
PO SOVIETINIU KEVALU
Sovietinio miesčionio portretas DUONA IR GINKLAI ISTORINIAI PASIKEITIMAI

Anais vadinamaisiais buržuaziniais lai
kais tarp priekyje esančių, vadovaujančių
jų žmonių būdavo ir liesų ir aptukusių. 
Vadinas, aptukimas ne visada reiškia, kad 
žmogus turi ypačiai gerą gyvenimą, kad 
jis, kaip žmonės sako, kasdien lašinius 
valgo, nors ir aukštą vietą užima.

Tačiau kai pažiūrime į veidus ir figūras 
šiandien Lietuvą valdančių bolševikų, tai 
įspūdis maždaug pastovus: jie visi aptukę, 
išsiganę, išsišėrę.

Kodėl gi, būtent, taip keistai atsitiko, 
kad juos apėmė visuotinis aptukimas be
veik be išimties?

Teisingesnį, tikslesnį atsakymą galėtų 
duoti gydytojai. O mes galime tik pasinau
doti tais portreto brūkšniais, kuriuos „Li
teratūroje ir mene" apie Antaną Venclovą 
pateikė J. Mačiulis. Venclova, matote, bu
vo aktyvus trečiafrontininkas, paskui švie
timo komisaras, paskui kieta teroro ranka 
tvarkė Lietuvos rašytojus. O šiandien jis 
sėdi sau ramus ir verčiasi atsiminimų ra
šymu, kiek dar atlieka laiko nuo miego jr 
pasivaikščiojimų. Ne, jis toli gražu dar nė
ra senas karšinčius, bet jam prasidėjo jau 
ramus, savim patenkinto buržujaus gyve
nimas ir tai nebe šiandien. Kad tas gyve
nimas būtų dar patogesnis, kad už savo 
parašomąsias eilutes jis gautų dar dau
giau rublių, Venclova padarytas vadina
muoju liaudies rašytoju. Žinoma, tokio 
atpildo jis kaip įr teisėtai susilaukė.

O jei kur nėra teisėta, tai ten prisidėjo 
jo paties apie save sudaromoji reklama.

Jeigu nepriklausomybės laikais išleisto
se eilėraščių knygutėse jis reiškėsi tik kaip 
miesčionis, jeigu ir jo novelių knygos dar 
niekuo nepadėjo komunistų partijai ir jos 
propagandai, tai „Trečiasis frontas“ vis 
tiek jau buvo šis tas. Tiesa, anuomet tas 
žurnalas buvo puolamas lietuviškų bolše
vikų be jokio pasigailėjimo, bet juose reiš
kęs! autoriai vis tiek suko į bolševikinę 
kairę. Sovietams okupavus Lietuvą, jie 
juk įsijungė į valdžią beveik visi, išskyrus 
tuos, kurie visiškai kitaip suprato žurnalo 
maištingumą ir kairumą. Po bolševikine 
raudona vėliava nužygiavo ir Šimkus, ir 
Cvirka, ir Venclova, ir Korsakas, ir jų pa
keleivė iš „Trečio fronto“ dienų Salomėja 
Nėris. O atsidūrę pirmosiose sovietinių vei 
kėjų gretose, gavo teisę groti pirmuoju 
smuiku, ir jie tada savo smulkius praeities 
triukšmelius pavertė didvyriškais žygiais. 
Oi, kiek jau ir tas pats Venclova kartų yra 
rašęs apie savo „Trečią frontą“, kaip apie 
kažką baisiai didelio! Prieš keletą metų 
partijos viršūnės net nebeįveikė suvirš
kinti visų tų pasigyrimų ir viešai prikišo 
Venclovai, kad jis smarkiai perdeda „Tre
čio fronto“ reikšmę.

Bet vis tiek tasai būrelis laimėjo, nes 
trečiafrontininkas Korsakas pasistengė tą 
leidinį ko plačiausiai įtvirtinti savo reda
guojamoje literatūros istorijoje. Vadinas, 
dabar trečiafrontininkus jau galima laiky
ti pačiais didžiausiais lietuvių literatūros 
stulpais. Tiesa, buvo kažkada Donelaitis, 
Maironis, Žemaitė, bet anuose vis suranda
ma šiokių ir kitokių trūkumų. O šitie, štai, 
tikrieji revoliucinės literatūros genijai! 
Genijai maždaug be priekaišto.

Nedaug jų šiandien bėra likę, o kai toks 
Venclova tai ir ne kažin ką didesnio lite
ratūrai yra davęs. Bet jis jau reklamos 
būdu yra nusipynęs sau garbės laurų vai
niką. Prasti jo eilėraščiai, tai tiesa. Baisiai 
prastas ir tas jo romanas „Gimimo diena“. 
Kiti vyresnieji ir ypač jaunesnieji yra 
daug geresnių prirašę. Bet kas gi Venclo
vai šiandien išdrįstų nuimti nuo galvos tą 
tuščios garbės vainiką? Kas pajėgtų iš pa
grindų pakedenti jo raštus ir pasakyti tei
sybę? Jis užlipo jau į pačias aukštybes, o 
kad nenuvirstų, tai dabar atsiminimais dar 
stiprina savo buvusį revoliucingumą.

O miesčionis jis koks buvo, toks ir tebė
ra, ir tas didelis jo miesčioniškumas ver
žiasi iš jo portreto kiekvieno bruoželio. 
Žiūrėkite, kaip Mačiulis rašo, šis tuščias 
bolševikas susirašinėja ne tik su Bimba ir 
Mizara, maždaug savo lygio žmonėmis, bet 
ir su Sudrabkalniu, Fedinu ir net Sinkle- 
riu! To nebuvusiais nuopelnais gyvo mies- 
čionies aptukusią širdį turi šildyti tie ry
šiai su dideliais žmonėmis. Tas aptukęs 
miesčionis viešai prisipažįsta, kad dabar 
jis jau tik dalį laiko tegali paskirti darbui, 
jis turįs jau taupyti jėgas.

Mes iki šiol buvome įpratę apie visokius 
bolševikinius garsiuosius skaityti, kad jie 
dirba ir dirba, kovoja ir kovoja iki mir
ties. Ačiū Venclovai, kad jis atvirai išduo
da bolševikinių miesčionių laikymąsi. Tai 
įdomi smulkmena. Tas neliečiamas bolše
vikinis miesčionis, matykite, ir skaito Ma- 
lapartę, Camus, Kafką.

Skaito ir gėrisi. Taip, yra kuo gėrėtis, 
bet liaudžiai jie neleidžiami skaityti. Liau
dis turi maitintis Venclovos prastais raš
tais, kad pats Venclova dėl to galėtų nau-

Nei viena žymesnio žmogaus kalba So
vietų Sąjungoje, nei vienas svarbesnis 
straipsnis neišsiverčia be Lenino minčių 
citavimo. Atrodo, kad Leninas prieš 50 me
tų už visus komunistus galvojo ir dabar te
begalvoja. Tačiau pasitaiko, jog sovietiniai 
„išminčiai“ iš didelio rašto išeina iš kraš
to, kaip mūsų žmonės sako. Norėdama ku
rį nors savo teigimą sutvirtinti ar didesnį 
įspūdį padaryti, komunistinė spauda kar
tais pasinaudoja pirma po ranka pasitai
kiusia Lepino minčių citata, dažnai net ne
pagalvodama, ar ji aprašomam reikalui tin 
ka, ar ne. Dargi pasitaiko, jog Lenino cita
tomis komunistai tik parodo, kad jie eina 
ne tuo keliu, kurį jų didysis mokytojas nu
rodė.

Zimaninė „Tiesa“, aprašydama Mask
vos Timiriazevo vardo žemės ūkio akade
mijos šimto metų jubiliejų, pažymėjo, jog 
Leninas 1918 m. gruodžio 11 d. pareiškė: 
„Technikos stebuklai visų pirma turi būti 
panaudoti labiausiai bendraliaudinei, už
imančiai daugiausia žmonių, labiausiai at
silikusiai gamybai — žemdirbystei — per
tvarkyti. Mūsų prievolė ir pareiga, — kal
bėjo Leninas apie technikos jėgas, — yra 
nukreipti jas taip, kad pakeltume į naujas 
vėžes labiausiai atsilikusią gamybą, žem
dirbystę, žemės ūkį, kad ją pertvarkytume 
ir iš nesąmoningai senoviškai vedamo vers 
lo paverstume žemdirbystę verslu, parem
tu mokslu ir technikos laimėjimais“.

Ar sovietai tuo Lenino patarimu vadova 
vosi ir tebesivadovauja?

Jie visą laiką elgėsi priešingai, negu Le
ninas mokė. Tik pažiūrėkime.

Žėmės sukolchozinimu bolševikai žemdir 
bystę ne į aukštesnį laipsnį pakėlė, bet nu
skurdino. Kremliaus šeimininkai visą lai
ką pirmenybę teikė ne žemės ūkiui, bet pra 
monei ir ypač sunkiajai pramonei, kuri So 
vietijoje daugiausia dirba ginklavimuisi. 
Sovietų valdžia iš žmonių surinktus pini
gus išleidžia ne žemės ūkiui kelti, bet pir
moje vietoje atominių bombų, tarpžemyni
nių raketų ir sputnikų gamybai. O žemės 
ūkyje, kuriame dirba beveik pusė maskvi- 
nės imperijos gyventojų, didelė dalis dar
bų dar iki šiol atliekami rankomis. Tai nė
ra joks sovietinės santvarkos priešų pra
simanymas, bet pačių Kremliaus valdovų 
prisipažinimas. Garsiajam savo pranešime 
apie pramonės valdymo gerinimą rugsėjo 
27 d. sovietinių komunistų partijos plenu
me min. pirmininkas Kosyginas pasakė: 
„Mes žinome, draugai, kad netolimoje pra
eityje buvo padaryta nemaža planavimo 
klaidų, buvo neapgalvotai, voliuntariškai 
sprendžiamos sudėtingos ūkinės proble
mos. Dėl to buvo pažeidžiamos reikalingos 
proporcijos tarp įvairių ūkio šakų. Ilgą lai 
ką mūsų šalyje nėra reikiamo proporcingu 
mo, vystant žemės ūkį ir vystant pramonę. 
Atsiliekant žemės ūkiui, sulėtėjo pramo
nės, ypač vartojimo reikmenis gaminančių 
šakų, vystymo tempai“.

Jei kam dar per maža Kosygino žodžių, 
tas turėjo būti galutinai įtikintas, kad 
maskvinė komunistų partija ir vyriausybė 
negailestingai trypė „didžiojo Lenino įsa
kus“, pasiskaitęs Sov. Sąjungos min. pir
mininko pavaduotojo Baibakovo kalbą, pa 
sakytą gruodžio 7 d. Į Kremlių Aukščiau
sio Sovieto sesijos susirinkusiems tūkstan
čiui penkiems šimtams deputatų jis kalbė
jo: „Nustatytos 1965 metams daugelio svar 
bių rūšių produkcijos gamybos užduotys 
bus viršytos... Tačiau ne visiškai bus įvyk
dytos mineralininių trąšų... ir kai kurių ki 
tų rūšių produkcijos užduotys“.

O kai žemė negauna pakankamai trąšų, 
tai rezultatus ir ne žemės ūkio specialistas 
gali nesunkiai atspėti — prastas derlius.

SPAUDOJE APIE LIETUVĄ

Londono lenkų dienraštis „Dziennik Pols 
ki“ (gruodžio 18 d.) atspausdino pusantro 
puslapio ilgio K. Okuliczo straipsnį apie 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos nelaisvės 25 
metų sukaktį. Straipsnyje labai objekty
viai aprašyta Lietuvos vyriausybės pastan 
gos anuo tragišku laikotarpiu išsaugoti 
Lietuvos nepriklausomybę.

Lietuvių jaunosios kartos Amerikoje lei
džiamas žurnalas „Lituanus“ (anglų kal
ba), kuris spausdinamas kiek pavėluota da 
ta, 1965 m. vasaros numeryje, išėjusiame 
tik dabar, atspausdino Vinco Krėvės - Mic 
kevičiaus „Pasikalbėjimą su Molotovu“. 
Šis dokumentas yra bene pirmą kartą pa
skelbtas anglų kalba.

Kaip žinoma, Vincas Krėvė - Mickevi
čius buvo Maskvos padiktuoto Lietuvos mi 
nisterių kabineto narys — min. pirm, pa
vaduotojas 1940 m. birželio mėnesį. Kaip 
toks, jis buvo nuvykęs į Maskvą pasikalbė
ti su Molotovu.

Molotovo žodžiai, pasakyti tada, yra ak
tualūs dar ir šiandien Vakarų pasauliui. 
Todėl „Lituanus“ gerai padarė, tą pasikal
bėjimą paskelbdamas.

Lengva įsivaizduoti, kaip pranešėjui po di 
dėlių pasigyrimų sunku buvo pasakyti tą 
nelinksmą naujieną pavergtiems žmonėms. 
„Ryšium su susidariusiomis nepalankiomis 
perspektyvomis gauti gausų derlių mūsų 
partijos Centro Komitetas ir vyriausybė 
laiku ėmėsi reikiamų priemonių, užtikri
nančių normalų gyventojų aprūpinimą duo 
na, kruopomis ir miltų gaminiais...“ Su
prask, badauti ir šiemet neteks, bet baltos 
duonutės, tur būt, bus galima gauti vėl tik 
pagal gydytojų receptus ir prieš didžiąsias 
bolševikines šventes...

Tokia sunki mitybos padėtis susidarė dėl 
to, kad tiek anksčiau, tiek ir per paskutinį
jį septynmetį žemės ūkis Sovietijoje buvo 
pavainikis. „Pastaraisiais metais sulėtėjo 
žemės ūkio vystymo tempai. Septynmečio 
plane numatytos užduotys didinti žemdir
bystės ir gyvulininkystės produkcijos ga
mybą neįvykdytos“, pripažino Baibako
vas. Ir kur gi „vystymo tempai“ nesulėtės, 
jei pramonė Sovietų Sąjungoje yra šeria
ma, o žemės ūkis — melžiama karvutė. 
Kolchozai turi žemomis kainomis parduoti 
valstybei savo gaminius, mokėti aukštus 
pajamų mokesčius, statyti mokyklas ir ke
lius, kuriuos kitose šalyse stato valstybė. 
Negana to, uždirbdami mažiau, negu mies
tų gyventojai, kaimo žmonės už pramonės 
ir maisto prekes turi brangiau mokėti, ne
gu miestiečiai. Tai kas gi tada gali norėti 
gyventi ir dirbti kaime?

Skelbdamas 1966 m. valstybinį liaudies 
ūkio planą, Baibakovas įtikinėjo, jog „Ne
galima taikstytis su tuo, kad daugelyje ša
lies kolūkių ir tarybinių ūkių dar nepakan 
karnai gerai naudojami kapitaliniai įdėji
mai, mineralinės trąšos, technika“.

O kiek gi iš tikrųjų tų „kapitalinių įdėji
mų“ Kremlius mano skirti žemės ūkiui at
eityje?

1966 metų visi kapitaliniai įdėjimai suda 
rys apie 53 milijardus rublių. Iš jų pramo 
nei skiriama 19 su puse milijardų, o žemės 
ūkiui — 11 su puse milijardų rublių. Bet 
valstybė duos tik 6 milijardus, o kitus 
apie 5 su puse milijardų rublių turės su
dėti patys kolchozai.

Taigi sovietų žemės ūkis kaip buvo, taip 
ir pasilieka pavainikiu nepaisant skambių 
Lenino žodžių. Maskvai reikalingos patran 
kos, dėl to pavergti žmonės turi susiveržti 
diržus.

Augustinas Upėnas

f SefilųnioS
RODEZIJOS ERZELIS

Keletas Afrikos kraštų nutraukė diplo
matinius santykius su Britanija, kaltinda
mi ją, kad nenuverčia Rodezijos neteisėtos 
vyriausybės. Britanijos min. pirm. Wilso- 
nui kalbant J. Tautose, Afrikos kraštų at
stovai protestuodami išėjo.

Britanijos vyriausybė yra prieš ginkluo
tą kišimąsi. Ji tik stiprina ekonominę blo
kadą. Kai Rodezija sustabdė kaimyninei 
Zambijai skystojo kuro tiekimą, britai ka
riniais transporto lėktuvais pradėjo jį pri
statinėti.

ASTRONAUTAI NUSILEIDO
LAIMINGAI

Gemini 7 erdvės laivu išskraidę 14 parų, 
amerikiečių astronautai laimingai nusilei
do.

Gemini 6 laivu trumpam buvo paleisti 
kiti du astronautai, ir abi poros buvo susi
tikusios erdvėje.

Toks pasisekęs susitikimas reiškia, kad 
galima bus jau skristi į mėnulį. Kelionė į 
mėnulį ir atgal truks kaip tik 14 dienų. Va
dinas, jau paaiškėjo, kad astronautai galės 
atlaikyti tokią ilgą kelionę nejausdami svo 
rio. Antra — susitikimas erdvėje reiškia, 
kad grįžtančius iš mėnulio astronautus ga
lės perimti erdvėje tie astronautai, kurie 
bus paleisti jų pasitikti (grįždami iš mėnu
lio astronautai nebegalėtų patys savo lai
vu nusileisti žemėn ir turėtų amžinai skrai 
dyti).

TAIKOS MISIJA
Amerikiečių diplomatas specialiems rei

kalams Harimanas su patarėjais lankėsi 
Varšuvoje ir matėsi su Lenkijos vyriausy
bės viršūnėmis. Paskui skrido į Belgradą 
pasimatyti su Tito.

Tie ir dar galimi kiti pasimatymai sieja
mi su amerikiečių pastangomis išsiaiškinti, 
ar Šiaurės Vietnamas jau pasiryžęs sėstis 
prie derybų stalo.

Savo ruožtu Sov. Sąjunga į Šiaurės Viet 
namą nusiuntusi Šelepiną prikalbėti, kad 
jo atstovai dalyvautų komunistų partijų 
konferencijoje, kurioje irgi būtų svarsto
mas Vietnamo klausimas. Kinija tokioje 
konferencijoje nedalyvautų.

DIENOS -|
UKRAINIEČIŲ NACIONALIZMAS

„Pravdoje“ išspausdintame straipsnyje 
Lvovo srities partijos sekretorius Malan- 
čiukas nusiskundė, kad Lvove ir Vakarų 
Ukrainoje apskritai reiškiasi nacionaliz
mas. Juo esą apsikrėtę ir vietiniai partijos 
vadai. Ten stengiamasi samdyti dirbti tik 
ukrainiečiai. Panašias nacionalistines klai 
das darą taip pat rašytojai ir net literatū
ros žurnalai.

ITALIJOS SOCIALISTŲ POKALBIS
Italija kadaise turėjo vieną socialdemo

kratinę partiją, kurią suskaldė Nenis, at- 
skeldamas kairįjį jos sparną ir nusivesda
mas pas komunistus. Bet Nenio socialistų 
draugystė su komunistais iširo, ir pats Ne
nis dabar yra krikščionių demokratų vado 
vaujamos koalicinės vyriausybės ministe- 
rio pirmininko pavaduotojas.

Dabar tos atskilusios partijos vadovybė 
tariasi su Saragato vadovaujamais social
demokratais, nes norima vėl apsijungti (Sa 
ragatas dabar yra Italijos prezidentas).

DE GAULLETS — PREZIDENTAS
Pakartotinuose rinkimuose gen. de Gaul 

le'is buvo perrinktas Prancūzijos preziden
tu.

Jis surinko 55 procentus balsų, jo varžo
vas Mitterandas 45 procentus.

Prancūzijoje prezidentas renkamas sep- 
tyneriems metams.

LYSENKA VĖL DĖMESIO CENTRE
Stalino laikais biologo Lysenkos teorijos 

buvo privalomos visiems biologams.
Chruščiovo laikais jo teorijų garsas kri

to. Jam buvo duota vadovauti ūkis, o da
bar speciali komisija visus jo bandymus 
pripažino nemoksliškais, o ūkis, kuriame 
jis dirbo, esąs labai apleistas.

Komisija įsakė Lysenkai per 2 mėnesius 
baigti visus niekų darbus ir sutvarkyti 
ūkį, o paskui bus svarstomas jo atleidimo 
klausimas.

— Čekoslovakija pirks iš Sov. Sąjungos 
1.300.000 tonų grūdų šiais metais.

— Rytų Pakistane ciklono metu žuvo 
apie 1000 žmonių.

KALĖDINIS VYS
Brangūs lietuviai visame pasaulyje!
Šiandien baigėsi istorinės reikšmės įvy

kis: antroji Vatikano koncilija. Dabartinei 
žmonijos kartai teko ypatinga privilegija 
gyventi šio . įvykio metu. Ačiū mokslo ir 
technikos pažangai, visas pasaulis galėjo 
sekti koncilijos eigą taip įš arti, kur prieš 
mus gyvenusieji negalėjo net įsivaizduoti. 
Sekė jį ne vien katalikai, taigi ne visi vie
nodais įspūdžiais, tačiau vis tiek pasauly
je visus viršijo koncilijai ir Bažnyčiai pa
lankios nuotaikos. Tęsėsi ji ketverius me
tus, bet jos vaisių pakaks kartų kartoms. 
Tai pirmoji koncilija, kurioje dalyvavo ir 
lietuviai vyskupai, pradžioje tik vienas, 
bet nuo šių metų pradžios jau du, o baigė 
trys, nes šių metų gruodžio 5 d. buvo kon
sekruotas iš Lietuvos atvykęs Kauno arki
vyskupijos ir Vilkaviškio vyskupijos val
dytojas prelatas Juozapas Matulaitis La
bukas, kuris dalyvavo IV-je Sesijoje nuo 
jos pradžios.

Negausios mūsų jėgos buvo sutelktos ga
limai geresniam negrįžtamų progų išnau
dojimui. Ėmėmės tokių darbų ir iniciaty
vų, kurios mums atrodė pačios svarbiau
sios. Dabar jau laukia visų mūsų bendra 
pareiga — galimai greičiau ir geriau pasi
savinti gausų jos derlių. Mums reikia išsi
versti visus jos nutarimus į gimtąją kalbą, 
juos išmąstyti, išsiaiškinti ir prisitaikinti 
brandų jų turinį dabartinėms mūsų gyve
nimo sąlygoms.

Pradėkime nuo mūsų viešųjų maldų, 
nuo liturgijos. Ką tik Apaštalų Sostas pa
tvirtino mums naują Šv. Mišių vertimą į 
gimtąją kalbą ir nustatė vienodą jos var
tojimo kiekį tiek esanfiems tėvynėje, tiek 
ir paklydusiems visame pasaulyje. Nuo 
šiol visų kraštų lietuviai, vietos vyskupui 
sutinkant, vartoja savo kalbą visose bal
siai kalbamose Šv. Mišių dalyse, įskaitant 
visas tris viešąsias maldas ir prefaciją. Šia 
proga norime atkreipti visų dėmesį į mažą 
pakeitimą Viešpaties maldoje: prašymas 
„ir nevesk mus į pagundą“ yra aiškiau iš
verstas šitaip: „ir neleis mūsų gundyti“.

Drauge su nekintamomis Šv. Mišių dali
mis buvo patvirtintas ir naujas lietuviškas 
ritualas. Visus šiuos jau patvirtintus litur
ginius tekstus stengsimės greitai ir dera
mai išleisti. Visų mūsų šventa pareiga bus 
juos įsigyti ir gerai išmokti sutartinai jais 
naudotis. Tuo tarpu bus stengiamasi pa-

KUPŲ LAIŠKAS
ruošti ir duoti patvirtinti naują visų metų 
Šv. Mišių vertimą, bendrą tėvynės ir viso 
pasaulio lietuviams.

Antrasis bendras visų mūsų užmojis po 
šios koncilijos turi būti pokalbis visų su 
visais. Pokalbis yra programinės Pauliaus 
VI enciklikos „Ecclesiam suam“ vedamoji 
mintis ir dvasia. Pokalbis katalikų tarpe 
kunigų su pasauliečiais, pokalbis Bažny
čios su nekatalikais ir net netikinčiaisiais 
— kaip raudona gija eina per visus šios 
koncilijos nutarimus. Ne užsidarydama sa
vyje, bet ieškodama pokalbio su visu pa
sauliu Bažnyčia gali atlikti Kristaus jai 
duotą misiją: „Eikite į visą pasaulį ir 
skelbkite Evangeliją visai tvėrinijai“ 
(Mork. 16, 15).

Vaisingas pokalbis yra didelis menas, 
kurio visi, ir kunigai ir pasauliečiai, turi
me mokytis. Turime gerai pažinti savo 
doktriną, išmokti kitų klausyti, juos su
prasti ir jiems atsakyti. Mūsų pokalbį turi 
maitinti gili krikščioniška meilė, abišalė 
pagarba ir pasitikėjimas. Reikia pradėti 
ne nuo priekaištų ir ne nuo to, kas mus 
tarpusavy skiria, bet nuo to, kas mus 
jungia.

Su krikščionišku jautrumu ir atsakomy
be imkimės pokalbio tarp kunigų ir pasau
liečių. Niekada neužmirškime, kad krikšto 
ir kitų sakramentų malone mes įsijungia
me ne tik į patį Kristų, bet ir į Jo likimą 
ir į Jo kaip Vyriausiojo Kunigo, Pranašo 
bei Valdovo pašaukimą, štai kodėl ne tik 
kunigai, bet ir pasauliečiai esame pašaukti 
veikliai dalyvauti savo religinės bendruo
menės liturginiame, apaštaliniame, sociali
niame bei ekonominiame gyvenime. Todėl 
reikia, kad visose šiose srityse tarp kunigų 
ir pasauliečių vyktų nuolatinis pokalbis ir 
atsakingas bendradarbiavimas.

Nei kunigams, nei pasauliečiams nevalia 
siaurinti šito pokalbio ribų jokiais kito
kiais motyvais, tik religinio išsilavinimo 
lapsniu. Ne priklausymas kuriai organiza
cijai padaro mus tikrais katalikais, bet lik 
krikšto malonė. Tik ji duoda mums teisę ir 
pareigą dalyvauti nuolatiniame Bažnyčios 
narių pokalbyje ir apaštalavime. Ir nors 
organizuotas apaštalavimas yra labai svar
bus, nes kyla iš pačios socialinės žmogaus 
prigimties, tačiau nemažiau reikalingas 
yra ir pavienių asmenų apaštalavimas, ku
ris visuomet yra naudingas, o kai kada ir 
kai kam yra tiesiog vienintelis tinkamas 
ir galimas apaštalavimo būdas, štai kodėl 
reikia, kad atviras ir nuoširdus pokalbis 
apimtų ir organizuotus ir neorganizuotus, 
ir arti ir toli esančius, ir palankiai ir prie
šiškai mums nusiteikusius.

šalia šito nuolatinio tarimosi ir pokal
bio tarp kunigų ir pasauliečių yra būtinas 
nuolatinis pašnekesys tarp mūsų vyresnio
sios ir jaunesniosios kartos. Jo pareigą 
įsakmiai pabrėžia ką tik pasibaigusi Vati
kano koncilija: „Suaugusieji tegu rūpinasi 
vesti draugišką pokalbį su jaunuomene, 
kad, nugalėję amžiaus skirtumą, galėtų 
geriau vieni kitus suprasti ir saviškais 
dvasios turtais vieni kitus papildyti“ 
(Dekretas „Apie pasauliečių apaštalavi
mą“, Nr. 12).

Pilni nekantraus dinamizmo, jaunieji 
ruošiatės perimti istorijos vairą į savo ran 
kas ir pasukti jį į drąsių permainų rytojų. 
Jūs jį perimsite, bet perimsite kartu su 
slegiančia atsakomybe už savo ir busimų
jų kartų likimą. Tada pamatysite, kaip 
brangus ir kaip reikalingas yra vyresnio
sios kartos patyrimas. Tada tai susivoksi
te, kad jie jau buvo tuo, kuo jūs šiandien 
esate, ir kad jūs greitai būsite tuo, kuo jie 
šiandien yra. Ir tada aiškiai suprasite, ko
kia išmintis ir kokia Dievo palaima yra 
darnus abiejų kartų sugyvenimas šeimoje 
ir visuomenėje.

štai kodėl su dideliu rūpesčiu ir meile 
mes sveikiname jus, lietuviškasis pasaulio 
jaunime, šiais jūsų uždaviniams ir likimui 
apsvarstyti skirtais metais. Ruošdamiesi 
savo kongresui, iš atsinaujinusios Bažny
čios dvasios semkitės sau vilties ir įkvėpi
mo. Plataus ir kartu gilaus įkvėpimo, ve
dančio per šeimą tarnauti tautai, o per 
tautą — visam pasauliui.

Apaštalų Sostas paskelbs kai kurių nu
tarimų vykdymo direktyvas. Kai kurie nu
tarimai pradės galioti tik nuo 1966 m. bir
želio 29, šventųjų apaštalų dienos. Visiems 
nutarimams vykdyti katalikai ruošiasi jau 
dabar. Koncilijos metu daug kur net ne 
katalikai meldėsi į šv. Dvasią, prašydami 
koncilijai sėkmės. Nuo dabar nors katali
kai visi kartu ir pavieniui melskimės, pra
šydami šviesos ir pagalbos kuo sėkmin
giausiai tęsti koncilijos mums perduotus 
darbus. Stengsimės, dabar pasitikime, kad 
ir savo tarpe ir visos žmonijos dvasiniame 
atnaujinime lietuviai nebūsim paskutiniųjų 
tarpe- Darbuosimės savo tarpe ir kiekvie
no krašto Bažnyčios veikloje.

Teisingai yra sakoma, kad Kalėdos —
(Nukelta į 4 psl.)

1
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Kiprui Bieliniui mirus

1965 m. gruodžio 7 d. New Yorke mirė 
žinomas visuomenininkas ir politinis vei
kėjas Kipras Bielinis, garsaus knygnešio 
Jurgio Bielinio sūnus.

K. Bielinis buvo gimęs 1883 m. rugsėjo 
26 d. Biržų aps. Pabiržės valse., Purviškių 
viensėdyje ir mokėsi Mintaujos realinėje 
mokykloje bei Rygos gimnazijoje. Dalyva
vo slaptose mokinių kuopelėse, platinda
mas lietuvišką spaudą. Nuo 1902 m. įstojo 
į Lietuvos Socialdemokratų Partiją ir ben
dradarbiavo Tilžėje spausdinamame Dar
bininkų Balse. Nuo 1904 m. dirbo Partijos 
raštų gabenimo organizatorium visoje Lie
tuvoje. 1905 m. suorganizavo pirmąjį vie
šą politinį mitingą Kupiškyje, pradėjęs tuo 
būdu LSDP kovos prieš rusų valdžią ga
dynę. Lygiai prieš 60 metų vykusioje revo
liucijoje K. Bielinis, naudodamas Kunigo, 
Sermėgiaus ir Jono Jurgaičio slapyvar
džius, apvažiavo daug Lietuvos bažnytkai
mių įr pasakė apie 30 kalbų.

1906 m. pasitraukė j Rygą ir ten suorga
nizavo prie Latvijos socialdemokratų lie
tuvių darbininkų grupę. Bendradarbiavo 
kairiojoje lietuvių spaudoje, leidžiamoje 
Vilniuje. 1907 m. kartu su kitais Rygos so- 

cialdemokratais buvo suimtas ir nuteistas 
4 metams sunkiųjų darbų kalėjimo. Baus
mę atlikęs Rygoje, 1912 m. buvo ištremtas 
į Sibirą, kur tiek įsigijo patyrimo, kad po 
50 metų pajėgė vaizdžiai aprašyti lietuvių 
tremtinių pergyvenimus Sibire jau „socia
lizmo epochoje“.

Iš Rusijos į Lietuvą K. Bielinis grįžo 
1918 m. ir pradėjo dirbti kooperacijoje įr 
savivaldybėse. 1920-22 metais buvo Stei
giamojo Seimo nariu ir ligi 1926 metų Sei
mo nariu Socialdemokratų frakcijoje. Ne
priklausomybės laikotarpiu dirbo „Social
demokrato" redakcijoje, Šiaulių ir Mažei
kių apskr. tarybose, Kauno miesto tarybos 
finansų komisijoje. Apie 15 metų buvo Pa
ramos, Spaudos Fondo ir Kooperacijos 
Banko Valdybų narys. Be to, dirbo Ligo
nių Kasose ir Žemės Ūkio Rūmuose. 1941 
metais buvo vienas iš rezistencijos prieš 
okupantus pradininku, Socialdemokratų 
partijai pasivadinus Naujosios Lietuvos 
vardu. 1943 m. buvo VLIKo finansų komi
sijos pirmininku ir jam buvo pavesta su
kurti naujas VLIKas, kai Gestapas 1944 
metais išsklaidė tą organizaciją.

Atsidūręs Vakaruose, Kipras Bielinis 
nuo 1945 iki 1949 metų buvo Tautos Fon
do Valdytoju, o persikėlęs į Ameriką įsi
jungė į Lietuvos Laisvės Komitetą ir buvo 
nuolatiniu Socialdemokratų partijos atsto
vu VLIKe.

Dar Lietuvoje būdamas, pradėjo rašyti 
atsiminimus, kurie buvo atspausdinti pe
riodinėje spaudoje ir atskirais leidiniais. 
Atsidūręs Amerikoje, atgaivino LSS Lite
ratūros Fondą, pradėjusį leisti istorinio 
turinio knygas, kuriose vaizduojama lietu
vių tautos kova dėl laisvės ir Lietuvos dar 
bo sąjūdžio praeitis. Jis pats parašė tris 
knygas: Dienojant (1958 m. —464 psl.), 
Penktieji Metai (1959 m. — 592 psl.) ir 
Teroro ir vergijos imperija Sovietų Rusija 
(1963 m. — 312 psl.). Be to, tvarkydamas 
Literatūros Fondo reikalus, K. Bielinis 
daug prisidėjo prie kitų tos leidyklos kny
gų pasirodymo, ypač prie H. Tautvaišienės 
Tautų kapinynas Sibiro tundroje, kurios 
joks rašytojas ligšiol negalėjo pralenkti, 
aprašydamas žmonių kančias Sovietų roju
je. Be K. Bielinio pagalbos taip pat nebūtų 
galėjusi išvysti šviesos prof. S. Kairio at
siminimų II dalis Tau, Lietuva, kuri pasi
rodė autoriui jau esant ligonio patale.

Kipro Bielinio nuopelnai literatūros sri
tyje bus pilnai įvertinti gal tik tada, kai

Lietuva bus vėl nusikračiusi svetimo jun
go. Jis bus priskaitomas prie pirmųjų 
plunksnos darbuotojų, kurie ėmėsi atvaiz
duoti Lietuvos darbo žmonių kovos laisvės 
praeiti. Jis buvo vienas pirmųjų, kurie pa
tys kovojo prieš Rusijos imperializmą dar 
caro laikais ir mokė kitus kovoti prieš tą 
patį imperializmą šiais laikais. Skaitant 
K. Bielinio knygas, galima lengvai praves
ti lygiagretę tarp anų laikų ir šių dienų. 
Spaudos draudimo laikotarpis, kai dar jo 
tėvas slaptai platino knygas, atvaizduotas 
knygoj „Dienoj ant“, o vėlesnis laikotarpis 
ir 1905 m. sukilimas Lietuvoje knygoje 
„Penktieji Metai“.

Be minėtojo rašytojo darbo, K. Bieliniui 
per pastaruosius kelis metus teko nelengva 
našta kitose srityse. Nuo 1952 m., kai sun
kiai susirgo prof. Steponas Kairys, jo arti
miausiam draugui Kiprui Bieliniui teko 
palaipsniui perimti vis daugiau atsakomy
bės LSDP Užsienio Delegatūros veikloje. 
Padėtis dar labiau pasunkėjo, kai prof. S. 
Kairiui buvo amputuota koja ir jis nega
lėjo pajudėti iš poilsio namų, kur kelis me
tus gyveno. Tada K. Bieliniui teko ne tik 
lankyti ligonį (100 km. nuo New Yorko), 
bet ir vadovauti partijos darbui bei atsto
vauti partijai Vyriausiam Lietuvos Išlais
vinimo Komitete. Prof. S. Kairio sveika
tai blogėjant ir 1964 m. gruodžio mėn. jam 
mirus, K. Bieliniui užkrito visa darbo 
našta.

Turėdamas didelį politinį patyrimą, K. 
Bielinis nepalūžo po šia našta. Jis, kaip ir 
anksčiau, nepaprastai daug dirbo, dalyvau
davo posėdžiuose, daug prisidėjo prie 
VLIKo apjungimo, o, be to, ruošė spaudai 
sekantį Fondo leidinį. Atrodė, kad amžiaus 
našta nesumažino jo darbingumo. Iki pat 
paskutinių dienų jis išsaugojo gerą atmintį 
ir šviesų protą. Jis buvo nepamainomas 
mūsų veiksniuose ir partijos vadovybėje. 
Jam mirus, lietuvių politinė išeivija, o 
ypač Lietuvos Socialdemokratų Partija 
nustojo didelio darbininko ir pasiaukoju
sio kovotojo dėl Lietuvos laisvės.

Ta negailestingoji mirtis uždeda jaunes
niosios kartos žmonėms pareigą tęsti jo 
nebaigtą darbą ir laimėti.

J. Vilčinskas

IMČIAg
PER SLENKSTĮ

Ypatingas jausnjas apima žmogų, kai at
eina paskutinioji metų diena. Paskutinioji 
jų valanda. Kiekvienas tuo metu ilgiau ar 
trumpiau susimąsto. Prieš dvasines akis iš 
kyla pereitų metų vaizdai ir visa tai, kas iš 
gyventa gera ar bloga. Aiškiai matoma, 
kas buvo, kas įvyko ir kas jau niekad ne
bebus pakeičiama. Tai tartum įvairiau
siom raidėm prirašyta knyga. Tik ateitis 
lieka nežinoma, tai tartum balti, tušti ne
prirašyti lapai, kuriuos tuoj vėl reikės už
pildyti.

Atsisveikinimas su senaisiais metais ir 
jų palydėjimas į amžinybę tai tartum da
linė žmogaus mirtis. Augantis jaunimas to 
taip neišgyvena, nes maža dar turi praei
ties, ateitis dar prieš akis, bet kas'ilgiau 
mynė šios žemės vieškelius, žino, ką reiš
kia metų po metų palydėjimas į aną amži 
nybę. Žmogus ieško suraminimo ir paguo
dos. Mirsiu, sako poetas Horacijus, bet mir 
siu ne visas, nes pasistačiau paminklą, tvir 
tesnį už varį. Taip jis kalbėjo, kuris tikėjo 
savo veikalų nemirtingumu. Bet kiek tėra 
poetų ir keli jų tegalėjo pasistatyti tokius 
paminklus, kokius savo poezijos veikalais 
pasistatė Homeras, Vergilijus, Horacijus, 
Dantė, Šekspyras? Milijonai gi žmonių tu
ri prisipažinti su mūsų Maironiu, kad „iš
nyksiu kaip dūmas, išblaškomas vėjo, ir 
niekas manęs neminės: tiek tūkstančių am 
žiais gyveno, kentėjo, ir kas jų nors vardą 
atspės?“ Taip mūsų didysis poetas atspėjo 
paprastų, eilinių žmonių likimą. O kiek 
buvo poetų, kurie, tiesa, pasistatė pamink
lą savo garbei, bet tyčia ar netyčia nepasi
rūpino savo sielos likimu.

Žengiant per naujų metų slenkstį, mums 
kaip tik ir tenka sustoti ties šiuo klausimu, 
ties pačia giliausia ir galutine žmogaus pro 
blema. Juk tas ypatingas jausmas sutin
kant naujus metus yra ne kas kita, kaip su 
simąstymas ties savo likimu. Stojam į nau 
ją gyvenimo ir veikimo barą, nuo kurio 
sėkmės tas likimas žymiai priklausys. Dėl 
to ir susimąstom, kad neviską galim pa
tys pakreipti, kaip norim, kad tą mūsų liki 
mą valdo dar Ranka, kurios tikslų niekas 
neištyrė. Tačiau mokėti jai paklusti, mokė-

ti priimti jos siunčiamą valią yra didelė iš 
mintis. Tais žodžiais kasdien meldžiamės 
— teesie Tavo valia.

I Iškyla reikalas kaupti ne aną poetišką 
garbę, bet ieškoti sielos ramybės, susitai
kymo su dieviškąja valia. Jo valia teesie 
mūsų ramybė.

Yra turtų, didesnių už anuos poetiškus 
garbės lobius. Yra turtų, kurie neatimami 
ir nepanaikinami užmušant kūną. Apie 
juos Kristus kalbėjo: „Nekraukite turtų že 
mėje, kur rūdys ir kandys suėda ir vagys 
įsilaužia ir pavagia. Bet kraukite turtus 
danguje, kurių nei rūdys nei kandys nesu
ėda, nei vagys neįsilaužia ir nepavagia“. 
(Mat. 1,19). Tais turtais galim laimėti sie
los gyvybę ir amžinybę. Tai visos Kalno pa 
mokslo dorybės, visi meilės darbai. Jų ieš
kodami ir siekdami, galim drąsiai žengti į 
naujuosius metus be pavojaus pralaimėti 
gyvenimo kovą, nors ji būtų žiauriausia.

k.v.k.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

— sausio 9 d., 11 vai., 21BIRMINGHAM 
Park Rd.

NOTTINGHAM
St. Patrick's bažn.

BRADFORD — sausio 16 d., 12.30 val.
ROCHDALE — sausio 23 d., 12.30 val.
HUDDERSFIELD — sausio 30 d., 1 v. p.p.

— sausio 9 d., 12.30 vai.,

Atremontuoti M. Valančiaus namai

„Tiesoj' rašoma, kad Varniuose buvo at
remontuotas senas namas, prie kurio sie
nos prikalta šitokia memorialinė lenta: 
„Šiame name 1850-1864 metais gyveno ra
šytojas Motiejus Valančius“.

Tai turi būti vyskupijai priklausęs na
mas, nes Valančius juk buvo vyskupas, (r)

K. BIELINIO RAŠTAI

Kas norėtų įsigyti ALSS Literatūros Fon 
do leidinius:

K. Bielinio — DIENOJANT — kaina 18 
šil.; PENKTIEJI METAI —18 šil.; TERO
RO IR VERGIJOS IMEPERIJA SOVIETŲ 
SĄJUNGA — 10 šil. — rašykite „Darb. 
Balsui“, 1 Ladbroke Gardens, London, W. 
11.

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

Kaimas kryžkelėje
(56)

Pruncė sunkiai šniokštuoja, panarinęs 
galvą kaip įerzintas bulius. Akių balty
mai pritvinkę kraujo, prižėlusios šnervės 
išpūstos, lūpos apsiputojusios, stori pirštai 
apgniaužę stalo kraštą, rodos, tuoj atlauš 
kaip plotkelę.

Lapinas supranta: pats laikas slėpti rau
doną skudurą. Dar vienas neatsargus mos
telėjimas, įr įsiutinto galvijo ragai gali 
įsmigti ne ten, kur taikomi.

— Nurimk, Prunce. Sėskis, — švelniai 
sako Lapinas, jau būkštaudamas, ar ne- 
persūdė. — Myliu tave. O kad mažumą už
gavau, prabošyk: turėjau pasakyti, kaip 
Toleikis kalba ant tavęs.

Pruncė akimirką žiūri j geradarį su ne
pasitikėjimu, paskui, sunkiai šniokšdamas, 
sėdasi ant suolo. Paniuręs ir grėsmingas.

— Toleihis?
— Kas gi kitas, Prunce, kas? Toleikis 

pyksta ant visų, kurie nedirba kolūkyje, o 
ant tavęs labiausiai. Sako, reikia tą kvailį 
išvežti į Pažaislį, uždaryti bepročių na
muose...

— Aš... mane... išvežti... Tuosiu į snu
kį, pus išvežti!

— Ką tu duosi. Nieko neduosi, Prunce. 
Įmes surišę į sunkvežimį ir nugrūs į be
protnamį. O ten užduos vaistų ir nukratysi 
kojas... Blogi tavo popieriai, Prunce, oi, 
blogi.

Silpnaprotis kurį laiką sėdi be žado. Iš
sigandęs ir nusiminęs. Bet netrukus vėl 
užsiliepsnoja pykčiu. Pašoko, blaškosi kam 
baryje, daužydamas galingu kumščiu krū
tinę, švokščia:

— Užmušiu! Feilis, baslys! Per galvą! 
Neišveš!

— Išveš, Prunce, oi, išveš. Toleikis tuš
čiai nesisvaido žodžiais. Mirs, bet savo pa
darys...

— Mirs, mirs! — staugia kvailys. — 
Feilis, baslys! Mirs!

įėjo Morta dengti stalo.
— Kas čia per kalbos? — sako piktai.

— Kam jį erzini?
— Vyrų kalbos, Mortel, vyrų. Ne tau, 

moterėle, suprasti. — Lapinas paslepia 
šypseną ūsuose, bičiuliškai tapnoja silpna
pročiui per petį. — Išgersim, Prunce?

— Iš... fonas Lafina, iš...

— Tu pirmas mano svečias, Prunce. O 
Toleikis... •

— Neišveš! Feilis, baslys per galvą! Ne
išveš...

Sulojo šuo.
— Strazdienė ateina. Bus tau pora, 

Prunce. Betrūksta Kašėto su armonika — 
galėtume pradėti šokti. Sutrypsim, Mortel?

— Tau vis vėjai galvoj.
— Duosime į padą, moterėle, oi, duosi

me. Pag Grigą žemė drebės.
— Labą dieną. Sveiki. Jau švenčiate?
— Sveika, Strazdien. Prašom į galą. Na 

ir išsipusčiusi! Bateliai nauji, šilkai kaip 
voratinklis bobų vasarą — saulutė persi
šviečia... O kvapai, kvapai... Nuodėmė, ne 
boba, šlamėk arčiau, susiglauskime šlau
nimis, palinksmink seniui širdį.

— Dėkui, Motiejau, dėkui, brangusis. 
Girdėjau, tavoji apsirgo. Sakau, reikia ap
lankyti.

— Apsirgo, taigi. Guli. Ką padarysi, to
kia Viešpaties valia. Kas gimė, tas turi 
sirgti ir mirtį. Dulke buvai, į dulkę pavir
si, taigi... Sėsk, Stazdien, būk viešnia, vien 
ligonių lankymu nebūsi išganyta. Kodėl 
Beniaus neatsivedei?

— Atsisėsiu, kad taip prašai, Motiejau, 
priimsiu malonę, brangusis. — Strazdienė 
prieina prie suolo, iššaukiamai kraipyda
ma apvalias šlaunis. Pasikelia suknelę, sė
dasi. Neva nori paslėpti per daug apnuo
gintus kelius, o iš tikrųjų dar labiau atsi- 
plėšia. — Kam jo čia reikia, to pienininko, 
Motiejau, kurių galų, brangusis? Ar su 
varškėčiais dažysim?

— Ar jau galai nebesueina, Strazdien?
— I vestuves trenksis, šviežių mergų 

įsigeidė^ O man kas? Tokių pienburnių vi
sur pilna, kaip utėlių ubago marškiniuose. 
—Strazdienė nerūpestingai nusijuokia, ta
čiau neįstengia paslėpti apmaudo. Širdis 
įskaudinta, kupina kankinančių abejonių 
ir nežinios, kunkuliuoja kaip aklinai užda
rytas katilas.

VI

Jaunųjų pietūs pačiam įkarštyje.
Tadas su Birute sėdi kampe po dideliu 

raštuotu rankšluosčiu. Šalia jų iš vienos- 

pusės piršlys, iš kitos svočia, toliau poro
mis pajauniai. Ankšta trobikė prisikimšu
si svečių, nėra kur apsisukti. Stalai ap
krauti valgiais, nustatyti gėrimais — lopy- 
nėlio plikos staltiesės nematyti. Skamba 
lėkštės, keliami stiklai, juokas, skraido 
šmaikščios frazės, palydimos griausmingai 
pratrukusio kvatojimosi. Garuoja dubenys 
su žąsiena, rūkytu ir šviežiu bekonu, troš
kintais kopūstais, dešromis ir kitais seilę 
traukiančiais patiekalais. Nosį trina pada
žų kvapai. Baltuoja geltonuoja stiklainiu
kai su krienais ir garstyčiomis, lėkštės su 
karšta burokėlių mišraine. Turtingas sta
las, nėra ko sakyti. Ne be reikalo Grigienė 
pasikvietė šeminįnkę iš miesto. Bet dar ne 
viskas, kas [matyti ant stalo. Viešviliškė 
parodys savo meną, kai po karštų vėl pra
dės nešti šaltus užkandžius — kapotinius, 
vyniotinius, įdarytus kiaušinius, silkes — 
marinuotas, kapotas, keptas, su aliejumi ir 
be aliejaus, su grietine ir be grietinės, — 
kai, padėjus tortus, pasipils visokie cuk- 
rainiai, meduoliai, kepti lašiniuočiai, varš
kėčiai, išsuktu cukrumi išmargintos „ber
žo šakos“, „baravykai", „ežiai", va tada 
pamatysite, ką gali buvusi klebono gas- 
padinė.

Daržinaitė irgi pilna svečių. Dvi eilės 
stalų nusėdusios petys į petį, nėra kur uo
dui nosies įkišti. Antras daržinaitės galas 
būtų tuščias, bet čia numatyta vieta šo
kiams. Kampe guli sumesti muzikos in
strumentai. Muzikantai kartu su svečiais 
kemša gūžius, papildo geros nuotaikos at
sargas.

Patalpa gausiai išpuošta medžių šako
mis. Durys išimtos, o staktos apjuostos sto 
romis ėglių pynėmis. Žvirbliai skraido pa
kraigėje, stebėdamiesi nematytu reginiu. 
Bent du šunes slankioja aplink, rinkdami 
kaulus, kurie be atvangos lekia pastalėsna, 
nes niekas čia nesivaržo. Kai kas, manyda
mas nesąs tinkamai įvertintas, iš pradžių 
pasijuto nesmagiai, kad nepasodino trobo
je, prie vestuvių grietinėlės, bet nepasiten
kinimas išgaravo su kylančia nuotaika. Iš 
tikrųjų, kuo čia blogiau? Vaišės tos pačios, 
šeimininkės vienodai meilios; siuva kaip 
bitelės į ten ir atgal, nešinos tolydžio nau
jais patiekalais, prašo vaišintis, o Robin
zonas nė akimirkai nepamiršta savo parei
gos: butelis veja butelį, ąsotis ąsotį. Ir vis 

šviežias, vis su puta, vis iš gerosios stati
naitės.

Troboje sujudimas. Kažkas skambina 
peiliu į stiklinę. Girdėti šauksmai:

— Tylos! Dėmesio! Pirmininkas prašo 
žodžio!

— Piršlys kalbės!
Pamažu triukšmas rimsta. Visi sužiuro 

į jaunųjų kampą. Robinzonas, įėjęs su ki
biru šviežio alaus, sustingo prie durų. Pro 
atdarus langus girdėti, kaip daržinaitėje 
ūžia įsilinksminę svečiai.

Arvydas atsistojo užstalėje, laikydamas 
pakeltą stiklelį. Skruostai paraudę, akys 
spindi, visame kūne svaiginanti šiluma, 
tačiau galvoje aišku, šviesu.

— Jaunavedžiai! Tadai ir Birute! — Pa
sisuko į jaunuosius, pagarbiai lenkiasi 
jiems. — Brangūs svečiai! Piršliui derėtų 
palinksminti stalą sąmojumi, kaip priimta 
mūsų senolių, bet aš, deja, neturiu tos gam 
tos dovanos. Todėl nepykite, kad išeis ne 
visai pagal paprotį. Jaunieji jau nebesilai
ko senų papročių, o kuria naujus, savus, 
atitinkančius naujų laikų dvasią. Štai Ta
das ir Birutė. Prisiekė vienas kitam ištiki
mi būti ne išgalvoto Dievo, o savo sąžinės 
akivaizdoje. Juos sujungė ne kažkokie 
mistiniai kunigo burtažodžiai, o tvirtas 
garbės žodis, kurį abudu davė savo širdy
se. Už jūsų laimę, jaunavedžiai! Už gerą 
sugyvenimą! Už tvirtą komunistinę šeimą! 
Būkit vienas kitam atidūs, jautrūs. Nenu
siminkite, jeigu karšto jaunatviškos mei
lės jausmo ir nepakaks visam gyvenimui. 
Meilė ne amžina. Amžina tik draugystė. 
Saugokite ją kaip savo akį! — Paskuti
niais žodžiais Arvydas tarsi nori save įti
kinti, padrąsinti. Akyse šmėsteli ir tuoj iš
nyksta Ievos paveikslas. — Už taurią vyro 
ir žmonos draugystę! Už jūsų būsimus vai
kus, Tai ir Birutė. Kad jie būtų laimin
gesni už jus, kaip jūs esate laimingesni už 
savo tėvus, šiandien jūs pasirašėte civili
nės metrikacijos aktą. Jūsų vaikams tik
riausiai jokių parašų nebereikės — pa
kaks be liudininkų duoto žodžio. Ir kas ži
no, gal jie savo vestuves kels kitoje plane
toje? Už gyvenimą, kuris daro žmogų die
na iš dienos protingesnį, geresnį, laimin
gesnį!

Visi nedarniai stojasi, daužiasi stikliu
kais. Kai kas pasiskubino išgerti, tad ne
smagus žvalgosi į šonus ir, negavęs rodos, 
kilsteli tuščią prie lūpų. Tik Gaigalas ne
sivaržydamas prisipila sau ir Strazdų Vin
cei, abudu susidaužia ir išgeria, kai visi 
jau atsisėdę. Vincė jaučiasi nepaprastai 
pagerbtas, kad pasodino troboje su jaunai
siais ir dar Nadią šalia įspraudė, žino, 
kam už tai turi būti dėkingas, todėl neati
traukia įsimylėjusio žvilgsnio nuo Arvydo.

— Toleikis išsėmė visus tostus, — sako 
Verdenis, be ceremonijų grauždamas žą

sies šlaunį. Jo dešinė akis visą laiką ner
viškai trūkčioja; riestas smakras taukuo
tas, įdubę skruostai skaisčiai paraudę.

— Toleikis visada užsimoja, kad būtų 
užsimota, — įsiterpė Daujotas. — Kur ta
vo galva, Verdeni, išleisti tokį žmogų? Jis 
gi tuoj patį įsidės į kišenę!

— Mane? Padėk Dieve, padėk Dieve, — 
Verdenis atlaidžiai šypsosi. — Geras tėvas 
nemeta vaiko nuo sprando. Tegu pajodinė- 
ja, pažaidžia...

— Ale nepasitikėk per daug savimi, Ver 
deni, — atsiliepia Paliūnas. — Rajone trys 
milijonieriai. Tavo milijonai svariausi. O 
kas bus po metų kitų, tai dar nežinia. Liep- 
giriai kai iššoks, kai griebs...

— Griebkit, griebkit. Nepavydžiu. Kiek
vienam smagiau gyventi šalia turtingo, o 
ne šalia elgetos kaimyno.

—- Putiesi, Verdeni, kaip rupūžė prieš 
lietų, — neiškenčia Gaigalas neprimetęs 
savo trigrašio. — Bepigu tau girtis savo 
milijonais, kad kolūkis iš pirmos dienos 
tvirtai atsistojo ant kojų, po velnių.

— O kas jį pastatė?
— Na ir kas? — Gaigalas mažumėlę su

trinka. — Nereikia didelės galvos, kai iš 
pradžių visko pilna, neiššvaistyta. Tu būk 
gudrus čia, pas mus, po visokių rupūžių 
Tautkų, Bariūnų karaliavimo...

— Tave reikėjo paskirti pirmininku, — 
pertaria Martynas įsižeidęs.

— Tavęs neužkabinau. O jei atsiliepei, 
prašau — ir tu tinki į tą kompaniją. 
Minkštakiaušis... — kerta iš peties Gaiga
las, nors ir vilki išeiginiu Martyno švarku.

-— Martynui buvo sunku ką nors bepa
daryti, — skubiai įsiterpia Arvydas, norė
damas užbėgti kivirčui už akių. — O ma
ne be laiko giriate. Nieko tokio dar nepa
dariau ir nežinau, ar padarysiu. Ne taip 
lengva, kaip iš šalies atrodo. Štai kuris 
laikas stengiuosi atpratinti vieną žmogų 
nuo keikimosi, ir tai nieko neišeina. Tai ką 
kalbėti apie svarbesnius dalykus?..

Troba sudreba nuo smagaus juoko. Gai
galas, panarinęs akis, sukioja tuščią stik
lelį.

— Padėsim, padėsim, — globėjo tonu 
prabyla Verdenis. — „Jaunoji Gvardija“ 
neapleis senų draugų. Davėme elitinės sėk
los, ir vėl gausite, jei reikės. Paremsime. 
Bet ir patys nesnauskite. Turite kaip ir iš 
ko. Vien Akmens Varčia ko verta! Aš se
niai būčiau susitaręs su melioracija,-nu
sausinęs. Turėčiau durpių ir kraikui, ir 
laukams patręšti, ir fermų virtuvėms kū
renti būtų. Apsileidimas...

— Esant pinigų, žinoma... — murmteli 
Martynas. HU

(Bus daugiau)
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LIETUVA DABAR b„s‘sZ':±.M
KALĖDOS SIBIRE

Gražu prieš Kalėdas Amerikos miestuo
se. Tikrai jautiesi, kad gyveni laisvame pa
saulyje. Krautuvės nuostabiai pasipuošu
sios ir stengiasi šioje srityje viena kitą pra 
lenkti. Prekių gausumas akį veria, ir sovie 
tijoje gyvenantiems žmonėms būtų tikra 
pasaka, o gal ir „monais“ viską palaikytų. 
Miestų aikštės naktį raibuliuoja ir skęsta 
šviesų jūroje. Miestų gyventojų karštligiš
ka ruoša jau parodo, kad artinasi didinga 
visame krikščioniškame pasaulyje šventė 
— Kalėdos.

Sibire nėra viso to kalėdinio džiaugsmo 
ir grožio. Komunizmas panaikino visas re
ligines šventes. Jis nepamiršo nuskriausti 
ir mažųjų, atimdamas iš jų Kalėdų eglutę 
ir senelį su dovanomis.

Beveik visi rusai jau nešvenčia Kalėdų. 
Per 48 metus komunizmas jau išauklėjo 
naują žmogų ir atpratino jį nuo religinių 
švenčių ir su jomis susijusių papročių ir 
tradicijų. Kalėdos anapus geležinės uždan
gos praleidžiamos kaip paprasta darbo die
na.

Pasitaiko dar viena kita šeima tikinti. 
Dažniausiai tokios šeimos turėjo giliai ti
kinčias motinas, kurios buvo stiprios va
lios asmenybės. Tokios šeimos dar prisime
na, kad, va, šiandien Kalėdos. Pasikalba 
apie jas, prisimena kalėdinius papročius, o 
jų turi visos krikščioniškos tautos, pakal
ba, kaip anksčiau švęsdavo tą Kristaus gi
mimo šventę. Bet dažniausiai Kalėdos, jų 
papročiai ir liturginės apeigos yra užsiliku 
sios tik senelių pasakojimuose.

Gal būt, sibiriokas tą dieną išsiverda ga 
baliuką mėsos su kopūstais ir šiek tiek so
čiau pavalgo.

Dabar tarybiniai gyventojai yra pilnai 
susigyvenę su komunistinėmis šventėmis ir 
jas švenčia. Kalėdas atstoja Naujieji Me
tai. Šion šventėn dabar ir eglutė įjungta 
ir senis Šaltis. Visos komunistinės mokyk
los, kitokių visai nėra ir būti negali, ruošia 
vaikams eglutes ir dalina dovanėles. Tė
vai irgi dalyvauja šioje šventėje ir džiau
giasi, kai mato savo vaikus deklamuojan
čius, dainuojančius ir šokančius. Jau ne
svarbu, kad kiekviename žodyje skamba 
panegirikos tarybinei santvarkai.

Sibire visai nėra naujai apgyventose vie
tovėse cerkvių, šventyklų ir dievnamių. 
Daug pristatyta naujų gyvenviečių, kolcho 
zų ir rajonų centrų, bet juose nerasi nė vie 
nos bažnyčios. Yra dar ir viena kita cerkvė 
ar bažnyčia užsilikusi senuosiuose Sibiro 
miestuose — Tomske, Omske, Novosibirs
ke. Tačiau tų miestų nepasieksi, nes milži
niški nuotoliai ir visai nėra kelių.

Kiekvienas kolchozas turi savo klubą, 
kuriame yra raudonasis kampelis, bibliote 
ka, skaitykla ir vyksta šokiai. Čia galima 
pasiskaityti komunistinius laikraščius ir 
pasisemti „išminties“ iš antireliginės lite
ratūros apie buržuazinį išmislą ir liaudžiai 
mulkinti išgalvotą šventę — Kalėdas. Lai
kas padaro savo.

Taip, bažnyčių Sibiro naujokynuose ne
pastatė, bet kapinių nepamiršo įsteigti: ne
pagailėjo gabalo krūmų ir balos aptverti 
viena eile spygliuotos vielos. Jie jau žinojo, 
kad ištremtieji mirs, nes mums buvo suda
rytos tokios gyvenimo sąlygos, kad visi iš- 
kristume badu. O badas! Viešpatie, kokia 
baisi ir sunki mirtis. Laisvasis pasaulis to 
nežino ir nesupranta. Komunistai nusiplo
vė, kaip Pilotas pasmerkęs Kristų, rankas 
dėl ištremtųjų mirties. Girdi, mes nešau- 
dėm, kaip vokiečiai kad darė, patys išmi
rė. Kad nors būtų davę ramiai numirti. 
Bet ne. Ir sunkiai sergantieji turėjo dirb
ti, kad išlaikytų prižiūrėtojus ir jų virši
ninkus, o patys čia pat taigoje, atsisėdę po 
kedru pailsėti, pasiliko amžiams sėdėti.

SLOQOS
Nors medicina jau tiek pažengė, kad kai 

kuriais atvejais net mirusį prikelia, bet 
paprastos slogos ne tik nemoka pagydyti, 
bet negali jos net išaiškinti. Nepaisant šim 
tų „vaistų“, kurie, esą, „gelbsti" prieš slo 
gas, dar nėra tikro vaisto surasta. Kas 
reikšmingiausia, kad tūkstančiai daktarų 
tyrinėjo slogą, bet iš pagrindų jos neišaiš
kino.

Viena rimtesniųjų kvėpavimo takų ligų 
yra influencą, kuri skiriasi nuo paprastos 
slogos pakilimu temperatūros, gėlimu, 
skausmais ir apskritai bloga savijauta, o 
neretam ji yra net mirties priežastis, ypač 
žmonėms su chroniškomis plaučių, širdies 
ir kt. ligomis.

Didžiausia slogų dalis praeina lengvai ir 
tai dėl to, kad organizmas yra jau susida
ręs imunitetą prieš slogą sukeliančius pe
rus. Daugiausia slogas sukelia ne bakteri
jos, bet virusai, štai dėl ko prieš jas ne
gelbsti antibiotikai, išskiriant dvi virusų 
rūšis, kurios sukelia į pneumoniją panašią 
influencą. Prieš jas antibiotikai veikia, ir 
štai dėl ko patartina iš anksto nuo jų apsi
saugoti įsiskiepijant.

Naujausieji prieš influencą skiepai ap
saugo ir nuo daugiau tos infekcijos rūšių, 
pvz., nuo vadinamosios adenovirus, dėl to 
svarbu visada apsisaugoti, sykį per metus 
įsiskiepijant, nes vienos ar kitos rūšies 
„flu“ visą laiką sukaliojasi aplinkui, kad 
ir retai tesukeldamos epidemijas.

Per visą tremties laiką nešventėm Sibi
re nė vienų Kalėdų. Dažnai net nežinoda
vom, kad, va, šiandien Kūčios, kad šią ty
liąją naktį ateis pasaulin Kūdikėlis ir at
neš geros valios žmonėms taiką ir ramybę, 
tik, žinoma, ne Sibiran, ne komunizmo pa- 
vergtuosna kraštuosna. Išbėgo Kalėdų Kū
dikėlis nuo raudonųjų erodų į laisvąjį pa
saulį, kur Jam be baimės šaukiama Hosa
na, kur Jo buveinės auksu ir sidabru tvis
ka, kur marmurinės kolonos remia milži
niškų šventyklų skliautus.

Tūkstančių tūkstančiai ištremtųjų lietu
vių amžiams pasiliko gulėti Sibiro kapiny
nuose. Kas juos prisimins Kūčių vakarą? 
Daugelio niekas nepaminės, nes yra išmi- 
rusios ištisos šeimos. Jei prisimins juos, tai 
tik išlikę gyvi bendro likimo draugai. Daug 
ten guli ir mano asmeniškai pažįstamų ir 
bendrą vargelį vargusių draugų. Ilsisi ten 
jaunutė Zarasų gimnazijos moksleivė Al
dona Januševičiūtė, kuri taip nenorėjo 
mirti ir jau mirties agonijoje dar audė at
eities gyvenimo svajas. Greta atsigulė ir 
jos mamytė. Pasiliko ten ir senukas lenkas 
nuo Dūkšto, kuris nuo pat Naujosios Vil
nios mus guodė ir mokėdavo surasti nura
minimo žodį. Jis ir Sibire nuolat kartoda
vo: „Pojedziem do chaty“. Bet nenuvažia
vo namo. Išvažiuodama dar aplankiau ka
pinyną ir atsisveikinau su visais. Ant senu 
ko lenko kapo jau kryželis buvo nupuvęs 
ir nuvirtęs. Čia pat guli mirę badu: du Stu- 
peliai, du Pacerskiai, du Repšiai senukai, 
Tamašauskas ir daugybė kitų. Sustojau 
prie Mindaugėlio ir Algiuko Preibių ka
po, nes šiuos kapus aš pyliau savo ranko
mis. Jie šių švenčių metu bus laimingesni 
už kitus, nes tikrai žinau, kad jų tėvelis 
Kūčių vakarą prisimins savo sūnelius ir 
nubrauks nuo skruostų dvi dideles ašaras.

O kas prisimins tą lietuvę tremtinę, ku
ri, sunkiai sirgdama, 40 km atėjo pėsčia į 
Bakčiaro ligoninę. Kolchozo komunistiniai 
„ponai“ pastotės sergančiai nedavė. Atėjo, 
sukniubo prie ligoninės laiptų ir mirė...

Užsimerkiu ir matau didingą ir kalėdiš
kai pasipuošusią Sibiro taigą. Nespėjo dar 
komunistai vergų rankomis jos iškirsti. Ji 
dar ginasi savais neišmatuojamais plotais 
ir neįžengiamais tankumynais. Gražu čia 
žiemą. Pusantro metro sniego danga apklo
ja žemę ir saugoja augalėlius nuo šalčio, 
kurs čia siekia 60 laipsnių Celsijaus. Snie
ge po eglute šildosi baltasis Sibiro kiškelis. 
O kedrai, pichtos ir pušys puošia baltą Ka
lėdų vaizdą savo amžinai žaliuojančiomis 
viršūnėmis. Jų tankiuose spygliuose nuo 
šalčio slepiasi- mažytis Sibiro paukštelis 
kedrovka, nes medžių pastogėse būna šil
čiau.

Sibiro taigos nuklotos lietuvių kaulais. 
Jų kapai nežinomi ir amžiams paąjliks pa
slaptis. Vieni taigose sukniubo ir mirė ba
du, kiti ligos pribaigti čia užmerkė akis, 
nes buvo į darbą išvaryti su 40 laipsnių 
temperatūra, daugelį sutraiškė bevirsdami 
taigos milžinai. Kas juos visus prisimins 
Kūčių vakarienės metu?

Apvaizda ir jais pasirūpins, ir gimęs Kū 
dikėlis ir jiems ties savo rankutes. O anks 
tų Kalėdų rytą ant jų kapų linksmai žais 
ir siausdami šildysis vikrūs Sibiro taigų 
gyventojai burundukai (burundukas yra 
margas voverių giminės žvėriukas. Jie gy
vena kedruose ir minta jų riešutais)...

VIETOJ TAURĖS... SKRYBĖLĖ
Rodezijos sostinėje, Solsberio mieste, 

kasmet žaidžiamas dr. Eivės skrybėlės 
šachmatų turnyras. Jo nugalėtojas apdo
vanojamas pasaulio eksčempiono dr. Eivės 
pereinamąja skrybėle, kurią jis pamiršo 
rūbinėje savo 1954 m. kelionės po Afrika 
metu.

Kas daryti slogai apsėdus? Kodėl sloga 
labiau „limpa“ rudenį, žiemą ir pavasarį? 
Kodėl vieni dažniau ir greičiau apsikrečįa 
slogomis, kiti rečiau ar visai retai? Ar ga
lima prieš slogas įsigyti imunitetą (atspa
rumą)? Kas daryti, kai, nepaisant visų at
sargos priemonių, slogos apsėda?

Manoma, kad visi mes greičiau ir tik
riau gauname slogą, kada susilpniname 
savo atsparumą nepakankamai miegoda
mi, netinkamu valgymu, nesimankštinimu 
ir neprisipratinimu prie temperatūros ki
timų.

Kas daryti, kai slogos virusai įsimeta, 
kad greičiau būtų galima jų nusikratyti? 
Priklauso nuo mūsų organizmo, kad jis iš
vytų lauk virusų invaziją! Ir neleistų ki
tiems perams sekti paskui pirmuosius! Ka 
da šaltis (sloga) ilgesnį laiką nepraeina, 
reiškia, kad į virusų apkrėstas membra
nas yra įsimetusi jau kita bakterijų in
fekcija.

Išmintingiausias metodas rekomenduo
jamas tai slogą gavus būti namie ir kiek 
galima daugiau lovoje. Gerti apsčiai van
denį, o jei aspirinas gelbsti, tai vartoti as
piriną. Ir kuo daugiausia miegoti.

Taip darant yra daugiau garantijos, kad 
infekcija neišsiplės į plaučius arba nesu
kels rimto gerklės uždegimo.

Tai visa, ką galime daryti slogai prasi
dėjus.

Dr. J. Gutauskas

VEDA: V. Čekauskienė-Grinkevičlūtė

INDIJOJE

Du žurnalistai, kurie važinėja po Indiją, 
tarp kita ko, perduoda vaizdą apie du vai
kučius prie šulinio. Abiems jų ne daugiau 
kaip 5 metai. Vienas jų semia kibiriuku 
vandenį ir pila ant kito, kuris stovi pasi
kėlęs marškiniukus iki pažastų. Paskui jie 
pasikeičia vaidmenimis — jau apipiltasis 
pila vandenį ant savo draugo. Abu žiūri 
vienas į kitą klausiamai: ar jau gana? Api
pilamasis purto galvutę, vadinas, dar ma
ža, dar reikia jam daugiau vandens.

Ar čia toks vaikų žaidimas Indijoje? O, 
ne! Tai visai rimtas dalykas. Reikia many
ti, jog vaikai palietė ką nors uždrausto, 
„nešvaraus“; gal jie net žaidė su „nelie
čiamųjų" vaikais ir bijo eiti namo, tad 
stengiasi pirmiau nuplauti savo nusikalti
mus, „nešvarą“. Tėvai iš pat mažens kala 
vaikams į galvas, kad jie saugotus! „nešva
ros“. Bet tiktai mokslininkai - žinovai ži
no, kas Indijoje laikoma „nešvariu“, o visi 
kiti žmonės gyvena nuolat baimėje, kad 
jie gal nusikalsta, palietę „nešvarą“.

Visa Indija, ne mažiau kaip 400 milijonų 
žmonių, kurie gyvena mažuose miesteliuo
se ar kaimuose, skęsta prietaruose.

Tokių šulinių, kaip kad tie vaikučiai pils 
tesi, Indijoje yra nemaža, gali prieiti prie 
jų ir semtis vandenį. O, ne! Kaip visi žmo
nės Indijoje pasiskirstę į kastas, taip yra 
ir su šuliniais. Pavyzdžiui, tame žurnalistų 
aprašomajame kaime yra septyni šuliniai, 
ir kiekvienas jų priklauso tam tikrai kas
tai. Netoli šulinio stovi vargšės moterys, 
kurios priklauso pačiai žemiausiai „nelie
čiamųjų“ kastai. Jos stovi su kibirais ir in 
dais ir prašo išmaldos. Jos neprašo nei pi
nigų, nei maisto, tik vandens. Jos negali pa 
čios semtis vandens iš šulinio, kad jo „ne
aptaškyti“, o laukia, kad kitos moterys, ei
damos nuo šulinio, pilsteltų į jų kibiriu- 
kus.

Ar nėra Indijoje inteligentų? Ar turtuo
liai negyvena didmiesčiuose, kaip ir vaka
rų žmonės? Ar jie neleidžia naujų įstaty
mų, kurie žada moterims lygias teises ir 
draudžia lupikauti, reikalauti kraičio ir 
vykdyti vaikų sutuoktuves? Taip, yra, bet 
tai nieko bendra neturi su 400 milijonų, ku 
rie negyvena didmiesčiuose ir prisilaiko 
kastų ir religinių įstatymų, daug stipres
nių negu valstybiniai įstatymai. Ypač sun-

IŠ KLUMPIŲ ISTORIJOS

Kas pabuvojo Žemaitijoje, be abejo, ge
rai įsiminė medines klumpes. Jos čia, ypač 
vakarinėje dalyje, yra tradicinė avalynė 
šlapiu pavsario ir rudens laiku. Seniau 
žemaičiai klumpes dėvėdavo ne tik prie 
darbo, bet, jomis apsiavę, vykdavo į tur
gų, svečiuosna, į pasilinksminimus.

Pirmą kartą lietuviai su klumpėmis su
sipažino XVIII a. pradžioje, kada didžiojo 
Šiaurės karo metu siautęs maras nusiaubė 
Lietuvą. Mažojoje Lietuvoje teliko tik treč 
dalis gyventojų, ir todėl Fridriko I-jo įsa
kymu į čia buvo atkraustyta kolonistų. 
Netrukus, po 1710 m., į Mažąją Lietuvą 
privažiavo daug šveicarų, kurie atsivežė 
klumpes. Iš čia jos perkeliavo ir į Žemai
tiją.

Yra žinoma, kad maždaug 1850 m. klum
pės pasirodė Plungės apylinkėse. Jas pa
skleidė iš Mažosios Lietuvos atvykęs 
meistras. Rietavo apylinkėse, žmonių pa
sakojimais, klumpes įvedė kunigaikštis 
Irinėjus Oginskis, atsigabenęs klumpadir- 
bį iš Austrijos.

Apie 1865 m. Žemaitijoje dar nedaug te
buvo klumpių meistrų, bet vėliau jų atsi
rado nemažai. Prieš pirmąjį pasaulinį karą 
stambiausias klumpių gaminimo centras 
buvo Plungė. Plungiškiai meistrai klum
pes veždavo pardavinėti ne tik po visą Že
maitiją, bet ir į pramoninius Rusijos mies
tus, turinčius metalo liejimo įmonių. Šių 
įmonių darbininkai noriai pirkdavo žemai
tiškas klumpes, kuriomis avėdavo darbo 
metu.
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kus Indijoje moterų likimas. Pagal kastų 
sistemą Indijoje visų žmonių vertė spren
džiama pagal jų „švarą“ arba „nešvarą". 
Norėdama savo naujagimį kūdikį padary
ti „švariu“, motina laiko jį virš ugnies. Tė
vai suranda savo vaikams vyrus bei žmo
nas ir dažnai apvesdina juos, kol jie yra 
dar visai jauni, nes, pagal seną indišką pa
protį, sakoma, kad „Tėvas, kuris sutuoks 
savo dukrą, kol jai dar yra tik 7 metai, pa
puls tikriausiai į dangų. Tas, kuris sutuoks 
ją 9 metų, bus arkangelu, o tas tėvas, kuris 
lauks, kol jo duktė išaugs ir subręs, spir
gės pragare.

Ištekėjusi net turtingose šeimose marti 
būna ne vyro žmona, bet jo motinos tarnai
tė. Ji turi viską daryti neburbėdama. Ro
dyti savo meilę arba palankumą šeimai 
„viešai“, tai yra tėvų akivaizdoje, labai ne 
gražu ir nepriimtina. Savo meilę reikia 
slėpti. Vyras duoda žmonai tiktai įsaky
mus ir net rūsčiu tonu, nes kitaip gali kilti 
įtarimas, kad jis myli savo žmoną ir kad že 
mi, netyrus jausmai riša jį su ja, o ne vien 
pareiga, kaip pridera. Pareiga yra turėti 
įpėdinius ir palaikyti visą savo „sujungtą
ją šeimą“ (tėvus, brolius, seseris ir t.t.). 
Tik jokiu būdu nerodyti jausmų! Jie el
giasi taip, tarytum net ir vieni du būdami 
nesueitų kaip vyras ir žmona. Nenuostabu, 
kad prostitucija žydi Indijoje kaip niekur 
kitur. O vyrai, grįžę iš „iškylos“, nuplauna 
visas savo nuodėmes ir „nešvarą“, ir vėl 
vyksta namuose veidmainystė.

Nepridera žmonai savo uošvės akivaiz
doje ką nors perduoti vyrui. Ji tą daiktą 
paduoda uošvei, o ši atiduoda tada savo 
sūnui. Indija — tai moterų pragaras.

Jaunuomenė studijuoja, lanko mokyk
las, bet lieka ištikimais seniesiems papro
čiams. Vienas žurnalistas aplankė kaimo 
mokyklą. Tenai buvo 250 berniukų ir tik 
6 mergaitės, nes „mokytoms“ mergaitėms 
sunkiau ištekėti, žurnalistas prašė, kad 
mokiniai duotų jam klausimų, kas juos do
mina, o jis stengsis atsakinėti. Nė viena 
mergaitė nedrįso klausti, o berniukai klau 
sė: „Ar tikite į Dievą? Ar mūsų religija ne 
geriausia pasaulyje? Ar jūs irgi stengsitės 
pasiekti Nirvaną? Ar jūs valgote mėsą? 
Kiek kartų per dieną meldžiatės?“ Tas žur 
nalistas vos tikėjo savo ausimis, girdėda
mas tokius vaikiškus klausimus, nes moki
niams buvo prieš tai paaiškinta, kad jis ap 
važiavo visą pasaulį ir gali daug papasako 
ti apie tolimus kraštus ir jų žmones. Tie 
mokiniai net nežinojo, kur yra Afrika ir 
kur Amerika. Bet jie žinojo, kad jų religi
ja yra geriausia, kad indai yra tobuliausi 
žmonės ir kad negalima valgyti karvės mė 
sos, nes karvė duoda žmogui pieno. Karvė 
yra šventa, kaip motina, nes ji yra gyvy
bės palaikytoja.

Indijoje, kur viskas pagal „švarą“ ir „ne 
švarą" matuojama, kur purvas reguliuoja

DIEVO KARALYSTĖS ŽINIOS
(14)

Kaip bus kankinamas šėtonas
Kai kurie, norėdami „patvirtinti“ pasa

kojimą apie amžinas kančias, pasigriebė 
žodžius, pasakytus Apreiškimo 20:10, šaky 
darni, jog jais esą galima patvirtinti kanki
nimo teoriją. Mes paduodame ištrauką: 
„Velnias, kurs suvedžiojo juos, buvo įmes
tas į ugnies ir sieros ežerą, kur yra žvėris 
ir netikras pranašas, ir jie bus kankinami 
dieną ir naktį per amžių amžius“. Mes jau 
matėm, kad Biblija daro aiškų skirtumą 
tarp „ugnies ežero“ ir „pragaro" arba ha
des, nes pasakyta, kad pragaras bus įmes
tas į ugnies ežerą (Apr. 20:14). Šitas šėto
nui žadėtasis kankinimas yra skirtas tik 
jam ir negali paliesti tų, kurie bus išgelbė
ti iš pragaro ir nuo kurių veidų bus „nu
šluostytos ašaros“. — Apr. 21:4.

O kaip šėtonas bus kankinamas? Ar ga
lime pritaikyti jam viduramžių teoriją, jei 
ji netinka kitiems? Manome, kad ne. Grai
kų žodis, kuris čia išverstas „kankinimu“, 
prof. Strong aiškinimu, yra išverstas iš žo
džio basanos, kurio tikroji reikšmė yra 
„bandymo akmuo“. Tas pat žodis pasirodo 
2 Petro 2:8, kur pasakyta, kad nedori sodo- 
miečių darbai kankindavo teisingojo Loto 
sielą. Mintys apie Lotą, tur būt, yra tokios, 
kad jis kasdien matė, kokios pavojingos yra 
bedieviško gyvenimo pasekmės.

Norėdami teisingai suprasti, kaip bus 
„kankinamas“ velnias, pasinaudosime, at
kreipdami dėmesį į pranašystę, Izaijo 14: 
15-17, kuri šitaip skaitoma: „Tu būsi nu
trauktas pragarą (šeolį), į duobės gilumą. 
Kas tave mato, tie pasilenkia ir į tave žiū
ri. Ar tai tas žmogus, nuo kurio žemė dre
bėjo, kurs kratė karalystes, kurs iš pasau
lio padarė tyrumas, jo miestus sugriovė ir 
savo kaliniams neatidarydavo kalėjimo“ 
(mirties kaliniams).

Palyginus šitą pranašystę apie šėtono su 
naikinimą su pareiškimu Apreiškimo kny
goje, kur kalbama apie jo „kankinimą“, pa 
aiškėja, kad velnias pasidarys amžinu pa
vyzdžiu baisingos padėties, į kokią paten
ka tie, kurie sukyla prieš Dievą. Per am
žių amžius Viešpaties išgelbėtieji laikys jį 
didžioje paniekoje. Nereikia manyti, kad 
velnias pasiliks sąmoningas ir žinos, jog jis 
yra niekinamas. Tokia nėra būtina šito 
teksto prasmė. Mes patys kartais girdime 
vieną kitą sakant apie tą, kuris jiems nepa 
tiko, kol gyveno su jais: „Tas žmogus yra 
miręs, tegul jis dabar ilsisi, nieko nepada
rysime kalbėdami apie jį“. 

santykius su kaimynais - artimais, gyveni
mas turi būti nepakenčiamas. Tarp kitko, 
Indijoje viešpatauja materializmas. „Su
dvasinimas“, kaip ir riksmas apie gyvento
jų perpildymą, yra tik propagandos šūkiai, 
nes specialistai tvirtina, kad Indija lengvai 
gali išmaitinti milijardą žmonių, jeigu ji 
įvykdytų rimtas reformas ir pabaigtų su 
visa ta kastine bei religine nesąmone.

Naujos batų rūšys
„Tiesa“ rašo, kad Šiaulių „Elnio" fabri

kas pradėjo gaminti naują avalynės rūšį: 
iš „gyvatės“, „krokodilo" ir „driežo" odos.

Naujoji avalynė patikusi ne tik šiaulie
čiams, bet taip pat valstybinio lengvosios 
pramonės komiteto visasąjunginio institu
to meninei - techninei tarybai ir Maskvoje 
vykstančios mugės lankytojams.

Kadangi tokios rūšys avalynės yra nau
jos, laikraštis trumpai nupasakoja, kaip 
paruošiama oda tokiems batams. Dar šiais 
metais būsią pagaminta daugiau kaip 7 
tūkstančiai porų tokios avalynės.

Dar numatoma pradėti gaminti moterim 
juodos - baltos ir aukso - sidabro spalvų 
deriniais papuoštus batelius.

Išeitų, kad pradeda veikti Maskvos nu
sistatymas leisti pramonei prisitaikyti prie 
vartotojo. (r)

Naujas durpynas
Tarp Marijampolės ir Prienų dabar sau 

sinamas pelkynas, kaip rašo „Tiesa“. Jau 
nusausinta 600 ha, ir čia bus naujas durpy 
nas, kuris kasmet pagaminsiąs 130.000 to
nų durpių — 70.000 tonų kurui ir 60.000 
kraikui. Dirbsią apie 300 darbininkų. Ištek 
lių užteksią 40 metų dirbant visu pajėgu
mu. (r)

Atsilieka statyba
„Liaudies Ūkis“ (Nr. 9) rašo, kad Lietu

voje nepatenkinamai vyksta pramonės įmo 
nių statyba. Planas įvykdytas tik 80 proc. 
Ypač atsiliekama statant Alytaus medvil
nės verpimo fabriką, Utenos trikotažo fab 
riką ir Panevėžio linų fabriką. Iš numaty
tųjų paleisti 7 lengvosios pramonės įmonių 
iki birželio mėn. buvo paleista tik viena. 
Iš numatytųjų paleisti 18 maisto pramonės 
objektų paleista tik 3. Su dideliais pavėla 
vimais paleistas Kaišiadorių klijų fabri
kas, Marijampolės cukraus fabriko difuzi
jos cechas, Skaudvilės pieno perdirbimo 
įmonė ir Lt.

Numatomi sodai
Vilniškė „Elta“ skelbia, kad Panevėžio 

valstybinis medelynas numato šįmet išpar
duoti kolchozams ir sovchozams daug vais
medžių ir vaiskrūmių. Visus pasodinus, su 
sidarysiąs 450 ha sodų plotas. (r.)

žinoma, iš tiesų mūsų kalbėjimas nebe
gali nieko gera nei bloga padaryti tam, ku
ris yra numiręs; panašiai amžinas išnieki
nimas, sumestas ant šėtono, nepalies jo tar
da, kai jis bus galutinai sunaikintas ugnies 
ežere; tačiau žmonės neduos jam ramybės, 
jie laikys jį pavyzdžiu, parodančiu, kokios 
pavojingos yra piktų ir savimeilės darbų 
pasekmės. Tokiu būdu dieviškasis leidimas 
blogo virs amžinu palaiminimu visiems, 
kurie tik priims ir klausys Dievo įsakymų. 
Tokiu būdu kiekvienas galės prideramai at 
skirti gera nuo bloga. Neabejotina, kad di
džiuma pasirinks, kas gera.

Skyrius 4

DVASIOS IR DVASIŠKUMAS

„Nes ir Kristus kartą kentėjo už nuodė
mes, Teisusis už neteisiuosius, kad jis mus 
atvestų pas Dievą, būdamas, tiesa, numa
rintas kūnu, bet gyvas padarytas dvasia; 
ją jis nuėjęs skelbė kalėjime esančioms 
dvasioms, kurios kadaise buvo nepaklus
nios, kai Dievo kantrumas laukė Noės die
nomis, tuo metu, kai buvo statoma arka, 
kuria nedaugelis, tai yra, aštuonios dūšios 
(sielos) buvo išgelbėtos per vandenį“. — 1 
Petro 3:18-20.

KAD Dievo žodžio tiesos negali būti pri
deramai suprastos ir įvertintos, jei neįsi
žiūrime į visus liudijimus, kalbančius apie 
kurią nors temą, aiškiai parodo kai kurie 
sakiniai apie tai, kur buvo Jėzus tuo tarpu, 
kai buvo miręs, iki jo prisikėlimo.

Apaštalas Petras, kalbėdamas apie Vieš
paties Jėzaus mirtį ir prisikėlimą, cituoja 
Senojo Testamento pranašystę ir sako, kad 
Jėzus buvo pragare (Psa. 16:10; Ap. Darb. 
2:27-32). Klaidingos mintys apie tai, ką 
pats Jėzus pasakė piktadariui ant kry
žiaus, įtikino daugelį, kad anas nusidėjėlis 
nuėjo į „rojų“ tuojau po mirties; o paviršu 
tiniškai skaitant aukščiau paduotąjį teks
tą, atrodo, lyg kad Jėzus nuėjo kitur kur 
skelbti „kalėjime esančioms dvasioms“.

(Bus daugiau)

Kas domisi Tiesa, reikalaukite (nemo
kamai) spaudos, knygelių ir traktatų šiuo 
adresu:

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

U.S.A. (61362)

Apmokamo skelbimo teisėm
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NOTTINGHAMAS

Europos lietuviu kronika

VYSK. PR. BRAZYS TARP BRITANIJOS 
LIETUVIŲ

Gruodžio 23 d. į Londoną atvažiavo Eu
ropos lietuvių vyskupas Pranas Brazys.

Londono Lietuvių bažnyčioje Vyskupas 
atlaikė kalėdines Bernelių mišias ir pasa
kė pamokslą apie reikalą visiems atgimti 
ir tautinėje ir religinėje dvasioje.

Sausio 2 d. Vyskupas lankėsi Jaunimo 
Židinyje Nottinghame.

Sausio 9 d., sekmadienį, Vyskupas lan
kys Glasgowo lietuvius.

Tur būt, vysk. P. Brazys, MIC, išbus Bri
tanijoje iki sausio mėn. pabaigos.

KALĖDOS PARAPIJOJE PRAĖJO 
GEROJE NUOTAIKOJE

Londono Lietuvių parapijoje Kalėdas lie 
tuviai praleido tikrai šventinėj nuotaikoj.

Lietuvių Socialiniame Klube viengun
giai turėjo bendrus Kalėdų pietus.

DBLS CENTRINIO SKYRIAUS 
RINKIMAI

Kaip ir kasmet, į DBLS Centrinio Sky
riaus valdomuosius organus rinkimai bus 
atlikti korespondenciniu būdu.

Visi DBLS Centrinio Skyriaus nariai ma
loniai prašomi siūlyti kandidatus į valdy
bą, revizijos komisiją ir atstovus į DBLS 
visuotinį suvažiavimą.

Kandidatų pavardes su jų raštišku suti
kimu iki 1966 m. sausio 15 d. siųsti šiuo 
adresu: Centrinio Skyriaus Valdybai, 1 
Ladbroke Gardens, London, W.ll.

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.

KAUKIŲ BALIUS
Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio Londono 

Skyrius, kaip ir kiekvienais metais, rengia
Šaunų Kaukių Balių, 

kuris visuomet yra mėgiamas ir gausiai 
lankomas, todėl ir šį kartą bus stengiamasi 
atsilankiusių neapvilti.

Geriausios kaukės bus premijuojamos, 
veiks baras su užkandžiais ir gros gera ka
pela.

Balius įvyks 1966 m. sausio 15 d., šešta
dienį, Parapijos salėje.

Pradžia 7.30 vai. vak.
Rengėjai

„NEW YORK TIMES“ APIE A. BRAZDI
Gruodžio 28 d. amerikiečių „New York 

Times“ išsispausdino labai palankų Char
les S. Spencer straipsnį apie Antano Braz- 
džio darbus dabartinėje parodoje, kuri 
vyksta Hamiltono galerijoje, Londone,

Autorius sako, kad ta paroda yra pra
džia didžiulės ateities. Brazdys esąs gimi
ningas su Lipšicu, tačiau kai Lipšicas esąs 
perkrautas barokinėmis puošmenomis, tai 
Brazdys daugiau išrankus ir klasiškai tie
sioginis.

Jaunieji britų skulptoriai esą mechaniš
ki, šalti. O Brazdys esąs humanistiškas, 
artimas senajai Europos tradicijai.

Puikiausiu darbu laiko „Vedybas“.
Jo kūryba apskritai daranti lengvumo ir 

net linksmumo įspūdį.

TAUTOS FONDO PADĖKA
TF Atstovybė dėkoja Rochdalės apylin

kės lietuviams, suaukojusiems per V. Ka
valiauską 12 svarų.

KALĖDINIS VYSKUPŲ LAIŠKAS

(Atkelta iš 1 psl.)
tai šeimas šventė. Kaip Rytų šalies išmin
čiai į Betliejų, taip visi Kalėdoms skuba į 
namus, į savo šeimą. Šeimai didžiausią 
dėmesį skyrė koncilija. Joje juk gimsta ir 
bręsta žmogus, joje pražysta širdies ir 
dvasios pasaulis. Ir todėl pirmiausTa joje 
yra sprendžiamas ne tik atskiro asmens, 
bet ir tautos ir viso pasaulio likimas.

Šventosios Kalėdos tegrąžina mus į šiltą 
gimtųjų namų jaukumą, teatgaivina gra
žias tautos tradicijas mūsų šeimose, tesu- 
jungia mus lietuvius į vieną didelę šeimą. 
Kartu tepažadina jos mumyse tą gerąją 
valią, kuri kyla iš Dievo ir neša visokią 
ramybę bei taiką.

Broliai ir Sesės lietuvei! šito meldžia
me jums per mūsų Viešpatį Kristų, kuris 
gimė Kalėdų naktį, kad taptų mūsų likimo 
Broliu. Kartu su savo ganytojiškuoju pa
laiminimu mes siunčiame jums ir Šv. Tė
vo Pauliaus VI linkėjimus su ypatingu 
apaštaliniu palaiminimu, kurį jis prašė 
perduoti jums neseniai mums suteiktoje 
audiencijoje.

Kristaus malonė ir dangiškosios Moti
nos globa telydi jus visur ir visada!

Vysk. Vincentas Brizgys
Vysk. Pranciškus -Brazys

Roma, 1965 m. gruodžio 8 d.

Apsimokėdami už „Europos Lietuvį“ ir 
Nidos Knygų Klubo leidinius, šie tautiečiai 
buvo malonūs dar pridėti aukų lietuviš
kam spausdintam žodžiui paremti: 45 šil. 
P. Senvaitis, 27 šil. B. Kmieliauskas, po 14 
šil. J. Plepys ir S. Lenkevičius, 13 šil. A. 
Valkūnienė, 11 šil. K. Savonis, 8 šil. B. Mar 
dosas, 7 šil. J. Korsakas, 5 šil. M. Sabas, 4 
šil. P. Vencaitis, po 3. šil. A. Varkalaitė, R. 
Gustainis, J. Maslauskas, F. Rupšys, K. 
Norkaitė, I. Tamašauskas, N. Žvirblis, J. 
Urbonas, A. Kuzmickas, J. Bielskis, A. Ba
ranauskas, J. Lideika, V. Songaila, A. Jasi- 
kas, J. Mačionis, S. Jackūnas, P. Kulvins- 
kas, O. Presovage, P. Jusionis ir V. Jurevi
čius, 1 šil. B. Šliogeris.

PET DELEGATŪROJE
Pavergtųjų Europos Tautų Londono de- 

legatūra 1966 metams išrinko sekantį pre
zidiumą: pirm. T. Zavalani (Albanija), vi- 
cepirm. G. Constantinesco (Rumunija) ir 
sekr. S. Nenortas (Lietuva).

KARIUOMENĖS ŠVENTĖS MINĖJIMAS 
NOTTINGHAME

Lietingas ir šaltas gruodžio 4 d. oras su
sirinkusių į minėjimą lietuvių buvo pa
mirštas, nes programa buvo įdomi ir reta. 
Šalia paskaitos, buvo suvaidinta V. Alanto 
pjesė „Kyla vėtra ūkanose“. Kadangi sce
nos pasirodymai šiais laikais mūsų koloni
jose yra didelė naujiena, todėl šio gausaus 
suvažiavimo didžiausia trauka, reikia ma
nyti, ir buvo iš Londono atvykusi vaidy
bos grupė. Salę pripildė čionykščiai, o taip 
pat Derbio, Rochdalės, Bradfordo, Mans- 
fieldo, Londono ir kitų vietų lietuviai.

Paskaitą skaitė (londoniškis) V. Zdana
vičius, Londono vaidybos grupės režiso- 
riaus padėjėjas. Jis daugiau sustojo prie 
9-tojo liet. kar. pulko gyvenimo paskuti
niais Lietuvos nepriklausomybės metais. 
Tarp kita ko, jis pabrėžė, kad pasyvioje 
kovoje dėl tėvynės laisvės, kokią mes trem 
tyje kaip tik ir vedame, geriausias ginklas 
yra tėvynės meilė.

Londono vaidybos grupė pasirodė taip 
pat labai gerai. Žinant, kokios sunkios są
lygos ir kokie nepritekliai šiandieną spau
džia šią mūsų meno sritį, tenka tik stebė
tis, kiek daug darbo, pasišventimo ir gerų 
norų buvo įdėta šį nelengvą V. Alanto vei
kalą statant. Grimas ir dekoracijos, dary
tos V. Jokūbaičio, įspūdingos ir gražios. 
Veikalą režisavo P. Mašalaitis. Labai už
tarnautai pabaigoje visa vaidintojų grupė 
per jų režisorių P. Mašalaitį buvo apdova
nota gėlėmis.

Minėjimą atidarė ir uždarė Nottingha- 
mo DBLS skyriaus pirmininkas K. Bivai- 
nis. Minėjimą ruošė vietinis DBLS sky
rius, o svečių vaišėmis rūpinosi Vaino
rienė.

A. Pilkauskas

GRAŽIOS LIETUVIŠKOS VESTUVĖS

Gruodžio 11d. pilnoje šv. Patriko bažny 
čioje susituokė Irena Šnelytė ir Romas Ba
cevičius. Moterystės sakramentą suteikė 
kun. dr. S. Matulis, apeigas tvarkė kun. A. 
Geryba, o šv. Mišioms patarnavo kl. J. Rep 
šys ir Jaunimo Židinio auklėtiniai: P. Ka
marauskas ir A. Vitkauskas, šventoji da
lis bažnyčioje praėjo labai sklandžiai. Ce
lebrantas pasakė trumpą, bet įkvepiantį pa 
mokslą.

Po to gausus svečių būrys susirinko „Bal 
tojo Erelio“ klube linksmajai daliai. Koks 
puikus vaizdas! Stalai lūžo nuo valgių, bet 
gal gražiausią įspūdį padarė lietuvaitės, pa 
sipuošusios tautiniais drabužiais. Jaunimo
buvo matyti iš visų Anglijos kampelių. Gar 
bė jiems už išlaikymą savo gimtosios kal
bos. Suskambėjo dainos — gražios dainos, 
o ne koks bliovimas, kaip kartais pasitaiko 
panašiomis progomis. Visi pasijuto perim
ti tos kilnios ir vienijančios lietuviškos 
dvasios.

Buvo ir kalbų. Jos buvo trumpos ir nuo
širdžios. Pirmasis prakalbėjo jaunosios tė
velis A. Pilkauskas. Jis išreiškė gailestį, 
kad prarandąs dukrą, bet taip pat didelį 
džiaugsmą, kad įsigijęs naują sūnų. Po to 
žodį tarė kun. S. Matulis, linkėdamas jau
niesiems Dievo palaimos. Kun. Geryba pa
tarė pradžioje nepirkti brangių indų, nes 
jie greit sudūžta per jaunavedžių barnius. 
Jis pareiškė viltį, kad pasėkoj tų vestuvių 
gal ateityje padidės ir Jaunimo Židinio 
auklėtinių skaičius. K. Bivainis perdavė 
linkėjimus L. Sąjungos Skyriaus vardu. J. 
Alkis sveikino skautų vardu. Jaunimo Židi 
nys ir skautai įteikė jauniesiems dovanė
les. Prie puotos pasisekimo daug prisidėjo 
Julius Domaševičius, vyriausias pajaunys, 
ir Venckus su savo orkestru.

Irena Šnelytė yra plačiai žinoma savo 
veikla. Jos sesuo Kristina ir tėvelis moky
tojauja „Aušros Vartų“ liet, mokykloje. 
Malonų įspūdį visiems padarė Romas Ba
cevičius savo nuoširdumu ir rimtumu. 
Gruodžio 8 d. jis buvo priimtas į Katalikų 
Bažnyčią, pabrėždamas, kad jis daro tai

EUROPOS LIETUVIS

vien tik dėl Dievo meilės ir savo sąžinės 
įsitikinimų.

Visi esame dėkingi už tokias gražias ves
tuves ir linkime jauniesiems Dievo palai
mos ir visokio pasisekimo.

PADĖKA MOTERŲ DRAUGIJAI, LAS 
ORGANIZACIJAI IR TAUTIEČIAMS
Lietuvių moterų būrelis Nottinghame 

jau seniai susibūręs į draugiją. Dabartinės 
valdybos pirmininkė E. Zaveckienė ir sek
retorė M. Garkauskienė parodė mums, se
neliams, jautrias širdis: buvome ponių Ma 
šalaitienės ir Jasiukevičienės pasveikinti 
ir gausiomis dovanomis apdovanoti šv. Ka
lėdų ir N. Metų proga. Mums, paliegusiems 
seneliams, toji staigmena suteikė didžiau
sią džiaugsmą, kad nepamiršti buvome gar 
bingqs moterų draugijos ir LAS organiza
cijos.

Mes iš širdžių gelmės dėkojame valdy
bai, narėms ir LAS organizacijai už sveiki
nimus ir stambias dovanas.

Taip pat tariame nuoširdų ačiū už mūsų, 
ligonių, lankymą ir morališkai stiprinimą 
ponams Rimšams, Slivinskams, Anužiams,
Končiams, Griškauskienei, Juozelskienei, 
Mozūraitytei, Galbuogiui ir savo sūnaus 
šeimai.

Visiems brangiems tautiečiams tariame 
širdingiausius linkėjimus sveikiems su
laukti atgimstančios laisvos nepriklauso
mos Lietuvos.

Paliegę seneliai L. J. Strumskiai

DERBY
SKAUTIŠKUOJU KELIU

Lapkričio 27 d. DBLS Derby skyriaus 
patalpose buvo skautininkų J. Maslausko 
ir B. Zinkaus iniciatyva suruoštas filmų 
vakaras. Jiem talkino jaunasis jų bendra
darbis vilkiukas Vytenis.

Filmai buvo pačių skautų sukti įvairių 
stovyklų proga, o jų tarpe buvo vienas ir 
iš „Ramboree“. Be to, buvo parodytos 
spalvotos nuotraukos iš skautiško tarptau
tinio gyvenimo.

Šį įdomų vakarą rėmė prijaučiantis bū
relis Derby skyriaus narių ir lietuvių. Bu
vo atsilankę ir Derby skautininkai-parei- 
gūnai, jų tarpe ir mūsų skautam gerai pa
žįstami skautininkai F. Bellew, F. Booth, 
Tom Room.

Auka, kurią sudėjo lankytojai, iš viso 
4.17.0 sv., buvo paskirta mūsų atstovės G. 
Valterytės reprezentacijai jaunimo kon
grese Amerikoj 1966 m. liepos mėn.

Rajono vadovybė parinko iš savo narių 
reprezentacijai jaunąją paskautininkę G. 
Valterytę, nes ji gerai moka lietuvių kal
bą ir įpratus reprezentuoti mūsų sąjūdį.

Kartu buvo pravesta kukli loterija, da
vusi 7.1.6 sv. pelno. Iš tos sumos buvo pa
dengtos to vakaro išlaidos.

Visiems aukotojams tariame nuoširdų 
skautišką ačiū.

Kas norėtų skautų organizacijai padėti 
sutelkti pakankamai lėšų kelionės išlaidom 
padengti mūsų atstovei G. Valterytei, au
kas prašome siųsti vadeivei s. G. Zinkie- 
nei, 88 Byron St., Derby.

s. G. Zinkienė
Vadei vė

ŠVENTINĖS DIENOS
Lapkričio 6 d. DBLS Derbio Skyriaus 

Valdybos iniciatyva skyriaus patalpose mi 
nėta Kariuomenės šventė. Gausiai susirin
kusiems pirm. P. Sarapinas pasakė dienai 
pritaikytą žodį ir pakvietė J. Levinską pa
skaitos, kuris apibūdino karių, savanorių 
ir partizanų žygius ir jų reikšmę tautai. Žu 
vusieji pagerbti susikaupimo minute.

Gruodžio 4 d. kaimyniniame Nottingha
me švęsta Kariuomenės diena. Derbio sk. 
valdyba suruošė ekskursiją.

Gruodžio 11 d. Derby, Roebuck hotelyje, 
S. Sarąpinienės pirmininkaujamas Šalpos 
komitetas surengė vaikams Kalėdų eglutę. 
Susirinko 24 vaikučiai. Įspūdingas ir tur-
tingas Kalėdų senelis (J. Levinskas) vai
kučius apdalijo dovanėlėmis. Prie S. Sara- 
pinienės ir M. Raulinaitienės paruoštų sta
lų vaikučiai buvo pavaišinti užkandžiais, 
kavute ir limonadu. Tėveliai ir svečiai pasi 
dalijo įspūdžiais.

Gruodžio 24 d. Skyriaus patalpose Šalpos 
komiteto pirmininkės S. Sarapintenės ir 
M. Raulinaitienės pastangomis ir darbu 
suruošta bendra tradicinė Kūčių vakarie
nė, į kurią susirinko gausiai visuomenės.

Skyr. pirm. P. Sarapinas pasveikino da
lyvius. Apsidalyta iš Lietuvos ir Anglijos 
gautomis Kalėdų dovanomis - plotkele. Va 
karas praėjo gražioj nuotaikoj.

Derbio kolonijos lietuvius katalikus dva
siškai aptarnauja iš Nottinghamo kun. S. 
Matulis, MIC.

Prieš Kalėdas, talkininkaujant parapijos 
maršalkai P. Popikai ir V. Žemaičiui, kiek 
vieną katalikišką šeimą aplankė kun. S. 
Matulis.

Ta proga jis pasišnekėjo jaunimo turin
čiose šeimose lietuviško židinio išlaikymo 
reikalais. J. M.

BIRUTĖS VALTERIENĖS PLOKŠTELĖ

Birutės Valterienės Dainų plokštelę tik 
Londone gyvenantiems galima atsiimti - 
nusipirkti pas A. Žukauską Liet. Namuose.

Kitur gyvenantieji prašomi rašyti šiuo 
adresu: B. Valterienė, 46 Church Rd., 
Tupsley, Hereford.
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WOLVERHAMPTONAS
SPORTAS

VILTIS turi progos tapti jaunių klubu. 
Švietimo Ministerija jau seniai remia 
VILTIES klubą, leisdama jiems naudotis 
aikšte krepšiniui žaisti ir drabužinę persi
rengti ir taip toliau.

Bet, pradedant naujus metus, galima ti
kėtis ir daugiau pagalbos.

VILTIES jauniai jau suspėjo pasižymėti 
krepšinio lygoje Wolverhamptone, supliek
dami kitus jaunių klubus. Komanda jau 
persitvarkė, netekusi kapitono Edmundo 
Kamilavičiaus.

Geriausią pažangą yra parodęs Algis 
Bandonis. Jis yra baisiai geras gynime ir 
dirba puikiai puolime ir yra jau sumetęs 
daug krepšių!

VILTIES klubas sveikina visus narius ir 
rėmėjus su šv. Kalėdomis ir Naujais me
tais ir tikisi, kad sveikata ir laimė bei sėk
mė neaplenks jų ateinančiais metais.

V.K.

MANCHESTERIS
KALĖDŲ EGLUTĖ

Manchesterio Koordinacinis Komitetas 
1966 m. sausio 8 d., šeštadienį, Klubo pa
talpose rengia tradicinę vaikų eglutę. Pro
gramą išpildys vaikučiai, vadovaujami 
mokyt. D. Dainausko. Atvyks Kalėdų sene
lis ir vaikučius apdovanos dovanėlėmis. Po 
programos vaikučiai bus pavaišinti kavute 
ir užkandžiais.

Pradžia 4 vai. p.p. Prašoma tėvelius savo 
vaikučius laiku atsivesti.

Koordinacinis Komitetas

PADĖKA
Eccles ir Manchesterio lietuviams ir Klu

bo Valdybai, sušelpusiems mane, tariu lie
tuvišką ačiū.

J. Mačionis

LIET. SODYBA
— Kalėdų šventes Sodyboje praleido co- 

ventriškiai Mineikiai, Paulavičiai, Balan
dis ir Mockus. Iš Londono atvyko T. Vidu
giris ir Danilevičiai iš Peterborough. Pa
stoviai Sodyboje nuo Kalėdų apsigyveno 
A. Armalis iš Peterborough.

— Švenčių proga Sodybos gyventojus 
sveikino ir apdovanojo žinomieji Sodybos 
rėmėjai P. Varkala, Moterų Sambūris Dai
nava, Giedraitienė, Sagurskis, Mockus, Mi 
neikiai, Paulavičiai, Glasgowo Liet. Para
pijos Komitetas, Sarafinaitė ir Jonkai- 
čiai. Pastarųjų sveikinimai parašyti eilė
mis. Sodybos gyventojai savo geradariams 
nuoširdžiai dėkoja.

— Iš velionies likusių sutaupų ir pri
siųstų aukų numatoma pastatyti neseniai 
pasimirusiam P. Didžbaliui bent kuklų ant 
kapį. Šio antkapio fonde jau turima 16 sv. 
ir 15 dolerių. Kas norėtų prisidėti, prašo
mi aukas'siųsti Sodybos vedėjo vardu.

— Naujųjų Metų sutikimas ir loterija 
praėjo gana sėkmingai. Premijas laimėjo 
šių bilietų savininkai:

G. Miller, Aidershot — radijo aparatas 
25 ginių vertės, K. Dainton, Liet. Namai — 
toasteris, A. Whittle, Headley Down — vis- 
kės ir konjako butelius, J. Lūža — viskės 
butelį, V. Žemaitis, Derby — butelį džino, 
C. Mitchell, Whitehill — butelį viskės, M. 
Mikalauskas, Sodyba — butelį Sherry, E. 
McArdle, Bordon — termosą, D. Butcher, 
Goadaiming — kelionės reikmenų komp
lektą, S. Grudzinskas, Leicester — foto al
bumą, J. Berry, Liet. Namai — stiklinių 
komplektą, A. Whittle, Headley Down — 
biskvitų dėžę, Mr. Marks, Bordon — šepe
čių komplektą, O. Peleckienė, Bradford — 
kelių žemėlapį, W. Cameron, Headley — 
pyragaičių peilį, P. Balovunas, Bradford — 
duonos peilį ir lentą, A. Street, Alton — ša 
kūčių komplektą, A. Pilipavičius, Leices
ter — kišen. elektros lempą, T. Vidugiris, 
Liet. Namai — stalo įrankių komplektą, J.
Zaveckas, Nottingham — butelį porto.

Pažymėtina, kad pirmosios premijos lai 
mėtojas yra trečiosios ar ketvirtosios kar
tos lietuvis, kuris dirba Philips Radio bend 
rovėje kaip technikinis patarėjas ir ku
riam radijo aparatas gal mažiausiai buvo 
reikalingas...

Laimėtojai, kurių pavardė ar adresas 
sunkiai įskaitomi, prašomi atsiųsti aiškiai 
užrašytą adresą (k. a.: P. Balovunas, Brad 
ford, A. Pilipavičius, Leicester).

VOKIETIJA
LIAUDIES DAINŲ IR ŠOKIŲ VAKARAS 

LUEBECKE
Estų, latvių, lietuvių ir ukrainiečių tau

tinės bendruomenės suruošė jaunimui 
gražų liaudies dainų ir šokių vakarą Lue- 
becke. Buvo šeštadienis, tai daugumas lais 
vi. Parengimui vadovavo latvis Cipulis, ku 
ris gyvena Pinneberge.

Parengimui skirtoje patalpoje lietuvius 
sutinka pirmininkas Pr. Liegus su žmona. 
Jis parūpino ir gražią lietuvišką vėliavą.

Pradedant koncertą, scenoje jau buvo su 
grupuotos Ukrainos, Estijos, Lietuvos ir 
Latvijos vėliavos. Įžangos žodį tarė mūsų 
stud. R. Baliulis, pakviesdamas kalbėti Ci- 
pulį. Cipulis pasveikina visus ir perskaito 
sveikinimo laišką iš Socialinių Reikalų Mi 
nisterijos Kielyje. Programą tvarko R. Ba
liulis. Latviai pašoko keletą tautinių šokių. 
Ypač įdomus buvo vienos poros šokis, ku
ris vaizduoja šienapiūtę. Estų pažymėtinas
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motinos su dukra duetas: motinai akom
panuojant, dukra neblogai smuikavo. Pas
kui dukra atsisėdo prie piano, o motina 
padainavo keletą estiškų liaudies dainų, o 
šokėjai gražiai išpildė keletą šokių.

Iš lietuvių pusės gražiai pasirodė Lietu- . 
vių Moterų Draugijos Šiaurės Vokietijoje 
tautinių šokių grupė. Kaip visos mūsų po
nios bei panelės išėjo į sceną tautiniais rū
bais, tai buvo miela ir gražu žiūrėti — lyg 
koks gėlynas! O kai tik R. Baliulis pradėjo 
spaudyti savo akordeoną, tai tas gėlynas ir 
sutrinksėjo Kubilą, paskui dar keletą kitų 
šokių ir ypač įspūdingą Kepurinę. Ilgi plo
jimai atiteko mūsų šokėjoms, kurių vado
vė yra E. Baliulienė.

Koncertui pasibaigus, uždaromąjį žodį 
tarė Pr. Liegus.

Pasilikę paskui dar" pabendravome.
Lietuvių grupė šįsyk buvo nemaža ir iš 

tautiniais rūbais pasipuošusių bene gau
siausia. Kai susėdome, tai keli ilgi stalai 
turėjo būti sustatyti kartu, kad sutilptų tik 
mūsų grupė. Be kitų lietuvių, didžiausią 
dalį sudarė Lietuvių Moterų Draugijos na
rės su savo pirmininke gyd. L. Pašaitiene.
Prie stalų su geru apetitu buvo šveičiamos 
karštos dešrelės ir užgeriama limonadu bei 
alum, vaišinantis cigaretėmis. Bet tarp 
mūsų yra „griežta tvarka“: toms, kurios 
apsirengusios tautiniais rūbais, nevalia rū
kyti (na, nebent „po stalu“). P. Liegus ir 
J. Pyragas širdingai vaišino visus, nesigai
lėdami savo asmeninių išlaidų. O visiems 
koncerto dalyviams buvo išdalyti DM. 2.50 
kuponai. Besivaišinant pradėjo groti muzi
ka. Tai viena, tai kita tautinė grupė grojo 
savo tautinius šokius. Lietuvių grupė šoka 
suktinį — per visą salę tęsėsi mūsų poros, 
o kitataučiai mėgino prisidėti. Linksma, 
jauku, lyg viena šeima.

Atsisveikinome su luebekiečiais, dėkojo
me jiems už gražų vakarą ir įdomiai pra
leistą laiką, o jie žada vėl ką nors panašaus 
suorganizuoti, nes tokie subuvimai malo
nūs ir stiprina ryšius tarp lietuvių ir ki
tataučių. Tie, kurie neatvyko ir nedalyva
vo, daug ko nustojo.

Vėl kraustomės į savo autobusą. Naktis. 
Miestai ir kaimai miega. Norisi ir mums 
jau miegoti. Kai kurie dar dalijasi įspū
džiais. Vėliau visi nutyla.

V. Cekauskienė

BALTŲ DRAUGUOS SUKAKTIS
„Baltų Draugija“ Vokietijoje lapkričio 

12-14 d. Bonnoje minėjo savo 10 metų vei
kimo sukaktį. Minėjimas prasidėjo lapkri
čio 11 d. spaudos konferencija, kuriai va
dovavo draugijos centro valdybos vicepir
mininkas Dr. A. Gerutis. Tą pačią dieną 
Bad Godesberge, netoli Bonnos, esančiose 
diplomatinių priėmimų patalpose buvo su
rengtas pobūvis, kurio metu draugijos- 

pasveikino gausim

reprezentaciniuose 
buvo atidaryta pa
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centro valdybos pirmininkas Dr. H. A. 
Kehren (Duesseldorf) 
gus svečius.

Lapkričio 12 d. 
Beethoveno rūmuose
baltiečių grafikų paroda, kurioje savo kū
rinius išstatė latvė M. Induss-Muceniece 
(Upsala), lietuvis V. K. Jonynas (New 
Yorkas) ir estas A. Wiiralt (prieš kelis 
metus miręs Paryžiuje). Parodą atidarė 
lietuvių-vokiečių sambūrio pirmininkas 
Dr. H. J. Dahmen (Stuttgart). Šalia grafi
kos darbų vyko Pabaltijo kraštų žemėla
pių paroda, kurią paruošė O. Bong (Muen- 
chen). Vakare buvo suruoštas koncertas, 
kuriame dalyvavo estų pianistė Kaebi La- 
retei iš Stockholmo ir latvių čelistas Atis 
Teichmanįs, profesoriaująs Freiburgo aukš 
tojoje muzikos mokykloje.

Lapkričio 13 d. įvyko iškilmingas „Bal
tų Draugijos“ dešimtmečio minėjimas, ku
riam vadovavo draugijos garbės pirminin
kas, buv. federalinis Vokietijos ministeris 
W. Kraft (Bonn). Vyriausias kalbėtojas 
buvo ministeris S. Lozoraitis, Lietuvos Dip 
lomatinės Tarnybos šefas. Be to, paskaitą 
apie tautų apsisprendimą skaitė Rytų Eu
ropos žinovas Dr. B. Meissner, profesoriau
jąs Koelno universitete ir parašęs eilę vei
kalų teisinėmis ir politinėmis temomis. Mi 
nėjime dar kalbėjo Paul Saar, estų vyriau
sios tarybos atstovas (New York). Sveiki
nimus raštu atsiuntė buv. kancleris Dr. K. 
Adenaueris, Vokietijos federalinio parla
mento pirmininkas Dr. E. Gerstenmeier 
(jis yra vienas iš „Baltų Draugijos“ gar
bės pirmininkų), Pavergtųjų Tautų Seimo, 
Vliko ir Lietuvos Laisvės Komiteto, pirmi
ninkas V. Sidzikauskas ir kt. '

Minėjimo metu buvo išpildyta M. K. 
Čiurlionio kompozicija, o Kielio teatro ar
tistė Aldona Eretaitė padeklamavo lietu
vių, latvių ir estų poezijos. _

Lapkričio 14 d. vyskupas Dr. P. Brazys 
(Roma) atlaikė iškilmingas pamaldas Bo
nnos katedroje. Evangelikų pamaldas lai
kė Dr. J. Taul iš Londono.

Apie „Baltų Draugijos“ 
miai rašė Bonnos ir kitų 
Taip pat keliais atvejais 
duota per vokiečių radijo

minėjimą išša- 
miestų spauda, 
žinia buvo per- 
stotis.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
ECCLES — sausio 9 d., 12.15 vai.
MANCHESTER — sausio 30 d., 10.30 vai 

(Kitos pamaldos 2 psl.)
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