
Sherborne, Northleach, Cheltenham, Glos. 
Telefonas: Sherborne 210.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

WOLVERHAMPTON — Kalėdų I d., 11 v., 
St. John’s Square (kitos dvi Mišios pra
dedant 10 vai., po to 10.40 vai. išpažin
tys).

STOKE-on-TRENT — Kalėdų II d., 12 v., 
Tunstall.

NOTTINGHAM — gruodžio 19 d., 11 vai., 
Kalėdų naktį — Bernelių Mišios 24 vai., 
Kalėdų Id., 11 vai., Kalėdų II d., 11 vai. 
Viskas Liet. Jaunimo Židinyje, 16 Hound 
Rd., West Bridgford.

DERBY — gruodžio 19 d., 11 vai., Bridge 
Gate.

COVENTRY — sausio 2 d., 12.45 vai., St. 
Elizabeth’s Rd.

NOTTINGHAM — sausio 2 d., 11 val., 16 
Hound Rd.

BIRMINGHAM — sausio 9 d„ 11 val., 21 
Park Rd.

BRADFORD — gruodžio 19 ir 25 d. — pir
mąją Kalėdų dieną — 12.30 vai.

BRADFORD — sausio 2 d., 12.30 vai.
NOTTINGHAM — sausio 9 d., 12.30 vai., 

St. Patrick's bažn.
BRADFORD — sausio 16 d., 12.30 vai.
ROCHDALE — gruodžio 26 d., 12 vai.
ROCHDALE — sausio 23 d., 12.30 vai.
HUDDERSFIELD — sausio 30 d., 1 v. p.p. 
MANCHESTER — I Kalėdų dieną, 11 vai.

NOTTINGHAMAS
KŪČIOS

Gruodžio 24 d., 7 vai. vakaro, Nottingha- 
mo LAS Skyriaus Klube, St. Ann's Well 
Rd., ruošiamos katalikiškos Kūčios.

Norintieji dalyvauti užsirašo klube.
Paruošimo išlaidoms padengti vyrai pri

sideda 1 svaru, moterys — 10 šil.
Gali dalyvauti ir ne nariai.
Prasidės punktualiai, todėl prašome ne

vėluoti.
Nottinghamo LAS Sk. Valdyba

KALĖDMETIS LIETUVIŠKOJE 
APLINKOJE

Kas iš vyrų ir vyriško jaunimo norėtų 
Kalėdas praleisti, kalėdmetyje, gruodžio 
23 - sausio 7 dienomis, pabuvoti Liet. Jau
nimo Židinyje Aušros Vartuose, tegu sku
biai parašo arba paskambina: Aušros Var
tų Jaunimo Židinys, 16 Hound Rd., West 
Bridgford, Nottingham. Tel.: Nottingham 
85738.

ŠVENTĖSE
Jaunimo Židinyje, 16 Hound Rd., Kūčių 

naktį Bernelių Mišios bus 24 vai. Išpažin^ 
lys valandą anksčiau. Kalėdų 1, H d.d. ir 
sausio 2 d. Mišios 11 vai. Naujuose Metuo
se, Trijuose Karaliuose sausio 6 d., privalu 
išklausyti šv. Mišias. Jaunimo Židinyje jos 
bus 8 vai. vakare, šventes praleiskime tik
rai šventiškai, prieidami Sakramentų. Jau
nimo Židinyje išpažinčių klausoma prieš 
pamaldas ir pagal reikalavimą.

LEIGH
KALĖDŲ EGLUTĖ

DBLS LEIGH Skyrius gruodžio 18 d. ruo 
šia vaikams eglutę, kuri įvyks White Horse 
Hotel, Railway Rd., Leigh.

Leigh ir jo apylinkėse gyvena neperdau 
giausia lietuvių, bet nuostabu: į vaikų eg
lutę yra jau suregistruoti 83 vaikučiai!

Leigh Skyriaus pirmininkas Domas Nor
kus anglių kasykloje turėjo didelę nelai
mę. Jis paguldytas Leigh ligoninėje, turėjo 
tris operacijas, neteko didesnės dalies kai
rės kojos pėdos.

Juozapas Arbačiauskas gavo iš Lietuvos 
lietuvių kalba telegramą, kad jo motina 
atvyksta į Angliją.

D.S.

BRADFORD AS
PRIEŠKALĖDINĖS BRADFORD!) 

NAUJIENOS
Bradfordo Lietuvių Vyties Klube artė

jančių švenčių proga
1. Ruošiamos bendros Kūčios viengun

giams. Šioms Kūčioms užsirašoma ir visos 
tuo reikalu smulkmenos sužinomos pas J. 
Paulauską Vyties Klube.

2. Kalėdų Eglutė vaikams antrąją Kalė
dų dieną, 5 vai. popiet. Programoje — Ka
lėdų Senis su dovanėlėm, mokyklos pasi
rodymai, loterija ir kita.

Kviečiami visi Bradfordo ir apylinkių 
tėvai su vaikais.

3. Naujųjų Metų sutikimas. Naujų Metų 
išvakarėse, gruodžio 31 d., penktadienį, po 
4 vai. popiet.

Programoje — bendras Naujųjų Metų 
tostas senu papročiu 10 vai. vakare, Kultū
rinių Reikalų Komiteto montažas: sveikini
mai, anekdotai, kupletai, kepuraičių šo
kiai ir kita. Bus ir užkandžių.

Kviečiami visi šio krašto lietuviai - tau
tiečiai, kurie neturėtų kitos geresnės pro
gos bendrai sutikti Naujuosius Metus.

4. P. S.: Kalėdų Švenčių proga visi Klu
bo nariai senu papročiu gauna 2/6 vertės 
dovaną (žinoma, Klube).

Klubo Valdyba

VIETOJ SVEIKINIMŲ
EI. ir Vik. Ignaičiai vietoj kalėdinių svei

kinimų „Budėkime“ leidimo reikalams pa
aukojo 3 svarus.

VOKIETIJA
KARIUOMENĖS ŠVENTĖS MINĖJIMAS 

SU J. LIUSTIKAITĖS KONCERTU
Hamburge lapkričio 19 d. buvo paminėta 

Lietuvos kariuomenės šventė. Šventė pra
sidėjo bažnyčioje pamaldomis, kur šv. Mi
šias atnašavo kun. Girčius. Prie Mišių asis 
tavo ir maldas skaitė kun. V. Šarka. Po pa
maldų šv. Teresės parapijos salėje, kurią 
gerbiamasis vietos klebonas suteikė veltui 
lietuviams naudotis, buvo lietuviškos dai
nos ir žodžio koncertas. Prieš koncertą 
kun. V. šarka, PLB Hamburgo valdybos 
įgaliotas, nors buvo ir valdybos pirminin
kas, atidarė minėjimą,pasveikino susirin
kusius, pasakė trumpą įvadą apie reikšmę 
kariuomenės šventės ir pakvietė karininką 
J. Černių kalbėti, kuris paskaitė apie Lie
tuvos kariuomenės įsikūrimo pradžią. 
Kaip jau dabar yra nusistovėję ir sakoma, 
kariuomenės kūrimosi pradžios diena yra 
1918 m. lapkričio 23 d. Tačiau kai kurie 
mūsų generolai mano, kad 1918 m. lapkri
čio 23 d., kaip kūrimosi pradžios diena, bu
vo paskirta pripuolamai, mat, tą dieną bu 
vo duotas pirmasis atgimstančiai kariuome 
nei įsakymas, šios dienos, kaip kariuome
nės steigimo pradžios datos, atsitiktinumas 
yra juoba ryškesnis, kad ir pats įsakymas 
buvo ne kariuomenei, o Krašto Apsaugos 
Ministerijai. Kariuomenės kūrimosi tikrą
ja pradžia reikia laikyti 1918 m. lapkričio 
1 dieną, kai pradėjo steigtis pirmasis, vė
liau pavadintas D.L.K. Gedimino, pulkas ir 
Vilniaus karo komendantūra. O jei neno
rėta Visų šventųjų dienos laikyti kariuo
menės kūrimosi pradžia, tai galėjo būti 
1918 m. lapkričio 11 d., kada susidarė pir
masis Ministrų kabinetas su prof. A. Volde 
maru, kaip min. pirmininku ir užsn. reika
lų bei krašto apsaugos ministeriu. Taigi ta
da atsirado pirmasis krašto apsaugos mi
nisteris. O gal dar tikriau ar geriau būtų 
buvę parinkti mūsų kariuomenės kūrimosi 
pradžios dieną, kada buvo susidaręs krašto 
apsaugos štabas su gen. J. Kubilium.

Kad lapkričio 23 d. buvo paskirta atsitik 
tinai, aišku dar ir iš to, jog iki tos dienos 
jau pirmojo pulko sudėtyje buvo keliolika 
karininkų, kurie vėliau tapo atgimstančios 
mūsų kariuomenės divizijų ir pulkų va
dais ir jau buvo per pusantro šimto karei
vių savanorių. Lapkričio 23 d. įsakyme te- - 
buvo vienas paragrafas, tai, būtent, pa
skelbimas gen. Galvydžio-Bikausko, tuo
met dar pulkininko, pirmojo pėst. pulko 
vadu. Manau, kad Lietuvos kariuomenės 
istorikai atitaisys šią lapkričio 23 d. įsa
kymo padarytąją kariuomenės kūrimosi 
pradžios tikrajai datai žalą.

Vėliau buvo pagerbti atsistojimu žuvu
si eji kariai, partizanai ir kiti kovotojai dėl 
Lietuvos nepriklausomybės ir sugiedotas 
Lietuvos himnas.

Koncertinę dalį atliko žinomoji mūsų so
listė Janina Liustikaitė, padainuodama ke
letą lietuviškų dainų. Akomponavo Silvia 
Lemke. Tačiau visos savo programos, vi
siems nuoširdžiai gailintis, dainininkė ne
galėjo išpildyti, nes susirgo gerklės stygų 
persišaldymu. Mat, Hamburge siautė žvar 
bus šiaurės jūros vėjas. Bet publika buvo 
labai jai dėkinga ir už tai, ką ji dar su
spėjo padainuoti, ir tikisi, kad J. Liustikai
tė kada nors hamburgiečiams ir pinneber- 
giečiams lietuviams padainuos tą, ko ji šia 
me minėjime negalėjo atlikti, o ypač „Ma 
no sieloj šiandien šventė“. Š. Vokietijoje 
gyvenantieji lietuviai visuomet mielai lau
kia J. Liustikaitės dainavimo pasiklausyti.

žodžio koncertą, kaip visuomet, puikiai 
atliko artistas Albinas Gedvilą.

Susirinkusieji apgailestavo, kad dėl 
spaustuvės kaltės tokie gražūs ir iškilmin
gi su lietuviškomis spalvomis ir Vytimi 
kvietimai į šį koncertą ir minėjimą buvo 
išdalyti susirinkusiems jau po minėjimo iš 
kilmių. Juos su pasididžiavimu buvo gali
ma įteikti ir kitataučiams. Gaila!

J. Cekauskas

LIET. SODYBA
— Norintieji Sodyboje praleisti Kalėdų 

šventes, prašomi nedelsiant apie tai pra
nešti. Tinkamų kambarių skaičius labai ri
botas.

— Naujųjų Metų išvakarėse Sodyboje 
organizuojamas pasilinksminimas ir lote
rija. Bus traukiami laimingieji bilietai. 
Kam sąlygos ir laikas leidžia, kveičiami da 
lyvauti.

Bilietų pardavinėjimas lietuvių kolonijo 
se vyksta patenkinamai. Pati pirmoji bilie
tus pardavė ir atsiskaitė O. Peleckienė iŠ 
Bradfordo. Platintojai maloniai prašomi 
laiku grąžinti parduotus bilietus, nes paš
tas šiuo metu yra perkrautas ir laiškai bei 
siuntiniai ilgiau keliauja.

— Glasgovo Parapijos Komitetas ir J. 
Sarafinaitė prisiuntė pirmąsias aukas ir 
linkėjimus Sodybos nedirbančiųjų Kalė
doms. Tikimasi, kad juos prisimins ir kiti 
tautiečiai.
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