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PO SOVIETINIU KEVALU
Ar jau sovietinė jaunoji Lietuvos 
inteligentija?

Ar Lietuvos jaunimas tikrai yra sovieti
nis?

Tokio klausimo dažniau niekas nejudina 
ir Lietuvoje. Jis būtų per sunkus atsakyti 
ir rizikingas. Bet „Komunisto“ žurnalo 
1965 m. Nr. 12. V. Kadaitis straipsnyje 
„Kokia ji — jaunoji inteligentija?“ bando 
darytis išvadas, kad jaunieji Lietuvos inte
ligentai yra jau perdėm sovietiniai.

Žinoma, labai svarbu, kurią gi dalį gy
ventojų sudaro ta pasiryžusi sovietiškai 
gyvenimą kurti inteligentija.

V. Kadaičio apskaičiavimu, per pokario 
metus aukštuosius mokslus Lietuvoje bai
gė 49.000 specialistų. Dabar aukštosiose 
mokyklose mokosi dar apie 43.000 studen
tų. O 1970 m., sako, aukštuosius mokslus 
bus baigęs jau kas keturiasdešimtasis Lie
tuvos gyventojas.

Jei apskritai tik tokia dalimi režimas te
galėtų remtis, tai nepasakytume, kad vaiz
das išeitų žavingas, nors ta dalis būtų tik
ri sovietinės santvarkos entuziastai, kaip 
Kadaitis tvirtina. Bet Kadaitis vilties sau 
semiasi dar ir iš tų 586.000 moksleivių, ku
rie dabar, sako, lanko bendrojo lavinimo ir 
secialiąsias vidurines mokyklas. Be to, yra 
nemaža baigusių tokias mokyklas ir jau 
dirbančių gamybini darbą.

Jie, aišku, visi išėjo ar išeina indoktrina- 
vimą. Bet Kadaitis, tur būt, supranta, kad 
indoktrinavimas žmogaus dar nepadaro so 
vietiniu entuziastu. Dėl to savo išvedžioji
mams jis toliau ir nebesiremia tuo pusmili 
joniu, o sustoja vien ties aukštuosius moks 
lūs baigusiais.

Kai kurie jo argumentai iš tiesų įtikina 
mus, nes mes suprantame, kad tie aukštuo
sius mokslus baigusieji užima vadovauja
mąsias vietas. Vadinas, jie patys ar Mask
vos nurodymu gali šį tą projektuoti, pla
nuoti ir vykdyti planus, šiai planuotojų ir 
vykdytojų kategorijai, be abejo, priklauso 
inžinieriai, ekonomistai ir gal agronomai, 
bet šie pastarieji, tur būt, tik tiek, kiek jie 
neatsitrenkia į kolchozų pirmininkų ir sov- 
chozų direktorių kietą partinę kaktą. O ap
skritai kiek jie parodo entuziazmo savo 
krašto padėčiai gerinti, jo pažangai ir žmo
nių gerovei, tiek jie pagarbos verti tiek 
Kadaičio, tiek ir mūsų akimis. Mes esame 
už savo krašto ir jo žmonių gerovę. Kad gy 
dytojai gražiai eina savo pareigas, kad jų 
daugiau yra, negu anksčiau, tai irgi tik 
džiaugtis reikia.

Tik mes abejojame, kad šios profesijos 
žmonės sava valia rodytųsi kaip ypatingi 
sovietiniai entuziastai. Nebent jie priver
čiami įsijungti į valdinę „Žinijos“ draugiją 
ir padėti skelbti bedievybę.

O kai dėl mokytojų, tai jų vaidmuo, tur 
būt, pavojingiausias. Kai jie ne mechaniš
kai vykdo indoktrinaciją, bet patys būna 
jau perėmę dabartinės santvarkos faktą, 
kaip geriausią išeitį, tais Kadaitis labiau
siai galėtų džiaugtis.

Bet dėl tų planuojančių ir planus vykdan 
čių inteligentų su entuziazmu Kadaičio 
džiaugsmas tegalėtų būti labai ribotas, su 
nemažu klaustuku. Mes suprantame patrio 
tizmą tų visų, kurie su entuziazmu stato 
bet kur Lietuvoje naujus pastatus, tiesia 
naujus kelius, veda elektrą, dalyvauja 
elektrinių statybose, rūpinasi, kad jų kol
chozai labiau atsistotų ant kojų ir duotų 
juose dirbantiems žmonėms padoresnį pra 
gyvenimą. Čia juk tų inteligentų kraštas, 
jų tėvynė. Tiesa, tas kraštas yra valdomas 
svetimųjų. Daugumas jų pagaminamųjų gė 
rybių nė ačiū nepasakius išgabenama už 
pusdykį. Žaliava fabrikams perkama mo
kant kaip už kviečius. Tačiau inteligentai 
supranta, kad fabrikai ir keliai liks Lietu
voje, kad daugiau gaminant vis dėlto dau
giau ir liks, nors okupantas visada pasiim
tų sau liūto kąsnį. Taigi dėl to supranta
mas entuziazmas ir patriotizmas — viską 
daryti, kad ir okupuotoji Lietuva būtų švie 
sesnė, turtingesnė, sveikesnė ir laiminges
nė negu yra.

Bet mums atrodo, kad nepagrįstos, per 
ankstyvos ir per lengvos Kadaičio pastan
gos susovietinti jaunąją Lietuvos inteligen 
tiją. Partizanų pastangos nusimesti okupa
ciją baigėsi nesėkmingai. Sveika nuovoka 
inteligentams diktuoja, kad beprasmiška 
būtų dabar kelti kruvinus maištus. Maišti
ninkai, kaip rodo pavyzdžiai, tuojau be jo
kių skrupulų sulikviduojami. Vadinas, rei
kia ir tokiomis okupacinėmis ir išnaudoto
jiškomis sąlygomis daryti viską, kas išeina 
į gera savo kraštui ir tautai. Bet mes nieką 
da nepatikėsime, kad šviesūs inteligentijos 
protai sakytųsi už okupaciją ir išnaudoji
mą Lietuvos. Krašto santvarka nieko bend 
ra neturi su okupacija. Gali būti, kad bent 
dalis inteligentijos suauga su mintim, jog 
kieta valdymo ranka leidžia daugiau ir grei 
čiau šį ar tą padaryti, nors ir su dideliais 
nuostoliais dirbančiosioms masėms. Bet iš 
kolonijinio jungo išsivaduojančių kraštų 
pavydžiai patvirtina tiesą, kad inteligenti
ja visada būna prieš okupaciją. Tik pažiū-

ATVIRI ARGUMENTAI
PO DVIDEŠIMT PENKERIŲ METŲ

Nors jau keli mėnesiai yra praėję po 
viešų triukšmų, kuriais komunistai minė
jo dvidešimt penkerius metus nuo Lietuvos 
aneksijos į Sovietų Sąjungą, tačiau sovie
tiniai laikraščiai ir laikraštukai dar šių 
1966 metų pradžioje nenustojo trimituoti 
apie dvidešimt penkerių metų laimę, teku
sią lietuvių tautai. Kadangi laisvieji lietu
viai šitokios „laimės“ nepripažįsta ir daž
nai nurodinėja įvairius pavergimo faktus, 
sovietiniai laikraštininkai tai vadina tėvy
nės šmeižimu. Tam įrodyti, kaip paprastai, 
jie mini išaugusios pramonės ir švietimo 
faktus Lietuvoje.

Tik, deja, laisvųjų lietuvių pažiūros ski
riasi nuo Lietuvos kvislingų ne tiek dėl 
faktų, kiek dėl jų vertinimo. Kai Lietuvos 
aneksiją kvislingai laiko lietuvių laisve ir 
laime, mes ją vadinam pavergimu, nes lie
tuvių tautos gyvenimas dabar yra visoke
riopai jėga pajungtas sovietinės Rusijos in 
teresams. Lietuvių komunistams Sovietų 
Sąjunga — jų plačioji tėvynė, o mums ir 
lietuvių didžiumai ji — mažųjų tautų ka
lėjimas, pastatytas dar carų grobikų.

Nekilnojamosios nuosavybės atėmimą iš 
Lietuvos gyventojų kvislingai skelbia žmo 
nių lygybe ir laisvės užtikrinimu, o mes 
tai laikom piliečių apiplėšimu ir jų atidavi 
mu į privilegijuotos komunistų partijos 
valstybinę savivalią. Sovietiniai žurnalis
tai ir kvislingai nesiliauja skaičiavę, kiek 
Lietuvoje yra pristatyta sunkiosios pramo
nės fabrikų, kurių išdirbiniai išvežami į to
limus kraštus. Žiūrėdami į tų fabrikų 
spausdinamąsias nuotraukas, mes vis dėlto 
negalime džiaugtis. Viena, tie fabrikai yra 
aplaistyti lietuvių kruvinu prakaitu, nes pa 
statyti iš neprimokų už darbą kolchozinin 
kams ir darbininkams; antra, pelnas už 
eksportuojamus fabrikų gaminius atiten
ka ne Lietuvai, bet eksportininkei Sovietų 
Rusijai; trečia, kiekvienas statomasis stam 
bus fabrikas yra patogus pretekstas oku
pantams atsigabenti į Lietuvą daugiau ru
sų, kai tuo tarpu lietuvių darbininkai ir in 
žinieriai verčiami keltis į tolimąją Rusiją 
ir Kazachstaną. Taigi kuriama stambioji 
pramonė tarnauja Lietuvos kolonizavimui 
ir rusinimui.

Kvislingai daug kartų spaudoj ir savo 
kalbose skaičiavo, kiek tūkstančių trakto
rių aria Lietuvos laukus ir kiek šimtų kom 
bainų piauna laukų derlių. Deja, jie tai at
lieka ne Lietuvos žmonių gerovei. Pirmiau 
šia, Lietuvos kolchozninkai yra labiausiai 
išnaudojami - apiplėšiami darbininkai. Jie 
beveik prilygsta senovės baudžiauninkam; 
už gaunamąjį darbadienių atlyginimą jie 
beveik negali pragyventi ir neturi laisvės 
palikti nepelningą darbą. Antra vertus, 
kolchozų sistema vargina žmones jau be
veik dvidešimt metų, o žemės ūkio našu
mas vis nepasiekia tokio lygio, koks buvo

r Segtos DIENOS -Į
PONIA GANDI VALDYS INDIJĄ

Indijos kongreso partija savo vadu ir 
tuo pačiu ministerio pirmininko pareigoms 
eiti išsirinko buvusio min. pirm. Nehru 
dukterį Indirą Gandį.

Ji yra 48 m. amžiaus. Vyras prieš kele
tą metų mirė. Turi du sūnus.

Ji yra augusi šeimoje, kuri dalyvavo ko
vose dėl krašto nepriklausomybės.

Ligi šiol tik Ceilonas yra turėjęs moterį 
min. pirmininkę Bandaranaikę.

Indiros Gandi išrinkimas nereiškia, kad 
ji buvo geriausia kandidatė toms parei
goms. Toms pareigoms buvo patyrusių vals 
tybininkų, bet jie nebuvo visiems partijos 
sluoksniams priimtini.

ŠNIPAI VOKIETIJOJE
Vidaus reikalų ministerijos duomenimis, 

V. Vokietijoje 3 sovietų prekybinės misijos 
nariai, „Tasso“ agentūros atstovas ir radi
jo ir televizijos darbuotojas verčiasi šnipi
nėjimu Cologne ir Aacheno srityje.

KARDINOLAS IR VALDŽIA
Kardinolas Vyšinskis pasmerkė viešai 

Lenkijos valdančiuosius dėl priespaudos. 
Visi pasaulio valdantieji, ponai ir galingie 
ji turėtų išmokti, sakė jis, ne kumščius kil 
noti ir įsakinėti žmonėms, bet tarnauti 
jiems.

rėkite į Azijos ar Afrikos kraštų inteligen 
tiją. Ji visa kaip vienas stojo už savo kraš
tų laisvę, kai atėjo laikas išsivaduoti.

Bet gera iš Radaičio sužinoti, kad Lietu
vos inteligentija supranta, jog beprasmiš
kai maištauti nėra ko. Ji kantriai ir net en 
tuziastiškai dirba Lietuvai, kiek dabarti
nės sąlygos leidžia, ir dėl to lietuviška di
delė pagarba jai! 

nepriklausomoj Lietuvoj prieš dvidešimt 
penkeris metus. Kolchozninkai savo darbo 
vaisius yra priversti atiduoti okupantams 
pusvelčiui, o patys prireikus negali laisvai 
nusipirkti nė kvietinių miltų, kurių krautu 
vėse dažnai stinga. Tokios žemės ūkio pa
dėties, tur būt, Lietuva nepažinojo nė carų 
laikais, jau nekalbant apie nepriklausomy
bės laikotarpį, kada Lietuva vieną antrą 
traktorių teturėjo, bet būtų galėjusi išmai
tinti dvigubai ir trigubai gyventojų, negu 
jų buvo.

Lietuvos kvislingai nekartą mums nuro
dinėjo ir nurodinėja, kad dabar mūsų tė
vynėj esąs labai išplėstas švietimas, nes 
apie pusę milijono jaunų lietuvių sėdi mo
kyklų suoluose ir kasmet valdžia pastatan 
ti naujų mokyklų. Kad ir laikydami šį fak
tą pozityviu, vis dėlto juo nesistebime: ži
nome, kad ir nepriklausomo laikotarpio me 
tais Lietuvoj kasmet daugėjo naujų mokyk 
lų ir jose kasmet didėjo mokinių skaičius. 
Sakysim, per penkeris pastaruosius laisvės 
metus (nuo 1935 iki 1940) mokyklų skai
čius buvo padidėjęs 133 mokyklom, o moki 
nių skaičius visose mokyklose paaugo dau 
giau negu 56 tūkstančiais. Ar be okupantų 
vykdytų lietuvių naikinimų moksleivių 
skaičius nebūtų buvęs didesnis, negu da
bar turimasis?

Nepriklausomoj Lietuvoj ir mokslo lygis 
buvo palaipsniui keliamas. Įvedus privalo
mąjį mokslą, 1924 metais pradžios mokyk
los ir gimnazijos mokslas buvo išeinamas 
per 12 metų, o nuo 1936 metų toms pačioms 
mokykloms baigti reikėjo jau 13 metų. Su 
tuo lygindami sovietines pradžios ir vidu
rines mokyklas, randame, kad jose moks
las stovi žemiau negu prieš 25 metus: da
bar Lietuvoj jis išeinamas per 11 metų. Ir 
toks rusams atrodo per aukštas. Todėl jie 
nori, kad Lietuvoj jis dar būtų vieneriais 
metais žemesnis, toks, kaip Rusijoj.

Bet liūdniausia tai, kad per gausias Lie
tuvos mokyklas kvislingai padeda okupan
tams lietuvių jaunimą rusinti, šito mes nie 
kada neužmiršime, kaip ir jaunimo sąžinių 
prievartavimo, kuris vyksta visose mokyk
lose ir visose jaunimo organizacijose. O pa 
kreipę žvilgsnį į religinę sritį, matome dar 
liūdnesni vaizdą: joks okupantas Lietuvoj 
niekada nebuvo sunaikinęs tiek kunigų ir 
uždaręs tiek bažnyčių, kap dabartiniai kvis 
lingai. šito juodo nusikaltimo neuždengs 
jokie fabrikai ir neužars nė dešimtys tūks
tančių traktorių.

Nepaisant, kiek laiko tektų Lietuvai kęs 
ti svetimą jungą, laisvieji lietuviai nenu
stos protestavę ir šaukę: Laisvės Lietuvos 
gyventojų sąžinėms! Laisvės lietuvių tau
tos kultūrai! Laisvės mūsų tėvynei Lietu
vai! (ELI)

J. Ž-kas

STEBISI JUGOSLAVAIS
Vakarų laikraštininkai stebisi Jugosla

vijos radijo pranešimu, kad kai kurie par
lamento atstovai pareiškę savo nepasiten
kinimą krašto užsienių politika.

Nebuvę pasakyta, ko ta opozicija nori, 
bet stebimasi jos buvimu ir galvojama, kad 
ji nori stipresnių ryšių su Vakarų Europa.

VALDŽIĄ NORĖJO NUVERSTI
Persijoje suimti ir tuoj bus teisiami 55 

asmenys, kurie ruošę suokalbį nuversti vy
riausybei. Jie verbavę sau talkininkus, o 
ginklų gavę iš kažkurio užsienių krašto.

KAS DAR TURĖTŲ DALYVAUTI?
Kai amerikiečiai nustojo bombarduoti Š. 

Vietnamą, J. Tautų gen. sekretorius galvo
ja, kad būtų patogiausias metas pradėti 
tartis.

Tik jis galvoja, kad pasitarimuose dėl 
Vietnamo būtinai turėtų dalyvauti Kinijos 
ir Vietkongo (Pietų Vietnamo sukilėlių) at 
stovai.

ROBERT MENZIES PASITRAUKĖ
Sulaukęs 71 m. amžiaus, pasitraukė Aus

tralijos min. pirm. Robert Menzies.
Jo vietą užima Harold Holt.

IRONSI VALDO
Nigeriją pasiryžęs valdyti generolas 

Ironsi.
Kai kurie buvę sukilę karininkai pasida

vę su sąlyga, kad jie nebus baudžiami ir 
kad buvusiems politikams nebus leista 
grįžti valdyti.

Pasitvirtino žinios, kad sritiniai ministe
rial pirmininkai ir kai kurie ministerial 
buvo išžudyti. Surastas ir vyriausybės min. 
pirmininko lavonas^

VIETININKISKUMAS
Komunistai labai smerkia vietininkišku- 

mą. Kas jis toks?
Maždaug tai pačiai minčiai pasakyti ne

priklausomoje Lietuvoje buvo vartojamas 
parapijiškumo terminas. Jis reiškė užsi
sklendimą savo kaimo, savos parapijos, sa
vos specialybės rėmuose ir nenorėjimą nie
ko žinoti, kas dedasi kitur, pasimokyti iš 
kitų. Kadangi savyje užsidarę daugiausia 
yra senyvo amžiaus ar siaurų pažiūrų žmo 
nės, tai parapijiškumas ir reiškė atsiliki
mą, ribotumą, tesirūpinimą pačiu savimi, 
dažnai net egoistiškumą, žodžiu, tai yra 
neigiama žmonių savybė.

Kadangi komunistai religijos nepripažįs
ta, labai suprantama, kad iš religinės bend 
ruomenės pavadinimo kilęs terminas jiems 
nepriimtinas. Jo vietoje bolševikai pasirin
ko vietininkiškumą, kuris, tur būt, tą pat 
reiškia, ką ir parapijiškumas.

Sovietai vietininkiškumą dažniausiai su
pranta savos respublikos, savo krašto rei
kalų ir gerovės statymą aukščiau už „pla
čiosios tėvynės“ ar net už komunizmo rei
kalus. Tačiau jiems žinoma ir siauresnė 
vietininkiškumo prasmė. Sovietinis propa
gandininkas Naraškevičius zimaninėj „Tie 
soj“ taip vaizdžiai aptaria vietininkišku
mą: „Vietininkiškumas mirga įvairiom 
spalvom. Neretai paprastas savimyla, ko
vojantis už šilumą tik nuosavame užanty
je ir nenorintis matyti bendraliaudinių in
teresų, neapdairiai vadinamas savo įmo
nės, savo kolūkio, savo brigados patriotu“. 
Kaip matome, patriotizmas čia gretinamas 
su vietininkiškumu ir taip pat neigiamai 
nuspalvinamas. Iš tikrųjų gi patriotizmas 
yra karšta tėvynės meilė, verčianti jos vai
kus prireikus net gyvybę už savo gimtąją 
žemę aukoti. O komunistai yra internacio
nalistai. Maskva tikisi per komunistų par
tiją išrauti visoje Sovietų Sąjungoje ir ypač 
jos pavergtuose kraštuose vietininkiškumo 
arba patriotizmo šaknis. Sovietų ministe- 
ris pirmininkas Kosyginas, praeitų metų 
rugsėjo 27 d. kalbėdamas maskvinės komu 
nistų partijos centro komiteto plenume 
apie pramonės valdymo gerinimą, pareiš
kė: „Iš siūlomų priemonių esmės iškyla,

PASAULYJE
— Huddersfielde, Britanijoje, nubausti 

4 barų savininkai, kurie laikė vandeniu at 
miešto alaus.

— Geologijos muziejuje Londone išsta
tytos dalys meteoro, kuris Kūčių dieną nu
krito Barvellyje, Leicestershyre (Britani
joje).

— Italija smarkiai padidino plieno ga
mybą, ir praeitais metais perteklius — 860. 
000 tonų —jau buvo parduotas užsieniuo
se (pirmą kartą Italijos istorijoje).

— Misawoje, šiaurės Japonijoje, areštuo 
ta moteris, kuri labai neatsargiai pasielgu
si su dujiniu šildytuvu, dėl to kilo gaisras, 
sudegė 434 pastatai ir 5.583 žmonės neteko 
pastogės.

— Švedija pagal naująjį biudžetą apde- 
da didesniais mokesčiais spiritinius gėri
mus, automobilius, automobilių kurą ir vie 
tinius pasikalbėjimus telefonu.

— Norfolko kunigaikštienė (Britanijoj) 
planuoja vasarą suruošti 300 šunų balių 
savo pilies plotuose ir taip sudaryti fondą 
klajoklių šunų prieglaudai.

— R. Vokietijos laikraštis „Neues Deut
schland“ pranešė, kad iš zoologijos sodo 
pabėgęs vilkas buvęs surastas besiganąs su 
kaimene avių, ir ėdęs jis ne avis, o žolę.

— Madrido universitetas (Ispanijoje) iš 
metė 47 studentus, kurie dalyvavo gruo
džio mėn. riaušėse.

— Praeitą savaitę Manchesteryje ir Hey 
woode (Britanijoje) buvo rasti geležinke
lių sunkvežimiuose kartu su tuščiais mai
šais dar 153 maišai su kalėdiniu paštu (sa 
vaite anksčiau tokių užmirštų laimingų 
maišų net 133 buvo surasta Nottinghame).

— V. Vokietijoje nuo sausio 1 d. dėl snu 
kio ir nagų ligos paskersta 12.500 galvijų 
ir 5.000 kiaulių.

— Italijoje 3 dienas streikavo universi
tetų dėstytojai, reikalaudami didesnės pi
niginės paramos aukštosioms mokykloms.

KALTINAMASIS AKTAS LAIKRAŠTYJE
„Izvestija“ išsispausdino straipsnį, kuria 

me puolami dabar kalėjime sėdintieji ra
šytojai Siniavskis ir Danielius, siuntusieji 
į užsienius spausdinti savo darbus. Jie va
dinami išdavikais, išsigimėliais, Judais ir 
kt.

Straipsnį palydi dar sovietuose tokie po
puliarūs skaitytojų laiškai, paremiantieji 
kaltinimą.

VAIKŲ DARŽELIS NUVERTĖ
Italijos parlamente nepraėjo vaikų dar

želių įstatymas, ir dėl to atsistatydino vy
riausybė. Prieš įstatymą balsavo ir kai ku
rie krikščionys demokratai. 

kad dar labiau padidėja partijos vadovavi
mo ūkiui vaidmuo. Žymiai padidės sąjun
ginių respublikų kompartijų Centrų Komi 
tetų, partijos kraštų ir sričių komitetų at
sakomybė už tikrai mokslinį, laisvą nuo 
bet kurio tiek vietininkiškumo, tiek žiny- 
biškumo įtakos vadovavimo pramonei... 
Ypač dabar padidėja partijos kraštų ir sri 
čių komitetų atsakomybė už vadovavimą 
pramonei“.

Kosyginas kalbėjo apie partijos vaidme
nį pramonės pertvarkyme. Toks pat užda
vinys vietininkiškumui rauti partijai ski
riamas kultūrinėje, auklėjimo, net sporto 
ir kitose srityse. Sovietų Sąjungos gyvento 
jai turi būti skatinami, o jei tai nepakan
ka, tai ir verčiami dirbti ir aukotis ne savo 
kraštui, ne savo tėvynei, bet maskvinės im 
perijos ir sovietinio komunizmo reikalui.

Vietininkiškumo sąvokai priešpastato
mas plačiaregiškumas arba akiratis. Šis ter 
minas tik neseniai pradėtas vartoti, bet oku 
puotos Lietuvos žmonėms, atrodo, teks at
eityje dažniau su juo susidurti. Minėtasis 
Naraškevičius su tokiu entuziazmu prista
to jį skaitytojams: „Akiratis! Sugebėjimas 
matyti ne tik savo sklypelį, savo stakles, 
savo ūkį, savo cechą, o jausti stiprų ben
draliaudinių rūpesčių ir uždavinių pulsą, 
juo vadovautis kasdieniniame savo darbe 
ir gyvenime — tai būtinas į komunistinę vi 
suomenę žengiančio žmogaus bruožas“. 
Bendraliaudimi sovietai vadina maskvinės 
imperijos gyventojus, kuriuos diktatoriš
kai valdo ir kurių vardu be jokių įgalioji
mų kalba komunistų partija.

Visas federalines valstybes sudaro dau
giau ar mažiau savarankūs teritoriniai vie
netai. Vienur, kaip Vakarų Vokietijoje, jie 
vadinami kraštais, kitur, kaip Amerikoje 
ar Brazilijoje — valstybėmis. Šveicarijoje 
jie vadinami kantonais, Sovietų Sąjungoje 
respublikomis ir t.t. Tiek centro valdžias, 
tiek ir federalines valstybes sudarančių 
kraštų kompetenciją nustato konstitucija. 
Nepaisant to, tarp centro valdžios ir atski
rų kraštų arba valstybėlių vyksta kova už 
kompetencijos išlaikymą ir išplėtimą. Pa
prastai centro valdžia mano, jog kraštų sa
vivalda trukdo jai valdyti, kenkia, komu
nistų terminu tariant, bendraliaudiniams 
interesams. O kraštai nuo tų puolimų gina
si, stengdamiesi išlaikyti savivaldą. Pana
šiai, kaip ir piliečiai gina jiems konstituci
jos laiduotąsias laisves, asmens ir buto 
neliečiamumą ir t.t.

Kova tarp centro valdžios ir atskirų res
publikų ypač aštri Sovietų Sąjungoje, nes 
čia respublikos yra ne tik savarankūs teri
toriniai vienetai, kaip kitur, bet kartu ir 
atskiros tautos su savo kalba ir kultūra, 
su savo skirtinga praeitimi. Beveik visos 
jos buvusios laisvos ir nepriklausomos vals 
tybės, dabar Maskvos pavergtos. Todėl vi
somis jėgomis jos kovoja už savarankišku
mą, nes tai yra jų likiminė kova už savo 
kalbą, istoriją, kultūrą ir apskritai už savo 
tautinį išlikimą. Komunistai tą atkaklų 
gynimąsi vadina vietininkiškumu, jį smer 
kia ir visais ginklais puola. Maskvinės 
ofenzyvos avangarde yra komunistų parti
ja. Ji nepaiso priemonių ir brutaliai laužo 
konstituciją. Tačiau laimėjimo nematyti. 
Pavergtų tautų ginamasis nacionalizmas 
arba komunistų vadinamasis vietininkiš
kumas yra stipriai įsitvirtinęs savo pozici
jose. Dar daugiau. Neretai net avangardi
niai Maskvos kariai perbėga į priešo pusę. 
Taip prieš keletą metų atsitiko Latvijoje, 
kur komunistų partijos vadai pasirodė besą 
ne Maskvos, bet Latvijos patriotai ir ėmė 
ginti savo tėvynę nuo rusinimo ir ūkinio 
išnaudojimo.

Tautinių dezertyrų gausu ir kitų sovie
tinių respublikų komunistų vadų tarpe, ne
kalbant jau apie eilinius partinius. O sate
litinių kraštų komunistų partijos visiškai 
nebeklauso Kremliaus rūmuose išgalvotų 
pasakėlių apie internacionalizmą, bendra- 
liaudiškumą ir plačius akiračius, o ryžtin
gai gina savo tautinius interesus. Tik pa
vergtuose kraštuose Maskva skuba su šak
nimis išrauti vietininkiškumą ir priversti 
visus dirbti ne savo kraštui, bet okupan
tui. .

Augustinas Upėnas

SUŠAUDYMAS SU PLOJIMAIS

Rygoj gruodžio mėnesį įvykusiame paro
domajame procese vėl tapo pasmerkti su
šaudyti penki latviai, apkaltinti už daly
vavimą 1941 metų egzekucijose. Trys iš jų 
pasmerkti už akių, nes gyvena užsieniuose.

Šalia visų kitų tokiuose teatriškuose pro 
cesuose kartojamų elementų, šiuo atveju iš 
kilo ir dar vienas reiškinys, būdingas „tary 
binio žmogaus“ auklėjime: proceso apra
šyme su pasigėrėjimu pranešama, kad „dar 
bo žmonės“ (proceso stebėti sukviestieji 
žiūrovai) pasielgę kaip teatre — pasmer
kimą sušaudyti sutikę plojimais. (E>
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EUROPOS LIETUVIS

Jaunimo Kongreso pirmininkas
Šiais Jaunimo Metais didžiausias įvykis*yra Detroito Pavergtųjų Tautų Komiteto 

bus Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresas,"narys, Detroito Lietuviškų Melodijų radijo 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdybos 
šaukiamas birželio 30 - liepos 3 d.d. Chica- 
goje. Jau dabar visame laisvajame pasau
lyje lietuvių jaunimas sparčiai ruošiasi 
vykti į šį istorinį pirmąjį Jaunimo Kongre
są ir jame dalyvauti. Jau pranešė atvyksią 
apie 70 atstovų iš 14 kraštų (neskaitant 
JAV ir Kanados).

Jaunimo Kongreso ruošimu ir pravedi
mu rūpinasi Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongreso Komitetas, sudarytas iš JAV ir 
Kanados lietuvių jaunimo organizacijų pir
mininkų ir atstovų ir PLB Valdybos kvies
tų asmenų. Komitetas savo pirmininku iš
sirinko energingą ir darbštų 25 metų am
žiaus inžinierių Algį Zaparacką iš Detroi
to. Jis sumaniai vadovauja visiems Komite 
to darbams, įvairioms komisijoms, nuolat 
ieško naujų idėjų ir naujų veiklos būdų, ar 
timai bendradarbiauja su PLB Valdyba ir 
jaunimo organizacijomis. Pats būdamas 
jauno amžiaus, gerai pažįsta jaunosios kar 
tos nuotaikas, galvoseną ir problemas. Yra 
gilus ir sąmoningas lietuvis patriotas, ku
riam vyresniosios kartos rūpesčiai irgi ge
rai suprantami.

Algis Zaparackas gimė 1940 m. balan
džio 4 d. Kaune. Vos penkerių metų paliko 
Lietuvą ir atsidūrė Augsburge, Hochfeldo 
stovykloje. 1949 m. atvyko į St. Clair, Penn 
sylvaniją, o 1950 m. persikėlė į Detroitą. 
Detroite baigė pradžios mokyklą, gimna
ziją, Lietuvių šeštadieninę mokyklą, o 1963 
m. mechaninės inžinerijos studijas Wayne 
State Universitete. Dirba automobilių fir
moje, Chrysler Corporation, kaip inžinie
rius.

Algis Zaparackas priklauso Lietūvių 
Skautų Sąjungai nuo 1952 metų. Ėjo joje 
įvairias pareigas: adjutanto, draugininko, 
Korp. Vytis skyriaus sekretoriaus, pirmi
ninko, ASS skyriaus pirmininko ir t.t. 1961 
m. pakeltas į paskautininkus, 1958 m. už 
nuopelnus skautybei apdovanotas Vėliavos 
Žymeniu, vadovavo stovykloms. 1958-64 m. 
atstovavo lietuviams Skautams kaip Neigh
borhood Commissioner pas Detroito ameri 
kiečius skautus.

Algis Zaparackas yra aktyvus lietuvių 
visuomeniniame gyvenime. Priklauso Lie
tuvių Bendruomenei, 1964 m. buvo Detroi
to Lietuvių Organizacijų CV narys, 1964 - 
65 atstovavo Lietuvių Studentų Sąjungai 
Amerikos Lietuvių Taryboje, nuo 1963 m. 

valandėlės pranešėjas, LITUANUS fondo 
valdybos narys ir kt.

Studijų metu Algis Zaparackas buvo 
veiklus studentų gyvenime. Dvi kadencijas 
iš eilės, 1963-64 ir 1964-65, vadovavo Lietu
vių Studentų Sąjungai JAV kaip jos Cent
ro Valdybos pirmininkas.

Lietuvių Studentų Sąjunga, vadovauja
ma Algio Zaparacko, pirmoji pritarė Pašau 
lio Lietuvių Jaunimo Kongreso šaukimo 
minčiai dar 1963 metais. Vėliau Algis Za
parackas dažnai siūlė įvairių minčių PLB

PASAKA JAUNIESIEMS
Knygos rinkoje pasirodė nauja knyga — 

pasaka vaikams, vardu ŽAIŽARAS, auto
rius Daumantas Cibas. Knyga išspausdin
ta gerame, tvirtame popieriuje, 11 pieši
nių vidutinio didumo ir 4 per visą puslapį, 
o jų tarpe viršelio piešinys: žalios, raudo
nos, baltos spalvų ir užsklandoj žalios spal 
vos. Iliustravo Ada Korsakaitė •, Sutkuvie
nė. Išleido „Lietuvių Dienų“ leidykla.

Pasaka mažiems, teisybė dideliems. Tu
rinyje labai lengva ir vaizdžia kalba, pa
sakiška forma aprašyti „kažkur“ pavergti 
žmonės. Tuo pačiu 'metu kažkur gyveno 
kalvis su žmona ir augino sūnų žaižarą. 
Šis užaugęs buvo toks galingas ir stiprus, 
kad, pradėjus jam kalti, suduždavo ir iš
tikšdavo kūjis - plaktas ir priekalas sulįs
davo į žemę.

„Tėvas vėl įkaitino geležį. Padėjo ant 
priekalo. Sūnus žaižaras kad smogė! — ir 
sulindo priekalas į žemę, o karšta geležis 
tik žibulkt! — ištiško į visas puses. Tūks
tančiai žiežirbų šovė į sienas, krito nuo lu
bų, mirgėjo, šokinėjo, spragsėjo. Abu vy
rai stovėjo, kaip liepsnose, labai nustebę, 
nes iki šiol niekas dar nebuvo taip kalęs, 
kaip jaunasis žaižaras“.

Pagaliau sūnus išėjo į pasaulį pažinti jo 
ir išmokti gyventi. Bekeliaudamas žaiža
ras surado raudonųjų — raudonais žibu
riais žibantį dvarą, kuriame viešpatavo 
vergija ir vargas. Tame raudonajame dva
re: „Cangu vangu, cangu vangu kalė plie
ną šimtai vyrų, žiežirbos krito ant jų gal

Valdybai, kaip įtraukti lietuvių jaunimą į 
aktyvų lietuvišką gyvenimą. Algio Zapa
racko siūlymu atsirado Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Metai (jo manymu, vien tik Kong 
reso šaukimas neišjudins jaunimo pasauly 
je). Algio Zaparacko mintis buvo pradėti 
rinkti Jaunimo Peticiją visuose pasaulio 
kraštuose ir ją atvežti į Jungtines Tautas. 
Ta peticija jau ruošiama, ir Vasario 16 pro 
ga visų kraštų jaunimas pradės rinkti pa
rašus. Taip pat jo sumanymas buvo ruošti 
prieškongresinę jaunimo stovyklą, ir dau
gelis kitų siūlymų, kurie vykdomi.

V. K.

vų, svilino, degino. Visi kentė troškų karš
tį, bet niekas nenešė jiems nei lašelio van
dens liežuviui suvilgyti, troškuliui nura
minti. Pikti prižiūrėtojai ragino kalti, sku
bėti, nes dvaro ponams rūpėjo prisidirbti 
daug kardų ir užkariauti visą pasaulį“.

žaižaras išvaiko raudonuosius pavergė
jus, išlaisvina žmones, vėliau atsiima savo 
tėvus ir apsigyvena toje laisvoje šalyje, ku 
ri, pasirodo, esanti mūsų tėvynė Lietuva.

Autorius naudoja sumodernintą vysk. 
M. Valančiaus stilių. Pavyzdžiui :„zuu, zuu, 
dili, dili... — ūžė sunkios akmeninės gir
nos“; kitur aidėjo: „Minkau molį — pun- 
ku, punku, oi, kaip sunku, oi, kaip sunku“ 
— taip niūniavo plytų dirbėjai.

Ši knyga tinka mažiems ir didesniems 
vaikams — nuo darželio amžiaus iki 10 me 
tų ir vyresniems. Bet šios knygos recen
zentas, nors kiek ir vyresnis, irgi su malo
numu ją perskaitė ir siūlo šią nebrangią 
knygą nusipirkti ir ją perskaityti. Vaikam, 
jei jie nemoka gerai lietuviškai skaityti, ta 
retų tėvai bent keletą kartų garsiai, lėtai 
perskaityti ir vėliau turinį paaiškinti.

Daumantui Cibui reikia padėkoti už šią 
dovaną užsienyje gimusiems ir augantiems 
lietuviukams. Tai dar vienas mūsų lobin- 
gos kultūros deimantais sužibęs šviesulis. 
Tik, ak, kaip gaila, kad nebuvo galima šios 
knygos išleisti taip gražiai, kaip savo laiku 
buvo išleista knyga „Meškiukas rudnosiu- 
kas“, kuri buvo spalvingai iliustruota dail. 
V. Stančikaitės.

VI. Mingėla

MIRĖ PROF. VLADAS LAŠAS
Sausio 2 d. Lietuvoje mirė prof. Vladas 

Lašas, kuris prieš mirtį turėjo tokius titu
lus: Lietuvos mokslų akademijos akademi 
kas, Sov. Sąjungos medicinos mokslų aka
demijos narys-korespondentas, Kauno me
dicinos instituto katedros vedėjas, medici
nos mokslų daktaras, profesorius, nusipel
nęs mokslo veikėjas.

Gimė V. Lašas 1892 m. sausio 1 d. Rokiš
kio apskr., Paupės vienkiemyje. Pradžios 
mokslus išėjęs Rokiškyje, gimnaziją Peter 
burge, ten pat 1910 m. pradėjo studijuoti 
fiziką-matematiką, bet po metų persikėlė į 
Dorpatą-Tartu, tačiau jau medicinos stu
dijuoti. Paimtas į kariuomenę, 1915 - 1917 
m. dirbo gydytoju, o po karo grįžo į Tartu 
ir įsigijo gydytojo diplomą. Grįžęs į Lietu
vą, apsigyveno Rokiškyje, vertėsi privačia 
praktika, vadovavo apskrities ligoninei, 
ėjo apskrities gydytojo pareigas.

Persikėlęs į Kauną, įsijungė į politinį gy 
venimą: buvo valstiečių liaudininkų atsto
vas seimuose. Tuo metu pradėjo ir akade
minį darbą — lektorium aukštuosiuose 
kursuose 1921 m., paskui universitete ne 
tik dėstydamas, bet eidamas ir įvairias ad
ministracines pareigas (nuo 1924 m. medi
cinos fakulteto dekano, trumpai universi
teto prorektoriaus), taip pat paruošdamas 
daktaro disertacinį darbą ir įsigydamas 
daktaro laipsnį.

Pats vienas ir su kitais parašė nemaža 
specialybės darbų.

Mokyklų statyba
280.000 mokinių bendrojo lavinimosi mo

kyklose Lietuvoje mokosi per pastarąjį sep 
tynmetį pastatytose naujose mokyklose ar
ba naujuose priestatuose. Tai yra daugiau 
kaip pusė visų moksleivių. Kiti mokosi se
nuose (priešbolševikiniais laikais staty
tuose) mokyklų pastatuose, arba mokyk
loms paskirtuose nemokykliniuose senuose 
pastatuose. Tik dalis tų pastatų dar galės 
tarnauti ilgesnį laiką. Visos pradinės ir vi
durinės mokyklos greičiausia dar negalės 
būti aprūpintos patenkinamomis patalpo
mis per ateinantį penkmetį. (E)

Apdovanoti klaipėdiečiai Ciudinovas ir 
Gromovas

Visasąjunginėje liaudies ūkio laimėjimų 
parodoje buvo apdovanoti bronziniais me
daliais Klaipėdos žvejybos dviejų tralerių 
kapitonai Ciudinovas ir Gromovas už ini
ciatyvą pereinant prie porinės žvejybos, 
kai vieną tralą traukia du traleriai. (r)
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Aštuonmetė iš kito galo
Aštuonmetės mokyklos vardą Lietuvoj 

labiausiai bus nusipelniusi mokykla Jau- 
niūnų apylinkėj, ties Vilniaus - Ukmergės 
plentu, nes jau aštuoneri metai, kaip ji sta 
tomą ir vis dar nebaigta.

Per pirmuosius šešerius metus statyba 
pasistūmėjo iki stogo uždengimo. Po to 
darbus perėmė tarpkolchozinė statybos or
ganizacija iš Vilniaus, vadovaujama Maki- 
jevo. Aštuntąją vasarą Jauniūnų sovcho- 
zas atsiuntė pagalbon aštuonis savo darbi
ninkus. Tie, padirbėję mėnesį ir uždirbę 
tik po 30 rublių, tą darbą metė, kadangi 
čia jiems teko ne tiek dirbti, kiek stovėti, 
nes Makijevas negalėjo gauti darbams rei
kalingo cemento, o darbininkijos valstybėj 
už stovėjimą dėl darbdavio kaltės darbinin 
kui nemokama. (E)

Lietuvis baletmeisteris į Egiptą
Vytautas Grivickas, Vilniaus operos - ba 

lėto teatro vyr. baletmeisteris, išvyko į 
Egiptą, kur 1966 metais vadovaus Kairo 
operos teatro baletui. (E)

PATS LAIKAS
Jau pats laikas užsisakyti bei pratęsti 

1966 m. laikraščius ir žurnalus.
DIRVA — įdomus, gausiai iliustruotas 

laikraštis, išeina 2 kart savaitėje, metinė 
kaina — 3.17.0.

DARBININKAS — turtingas žiniomis 
laikraštis, dukart per savaitę išeinąs — 
2.10.0.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA — nau
jausios žinios iš Montrealio — 2.3.0.

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI — žinios iš To
ronto — 1.15.0.

LIETUVIŲ DIENOS — mėnesinis gau
siai iliustruotas žurnalas — 1.18.6.

KARYS — kiekvienas buvęs karys ras 
jame pažįstamų veidų ir įdomių straipsnių
— 2.3.0.

MOTERIS — šiame žurnale daug naudin 
gų patarimų ir žinių moterims — 1.8.0.

LAIŠKAI LIETUVIAMS — kiekvienas, 
šį žurnalą skaitydamas, ras daug pamokan 
čių bei paguodos suteikiančių straipsnių
— 1.1.0.

EGLUTĖ— vaikų mėnesinis žurnalas — 
1.8.0.

LITUANUS — angliškai skaitantiems 
sau bei draugams pažinti mūsų praeičiai 
ir kraštui — 1.1.0.

Rašyti: Dainora, 14, Priory Rd., Kew, 
Surrey.

JONAS AVYŽIUS —----------- -*—******-—

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

(59)

Jau gilus vidurnaktis, o Grigo vienkie
myje nesiliauja Skambėjusios dainos ir mu 
zika. Svečiai nebesutelpa tarp keturių sie
nų, šokėjams darosi ankšta viename dar
žinaitės gale. Pora už poros ritasi pro du
ris, lekia per kiemą ir, apsukusios ratą, 
skrieja atgal į daržinaitę tarsi peteliškės, 
traukiamos akinančios primusinės lempos 
šviesos, kuri srūva iš patalpos, išplėšdama 
iš nakties tamsos visą plotą iki trobos ir 
vyšnynėlio. O ten toliau jau šviesu nuo pir
kios langų. Žemė dreba nuo pašėlusio kojų 
trypimo, ūkčiojimų, muzikos trenksmo. Ro 
dos, visi čia susirinko išlieti susikaupusio 
jėgų pertekliaus.

Tai vestuvės, tai vestuvės,
Tai bent suėjimas!

— traukia Petras Inteligentas, tampyda
mas akordeoną kiek išgalėdamas.

Vienas šleivas, kitas kreivas, 
Sveiką juokas ima,

— pritaria Kašėtas, greta įsitaisęs su sa
vo armonika.

Šiandien gersime, uliosim,
Rytoj girti būsim,

— pagriebia Burba, be pasigailėjimo tra
tindamas būgną, ir pats atsako:

O poryt, išėję sėti,
Pavarsnėj nusnūsim...

Grietinvežys su Gabriu mielai pritartų, 
bet užimtos lūpos. Tad iš viso vieko pučia 
savo instrumentus ir kojomis muša į taktą, 
tokiu būdu nuliedami linksmybės pertek
lių.

O poros lekia ir lekia pro šalį. Lekia pa
mergės su pabroliais, piršlys su svočia, jau 
nasis su jaunąja, jauni ir seni, prašyti ir 
neprašyti. Pasiutpolkė, fokstrotas, jaunųjų 
polka, suktinis... Šokis veja šokį, pora po
rą. Nors daržinaitėje vėsoka, bet muzikan
tai jau išsinėrė iš švarkų, iškalbingai dai
rosi į stalus, deja, nėra kada suvilginti per
džiūvusios gerklės. Užsakymai pilasi kaip 
iš gausybės rago. I Burbos kepurę, padėtą 
ant suolelio šalia, krinta rublinės, trirub
linės, penkinės, o kitas ir visą dešimtinę iš
meta. Gausus derlius... Negi paliksi nenu- 
ėmęs?

Arvydas užsako piršlio viliotinį. Šokdina 
jaunąją, pamerges, svočią, paskui visas mo 
teris ir merginas iš eilės. Puošni piršlio ke
purė kaip gaidžio skiauterė švysčioja šen 

ir ten. štai jis pralėkė pro trobos langus su 
Goda, ties vyšnynėliu jo glėbyje jau kita, 
ties muzikantais suka trečią, o iš daržinai
tės išneria apsikabinęs ketvirtą. Taip ski
ria porą po poros, atimdamas iš vyrų šoke 
jas. Tie gi savo ruožtu vilioja kitas; bet kiti 
jau traukiasi iš šokančių tarpo į šalį, nes 
gi pritrūko kvapo — ne kiekvienas gali iš
laikyti tokį pašėlusį tempą. Žiūrovų žie
das, supąs kiemą, darosi tirštesnis, siaurė
ja. Vis naujos šokėjų poros iškrinta iš ri
kiuotės, o piršlys kaip niekur nieko — ro
dos, ką tik būtų pradėjęs.

— Ar ne velnias?
— Nori paskutinę porą išskirti...
— Žiūrėk, nebegirdėti dūdos!
— Vidurius susuko seniui...
— Gražu žiūrėti kaip šoka. Galingas vy

ras!
— Tai turime pirmininką, kad jį kur 

kots! — išreiškia savo susižavėjimą ir Gri
gas, stripuliuodamas tarp svečių.

Nutilo smuikas, netrukus — fleita. Tik 
akordeonas, armonika ir būgnas nepasiduo 
da. Besisuka dvi poros: piršlys su pirmąja 
pamerge ir jaunieji. Martynas, iškritęs iš 
šokio, šluostosi prakaitą, neįstengdamas 
užgniaužti kylančio pavydo. Pagaliau Arvy 
das meta Godą, išskiria jaunuosius ir, ap
sukęs porą ratų su Birute, grąžina ją Ta
dui. Muzika nutyla. Sugriaudžia plojimai, 
iš visų pusių girdėti pagyrimo šūksniai. 
Tai piršlys! Visus nuvarė nuo kojų! Na, to
kių vestuvių nėra dar buvę Liepgiriuose!

Strazdienė paleidžia Vingėlos alkūnę. Go 
dus tykojančios lapės žvilgsnis sėlina pas
kui Arvydą.

— Prašom, sveteliai, už stalų. Užvalgyti, 
nuplauti prakaitą. Prašom... — kviečia Gri 
gas. Liežuvis klumpa, kojos kreivai vago
ja. Linksma, kad jį kur kots, kaip niekad! 
— Uždainuokim, Gaigalai. Tu doras žmo
gus, tik nesikeik. Nesikeik, nesikeik, Kle
mai, ir bus viskas gerai. Tavo lūšną reikė
jo seniai nugriauti, kad ją kur kots. Pa
statysime naują, gyvenvietėje. Kolektyvas 
nieko nepaliks nelaimėje. Bet ir tu jam ne 
atsuk nugaros, Klemuti. Neatsuk, neatsuk.

— Geram žmogui neatsuku. Duok snukį, 
po velnių!

Vyrai apsikabinę, bučiuojasi. Paskui pa
eina už daržinaitės kampo. Grįžta paleng- 
vėję, negarsiai traukdami Grigo dainą:

Apynėlis pasigėręs nuo vėjo siūbavo,

Apkabino liepužėlę, globstė ir bučiavo.
Arvydas stovi, atsišliejęs šulinio renti

nio. Vienoje rankoje kepurė, kitoje nosinė. 
Sunkiai alsuoja, šluostosi suprakaitavusį 
veidą, sprandą, pakaklę.

— Įsilinksminai, seni?
— Ko liūdėti, Arvydai. Sūnus apsivedė! 

— Grigas susigraudino. — Nepasisekė, ne
turiu savo dukters. Sugrįš Krūminis, Nas- 
tutė išeis pas tėvą. Ji man kaip tikra duk
ra buvo, sunku bus skirtis. Bet rėkdamas 
kaktos neištaisysi.

— Liks marti.
— Užtaigi ir džiaugiuosi, dėl to gal kiek 

ir padauginau, kad jį kur kots! Viena iš na 
mų, kita į namus, širdžiai bus lengviau pa
kelti. Einam į vidų, Arvydai.

— Ne, seni, nebeisiu. Pati norma.
— Nesipurgink, Arvydai, piršliui anksti 

namo. Duosim garo iki ryto. Einam į vidų, 
kad sakau. — Grigas sugriebė piršlį už pe
ties, bet Arvydas švelniai atstūmė šeimi
ninką.

— Gana, Antanai, užtenka. Prisišokom, 
prisigėrėm. Šiai dienai pakaks. Užtenka, 
užtenka, užtenka.

Grigas supranta, kad Toleikio neperkal
bės. Nusiminęs nuleidžia rankas.

— Tai nors ant kelio išgertum. Kaip čia 
dabar neatsisveikinęs, lyg susipykę?..

— Ne, ne, Antanai. Rytoj visa diena prie 
šais. Eidamas į kartuves, atsisveikinsiu. 
Leisk paskutinę naktį permiegoti su žmo
na, — pajuokavo Arvydas ir jau rimtai pri 
dūrė: — Būk geras, suprask. Ir linksminan 
tis reikia savo darbą dirbti.

— Suprantu, suprantu, kad tave kur 
kots, — nusileidžia sekretorius pirminin
kui. — Pats, nesigiriant, retai per viršų 
perpilu. Bet šitokią dieną... Vestuvės, Ge
gužės pirmoji... Mūsų šventė...

— Mūsų, — pritaria Arvydas, užsėdėda
mas kepurę. — Iki rytojaus, Antanai. Iki, 
Klemai.

— Iki rytojaus, rupu...
Grigas staiga prisiminė, kad Verdenis 

neišvažiavęs, nori bėgti į daržinaitę šofe
rio, bet Arvydas sulaiko. Nereikia. Pėsčias 
pareis. Kad šventės, tegu visiems būna 
šventės.

Lauko keliukas rangosi į vieškelį kaip 
pilkšva tamsoje šliaužianti gyvatė. Kietas, 
mašinų padangų ir traktoriaus suplūktas 
molis. Šalikelėje išmintos gyvulių ir žmo

nių pėdos. Sustingusios kaip gipse. Tai dar 
nuo to meto, kai buvo šlapia. Dabar žmo
gus praeina, nepalikdamas ženklo, štai ką 
tik nudūmė Strazdienė — jokio pėdsako. 
Uždususi beldžia į Lapino trobos langą.

Arvydas eina jos pėdomis. Gal būt, stato 
koją ton vieton, kurią prieš valandėlę lytė
jo jos batelis. Jam linksma. Linksma, kad 
žemė kvepia gaivia pavasario žaluma, kad 
toks aukštas tyras dangus, pilnas žvaigž
džių, kad aplinkui tiek daug gerų žmonių, 
ir erdvė, erdvė, visur begalinė erdvė... Iš
tiesk sparnus, kilk aukštyn, veržkis į svai
ginančias tolumas. Jokių užtvarų, jokių ri
bų.

Vestuvių triukšmas ūžia ausyse. Laimin 
gas apgirtusio Grigo veidas.

Apynėlis pasigėręs nuo vėjo siūbavo,
Apkabino liepužėlę, globstė ir bučiavo, 

— niūniuoja Arvydas, pritardamas ausyse 
skambančiam Grigo balsui.

„Geras senis... Visi geri, visj...“
VII

Niekas Luko nedraudė, nes visiems tebu
vo tiek reikalingas, kiek tuščia kėdė, ku
rioje turėjo sėdėti Kašėtas.

Lapinas sučiupo jį už skverno.
— Kaipgi taip, Lukai, lyg būtum išvary

tas? Išgerk ant kelio, — bruko į rankas pil 
ną stiklinaitę.

— Kad jau... — nusipurtė, pasisukda
mas į duris.

— Ko muistaisi kaip arklys, gylį pama
tęs, — subarė Morta. — Priimk malonę, jei 
žmogus prašo.

Lukas nusileido. Lapinas pripylė antrą. 
Lukas, raginamas žmonos žvilgsnio, klus
niai pakėlė prie lūpų ir tą.

Priemenėje ūmai sublogo širdis; visgi 
suskubo iššokti į kiemą, o čia jau netoli ir 
visko matęs patvorys. Tyras oras prablaivi 
no apsunkusią galvą; sąmonė pragiedrėjo, 
suėmė noras pasikalbėti, išlieti susltvenku 
sius jausmus. O kadangi nebuvo kam, tai 
Lukas atsisėdo savo mėgiamoje vietelėje 
po tvarto pastoge ant lentų ir tęsė troboje 
pradėtą pokalbį pats su savim:.

...Taigi kad... Morta šiandien kaip ne
sava. Žinia, yra ko būti tokiai. Tikros duk
ters vestuvės, suėjo svetimi, o čia... Susi
ėdė su Grigais, apsijuokė prieš visą kaimą. 
Vis per tą Lapino Juodmargę, kad ji galą... 
Kalta Birutė, negeras Toleikis. O tu, žmo
gau, į save pažiūrėk. Primelavo visiems. 
Erodas, įkišo karvę į šieną, o kai vylius iš
eina aikštėn, jau blogai, jau kiti už tavo 
kėslus atsako. Šauki, nėra teisybės, pats gi 
darai neteisybę... nori būti už visus di
džiausias, gudriausias, turtingiausias... per 
klastas, per suktybę. Taigi . O tu stenkis 
pasidaryti tokiu teisingai, nežemindamas, 
neskriausdamas kitų, neapgaudinėdamas, 
tada neužkliūsi nei Toleikiui, nei Birutė 
prieš žmones tau gėdą padarys...

Taip kalbėjo mintyse Lukas, norėdamas 

palengvinti širdį, kupiną skriaudos ir bres 
tančio rūsčio. Protarpiais jį pasiekdavo 
linksmi vestuvių triukšmo aūlai, bet praei 
davo pro šalį, neužkliudę sąmonės. Jis nie
ko nematė, nieko negirdėjo, kas darėsi ap
linkui. Gyveno tik savimi. “Savo širdgėla, 
savo skriauda, augančia neapykanta sau. 
Šaltas nakties dangus žvelgė į jį pro me
džių viršūnes. Bauginančiai gilus, mirgan
tis nesuskaitoma žvaigždžių daugybe. Bet 
Lukas tematė nykią tuštumą. Paskui toji 
tuštuma prisipildė kibirkščiuojančios mig
los, banguodama ėmė tolti ir galop išnyko 
tirštame rūko debesyje.

— Ko gi čia sėdi, tėvuli? Sušalsi. Eik į 
vidų.

Luko širdis nutirpo. Apdujęs iš džiaugs
mo, jis pažvelgė į tą pusę, iš kur pasigirdo 
balsas, ir pamatė Birutę, vilkinčią vestuvi
ne suknele, su rūtų vainikėliu ant galvos.

— Tu?! Birute, vaikeli. . Parėjai... Mes 
vėl gyvensime kartu...

— Kartu, tėveli, kartu. Bet kodėl tu vie
nas?

— Taigi kad... Išėjai, iš kur būsiu ne 
vienas...

— Vargšas mano tėvelis. Sunku jam be 
manęs. Nėra kas užtaria. Pasiilgai manęs, 
tėvuli?

— Pasiilgau, vai-.e!i. Toks gyvenimas... 
Rodos, eitum, kur kojos veda, kur akys ma 
to. Geriau, kaip Strazdų Vincė, susirietus 
ant šiaudų tvarte gulėti, negu iš svet.mos 
malonės pataluose vartytis. Kad būtų do
ras žmogus... daugiau oro... Ankšta man... 
Dusina, smaugia, vaikeli, žūstu...

— Tai eitum iš čia. tėvuli?!
— Eičiau, eičiau .. Bet kur, vaikeli?
— Surasime vietcs. Yra gerų žmonių. 

Bėkime, kol niekas nemato, tėvuli.
— Taigi kad... — Išsivadavimo viltis su 

spurda Luko krūtinėje kaip paukštis, pajų 
tęs laisvę. Atsiremia rankomis lentų, sto
jasi, nori bėgti paskui Birutę, bet negali at
siplėšti nuo rietuvės —kažkieno nematoma 
ranka laiko už skverno.

— Greičiau, tėvuli, greičiau, — girdi 
tolstantį Birutės balsą.

Et, jau vėlu... Niekur nebeišbėgsi. Girdė 
ti šunų lojimas, šūkauja žmonės. Pajuto. 
O lentų rietuvė lyg replėmis laiko prispau
dusi skverną.

Birutė moja rankomis, šaukia kažką. 
Balta suknelė plevėsuoja vėjuje kaip dru
gelio sparnai. Tolyn, tolyn... Štai ji jau pa
kilo nuo žemės, jau plaukia ore. Iš pradžių 
tarsi lengvutis debesėlis, paskui lyg nuno
kusios pienės galvutė ir galiausiai suspin
di dangaus skliaute kaip Aušrinė žvaigžde
lė. Lukas žiūri į ją, viską pamiršęs, ir atsi
žiūrėti negali: tokia graži, taip skaisčiai 
šviečia visam dangui ir žemei.

Malonus karštis išsiskleidė kūne, užliejo 
akis. Lukas sumirksėjo, tartum prieš sau
lę apspangęs, ir nubudo.

(Bus daugiau)
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KOKS BUS RUSU IMPERIJOS GALAS?
z

RAŠO Vyt. Sirvydas

ff LIETUVA DABAR
SOCIALINIS IR EKONOMINIS Kai kur buvo bandoma neduoti žemės 

GYVENIMAS (2) sklypelių. Išsiverstų ir be darželio, nes ir
Su aprangos prekėmis jau kiek blogiau, jie, vargšai, išmoko kombinuot. Kuo dau- 

Vyriški ar moteriški paltai nuo 120 iki 450 giau žmogus spaudžiamas, tuo stipriau jis 
rublių. Žinoma, geri. Vyriškos eilutės nuo kovoja už savo būvį.
150 iki 300 rublių. Vyriškas darbo kostiu- Nedirba žmonės. Dabar kaime tokia filo- 
mėlis 36 rubliai ir daugiau. Išeiginiams ba- Sofija: dirbsi — nieko negausi, nedirbsi — 
tams reikia 35 rublių. Vilnoniai megztiniai nieko negausi, tai geriau nedirbt ir nieko 
po 40 rublių. Vyriški viršutiniai marški- negaut. Kur gi matyta, kad darbo brigada 
niai nuo 3.50 iki 22 rublių. Moteriškos suk- pas brigadyrių susirinktų 10 valandą ir ei- 
nutės nuo 40 iki 120 rublių. Šilti moteriški tų rugių kirsti. Už tai ir lieka ir bulvės ne- 
batai nuo 45 iki 90 rublių. Prastos rūšies kastos ir linai nerauti.
prekės daug pigesnės. Bet ir kaime žmoneliai verčiasi. Išmoko

Spekuliatyvinės kainos labai įvairuoja, vargelį vargti, varpeles rinkti ir nuo bado 
Rusijos gilumoje visos prekės juodojoje gintis.
rinkoje yra brangesnės, negu krautuvėse. Naujų kolchozinių gyvenviečių dar ne- 
Lietuvoje spekuliatyvinių prekių yra dau- daug pristatyta, bet važinėdama po Lietu- 
giau. Tos prekės, kurių krautuvėse nėra ar vą kelias esu mačiusi. Yra projektuojama 
rečiau pasirodo, yra net 4 kartus branges- statyti didelius keliom šeimom namus. Bet 
nės. Nukombinuotos prekės, kurių yra žmonės jų nemėgsta ir, kol yra galimybė, 
krautuvėse, būna pigesnės, negu krautuvė- statosi vienos šeimos namelius. Šiems na- 
se. Dažniausiai pigiau galima pirkti mote- mams statytis valdžia duoda paskolas. Pa- 
riškas kojines, megztinius, muilą, dažus na deda ir kolchozai. Kolchozninkai nenorom 
mams dažyti, degtinę, patefonų plokšteles, eina į naujas gyvenvietes. Laikosi senų ap- 
moteriškus apatinius. griuvusių sodybų ir laukia valdžios pasi-

Iš amerikoniškų siuntinių žmonės perka keitimų.
viską noriai, kas yra modemiška, nauja ir Kraštas smarkiai elektrifikuojamas. Pa
ko nėra krautuvėse. Už du jardu nailono statyta didelės elektrinės Kaune, Elektrė- 
moka nuo 20 iki 35 rublių. Visada perka 2 nuošė ir Antalieptėj. Elektra įvesta visuo- 
jardu, nes iš tiek medžiagos išeina vasari- se ir mažesniuose miesteliuose. Daug kai
ne suknutė. Vilnonė skarelė 15 rublių, o jei mų, ypač naujosios gyvenvietės, turi elekt 
raštas gražus, tai ir 18 rublių, šilkinė ska- rą.
ryte 5 rubliai. Moteriški batukai 35 rubliai. Visi didieji miestai labai išaugę ir dar 
Megztinis 45 rubliai. Paltui ar kostiumui vis plečiasi. Anksčiau miestuose duodavo 
medžiagos gabalas 70-80 rublių. Metrui ak- valdiškus sklypus ir buvo skatinama asme 
somo 10 rublių. Bet jei panašių medžiagų niškų namukų statyba. Daug jų žmonės ir 
yra krautuvėse, jau parduodamas gausi pi- prisistatė. Dabar jau sklypų nedalija, bet 
giau. Moteriškos kelnaitės 5 rubliai, apa- praktikuojama kolektyvinė namų statyba, 
tinukai 15 rublių, bet turi būti su pagraži- Statoma kooperatiškai penkių aukštų ir 
nimais... Vyriški nailoniniai marškiniai 30 daugelio butų mūriniai pastatai. Šion staty 
rublių. bon reikia įnešti apie 3 tūkstančius rublių,

Kaimuose žmonės gyvena prasčiau. To- o likusią sumą mokėti kaip nuomą kas me
dei daug kaimo gyventojų, kas tik sugebė- nuo. Bet savininkas šio buto parduoti nė
jo ar rado galimybę, visi išbėgo miestuos- turi teisės. Jis yra paveldimas įpėdiniams, 
na. Dabar iš kaimo išbėgti į miestą labai Tačiau juo galima apsikeisti išsikeliant į 
sunku. kitą vietą, bet reikia susirasti partnerį, ku

Valstybiniuose ūkiuose žmonėms yra ge ris turėtų panašų butą. Šiuos butus remon- 
riau gyventi, negu kolūkiuose, nes čia jie tuoja patys savininkai. Valdžia jų nusa- 
gauna valdiškus butus ir pastovų mėnesi- vint negali.
nį atlyginimą. Gauna sklypelius, turi kar- Nuosavus vienos šeimos namukus gali- 
ves, augina kiaules ir naminius paukščius, ma laisvai parduoti. Jų kainos nuo aštuo- 

Kolchozninkai gyvena blogiau, nes jie ne nių iki dvylikos tūkstančių naujais rub- 
gauna algų. Už darbadienius gauna kapei- liais.
kas ir gramus. Geriau moka tik turtingi ir Visi mažesnieji miesteliai, kaip Veliuo- 
tvarkingi kolchozai, o tokių yra mažai. To- na, Seredžius, Salakas, Raguva, skursta ir 
kie yra parodomieji, ir jie tarnauja propa paversti kolchozų centrais. Juose ir gyveni 
gandai. Visas kolchozninko išganymas — mas daug skurdesnis. Čia ir prekių sunkiau 
sklypelis. Jame jie šį tą išsiaugina, laiko gausi, ir su maistu blogiau. Duonos į krau- 
karvytę, išsiaugina paršą, turi naminių tuves atvežama du kartu per savaitę, ir jos 
paukščių. Karvytei iššerti gauna pievos po visiems gyventojams neužtenka. .Todėl rei- 
gabaliuką nusišienauti. ^kia paskubėti eilutėn ir ilgiau pastovėti.

Skaitytoju laukai
A. MARIŪNO PAAIŠKINIMAS

Gerb. Pone Redaktoriau,
Jūsų laikraštyje buvo paskelbta žinia, 

kad esu pašalintas iš Vokietijos Kr. Bend
ruomenės ir suspenduotas, kaip Krašto 
Tarybos narys. Tuo reikalu prašyčiau pa
aiškinti sekantį:

1. 1965 m. spalio mėn. 31 d. Garbės Teis
mo, kuriam pirmininkauja dr. Karvelis, 
sprendimo nežinau, nes jis man nėra įteik
tas.

2. Nežinodamas Garbės Teismo sprendi
mo motyvų, dėl paties sprendimo galiu tik 
tiek pasakyti, kad pagal Garbės Teismo 
nuostatų 10 punktą (nuostatai Krašto Ta
rybos priimti 1956 m. spalio mėn. 20-21 d. 
d.) Garbės Teismas gali: a) įspėti, b) pa
peikti ir c) atimti pilnateisiškumą.

3. 1965 m. gruodžio mėn. 30 d. paprašiau 
Garbės Teismą, kad savo 1965 m. spalio 
mėn. 31 d. sprendimą, kaip peržengusį nu
statytą bausmės normą, Garbės Teismas 
panaikintų. Iki 1966 m. sausio mėn. 15 d. 
negavęs į mano prašymą atsakymo, kreip
siuos į Vokietijos teismą.

4. Krašto Valdybos narius p. Valiūną ir 
p. Barasą trauksiu teismo atsakomybėn 
už sprendimo paskelbimą spaudai, nes aš 
jokių nepagrįstų gandų per spaudą neskel
biau.

5. Jokių nepagrįstų gandų neskelbiau, 
nes tai, ką rašiau, yra nesugriaunama tie
sa. Mano kreipimąsi į apylinkių pirminin
kus iššaukė dvi aplinkybės: a) Nuo 1965 
m. liepos mėn. 17 d. Bendruomenė buvo be 
Krašto Tarybos; b) Krašto Valdyba ėmėsi 
žygių, kurie tik Krašto Tarybos sprendi
mams priklauso.

6. Siūliau sušaukti apylinkių pirmininkų 
susirinkimą ir išrinkti naują Krašto Val
dybą, bet to neįvykdžiau.

7. Statutų pakeitimo reikalu kreipiausi į 
apylinkės pirmininkus, nes esu Krašto Ta
rybos išrinktas statuto pakeitimo komisi- 
jon. Tuos pačius statuto keitimo dėsnius vo net pavadinta „senelių prieglauda“, 
esu įteikęs Krašto Tarybai per 1965 m. ge
gužės mėn. 1-2 d.d. posėdį ir anksčiau tuo 
reikalu esu rašęs spaudoje. Tada niekas 
Bendruomenės skaldymo neįžiūrėjo.

8. Esu priėjęs išvados, kad Vokietijos Kr.
Bendruomenė yra skirtinga nuo kitų kraš
tų Bendruomenių ir todėl visų Bendruome
nės narių pareiga ieškoti būdų, kaip Bend
ruomenę išgelbėti nuo visiško žlugimo.

9. Mano atsišaukimuose stengiausi išdės
tyti tas priežastis, dėl kurių gresia Bend-

ruomenės visiškas pairimas. Beveik visų
penkių mano atsišaukimų pabaigoje siū
liau rimtai betkurį dalyką apsvarstyti, nes 
Bendruomenės nei tikrinimo komisijos, nei 
Balfo vadovai nesutvarkys, jei patys fi
nes nariai nuošaliai stovės ir į viską numos 
ranka.

Nesijaučiu, kad būčiau Bendruomenei
bet kurios skriaudos padaręs, bet man, 
Garbės Teismo nepagrįstu sprendimu, pa
daryta moralinė skriauda, kurios niekas 
negali atitaisyti.

Prašau, Pone Redaktoriau, priimti ma
no aukštos pagarbos žodį.

A. Mariūnas
6092 Kelsterbach, Walldorferstr. 9 
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SODYBA IR SENELIŲ PRIEGLAUDA

Perskaitęs S. Kasparo straipsnį apie se
nelių prieglaudą, visai pritariu jam: palik
ti Sodybą tokią, kaip dabar ji yra, atosto- 
gininkams ir stovyklautojams, o senelių 
prieglauda turi būti mieste ar prie miesto. 
Būtų geriau, kad prieglaudai vadovautų 
kokio nors religinio ordino personalas.

Aš š.m. kovo mėn. baigiu 66 metus. Bet 
kol dar jaučiuosi prie sveikatos, nutariau 
dirbti iki spalio mėn. Jeigu būtų senelių 
prieglauda, kaip aš minėjau, tai nuo tos pa
minėtos datos galėčiau būti užskaitytas 
kandidatu. Aš statau tokias sąlygas: norė
čiau gauti kambarį vienas ir gerą maistą, 
mokėčiau į savaitę 6 svarus.

Su pagarba
A. Petrauskas

Strafford-on-Avon

DĖL SENELIŲ PRIEGLAUDOS

St. Kasparas „E.L.“ rašo, kad Sodyba 
prieglaudai nelabai tinka. Jis labai teisin
gai pasisako. Tik, mano manymu, kodėl po 
tokio ilgo laiko pradedama pasisakyti?

Kai buvo perkama Sodyba, tuomet ji bu-

Man atrodo, kad iš pirmų dienų tie asme
nys, kurie planavo pirkti, turėjo žinoti, ko
kių sąlygų bus reikalingi seneliai. Sene
liams iš tikro būtinai reikia daktaro, slau
gių, kunigo, atskiros virtuvės ir virėjo.

Taigi, mano manymu, S. Kasparas galė
jo ir tuomet pareikšti savo samprotavimus 
tiems asmenims, kurie Sodybą pirko. O da
bar matyti, kad Sodyba virsta ne senelių 
prieglauda, o atostogine stovykla ir sporta- 
viete. J. Llobė

Susisiekimas Lietuvoje geras ir, palygin 
ti, nebrangus.

Keliai geri, ir plentai beveik visi asfaltuo 
ti. Autobusais lengvai galima pasiekti kiek 
vieną krašto kampelį. Autostradų dar nėr.

Krašte veikia daug fabrikų ir dirbtuvių, 
ir dar statoma naujų. Daug pagaminama 
gerų ir vertingų prekių, bet rinkoje jų pa
sirodo labai mažai arba ir visai negausi. 
Dažnai jos būna neįkandamos. Kaune vei 
kia likerių fabrikas „Stumbras“ ir gami
na visokius prašmatnius gėrimus. Sakoma, 
kad labai geras likeris „Palanga“, bet vie
toje jo niekas negauna, jei bent nukombi- 
nuoja, o Maskvoje, mačiau, pardavinėja
ma. Tas pat su „Motono“ kailiniais pal
tais. Tai gražūs ir šilti moteriški paltai. 
Kaune pardavinėjama blogesnė rūšis ir 
brokas, o Maskvoje šie paltai pardavinėja 
mi pirmos rūšies. Jų kaina svyruoja nuo 
280 iki 450 rublių.

Gydymas visiems nemokamas. Čia tai 
jau žmonėms didelis pliusas, nes ligoninės, 
operacijos, rentgenas, visi laboratoriniai ty 
rimai ir analizai, vaistai ir dantų gydymas 
veltui. Bet geresni ir retesni vaistai, kurių 
rinkoje nėra, reikia patiems pirktis. Daž
nai daktaras vizituodamas ligonį pasako, 
kad gerai būtų tamstai tokie ir tokie vais
tai, bet mes jų neturim.'

Gydytojams privačia praktika verstis 
negalima. Kai pagauna, tai labai smarkiai 
baudžia pinigine bauda, o kartais ir kalėji
mu. Bet gerai pažįstamus ir patikimus pa
cientus apžiūri ir privačiai. Kartais namie 
susitari su gydytoju, jam primoki, tai ligo
ninėje esi geriau prižiūrimas. Juk ir jie ne
gali išsiversti iš tokių ubagiškų atlygini
mų.

Vaistininkai, gavę geresnių užsienietiškų 
vaistų, neskuba parduoti. Gerai pažįsta
miems parduoda iš po prekystalio aukštes
ne kaina. Likutis nuo valdiškos kainos lie 
ka pardavėjui. Taip ir išeina šioks toks 
priedelis prie algos.

Laboratorijose irgi panašus vaizdas. Nu
eini padaryti reikiamas analizes, tai daž
nai reikia laukti savaitę. Davei laborantei 
3 rublius, ir už dviejų valandų analizės duo 
menys rankose.

Amatininkai ir kiti specialistai laisvai 
verstis savo amatu negali. Vieną siuvėją 
teismas nubaudė už privatų siuvimą labai 
didele pinigine bauda ir turto konfiskavi
mu. Paskelbus sprendimą, siuvėjos motina 
suklykė ir išėjo iš proto. Veliuonoje vie
nam senukui invalidui uždraudė privačiai 
dirbti klumpes.

Miestuose labai sparčiai auga naujų gy
venamųjų namų statyba, bet butų nėra. Vi 
si fabrikai dirba pilnu tempu, o pagamintų 
gėrybių didelis trūkumas.

Dabar mūsų tėvynėje komunistinės san
tvarkos ūkinis gyvenimas išmuštas iš vė
žių. Kol bus toks didelis skirtumas tarp už
darbių ir kasdieninio gyvenimo prekių, vy
ko, vyksta ir vyks spekuliacija, „kombina
cija“ ir kyšininkavimas.

Kol kolchozninkai eis komunistiniuose 
dvaruose baudžiavą ir už savo darbą gaus 
kapeikas ir gramus — nedirbs. O Lietuvos 
žemelė neprižiūrima, nepurenama ir netrę 
šiama verkia ir pyksta.

TRUPUTIS APIE SOVIETŲ 
TERMINOLOGIJĄ

Pereitų metų paskutiniame „Europos 
Lietuvio“ numeryje išspausdintas mano 
straipsnelis „Subtilumo meistrai“, kuriame 
dėl korektūros liko neaiškūs kai kurie sa
kiniai.

Žodis „tėvynė“, mums toks labai gerai 
suprantamas, toks mielas terminas, sovie
tinių ideologų suskirstytas dar į dvi pras
mes. žodžio „tėvynė“ mes nemaišome su 
„tėviške", „gimtine". Mes suprantame tė
vynę kaip vietą geografiniu atžvilgiu, ku
rioje gyvena tauta. Nors tėvynė, kaip ir pa 
saulis, gali būti tik viena, mūsų priimta ra 
šyti mažąja raide ir, tik norint ypačiai pa
brėžti reikšmę, rašoma didžiąja. Tačiau ir 
vienu ir kitu atveju reikšmė lieka ta pati.

Sovietiniai ideologai, skiepydami meilę 
„socialistinei Tėvynei“, surado, kad „tėvy
nė" tai šyšgiriai, Kalnujai, Mažeikiai. O 
„Tėvynė“ tai Maskva, Irkutskas, Magada
nas. „Tėvynė“ rašoma, kai norima pasa
kyti Sovietų Sąjunga, o „tėvynė“ sutapati
nama su „tėviške" ir vartojama idėjinių ne 
subrendėlių emocijoms padirginti. Sugrįž
kite, šit, į tėvynę, kaip čia viskas miela, ge
ra! Taigi „tėvynę“ gali turėti kolchoznin
kai, zimagorai ir kitokio plauko durneliai, 
o „Tėvynė“ priklauso partiniams rašei
voms, aukštų polėkių komisarams. Prak
tikoje aniems mažiesiems žmoneliams „Tė
vynė“ reiškia brolių kaulais išklotąjį Si
birą. K. Jurgaitis

Salė su trūkumais
Panevėžy pastatė naujus sporto rūmus 

su sale koncertams bei įvairybių progra
moms, bet projektuotojai „pamiršo“ akus
tiką: solistų ir monologininkų publika ne
girdi. Teko kviesti „eilę geriausių respub 
likos architektų — akustikos žinovų“, pa
gal kurių nurodymus salė pertaisoma. (E)

Bėda dėl bilietų
Priemiestinių Vilniaus autobusų stotyje 

kasininkai dažnai nespėja parduoti bilietų, 
o autobuse neleidžiama bilietų pardavinė
ti. Todėl autobusai dažnai išvažiuoja pus
tuščiai, o stoty lieka būriai nespėjusių bi
lietus įsigyti keleivių.

(E)

Tautų virškinimu rusų imperija šiek 
tiek panaši į Amerikos „virinimo katilą“, 
kuris, kaip žinoma, per šimtą metų (1820 - 
1920) priėmė ir šiaip taip „suvirino“ apie 
42 milijonus įvairiataučių, jų tarpe ir apie 
300.000 Lietuvoj gimusių lietuvių. Rusams 
per 4 ar 5 šimtmečius pavyko užkariauti, 
kolonizuoti ir apvirškinti nemaža suomiš
kų, totoriškų, turkiškų, kaukazietiškų ir si
biriškų tautelių. Gyventojų surašymas 
1926 metais Sovietijoj rado 169 tautybes, 
kurių 47 buvo turkiškos, 39 kaukazietiš- 
kos, 27 suomių-ugrių, 17 iranėnų, 9 aziatų, 
8 indo-europiečių, 5 semitų, kitos — kitų. 
Literatūrines kalbas teturi apie 50 tautų, 
nors laikraščių didrusiai bolševikai leidžia 
80 kalbų.

1959 metų surašymas paryškino šias pro
porcijas: iš šimto Sovietijos gyventojų 58 
yra didrusiai, 17 ukrainiečiai, 9 vidurazi- 
j iečiai, 5 kaukaziečiai, 3 gudai, 2 lietuviai 
ir po 1 latvis, armėnas ir estas; kitų įvai
rių — 3. Tad imperijos valdovams ir kyla 
gyvenimiškas klausimas: ar 58 didrusiai su 
rusins 42 kitataučius (kurių iš viso esama 
apie 95 milijonai)? Ar rusams pavyks virš
kinimas, kaip amerikiečiams pavyko viri
nimas?

Klausimą svarsto paskutiniame numery
je (spalio) Londone einąs rytų Europos ir 
Sovietijos studijoms paskirtas Survey žur
nalas. Straipsnį Nationalities Policy: A 
New Phase? rašo vidurio Azijos studijų 
centro direktorius G. Wheeler. Jis, matyti, 
geriau žino įvykius penkiose vidurio Azi
jos sovietinėse respublikose (Kazachstanu 
pradedant), todėl, gaila, beveik nieko nepa 
sako apie ukrainiečius, gudus, baltiečius ir 
kitas tautas. Tačiau apžvelgia didrusišką- 
sias nuotaikas. Jau prof. Kolarz nurodė, 
kad Sovietijos valdovams savo kitataučiai 
dar tuo svarbūs, kad gyvena imperijos pa
sieniu, kur juos pasiekia pasaulis. Pabalti
jo valstybes, kaip žinoma, veikia Vakarai, 

i Kaukazą Turkija, vidurio Aziją Kinija.
Kitataučius didrusiai iki šiol valdė vadi

namuoju „federalizmu“, kurio vardas gra
žus, bet kuris praktikoje tėra išgraužtas 
kiaušinis. Sovietų viršūnės dabar parodė 
noro ir šito federalizmo atsikratyti. Jo tiks 
lai pradžioje, atrodo, bus buvę palaikyti im 
peri jos ribose visus gamtos turtus, suderin 
ti komunistinę ideologiją su valstybės im
perializmu ir šiek tiek patenkinti slegia
mųjų tautų troškimą būti savitomis. Nors 
bekraujis, bet federalizmas, atrodo, tauti
nėse respublikose prigyveno šiokį tokį tau
tinio vardo branginimą, kuris kliudo susi
lieti į „sovietinį žmogų“.

Štai 1960 metais Leningrado u-to Biule
tenis paskelbė tūlo profesoriaus straipsnį, 
kuris, nors parašytas bolševikams įprasta 
„advemiška“ kalba, tur būt, nepraėjo ki
tataučių respublikose nepastebėtas. Girdi, 
Leninas federalizmą laikęs ne amžinu, bet 
laikinu ir praeinamu reiškiniu. Straipsnis 
sakė: „Leninas manė, kad jei kur progų 
yra, autonomijų pagrindu sudaryti vieną

DIEVO KARALYSTĖS ŽINIOS
(17)

Įvairiais Biblijoje aprašytosios istorijos 
laikais kai kurie tų šventų pasiuntinių ar
ba angelų buvo pasiųsti aplankyti žemės ir 
suteikti žinių pranašams ir kitiems, ir dau 
geliui jų buvo leista materializuotis ir pri
imti žmogaus kūną. Vieną tokį atsitikimą 
randame 1 Mozės 18-me sk„ kur parašyta, 
kaip trys angelai atsilankė pas Abraomą 
prieš Izaokui gimstant. Toks angelų virti
mas žmonėmis buvo Viešpaties pripažintas 
ir leistas, jei tik tokiais atvejais angelai ne 
nuėjo toliau, negu jiems buvo leista eiti. 
Bet angelai, kurie prieš tvaną nusidėjo, 
„nepalaikė savo pradinio viešpatavimo“, 
mat, jiems patiko draugauti su žmonėmis 
ir pasilikti žmogaus kūne.

Dėl to, kad jie pažemino ir sumažino sa
vo galybę neteisėtu bendravimu su nupuo
lusia žmonijos paderme, jie buvo tinkamai 
nubausti ir pažeminti ir tuo pačiu surišti 
„tamsybės grandinėmis“. Naudojimas žo
džio „kalėjime“, kaip pasakyta mūsų teks
te, parodo jų suvaržymą ir atėmimą lais
vės. Tiesa, šitos „dvasios“ buvo „kalėjime", 
nebeturėdamos tos laisvės, kokią turėjo ta
da, kai buvo visiškoje santarvėje ir drau
gystėje su savo Kūrėju.

Šventajame Rašte turime daug įrodymų, 
kad vieta, kurioje šitie nupuolusieji ange
lai yra laikomi, yra aplink žemę esantis 

loras; ir jų įtaka yra apribota maždaug ne
tiesioginiu susisiekimu su žmonijos šeima. 
Evangelijų aprašymuose apie Jėzaus tar
nystę mes užtinkame daug vietų, kuriose 
pasakyta, kad jis išvarinėdavo „velnius“ 
arba „demonus". Vėlesniais laikais apašta
lai buvo įgalioti atlikti panašų patarnavi
mą kai kuriems, nepaisant kritikų pastan
gų įrodinėti, kad „apsėstieji“, kuriuos Jė
zus ir apaštalai išgelbėdavo, buvo nervuo- 
ti arba išėję iš proto. Prieš tokį galvojimą 
turime aiškių ir nepakeičiamų liudijimų, 
kad tai buvo asmeniški „velniai“, kurie ap 
sėsdavo ir vargindavo žmones.

Karalius Saulius ir Eudoros burtininkė
Ne vien Naujame Testamente, bet ir Se

najame mes užtinkame aprašymų apie 

centralizuotą daugelio tautų valstybę, tą 
progą būtina išnaudoti. Taip padarė ne vie 
na liaudies demokratinė respublika (Jugo
slavija, Čekoslovakija). Mūsų sovietinės 
valstybės istorinė patirtis betgi įrodo rei
kalą visais galimais būdais federaciją stip
rinti ir vystyti kaip laikiną, pereinamąjį 
valstybinį pavidalą, kurio tikroji paskirtis 
yra ankstesnis skirtingųjų dirbančiųjų ma 
šių susivienijimas“.

Kitu metu sovietų žurnaluose pasirodė 
straipsnių, įrodinėjančių, kad „gyvenimas“ 
jau praktišku dalyku padaręs du vyksmu: 
tautų suartėjimą (sbliženije) ir tautų susi
liejimą (slijanije). Šių vyksmų neišven
giamoji išdava būsianti — išnykimas visų 
tarp tautų skirtumų, ypač sienų ir kalbų. 
Partijos 1961 m. priimtoji programa (tre
čia jos istorijoj) šį siekį miglotai reiškia: 
„Tautiniams santykiams pilnas komuniz
mo įkūrimas bus naujas gyvenimo laips
nis Sovietų Sąjungoje, kuriame tauta vis 
labiau artės, iki įvyks pilnoji vienybė“. 
Chruščiovas tačiau ramino, kad net „pilną 
komunizmą pastačius, kada jau įvyks vi
siška tautų vienybė, vis tiek bus per anksti 
kalbėti apie visišką tautų susiliejimą, nes 
Leninas pabrėžė, kad, socializmui net vi
suose kraštuose įsigalėjus, skirtumai tarp 
valstybių ir tautų dar ilgam išsilaikys“.

Po to moksliniame Sovietskaja Etnogra
fija žurnale (Nr. 4) trys mokslo vyrai 
svarstė temą „Bendri tautinio vyksmo bruo 
žai Sovietijos žmonėse“. Jie čia matė dvi 
kryptis: viena stiprina ir plėtoja socialis
tines tautas ir jų tautybę, antra vis labiau 
jas suartina besivystančiu brolišku koope- 
ravimu ir draugišku tarptautiniu santykia 
vimu ekonominėje, kultūrinėje ir intelek
tualinėje gyvenimo srityje. To pasėkoj, gir 
di, „kyla visai Sovietijai bendri kultūros 
pavidalai ir gyvenimo būdas“.

šiems didrusiams mokslo vyrams tary
tum atsiliepė iranėnas, azerbeidžanietis 
Gazdijevas (jau miręs) straipsniu 1962 m. 
partijos organe Komunist Nr. 1, pavadintu 
„Socialistinių tautų kultūros, jų dabartis 
ir ateitis“. Jis, aišku, pripažįsta partijos 
matomąjį „artėjimo“ vyksmą ir tiki į jo 
gilėjimą ateityje, iki „vis mažiau ir mažiau 
bus savybių, kurios tautą nuo tautos skir
tų“. Tačiau, sako, vyksmas užims ilgus me 
tus. Esama net pagrindo manyti, kad „so
cialistinėms tautoms pasidarant komunisti 
nėmis, jų kultūros tūlą laiką bus komunis
tinio turinio, bet pasilaikys, ir tautinį pa
vidalą“. 1

(Bus daugiau)

NIKOTINAS IR KIAULIENA
I nikotiną mes įpratome žiūrėti, kaip į 

nuodą. Pasirodo, kai kur ir jis gali būti 
naudingas. Kanados mokslininkai nustatė, 
kad nikotinas sumažina kiaulių organizme 
riebalus ir tuo pačiu skatina raumenų au
gimą. Pridėjus į pašarą penkias milijoni
nes dalis nikotino, kiaulienos mėsos išeiga 
padidėja 5-17 proc.

šitų nupuolusių angelų arba „kalėjime 
esančių dvasių“ apribotą veikimą. Pavyz
džiui, turime aprašymą apie karaliaus Sau 
liaus pasikalbėjimą su Endore buvusia bur 
tininke. Visokia burtininkystė buvo už
drausta Mozės įstatymais, tačiau anie seno 
biniai dvasių tarpininkai nesiliaudavo pa
laikyti savo klastingąjį užsiėmimą, rizikuo
dami net mirties bausme. Kaip šiandie 
dvasių tarpininkai sakosi galį susikalbėti 
su numirusiais, matyt, kad tokį pat klastin 
gą darbą bandė atlikti Endoros burtininkė.

Kai karalius Saulius dėlei savo piktumo 
buvo praradęs Dievo malonę ir matė prieš 
save pavojų, nes turėjo būti priešų nuga
lėtas, jis šaukės raganos, kad susižinotų su 
Samueliu, nes jis manė gausiąs kokią nors 
pagalbą iš mirusiojo pranašo.

Aprašymą apie tą senobinį žyniavimą už 
tinkame 1 Samuelio 28:7-20. Daugumas Bib 
lijos skaitytojų, skaitydami šį apgaulingą 
Saulio pasikalbėjimą su mirusiuoju prana
šu Samueliu, priėjo prie išvados, kad čia 
jie turi tikrą šventraščio įrodymą, jog mi
rusieji nėra tikrai numirę, bet gyvena kur 
nors, ir kad dėl to, pasinaudojant tam tik
romis priemonėmis, tokiomis kaip dvasių 
tarpininkavimu, esą galima susižinoti su 
jais. Per ilgus amžius šėtonas vartojo šitą 
apgaudinėjimo metodą, norėdamas įrodyti, 
kad šventraščio žodžiai — „nuodėmės alga 
yra mirtis“, yra tik melas. Nors trumpai iš
tyrę kai kuriuos faktus apie Sauliaus atsi
lankymą pas aną burtininkę, mes pamato
me, kad esamojo laiko burtininkystėje nau 
dojamas labai panašus apgaudinėjimas, ir 
pasekmės taip pat yra panašios. — 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, Ill.

U.S.A. (61362)

Apmokamo skelbimo teisėm
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LONDONAS
NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖ

Didžiosios Britanijos Jaunimo Metų Ko
mitetas rengia Lietuvos Nepriklausomybės 
— Vasario 16 — Šventės minėjimą vasario 
19 d., šeštadieni, Londono Sporto ir Socia
linio Klubo salėje (345 A Victoria Park 
Rd., London, E.9).

Programa bus atliekama daugiausia jau
nimo.

TAUTOS FONDUI
Manchesterio apylinkės lietuviai per S. 

Lauruvėną suaukojo 12 svarų. Po 1 svarą: 
P. Senvaitis, V. Dajoras ir K. Vitkus.

Visiems aukotojams nuoširdžiai dėkoja
T. F. Atstovybė D. Britanijoje

JAUNIMO METŲ KOMITETAS
Didž. Britanijos Lietuvių B-nės Valdyba 

sudarė D. Britanijos Liet. Jaunimo Metų 
Komitetą šitokios sudėties: Birutė Liūdžiū- 
tė, Romas Kinka ir Kunigunda Kaminskai
tė. DBLB Valdybos atstovas S. Kasparas 
yra ryšininkas su DBLJM Komitetu.

Adresas: 32 Puteaux House, London, E.2.
KVIEČIAMI SIŲSTI ATSTOVUS

I pirmąjį Pasaulio Jaunimo Kongresą 
Chicagoje kviečiami visi lietuviai jaunuo
liai. Turėtų dalyvauti jų ir iš D. Britanijos.

Bendruomenės Valdyba kreipiasi į Man
chesterio, Londono ir Bradfordo klubų va
dovybes ir narius, kad sudarytų galimybes 
dalyvauti bent vienam jaunuoliui iš kiek
vienos vietos. Jeigu klubai apsiimtų apmo
kėti jų keliones, tai turėtų surasti savo apy 
linkėję ir tinkamiausią kandidatą, o not- 
tinghamiečiai, gana didelė kolonija, galė
tų taip pat surasti būdų, kad bent vienas 
jaunuolis galėtų dalyvauti tame kongrese 
ir iš Nottinghamo.

Tuo reikalu siunčiami laiškai klubų ir 
Nottinghamo vadovybėms.
DBLB-nės Valdyba ir DBLJ Metų K-tas

TRADICINIS KAUKIŲ BALIUS
LAS Londono Skyriaus tradicinis kaukių 

balius praėjo bene geriau negu kada nors. 
Daugybė žmonių, gera nuotaika. Į balių at
silankė vysk. P. Brazys.

Už geriausias kaukes premijas laimėjo: 
I — M. Vikanienė, II — L. Baublienė ir 
III — B. Namajuškienė.

JAUNIMAS RENGS VASARIO 16 
MINĖJIMĄ

Šiais Jaunimo Metais Nepriklausomybės 
Šventės — Vasario 16 — minėjimus rengia 
jaunimas, kur pajėgia, vienas, o kur nepa
jėgia, kartu su senaisiais.

Jaunimo Metų Komitetas rengia minėji
mą Londone ir kartu pageidauja, kad jau
nimas imtųsi iniciatyvos Nottįnghame, 
Manchesteryje ir kitur.

DBLJM Komitetas
DĖL EKSKURSIJOS Į JAV

Dabar eina pasitarimai su Vokietijos B- 
nės Vadovybe: gal susidėję bendrai pajėg
sime surengti ekskursiją į JAV iš Vokieti
jos ir Anglijos. Apie tai artimiausiu laiku 
vėl painformuosime visus užsirašiusius.

GLASGOWAS

N. METŲ SUTIKIMAS
Sausio 2 d., po pamaldų visiems susirin

kus Blaivybės salėje, prasidėjo tradicinis 
N. Metų sutikimas su arbatėle, stikleliu ir 
šokiais. Subuvime dalyvavo nemaža glas- 
govviečių ir iš artimesnių vietovių, Bells- 
hill, Motherwell ir kt,, lietuvių.

Sutikimą pravedė K. Tamošiūnas, pa
sveikindamas pradžioj visus su N. Metais 
ir supažindindamas su istorine jų kilme ir 
su jais susijusiomis tradicijomis. Suminėjo 
ir jaunimo papročius Nepriklausomybės 
laikais, kai jaunimas mėgdavo eiti į šokius 
sutikti N. Metų, o grįždamas užsukdavo 
pas kaimynus, prikeldavo ir pasveikinda
vo. Ypač nepraleisdavo tų kaimynų, kurie 
turėdavo gražias dukras. Žinoma, dykomis 
neidavo: pasiimdavo ir pusbonkį į kišenę.

Tam tikro panašumo yra tarp lietuvių 
ir škotų sutinkant N. Metus. Išvakarėse 
matai skotus didelėse eilėse prie spirito 
parduotuvių; bet nuo 10 vai. iki 12 vai. 
(iki bells, kaip jie vadina) visur ramu, visi 
namuose, tik niekas neina gulti. Išmušus 
12 vai. nakties, visi pasipila kaip skruzdė
lės į gatves — eina sveikinti kaimynų, pa
žįstamų ir giminių ir su savimi būtinai tu
ri neštis ką nors gerti, kokio nors maisto, 
kad būtum visus metus sotus, o ir anglies 
gabalą, kad turėtum šilumos per visus me
tus. Toks vieni kitų vaišinimas vyksta po 
2-3 dienas. N. Metų sutikimo paprotys yra 
užsilikęs dar nuo pagonybės laikų, ir Ško
tijoje tai reikšmingiausia šventė metuose. 
Prie vietinių tradicijų prisitaikė ir čia at
vykę lietuviai.

Tad ir į Blaivybės Draugijos salę ateida
mi vyrai atsinešė išgėrimėlio, o moterys 
prisikišo savo rankinukus užkandžių, žo
džiu, tą dieną Blaivybės Draugijos princi
pams paliko ištikima tik ant durų prikalta 
metalinė, iškaba su užrašu: „Blaivybės 
Draugija“.

Subuvimas baigėsi sėkmingai ir links
mai, užsitęsdamas net iki 2.30 ryto.

K. Tamošiūnas

MUSŲ RĖMĖJAI
Apsimokėdami už kalendorių, „Europos 

Lietuvį“ ar Nidos K.K. knygas, šie tautie
čiai buvo malonūs pridėti aukų lietuviš
kam spausdintam žodžiui paremti: 2 dol.
K. Seliokas, po 13 šil. J. Kriščiūnas ir V. 
Kukanauskas, 10 šil. St. Karpinas, 8 šil. P. 
Čeponis, 7 šil. A. Burza, 5 šil. J. Kavoliū- 
nas, po 4 šil. J. Dirvonskis ir J. Kernazic- 
kas, po 3 šil. J. Pipynė, M.S. Rimša, J. Le- 
vinskas, A. Masiulionis, A. Kadžionis, A. 
Gaidelis, A. Linkevičius, J. Tamulaitis, V. 
Ridžias, B. Raslanas, V. Bakys, K. Kairys, 
V. Lugas, V. Dankis, P. Gugas, J. Matuška, 
J. Baukys, P. Juška, B. Banys, J. Kamins
kas, A. Biliūnas, A. Važgauskas, J. Stul- 
gaitis, K. Vitkus, L. Sličius, T. Krivickas,
L. Nemeika, J. Markūnas, A. Bernotas, P. 
Vitkus, K. Minutas, B. Urbanavičius, J. Ma 
čionis ir J. Sankauskas, 2 šil. P. Šumaus- 
kas.

BRADFORDAS
Bradfordo Lietuvių Vyties Klubo Valdy

ba praneša, jog metinis klubo narių susi
rinkimas kviečiamas sausio 30 d., sekma
dienį, 3 vai. popiet, Klubo patalpose.

Susirinkimo dienotvarkėje:
1. Valdybos narių ir Revizijos Komisijos 

pranešimai;
2. Valdybos ir Revizijos Komisijos rin

kimai;
3. einamieji klubo reikalai.
Pastebima, jog rinkimuose tegali daly

vauti tik tie nariai, kurie yra užsimokėję 
praeitų metų nario mokestį.

Klubo Valdyba

STOKE-ON-TRENT
VAIKUČIŲ POBŪVIS IR FILMŲ 

VAKARAS
DBLS skyriaus valdybos nutarimu ir fi

nansine parama, vadovaujant pirm. P. Du
dėnui, Stoke Ukrainiečių Klube sausio 15 
d. vaikučiams suruošta eglutė, o kartu 
skautiškų filmų vakaras.

Vaikučiai, tėveliai ir svečiai turėjo pro
gos pamatyti skautų stovyklinį gyvenimą, 
ten vykstantį darbą, pamokas ir skautišką 
reprezentaciją, ypač iš tarptautinės stovyk 
los, kur ir Stoke du reprezentantai — V. 
Surblys ir P. Budrevičius — dalyvavo. Fil
mą tęsės gerą valandą.

Po to pobūvio organizatorės I. Surblie- 
nės vaikučiai pavaišinti užkandžiais ir ska 
numynais. Nepamiršti ir suaugusieji, kurie 
kartu užkandžiavo.

Kadangi skautų rajono vadovybė yra pa 
skyrusi mūsų atstovę paskautininkę G. Vai 
'terytę vykti į jaunimo kongresą Amerikoj, 
tai skautų komiteto pirmininkės B. Puodžiū 
nienės iniciatyva kreiptasi į vakaro daly
vius, kad paremtų finansiškai jos kelionę. 
Visuomenė gausiai parėmė. J.M.

MANCHESTERIS
BLYNŲ BALIUS

Vasario 5 d., šeštadienį, Manchesterio 
Lietuvių Socialinio Klubo Vaidyba savo pa 
talpose rengia blynų balių. Blynus keps 
prityręs kepėjas. Jis žada visus dalyvius 
savo gaminiais pavaišinti, šokiams gros 
Laukys.

Pradžia 6 vai. vakaro.
Klubo Valdyba

KALĖDŲ EGLUTĖ
Manchesterio ir apylinkių lietuviai, ne

pabūgdami šalto oro, sausio 8 d. sudundėjo 
su savo mažaisiais į Lietuvių Klubą pasi
džiaugti tradicine Kalėdų eglute, kuri bu
vo surengta Koordinacinio Komiteto inicia 
tyva.

Susirinkusiems užpildžius salę, Klubo 
pirm. V. Kupsčiui tarus žodį, sekė meninė 
programa, kurią meistriškai atliko mokyk
la su mok. D. Dąinausku. Deklamavo A. 
Motuzas, A. ir A. ir Irutė Navackai, K. ir 
V. Pažėraitės, A. Mažeika ir Pr. ir R. Ber- 
natavičiai. Nors daugumas jų iš mišrių 
šeimų, bet įrodė susirinkusiems, kaip pui
kiai dirba mokytojas. Po to buvo dainos 
ir žaidimai. Pritariant pianinu N. Kutku- 
tei, K. ir V. Pažėraitės, N. Kutkutė ir V. 
Barauskaitė pagiedojo. Programa baigta 
mįslių spėjimu. Atspėjusiam buvo duoda
ma piniginė dovana.

Dar mįslėmis visiems besidžiaugiant, iš
lenda ir Kalėdų senis (A. Kuzmickas) viso
je švenčių didybėje, benešąs maišus ant 
pečių. Apdovanojęs visus skanumynais, iš
dalijo ir tėvų atneštas Kalėdų dovanas.

Po to, Bernatavičiams apsukiai aptar
naujant, vaikučiai buvo pavaišinti arbatė
le ir sumuštiniais. Tėvai irgi neapsileido: 
susirado porą bonkų „Smirnovkos“. Tada 
jau pasigirdo ponių lietuviškos, itališkos, 
vokiškos ir angliškos dainos, o joms skam
bant katėjo laikas ir atsisveikinti. Iki kitų 
metų!

Mokykla po trumpos Kalėdų pertraukė
lės pradėjo pamokas sausio 15 d.

Tėveliai, nesijaudinkite, kad jūsų vaiku
čiai maža temoka ar visai nemoka lietuviš
kai. Palikit mokytojui D. Dainauskui: jis 
jau įrodė, ką galįs. Arbata, biskvitai ir ke
lionė apmokama.

K. Pažėra

NOTTINGHAMAS
LIET. JAUNIMO ŽIDINIO ŠVENTINIMAS

Verta įsidėmėti, kad sausio 30 d., 10.45 
vai., vyskupas Dr. Ed. Ellis pašventins L. 
Jaunimo Aušros Vartų Židinį. Po to 11 vai. 
laikys šv. Mišias su pamokslu.

Kviečiame tautiečius iš visur dalyvauti 
ir gausiau priimti šv. Komuniją iš vysku
po rankų. Išpažintys nuo 10 vai. iki 10.40 
vai.

Adresas: 16 Hound Rd., West Bridgford, 
Nottingham.

Liet. Jaunimo Židinio Vadovybė

LEICESTERIS
KONCERTAS LEICESTERYJE

Leicesteryje, Lancaster Rd., prie Victo
ria parko, Ugniagesių salėje, šeštadienį, va 
sario 5 d., ruošiamas lietuvių, latvių ir estų 
bendras koncertas ir šokiai. Pradžia 5.30 
vai. popiet.

Programoje: dainuoja Birutė Valterienė, 
šoka Nottinghamo tautinių šokių grupė, 
taip pat pasirodo latvių ir estų artistai.

Baras ir užkanda vietoje.
Visus lietuvius iš arti ir toli kviečiame 

dalyvauti.
Leicesterio Sk. Valdyba

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
WOLVERHAMPTON — sausio 30 d., 11 v.
NOTTINGHAM — sausio 30 d., 10.45 vai.

Jaunimo Židinio pašventinimas. Po to 
vysk. Dr. E. Ellio laikomos Mišios ir pa
mokslas.

LEICESTER — vasario 6 d., 12 vai.
NOTTINGHAM — vasario 6 d., 11 vai., J. 

Židinyje.
HUDDERSFIELD — sausio 30 d., 1 v. p.p.

VOKIETIJA
PASVEIKINTAS DR. K. ADENAUERIS

Vechtos senelių prieglaudoje gyvenan
tieji lietuviai buv. Vokietijos kancleriui 
Dr. Konradui Adenaueriui 90-tojo gimta
dienio proga pasiuntė sveikinimą, palinkė
dami Dievo palaimos, geros sveikatos, dar 
daug metų dirbti savo tautai ir pavergtųjų 
tautų išlaisvinimui.

Sykiu senukai pasiuntė drožinėtojo St. 
Motuzo išdrožinėtą koplytstulpį, vaizduo
jantį pavergtą Lietuvą (po kryželiu klūpo 
moteris iškeltomis surakintomis rankomis, 
tvorelė apraizgyta spygliuotomis vielomis, 
varteliai užkalti).

Nuotrauka koplytstulpio su jo autorium 
buvo išspausdinta „Oldenburger Muenster 
land“ laikraštyje su atitinkamu aprašymu.

Tokį pat koplytstulpį pas St. Motuzą už 
sisakė Oldenburgo Krašto evangelikų vys
kupas Dr. Gerhard Jacobi.

MEMMINGENO LIETUVIŲ VAIKŲ 
EGLUTĖ

Ji sutraukė visą šios lietuvių kolonijos 
jaunąjį atžalyną į Kultūros namų salę. Čia 
susirinko apie 50 vaikų, o su jais kartu at
ėjo taip pat vyresniojo amžiaus jaunimo, 
nemažas skaičius tėvų ir kitų suaugusiųjų.

Susirinkusius linksmai pasveikino apy
linkės valdybos pirmininkas kun. J. Petrai 
tis. Jis pranešė ir linksmą žinią, kad visi 
vaikai iki 14 metų amžiaus gaus po gerą 
maišelį dovanų, kurias suteikė geraširdžiai 
Amerikos lietuviai per savo labdaros orga
nizaciją BALFą.

Kaip ir kasmet, meninę programą atliko 
vargo mokyklos mokiniai. Tai buvo mažas 
muzikinis - literatūrinis montažas. Pieme
nėlių būrelyje dūdelių duetas grojo lietu
višką muziką. Pamatę didelę žvaigždę, pie 
menėliai nuskubėjo jos kryptimi prie pra- 
kartėlėje gulinčio kūdikio ir pasveikino jį, 
■giedodami „Sveikas, Jėzau, gimusis“. žo
džiais ir giesmėmis garbino piemenėliai at 
ėjusį pasaulin Išganytoją. Pagaliau, padai
navę lietuvišką dainą, pasikvietė visus su
sirinkusius vaikus ir pasuko ratelį „Aguo
nėlę“. Besukant antrąjį ratelį, atėjo lau
kiamasis Kalėdų senelis ir pats įsijungė į 
žaidimą. Vėliau, kiekvieną vaikutį pakal
bindamas, jis dalijo dovanas. Beveik visi 
vaikai, senelio prašomi, deklamavo arba 
dainavo lietuviškai, o keletas mažųjų, ku
rie dar silpnai valdė liežuvį, pašoko su se
neliu tvistą. Linksmai ir greit prabėgo va
karas. Kalėdų senelis dar subūrė visus vai
kus nusifotografuoti, kartu su jais padaina 
vo dar vieną dainą ir atsisveikino. Viena 
maža mergytė, kuri jau pusėtinai valdė sa 
vo kojytes, atėjo prie senelio ir pakvietė jį 
ir kitais metais atsilankyti. Tas pažadėjo. 
Tada neskubėdami, stipriai laikydami ran
kose gautas dovanas ir pilni malonių įspū
džių, visi skirstėsi į savąsias pastoges.

R. (ELI)
RAUDONASIS KRYŽIUS SUŠELPĖ

Nuoširdžiausiai išreiškia didžią padėką 
Luebecko lietuviai ligoniai Lietuvos Rau
donajam Kryžiui (7 Bad Cannstatt, Stein- 
haldenstr. 147) už DM 100 piniginę pašal
pą praėjusių švenčių proga.

Taipgi reiškiamas didis dėkingumas ir 
tiems aukotojams, kurie Lietuvos Raudo
nąjį Kryžių remia savo aukomis, kaip visų 
laikų humaniškiausią ir artimiausią žmo
gaus vargų supratimo organizaciją.

Linkime Liet. Raud. Kryžiui sėkmingos 
veiklos ir našios darbuotės.

J. Pyragas

VOKIETIJOS ORGANIZUOTI LIETUVIAI
Lietuvių suvažiavimo metu 1965 m. rug

pjūčio 7 d. Vasario 16 Gimnazijoje įvyko 
apylinkių pirmininkų posėdis kartu su 
PLB V-jos Kr. Valdyba ir jos įgaliotiniais 
prie kraštų vyriausybių. Posėdyje dalyva
vo viešnia iš Clevelando PLB V-bos sekre
torė M. Lenkauskienė. Pagrindinę vietą 
posėdyje užėmė pirmininkų pranešimai, ku 
rių trumpą santrauką čia spausdiname.

Vilčinskas iš Hagen apylinkės. Apylinkė
je yra 120 asmenų, iš jų 60 tikrų lietuvių, 
kiti 60 maišytos šeimos su kitataučiais. 
Vargo mokyklą lanko 10 mokinių. Solidaru 
mo mokesčius surinkti sunku ir tai ne iš 
visų.

Lukošaitis iš Dortmundo apylinkės pa
pasakojo istoriją, kad apylinkė veikia nuo 
1921 metų ten atvykusių lietuvių iš Rytų 
Prūsų ir Klaipėdos krašto. Jis sakė, kad 
apylinkės istoriją pasiėmė parašyti Vykin
tas. Prie šios senos apylinkės ilgai nepri
lipo šio karo emigrantai, bet dabar jau apy 
linkė sulipdyta ir nesusipratimų nėra.

Umbrazevičius iš Emsdetts apylinkės. 
Apylinkėje yra tik 3 lietuvių šeimos, visi 
kiti Lietuvos vokiečiai repatriantai. Solida
rumo mokesčius mokėjo, kol Balfas dar da 
lijo savo gėrybes. Vargo mokyklos nėra.

ŠUkys Vaclovas iš Hannoverio apylinkės. 
Apylinkė Vargo mokyklos neturi. Solidaru 
mo mokesčius surinkti sunku po to, kai 
Balfas nustojo šelpęs.

Kazirskis iš Bad Zwischenahn apylinkės. 
Vargo mokyklos nėra. Dideli sunkumai su 
solidarumo mokesčių surinkimu. Apylinkė 
je yra daug senelių.

Šmigelskis iš Giesen apylinkės. Apylin
kėje yra 40 šeimų. Vargo mokyklos nėra. 
Jis pats yra ir pirmininkas, ir sekretorius, 
ir kasininkas, nes visi kiti nenori bet kokio 
darbo dirbti. Solidarumo mokesčius su
rinkti sunku.

Kavolis iš Diepholz apylinkės. Apylinkė
je yra 37 nariai, iš jų tik 12 yra darbingi. 
Vargo mokyklos nėra. Solidarumo mokes
čius surinkti sunku.

Rožė iš Bocholto apylinkės. Apylinkėje 
yra 41 narys, tarp kurių yra vienybė, šven 
čiamos visos lietuvių šventės. Susirenka 
vieną kartą mėnesyje, apsimoka visus soli 
darumo mokesčius, paaukoja Vasario 16 
Gimnazijai, ir čia pat perdavė gimnazijos 
direktoriui auką DM 136. Vargo mokyklos 
neturi.

Stankaitis iš Darmstadto apylinkės. Apy 
linkėję yra 165 nariai, 80 proc. jos narių 
yra lietuvių kilmės, nes apylinkę sudaro 
2040 Lbr. Soc. Co. Apylinkės valdyba yra 
paskirta kuopos vado be rinkimų. Vargo 
mokyklos nėra. Solidarumo mokesčius mo
ka 72 nariai iš 120 turinčių mokėti.

Kun. Dr. J. Petraitis iš Memmingeno ap. 
Apylinkėje yra nemažai jaunimo, su jais 
veikti nėra pajėgų. Turi tautinių šokių gru 
pę, bet ji ilgainiui nustos veikusi, nes da
bar dar dalyvauja tik mergaitės. Nėra kam 
vadovauti. Solidarumo mokesčius vieni 
moka pilnai, bet yra mokančių dalinai. 20 
proc. visai nemoka. Vargo mokykla yra, 
bet tikrai vargo mokykla, nes vaikai nemo
ka lietuviškai. Praeitais metais buvo 11 mi 
rusių. Pranešėjas pasakojo dar, kad Augs
burge, kuris jam priklauso kaip kunigui, 
turi savo apylinkės pirmininką, bet veik
los nejaučiama. Dar pasakė ir apie Ulmo 
lietuvius, jų yra 150 asmenų, kurie neor
ganizuoti, neturi ir tikros apylinkės. Juos 
suorganizuoti reikėtų kam nors iš KV na
rių.

Tumas iš Wuerzburg apylinkės. Apylin
kėje yra 12 tikrų narių. Reikėtų priimti ir 
visus tuos, kurie atvyksta iš Lietuvos, tuo
met būtų apie 40 narių. Vargo mokyklos 
nėra. Apylinkė globoja mirusiųjų lietuvių 
kapus. Pageidavo, kad būtų išleistas Lietu
vos metraštis.

Simonaitis iš Weinheimo apylinkės. Apy 
linkėję yra 65 pilnateisiai nariai, su jauni
mu 120 narių. Solidarumo mokesčius su
rinkti sunku, nes apylinkės nariai išsisklai 
dę plačiai. Vargo mokyklos nėra.

Šukys Aleksandras iš Stuttgarto apylin
kės. Apylinkėje yra 181 narys, šeimomis 
būtų 149 šeimos. Apylinkės nariai gyvena 
plačiai išsisklaidę aplink Stuttgartą po ke
lis mažomis grupelėmis. Tad ir bet koks 
veikimas yra labai sunkus. Solidarumo mo 
kesčius taip pat sunku surinkti.

Behrendt Marija iš Pinnebergo apylin
kės. Apylinkėje yra 12 narių. Solidarumo 
mokestį moka. Vargo mokyklos nėra, nes 
nėra to amžiaus vaikų.

Liegus iš Luebecko apylinkės. Papasako
jo buvusius apylinkės sunkumus iš praei
ties, kai negalėjo sudaryti vienos apylin
kės. Toliau pasakojo, kad apylinkė yra iš
sklaidyta. Solidarumo mokesčius sunku su 
rinkti. Taip pat iš tų mokesčių atsiskaityti 
kas mėnesį neįmanoma. Vargo mokyklos 
nėra. Kitų nusiskundimų neturi ir skųstis 
nenori.

Šiugždinis iš Muelheimo apylinkės. Pra
dėjus jam apylinkėje pirmininkauti, buvo 
tik 12 narių, dabar jau yra 27. Nusiskundi 
mų nėra. Nariai tvarkosi, solidarumo mo
kestį moka ir mokės ateityje.

Poškaitis iš Kaiserslauterno apylinkės. 
Solidarumo mokesčius surinkti sunku. Bu
vo lengva, kai Balfas dalijo savo gėrybes. 
Apskritai yra žmonių, kurie priklauso ke
lioms apylinkėms ir sakosi, kad mokesčius 
moka kitur. Bendram darbui žmones sun
ku pritraukti.

Valaitis iš Hamburgo apylinkės. Apylin 

kėje yra apie 350 lietuvių, bet narių tik 40. 
Solidarumo mokesčius sunku surinkti. Var 
go mokykla yra. Apylinkė leidžia savo lei
dinį „Aušros Vartai“, viso kas mėnesį po 
500 egzempliorių.

Brakauskas iš Muencheno apylinkės. 
Apylinkėje yra 98 nariai, solidarumo mo
kesčius moka 500 narių, kiti 48 nariai nuo 
nario mokesčių mokėjimo atleisti. Apylin
kė turi ryšį su social, draudimo įstaiga, ku 
ri kartais padeda. Vargo mokykla yra, ku
rią veda prityręs mokytojas Laukaitis. So
lidarumo mokesčius renka per minėjimus. 
Už praeitus metus pilnai atsiskaityta.

Žiemelis iš Burgsteinfurto apylinkės. 
Apylinkė išsimėčius po 3, po 2 narius skir
tingose vietose. Todėl sunkus ir bet koks 
bendras darbas. Solidarumo mokesčius sun 
ku surinkti.

Juozaitis iš Bambergo apylinkės. Dar 
naujai perėmęs savo pareigas.

žaliukas iš Osnabruecko apylinkės. Apy
linkėje yra 137 nariai. Solidarumo mokes
čius moka tik pusė narių. Su KV kas mė
nesį sunku atsiskaityti, bet du kartus per 
metus būtų galima. Vargo mokykla yra ir 
puikiai veikia, nes turi gerą mokytoją.

(Inform.)
PARĖMĖ SALEZIEČIŲ GIMNAZIJĄ

Kalėdų švenčių proga Osnabruecko apy
linkės lietuvių komiteto pirmininkas VI. 
Žaliukas surinko ir pasiuntė lietuvių sale
ziečių gimnazijai Italijoj DM 467. Aukojo 
Osnabruecko bei Diepholzo apylinkių lie
tuviai, Vechtos seneliai ir Ant. Sakalaus
kas iš Oldenburgo bei gir. Požėla iš Breme 
no. Saleziečių instituto vadovybė aukoto
jams yra dėkinga.

MIRUSIEJI
Kalavinskas Vladas mirė 1965 m. gruo

džio 7 d. Kaiserslauterne, kur tarnavo lat
vių LS kuopoje. Buvo gimęs 1921 m. lap
kričio 18 d. Atliekamu laiku gražiai droži
nėdavo lietuviškus kryželius.

Lukšaitis Bronius mirė 1965 m. lapkričio 
4 d. Mainze. Pastaruoju metu dirbo 2040 
LS kuopoje Darmstadte, o iki 1965 metų 
pradžios tarnavo kaip karininkas 4204 LS 
lietuvių kuopoje Uhlerborne. Lietuvoje bu
vo 9 pėst. pulko vyr. leitenantas. Jo žmona 
Joana mirusi taip pat Mainze 1957 m. Liku 
si vienturtė duktė Danutė yra baigusi 8 
Vasario 16 Gimnazijos klases ir tarnauja 
Mainzo pašte.

Velionis buvo gimęs 1908 m. liepos 7 d. 
Mockų kaime, Lazdijų apskr.

Petkevičienė Veronika (Kubiliūtė) mi
rė 1965 m. rugsėjo 12 d. Miunchene sene
lių prieglaudoje. Velionė buvo gimusi 1888“ 
m. čyčkų kaime, Alvito valsč., Vilkaviškio 
apskr.

Pielikis Vladas mirė 1965 m. rugpiūčio 
8 d. Huettenfelde lietuvių suvažiavime. Pa
laidotas Schwetzingene, nes ten tarnavo 
8591 LS lietuvių kuopoje. Buvo gimęs 1923 
m. spalio 14 d. Adomėnuose.

Skeberdis Stasys mirė 1965 m. lapkričio 
15 d. Miunchene. Buvo gimęs 1890 m. Kilu- 
čiuose, Biržų apskr. Neprikl. Lietuvos lai
kais dirbo Kauno Savivaldybėje ir kariuo
menės intendantūroj. Liko žmona Kotryna 
ir PLB Miuncheno apylinkės valdybos na
rys sūnus Emilis su šeima. (Inf.)

— Vladas Skinkis, gimęs 1905 metais 
rugsėjo 7 d. Balsupių kaime, mirė 1965 m. 
lapkričio 27 d. Ingolstad.

Velionis buvo Lietuvoje mokesčių ins
pektorius, mokytojavo Vilniaus krašte. 
Tremtyje gyveno ilgesnį laiką Kasselyje, 
Wiesloche, Kielyje ir Ingolstadte. Buvo 
darbštus ramaus būdo, kilnios dvasios 
žmogus.
LUEBECKAS

Sausio 5 d. po ilgai kankinusios sunkios 
plaučių džiovos mirė a.a. Mykolas Masiu
lionis, kuris buvo palaidotas sausio 10 d. 
Luebecko miesto Vorwerker kapinėse.

Velionis buvo gimęs 1920 m. spalio 15 d. 
Širvintuose, Ukmergės apskr. Velionis bu
vo karo invalidas ir pokariniais metais il
giausiai išgyveno Luebecke. Čia gražią lie
tuvišką šeimą buvo sukūręs, ir dabar liko 
giliai nuliūdusi našlė Madlina. Taipgi ve
lionis savo metu yra buvęs ir PLB Luebe
cko apylinkės valdybos pirmininku ir su
maniai ir nuoširdžiai vadovavęs apylinkės 
tautiniam bei kultūriniam gyvenimui. Bu
vo labai gero charakterio žmogus ir su vi
sais gražiai sugyveno.

Šią skaudžią valandą reiškiu PLB Lue
becko apylinkės valdybos vardu, o taipgi 
ir vietos visų lietuvių velionies našlei ir 
likusiems jo giminėms bei artimiesiems 
Lietuvoje didį užuojautos pareiškimą.

J. Pyragas
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