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PO SOVIETINIU KEVALU
-etT-

Kas ir kaip sukurs istoriją?

Visi bolševikų pasitikėjimą įsigijusieji 
vyresnieji lietuviai jau seniai išėjo mark
sizmo-leninizmo kursą ir išlaikė reikalau
jamus egzaminus. Vadinas, jie viską jau 
žino, ko iš jų reikalauja partija. Ar jie tiki 
tuo, ką teoretiškai išmoko, tai jau kitas 
dalykas.

Šitokie reikalavimai išstudijuoti sovieti
nį marksizmą, žinoma, pirmoje eilėje pa
lietė vyresniąją inteligentijos kartą. Eili
niam darbininkui ar kolchozininkui, jeigu 
jis nenori kaip nors pašokti į viršų, tokie 
dalykai nereikalingi. O jauniems tas mark 
sizmas kalamas į galvą visur, nuo pradžios 
mokyklos iki universiteto, ir dar net moks 
lūs baigusiems specialiose mokyklose.

Tačiau net ir tokiai padėčiai esant, kai 
tas marksizmas net pro gerklę jau, rodos, 
veržiasi, jo skleidimu susirūpinę komunis
tiniai propagandininkai dar vis stengiasi 
surasti, kas tuo savanoriškai domėtųsi, 
štai ir Genrikas Zimanas per savo reda
guojamąjį laikraštį dar ieško tokių, kurie 
nuo elementariausių da.ykų pradėtų studi
juoti jį. Tokiems savo redaguojamosios 
„liesos"* sausio 12 d. jis išspausdino di
džiulį straipsnį, pavadintą „Kas ir kaip 
kuria istoriją?"

Atsakymas Zimanui galėtų būtį ir labai 
trumpas: ginklu ir propaganda istoriją ku
ria bolševikai! Bet toks trumpas atsaky
mas gal sukeltų kam nors abejonių, kad, 
štai, Zimanas giriasi, tuščius niekus šneka, 
Kad taip nėra. O jei taip turėtų būti ar 
yia, tai Zimanas priva.ėtų įrodyti. Tai jis 
ir įiodinėja, remdamasis Borodino mūšiu, 
Marksu ir Engelsu. Pats jis nelabai linkęs 
laužyti sau galvą.

Deja, kai jis įrodinėdamas prieina iki 
Lietuvos, tai čia jau nei Marksas, nei En
gelsas nebepadeda: reikia pačiam ką nors 
sugalvoti. O jam reikia sugalvoti, kad 
marksizmo reiKia mokytis, nes visi klydo 
ir klysta, tik ne sovietiniai marksistai. 
Vadinas, tos marksizmo tiesos yra neklai
dingos.

Kaip gr tas jų teisingumas reiškiasi lie
tuvių atveju?

Artindamas savo įrodinėjimus į Lietuvą, 
pakeliui jis pasako didelę tiesą, kuri tinka 
ir bolševikams marksistams. Sako, carai 
trėmė į Sibirą, korė, šaudė, bet niekas jų 
negalėjo išgelbėt i. Tai didelė tiesa. Carų 
valdžia sugriuvo negreit, ir dėl to lietuviai 
tikėjo ir tebetiki, kad toks laikas sugriūti 
ateis ir bolševikams, nes jų režimas pra
lenkia net ir carus.

Kai Zimanas toliau sako, kad buržuazi
jos propagandistai įrodinėję, jog Sov. Są
junga sužlugs, tai mums nieko kita nelie
ka, kaip tik atvirai prisipažinti. Taip, mes 
ir dabar tebetikime ir visiems sakome, kad 
j: vis tiek žlugs. Teisybė, šaudė ir trėmė į 
Sibirą carai, bet tai tebuvo beveik vaikų 
žaidimas, palyginus su sovietų šaudymais 
ir trėmimais. Jeigu dėl to žuvo carizmas, 
tai turi žiugti ir sovietinis komunizmas. 
Štai kuo remiasi mūsų tikėjimas, ir mes jo 
nesigėdiname. Jei tokie pranašavimai ne
išsipildė praeito karo metu, tai tik jau ne
dėl to, kad Sov. Sąjungos politika būtų bu
vusi gera ir vedusi į laimėjimą. Zimanas, 
tur būt, nelabai ir pats tiki, kad tikrai bol
ševizmui neateis carizmo galąs. Tai jis ki
tur ieško pavyzdžių įrodyti, kad lietuviški 
nacionalistai klydo, štai, sako, tie naciona
listai tvirtino, kad Lietuvoje negalės vys- 
tytis pramonė, socialistinis žemės ūkis, kul 
tūra. Tie nacionalistai sakę, kad Kauno 
hidroelektrinė pastatyta iš faneros tiktai 
nuotraukoms daryti. Taigi išeitų, kad elekt 
rinė ne iš faneros, kad auga pramonė, že
mės ūkis, kultūra.

Kai dėl tos elektrinės, tai patys Zimano 
bolševikiniai draugai kalti. Jie gi Lietuvą 
atitvėrė nuo pasaulio, tai neįmanoma, kas 
nori, nuvažiuoti ir pačiupinėti, ar ta hidro
elektrinė fanerinė, ar tikra. Kadangi bol
ševikai eina carų keliais, kurie mėgo sta
tyti paradinius kaimus, tai nėra ko stebė
tis, jei mes suabejojame ir dėl elektrinės. 
Bet mums rodos, kad bolševikų nuopelnai 
Lietuvoje dar nėra tokie, kurie sakytų: 
štai koks geras tas sovietinis marksizmas! 
Pažiūrėkim į pramonę. Ji gamina juk ne 
savo kraštui ir ne iš savo žaliavos. Mes čia 
turime tokį posakį: užsuk Dašavos dujų 
vamzdi, ir Lietuva vėl turės eiti į mišką 
malkų. Atimk žaliavas, panorėk iš Mask
vos didesnių kainų už gaminius, ir bus po 
visai pramonei, žodžiu, pramonė auga Lie
tuvoje, bet jos kojos Maskvoje. Tokia pa
dėtis negali žavėti lietuvio.

Dėl žemės ūkio pažangos nėra ko nė pra 
dėti kalbėti. Kaimas tebėra skurdus įr me
dinis, daug skurdesnis, negu buvo. Apie 
pažangą žemės ūkyje Zimanas galėtų pa
skaityti paskaitą vaikams, o ne suaugu
siems. O ir kultūros augimu gali pasi
džiaugti tik Zimanas ir jo partiniai drau
gai. Kokia čia tautos kultūra, kuri turi 
tarnauti valdžią pasigrobusiai vienai par
tijai?

SOVIETINIAI PASTURLAKAI
Kremliaus sekliai jau seniai pastebėjo, 

kad privačiuose žemdirbių sklypeliuose 
viskas vešliau bujoja, negu kolchozo lau
kuose. Kad kaimiečių sodybos gražiai su
tvarkytos, po gyvenamųjų namų langais 
gėlių darželiai žydi, o kolchozinėse gyven
vietėse ir apie bendruomeninius namus 
viskas apleista, piktžolėmis apaugę, nešva
ru ir netvarkinga.

Tokia tvarka vyrauja ne tik okupuotoje 
Lietuvoje, ne tik Sovietijoje, bet ir visur 
Kitui, Kur tik valdžią į savo rankas yra 
pagrobę komunistai. Tai visiškai natūralu 
n supiantama. ir musų liaudies priežodis 
saKo, jog oendias aiKiys visada liesas, o 
savi maisKimai visuomet arčiau kūno. Ta
čiau iviasKvos trosKimai priešingi. Ji reika- 
iauja, Kad Kiexvienas koicnozinmkas pir
miausia 3uU dienų per metus atidirbtų boi- 
seviKiniame ovate, o tik laisvalaikiu kaps
tytus! savo daržiuke, kad geriausias kol- 
enozo deraus būtų atiduotas sovietinei 
valstybei, o tik pastunakai paliekami to 
aeu.aus augintojams-zemdirbiams pasida
linti; kad visa šaaes produkcija pirmiau
sia keliautų į „plačiąją tėvynę“, o tik jos 
likučiai būtų pardavinėjami vietos gyven
tojams, tų prekių gamintojams. Pramonės 
įmonių steigimas taip planuojamas, kad jos 
pirmiausia dirbtų sovietinės imperijos, o 
ne respublikos reikalams.

Šiam kolonijiniam valdymo būdui prie
šinasi ne tik sovietinių bei satelitinių kraš
tų gyventojai, bet ir komunistai, kurie dar 
nėra visiškai parsidavę Maskvai. Tokių 
pasipriešinimo pavyzdžių yra šimtai. Vie
nu ryškesniųjų laikytinas viso pasaulio dė
mesį atkreipęs įvykis Rytų Vokietijoje. 
Štai gruodžio 3 d. Rytų Berlyne, protestuo
damas prieš rusų ūkinį terorą ir išnaudo
jimą, nusižudė vadinamosios Demokrati
nės Vokiečių Respublikos ministerįo pirmi 
ninko pavaduotojas, valstybinės planavi
mo komisijos pirmininkas, partijos politi
nio biuro ūkio komisijos vadas Erichas 
Apelis. Verčiamas pasirašyti okupacinės 
zonos vokiečiams žalingą prekybos sutartį, 
Aspelis čiupo ne plunksną, bet pistoletą. 
Geriau mirtis, negu savo krašto reikalų 
išdavimas! Kas gali negerbti tokio žmo
gaus nusistatymo? Jį buvo priversti pa
gerbti ir Rytų Vokietijos šiaudinis prezi
dentas bei komunistų partijos sekretorius 
Ulbrichtas, vokiškojo sovieto arba- Liau
dies Rūmų pirmininkas Dieckmanas, mi- 
nisteris pirmininkas Stotas ir kiti Krem
liaus statytiniai. Jie panarinę galvas sto
vėjo garbės sargybą prie savo kolegos 
karsto, nes jautėsi prieš jį sunkiai nusi
kaltę. Lemiamą valandą nė vienas jų ne
parėmė velionio, beviltiškai besipriešinan
čio rusų spaudimui. Vos kelioms minutėms 
tepraslinkus po Apelio mirties, prekybos 
sutartį su sovietais, pasirašė pats šiaudinis

P SeplųnioS
ITALIJOS KOMUNISTŲ POLITIKA

Italijos komunistų partijos suvažiavime 
jos vadas Longo savo kalboje pareiškė, 
kad su katalikais reikia ieškoti, kas jungia, 
kovojant prieš karus, skurdą ir išnaudo
jimą.

Pokalbis su katalikais iš tiesų vykstąs, 
aplenkiant socialistus. Komunistai maž
daug einą tuo keliu, kurį nustatė Bažny
čios suvažiavimas, o krikščionys demokra
tai nesilaiką tokio kelio.

VIS TIEK REMS MAROKĄ
Prancūzija nusistačiusi ir toliau palai

kyti diplomatinius santykius su Maroku ir 
teikti jam ekonominę paramą, nors Maro
kas atsisakė išduoti savo vidaus reikalų 
min. gen. Oufkirą.

Oufikiras su keliais bendradarbiais, pa
sitelkęs prancūzų žvalgybos pareigūnus, 
sugavo Prancūzijoje ir, tur būt, nužudė 
Maroko opozicijos vadą Ben Barką. Ka
dangi į tą istoriją yra įveltų nemaža pran
cūzų valdininkų, tai Prancūzijos vyriausy
bė nesmagiai jaučiasi ir norėtų nubausti 
taip pat ir Maroko ministerį, kuris viską 
surežisavo ir pridarė nemalonumų.

PRIEŠ SOVIETUS
Amerikos valstybių organizacija yra pa

siryžusi pasmerkti sovietus už kurstymą 
Lotynų Amerikos kraštų prieš savo vy
riausybes.

Peru dar reikalauja, kad būtų pasmerk
tos Kinija ir Kuba.

Dėl to visas tas sovietinis marksizmas 
yra tarytum ąsotis, kuriam vieną dieną vis 
tiek nutrūks ąsa. Jis nepakenčiamas, dar 
baisesnis už carizmą. O kad jis žlugs, tada 
istoriją vėl pradės kurti laisvi žmonės. 

prezidentas ir partijos sekretorius Ulbrich- 
tas. tuo aKtu vaainamos.os Demokratinės 
vokiečiu xcespuoiiKos varau jis pasižadėjo 
per 3 metus „paiauoti' Sovietų sąjungai 
ivamų gaminių už t»u mmjardų markių, 
tvylų voKieujos įmones pagai naująją su
tarti tuiės pastatyti rusams 339 laivus, 8 
tuKStancius trauKinių vagonų, 10U tuKs- 
tancių tonų mašinų metaiui valcuoti, pil
nus cneminių Kombinatų įrengimus ir 
aaug vartojimui sKirtų gaminių pigesnė
mis Kainomis, negu mokamos pasaulinėje 
rmkoje. Ta sutartimi sovietų okupuotos 
Vokietijos danes ūkis dar stipriau, negu 
iKi šiol, prirakintas prie Rusijos ūkio ir 
tuo pat sutaikytas jo kilimas, o gyvenimo 
lygis, kuris iki šiol buvo aukštesnis negu 
sovietų nusmukdytas.

Vos menesiui tepraslinkus nuo prekybos 
sutarties su Maskva pasirašymo, gyvento
jų aprūpinimas prekėmis tapo blogesnis, 
kaip prieš 5 metus. Namų šeimininkės 
Leipcige, Erfurte ir Rostoke turi zuiti iš 
krautuvės į krautuvę, kad susirastų reika
lingų daiktų. Žmonės aprūpinami tik pa
grindiniais maisto produKtais. Trūksta vai 
šių ir daržovių. Iš parduotuvių pranyko 
pietų vaisiai, kaip apelsinai ir bananai. 
Sutartis numato, jog daugelį dalykų vokie
čiai turi pirmiausia pirkti iš Sovietų Są
jungos. Todėl Rytų Vokietijoje pradėjo 
trūkti tų prekių, kurių rusai neįstengia 
pristatyti, kaip tabakas, kava, šokoladas ir 
panašių. Sovietinis šokoladas atsiduoda 
smėliu. Kava yra prasta ir labai brangi: 
už svarą tenka mokėti net 40 markių. Ėmė 
stigti tekstilės gaminių, o iš Rusijos gau
nami labai prasti. Norint įsigyti šaldytuvą, 
skalbimo mašiną ar televizorių, reikia il
gai laukti eilės.

Tokią padėtį sukūrė Rytų Vokietijoje 
pritaikymas praktikoje sovietinės propa
gandos skelbiamų akiračių, kurių horizon
tai gali plėstis tik viena kryptimi — tik į 
Rytus. Į Vakarus jiems kelią užkerta gele
žinė uždanga. Prancūzo, italo, anglo, Va
karų vokiečio ir kitų laisvosios Europos 
gyventojų akiratis šiandien yra kontinen
tinio platumo. Nyksta žmonių ir prekių ju
dėjimo užtvaros tarp atskirų valstybių, 
griaunamos amžiais statytos tautinio atsi
ribojimo sienos. Ypač jaunimas pratinasi 
galvoti ir dirbti europiniu mastu. Dar dau
giau. Nūdienio laisvosios Europos gyvento
jo akiratis nesiriboja net savojo žemyno 
krantais. Jis siekia Afriką, Ameriką ir 
Aziją. O sovietinio žmogaus akiračio hori
zontas skaudžiai atsitrenkia į gėdos mūrą 
ir geležinę uždangą. Maskvai nepatinka, 
jei okupuotų kraštų gyventojų žvilgsnis 
bando siekti toliau, negu Kremliaus bota
gas. Tuo atveju taikomas nebe plačiųjų 
akiračių, bet vietininkiškumo dėsnis.

Augustinas Upėnas
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KITOKIOS IŠEITIES NEMATYTI
Taręsis su įvairių partijų vadais, Itali

jos prez. Sarogatas vėl pasiūlė Morui suda
ryti vyriausybę.

Moro vyriausybė atsistatydino, kai ne
praėjo vaikų darželių įstatymas. Bet atro
do, kad šiuo metu Italija negali sudaryti 
kitokios vyriausybės, kaip tik vidurio ir 
kairiųjų partijų. Tokia ji buvo ligi šiol, su
daryta 4 partijų.

L

NESUTARIMAI KINUOS ARMIJOJE
Kinijos spauda rodo, kad politinė armi

jos vadovybė nepasitiki karininkais ir rei
kalauja išvalyti armiją.

Iš to daroma išvada, kad Kinija nori ge
rai pasiruošti galimam karui su J .A. V.

BOMBA VIDURŽEMIO JŪROJE
Sausio 17 d. ties Viduržemio jūra sudu

žo amerikiečių bombonešis, kuris gabeno 
atomines bombas.

Aiškėja, kad viena tų bombų tebėra jū
ros dugne. Tame rajone sutelkti laivai ieš
ko. Atplaukė dar povandeniniai, kurie gali 
giliai pasinerti.

Amerikiečiai nori būtinai išgriebti bom
bą, nes ji galėtų būti pavojinga, o jei kas 
svetimas surastų — sužinotų paslapčių'.

ATŠALO SANTYKIAI
Tarp Sov. Sąjungos ir V. Vokietijos at

šalo santykiai dar labiau.
O pagrindo tam davę: Vokietijoje iš

spausdinta fotografija žmogaus medyje, 
kuris esąs sovietų šnipas, besistengiąs pri
eiti prie paslapčių; sovietų jūrininko areš
tavimas Bremerhavene; vokiečių atsisaky
mas parduoti žemės sklypą sovietų atsto
vybei statyti; sovietų atstovų nepasirody- 
mas užsienių reikalų min. Dr. Schoederio 
suruoštame baliuje.

MOKYKLOS
Švietimo lygis sovietinio valdymo lai

kais Lietuvoje rodomas ir vertinamas tik 
dideliais mokyklų ir moksleįvių-studentų 
skaičiais: bendrojo lavinimo mokyklų 
kone trys tūkstančiai, iš jų kone puspenk
to šimto pilnų vidurinių (atseit, kaip bu
vusių gimnazijų), per tūkstantį aštuonme
čių (kaip senųjų pradinių ir keturklasių 
progimnazijų junginių); 74 aukštesniosios 
specialinės (kaip buvusios aukštesniosios 
amatų) mokyklos; visose tose mokyklose 
— pusė milijono su viršum mokinių; aukš
tųjų mokyklų visas tuzinas, jose studentų 
44.500; vien Kauno Politechnikos Institute 
16.400 studentų, ir jis per metus jau išlei
džia beveik trylika šimtų diplomuotų inži
nierių. Ir taip tojau.

Du Lietuvoje šiuo metu vyriausi švieti
mo pareigūnai neseniai pažvelgė į švieti
mo padėtį ir šiek tiek iš kito šono.

M. Gedvilas, švietimo ministras, prane
šime apie bendrojo lavinimo moKyklų lygį 
pabrėžė, kad iš 10.554 abiturientų, pereitą 
vasarą laikiusių egzaminus į aukštąsias 
moKjkias, 3378 (32%) neisiaikė. Iš 316 
jaunuoaų, baigusių vidurines mokyklas su 
auKSo ar smabro medaliais, 160 (vos dau
giau ka.p pusė) pasiroae maždaug verti 
medalių, o Kiti turėjo būti įvertinti žymiai 
siuunau, is jų 6z (maždaug Kas penKtas 
meuaaninKasj egzaminų irgi neišlaike. 
ipac, esą, b.ogai pasirodė vaKarinių mo- 
KyKių abiturientai. įaigi mokosi daug, iš- 
sunoKo geiOKai mažiau.

mok>«uos teisinasi esančios priverstos 
i upimo, Kau tiK outų daugiau baigiančių, 
Kau ncouių aniramecių. vengdami papei- 
Kimų, moKjtojai ir meiiKiems moKimams 
įaso pateiLKmanius ir net gerus pažymius, 
nes juo aaug,au siatistiKoj moKimų su ge
tais pažymiais, juo geresnis moKytojo var
nas vyresnybes aKyse. M. Gedvilas dabar 
KonKreciais pavyzdžiais rodė, kOKių raštin
gų nemoKsų esama tame didžiuJame mo- 
KyKias baigusiųjų skaičiuje. (Tar. Moky
tojas, 1965/98).

Henrikas Zabulis, aukštojo mokslo ko
miteto pirmininkas, tą patį dėstė ir apie 
aukštojo mokslo lygį (pranešime, paskelb
tame Moksio ir Technikos žurnale, 9 nr.):

„Bendras mokymo lygis aukštosiose mo
kyklose yra gana žemas, o mokymo proce
so organizacija labai primityvi. Aukštoji 
mokyKia paiaipsniui priartėjo prie viduri
nių mokyklų mokymo metodikos“.

„Juk per mūsų mokyklas* — pareiškia 
aukštojo moksio komiteto pirmininkas, — 
„praeina labai daug jaunų žmonių, kurie 
tik labai retais atvejais tikrai žino, ko jie 
siekia“.

,.Perdėtai daug vietos mokymo planuose 
buvo skiriama gamybiniam mokymui (čia 
kalbama apie Chruščiovo reformas. E. 
red.). Perkrovimas gamybiniu darbu turė
jo būti kompensuotas mokymosi susilpni- 
nimu. Nusistovėjo naujas reikalavimų mas 
tas, šiek tiek žemesnis, negu reikia“.

„Studentai buvo stumiami iš kurso į kur 
są, nesistengiant išryškinti gabiausius, at
sijoti silpnuosius“.

Dabar tie dalykai esą vėl taisomi. Bet 
kol kas — specialistų skaičius statistikoj

„NOVOSTI“ AGENTŪRA

Maskva griebiasi naujų priemonių pa
lenkti savo naudai tarptautinę viešąją nuo 
monę apie Lietuvos padėtį.

APN — sovietinė propagandinių rašinių 
skleidimo agentūra, veikianti šalia TASSo 
ir jau įsiskverbusi į tarptautinę informaci
jos rinką, įkūrė savo skyrių ir Vilniuje.

Skyriaus tikslas apibūdinamas šūkiu 
„Pasauliui — apie Tarybų Lietuvą“. Sky
rius gamins APN (Agentūra Pečati „Novos 
ti“, tai yra Spaudos Agentūra „Naujie
nos“) propagandinę medžiagą, pasakojan
čią „apie tarybinių žmonių darbą, pasieki
mus, kultūrinį gyvenimą“ Maskvos pasisa- 
vintoj Lietuvoj.

Skyriaus steigti Vilniun iš Maskvos bu
vo atvykęs atsakingas APN sekretorius B. 
Piščikas. (ELTA)

LATVIŲ DEMONSTRACIJA LEEDS 
MIESTE

Praeitą sekmadienį (sausio 30 d.) Leeds 
mieste, Britanijoje, laisvieji latviai suruo
šė antisovietines demonstracijas.

Tame mieste buvo pradėta sovietinė sa
vaitė, kurios atidaryti buvo atvažiavęs so
vietų ambasadorius Soldatovas. O kadangi 
į savaitės programą yra įtraukta ir Latvi
jos dailininkų paroda, tai latviai ir suor
ganizavo demonstracijas, reikalaudami Pa
baltijo kraštams laisvės.

KARINIS BIUDŽETAS
J.A.V. biudžete 1967 metams numatyta 

55 procentai visų išlaidų gynybos reika
lams. Tai sudaro 79 milijardai ir 100 mil. 
dolerių.

LIETUVOJE
(ir propagandoj) nurodomas tūkstančiais, 
o įmonėms tebetrūksta darbą mokančių 
specialistų ir, kaip sako H. Zabulis:

„respublika niekaip negali išbristi iš ant 
ros vietos Tarybų Sąjungoj praktikų gau
sumo atžvilgiu“. (Praktikai — specialistų 
vietose dirbantieji tos specialybės pramo
kę iš praktikos, o ne aukštojoj mokykloj. 
„Antrojoj vietoj praktikų gausumu“ reiš
kia — antroj vietoj nuo galo specialistų 
apsirūpinimu).

Pažymėjęs, kad aukštosios mokyklos 
Lietuvoj nemodeminamos, jų tvarkytojas 
padėtį vertina šiuo pareiškimu:

„Mūsų respublikos aukštosios mokyklos 
šia prasme atsilieka ne tik nuo kitų respub 
likų aukštųjų mokyklų, bet tam tikra pras 
me netgi nuo mūsų technikumų“.

Bet, esą: „Aukštųjų mokyklų kolektyvai 
stiprūs... Jie žino, kas reikia daryti, no
rint ištaisyti esamus trūkumus“. Tur būt, 
tikėdamasis, kad iš aukščiau nustatomieji 
planai, kontingentai ir biudžetai negu
draus jų nuo darymo to, ką jie žino, H. 
Zabulis teigia, kad padarys.

Kiekvienu atveju, abu aukšti švietimo 
srities pareigūnai patikslino dabartinį Lie
tuvos švietimo paveikslą: kiekybiškai be 
atodairos išplėstą, kokybiškai nuslinkus} 
žemyn. (ELTA)

TRYLIKA NUOŠIMČIŲ LIETUVOS 
GYVENTOJŲ GAUNA PENSIJAS ARBA 

VALSTYBINES PAŠALPAS
Tokia informacija paskelbta iš tiesiogi

nio šaltinio — iš deputatės ir socialinio ap
rūpinimo ministerės Tatjanos Jančaitytės 
lūpų.

Pensijas gaunačių esą 357.000, pašalpas 
— 49.000, taigi iš viso 406.000.

Finansų ministeris R. Sikorskis dar pa
žymėjo, kad vien kolchozninkų pensininkų 
yra 170.000. Jiems pensijų 1966 m. bus iš
mokėta 19 mil rublių. Visiems pensinin
kams ir pašaipininkams, T. Jančaitytės 
duomenimis, bus išmokėta 89.290.000 rt>.

Iš duomenų matyt, kad vidutinė pensija 
yra apie 18 rublių mėnesiui. (Palygintina 
su maitinimosi kaina studentų stipendinin
kų valgyklose — 25 rubliai mėnesiui).

Yra ir už tą vidurkį didesnių pensijų, ka 
dangi beveik pusė pensininkų (170.000) 
yra kdlchozininkai, kuriems skirta tik 19 
milijonų rublių, taigi vidutiniškai tik po 9 
rublius per mėnesį.

1967 metais kolchozninkų pensininkų bū 
šią daugiau — 181.000, ir jų pensijoms bei 
pašalpoms būsią skirta 27 mil. rublių. At
seit, jų pensijų vidurkis bus pakeltas iki 
apie 12 su puse rublio per mėnesį (41 ka
peika dienai).

Kolchozinių pensininkų tarpe yra 26.000 
tokių, kurie neteko net ir „kolektyvinės 
nuosavybės“, kai jų kolchozai buvo pavers 
ti sovchozais. Jų buvę ūkiai dabar valdinių 
dvarų dalis, o jiems už tai — pensija, už
tikrinanti galimybę senatvėje kasdien bent 
po vieną kartą užkąsti. (Elta)

— Kinija pagaminusi mikroskopinę chi
rurginę adatą — 0,04 milimetro diametro 
(apie 0,00015 inčo), kuri skirta susiūti ma
žiems kraujo indams, ir siuvant naudoja
masi replikėmis, o kaip tos replikės veikia 
— reikia žiūrėti pro mikroskopą.

— JAV kasmet pasiims apmokyti V. Vo
kietijai po 100 lakūnų kadetų (tam reika
lui pati V. Vokietija už 42 mil. dolerių nu
pirks 93 mokomuosius lėktuvus ir kitokių 
priemonių).

— Rytų Vokietijos komunistų partija 
paskelbė atsišaukimą Indonezijai „liautis 
žudyti ir persekioti komunistus“.

— Sovietų ambasadorius Britanijai Sol
datovas paskirtas užsienių reikalų minis- 
terio pavaduotoju, o jo vietą užima Smir- 
novskis.

— Suomija ir Sov. Sąjunga pasirašė su
tartį, pagal kurią suomiams bus leista par
sivaryti atgal į sovietų pusę perbėgusius 
elnius.

— Norėdama per penketą metų padvi
gubinti dabartinį metinį 600.000 metrinių 
tonų vario iškasimą, Čilė dalinai suvalsty
bino jo kasyklas.

— Kaip prieš mirdamas paliudijo vie
nas Ben Bankas pagrobimo dalyvis, Maro
kas sumokėjo už to opozicionieriaus suga
vimą apie 72.000 svarų.

— „Tasso“ pranešimu, į Leningradą iš 
varžytinių parduoti buvo suvežta apie 
milijoną persiškų ėriukų kailių, 900. 
000 audinių kailių (įninku) ir 500.000 vo
verių kailių.

— Murmanske, Sov. Sąjungoje, vyras 
pavogė parduotuvėje brangenybių už apie 
20.000 sv. vertės, suimtas jis susirgo, o kai 
daktaras peršvietė rentgenu, tai paaiškėjo, 
kad jo pilvas pilnas brangių daiktų.
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EUROPOS LIETUVIS

J. KUZMICKIS

GILUMOSE
VLADAS ŠLAITAS MŪ

KAI IMU plunksną, norėdamas palydėti 
pas skaitytojus jau penktąjį Vlado šlaito 
eilėraščių rinkinį „Širdies paguodai“, ge
rai atsimenu Lietuvoje skaitytą prancūzų 
kritiko Henri Bidon pastabą:

„Rašytojų yra ta savybė, kad jie turi 
tam tikrą pasiuntinybę. Nagrinėdami jų 
trūkumus, nieko nesužinosime apie tą pa
siuntinybę. Reikia juos pažymėti, bet būtų 
klaidinga iš tų trūkumų padaryti nagrinė
jimo objektą. Verčiau tegu kritikas išna
grinėja tą pasiuntinybę, jeigu ji neaiški; 
tegu ją išnarplioja, jeigu ji supainiota; te
gu ją apvalo, jeigu ji sudrumsta!“

Kartu žinau, kokie nerangūs esame sa
vai lietuviškai knygai, kokie nepaslankūs 
ne tik naują knygą įsigyti, bet ją pavartyti 
ir perskaityti. Ypačiai nedaug mėgėjų turi 
poezija, kurioje nėra nei siužeto, nei intry- 
gos, stipriau pririšančių dėmesį prie apy
sakos ar romano.

Tačiau ir nenuostabu: jei, Wl. M. Koz- 
lowski'o tvirtinimu, poetus galime laikyti 
filosofais, mąstančiais poetiniais simbo
liais, o ne atitrauktais samprotavimais, — 
gerai galime įsivaizduoti, kiek mūsuose be
liko tų filosofijos mėgėjų, kurių dalis dar- 
g: nė nesutiks su minėto literatūros kritiko 
prielaida.

Pamėginkime vaišių metu pertraukti 
kaimynų irzlias kalbas, liečiančias pažįs
tamus ir nepažįstamus, išdrįskime at
skleisti poezijos knygą ir atverti lūpas net
gi masinančiam eilėraščiui, — tuojau nu
stebsime protestuojančių ar nieko nepai
sančių atveika.

O vis dėlto yra žmonių, kurie, žinodami 
tokią tikrovę, metai po metų kuria, rašo, 
spausdina ir leidžia „į svietą pasižmonėt“ 
poezijos knygas, nes... lakštingala negali 
nečiulbėti.

VLADAS ŠLAITAS, sudėjęs dviejų me
tų bėgyje sukurtus eilėraščius, tartum 
įvairiaspalvius žiedus į vieną puokštę, į 
penktąją savo poezijos knygą, be abejo, ne
norėjo tik išsisakyti, išsipasakoti ar išsi
plepėti, kad jo viduje palengvėtų. Jau pir
majame savo eilėraščių rinkinyje „žmo
giškosios psalmės“ (1949), parafrazuoda
mas Dostojevskio prisipažinimą, kad „ra
šytojas turi kentėt ir kentėt“, rašė:

Aš nerašau: mane kankina žodžiai — 
tartum šikšnosparniai jie blaškosi ir širdį 
savo sparnais man skrodžia.

(šikšnosparniai)
Vadinasi, alkanos mintys, susiformavu-

SŲ ŠIRDŽIŲ PAGUODAI

sios į žodžių procesiją, pradeda kankinti ir, 
tartum aštriais šikšnosparnių sparnais, 
draskyti neramuolę širdį. Kilusi kančia 
nekartą išsilieja ne tik žodžiais, bet ir aša
romis:

Kadangi ne vieną kartą esu rašęs eilė
raščius, 

rašęs ir verkęs, 
už tai aš ir tvirtinu, 
kad neįmanoma įžengt į kūrybos šven

tovę be ašarų 
(Mano liudininkės)

Dėl ko toks neramus poetas? Kokios 
mintys jį kankina ir kodėl jo rašomus žo
džius aplaisto ašaros? Ką naujo ir svar
baus jis nori mums pasakyti? Kokia jo, 
kaip poeto, Henri Bidon užuomina, pasiun
tinybė mūsų atžvilgiu?

NESUKLYSIME, manydami, kad knygos 
antraštė yra „Širdies paguodai“ rinkinio 
tema. Tačiau, kai poetą žodžiai kankina ir 
ašaros palydi jo minčių srautą, — mes su
prantame, kad jį kažin kas maudžia, grau
dina ir grauduliu atsitrenkia į pačią širdį. 
Betgi graudumas-graudis tai ne pesimiz
mas, kuriame nėra nė šlakelio paguodos ar 
rimties. Graudis tai — gailesys, graudu
mas, liūdesys, sielvartas, taigi būsena, ku
ri palaipsniui mažta, tirpsta iki visai iš
nyksta ir kurios vietą gali užimti paguoda, 
nusiraminimas, nuorama ir net vidinė 
rimtis.

Dėl to atsiverskime VI. šlaito poezijos 
rinkinio antraštės eilėraštį „Širdies pa
guodai“ ir įsiskaitykime, įsijauskime —

Poetas sėdi vienas tuščiame kambaryje 
ir mąsto, kodėl liūdesys jam artimesnis už 
džiaugsmą; kodėl tuja, liūdesio medis, jam 
artimesnis už rožę; kodėl visi tie, kurie ne
moka gyventi, jam yra žymiai artimesni 
negu tie, kuriems viskas gerai sekasi. Poe
tas nėra pasiklydęs, — jisai, tiksliau sa
kant, analizuoja savo vidų, ieškodamas 
teisingo atsako. Pagaliau jis atsikvošia ir 
šiuo penkiaeiliu atsako:

Aš manau,
liūdesys man už tai yra artimesnis už 

džiaugsmą, 
nes aš pats esu liūdnas, 
nes šioj žemėj nėra nieko, kas nesibaigtų 
mirtimi arba) liūdesiu.
Taigi, poetas yra liūdnas, nes nieko šioje 

žemėje nėra amžino, — visa pasibaigia 
mirtimi:

Kai Camus rašė,
kad žmonės miršta ir jie yra nelaimingi, 
jisai rašė be galo baisią ir karčią tiesą.

(Laiškas bičiuliui)
Poetas liūdnas, nes

Šimtui metų praėjus, manęs nebebus, 
anei mano
atminimų pasaulio.

(Lietaus monologas)
Poetas liūdnas, nes

man visi aviečių krūmai reprezen
tuoja liūdesį,

taipgi visi namai,
kurių langai išeina į pakalnę, 
man amžinai reprezentuoja liūdesį, 
nes visa tai man primena namus, 
kuriuose kartą apsilankė pamišimas.

(Avietės)
Taigi, liūdesį sukelia ir ugdo artimųjų 

tragiškas likimas, tremtis („gyvenu Lon
done, o širdis... traukia... Ukmergės kara
lystėn“), laimės reliatyvumas („idant ieš
kočiau šioj žemėj to, ko negalima šioj že
mėj pasiekti“), meilės nepastovumas 
(„pirm, nei tave pabučiavau, aš jau žino
jau, kad tu ne man buvai skirta, o aš ne 
tau“), sudužusios svajonės („kurios taip ir 
paliko šioj žmėj neišsipildžiusios“), paga
liau — kraupiai atkripsėjanti senatvė, ku
ri „tėra tik lėtas ir mieguistas pasiruoši
mas miegui arba mirčiai“.

JEIGU TOKS yra poeto pasaulėvaizdis, 
jei šioje žemėje visa baigiasi liūdesiu arba 
mirtimi, — kur jis kreipia savo žvilgsnį, 
ką įtaigoja?

Pačiame pirmajame rinkinio eilėraštyje 
— „Laiške bičiuliui“ — poetas į klausimą, 
ar tiki prisikėlimą iš mirusių ir pomirtinį 
gyvenimą, nedvejodamas atsako:

Taip,
aš tikiu,
nes visa,
kas yra padaryta,
turėjo būti kažkieno padaryta.
Taigi, atsakas aiškus ir argumentuotas: 

tiki Dievą, visų daiktų Kūrėją, taipgi tiki, 
kad žmogus yra skirtingas padaras nuo 
kitų sutvėrimų, sakysime, šunelio Filkos, 
apie kurį jis taip postringauja:

Jei tu būtumei buvusi
apdovanota nemirštančia siela, 
tai aš tikriausiai
vieną dieną tave sutikčiau kitam pasauly 
ir kitoj karalystėj...

(Filka)
Tačiau VI. Šlaitas — ne Ant. Vienažin

dys, kuris, besižavėdamas gražiu tolimuo
ju dangumi, nusižeminęs klausia, argi 
greit įleis į dangišką rūmą jį — biedną 
vargdienį, nabagą žmogelį, menką dulkę, 

saujelę dūmo. VI. šlaitas taipgi ne Mairo
nis, kuris tarėsi mylįs Aukščiausiąjį, kaip 
myli sūnus savo tėvą geriausią, bet vis 
dėlto drebąs, nes per teismą jį menką pa
prašys atsiskaityti.

VI. šlaitas atvirai prisipažįsta, kad jo 
tikėjimas pagrįstas ne tik priežastingumu, 
bet ir „baime ir išskaičiavimu“1: kad leng
viau būtų gyventi ir, atėjus valandai, leng
viau išsiskirti su šiuo pasauliu, —

aš renkuosi tikėjimą,
nes geriau yra mirt po vilties ir tikėjimo 

vėliava, 
negu išeit be vilties ir paguodos iš šio 

pasaulio.
Bet ar iš tikrųjų yra didelio skirtumo 

tarp Šlaito ir Vienažindžio bei Maironio ti
kėjimo? Vienažindžio ir Maironio gyventų
jų laikotarpių dvasia ir žmonės buvo kito
kie. Šiandien, kada laiko dvasia ir aktyvūs 
ateistai prievarta žaloja ar plėšia skaidrų 
vaikystės tikėjimą, kada, atrodo kai kam, 
tikėjimo pagrindai svirduliuoja, privalu 
gilaus susimąstymo ir jautrios širdies, kad 
griebtumeis paskutiniojo — psichologinio 
— argumento, jog lengviau mirti po vilties 
ir tikėjimo vėliava, negu išeit be vilties ir 
paguodos iš šio pasaulio“.

Šlaitui nestinga nei Vienažindžio nusiže
minimo, nei Maironio nuoširdumo. Pažy
mėjęs, kad „savo gyvenimą mes įš tikrųjų 
matome tik dalimis“ ir kad „tiktai po mir
ties mes pamatysim viską tikroj šviesoj“, 
poetas kukliai prisipažįsta:

Išgyvenęs ilgus metus, 
aš neturiu nieko, 
ką galėčiau parodyti.
Nebent galėčiau parodyt raukšlių išva

gotą veidą 
ir akis,
kurios baisiai išbluko per daugelį metų.

(Apie gyvenimą)
O GYVENIMO dienos zovada skrieja, o 

jaunystės žolė „dingo nuo žemės pavir
šiaus“, o „visas gyvenimas yra ne kas kita, 
kaip vienas vientisas pasiruošimas būsi
mai senatvei, gi senatvė tėra tik lėtas ir 
mieguistas pasiruošimas miegui arba mir
čiai“.

Kas tad tenka daryti? Sugniužti nulei
dus rankas? Desperacija apsikasti? Pro
testuoti? Poeto atsakas vėl aiškus ir išmąs
tytas:

Taip kad tenka
kiekvieną dieną grumtis ir kovoti 
su šiuo gyvenimu dėl būsimo gyvenimo. 
Šitaip samprotaujant, aišku, — gūdu 

žiūrėti į dvi įsimylėjėlių raides ir strėle 
pervertą širdį medžio žievėje, nes „visa 
tai ženklina amžiną meilę ir norą amžinai 
pasilikti“. Tačiau, kaip laiko lietus nuplau-
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ja širdies paveikslą, strėlę, raides ir, pri
dėkime, jaunystės idealizmą, taip tariamą 
amžiną meilę suprofanuoja laikai bei žmo
nės, ir visi širdies virptelėjimai belieka 
„nekaltu jaunystės pokštu“.

Ne, ne dėl anos mirties baimės poetas 
abuojai vertina praeinančias vertybes, 
nors jis labai bijojęs mirties ir vaikystėje 
iš tolo bėgęs tolyn nuo laidotuvių procesijų 
(Kitaip atrodo): dabar jis pats stebisi ne
bijąs mirties...

Tai gal jo „maža širdžiukė atbuko ir už
sigrūdino“, išgyvenusi paskutiniojo karo 
košmarą bei tautų ir žmonių kapinyną? 
Ne, —

ji nei atbuko, nei užsigrūdino,
tik,
kaip sakiau,
man šiandieną viskas žymiai kitaip at

rodo,
nes
„šis pasaulis yra tiltas.
Pereik jį. Bet nestatyk čia savo gyven

vietės“.
Kaip piligrimas, einąs šiuo pasauliu, tar

tum tiltu, poetas nenori ilgėliau sustoti 
vietoje ir kaip medis įaugti į medžiagą, 
prabangą, tuštybes, nes tada dvasia dūstu 
žemiško tvaiko košmare. Neramiai, į aukš
tumas įsižiūrėjusiai sielai, - bekovojančiai 
„su šiuo gyvenimu dėl būsimo gyvenimo“, 
einant tartum tiltu per šią žemę, vis daž
niau kyla noras iš laikinųjų vertybių pra
siveržti į amžinąsias,

PRARASTA MEILĖ, pasak poeto, ateina 
ir praeina. Tačiau dvasia nerami. Ji ver
žiasi į amžinybę, į pastovumą. Ilgisi. Kan
kinasi. Ieško. „Amžinosios meilės ilgesys 
mus lydi ligi karsto lentos“ —

Valandėlei
tepasilieka šve'nios lūpos atminimui 
ant mano lūpų pailsėti ir praeina, 
ir tiktai meilės amžinasis ilgesys 
ateis manęs ligi vartelių palydėti.

(Ligi vartelių)
Man atrodo, tas amžinosios meilės ilge

sys, apie kurį jau dainavo ir vokiečių poe
tas Goethe, gražiausiai VI. šlaito išsakytas 
„Mano prašymo“ eilėraštyje. Poetas gerai 
žino, kad ypač jauni poetai knygų knygas 
prirašo „apie žemišką, greit praeinančią 
meilę, tai yra apie meilę, kuri remias tik
tai į kūną, kūną ir kūną“ (Su Turgenevu) 
ir kad jiems senatvėje nieko daugiau nebe
lieka, kaip su Turgenevu nusiskųsti — 
„girdi, nerašom, nes daugiau nebemylim“. 
Dėl to mūsų poetas dėkoja Dievui už mer
gaitės švelnų ir gerą paveikslą, kuris sau
go jį nuo pikta, ir neprašo, kad ją atiduo
ti; „kūno pilnon nuosavybėn“:

(Nukelta į 3 psl.)

JONAS AVYŽIUS -------------------------------- ----------- ~~~~~

Kaimas kryžkelėje
__ _____________________________________ romanas

(60)

Kaime kažkas šūkavo, lojo šunes. Pro
tarpiais buvo girdėti veriantis Pruncės 
Prancūzo stūgavimas.

Lukas nusišluostė delnu veidą, šlapią 
nuo ašarų. Nežinia, kiek laiko sėdėjo su
stingęs, negalėdamas atsipeikėti nuo sapno 
padaryto įspūdžio. Bet štai kažkur virš 
galvos pasigirdo pažįstamas moters bal
sas. Jai atsakė vyras. Lukas prispaudė del
ną prie lentos ir pabraukė iš visų jėgų. Ke
lios rakštys giliai susmigo į odą. Ne, jis ne
miegojo. Abudu balsai ėjo iš pastogės, nuo 
tvarto. Duslūs, prislopinti, bet tiek aiškūs, 
kad galima suprasti kiekvieną žodį.

— Ko pasilikai su tuo kvailiu? — pa
klausė Morta. — Galėjai kartu su Šileika 
išsivilkti.

— Negi išvarysi svečią, Mortel? Kuo aš 
kaltas, kad jis ne toks supratlyvas, kaip ta
vo Rimša?

— Erzinai, erzinai kaip šunį. Nulėkė per 
kaimą kaukdamas. Tavo pokštai man pra
deda nepatikti, Motiejau. Ko užsisėdai ant 
Toleikio? Gal tave vieną nuvirkdė?

— Liaukis, Mortel, gana. Būk maloni 
savo seniui šį vakarą. Abudu vienodi naš
laičiai esame. Glauskis arčiau... na ir... 
Prisiglausi prie savo Motiejaus, moterėle, 
ar neprisiglausi?

— Tau tik tas ir tėra galvoj. Nelįsk. — 
Stojo tyla. Paskui vėl pasigirdo Mortos 
balsas: — Ko negyventi kaip žmonės? Kam 
kariauti su visu kaimu? Ką užkariausi?

— Ne kariauju, Mortel, nuo šunų gi
nuosi.

— Giniesi... — Gilus atodūsis, vėl tyla, 
o paskui prikimęs balsas. Išsigandęs, ne
norintis tuo tikėti, ką sako, bet slepiantis 
savyje nuodingą įtarimo geluonį. — O ko 
tave milicija tampė? Kitus vietoje apklau- 
slnėjo ir paleido, o tave netgi trejetą 
kartų...

Virš galvos sukrenkšėjo, numykė.
— Bobai proto kiek tai vištai. Tampė! 

Nebūčiau Lapinas, nebūtų tampę .Nori ap
šmeižti prieš žmones, pažeminti. Ar dar 
neperkandai Toleikio?

— Griežei dantį ant Gaigalo, ir sude
gė... Kaip ant lentynos padėta...

— Dievas padėjo. Viešpats! Karalių ka
ralius nubaudė...

— Dievo šaukiesi, o su velniu eini po 
ranka. Motiejau, Motiejau, man širdis 
dreba.

— Mortel, kam reikia, moterėle? Jau
nieji sukrito, ir mudu neleiskim pro šalį...

— Ukš! — Pliaukštelėjo, sušlamėjo. Ir 
vėl balsas. Verpiasi iš lėto, šiurkštus kaip 
pakulinis siūlas: — Besotis esi, Motiejau. 
Turi gerą darbą malūne. Goda galėtų įsi
taisyti mieste. Manai, Toleikis neišleistų iš 
kolūkio, nesuprastų? Galėtume ramiai gy
venti, kitų neužkliudydami, patys kitiems 
neužkliūdami. Dabar sėdėtume Birutės 
vestuvėse... Būtum kitoks, ir Tadas ant 
tavęs nešokinėtų, ir Birutė būtų gera. To
kia pora! Svetimi džiaugiasi, o tu, tikras 
tėvas, pavydi savo vaikui laimės. O kaip 
visi gražiai palydėjo per kaimą! Kokia dau 
gybė vestuvininkų! Pasodino į mašinėlę 
kaip karalaitę. Vainikai, gėlės... muzika... 
Dieve, dieve...

Paskutinių žodžių Lukas nebeišgirdo. 
Rausva migla aptraukė akis, ausyse ėmė 
spengti. Nematomos pabaisos žnyplės su
čiupo jį už kojų, nutraukė nuo lentų rietu
vės ir trenkė į juodus bedugnės nasrus.

Krūtinėje kriokė mirtinai sužeistas gy
vulys.

Krūminių sodyboje, už veršidžių, stovė
jo apipešiotas šiaudų kūgis.

— Še, imk kraitelę ir eik, — tarė Magdė 
vyrui. — Aš pasivysiu.

— Kad ir man... spaudžia. — Raudoni
kis užlindo už kūgio.

Kitoj pusėj įtartinai triukšmingai šlamė
jo šiaudai.

— Ar tu jau, žmona? Ką ten dirbi taip 
ilgai?

— Vestuvių pyrago reikia parsinešti. 
Pakeliui... — atsiliepė Magdė.

— Ar ne šiaudų užsimanei? — Raudoni
kis perspėjamai krenkštelėjo ir pasuko už 
kūgio, kur bruzdėjo Magdė.

Tikrai! Šalia kūgio kūpsojo pripešta 
šiaudų krūva. Magdė tupinėjo aplinkui,

> l. .s ...

ieškodama apačioje patiestos virvės galų, 
ruošdamasi suveržti naštą.

— Ko įsispoksojai? Atlikai reikalą ir 
eik, — subarė vyrą. — Drožk savo keliu ir 
nematyk.

— Kad matau, žmona.
— Neplepėk! Nieko tu nematai.
— Matau, žmona, ir matysiu.
— Nuo Grigo vaišių tau galva į užpakalį 

atsisuko. Drožk namo, kad sakau!
— Ne, žmona. Toliau taip nebus, kaip 

buvo. Daugiau man nedarysi gėdos. Nesi- 
ginu, šiandien esu išgėręs, bet rytoj negir
tas tą patį pasakysiu. Jei darysi gerai, vi
sur bus tavo viršus, o jei blogai, tada aš 
viršų paimsiu.

— Aš tau brūklį paimsiu, kvaily! — su
judo Magdė, ne juokais supykusi, nes iki 
šiol nebuvo tokio atvejo, kad vyras, nors 
ir girčiausias būdamas, išdrįstų priešta
rauti. — Nemoki elgtis prie žmonių, neži
nai savo vietos, verši nelaižytas. Turėjom 
sėdėti troboj — kuo gi tas rėksnys Gaiga
las mandresnis? — bet Grigas įkišo į dar
žinę su paskutiniais. Pamatysi, rytoj vėl 
kaip elgetas prie durų pasodins, o tu mol- 
mini, džiaugsies, rodysi dantis, pulsi kilno
ti Toleikį. Nesuprantu, kaip jam nepabu
čiavai už užpakalį?

— Negėda ir pabučiuoti tokiam žmogui. 
Juk žinai —galėjo įkišti su tais rąstais... 
Nepadarė...

— Stuobrys! Atrado kuo teisintis. Toks 
veršis, kaip tu, galėtų gerti, sėdėdamas po 
stalu, jei kas pakištų stiklinę...

— Geriau po stalu, negu po bobos sijo
nu, — atkirto Raudonikis, stebėdamasis 
savo drąsa. — Pasiimk virvę, žmona. Ei
nam namo, kol niekas nepamatė.

— Eisim, tuoj eisim. — Magdė užgulė 
naštą ir ėmė veržti.

Raudonikis krenkštelėjo. Kartą, kitą. 
Pažvelgė žemyn, aukštyn, apsidairė. Pas
kui pasipurtė, giliai atsikvėpė, tartum ruoš 
damasis nerti į vandenį, ir nuėjo prie žmo
nos. Sugriebė ją iš užpakalio į meškišką 
glėbį, trūktelėjo kaip skudurinę lėlę nuo 
siūlo ir, panėšėjęs kelis žingsnius į šalį, 
pastatė ant žemės. Viskas įvyko taip grei
tai ir netikėtai, kad apstulbusi Magdė ne

spėjo žado atgauti. Kol ji atsipeikėjo, Rau
donikis suvyniojo virvę, įmetė į kraitelę ir 
padėjo žmonai prie kojų.

— Ak tu, nendrele nurėdyta! Prisilakė 
kaip gyvulys, nebežino, ką darąs! — su
spiegė Magdė. Pačiupo kraitelę ir žiebė iš 
visų jėgų vyrui per galvą.

Bet Raudonikis laiku prisidengė ranka. 
Kraitelė sutratėjo ir atsitrenkusi nušvilpė 
kaip kamuolys kažkur už šiaudų naštos.

— Nooo... — sugrumėjo Raudonikis.— 
Daugiau taip nedaryk, žmona! Bus negerai. 
Mušimės.

Magdė treptelėjo koja. Norėjo verkti, 
šaukti, plūstis, bet moters nuojauta pasa
kė, kad njekas nepadės. Tad dar kartą be
jėgiškai treptelėjo koja lyg avis ir, galuti
nai išmušta iš vėžių, pasileido tekina 
namo.

Raudonikis sutvarkė išpeštus šiaudus, 
paėmė kraitelę, virvę ir nuėjo. Jautėsi, tar
tum koptų laiptais į nematomą bokštą, 
nuo kurio atsivers akiai nematyti reginiai. 
Širdyje buvo ir lengva, ir smagu, ir truputį 
baimė ėmė.

Pakilią nuotaiką išblaškė aname kaimo 
gale pasigirdęs riksmas. A, Prancūzas. Už
pernai irgi kartą buvo pasiutęs. Matyt, pa
daugino.

Raudonikis paspartino žingsnį. Pasidarė 
neramu dėl žmonos. O nykus kvailio blio
vimas ritosi per kaimą vis arčiau. Jau bu
vo galima išskirti žodžius:

— Užmušiu! Feilis, baslys per galvą! 
Užmušiu!

Raudonikis išsilaužė iš tvoros statinį. 
Na, vis dėlto verčiau pasukti į šalį, per 
daržus...

Priešais iš tamsos išniro kažkieno šešė
lis. Žmona!

— Justinai, dėl Dievo... — Magdė puolė 
prie vyro. Kalbėjo springdama, visa drebė
jo, dantis į dantį nepataikė. — Žmogus gu
li... Už kryžkelės... ties mūsų kiemu... Ma
niau, girtas... Toleikį užmušė!

Rytuose jau brėško. Lukas nežinojo, kur 
tiek ilgai klaidžiojo, ką veikė ir kaip čia 
atsidūrė. Buvo purvinas, šlapias, apsidras
kęs. Iš perplėštos ausies lašėjo už apykak
lės kraujas. Ilgai stovėjo prie malūno na
melio durų, tartum laukdamas, kol pa
kvies. Paskui pasistiebė ir mechaniškai 
ėmė grabalioti po pastoge. Kai gyveno čia 
su Morta, visuomet slėpdavo raktą po gre
bėstu. „Taigi kad... nėr... Kur ji galėjo nu
kišti?..“ — pirmą kartą per ilgas sustingi
mo valandas blykstelėjo mintis aptemusio
je sąmonėje. Tarsi kalno šlaitu nusirito 
akmuo, patraukdamas su savimi kitus. Ap
mirusios smegenys sujudo, ėmė dirbti. Lu
kas atsikvošėjo. Suglumęs nuleido rankas.

Ko jam čia reikia? Eiti, bėgti, kuo grei
čiau bėgti iš čia! Bet kur? Atėjo iš neži
nios, iš tamsos. Nėra kelio atgal. Nėra nie
kur jokių kelių. Prieš akis tik tie keli žings 
niai. Įprasti, šimtus, tūkstančius kartų iš
vaikščioti. O toliau, už jų — nieko. Tamsa, 
tuštuma, pragarmė. Taigi jis žengs tuos 
kelis žingsnius, kurie liko. Žmogus turi

buvo 
prie-

eiti, kol yra kur.
Lukas paspaudė rankeną. Durys 

neužrakintos. Kai grįždavo iš darbo, 
menėje jį pasitikdavo verdamo valgio kva
pas ir jauki namų šiluma. Dabar gi, pra
vėrus duris, į nosį trenkė drėgnas pelėsių 
tvaikas. Iš visų kampų žvelgė nyki apleis
tos patalpos tuštuma, nors veik viskas sto
vėjo savo vietose kaip anksčiau. Tiesa, ne
buvo indaujos, užuolaidėlių ant langų, puo 
dų ant mūrinės krosnelės ir kitų namų 
apyvokos reikmenų. Tačiau kampe tebe
stovėjo stalas, lova, pora kėdžių. Viskas 
paskolinta. Lapino. Pradžiai. Sekmadie
niais Lukas išsidriekdavo lovoje aukštel- 
ninkas. Vaikai apspisdavo jį kaip musės, 
tampydavo už plaukų, nosies, ausų, karda- 
vosi pastatytais keliais, šokinėdavo ant . 
krūtinės. Lukas pasipurtydavo, mažuliai ; 
nubyrėdavo kaip kriaušės, ir žaidimas pra
sidėdavo iš naujo. Tai būdavo linksma! O 
Morta tuo tarpu... prieš stalinį veidrodį. 
Kaime subuvimas, kaipgi. Šukuojasi, kvė
pinasi, renka prie veido skarelę. Bet daž
niausiai išlėkdavo vienplaukė. Raudona 
kasa sudėta vainiku ant galvos. Juodi kas
pinėliai, balta gėlytė įsegta. Jaunamartė... 
Skaudu būdavo. Pavydas grauždavo širdį. 
Bet ką padarysi? Jauna, graži. Toks krau
jas... Miegojo vienoje lovoje, o neturėjo 
bendro patalo. Užeidavo noras apkabinti... 
siekdavo... gaudavo per nagus. Atsitrauk
davo kaip sugėdintas šunytis, pabrukęs 
uodegą. Ir visuomet būdavo jos teisybė, o 
jis likdavo kaltas. Kaltas, kad tiek daug 
vaikų, kad per jo išmones reikią jai ken
tėti gimdymo kančias, kad ankšta malūno 
trobelėje. Bet kartais — tuos kartus gali
ma ant pirštų suskaičiuoti — ji pasidary
davo nelauktai maloni, dosniai išplėšdavo 
jam savo glėbį, ir tada karštoje glamonių 
ugnyje sudegdavo susikaupęs kartėlis, pa
vydas, virsdavo pelenais kankinančios abe
jonės. Ir visuomet po to ji pasijusdavo nėš
čia. Vėl priekaištai, lovoje sudurtos nuga
ros, nė vieno meilaus žodžio... O jis šokdi
no ant savo pilvo svetimus vaikus. Maiti
no, dengė.. Mylėjo kaip retas tėvas, ir vai
kai jį mylėjo. Nebėra... Nieko nebeturi. 
Nebėra žmonos, vaikų, dingo paskutinė vii 
tis, kuria metų metais save apgaudinėjo. 
Dievas? Ne, jeigu taip, negali būti nė Die
vo. Nėra!

(Bus daugiau)

2
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Galima spėlioti, kad didrusiai norėtų 
vyksmo sėkmingos užbaigos kuo greičiau
siai, kitataučiai gi kalba apie „ilgus me
tus“. Tais pat metais (1962) ginčas susi
metė ir į Izviestijos puslapius, tik apsivil
ko „literatūros sutarptautinimo“ skraiste. 
„Dagestaniečiu“ apsimetęs Agajevas kvie
tė kiekvienos Sovietijos tautos rašytojus 
rašyti „ne tik savo tautos vardu, bet turėti 
prieš akis visas mūsų daugiatautėje vals
tybėje gyvenančias tautas-*. Atsiliepė poe
tas Soluchinas, pareiškęs, kad sukurti da- 
gestanietišką literatūrą rusų kalba neįma
noma. Sako: „Kurti tarptautinę kultūrą, 
apie kurią Agajevas kalba, negalima dili
nant ir šalinant tautines tradicijas, tauti
nes savybes, tautinės muzikos ir kalbos 
atspalvius“.

Ginčų nuoširdumas sovietinėje spaudoje 
visados nužvelgtinas, nes net garsioji „sa
vikritika“ turi tikslo ne tiesą atidengti, 
bet išrūkyti tuos, kurie nevykdo viršūnių 
tikslų. Tačiau Kaukazo srities vertėjų su
važiavimas Tbilise atmetė Agajevo pažiū
ras, nors joms dalinai pritarė pati Izviesti- 
jų redakcija. Didrusių tikslai, galima spė
ti, sukėlė nerimo ne vien Kaukaze. Į ginčą 
dėl to, kas turi rašyti planuojamą sovieti
nių tautų literatūrų istoriją, maskviečiai 
'ar vietiniai, rodos, įsikišo ir vilnietis prof. 
K. Korsakas, gana stipriai apgynęs vieti
nių vaidmenį.

Kitataučiams nepritaria ir rimtas teisių 
žurnalas Sovietskoje Gosudarstvo i Pravo 
(1963 m. Nr. 5) redaktorius prof. Lepeški- 
nas straipsnyje „Kai kurie lenininės teori
jos apie sovietinį federalizmą klausimai, 
nušviesti naujoje komunistų partijos pro
gramoje“. Jis irgi pabrėžia, kad Leninas ir 
partija federaciją laiko ne amžinu, bet 
pereinamuoju dalyku, kuris tačiau Sovietų 
Sąjungoje dar turi vertės. Tačiau tautinių 
respublikų sienos jau šiandien vis menkes
nės ir menkesnės vertės. Kad federacija 
savo dienų dar visai neatgyveno, sutiko ir 
Voprosy Filosofii ir Voprosy Istorii žurna
lai 1964 m.

Kitataučiams apraminti gal tikslo turėjo 
ir straipsnis Uzbekistano žurnale Visuome
nės mokslai (1964 m. Nr. 6). Autorius, tū
las Chakimovas, pasakojo, kad valstybinis 
suverenitetas esąs nedalomas dalykas, te
gul kalba eina apie visą Sovietų Sąjungą 
ar bile kurią jos sudėtinę respubliką. Skir
tumo esama ne dėl suvereniteto, bet dėl 
kompetentiškumo pajėgumo. Tokiu būdu, 
ką partija atlieka suvereniteto kryptimi, 
savaime naudinga visoms respublikoms. 
Tai jų suverenumo, girdi, nė kiek nepa
žeidžia, tik gal apkarpo kompetenciją.

Chruščiovą nušalinus, straipsniai apie 
tautų „sbliženije“ ir „slijanije“, sakoma, 
žymiai praretėję. Gali būti, naujieji įpėdi
niai suprato, kad tikslai netaip jau lengvai

ŠIRDŽIŲ PAGUODAI
(Atkelta iš 2 psl.)

Aš tik prašau,
kad Tu leistumei man ją mylėti kaip sa

ve! nežemišką seserį, 
kuri saugo mane nuo pikta.
Tas amžinosios meilės ilgesys poetui yra 

dar vienas Dievo buvimo įrodymas, nes 
„kiekviena gera širdis ir... kiekvienas švel 
nusis ir geras akių pažvelgimas“ pakelia 
žmogų aukščiau ir leidžia džiaugsmingai 
sklendenti viršum pikto aptvindintos 
žemės.

PRADŽIOJE KLAUSĖME, ką naujo ir 
svarbaus poetas norėjo mums ‘pasakyti 
naujuoju poezijos rinkiniu.

Klausėme, su kokia pasiuntinybe pas 
mus atėjo.

Peržvelgę atskirus eilėraščius, galėjome 
pastebėti, kad poetas šioje žemėje nemato 
nieko, kas nepasibaigtų mirtimi arba liū
desiu, ir dėl to įstigiškai kyla aukštyn, prie 
Dievo, kad po šios žemiškos kelionės būtų 
lengviau numirti po vilties ir tikėjimo vė
liava.

Pasak K. Donelaičio, „kožnasviens žmo
gus užgimdams pumpurui lygus, iš kurio 
žiedelis jo pirmiaus išsilukštin, ik po tam 
jis, peržydėjęs ir nusirėdęs, užaugin vai
sius ir amžį savo pabaigia“. Jeigu taip, VI. 
Šlaito žodžiais betariant, kiekvieną dieną 
tenka grumtis ir kovoti su šiuo gyvenimu 
dėl būsimo gyvenimo.

Šis pasaulis tarsi tiltas, kurį reikia per
eiti, bet nesistatyti pastovios buveinės.

Kai aukščiausio Gėrio meilė įsiviešpa
tauja žmogaus viduje, nerami širdis atsi- 
plėšia nuo meilės, atsirėmusios tik į kūną, 
ir gravituojasi amžinosios meilės ilgesin.

Lieka —

tolimų atminimų graudūs paveikslai!
Medžiai ant vėjo

čir mirusių saulių gaisras.
(Paskutinis sudievu)

Prasideda tikroji poezija —

kelias į Dievo meilę 
ir į dievišką širdį.

(Mano liudininkės)

Šlaitas, ŠIRDIES PAGUODAI.
Didž. Britanijos Lietuvių Są- 

Londonas, 1965 m., 43 psl. 

atsiekiami? Gal įsitikino, kad respublikas 
netaip jau lengva iš gyvenimo išbraukti? 
Todėl Wheeiefis straipsnį ir baigia atsar
giu klaustuku: Nationalities Policy: A New 
Phase?

Žvilkterkime į kai kuriuos suartėjimo ir 
susiliejimo statistikos bruožus. Duomenų 
yra Massachussets Technology instituto 
Tarptautinių studijų centro nario Herber
to Ritvo veikale The New Soviet Society 
(1962). Jis remiasi Maskvoje išėjusiu sta
tistikos leidiniu. Sako: „Rusų kalbos skai
tymas gimtąja atspindi 1959 m. gyventojų 
surašyme — tik 10 milijonų iš 94 milijonų 
Sovietijos kitataučių rusų kalbą laiko gim
tąja. Lietuvių, azerbeidžanų, kazakų, uzbe
kų ir tadžikų tik 2 iš 100 rusų kalbą laiko 
gimtąja; latvių ir estų 5, totorių 8, armėnų 
11, ukrainiečių 12, gudų 16, žydų 80“.

Pagal 1938 metų įstatymą tėvai gali pa
sirinkti rusišką ar tautinę mokyklą savo 
vaikams. Iš 100 mokinių Lietuvoje rusų 
mokyklas lanko 11 (rusų gyventojų yra 
9%); Latvijoj 33 (rusų 27%); Estijoj 22 
(rusų 22%),; Ukrainoje 26 (rusų 18%); 
Gudijoj 22 (rusų 9%); Kirgizijoj 49 (rusų 
30%); Gruzijoj 20 (rusų 11%).

Vilniuje einąs Pergalės žurnalas (Nr. 7) 
sako, Lietuvoje šiuo metu esama 121 rusų 
mokyklų, 227 lenkų ir 3.571 lietuvių (šiose 
tačiau nuo antrųjų metų įvestos rusų kal
bos pamokos).

Matyti, kad artėjimas ir susiliejimas 
vyksta Sovietijos tautose nelygiai. Tautos 
su savo sena kultūra ir kalba nesiskubina 
rusų kalbą laikyti gimtąja. Kuo tas viskas 
pasibaigs? Poetas Maldonis sako: „Veiks
mas vyksta, ir nežinia, kuo pasibaigs dra
ma!“

Lietuviai buvo priversti 1795-1916 metų 
laikotarpiu gyventi carų imperijoj, o nuo 
1945 metų didrusių bolševikų. Mūsų spren
dimą dėl didrusių čia bene tiksliai pareiš
kia rusas filosofas Petras Ščadejevas 
(1794-1856), kuris, Maskvoje gyvendamas, 
prancūzų kalba parašė aštuonetą Filosofo 
laiškų. Kai tik pirmasis buvo rusiškai iš
verstas ir išspausdintas viename Maskvos 
žurnale, caras Nikalojus Pirmasis autorių 
areštavo ir paskelbė oficialiai iš proto iš
sikrausčiusiu, o žurnalą uždarė. Įvykis da
vė temą dramaturgui Gribojedovui jo gar
siajai komedijai Gore ot urna (Bėda iš per 
didelio proto), ščadejevas 1836 metais ra
šė: „Pradžioje gyvenome kaip žiaurūs pus
laukiniai, po to tamsiuose prietaruose ir 
žiaurioje bei žeminančioje svetimųjų ver
gijoj, kurios dvasinė nuotaika vėliau per
sikėlė ir apsigyveno mūsų tautos valdo
vuose. Europiečiai yra mus gyrę dėl tam 
tikros drąsos nesisieloti, bet nepastebėjo 
kad, nors turime šiokių tokių civilizacijos 
dorybių, bet neturime nei vienos, priklau
sančios subrendusiai, aukštos kultūros 
tautai“.

PUŠKORIAI
Vykstant Polocko gatve N. Vilnios link, 

penktame kilomtre nuo Vilniaus takučiu 
paėjus į dešinę, atsiduri pavėsingame pu
šyne, o kiek toliau — ant Vilnelės kranto, 
iškilusio apie 60 m aukščio. Nuo šio skar
džio atsiveria įspūdingas slėnis, priaugęs 
medžių ir pristatytas abipus Vilnelės tro
besių. Tai sena Puškorių gyvenvietė, anks 
čiau vadinama Puškarnios (liejyklos) var
du. XVI a. čia veikė didelė ir gerai įrengta 
ginklų gamykla. Ją slėpė gili dauba ir šim
tamečiai medžiai.

Dar teberiogso užsilikęs tos gamyklos 
kanalas, bebaigiąs užželti. Čia buvo už
tvenkta Vilnelė ir pajungta patrankų lie
jyklos mechanizmams sukti bei sunkiems 
daiktams kelti. Ant kanalo kranto stūkso 
buvusio gana didelio mūrinio pastato griu
vėsiai — paskutiniai tos ginklų gamyklos 
liudininkai.

Pasakojama, kad ginklų gamybai vado
vavo puškoriai — patrankų liejybos meist
rai. Darbus vykdė prityrę kalviai ir jų pa
rankiniai, o žaliavą vežė ir kitus darbus 
dirbo darbininkai — baudžiauninkai. Fab
rikas gamino įvairius karo ginklus. Svar
biausia — pabūklus, kurie pasižymėjo 
aukšta kokybe ir kėlė užsienio ginklų spe
cialistų susidomėjimą. Ano meto Lietuvo
je tai buvo vienintelė ginklų kalvė, turė
jusi net atskirą didelį poligoną patran
koms išbandyti ir šaudymo pratimams 
atlikti.

Pasakojama, kad liejykla stovėjusi dar 
iki XVIII-XIX a. ir jos kai kuriais įrengi
niais bei ūkiškais pastatais naudojęsi šve
dų, Petro Pirmojo, o vėliau ir Napoleono 
armijos daliniai, remontuodamiesi savo 
patrankas. Liejyklą išgriovus, čia buvo 
įrengtas popieriaus fabrikas, kuris veikė 
iki Pirmojo pasaulinio karo.

V. šaulys (M. ir G.)

MIKROFONAS SMUIKE

Prancūzijoje pradėti gaminti mikrofo
nai, kuriuos galima įdėti į muzikos instru
mentų vidų. Tai daroma todėl, kad koncer
tų metu muzikos įrašai nenukentėtų nuo 
pašalinių garsų arba triukšmo. Yra mikro
fonų modeliai, skirti smuikams, akordeo
nams ir kitiems muzikos instrumentams.

Kokia bebūtų žiema, jos dienos trumpos, 
vėsios bei šaltos. Kodėl žiemą dienos su
trumpėja?

Gruody jos sutrumpėja tiktai šiaurės 
pusrutulyje, už pusiaujo į pietus dienos il
gos, nes tenai vasara. Šį metų laikų nevie
nodumą sukelia Žemės ašies pasvirimas. 
Saulė ir visos devynios planetos padangėse 
ne kabo, kaip obuoliai ant obels, bet skrie
ja vienoje plokštumoje (ekliptikoje). Ir 
Saulės ir jos dukterų (planetų) keliai yra 
vienoje plokštumoje, lyg ant kokio didžiu
lio stalo nubrėžti. Žemės ašis nėra su stalo 
plokštuma statmena, bet lengvai pasvirusi 
(23°). Žemės kelias apie Saulę vadinamas 
orbita, ir kai joje Žemės pietinis ašigalis 
atgręžtas į Saulę — Australijoje yra vasa
ra, o Europoje žiema, kai šiaurinis ašigalis 
arčiau Saulės — Europoje vasara, Austra
lijoje žiema. Vasara yra todėl, kad Saulės 
spinduliai krinta stačiau Žemės paviršiun 
ir todėl jų tirščiau sukrinta tame pat Že
mės plote (kvadratūroje).

Afrikoje karšta todėl, kad ten tiršti Sau
lės spinduliai durte duria Žemėn, ašiga
liuose tas pats spindulių kiekis apšviečia 
didžiulius Žemės plotus, todėl jie paviršiu
je suskystėja, ir atneštoji šiluma taipgi 
skysta (žema). Taigi vasara yra toje Že
mės srityje, kuri atsukta stačiai Saulėn. 
Juk... paplūdimy besikaitinant irgi paru
duoja greičiausiai tos kūno vietos, kurios 
atsuktos kaitrom

Orbitoje Žemės priartėjimas prie Saulės 
ar nutolimas nekeičia Žemės temperatū
ros, vasaros ar žiemos nesukelia. Būdinga 
ir tikra: kai Europoje žiema, žemė yra ar
čiausiai Saulės savo eliptinėje orbitoje. 
Žemės orbita — kelias apie Saulę nėra 
apskritas, bet ovalus. Jeigu imsime ovalų 
žmogaus veidą ir palyginsime su Žemės 
keliu, tai Saulė rasis ant nosies galo, t.y. 
ne orbitos centre.

Žiemos ilgos naktys nevieną gamtos 
draugu padaro. Žiemą juk įdomu gamtoje: 
pakeli akis aukštyn ir žaviesi nuostabiai 
mirksinčiomis dangaus akutėmis juoduose 
skliautuose. O verta susižavėti šiomis 
žvaigždėmis, pamirštant ekranų ir plokš
telių „žvaigždes“...

Tarp padangių pastoviųjų žvaigždžių 
nuolatos keliauja viena kita planeta dan
gaus ekliptikos keliu. Toji ekliptika (ben
drasis planetų kelias) yra ten, kur nakti
mis slenka Mėnulis ar dienomis Saulė. To
mis pat padangių vietomis juda ir likusios 
planetos. Vienos jų šviesios, mielos, tiesiog 
prašosi stebimos, kitos — tolėliau nuo mo
tinos Saulės, tik stiklais šarvuota akimi 
prieinamos.

Artimiausioji Saulės planeta Merkūras 
žemės akims retai prieinamas, nes jo or
bita arti Saulės. Kai Merkūras nutolsta 
vienoj ar kitoj Saulės pusėn, tuomet įžiū
rimas. Tokios stebėjimo nepraleistinos pro 
gos šįmet bus: apie liepos 31 d., kai Mer
kūras bus trumpai danguje besileidžiant 
Saulei ir rugpiūčio vidury trumpai prieš 
užtekant saulutei virš horizonto pasirodys. 
Saulei užtekėjus, jis mums pranyks jos ryš 
kiuose spinduliuose.

Ilgą laiką mus žavėjusi Vakarinė sausio 
gale eis kartu gulti su motina saulute. Kas 
toji Vakarinė? Tai žavi dangaus Venera, 
planeta, nepertoliausiai nuo Žemės ir pasi
rodanti skaisčia „žvaigžde“ tai saulėleidy, 
tai saulėteky, priklausomai nuo to, ar Ve
nera Saulės dešinėje, ar kairėje nukelia
vusi. Veneros mes nematome tada, kai ji 
keliauja tarp Žemės ir Saulės arba užlen
da už Saulės. Šį pavasarį Venera išlįs iš 
Saulės visagalių spindulių ir sušvis rytuo
se skaisčia Aušrine ir tokia šviesia, kad 
net dieną šviesiai akiai bus pastebima. 
Aušrinė mus džiugins visą mielą vasarėlę!

O raudonasis Marsas? Ką jis veikia pa
dangėse?

Kviečiami Visi Marso mylėtojai pasku
bėti vakarais jį stebėti, nes sausio gale ji
sai pranyks už Saulės, astronomiškai ta
riant, įeis į konjunkciją su Saule: stovės 
tiesioj linijoj: Žemė — Saulė — Marsas. 
Raudonasis karo dievas užtruks ilgokai 
konjunkcijoje, nes tik sekančiais metais 
jisai visam grožy sušvis vėl naktiniame 
danguje. Tada jis įeis į vadinamąją opo
ziciją: tiesioje linijoje stovės Saulė — Že
mė — Marsas ir tada bus ryškiausiai ma
tomas. Suprantama, kad Marsas opozici- 
jon lėtai įkeliaus ir jau gruodžio mėn. apie 
vidunaktį pradės Rytuose užtekėti. Visą 
naktį jisai švitės tiktai savo vardo mėnesį 
(sekančių metų kovo mėnesį).

Ką prie Marso prilindusi amerikiečių 
Marina IV pamatė, esame skaitę ir girdėję. 
O ką? Marso paviršius pilnas kraterių ir 
panėši į Mėnulį, be to, ten yra šiokia tokia, 
gana skysta atmosfera. Marina karo dievo 
planetoje nepastebėjo jokių militaristų, 
panašių į Žemės gyventojus.

Kas savo akis apšarvuoja binokliu ar 
monokliu, nesunkiai pastebi Jupiterio mė
nulius, tuos, kuriais 1610 metais Galilėjus 
tiek triukšmo sukėlė, griaudamas senąją 
astronomiją. Jeigu, mielas skaitytojau, tu
rėjai kantrybės straipsnelį ligi šičia atskai
tyti, ištesėk žvaigždėtą vakarą pažvelgti 
dangaus gražuolėn planeton Jupiterin. 
Nuostabus deimantas keliauja tarp prikal
tų žvaigždžių, keliauja su savo gausia 
12-os mėnulių šeimynėle ir nori būt stebi
mas. Vidurvasarį Jupiteris įeis konjunkci- 
jon ir pasišalins iš dangaus. Opozicijon 
pradės kilti rudeniop, o visoje šviesybėje 
sublizgės lygiai po metų.

oatumao, toji dangaus SKiyoeie: planeta 
su aviem blynais, koi kas matoma vaKaro 
danguje. Kovo men. dmgs už Saulės ir me
tų paoaigoje vei pasirodys žiūronais šar
vuotiems sieoetojams. Tolimesnės plane
tos uranas, neptūnas, Plutonas papras
tiems žiūronams neprieinami, tokie jie 
tolimi.

xs.ieKvienais metais astronomai padangė
se aptinka apie 7-lu kometų. Kas jos? Tai 
padangių viešnios, keliaujančios paprastai 
ne eKiipuKos p.oKštumoje, bet eliptiniais 
keliais (ovalinėmis orbitomis). Tos klajū
nės kometos atkeliauja iš tarpžvaigždinių 
tolybių prie Saulės, čionai sušvinta ne sa
vo šviesa (Saulės), nustebina.astronomus, 
pasuka savais keliais, kad po daugelio me
tų vėr pasirodytų Saulės artumoje. Kome
tos paprastai yra smulkutės, jas tik gu
vios astronomų akys atranda stipriais te
leskopais.

Pusėtinai į kometas panašūs yra meteo
rai. Jie keliauja Žemės artumoje ir kartas 
nuo karto įstringa Žemės atmosferom Že
mė patraukia tokį padangių klajūną ak
menį link savęs ir sudegina oro trintyje. 
Degdamas meteoras sušvinta sidabrine ug
nies juosta danguje ir išnyksta. Nespėję 
sudegti ore, meteorai atsitrenkia žemėn. 
Kaip džiaugiasi mokslininkai, radę padan
gių dovanų, ir kaip nusimena, jose nieko 
naujesnio neradę, kaip tuos pačius Žemės 
elementus: geležį, nikeiį ir pan.

Kai kurie meteorai naktimis tai vienur, 
tai kitur danguje sudega. Kiti gi gana pa
stovūs, pasirodą ir degą nusistovėjusiu 
laiku. Pastarųjų tarpe suminėtini Persei- 
dai, pasirodą kasmet rugpiūčio 10-11 d. 
Apie rugpiūčio 10 dieną danguje tiesiog 
spiečiai žioruoja meteorinių ugnelių, mat, 
Žemė įlekia į Perseidų akmenyną padan
gėse. Perseidai, atrodo, yra sudužusios pla
netos likučiai, tarsi kokie žvirgždai Žemės 
vieškelyje... Iš tikro sudužo kadaise viena 
planeta... už Marso.

Balandžio 23-27 dienomis Žemė kirs Ly- 
ridų kelią. Lyridais vadinami šie meteorai 
todėl, kad atrodo byrą iš Lyros žvaigždy
no... Leonidų spiečius nakties paslapčių 
stebėtoją sužavės lapkričio vidury. Kant
rybės!

Astronominiai metai nebūt tokie, jei ne- 
užtemtų Saulė ar Mėnulis. To nepagailės 
1966-tieji. Mėnulis, beje, aptems labai ne
ryškiai, nes Žemės tik kraštas užstos jam 
Saulės šviesą. Nuostabiai žavės žiedinis 
Saulės užtemimas pasiruošusius ir lau
kiančius gegužės 20 d. apie 9 vai. Jis bus 
gerai matomas Viduržemio jūros pakraš
čiuose, pusėtinai pietinėje Vokietijoje ir 
dalinai likusioje. Pilno užtemimo metu 
Mėnulis užlįs tarp žemės ir Saulės taip, 
kad iš Žemės žiūrint pro jį matysis tiktai 
Saulės kraštai, lyg koks skaistus vainikas 
ar žiedas.

Iš dangaus žvaigždynų (žvaigždžių gru
pių) tarpo išsiskiria šaltoje padangėje 
skaistus Orionas, lyg koks dangaus didvy-

DIEVO KARALYSTĖS ŽINIOS
(18)

Pirmoj vietoj reikia pastebėti, kad patys 
Sauliaus žodžiai parodo, jog jis buvo Dievo 
atmestas. Kalbėdamas į raganą, jis pasakė: 
„Dievas atstojo nuo manęs ir nenorėjo iš 
klausyti manęs nei per pranašus, nei per 
sapnus“. Samuelis gi, kol buvo gyvas, buvo 
ištikimas Viešpaties tarnas ir pranašas ir 
niekados nedarė nieko, kas priešinga Vieš
paties valiai; bet čia mes randame, kad 
Saulius, pats prisipažinęs, kad Dievui ne
patinka toks jo sumanymas, prašė raganą, 
kad suteiktų jam kokių nors žinių per išti
kimąjį pranašą.

Ar galime manyti, kad Samuelis, jei bū
ti; buvęs gyvas kur nors danguje ar kitur, 
būtų buvęs mažiau paklusnus Viešpačiui, 
negu buvo, kol gyveno žemėj? Arba turi
me tikėti, kad bedieviškoji burtininkė, ku
ri jau buvo Viešpaties pasmerkta, turėjo 
galybės sutrukdyti dieviškąjį nutarimą ir 
atvesti Samuelį bei įvilioti jį suteikti pa
guodos žodžius sukilėliui karaliui? Grei
čiau turime suprasti, kad šis svarbus isto
rinis atsitikimas Sauliaus gyvenime para
šytas Biblijoje ne dėl to, kad patvirtintų 
raganos pretenziją, jog ji matė ir kalbė
josi su Samueliu.

Tokiu atsitikimu Saulius lengvai įtikėjo, 
nebesiteiraudamas, kodėl Samuelis atrodė 

įtiek pat senas ir susirietęs, kaip jis buvo 
gyvas žemėj, nes dabar jis buvo dvasinė 
esybė, daug geresnėse aplinkybėse. Saulius 
neatsiminė pasiteirauti, kodėl Samuelis, 
būdamas dvasiniame stovyje, buvo apsi
vilkęs tuo pačiu senu ploščiumi, kurį jis 
dėvėdavo, kol tebebuvo žemiška esybė. Jis 
nesustojo pagalvoti, kad pranašo apsiaus
tas, pašilusieji plaukai ir t.t. jau buvo se
niai supuvę kape. Saulius buvo atsitraukęs 
nuo Viešpaties ir todėl lengvai galėjo būti 
šitų „meluojančių dvasių“ apgautas, nes 
jos pasirodė pranašo išvaizda ir kalbėjo 
Sauliui burtininkei tarpininkaujant.

Burtininkė perstatė mirusįjį pranašą lyg 
klausiantį: „Kodėl vargini mane, kad bū
čiau iššauktas?“ Karaliaus Sauliaus dieno
mis Izraelitai apskritai tikėdavo, kad mi
rusieji buvo tikrai užmigę šeolyje, todėl 
klausimas „Kodėl vargini mane?“ nebuvo 

x .s, ui..zmas, Kiex panašus i parašiutinin
ką... oriono Kaiao Keturiose silpnose 
zvaigzautese yra garsiosios oriono nugios. 
xs.uo jos įdomios? oavo skaistumu? Oriono 
migios yia ko! Kas bent milijoną Kartų 
sKystesnes uz laboratorijose gautąjį vaku- 
mą. Kas bus iš tų migių? Astronomai ma
no, kad gims nauja žvaigždė, nes apie jau
nas žvaigždes buna toKių migių, dar ne- 
ItrauKtų i žvaigzaes kūną, la.gi manytina, 
Kaa ir dabar vienur kitur gimsta žvaigž
des, Kūrimas tęsiamas.

Kadangi neseniai svęsta Trijų Karalių 
šventė, pravartu astronomiškai žvilgterti 
į aną Betliejaus žvaigždę, karalius atvedu
sią iš Rytų ligi gimusio Jėzaus. Kaą ji? 
Speciali dangaus siųsta vadovė? Kokia 
nors šviesuolė kometa su ilga uodega, kaip 
ant prakartėlių paišoma? Staiga dangaus 
toiybėse suliepsnojusi nauja žvaigždė, va
dinamoji ,giova“? Astronomai ir kiti dau
giau ar mažiau mokyti protai bando suras
ti tikintiems ir netikintiems žmonėms pri
imtiną anos Betliejaus žvaigždės modernų 
astronomijos aiškinimą.

Kai trys Karaliai ar magai atvyko Erodo 
rūmuosna, dangiškosios žvaigždės Jeruza
lėje nebuvo matyti, ir Erodas nieko apie ją 
nežinojo. Karaliams palikus Jeruzalę, toji 
žvaigždė vėl pasirodė ir vadovavo jiems į 
Betliejų. Taip rašo evangelistas Matas. 
(Mat 2, 1-12) Kas ta žvaigždė?

Nūdieniniai astronomai, skaičiuodami 
atgal žvaigždžių kelius, neberanda jokios 
kometos ar novos Kristaus gimimo laiku 
Viduržemio srityje. Gana pamaldus ir gar
sus astronomas Jonas Kepleris prieš tris 
šimtus metų sustatė šitokį tvirtinimą: Sa
turnas ir Jupiteris suėjo opozicijon Žuvų 
žvaigždyne, ir jie susiliesdami atrodė esą 
kaip didžiulė žvaigždė, o jie susilietė net 
tris kartus. Taip pasitaiko ir dabar kas 258 
metai. Astronomams tereikia skaičiuoti at
galios ir tokiu keliu prieiti Kristaus mano
mos Betliejaus žvaigždės tikslią datą, o ji 
esanti septintieji metai prieš Kristų. Ką 
tai reiškia? Kristus iš tikro gimęs tais me
tais, t.y. septintaisiais metais prieš kalen
dorinę metų skaičiuotę. Astronomai toliau 
sako, kad minėtasis Saturno ir Jupiterio 
susilietimas (konsteliacija) buvęs trigubas 
bei pats įspūdingiausias per paskutiniuo
sius 2500 metų.

k.j.d.

ASTEROIDŲ MEDŽIOKLĖ
JAV kuriamas neįprastas projektas. 

Mokslininkai galvoja sugauti nedidelį as
teroidą (ne didesnį kaip 100 m skersmens) 
ir perkelti jį arčiau Žemės, padarant ant
ruoju mėnuliu.

Šiai operacijai atlikti numatoma panau
doti daugiakopę raketą. Ji turėtų sulėtinti 
asteroido judėjimą, nukreipti jį į Žemę ir 
pervesti į pastovią orbitą aplink mūsų pla
netą. Naujasis palydovas būtų stotis atei
ties kosminiams skridimams.

jiems keistas. Bet argi tinka manyti, kad 
šita pasmerktoji ragana turėjo galios pri
kelti iš numirusių pranašą? Arba, įsižiū
rėję į šį dalyką moderniškojo spiritizmo 
akimis, jei sakytumėm, kad Samuelis visai 
nebuvo numiręs, bet gėrėjosi dvasių pa
saulyje, argi neatrodytų keista, kad burti
ninkė galėjo jį iššaukti „iš žemės“ (13 
eil.), o ne iš dangaus?

Pažiūrėjus į tą dalyką moderniškos teo
rijos požiūriu, ir vėl „Samuelio*“ pranašys
te apie Sauliaus sumušimą ir mirtį sekan
čią dieną kovoje pasirodo visai nesuderi
nama. Paduodame ištrauką: „Rytpj gi tu 
ir tavo sūnūs būsite su manim, bet ir Iz
raelio stovyklas Viešpats paduos į Pilisti- 
nų rankas“. Įsivaizduokime ištikimąjį Sa
muelį ir kartu su juo mylimąjį Jonataną 
dvasiniame pasaulyje ir su jais piktąjį 
Saulių. Ar tai sutinka su viduramžių tiky
bos mokslu? Visai ne. Žinoma, pagaliau 
(ne sekančią dieną) jie visi buvo išvien 
mirties padėtyje šeolyje, Biblijos pragare; 
ir ten jie iki šiol tebelaukia prisikėlimo, 
kai žmogaus Sūnus pašauks iš kapų visus. 
Bet gi pakartoti anksčiau išpranašautą 
besiartinantį Sauliaus sumušimą ir mirtį 
juk raganai nereikėjo jokios antgamtinės 
galybės. Saulius juk buvo nusigandęs ir 
dėl to šaukėsi raganą ir prašė ją pagalbos.

Charles Wesley, tur būt, nebegalėjo su
prasti, kaip Endoros „burtininkė“ po mir
ties padėjo geruosius išvien su piktaisiais, 
ir dėl to parašė:

■ Ką šitie svarbūs žodžiai reiškia?
Yra viltis, kai gyvenimas pasibaigia!
Rytoj tu ir tavo sūnūs
Ilsėsis su manim kapuose.
Ne pragaro kančiose žiauriose
Saulius ir Samuelis pasiliks;
Ne pasmerkime, varguose,
Bet meilingojo Jonatano draugystėje.

(Bus daugiau)
Kas domisi Tiesa, reikalaukite (nemo

kamai) spaudos, knygelių ir traktatų šiuo 
adresu:

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

U.S.A. (61362)
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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.

ŠV. KAZIMIERO LIETUVIŲ PARAFUOS
METINIS SUSIRINKIMAS

Sausio 9 d. įvyko metinis šv. Kazimiero 
lietuviškos parapijos susirinkimas Sporto 
ir Socialinio Klubo (Parapijos) salėje.

Susirinkimą atidarė parapijos komiteto 
p-kas S. Kasparas, pakviesdamas kleboną 
kun. J. Budzeiką sukalbėti maldą. Susirin
kimo pirmininku išrinktas J. Baltulis, 
sekr. V. Zdanavičius.

Kun. J. Budzeiką peržvelgė parapijos 
judėjimą 1965 m. Krikštų buvo 9, vestuvių
I, laidotuvių 4. Už mirusius susirinkimo 
pasimelsta. Bažnyčios papuošimui (gė
lėms) suaukota 25 svarai, be to, Kalėdoms
J. A. Guogų šeima paaukojo eglutes prie 
altoriaus. Vasarinės rinkliavos metu baž
nyčios išlaikymui surinkta 315 sv. 10 šil. 
Buvo renkama korespondentiniu būdu.

Su parapija lygiagrečiai veikia šv. Onos 
Draugija, tretininkai ir sekmadieninė lie
tuviška mokykla, kurioje yra viena grupė 
ir ją veda stud. R. Kinka.

Be to, klebonas nurodė, kad prie bažny
čios nėra užtenkamai vietos plėstis, taigi 
tie dalykai turės būti svarstomi. Numato
ma surengti parapijos šventę, be to, būtų 
gera surengti visų parapijiečių vienos die
nos išvyką ar pikniką. Bus daroma, kas tik 
galima, žmonėms pažadinti ir labiau ap
jungti.

Komiteto p-kas S. Kasparas apžvelgė vi
sus parapijos pasaulietiškus įvykius 1965 
metais, išreikšdamas gilią padėką Europos 
lietuvių Ganytojui Pr. Braziui, MIC, kad 
praeitų Kalėdų švenčjų metu sudarė didelę 
garbę mūsų bažnyčiai ir parapijai savo 
staigiu atsilankymu.

Parapijos kasininkas S. Starolis paaiški

no finansinę parapijos padėtį.
Revizijos vardu J. Babilius patvirtino, 

kad atskaitomybė vedama tvarkingai.
Išrinkta nauja praplėsta parapijos vado

vybė.
Komiteto Valdyba: S. Kasparas — pir

mininkas, J. šemeta — vicepirmininkas, 
J Parulis — sekr., J. Babilius — kasinin
kas.

Parapijos parengimų sekcija: S. Puido
kas, J. Guoga, N. Čepaitienė ir J. Bosi- 
kienė.

Parengimų meninei sekcijai vadovauti: 
J. Černis ir J. Parulis.

Bažnyčios ir klebonijos remonto ir prie
žiūros sekcija: Ignas Dailidė ir Adolfas 
Černiauskas.

Parapijos Moterų sekcija: S. Babilienė, 
A Guogienė ir Morkūnienė. Šioje sekcijoje 
taip pat dalyvauja Šv. Onos Draugijos vi
sa valdyba. Revizijos komisija: Zigmas 
Juras ir Antanas Kusta.

Parapijos rinkėjai (kolektoriai): A. Kna 
bikas, J. Dirvonskis, S. Starolis, J. Ton
kūnas.

Be to, šiame komitete dalyvauja Parapi
jos komiteto garbės nariai: P. Bulaitis ir 
M. Guoga.

Susirinkimas iškėlė daug pageidavimų 
ir kartu priminė kai kurias buvusias ne
geroves.

Baigiant susirinkimą, klebonas J. Bud- 
zeika, MIC, priminė, kad į komitetą bus 
įtraukti ir jaunimo atstovai.

Susirinkimas praėjo geroje nuotaikoje 
prie arbatėlės, kurią paruošė E. Bliūdžiu- 
tė, talkinama N. Čepaitienės, A. Guogie- 
nės, V. Puidokienės ir šemetienės.

DUNSTABLE

VASARIO 16 MINĖJIMAS
Negausus Dunstable lietuvių būrelis pir

mą kartą ryžtasi susirinkti ir paminėti Ne
priklausomybės šventę.

Minėjimas organizuojamas vasario 12 d., 
šeštadienį, Stars and Garters salėje (High 
St. South and King St. kampas).

Pradžia 7val.
Visi savieji ir svečiai iš toliau kviečiami 

atsilankyti.

MUSŲ RĖMĖJAI
Apsimokėdami už kalendorių, „Europos 

Lietuvį“ ar Nidos Knygų Klubo knygas, 
šie tautiečiai buvo malonūs pridėti aukų 
lietuviškam spausdintam žodžiui paremti: 
27 šil. K. Kolosovas, 11 šil. B. Navaslaus- 
kas, po 10 šil. St. Palaima ir J. Matulevi
čius, po 7 šil. P. Maskvytis ir ,E. Kamins
kas, 5 šil. P. Grokauskas, po 4 šil. E. Ta
mošauskienė ir V. Račys, po 3 šil. M. Tal- 
kačiauskas, P. Miklovas, Pr. Milašius, Pr. 
Burkšaitis, K. Drungilas, H. Ropjus, I. Dai- 
lydė, V. Leonas, J. Markevičius, J. Gipas, 
M. Mozūras, R. Gustainis ir J. Baršauskas.

sisisisisisisistsisisisistsis

GLASGOWAS

VYSKUPO P. BRAZIO SUTIKIMAS
GLASGOWE

Sausio 2 d. per pamokslą prel. J. Gu
tauskas perdavė žinią, kad sausio 8 d. at
vyksta vizituoti J.E. vyskupas P. Brazys.

Zinia pradžiugino, bet kartu sukėlė ant 
kojų organizacijų valdybas. Kadangi nuė
jome tą dieną N. Metų subuvimą Blaivy
bės Draugijos salėje, tad tos D-jos pirm. 
K. Tamošiūnas pakvietė posėdžio visų 
Glasgow© organizacijų valdybas.

Tą dieną, susirinkus salėn, vyskupas at
vyko lydimas prei. J. Gutausko. Prei. J. 
Gutauskas pirmiausia supažindino Ganyto 
ją su organizacijų vaidybomis, o saiėje vi
si sustojo ir sugiedojo „Ilgiausių metų“, 
businmtusiųjų vardu pasveikino Ganytoją 
iv. Tamosiunas, kuris pagailėjo, kad sąly
gos neleidžia taip iškilmingai sutikti, kaip 
uuaavo Lietuvoje. Kartu atsiprašė už tokį 
kuk.ų priėmimą.

nesivaišinant, Glasgowo choras, vado
vaujamas J. Saraiinaitės, pagiedojo Gany
tojo garbei kalėdinių giesmių. Po to buvo 
paprašytas tarti žodį mūsų prei. J. Gu
tauskas. Baigdamas supažindino Ganytoją 
su seniausia lietuve, su buvusiu Nepriklau
somybės kovų savanoriu ir su buvusiais ir 
dabartiniais organizacijų vadovais.

Sv. Kazimiero draugijos vardu sveikino 
pirm. J. Bliūdžjus, Moterų Katalikių Drau
gijos vardu Kubilienė ir choro .(Glasgowo) 
vardu J. Sarafinaitė.

Vysk. P. Brazys savo kalboje plačiai pa
lietė Lietuvos tragediją ir mūsų pareigas.

Toliau Glasgowo choras išpildė lietuviš
kų dainų. . -

Po formalios dalies Ganytojas turėjo 
progos asmeniškai susipažinti su lietuviais.

K. Tamošiūnas

VASARIO 16 MINĖJIMAS NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖ
Vasario 12 d., 6 vai. p.p., DBLS Manches- 

terio skyrius Cheetnam Town Hall rengia 
Vasario 16 minėjimą. Programoje: kun. A. 
Gerybos paskaita, o meninę dalį išpildo 
Bradtordo meno grupė , Buku rys" ir Man-

DBLS Coventry Skyriaus Valdyba vasa
rio 19 d., 7 vai. vak., šeštadienį, Co-opera
tive Hall, Walsgrave Rd., rengia Lietuvos 
Nepriklausomybės — Vasario 16 — Šven
tės minėjimą.

cnesterio pajėgos.
Po programos šokiai. Veiks baras.
Maioniai kviečiame tautiečius iš toli ir 

arti atsilankyti.
Skyriaus Valdyba

BLYNŲ BALIUS
Vasario 5 d., šeštadienį, Manchesterio 

Lietuvių Socialinio Klubo Valdyba 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

Programoje: A. Grigaliūno paskaita, šo
kiai, loterija ir kt.

Šokiams iki 12 vai. gros vietos lietuvių 
orKestras, baras ir bufetas veiks iki 11 vai. 
salė is miesto pasiekiama 4, 6 nr. autobu
sais. Visus tautiečius su pažįstamais iš arti 
ir toii prašom atsilankyti.

rą pačią dieną 5 vai. p.p. toje pat salėje 
rengiamas ir vaikučiams pobūvis.

bu vaikučiais prašom atvykti punktua
liai.

Skyriaus Valdyba

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

Židinyje.
BRADJ ORDAS — vasario 6 d., 12,30 v.
ROCHDALE — vasario 13 d., 12 v.
BRADFORD — vasario 20 d., 12,30 v.
NOTTINGHAM — vasario 27 d., 12,30 v.

St. Patrick's bažn.

ŽIEMA PRAEINA - VASARA ATEINA !

Mieli tautiečiai, dabar pats laikas aprūpinti savo giminai
čius Lietuvoje vasarine apranga. Idant jums nereikėtų sukti 
galvos kombinuojant, kas siųstina, mes čia sudarėme kelis spe
cialius siuntinius, kuriuose yra visa tai, kas vertinga, reikalin
ga, naudinga, gražu ir vienkart džiugu gauti.

LAUMĖS JUOSTA (I)
Susegamas vilnonis mot. arba vyr. nertinis; vyr. arba mot. 

nailoninės kojinės; viln. angliška medž. vyr. arba mot. kostiu
mui — jardo; itališkas nepermatomas gražių raštų nailo
nas suknelei — 4 jardai; vyr. arba mot. batukai; itališkas vyr. 
arba mot. nailoninis lietpaltis; vyr. arba mot. lietsargis; perlų 
karoliai arba šilk, kaklaraištis; vyr. arba mot. baltinių pora; ir 
vasarinė bliuskutė arba vyr. marškiniai.

Kaina su pasiuntimu ir muitu tik £30.0.0.
KASTYTIS (II)

Viln. angliška vyr. košt, medžiaga Boston arba Herring
bone 3% j.; vyr. nailoniniai išeiginiai marškiniai; vyr. pusba
čiai; vyr. ital. nailoninis lietpaltis; vyr. prie kostiumo pritaiky
tas kaklaraištis; vyr. nesusidėvinčios kojinės; 6 gražios nosinės; 
ir Biro amžinas pieštukas.

Kaina su pasiuntimu ir muitu tik £23.0.0.
JURAITĖ (III)

Mot. kostiumui arba vasariniam paltui 3 j. vilnonės angį, 
medž.; itališko nepermatomo puikaus nailono suknelei — 4 j.; 
vilnonis nertinukas be rankovių; balti arba lakuoti batukai; 
švelnaus nailono kelnaitės ir apatinukas su pagražinimais; 2 
poros nailono kojinių; itališkas mot. nailoninis lietpaltis; dai
lus rankinukas ir šilkinė skarelė.

Kaina su pasiuntimu ir muitu tik £23.0.0. 
Jungtinis Kastyčio ir Juraitės siuntinys kainuoja tik £43.0.0, 

nes susitaupo 3 sv. pasiuntimo išlaidų.

Siunčiame ir Jūsų pačių sudarytus siuntinius (tik 
naujų prekių). Tokius siuntinius (iki 22 Ibs) galite ad
resuoti mums, ir mes juos išekspedijuosime į Lietuvą už 
Inturisto imamą mokestį. Mūsų sąskaitos už per mus 
Jūsų pasiųstus į Lietuvą siuntinius suteikia teisę gauti 
atitinkamą Income Tax sumažinimą. Prie tokių siunti
nių galime pridėti šį tą ir iš mūsų kataloginių prekių. 
Siųskit užsakymus, reikalaukit pavyzdžių ir kainininkų: 
Seniausioji šioje srityje lietuvių firma. Greitas, garan
tuotas ir gavėjo parašu patvirtintas pristatymas'. 
Atstovai: Anglijoje — A. Kuzmickas, 31 Milton St., Eccles, 
Manchester. JAV — L. Venckus, 7030, So. Taiman Ave., Chicago, 
Ill. Australijoje — K. Stankūnas, 5 Markwell St., Brisbane, Qnland. 
Kanadoje — A. Kusinskis, 124 Park St., Sudbury, Ont.

BALTIC STORES LTD.
(Z. JURAS)

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

LE1CESTERIS
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

PAIEŠKOJIMAI
SURVILA Henrikas ir KREGŽDAITĖ- 

SURVILIENĖ Olga, patys ar žinantieji 
apie juos, prašom ko skubiausiai parašyti 
„Europos Lietuvio“ Administracijai (jų 
ieško Dr. Jonas Kregždė iš Kalifornijos, 
USA, ir K. Vileišis iš Anglijos).
ESTERIS Jonas, Morkaus ir Violetos sū
nus, gimęs 1939 ar 1940 m., gyvenęs Durha- 
me, pats ar žinantieji apie jį prašom rašyti 
„Europos Lietuvio“ Administracijai.

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

VOKIETIJA
VASARIO 16 GIMNAZIJOS 

EVANGELIKŲ JAUNIMO RATELIO 
ŠVENTĖ

Evangelikai moksleiviai, mok. Fr. Skė
riui vadovaujant, sausio 15 d. suruošė tra
dicinę N. Metų šventę. Joje dalyvavo gim
nazijos evangelikų kapelionas kun. J. Urd- 
zė, vietinis evangelikų vokiečių parapijos 
kun. Rauch, Kilienė ir visi gimnazijos evan 
gelikai mokiniai.

Šventė pradėta giesme „Dieve Tėve dan
guje“. Žodį dviem kalbom tarė mok. Fr. 
Skėrys, kun. Rauchas, kun. J. Urdzė

Pastarasis Jaunimo Metų proga ruošia 
gegužės 18-22 d.d. Bad Godesberge, pabal- 
tiečių studentų bendrabutyje, Annabergo 
pilyje, evangelikų jaunimo didelį suvažia
vimą.

Marija Kilienė taip pat sveikino, Mokinė 
Kuršytė Marytė padeklamavo „Kalėdų 
šventė“, mokinė Dilbaitė Zelma „Prie Ka
lėdų eglutės“ (Leonardo Žitkevičiaus), 
Starukas Alfredas akordeonu pagrojo iš 
operos Nabucco (Verdi) „Emigrantų dai
ną“ ir Brahmso, op, 29. Kilienė pagiedojo 
kelias giesmes, kurias ji pati sukūrė. Dar 
deklamavo Kristina Nikola j evaitė ir Man
fredas Krauzė.

Dalyviai gavo dovanėlių: vaisių, sausai
nių ir šokolado.

Petras Vegneris
8 klasės mokinys

SGGGGGGGGGG^GGG
JEI REIKIA PASIŲSTI SIUNTINĮ 
— KREIPKIS Į
LIETUVIŲ NAMŲ BENDROVĘ,

2, LADBROKE GARDENS, 
LONDON, W.ll.

GGGGGGGGGGGGGGG

HALI J A
LIETUVIŠKA KON CELEBRACIJA

Sausio 2-8 d.d. Castelnuove vyko maldų 
savaitė už salezietiškos provincijos ir pa
čios įstaigos reikalus. Paskutinės dienos in 
tencija — už pašaukimus.

Šia proga, norint vaizdžiau išreikšti ku
nigystės vieningumą, saleziečių gimnazi
jos koplyčioj buvo atnašautos vakarinės 
Mišios koncelebracijos forma. Koncelebra- 
vo direktorius kun. Pranas Gavėnas, ekono 
mas kun. Antanas Tranavičius, Indijos mi
sionierius kun. Jonas Svirnelis (dėl sveika 
tos šiais metais apsistojęs Castelnuove) ir 
pirmasis Castelnuovo auklėtinis, pasiekęs 
kunigystę kaip salezietis, — kun. Mečys 
Burba. Buvo laikomos naujos votivinės Mi 
šios, išverstos lietuviškai.

Beveik visi pamaldose dalyvaujantieji 
prisiartino prie Dievo Stalo. Koadjutoriai 
— saleziečiai broliukai — galėjo Komuniją 
priimti ir duonos bei vyno pavidalu.
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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.

AUKSO VERTAS SIUNTINYS NR. 38
3 jardai moteriškam paltui grynos vilnos 

Velour medžiagos 23-24 unc., ar vyriškam 
lygios ar eglute 28-30 unc.;

3į jard. bostono su ALL WOOL MADE 
IN ENGLAND įaudimu kraštuose, 20-23 
oz.;

2 jrd. Double Jersey, vienos spalvos ar 
su blizgučiais, 62-66", 14-16 unc., tinkan
čios kostiumui ar suknelei ir labai madin
gos Lietuvoje;

2x2J jrd. vilnos - dirbtinio šilko (66 proc. 
vilnos, 34 proc. šilko), 55", suknelėms me
džiagos;

3 jrd. dirbtinio šilko suknelei;
2 nailoniniai lietpalčiai, kurie labai ver

tinami Lietuvoje;

ŽVEJYBOS SPECIALISTAI KUBOJE

Dešimt žvejybos laivų specialistų iš Klai - 
pėdos dirba Kuboje. Jų tarpe trys lietu
viai. Drauge su jais yra jūreivių kelių lai
vų įguloms. Sako, „jie moko kubiečius žve
joti“. Mat, Fidelis Castro pareiškęs, kad 
žuvies pramonė Kubos saloj esanti nauja.

Anot Tiesas, „tarybiniai žmonės“ pade
da tą pramonę kurti, tad nemaža specialise 
tų į tolimąją Kubą „pasiuntė ir mūsų uos
tamiestis“. (Elta)

LYGINIMAI
Reikalas įsikalbėti, kad dabar Lietuvoj 

nepalyginti geriau, dar toks aštrus, kad 
pataikūniškus korespondentus, kalbėtojus 
ar rašytojus yra apėmusi nebesuvaldoma 
„lyginimo manija“: lygina net ir tada, kai 
palyginimas išeina, lyg būtų „pirma mušė 
pagaliu, o dabar tikra lazda“...

Klaipėdos uosto laivo vilkiko jūreiviai 
gimtadienio proga surengė pasveikinimo 
apeigėles: tai dar naujas jūreivis, pirmą 
kartą gimtadienį praleidžiąs jūroj. Neišsi- 
vertė ir čia be palyginimo: „Jis, buržuazi
nėj Lietuvoj buvęs samdinys, darbininkas, 
visai neseniai atėjo į jūreivių šeimą, bet 
jau spėjo apsiprasti... imasi betkokio dar
bo“... Taigi — buvo samdinys, darbinin
kas. Praėjo 25 metai, ir vis tiek — ir sam
dinys, ir darbininkas, tik, artėjant senat
vei, iš sausumos persikėlė į laivą. (E)

TELEVIZIJOS IMTUVAI
Televizijos imtuvų montavimo fabrikas 

Šiauliuose skelbiasi jau pagaminęs 50.000 
imtuvų. Čia gaminami (sumontuojami) 
„TEMP 6“ imtuvai — 16 colių įžambinės 
ekranas, kaina 336 rubliai (beveik pusme
čio vidutinė alga). Imtuvai esą parduoda
mi ne tik Lietuvoj, bet Latvijoj, Estijoj, 
Gudijoj „ir tolimesnėse vietose“. Siūlo 
juos ir iš Amerikos užsakyti ir ten pado
vanoti. Kaina būtų 287 dol., tai yra, maž
daug triskart daugiau, negu čia už tokio 
didumo ekrano ir geresnės kokybės imtu
vą. Tačiau, nepaisant tokio brangumo, te
levizijos imtuvų Lietuvoj jau esą gana 
daug. Ant daugiabučių namų stogų susi
daro keblumų dėl vietos antenoms. Tiesoj 
net satyra pasirodė apie „bliūdinę televizi
ją“: stato anteną, praduria stogą, imtuvas 
nieko nerodo, bet kambary reikia pasista
tyti bliūdą, nes stoge skylė ir lyja. (E)

2 poros vyriškų ir moteriškų nailoninių 
kojinių, crepe nylon, 3 mėn. garantija (vy
riškos spalvotos);

vyriški balti ar spalvoti marškiniai, nai
loniniai.

Visas tas siuntinys kainuoja 38 svarus.
Padorios išsimokėjimo sąlygos. Prie to 

siuntinio, jei norite, iki pilno svorio dar 
galite pridėti 4 svarus svorio jūsų pasi
rinktų prekių.

TAURAS
3, ST. DUNSTAN S GARDENS, 

LONDON, W.3.
Tel. ACO 4374
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