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Sausio 16 d. Lietuvos mokslų akademijai
LOŠIMO AISTROS KOMUNISTŲ VALDOMUOSE KRAŠTUOSE
sukako 25 metai amžiaus, ir tai sukakčiai
atžymėti „Moksias ir gyvenimas“ Nr. 1 iš
Daugelį žmonių kankina įvairios aistros. dažnai statomas. Lažybų kasos yra finan
sispausdino tos institucijos prezidento Juo Jų yra gerų ir blogų. Net ir teigiamos aist sų ministerijos žinioje. Maskvos hipodro
zo Matulio apžvalginį straipsnį.
ros, kaip siekimas mokslo viršūnių, meno mas Begovajos alėjoje per vieną lenktynių
Tokias aukštas pareigas einančiam prof. aukštybių, sporto rekordų ir panašios, kai dieną surenka vidutiniškai apie 38 tūks
Matuliui retkarčiais vis tenka parašyti po peržengiamos ribos, dažnai suardo žmo tančius rublių, kurių 10 proc. išmokama
straipsnį, ir tie jo straipsniai dažniausiai gaus sveikatą ir pirma laiko nuvaro į ka laimėtojams, o 75 procentai eina arklių
būna neįdomūs, žiūrėk, jis, kaip ir eiliniai pus arba paverčia invalidu. O ką bekalbėti augintojams. Pastarieji surenka labai di
agitatoriai, kad ims girti visokius laimėji apie neigiamąsias aistras, kurios ne tik fi deles sumas. Tačiau sovietiniai jojikai ne
mus, kad ims pulti praeitį, tarytum pats ziškai, bet ir dvasiškai žmogų sužlugdo. daug teturi intereso laimėti lenktynes: visi
nebūtų anuomet, nepriklausomybės lai Todėl vienas pagrindinių gero auklėjimo sovietiniai arkliai bėga vieno ir to paties
kais, išėjęs į mokslo žmones.
uždavinių yra išugdyti žmoguje stiprią va tvarto —komunistinės valstybės —naudai.
Bet šįkart jo tas sukaktims straipsnis lią, kad galėtų atsispirti aistroms, jas ap
Vengrijoje, Čekoslovakijoje ir Rumuni
jau daugiau nuosaikesnis. Tiesa, jis vis valdyti.
joje lošimo aistra yra beveik vienodai už
dar randa, prie ko praeityje galima prisi
Viena pavojingųjų ir pražūtingųjų aist valdžiusi gyventojus, šalia dalyvavimų
kabinti. Pavyzdžiui, jis kartoja jau kitų rų yra azartiniai lošimai. Ne tik kortos, valstybiniame futbolo toto, vengrai dar
sukurtą ir paskelbtą teoriją, kad visuome bet taip pat ir loterijos, futbolo rungtynių, tarpusavy lažinasi, kuri, pavyzdžiui, ko
nė 1922 m. privertusi Lietuvos vyriausybę arklių ir šunų lenktynių, gaidžių kautynių manda per kiek laiko praras sviedinį. O
iš aukštųjų kursų padaryti universitetą. rezultatų spėjimai, kur lemiamą vaidmenį Prahos profesinių sąjungų laikraštis taip
Mokslininko ir dar mokslų akademijos pre vaidina ne pinigus norinčio laimėti žmo pajuokia darbo žmonių lošimo aistrą: „Pir
zidento lūpose tokios teorijos juokingai gaus darbas, sugebėjimai, žinojimas ar madienį rytą, — rašo „Prace“, — vyksta
skamba, ypač gyvenant diktatūros sąlygo pastangos, bet atsitiktinumas, taip pat pri- ginčai dėl praėjusios savaitės laimėjimų ir
mis, kur visuomenei nė krustelėti nega skaitomi prie azartinių lošimų.
pralaimėjimų. Nuo antradienio iki ketvir
lima.
Vienuose kraštuose vieši azartiniai loši tadienio medžiojami lošimo lapeliai. Nie
Ne kuo gudresnis taip pat tvirtinimas, mai draudžiami, kituose leidžiami. Kadan kas nepasitenkina dviem ar trimis, bet
kad nuo 1924 metų krikščionys demokra gi komunistai nuolat kartoja, kad jų val perka mažiausia 10. Savaime suprantama,
tai pradėję tyčia skaldyti universitetą, iš domuose kraštuose vienintelis teisėtų pa — tęsia laikraštis, — kad lapeliai neužpil
jungdami agronomijos fakultetą ir jo pa jamų šaltinis yra darbas, tai reikėtų lauk domi per 5 minutes. Sudaromi varžybų ko
grindu įsteigdami žemės ūkio akademiją ti, jog įvairūs lošimai anapus geležinės už lektyvai, kadangi dvi galvos daugiau iš
arba atskirai sukurdami veterinarijos aka dangos turėtų būti uždrausti.
mano, negu viena. Visa tai vyksta darbo
demiją. Tai buvo daroma norint išlaikyti
Nors ir kaip keistai atrodytų, Rytų blo valandų sąskaita. Ketvirtadienį ir penkta
didesnę profesūros ir studentijos priklau ko šalyse vieši azartiniai lošimai ne tik dienį lošėjai turi būtinai išeiti į miestą.
somybę nuo. valdančiųjų. Jeigu tokia teori yra leidžiami, bet dar ir skatinami, nes pa Per kiek laiko jie sugrįžta, priklaušo nuo
ja būtų turėjusi bent šiokį tokį pagrindą, deda papildyti visada kiauras „socialisti to, kaip ilga yra lapukų pirkėjų eilė. Sek
tai sovietiniais laikais Matulio ir kitų nių“ valstybių kasas. Pelno siekimas kaip madienį lošėjai praleidžia belaukdami re
mokslo žmonių iniciatyva tai galėjo būti dažnai, taip ir šiuo atveju laimėjo prieš zultatų. Pirmadienį aistrų karuselė vėl
nesunkiai atitaisyta. Deja, nieko panašaus komunistinę ideologiją. Lenkijos iždas iš prasideda iš naujo“.
neatsitiko. Priešingai, jau 1940-1941 metais azartinių lošimų kasmet gauna apie pusę
Augustinas Upėnas
iš Maskvos į Lietuvą važinėjo aukštąsias milijardo rublių. Šia suma 1963 metais ga
mokyklas tvarkančios ministerijos parei lėjo būti padengtas užsienio prekybos de
gūnai ir reikalavo skubiai suskaldyti Kau ficitas, kuris siekė apie 300 milijonų rub.,
ne ligi tol žydėjusį Vytauto Didžiojo uni ir dar gerokai liko kitiems reikalams.
versitetą. Kai kurie fakultetai jau buvo
Vakarų spauda pašaipiai pažymi, jog
paskubėta uždaryti. O kas liko, buvo rei lenkai laimėjo soclenktyniavimo rungty
kalaujama paversti atskirais medicinos ir nes su broliškomis respublikomis ne tik
Juodoji rinka, neatskiriamas karo, su
technikos institutais, visiškai išjungiant girtuokliavime, bet ir azartiniuose loši
tokius fakultetus, kaip humanitarinių muose. Kiekvienas Varšuvos gyventojas iručių ir šiaip nenormalių laikų požymis,
moks.ų ir teisių.
valstybinių loterijų ir kitokių lošimų bi Lietuvoj nenyksta. Milicijos ir jos pagal
Universiteto vadovai ir profesūra tuo lietams pirkti kasmet išleidžia apie 30 rub bininkų persekiojama, Kaune, anot tenykš
met buvo pritrenkti tokių reikalavimų ir lių. Valstybinis „Toto-Lotek‘“ nuolat ragi čių laikraščių, ji persikėlė į savotišką „po
stengėsi priešintis. Bet, žinoma, kaip gi na pirkti jo bilietus. Loterijos būdu vals grindį“ — į viešuosius miesto tualetus.
jie galėjo pasipriešinti vien tik įsakymus tybė dažnai atsikrato tokių prekių, kurių Ten užėjus beveik visada esą galima susi
duoti pasiryžusiai Maskvai! Todėl pasku niekas nebeperka. Lenkija taip pat pasižy durti su pasiūlymais: gal reikia kojinių,
bom buvo iš rusų kalbos verčiami sovieti mėjo Rytų bloke iki šiol didžiausia išaiš skepetaičių, megztukų ar kitokių reikme
niai aukštųjų mokyklų statutai su viso kinta apgavyste spėjimų lošimuose. Vals nų. Kainos mažesnės arba ir didesnės,
kiais Stalino pagarbinimais ir stengiamasi tybinių lošimų sindikato „Totalizator spor- kaip krautuvėse. Socialistinės santvarkos
prisiderinti prie visų reikalavimų. Anuo towy“ tarnautojai bandė apgaulingu būdu gerbėjai priekaištauja ne tik pardavinėto
met per greitai užėjo karas, bet ši reforma prisiskirti sau patį didžiausią laimėjimą, jams, o įr pirkėjams, nes, sako, tos prekės
juk buvo įvykdyta po karo — įsteigti me siekiantį milijoną zlotų. Pagrindinis kalti esančios vogtos iš įmonių, taigi vogtas vals
dicinos ir politechnikos institutai prieš pa namasis — loto inspektorius — gavo už tybės — „darbo žmonių“ turtas.
Priežasčių, kodėl taip paplitęs tas „vogi
čių lietuvių valią ir išbarstytas Kauno uni tai 10 metų kalėjimo.
versitetas.
Vengrijoje 1963 metais parduota 300 mi mas“, „kombinavimas“ ar kaip tai bebūtų
Vadinas, akademijos prezidento pasako lijonų loterijos bilietų ir spėjimų lapelių. vadinama, viešai panagrinėti priekaištau
jimas apie Lietuvos vyriausybės pastangas Norint laimėti, vengrų lošime reikia iš 90 tojai nesiryžta, bet „kombinuotojų“ išra
suskaldyti universitetą yra tik pigios pa skaičių atspėti 5, o Lenkijoje iš 99-nių at dingumą kone kasdien pavaizduoja.
Tiesos „Dienos aidų“ užrašuose pasa
sakos. Bet prezidentas Matulis šįkart ap spėti 6. Didžiausias laimėjimas Vengrijoje
skritai šalia panašių pasakėlių, pavyz siekia per milijoną forintų, o Lenkijoje — koja:
džiui, prisimena ir aną Vilniaus universi milijoną zlotų. Bulgarijoje privatūs azar
„Žmogus, baigęs darbo dieną, kaip visa
tetą, kuris rusų buvo uždarytas 1832 m. tiniai lošimai viešosiose vietose yra griež da ramiai įsideda į kišenę kokį nors menk
Jis prisimena ir Vilniuje 1907 m. įsteigtąją tai uždrausti. Draudimui nusižengę asme niekį — ,sau‘. Dažytojas — geresnių dažų,
mokslo draugiją, kuriai pirmininkavo Jo nys baudžiami iki dvejų metų kalėjimo. tarnautojas — klijų buteliuką, batsiuvys
nas Basanavičius, iškelia tos draugijos Pirkus už 3 levas bilietą, valstybinėje lote — saują vynučių, traukinio palydovė įsi
nuopelnus, nors neužmiršta būtinai sumi rijoje galima laimėti daugiausia 5 tūkstan bruka portfelin šluotelę... Štai eina namo
nėti pavardes tų rusų mokslininkų, kurie čius levų. Į laimėjimų sąrašą dažnai įtrau valgyklos darbuotojos. Reta be kraitelės...
buvo išrinkti draugijos garbės nariais.
kiami žemės sklypai, butai, gyvenamieji Grįžta iš darbo stalius. Po pažastim pora
Rusai, žinoma, turi būti šiandien pagar namai, automobiliai, motociklai, šaldytu dailių lentikių... O iš kur gi žmonėse klai
binti kiekviena proga, ir Matulis negali be vai ir panašūs daiktai, kurie Rytų bloko džioja kojinės, vaikiški drabužėliai, kurių
to išsiversti, čia jokia naujiena. Tačiau iki valstybėse šiaip sunkiai gaunami.
kaina „pigiau negu parduotuvėje“?... Jų,
šiol juk visi turėdavo taip'rašyti, tarytum
Rytų Vokietijoje populiariame skaičių mėgėjų pasiimti ,sau‘ filosofija tiesi: pa
visas mokslas, kaip ir visa kita, kažkaip spėjime jau 1963 metais kiekvieną savaitę manykit, šalis tokia didelė, tokia turtinga,
staiga išdygo ir išaugo su sovietų armijos pastoviai dalyvavo 2 milijonai ir 200 tūks ką jai reiškia tie pora kotletų, pora med
įžygiavimu į Lietuvą. Dėl to nemaža nau tančių asmenų ir dar vienas milijonas at galių? Ir visi tarsi susigėstam: iš tiesų, ką
jiena yra ir Matulio pateikiamieji duome sitiktinių spėjikų. Tačiau Rytų Vokietijoje čia kelsi balsą dėl tokių niekučių...“
nys, kad Lietuvoje kūrėsi mokslinės insti ir Vengrijoje asmenys, išlošę dideles su
Vilniaus miesto autotransporto kontoros
tucijos dar prieš tą bolševikinį tvaną. Jis mas, negali laisvai jomis pasinaudoti. So šoferiai išrado, kaip pasiimti „sau“ ne kot
šiandien jau drįsta pasakyti, kad pirmuoju vietų okupuotoje Vokietijos zonoje „pata letus, ne lentgalius, o... kilometrus! Net
akademijos prezidentu buvo išrinktas V. rėjų kolektyvai“ pasirūpina, jog lengvai šimtus kilometrų. Išgalvojo prijungti tam
Krėvė-Mickevičius, kad lietuvių kalbos įgyti turtai būtų taip sunaudoti, kaip ge tikrą prietaisą prie sunkvežimio skaitliu
institutui vadovavo Pr. Skardžius, kad so riau patinka „beklasei“ valstybei. Vengri ko, kuriuo galima patvarkyti skaitiklį,
vietams vėl užėjus akademijoje bebuvo li joje laimėtojai gauna į rankas tik nedidelę kaip tik nori. Esą, „paspaudė vairuotojas
kę tik 6 tikrieji akademijos nariai.
dalį laimėtos sumos. Neseniai dviems jau svirtelę — ir skaitiklis vietoj metrų kilo
Tiesa, Matuliui, tur būt, dar lyg ir ne niems vengrams, laimėjusiems vieną ir metrus skaičiuoja. Iš vietos nepajudėjęs
patogu pasakyti, kad tie kiti akademikai ketvirti milijono forintų, buvo išmokėti gali parodyti, kad šimtus kilometrų nuva
pasitraukė nuo sovietinio režimo, net ir to tik 66 tūkstančiai. Likusioji suma buvo žiavai, ir už tai atlyginimą gauti. Antra
kie niekada politiniame gyvenime nedaly pažadėta išmokėti vėliau dalimis.
vertus, nuvažiavęs šimtus kilometrų ,į kai
vavę dideli mokslo vyrai, kaip Skardžius
Sovietų Sąjungoje tik per pirmuosius 9 rę“, gali parodyti, kad ir iš vietos nebuvai
ir kiti. Bet tų pavardžių minėjimas pačiam praeitų metų mėnesius ir tik valstybinės pajudėjęs“...
straipsnio skaitytojui leis išspręsti sau loterijos bilietų parduota maždaug už ket
O elektrifikavimo valdybos skyriaus vir
mįslę, kas gi čia anuomet atsitiko, kad vie virtį milijardo rublių. Šalia valstybinės lo šininkas pavartojo dar sudėtingesnę tech
toj Krėvės, Skardžiaus ir kitų tikrų moks terijos, Sovietijoje dar veikia 150 hipodro niką. Savo tėvui Ignalinos rajone ir dvyli
lininkų akademikų, tarp kitų, buvo pada mų arba arklių lenktynių takų. Didžiausia kai jo kaimynų padovanojo transformato
rytas net ir Liudas Gira! Mokslininkai ne suma, kuria galima šiame lošime dalyvau rinę elektros pastotę su visu laidų tinklu.
norėjo dalyvauti, kai mokslas pradedamas ti, yra tik vienas rublis, tačiau jis gali būti Prijungė prie Ignalinos elektros tinklo ir...
pajungti propagandai. Jie laikė tai mokslo
14 mėnesių kaimas gyveno šviesiai. Be
išniekinimu ir pasitraukė.
skaitiklių. Praeitą lapkričio mėnesį inspek
Bet mus džiugina tas dalykas, kad Ma
toriai surado. Dabar jau yra darbo proku
MIRĖ VLADAS PUŠKARIOVAS
tulis šiandien jau gali ir drįsta šiek tiek
rorui.
(ELTA)
daugiau istorinės tiesos pasakyti. Iš to
Stoke-on-Trent mirė tos kolonijos DBLS
straipsnio jau nebegalima darytis išvados, skyriaus garbės narys Vladas Puškariovas.
kad Lietuvoje mokslą pagimdė rusai. Taip
Velionis buvo gimęs 1885 m. sausio 15 d.
pat Matulis jau nebeslepia, kad anuomet, Zarasuose. Nepriklausomoje Lietuvoje ėjo
VILNŲ KAINOS
sovietinėms armijoms iš naujo artėjant į aukštas miškininko pareigas.
Vilniškė valdžia nustatė superkamąsias
Lietuvą, siaubas apėmė net ir mokslinin
Laidojamas šį šeštadienį, vasario 12 d.
vilnų kainas Lietuvoj pagal rūšis: 10, 16,
kus, kurie 1940-41 m. buvo paragavę sovie
17, 18 arba 21 rublis už kilogramą.
(E)
tinės „laimės“.

JUODOJI RINKA

XX metai

Vasario 16-ji
Nepriklausomybės akto paskelbimas yra
šventės minėjimo simbolis. Deja, tą sukak
tį minime svetimoje žemėje nedžiūgauda
mi, tačiau ir nekapituliavę. Minime ją ne
nustoję vilties, kad teisybė laimės prieš
smurtą ir apgaulę.
Minime prisimindami 1918 m., kai Va
sario 16 dieną Lietuvos Taryba, susirinkus
Vilniuje, paskelbė savo deklaraciją. Skel
biantiesiems kilo klausimas, ar paskelbtoji
Lietuvos Nepriklausomybės deklaracija
bus galima apginti. Tada Taryba atsišau
kimu kreipėsi į brolius lietuvius, šaukda
ma, kas tik gali vartoti ginklą, stoti sava
noriais ginti savo brangios tėvynės Lietu
vos nuo besibraunančių priešų.
Tada lietuvių tautos moralė buvo labai
aukšta, ir į atsišaukimą atsiliepė tūkstan
čiai savanorių. Iš miestų ir miestelių sku
bėjo senyvas vyras ir nepilnametis jaunuo
lis, palikęs knygą ir plunksną gimnazijos
mokinys ir universiteto studentas. Paga
liau skubėjo nusviedęs į šalį plūgą ūkinin
kas ir beturtis darbininkas. O nuo jų ne
atsiliko palikęs kabinetinį stalą ir akade
mikas. Visi ėjo, nes buvo visų bendras
reikalas gelbėti savo tėvynę nuo bolševikų
ir bermontininkų ordų ir lenkiškų gaujų.
Jie ir buvo Lietuvos Nepriklausomybės
gyvieji statytojai. Mes, savanoriai, niekad
neklausėme, kiek ten yra priešų. Visur
ieškojome, kur jie yra. Tada Lietuvos lau
kuose po atkaklių kautynių su keleriopai
gausesniais ir geriau ginkluotais priešais
statėme medinius kryžius, ženklindami ko
vose už Lietuvos laisvę ir nepriklausomy
bę kritusių savanorių kapus. Savanoriai
Nepriklausomybės kovų istorijon savo
krauju ir gyvybėmis įrašėm Kauną, Alytų,

Taučiūnus, Burkonis, Kalkūnus, Radviliš
kį, Giedraičius, Širvintus ir kitas vietas,
kur kovos lauke ginklu rankose teko spręs
ti Vasario 16-osios Akto likimą.
Vėliau, kai Lietuvai buvo laisvė ir Ne
priklausomybė nuo priešų apginta, ji gra
žiai pražydo ir pažangiai reiškėsi visuose
gyvenimo baruose. O ir Lietuvos negausi
kariuomenė savo išsimokslinimu ir aukšta
morale prilygo geriausioms pasaulyje tos
rūšies jėgoms. Kraštas pasipuošė naujais
moderniais trobesiais, kurių raudoni sto
gai pro medžių viršūnes iš tolo džiugino
praeivio širdį. Statėsi mokyklos, pieninės,
sūrinės, ligoninės. Neveltui daug kas Lie
tuvą vadino mažąja Amerika.
Nors šiandieną raudonasai okupantas
yra atskyręs mūsų tautą nuo viso laisvojo
pasaulio, kad ją paskandintų ašarų ir krau
jo upeliuose, mes tikim, kad ji tebėra gy
va, nes dar pasiliko anų laikų savanorių,
karo invalidų, Vyčio kryžiaus kavalierių,
ministerių, valdininkų ir 1941 m. sukilė
lių.
Mes dar vis tebereiškiame savo skaus
mą, bet mūsų kančių laisvieji nesupranta.
Jie negirdi mūsų aimanų ir skundo.
Bet gerai žinokim, kad gyvename naujų
vilčių laikus. Vasario 16-oji, gimusi pasau
linių sumišimų verpetuose, didžios kovos
ir netikrumų dienomis ir privedusi mūsų
tautą iki nepriklausomo gyvenimo, tikė
kim, kad ir šiais netikrais laikais ji lieka
mums, išbarstytiems po platųjį pasaulį,
vienintelis kelrodis į laisvą ir gražų tau
tos rytojų.
Tikėkim — kelsis Lietuva!
Jonas Strumskis

r Seįitiįnios DIENOS -Į
RODEZUA ĮSPĖJA SAMBAUDININKUS

KAS GELBĖS INDIJĄ?

Rodezijos teisingumo ministeris įspėjo
tuos „aukštose vietose“ esančius ir buvu
sius politikus, kurie ruošiąsi nuversti vy
riausybę.
Jei jie dar judėsią, tai būsią sutvarkyti.

JAV paskyrė Indijai gelbėti nuo bado
3 mil. tonų grūdų, bet prez. Johnsonas pa
reiškia, kad toliau visi pajėgūs kraštai turi
prisidėti per Jungtines Tautas. Jis tik pa
žadėjo, kad JAV prie kiekvienos kitų tam
reikalui duotos tonos pridėtų keturias iš
LUNA 9 MĖNULYJE
Amerikos išteklių.
Indija norėjo gauti šiais metais 11.200.
Sovietų erdvės stotis Luna 9 nusileido
mėnulyje nesudūžusi ir siunčia į žemę pa 000 tonų.
veikslus ir garsus.
Daroma išvada, kad sovietai yra pralen GYDYTOJAI IR KASYKLŲ
kę amerikiečius pastangomis pasiekti mė DARBININKAI SUDARO RŪPESTĮ
nulį.
Belgijos gydytojai vis nepatenkinti vy
I

riausybės nustatytąja draudimo sistema ir
atlyginimais jiems. Grasindami streiku, jie
Sunkėjant maisto padėčiai, tirščiausiai reikalauja, kad vyriausybė atsistatydintų.
komunistų turinčioje Indijos srityje — KeKasyklų darbininkai taip pat kelia riau
raloje jau kuris laikas vyksta riaušės.
šes, kadangi uždaroma dalis kasyklų.
Kai kurie komunistų vadai suimti.
Vyriausybė iš tiesų norėjo atsistatydinti,
bet karalius ją prašo toliau eiti pareigas.

NERAMUMAI KERALOJE

BOMBARDAVIMAI VYKSTA TOLIAU

JAV buvo išsiuntusios savo aukštuosius
pareigūnus su „taikos misija“ dėl karo Viet
name. Jie išsiaiškino, kaip į to karo reika
lą žiūri laisvųjų kraštų vyriausybės, o taip
pat ir komunistiniai, su kuriais JAV turi
ryšius.
Kai šiaurės Vietnamo vyriausybė pa
skelbė savo sąlygas, kuriomis galėtų būti
pradėtos derybos dėl taikos, tada, po dau
giau kaip mėnesio pertraukos, amerikie
čiai vėl pradėjo bombardavimus. Daužomi
kariniai taikiniai šiaurės Vietname.
O Šiaurės Vietnamo vyriausybė reika
lauja, kad prieš pradedant derybas dėl tai
kos amerikiečiai pasitrauktų iš Pietų Viet
namo ir į derybas pakviestų su amerikie
čiais kovojančių komunistinių pajėgų at
stovus.

PASAUUYJ
— Pakistane helikopteris susidūrė su
skrendančiu maitvanagiu, sudužo ir sude
gė 23 keleiviai.
— Iki sausio 29 d. Britanijoje per 4 sa
vaites gripu mirė 251 asmuo.
— New South Wales, Australijoje, dėl
sausros išgaišo ne mažiau kaip 4 mil. avių,
o apie 3 mil. ūkininkai išpardavė, neturė
dami kuo maitinti.
— UNESCO statistikos metraštis skel
bia, kad dar 40 procentų visų suaugusių
pasaulio gyventojų yra beraščiai.

TEISYBĖ AR NETEISYBĖ

Durhamo policijos viršininkas Britanijo
je paskelbė, kad to miesto kalėjime sėdin
tieji plėšikai, kurie dalyvavo garsiajame
pašto traukinio apiplėšime, bus išvaduoti
užpuolikų, kurie pasinaudos ir tankais ir
net atominiais ginklais. Jis pasiūlė kariuo
menei perimti saugoti kalėjimą.
Vidaus reikalų ministerija tvirtina, kad
tokia baimė yra perdėta, nors pripažįsta,
kad gali būti bandoma nuteistuosius plėši
kus išvaduoti. Anksčiau iš kitų kalėjimų
2 buvo išvaduoti.
Po to tie didieji kaliniai buvo pergaben
ti į kitą kalėjimą.
KITOKIE SANTYKIAI SU RYTŲ
VOKIETIJA

Vakarų Vokietija nusistačiusi keisti sa
vo politiką dėl Rytų Vokietijos.
Kai V. Vokietijai pasisekė už maistą iš
pirkti laisvę 2.600 kalinių, tai dabar nori
ma duoti ilgalaikių kreditų, palaikyti arti
mus ryšius su žmonėmis, vesti ginčus ir
tuo būdu stiprinti R. Vokietijoje laisvės
idėjas.

Lietuvaitė perplanuoja Karaliaučių

Karaliaučiaus miesto centras greičiausia
-bus atstatomas pagal lietuvaitės projektą.
Kauno Politechnikos Instituto diplomantės
(O. Klimavičiūtės) diplominis darbas „Ka
liningrado centro išplanavimas ir užstaty
mas“ laimėjo pirmąją vietą varžybose ta
tema. Varžybose dalyvavo Maskvos projek
tinės organizacijos ir Kijevo bei Leningra
do architektai. Pirmoji vieta tam darbui
pripažinta ir visos Sovietų Sąjungos aukš
tųjų mokyklų architektūrinių darbų paro
doj. (Ten du kauniečiai gavo ir antrąsias
vietas-premijas: V. Vizgirda — „Senamies
čio svetainės rekonstrukcija“ ir R. Mickus
— „Visuomeninis kultūrinis centras Žalia
kalnyje“).

Klimavičiūtės Karaliaučiaus projekte
numatytas daugiaaukštis viešbutis, koncer
tų salė ir administraciniai pastatai, sutvar
kyti, kad gerai derintųsi su išlikusia pilim.
Sako, netrukus pagal tą projektą būsią
pradėti darbai Karaliaučiuj (vad. Kalinin
grade).
(Elta)
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BARONO ROMANAS SVETIMIEMS
Vien tik S .epo Zcbarsko vadovaujamoji
leidykla Manyland Books yra jau išleidusi
visą krūvą lietuvių rašytojų darbų anglų
kalba. Mus čia pasiekia tik reta jų, nes čia
nėra joms rinkos. Lietuviams gaila pinigų
nupirkti ir padovanoti anglų kalbą naudo
jantiems savo bičiuliams ar bibliotekoms.
Taigi mes taip lyg ir nepastebime, kad ten
vien pastaruoju metu angliškai ’yra išėju
sios ir V. Krėvės „Pagunda“, ir Ig. šei
niaus „Siegfridas Immerselbė atsijauni
na“, ir M. Vaitkaus „Tvanas“, ir A. Vaičiu
laičio „Vidudienis kaimo smuklėje“, ir A.
Barono „Lieptai ir bedugnės“, nebekal
bant jau apie anksčiau išleistuosius J.
Gliaudos „Namus ant smėlio“, Krėvės, Ku
dirkos rinkinius.
Dabar kaip tik pasiekė mus Aloyzo Ba
rono „Footbridges and abysses“ (tai yra:
„Lieptai ir bedugnės"), romanas, kuris
prieš keletą metų yra gavęs „Draugo“ lite
ratūros premiją. Tai romanas iš karo me
tų, j anglų kalbą išverstas J. Žemkalnio ir,
kaip jau nebe pirmas tų vertimų, aprūpin
tas prof. Charles Angoff pratarme, supa
žindinančia skaitytoją su šio darbo verte.

Karas, tiesa, seniai jau baigėsi. Tačiau,
kaip matome, Manyland Bocks leidykla
amerikiečiams pirmoje eilėje pateikia tuos
lietuvių darbus, kurie susiję su tuo karu
ir su hitlerizmu (tiek Barono, tiek Gliau
dos ar šeiniaus). Taip yra dėl to, kad tokie
darbai turi aiškesnę ir labiau užtikrintą
rinką negu parašyti mūsų lietuviško gy
venimo temomis. Amerikiečiai tokius dar
bus, pasirodo, žymiai daugiau mėgsta. La
biau pasklidę ir daugiau pirkėjų susilau
kę, tokie darbai įgalina leidyklą išleisti ir
tokių lietuviškų kūrinių, kurios mums la
biausiai rūpi išnešti į pasaulį.

O Al. Barono knygoje, kaip skaičiusieji
‘atsimena, pasakojama apie tuos, kurie vo
kiečiams traukiantis buvo sugaudyti apka
sų kasti. Kaip talentingas pasakotojas. Al.
Baronas turi daug ką papasakoti iš to biau
raus gyvenimo, ypač kad jam pačiam yra
tekę praeiti panašų kelią.
Savo rašytojų darbus vertindami, mes
dažnai neužčiuopiame pačios esmės, kokį
svorį tie darbai turi didelio krašto žmo
gaus akimis, kokia jų vieta pasaulinės lite
ratūros srovėse. Į tą srovę A. Barono ro
maną įjungia pratarmėje Ch. Angoff. Ka
rą vaizdavo daugelis rašytojų, bet nevieno
dai jie į tą baisybę žiūrėjo. Tolstojus, pvz.,
į karą žiūrėjo, kaip į beprasmišką garbę,
graikų dramaturgai įžiūrėjo, kad jis paže
mina žmogų, ir tai didžiausias jo prakeiki
mas. Angoff nuomone, A. Baronas savo
požiūriu artimiausias graikams.
'Knyga gerai išleista (kieti viršeliai, ap

rūpinta aplanku), ir jos kaina 5 dol.
Manyland Books adresas yra: Box 266,
Wall St. Station, New York, N.Y. 10005,
USA.
K. Abr.

PAŽINTIS

SU PETRU KRIAUČIŪNU
Petras Kriaučiūnas buvo toksai vyras,
kurį su pagarba mini ne vienas ypač Ma
rijampolėje mokslus ėjęs senosios kartos
lietuvis. Jis minimas tų gerbėjų atsimini
muose, kaip vysk. P.Būčio, Dr. K. Gri
niaus ir kitų. Apie jį buvo jau ir studijų.
Bet štai kun. Dr. Juozas Vaišnora, MIC,
pasistengė su tuo didžiuoju lietuviu supa
žindinti svetur gyvenančią lietuvių visuo
menę nauju darbu. Tai jo studija Petras
Kriaučiūnas lietuvių taut nio atgimimo
pradininkas Sūduvoje (atspaudas iš Ro
moje 1965 m. išėjusio L.K.M. Akademijos
Metraščio I tomo).
Petras Kriaučiūnas, aišku, vertas vėl ir
vėl minėti. Kai kurie senieji mūsų atgimi
mo veikėjai nuolat minimi ir, taip sakant,
yra jau visiškai įsitvirtinę lietuvių sąmo
nėje, kai kurie gal tik dėl to, kad jie daž
niau minimi. Tokio minėjimo vertas ir P.
Kriaučiūnas. Tiesa, iš kai kurių kitų jis
išsiskiria tuo, kad beveik nieko nėra para
šęs ir išspausdinęs. Oficialiai jis buvo tik
kurį laiką gimnazijos mokytojas, bet ir iš
jos tūrėjo pasitraukti dėl carinių pareigū
nų reakcijos. Bet jo nuopelnai yra kitos
rūšies. Jis savo laikysena ir gyvu žodžiu
taip veikė Marijampolėje mokinius, busi
muosius lietuvius šviesuolius ir veikėjus,
kad, kaip Dr. J. Vaišnoros nurodoma, Dr.
K. Grinius buvo surinkęs štai kokius duo
menis: iš žymių P. Kriaučiūno 80 mokinių
net apie 30 buvo žymūs nepriklausomos
Lietuvos veikėjai — kultūrininkai, profe
soriai, vyskupai, ministerial, seimų nariai;
iš Maskvos studentų draugijos 58 narių
net 60 procentų buvo Kriaučiūno moki
niai; prasidėjus žūtbūtinei kovai už krašto
laisvę, net 23 jo mokiniai nukentėjo.
Kas gi jis buvo?
O gi vyras (gimęs 1850 m. rugsėjo 16 d.
Papečkių kaime, Kaupiškių valse., Vilka
viškio apskr.), kuris augo religingoje šei
moje. atliko pirmąją tautinę tarnybą, kaip
Dr. J. Vaišnora apibūdina kiaulių ganymą,
paskui mokėsi, bet jau mokslo metais
daug kur prasikiša, kaip sąmoningas lie
tuvis.
Toliau gyvenimas P. Kriaučiūną nuvedė
į kunigų seminariją ir į Petrapilio dvasinę
akademiją, ten susibičiuliavo su Jaunium

ir Gimžausku, bet į kunigus neišėjo ir vien
tik dėl to, kad kaip kunigui jam būtų tekę
gyventi ir dirbti svetur. P. Kriaučiūno pats
didysis idea.as buvo dirbti ir gyventi savo
krašte. Todėl, dar pastudijavęs ir pasira
šęs ištikimybės dokumentą, jis materialiai
visiškai patenkinamai įsitaisė Marijampo
lės gimnazijoje lotynų kalbos mokytoju ir
bibliotekininku. Bet jo uždarbiais naudo
josi ir „Aušra“ ir „Varpas“. Bet jo sklei
džiamoji dvasia, jo vykdomoji lietuvybės
programa buvo krislas akyse ir lenkams ir
rusams. Prasidėjo gimnazijos valymas, ir
kartu su kitais buvo pašalintas ir Kriau
čiūnas, ir jam teko kitais darbais užsidirb
ti pragyvenimą, o svarbiausia — jo ir įta
ka turėjo sumažėti. Grįžo tik, kai reakcija
atlyžo.
Šis vyras, troškęs būti ir dirbti tik Lie
tuvoje, 1915 m. su gimnazija pasitraukė į
Rusiją. Jis ir mirė Jaroslavlyje 1916 m.
sausio 20 d. (vadinas, prieš 50 metų).
K. Abr.
LIETUVIŲ KALBOS PRATIMAI

„Lietuvių kalbos pratimų“ serija, skiria
ma mokyklai ir namams, jau pradėjo eiti.
„Pratimus“ leidžia Pedagoginis Lituanisti
kos Institutas, veikiąs Chicagoje. Tos seri
jos „Pratimų“ I sąsiuvinis jau išspausdin
tas ir siuntinėjamas jį užsisakiusiems. Šia
me sąsiuvinyje pratimų forma dėstomi lie
tuvių kalbos fonetikos elementariniai da
lykai: garsai ir jų susidarymas, garsų ta
rimas ir jų rašymas, žodžių kirčiavimas.
Pratybiniai darbai atliekami tame pačia
me sąsiuvinyje. „Pratimus“ paruošė liet,
kalbos lektorius Domas Velička. Sąsiuvi
nio apimtis — 60 psl. Kaina 2.00 dol. (su
pasiuntimu paprastu paštu). Baigiamas
paruošti ir šio sąsiuvinio garsinis priedas
— magnetofoninė juosta, kurios įkalbėji
mą prižiūri liet, kalbos lektorius prof. dr.
P Jonikas. Patyrus, kad magnetofoninės
juostos nuorašo pagaminimas yra žymiai
brangesnis už tokio turinio plokštelės pa
gaminimą, todėl bus gaminama ir fonetinė
p’okštelė. Jos kaina galės siekti per 3 do
lerius, o juostos nuorašas ir mėgėjišku bū
du darant — mažiausiai 6 dol. Šių kalbos
mokymo priemonių reikalu kreiptis šiuo
adresu: P.L. Institutas, 5620 S. Claremont
Ave, Chicago Ill. 60636.
Vk
Stelmužės ąžuolas
Stelmužės ąžuolas (Lietuvos rytuose,
Zarasų apskr.), kuris, spėjama, esąs apie
trylikos šimtų metų amžiaus, apie 60 pėdų
aukščio ir 26 pėdų apimties, tų apylinkių
turistų atrakcija, kurį laiką sirgo „senat
vės ligomis“. Dabar esąs restauruotas ir,
manoma, išgyvensiąs dar keletą šimt
mečių.
(Elta)

Raskime bendrą kalbą. Neužmirškime
vieni kitų.
Lenktyniaukime Dievo ir artimo melėa
vykdyme savo kasdienybėje.
1
K. J. Ks
LIETUVIŠKOS PAMALDOS

ROCHDALE’— vasario 13 d., 12 v.
BRADFORD — vasario 20 d., 12,30 v.
NOTTINGHAM — vasario 13 d., 11 vaL
NEAPSITVERKIME KINIEČIŲ SIENA
Jaunimo Židinyje.
DERBY — vasario 20 d., 11 vai.
Kalėdiniame laiške viso pasaulio lietu NOTTINGHAM — vasario 20 d., 11 vai,
viams mūsų vyskupai, peržvelgdami Vati
Jaunimo Židinyje.
kano Susirinkimo nutarimus, pažymėjo:
NOTTINGHAM — vasario 27 d., 12,30 v.
„Antrasis bendras visų mūsų užmojis po
St. Patrick's bažn.
šios koncilijos turi būti pokalbis visų su
visais. Pokalbis yra programinės Pauliaus
VI enciklikos „Ecclesiam suam“ vedamoji
PREMIJA JURGIUI GLIAUDAI
mintis ir dvasia. Pokalbis katalikų tarpe,
kunigų su pasauliečiais, pokalbis Bažny
Sausio 10 d. „Drauge“ rašoma, kad jo ro
čios su nekatalikais ir net netikinčiaisiais mano konkursą (1000 dolerių) laimėjo raš.
— kaip raudona gija eina per visus šios Jurgis Gliaudą už romaną Delfino ženkle.
koncilijos nutarimus. Ne užsidarydama sa Konkursui buvę prisiųsti 7 romanai.
vyje, bet ieškodama pokalbio su visu pa
Ligi šiol „Draugo“ konkursuose J. Gliau
sauliu Bažnyčia gali atlikti Kristaus jai dą yra laimėjęs premijas už šiuos roma
duotą misiją: „Eikite į visą pasaulį ir nus: Namai ant smėlio, Ora pro nobis ir
skelbkite Evangeliją visai
tvėrinijai“ šikšnosparnių sostas. Vadinas, „Draugo“
(Mork. 16, 15).
konkursuose už savo romanus jis šįkart
Iš tikrųjų nebuvo normalu, kai ilgų am laimėjo jau ketvirtąją premiją.
žių bėgyje įvairių tikėjimų krikščionys at
Be to. yra laimėjęs „Dirvos“ novelės pre
sitverė vieni nuo kitų kiniečių siena ir net miją.
nesistengė parodyti tarpusavio meilės.
Nidos Knygų Klubas yra išleidęs jau du
Teisingai Douglas Hyde, buvęs komunis J Gliaudos romanus: Ikaro sonata ir Ago
tas, o dabar veiklus katalikų akcijos narys, nija.
praėjusią savaitę pastebėjo:
„Krikščionių nevieningumo skandalo es
mės nesudarė tai, kad skirtingi žmonės
skirtingai tikėjo. Dažnai buvo taip, kad jie
SKAITYKIME IR REMKIME
atsisakė pripažinti kitų gerą tikėjimą ir
LIETUVIŠKĄ SPAUDĄ
nuoširdumą.
„Dar daugiau: jie kovojo tarpusavyje.
Naujausiai gauta:
Tai piktino netikinčius, kurie, nors nieko Brazdžionio ir Babrausko redaguota —
kita apie tai nežinojo, nusimanė, kad krikš
antra dalis Lietuvių beletristikos anto
čionys turėjo bent praktikuoti artimo
logija, kaina
3.12.6.
meilę.
B. Pūkelevičiūtės Aukso žąsis, pasakišką
3-jų veiksmų komedija
14.8.
„Dabar mes paliovėme kovoję ir vietoje
te pradėjome kartu melstis. Dar daugiau: N.E. Sūduvis — Vienų vieni 25 metų
mes atradome būdų kartu dirbti prieš visų
rezistencijoje
1.9.4.
pripažįstamą b’.ogį :r už visų priimamus Dr. A. Kučas — Kun. A. Staniukynas.
100 metų nuo jo gimimo paminėti 14.8.
tikslus.
„Tai reiškia, kad kelerių trumpų metų St. Zobarskas — SelectedLITHUANIAN
bėgyje mes suradome kelią, siekdami už
Short STORIES
1.15.0.
1.2.0.
baigti didžiausią krikščionių nevieningu St. Yla — Dievas Sutemose
mo skandalą“.
A. Kučys — Varpas
15.0.
Apie tą artimo meilę visiems be tikėji
VAIKAMS:
mo skirtumo žmonėms šv. Jokūbas apašta D. čibas — žaižaras, pasaka, gausiai
las šitaip įkvėptas kalbėjo:
iliustruota
11.3.
„Jei tačiau jūs vykdote karališkąjį įsta J. Mingėla — Labas Rytas, Vovere,
tymą, einant Raštu — Mylėsi savo artimą,
iliustruota
18.6.
kaip pits save, — jūs gerai darote. Bet jei
Visa periodika, istorijos knygos, žemė
jūs žiūrite asmens, jūs darote nuodėmę ir lapiai.
esate įstatymo peikiami kaip peržengėjai“
Rašyti: „DAINORA", 14, Priory RA.,
(2, 8-9)
KEW — SURREY.
Dėl to neužsidarykime, bet bendraukime
su visais.

popietę Jurėnas užklupo jį pirmininko ka ją laikraščio numerį, bijai atversti — su

JONAS AVYŽIUS —-----------------------------------------------------------------------------------binete, kur trumpam buvo užbėgęs patiks vestinė ugnimi akis degina. Atsilikęs rajo

Kaimas kryžkelėje
.—
(61)
Lukas suvaitojo ir susmuko ant lovos.
Ilgai sėdėjo, susiėmęs rankomis galvą, o
pro akis kaip telegrafo stulpai lėkė praei
ties vaizdai. Norėjo surasti ką nors švie
saus, padrąsinančio, suteikiančio vilties.
Veltui. Tiesa, pasitaikydavo gražesnių va
landėlių, kartais ir laimingas pasijusdavo,
bet tik todėl, kad buvo aklas, kad save ap
gaudinėjo, kol pikta lemtis neparodė pirš
tu teisybės. Nebėra nieko, nebėra... Lukas,
vyriausias, ne jo, Birutė, mylimiausias
vaikelis, ne jo. Jurginas... Taip, ir Jurgi
nas tikriausiai ne jo. Ir Lelija, ir Rūta...
Ir Morta ne jo. Ir jis pats iki šiol nepri
klausė sau. Bet dabar jis pastatys ant sa
vo! Pirmą kartą savo gyvenime padarys
taip, kaip nori... Juk diržą tai turi? Kėdė
tai yra pasistoti? Palubėje kabo grandis,
prie kurios pritvirtindavo vygę. Pajuodusi
nuo dūmų ir laiko rūdžių. Stipri. Tokią
krūvą svetimo vaisiaus atlaikė, atlaikys ir
netikrą tėvąs.
Skausminga šypsena iškreipė veidą. At
sistojo, apžvelgė trobelę, tartum išsikraus
iantis nuomininkas, norėdamas paskutinį
kartą pasitikrinti, ar ko nors nepamiršo.
Ne, nieko nepalieka, ko vertėtų gailėtis.
Galima keliauti. Gal ne visai gražiai iške
liaus, bet nekaltas, kad taip išėjo. Stengė
si gyventi dorai, teisingai. Nieko neskriau
dė, nebent kokį kiškelį ar laukinį paukštį
nudobdavo (beje, kiškis tai mėsa), niekam
nelinkėjo blogo. Pakentė priešą lygiai kaip
draugą. Neapskundinėjo, nešmeižė, nesigviešė svetimo turto. O kad kokį kolūkio
burokų krepšį, šiaudų glėbį, miltų dulkelę,
tai... darė ne savo galva. Morta, Lapinas...
Priverstas buvo... Taigi kad... Lyg ir nėra
už ką paminėti blogu žodžiu. O kad nie
kins, žinia... Visą gyvenimą niekino, nė po
mirties nuo to nepabėgsi. Morta su Lapinu
juoksis — pakaruoklis... O gal ir pyks —
tokią negarbę padarė! Tegu! Jiems taip ir
reikia. O vaikai? Verks... Myli... Kam gi
džiaugsmas, kad tėvas po balkiu pasikabi
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na?.. Birutė atlėks, puls ant kelių. „Tėvuli,
tėvuli!“ Kiek sielvarto, ašarų, širdies
skausmo! O nebūtų to, jeigu teisybę žino
tų. Bet kas jai pasakys teisybę? Morta?
Lapinas? Gal kada...
Lukas susirietė, tarsi kas būtų smogęs į
paširdžius. Jo sąmonėje buvo pasidarę
šviesu kaip malūno trobelėje, pro kurios
apmusijusius langus jau žvelgė ryto aušra;
išvarginta siela džiūgavo, jausdama artė
jančią išsilaisvinimo valandą, ir štai kaip
visuomet, kai Lukas sumanydavo padaryti
savaip, netikėta kliūtis pastojo kelią jo va
liai. Valandėlę sėdėjo, kovodamas su suki
lusiu pareigos jausmu. Paskui ryžtingai
atsistojo ir, palikęs atlapas duris, išsvyra
vo laukan. Ne, kitaip neišeina. Kas be
skriaudos pragyveno savo amžių, neturi
nieko nuskriausti nei mirdamas.
...Grigo kieme stoviniavo trys vyrai pa
brinkusiais nuo nemigos veidais. Patvory
je raitėsi surištas Pruncė Prancūzas ir
kažką šūkavo užkimusiu balsu. Jo drabu
žiai buvo suplėšyti, kruvini. Iš pamuštos
akies klaikiai žvelgė raudonas baltymo
ruoželis.
Lukas praėjo pro šalį, tartum pro tuščią
vietą. Vyrai užkalbino jį, bet jis negirdėjo.
Aplinka jam nebeegzistavo. Pasaulyje nie
ko nebuvo, net jo paties, išskyrus vieną —
mintį, pavergusią jo sąmonę. Ir jis lėkė,
įsikibęs tos minties, kaip vaikas pasibaidžiusio arklio karčių. Kupinas išsigelbėji
mo vilties ir neramaus laukimo.
Birutė su Tadu sėdėjo ‘susiglaudę prie
lango. Tušti stalai nykiai pilkavo ryto sam
brėškoje. Prie durų ant suolo knarkė susi
rietęs žmogus. Tadas seniai grįžo su Ver
denių iš Viešvilės, nuvežę į ligoninę su
muštą Toleikį, bet negalėjo atsipeikėti iš
pergyvento siaubo. Birutė buvo ne mažiau
priblokšta. Netikėtas tėvo pasirodymas,
ypač jo išvaizda, ją taip apstulbino, kad iš
karto nepatikėjo savo akims.
— Tu čia... tėvuli? — paklausė nesavu
balsu.
— Taigi kad... — šmėkla prie durų su

judėjo. Sustingęs žvilgsnis aplenkė Tadą ir
įsmigo į Birutę.
— Tu viską žinai? Didelė nelaimė, tėvu
li. Pirmininką... — Birutė pravirko.
— Taigi... nelaimė... — Lukas, visu kū
nu drebėdamas, tebesilaikė šuoliuojančio
arklio karčių. — Tavo motina...
— Atsisėsk, tėvuli. Tu girtas? Kas atsi
tiko, sakyk? — išsigando Birutė, pamačiu
si šakų subraižytą Luko veidą.
— Tavo motina...
— Aš neturiu motinos!
— Nei tėvo...
— Ką tu, tėvuli! Aš nepykstu, kad ne
buvai ant vestuvių. Viską Morta padarė.
Man nereikia geresnio tėvo už tave.
— Taigi kad... ne aš tavo tėvas... Apga
vo... tavo motina... Lapinas... — Lukas
nusigręžė. Viskas! Savo atliko. Gali eiti.
Ne. išeinant reikia pažvelgti paskutinį kar
tą į ją. Ir ji pažvelgs į jį. Šaltu svetimu
žvilgsniu. Tada jau tikrai žinos — nieko
artimo šioj žemėj nepalieka.
Pasisuko. Tuoj pakels galvą. Tuoj,
tuoj... Ir pamatys. Bet nespėjo.
— Aš tai seniai žinojau, — pasigirdo
prie ausies švelnus balsas. Ir juokas. Kar
tus, nervingas nuskausto vaiko juokas. —
Tau nėra ko grįžti pas tą bobą. Tegu ji gy
vena su savo Lapinu. Priimsim, Tadai,
tėvą?
— Kokia gali būti kalba, Birute.
— Matai, tėvuli!
Geros, patikimos rankos apkabino Luką
per pečius ir nuvedė prie suolo.

Penkta dalis
GYVENIMAS IŠ NAUJO
I
Martynas ištisas dienas praleisdavo bri
gadose. Jis nemėgo kabinetinio vadovavi
mo, ypač po to, kai partija pasmerkė šį
darbo stilių, o spauda pradėjo prieš jį pla
čią kampaniją. Ir kaip tyčia reikėjo taip
nelemtai atsitikti — ir iš ko tik atsitikti
numas kartais nepajuokauja! — kad vieną

linti sėjos suvestines...
Martynas išėjo iš užstalės, demonstraty
viai žvilgčiodamas į savo purvinus batus,
bet Jurėnas neatkreipė į tai dėmesio, tar
tum visai natūralu, kad tokiu metu, kai
laukuose verda karštas darbymetis, kol
ūkio pirmininkas vaikšto apšepęs, purvi
nas ir, savaime suprantama, nekvepia ode
kolonu.
Paties Jurėno išvaizda buvo ne geresnė:
veidas sulysęs, neskustas, akyse susirūpi
nimas ir sunkiai paslepiamas nuovargis, o
apranga... nepasakysi, kad prieš tave stovi
rajkomo sekretorius. Ankštas nudryžęs
švarkas apspurijusiais rankogaliais, po
juo megstinė liemenė, marškiniai be kak
laraiščio; nenusakomos spalvos kelnės ne
rūpestingai sukimštos į išklypusius gumi
nius batus,; ant didelės galvos valstietiška
kepurė siauru snapeliu. Viskas sena, su
glamžyta nešvaru, žmogus, neseniai matęs
Jurėną kabinete — tvarkingą, solidų, va
lyvą, — nejučiomis galėjo įtarti nenuošir
dumu, manydamas, kad sekretorius tyčia
dangstosi žvirblio plunksnomis, norėdamas
pabrėžti savo demokratiškumą ir tokiu bū
du peršokti tarp savęs ir valstiečių esan
čią distanciją, kurios, matyt, nesugeba ki
tokiais būdais įveikti. Tokiame spėjime ga
lėjo būti dalis tiesos, tačiau tik dalis. Vals
tiečiai laikė Jurėną savu. (Bent jam taip
atrodė). Jiems patiko jo šiurkštoka stačio
kiška kalba (labai skirtinga nuo tos kal
bos, kurią jis vartodavo kabinete su „savo
kadrais“ bei inteligentais), jo paprastu
mas, nusimanymas žemės ūkio reikaluose,
nors kartais visus nemaloniai nustebinda
vo nelauktos rajkomo priemonės, griežtai
prieštaraujančios paties sekretoriaus nuo
monei. Tačiau tokiu atveju jie rasdavo pa
teisinimą, sakydami: „Nieko nepadarysi.
Ir ant galvos yra viršininkas.“
— Pašėlusiai atšalo. Ką tu pasakysi?
Gegužės vidurys! — Jurėnas pasipurtė,
patrynė delnus. Jo stambi figūra priminė
Martynui Arvydą.
— Visada atšąla per sodų žydėjimą, —
atsakė Martynas, nesmagiai pasijutęs.
— O po to vėl prapliups lietūs. Bulvės
nesodintos, cukriniai vos pradėti, vasari
nės kultūros ne ką per pusę persiritusios,
kukurūzų dvidešimt procentų... Dzūkai
baigė sėją, o mes neseniai įėjome į dirvą.
Prakeiktos lygumos! — Jurėnas sudribo
kėdėn. — Bet kam tas rūpi? Laikraščiai —
sėk, radijas — sėk, iš Vilniaus kasdien
skambučiai: kiek pasėjai? Ryte gauni nau

nas... Velniai rautų tokius pavasarius!'
Martynas suprato tai kaip priekaištą.
— Mūsų kolūkis ne paskutinis rajone.
Stengiamės...
Jurėnas numojo ranka.
— Ūžimas, tas pats ūžimas... — sumur
mėjo, užsiėmęs delnu akis. Staiga pasipur
tė, tarsi norėdamas nuginti maudulį, ir su
visa kėde pasisuko į Martyną, kuris, už
ėjęs sekretoriui už nugaros, žiūrėjo pro
langą: — Stengiamės! Žmogau! Jei nori ži
noti, jūsų kolūkis man kaulu įstrigęs gerk
lėje. Tokia istorija! Per patį karštymetį...
Buvai aplankyti Toleikio?
Martynas linktelėjo galva.
— Gero mėnesio prireiks, kol atsistos
ant kojų. Kiaušas įlaužtas, pečiomentė....
Gydytojai nėra tikri, ar gerai galės valdyti
dešinę ranką. Prisidirbo...
Martynas gūžtelėjo pečiais. Jis nepritare
sekretoriaus smerkiančiam tonui, bet nesi
ryžo prieštarauti. Jurėnas užsiminė apie
tardymą. Martynas vėl nutylėjo. Ši tema
jam buvo skaudi, širdies gilumoje jis lin
kėjo sugauti niekšus ir nujautė, kad pro
kuratūra eina teisingais pėdsakais, tačiau
kai tardymas nieko neišpešė nei iš Lapino,
nei iš Šileikos su Strazdiene, ir buvo ap
kaltintas Pruncė Prancūzas, Martynas
lengviau atsikvėpė.
— Prokuratūra per lengvai pažiūrėjo,—
tęsė Jurėnas, nesulaukęs atsakymo. —Pa
sikėsinimas prieš komunistą . Čia jau
kvepia politika. Vienas idiotas negalėjo to
padaryti. Kur logika?
— Kokios logikos galima reikalauti iš
idioto? — paklausė Martynas, stengdama
sis įtikinti save.
Jurėnas pažvelgė į jį. Paprastu pašneko
vo žvilgsniu. Tačiau Martynas išskaitė ja
me nebylį klausimą: „Šileika tavo pusbro
lis? O Lapinas?“
Martynas nusišluostė ūmai sudrėkusią
kaktą ir apsidžiaugė, kai Jurėnas pakvietė
pavažinėti po kolūkį.
Išvažiavo Martyno motociklu, nes lengva
mašina ne visur lauko keliais galėjo
praeiti.
Pūtė šaltas rytys. Baltos debesų pusnys
griuvo pavasariška dangaus žydryne. Sau
lė bėgo iš paskos, čia pasislėpdama už ją
pasidabruotų keterų, čia kaip guvi išdy
kėlė kyšteldama nosies kraštelį, čia ūmai
atstumdama snieginę užuolaidą ir karštu
įsimylėjėlės žvilgsniu nuplieksdama visą
žemę.
(Bus daugiau)
vjs
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Baudžiavos laikais rykštėmis žmogų nu ną atvedė policija du 2 kuopos slapukus. sargybos būstinės koridorium įr suriko:
— Bėk, būsi areštuotas!
plakti būdavo paprastas dalykas.
Šostakas išsikvietė savo kuopą į rajoną,
Šostakas pasileido bėgti atgal į miestą.
Bet vergija išnyko, ir rykštės liko tik pasakė pamoksią ir įsakė slapukams įkirs
jos prisiminimas. Bet štai pernai vasarą ti po 50 rykščių. Patsai parūpino bizūnus Aš ir keletas kitų norėjome nutverti jį ir
du išdykę Glasgovo jaunuoliai Man saloje iš raitedų komandos ir paskyrė iš savo pasileidome vytis. Aš jau buvau visai ne
buvo nubausti rykštėmis už tai, kad užka kuopos stiprius vyrus bausmei vykdyti. betoli, kai pamačiau per keletą metrų nuo
binėjo keleivius gatvėse. Anglų visuomenė Paskirtieji atsisakė, sakydami, kad vadas savęs į šoną kiaušininę rankinę granatą,
buvo patenkinta tuo. Net pradėjo plaukti apsirinka tokią bausmę duodamas. Šosta smilkstančią ir riedančią. Šokau į šoną ir
piašymai atitinkamoms įstaigoms, kad bū kas įsikarščiavo. Tuojau įsakė areštuoti kritau ant žemės. Granata sprogo, nieko
tų grąžinta senų laikų bausmė išdykėliams tuos, kurie buvo paskirti bausmių vykdyti, nesužeisdama. Šostakas pabėgo.
Tai buvo apie pusę ketvirtos po’pietų.
jaunuoliams, patepant jų sėdimąsias beržo pats pasiėmė bizūną, liepė kelnes nusileis
medumi... Net kai kurie parlamento atsto ti ir gultis. Patsai kirto ir patsai skaičiavo O apie 5 valandą atvyko bataliono vadas
vai tokius prašymus yra pasirašę. O sau kirčius. Gavę rykščių, nelabai gaiėjo paju Goštautas, visi kuopų vadai ir leitenantai.
sio 14 d. buvo televizijoje sukviesti kai dėti. Vieną net nešte teko įnešti į karei Goštautas pasakė prakalbą rajone, o su
Su is baržos perstatytu laivu „Nevėžis"
atstovais prižadėjo aptarti padėtį sargy
kurie tų pasirašiusiųjų ir bausmių žinovai. vines.
po 4 va.andų Kelionės Kuisių mariomis pa
Buvo sekmadienis. Kareiviai laisvi nuo bos būstinėje.
Žinoma, pasirašiusieji tvirtina, kad tai ge
siekiau už ao Km nuo Klaipėdos esančią
Žvigaičiui ir man dalyvaujant pasitari
riausia bausmė išdykėliams sudrausti, bet užsiėmimų. Aš grįžau iš pulko štabo. Mūsų
Nidą. Čia vėl pasieniečių kontrolė, kaip ir
me
Goštautas prižadėjo areštuotuosius pa
kuopa
buvo
tiek
sujudusi,
kad
kiekvienas
žinovai
dėl
tokios
bausmės
turi
visai
kitą
įlipant į laivą. Vos apsigyvenęs mokykloje,
pradėjo siūlyti savo receptus. Mes, girdi, leisti, o nuplaktiesiems suteikti medicini
nuomonę.
buvau pakviestas prisistatyti į pasienio
Bet man, visa tai skaitant ir matant te kariaujame už lygybę, demokratiją, o čia nę pagalbą, o pačią bylą pavesti teismo ži
Komendantūrą užsiregistruoti. Buvau įspė
levizijoje,
kilo mintis' papasakoti, kaip mūsų karininkai nori atgaivinti senelių niai.
tas, kad prie jūros priėjimas uždraustas,
Tardymai ėjo dėl to, kas galėjo mesti
1919 m. mūsų kariuomenėje buvo panaudo vergiją, kai ir Rusijos caras jau buvo pa
įdomiausias momentas atėjo už pusmečio,
granatą.
Sukilėliai nurodinėjo, kad metė
naikinęs
rykščių
bausmę.
Galų
gale
susi

tos
rykštės,
o
tai
davė
pagrindo
įgulai
su

kai pasienio komendantūros komendantas
kalbėjom, kad visiems nėra ko šūkauti, bet Šostakas. Šostakas išsigynė. Žvigaitis spė
kilti.
papulkininkis Tuševskij surinko miestelio
1919 m. pradžioje Šiauliuose visos svar reikia išrinkti atstovus, kurie pasimatytų jo, kad tik šostakas galėjo mesti, niekas
inteligentiją į žvejų klubą duoti instrukci
biosios
vietos buvo užimtos vokiečių. Pvz., su nuplaktaisiais ir iškviestų pulko vadą, kitas, bet jis pats nematė, kas metė. Aš
jų. Kalbėjo keletą vaiandų apie užsienio
geležinkelio stotyje visi tarnautojai vokie arba sučiupti Šostaką, areštuoti ir perduo aiškiai mačiau, kad granata riedėjo šostaagentus, sienos pažeidėjus ir galop paskelčiai kariškiai, tik vienas kitas nežymus ti bataliono vadui. Delegacijon pateko ko link, todėl jis mesti negalėjo. O tardy
- bė, jog iš vietos gyventojų sudaromos pa
darbininkas
lietuvis. Be specialaus leidimo pusk, žvigaitis ir aš. Bataliono vadas buvo mo metu pasakiau, kad nemačiau, kas me
galbinės grupės sienų pažeidėjams su
negalėjai stotyje pasirodyti. Pašte buvo Goštautas. Mes per ryšių komandą naudo tė, tik pamačiau, kad sukosi vietoje rūkgauti.
daugiau lietuvių, bet pašto vedėjas ir ke jomės telefonu, bet nieko iš pulko štabo dama.
Neteko ilgai laukti, kai mūsų mokyklos
Sukilimas buvo baigtas. Batalionas buvo
letas
kitų pareigūnų buvo vokiečių kariai. negalime atkviesti, nes nė vieno jų ten
mokytojai vieną vidurnaktį buvo sušaukti
nėra, tik yra telefonistai ir vienas rašti priskirtas prie trečiojo pulko, kuris paskui
Vokiečiai
spartakai
(komunistai),
kurie
į mokyklą ir turėjo dalyvauti pasieniečių
priešiškai žiūrėjo į Lietuvos kariuomenės ninkas. Maždaug po valandos atsirado Šos gavo D.L.K. Vytauto vardą.
pratybose. Buvome išstatyti keli kilomet
Man asmeniškai rūpėjo sužinoti, kas tą
kūrimąsi, buvo susigrupavę Joniškio link. takas prie telefono ir prižadėjo atvykti į
rai nuo miestelio miške ir turėjome sekti,
granatą galėjo mesti. Tretiems metams
kareivines.
Ten
ne
tik
visi
odų
fabrikėliai,
bet
ir
pri

ar nepamatysime „sienos pažeidėjo“. Pa
Kareiviai, kad ateina šostakas, grupa baigiantis sužinojau. Kai tada naktimis
vatūs namai buvo perpildyti jais. Dalis jų
dėtis buvo nejauki. O kas, jeigu tai ne pra
dar laikėsi Gubernijos dvare ir medinėse vosi prie vartų, nors jie buvo įspėti, kad būdavo aliarmai, tai būdavo išduodamos
tybos, o reams įvykis, ką mes beginkliai
kareivinėse. Frenkelio fabrikas buvo sau per daug nesigrupuotų. Bet jie nebeklau kiekvienam kareiviui granatos. Jos kar
galėtume padaryti prieš ginkluotus sienos
sakimšai prisikimšęs, bet šitie jau nepri sė, veržėsi prie vartų įr už vartų, šūkau tais nebūdavo atimamos ir pavojui pra
pažeidėjus? Supratau, kad mes buvome
klausė spartakams ir buvo gana geri lietu dami savo nuomones. Iš tų visų šauksmų ėjus, nes, vienam jų praėjus, greitai kitas
žmogiškas masalas, kurio rizikinga padė
vių draugai. Aplink geležinkelio stotį buvo nieko negalėjai suprasti. Atrodė, lyg bitės ateidavo. Tas kareivis niekada nebuvo me
tis niekam nerūpi. Dažnai pasitaikydavo,
nesugriautų namų, tai čia gyveno daugiau ūžia avilyje. Sargybos būstinės priekinis tęs granatos ir norėjo išbandyti. O mesda
jog mano kolegos Klaipėdos buriuotojai
sia vokiečių vyresnybė. Už stoties, Kelmės įėjimas buvo apie 15 metrų nuo vartų mies mas jis nenumatė, kad bus pavojus mums,
atplaukdavo į Nidą jachtomis. Vienas ki
link, buvo belaisvių barakai. Belaisvių be to link. Šostakui nebuvo pranešta, kad jis jis norėjo tik pagąsdinti, bet ne užmušti
tas pramuštgalvis įsitaisydavo nakvynei
buvo mažai, bet ten dar visur vokiečių įgu bus areštuotas, todėl jis ėjo sau ramiai iš Šostaką. Jis patsai gailėjosi tai padaręs.
šieno kupetoje. Pabusdavo rytą apstotas
Šostakas buvo nukautas mūšyje prie Va
miesto pėsčias. Mudu su Žvigaičiu laukė
los tebetvarkė viską.
pasieniečių, kuriems apie „pasislėpusį šni
Patsai miesto vidurys buvo griuvėsių me jo sargybos būstinėje, šostakas, priėjęs rėnos, Žvigaitis antrojo karo pradžioje bu
pą“ pranešdavo vietos ruseliai.
krūva, vos vienas kitas namas gyvenamas. sargybos būstinės vartelius, sustojo pasi vo vokiečių sušaudytas Šiauliuose.
Išgyvenau Nidoje ilgiau kaip metus, bet
Taigi šis sukilimas nieko bendra netu
Lietuvių miesto komendantūra turėjo raš klausyti, kas ten per triukšmas prie įgu
tik vieninteli kartą teteko pabraidyti jūro
Šateikis
tinę Vilniaus gatvėje netoli plento, bet jos los vartų. Tuo tarpu vienas kareivis išbėgo rėjo su komunizmu.
je. Buvo sekmadienis, sėdau į pažįstamo
įgula gyveno vyrų gimnazijoje, kuri dar
šoferio sunkvežimį, ir važiavome parvežti
buvo nesugriauta. Pati gimnazija neveikė, Lietuviški gaminiai Leipzig^ mugėje
Lietuviški gaminiai pasaulinėj parodoj
žuvies iš žvejų, kurie mažais laiveliais žve
nes vyrai buvo išėję savanoriais. Gimnazi
1967 metų pasaulinėj parodoj Montrealy
joja pakrantėje. Vieta, kur privažiavome,
Leipzigo mugėj (rytinėj Vokietijoj) So jau rengiasi dalyvauti ir Sovietų Sąjunga.
jos namai atstojo kareivines, surenkant ir
aptverta spygliuota viela, stovi pasienie
apmokant savanorius naujokus. Mergaičių vietų Sąjunga šį pavasarį turės paviljoną Jau paskirtas tam reikalui generalinis ko
čio sargybinio bokštas. Ten pat su specia
gimnazija Vilniaus gatvėje veikė, o mer ir Lietuvoj gaminamoms prekėms rodyti. misaras (B. Borisovas), ir jau parengtas
liais suktuvais nakčiai ant kranto ištrau
gaičių bendrabutis buvo Zubovo rūmuose. Rodys lapių, triušių ir audinių kailiukus, paviljono projektas 13 tūkstančių kvadra
kiami ir visi laiveliai — dorkės.
Aplink šią vietą visi privatūs namai buvo kailių imitacijas, galanterijos prekes, lini tinių metrų naudojamo ploto. Atsigabens
Kas vakarą visas paplūdymis 4-6 m plo
švarūs nuo vokiečių, todėl čia įvykdavo ir nius ir dirbtinio šilko audinius, rankinu ir Lietuvoj savo įrengtosios pramonės ga
čiu akėčiomis suakėjamas. Tas pats Palan
lietuviškų pramogų. Balandžio ir gegužės kus, kelioninius krepšius, avalynę, maisto minių: šlifavimo staklių, elektrinių suviri
goje ir Neringos Smiltynėje, kur dienos
mėnesį Zubovo parke būdavo gegužinių. gaminius.
nimo prietaisų, magnetofonų, radijo-magmetu vasarą žmonėms leidžiama maudytis.
Kai prisirinko daugiau savanorių, buvo
Avalynės skyriuje numatyta ir savotiš netofonų, gintaro ir kailio dirbinių, žuvies
Likusis pajūris, kuris neprieinamas civi
įsteigtas Šiaulių atskiras batalionas. Bata kų kraštutinumų: kurpaitės iš gintaro ir konservų, drabužių ir net pramoninės ga
liam, taip pat laikomas suakėtas. Visoje
liono įgula nukelta ant Kelmės plento, į Nū kurpaitės mediniais padais.
(Elta) mybos lietuviškų tautinių kostiumų. (Elta)
jūros pakrantėje kas keli km stovi pasie
rokų odos fabriką. Bataliono štabas (nebe
niečių stebėjimo bokštai. Sargybos stovi
prisimenu gatvės) buvo vienuose namuose
dieną ir naktį, bet gana primityviai aprū
tarp griuvėsių, einant stoties link. Karipintos: automatas, arklys, šuo, gal telefono
ninkija irgi gyveno mieste privačiuose bu
ryšys.
tuose. Prie kareivių buvo tik dežuruojanTodėl suprantama, kodėl tokie gausūs
čio būstinė, kurioje nuolat būdavo dežupasieniečių daliniai. Trūkumą technikos
Kaip Kristus skelbė
(19)
ruojančio karininko pavaduotojas. O tik
atstoja išmuštravoti karo prievolininkai iš
Iš
tikro
Saulius
neturėjo
jokio
susisieki

roji
dežuruojančio
karininko
būstinė
buvo
kalėjime esančioms dvasioms
įvairiausių rajonų, tik ne iš kolonizuoja Sunku be paso
mo su Samueliu; jis tik išgirdo balsą vieno
Didžiausia retenybė Vilniuje — viešbu bataliono štabo raštinėje mieste.
mos Lietuvos. Pasitaiko tik lietuviai vertė
Sužinojus tad, kas yra „dvasios,“ ku
Vieną gražią naktį vokiečiai užpuolė ar daugiau anų „kalėjime esančių dvasių“,
jai, kurie iš anksčiau yra susirišę su mili čių administratorių šypsena atvykusiems
lietuvius. Lietuvių senų karių batalione kurių darbas nuo tvano laikų buvo žmoni rioms, kaip sako Petras, Jėzus skelbė, da
keleiviams
(išimtis
užsieniečiams).
Vieš

cija ir sovietiniu saugumu. Patys pasienie
buvo maža, nes daug būdavo vis iškoman- ją apgaudinėti, ypač dalykuose, kurie susi bar turime klausimą, O kaip tasai skelbi
čių daliniai priklauso saugumo ministeri butyje keleivį priima kaip priešą. Jei atsi
diruojama į kitas dalis. Kiti visi buvo nau ję su pomirtine padėtim. Prisiminimas mas buvo atliktas? Kaip Jėzus galėjo būti
tinka,
kad
jis
neturi
paso
su
savim,
nėra
jai, ir jos politiškai patikimi karininkai
jokai ir dar kol kas neapmokyti, kaip gink Šventajame Rašte apie žynius, burtininkus šeoilyje, arba badese, kur nėra jokio susiži
kas keli metai perkeliami vis į kitas tar vilties jam gauti nakvynę: į akis įtaria,
kad gal vagis. Kreiptis į miliciją liudijimo, lą naudoti. Net ir pačių ginklų nebuvo. ir raganas pasiūlo mums mintį, kad per nojimo, ir tuo pačiu laiku galėjo skelbti ši
nybos vietas visoje Sovietijoje.
Užėmę Nurokų kareivines, vokiečiai įsakė tuos tarpininkus nupuolusieji angelai mė tiems nupuolusiems angelams? Tikras iš
Palyginkime techniką vakaruose ir tech kad ne vagis — ne išeitis, nes ten gauna
naujokams išsiskirstyti. Daugumas tuo ir gindavo bendrauti su Izraelitais. Bet. aiš aiškinimas šito atrodančio nesutikimo yra
pažadą
tik
ištirti
tą
klausimą
ir
atsakyti,
niką rytuose, padedančią pereiti nelegaliai
pasinaudojo. Paskui kiti grįžo, o kitiems ku, kad ilgainiui šitie burtininkai pakeičia visai lengvai surandamas tada, kai mes
valstybines sienas. Vakaruose gali nusi ar galės išduoti kokį liudijimą, kurį paža
reikėjo ir policijos, kad sugaudytų, žodžiu, savo apsireiškimų būdą. Tūlą laiką burti- nuodugniau išnagrinėjame šitą Šventojo
da
ne
greičiau
kaip
už
savaitės.
Automati

pirkti dvivieti povandeninį laivuką, mažą
vokiečiai nuginklavo Šiaulių miesto ko ninkystė buvo įsigalėjusį Naujojoj Angli Rašto vietą. Mūsų paprastuose vertimuose
nėj
užkandinėj
neduoda
peilio
nei
šakutės,
radaro aparatą, kuris tamsoje keliasde
mendantūrą, nekalbant jau apie štabus ir joj ir Ohio ir visoje Europoje; bet dabar apaštalo pasakyta, kad Jėzus „nuėjo ir
šimt metrų spinduliu parodo visų gyvų bū nes, girdi, juk pavogsi. Į geresnį restoraną
jų raštines. Bet kulkosvaidžių kuopa atsi ji nyksta, ir jos vietą užima spiritizmas, o skelbė kalėjime esančioms dvasioms“ Ku
be
kaklaraiščio,
nes
irgi
įtaria,
neleidžia
tybių judėjimą, įtaisą žmogui ant nugaros,
laikė, kuri gyveno šalia miesto bažnyčios, su juo taipgi mažėja staliukų kilnojimas rie gi pažįsta graikų kalbą, sutinka, kad
kuriuo galima perskristi upę, sieną ir t.t., kad gal koks valkata ar vagis (išimtis ir
ir pasitraukė į kaimą. Kiek buvo sužeistų ir barškėjimas įr jų vieton iškyla reikšra- žodžiai „nuėjęs skelbė“ yra vartojami
radio siųstuvus, nardytojo deguonies apa čia užsieniečiams, kuriuos įsileidžia bet
— neatsimenu, bet 8 lietuviai buvo nukau regystė ir bandymai materializuotis. Mūsų prasme darymo ko nors, o ne nuėjimo į ku
kaip
apsirengusius).
ratą, įvairių rūšių ginklus ir t.t.
Toks niūrus Vilniaus paveikslas buvo ti. Vokiečių nuostoliai buvo dvigubi.
Viešpaties ir apaštalų dienomis „piktosios rią nors vietą. Kitaip sakant, žodis „nu
Tačiau vakaruose tie prietaisai naudo
šitaip viską išblaškius, naujokai jau dvasios“ daugiausia apsėsdavo ir paverg ėjo“ yra be reikalo pridėtas prie teksto.
(E)
jami daugiausia pramogai, nes, norintieji nupieštas „Tiesoje“ gruodžio 10 d.
rinkdavosi labai nenoriai. Patsai batalio davo savo aukas.
Senovėje paprastai buvo vartojami tokie
iškeliauti, išleidžiami pro paradines duris.
nas buvo sutrauktas į vieną krūvą. Kulko
išsitarimai, ir dar šiandien kai kurie juos
Dabartinis piktųjų dvasių darbas
To nėra rytuose. Apie tokius aparatus Nauji kepyklų riminiai
svaidžių kuopa irgi įsikūrė tame pačiame
tebevartoja.
žmonės visai nežino, jų nėra ir parduoti.
Gavę
kartą
įgaliojimą
materializuotis
ir
Vilniškė „Elta“ skelbia, kad Vilniuje pa Nurokų fabrike. Naktimis būdavo budima
Dr. Ben. Wilson savo angliškame Em
Priešingybė yra ir dėl įsileidimo. Sovie sirodė naujos rūšies „baltarusiška“ duona, su parengtais kulkosvaidžiais. Kai kurio pasidaryti žmonėmis ir neteisėtai panau
phatic Diaglott išverčia šitą Rašto vietą
dodami
tą
įgaliojimą,
nupuolusieji
angelai
tiniai kolonialistai įvairiausiais kanalais kuri turinti didelę paklausą.
mis dienomis kuopa išeidavo užsiėmimams
varo agitaciją „už sugrįžimą į tėvynę“.
Kepyklos dar pradėsiančios kepti pieniš ir tą dieną nebegrįždavo. Budėdavo lau vis dar nori panaudoti tą galybę, žmonėms taip: „Jis skelbė kalėjime esančioms dva
Tur būt, 99,9 pro" visų suagituotųjų, jeigu ką duoną, pieniškus pjaustytus batonus, kuose, ypač Žaliukų ganyklose. Jei būtų tarpininkaujant, arba apsėsdami juos ir sioms“. Mat, jis nevartoja žodžių „nuėjo
tokių susiranda, gauna leidimą grįžti. Tuo pienišką keksą. Tiems gaminiams būsią užpultas batalionas, tai kuopa galėtų vo paimdami savo kontrolėn jų protus. Ta ir“, nes jie nebuvo reikalingi šiame tekste.
tarpu vakaruose, norint patekti į JAV, rei panaudojami nugriebto pieno milteliai, (r) kiečius pulti iš šalies. Batalionas jau kiek čiau aišku, kad žmogaus valia pirma turi Išnašoje jis aiškina, kad ir kiti rašytojai
kia po keletą metų laukti eilėje, ir tai dar
atsigavo, įsitaisė ginklų, bet vis buvo pa | pasiduoti šitų piktų dvasių apsėdimui. Kai sutinka su juo. Taigi, išmetus laukan anuo
ne visi gauna vizą.
rengties
stovyje, kol vėliau išsikėlė iš gi jos pavergia sau ką nors, tada jau tokių du žodžiu, tekstas šitaip skaitomas: „Nes
Paliko visiems laikams žalkepuriai — Randakevičiaus kilmė
valia lieka taip sulaužyta, kad ji nebegali ir Kristus kartą numirė už nuodėmes, Tei
Šiaulių.
Alfonsas Randakevičius, Valstybės Sau
pasieniečiai toli už mirties sienos. Paskuti
joms
pasipriešinti; todėl Jėzaus ir apašta susis už neteisiuosius, kad jis mus atvestų
Šitaip įtemptai gyvenant, beveik nebū
nis su jais susitikimas buvo Lietuvos Bras gumo Komiteto pirmininkas (vyriausias če
lų patarnavimas buvo labai įvertintas vel pas Dievą, numarintas, tiesa, kūnu, bet gy
davo
tos
dienos,
kad
policija
nepristatytų
vas padarytas dvasia, jis skelbė kalėjime
tos stotyje, prie dabartinės sienos su Len kistas) Lietuvoj, 1940 metais yra buvęs slapukų, žinoma, slapukus bausdavo, bet nių apsėstųjų jų dienomis.
kija, o pavažiavus kelis šimtus metrų, Kaišiadorių valsčiaus komsorgas, t.y. kom kai kuriems bausmės neužtekdavo, jie ne
Nors šitie nupuolę angelai laiks nuo lai esančioms dvasioms“ (1 Pet. 3:18, 19). Aiš
(E)
ku, kad jis skelbė šitiems nupuolusiems
sustojome keliolikai minučių — grožėjo jaunimo organizatorius.
pasitaisydavo. Kitas net 4-5 kartus pasi ko keičia savo susisiekimo ir žmonijos ap angelams savo mirtimi ir prisikėlimu. Jis
mės spygliuotuoju aptvaru, skiriančiu Sogaudinėjimo
metodus,
tačiau
jų
įtaka
vi

šalindavo pas mamą.
davė jiems pamoką savo ištikimumu Dan
vietijos „rojų“ nuo Vakarų, ir gailėjomės
GERI KAIMYNAI
Kartą dežuruoj ančių karininku buvo suomet yra atitolinimas nuo Dievo ir nuo
Šiaurinėje Australijos dalyje, Robinzo Šostakas, 2 kuopos vadas. Kaip tik tą die jo žodžio tiesos, šiais laikais daug pasako giškajam Tėvui ir Sutvertojui, prie kurį ši
jama apie pasikalbėjimą su numirusiais. tos „dvasios“ buvo sukilusios.
no upės baseine, gyvena viena mažai ištir
(Bus daugiau)
Tačiau tūkstančiai padarytų bandymų —
ta krokodilo atmaina, kuri „taikiai“ sugy
JEI REIKIA PASIŲSTI SIUNTINĮ vena su vietiniais gyventojais. Jie ramiai
susietų su mokslu ir kitokių, — kokias gi
ŪGIS — NE KLIŪTIS
Kas domisi Tiesa, reikalaukite (nemo
pasekmes jie turėjo? Kaip Endoros burti
maudosi tarp krokodilų, o vaikigaliai iš
— KREIPKIS Į
Frankų
karalius
Pipinas Trumpasis ninkei paikiausiomis klastomis pavyko su- kamai) spaudos, knygelių ir traktatų šiuo
dykaudami net užsikaria krokodilams ant
LIETUVIŲ NAMŲ BENDROVĘ, nugarų. Nebuvo nė vieno atvejo, kad kro (714-768) tokią pravardę gavo dėl mažo vedžioti Saulių, taip panašiai daugelis įsiti adresu:
L.B.S.A.
kodilas parodytų agresyvumą. Taip, ma ūgio — 135 cm. Tačiau ūgis jam netrukdė kino, kad jie turėjo susisiekimą su savo
2, LADBROKE GARDENS,
tyt, yra dėl to, kad šiose vietovėse kroko puikiai valdyti kardą, beveik puse metro mirusiais draugais ir giminėmis. Bet su 212 E. Third St., Spring Valley, Hl.
U.S.A. (61362)
dilai ne tik nemedžiojami, bet dar ir pa ilgesnį už jį patį. Karalius visoje armijoje tuo viskas pasibaigia. Jokios vertingos in
LONDON. W.ll.
maitinami vėžliais ir smulkiais laukiniais buvo vienas geriausių karių, kovojusių formacijos dar niekados niekas negavo
spiritizmo keliu.
kardu.
Apmokamo skelbimo teisėm
paukščiais.
itfuo melais gavau vūniaus švieumo mimsiei.jos pasvyrimą ainiu i maos sepiynmeię muK.yA.14 n-uisių nemigoje.
iiuvyn.i | uaiouvieų neouvo taip pa
prasta. iki pal mazaaug laov metų Kuršių
nemiga pmuause pasienio zonai n r. 2.
rexo Kiaipeuos įuostu uemajam mumijos
posKyiiUi pauuoti paieisKimų su įvairiais
aoKumentais, Kad duotų leiaimą apsigy
venti n moję. Po mėnesio žeidimas buvo
gautas, i mano pasą įspaustas antspaudas
su rusisKu užrašu: „uždraustosios zonos
Nr. 2 gyventojas-.
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tų vargšų vaikinų — žalkepunų, kurie,
apviiKU
kombinezonais,
komunistinio
unaaniKo pi įžiūrimi, landžioja po vagonų
apačia, laipioja stogais — buvo sušilę, išsipaišinę, beieškodami „sienos pažeidėjų“.
neoeieks KiausyLs jaunos mokytojos pa
sakojimų, kaip vienos ekskursijos metu ji
nai su savo kiases mokinėmis buvo sulai
kytos pasieniečių miške, rasirodo, jos bu
vo priartėjusius prie jūros. Išsisuko, aiškindėmosios, jog esančios be mokytojos ir
paklydusios.
Nebeteks išgirsti vėlų vakarą telefono
skambesio ir kaip budinčiam auklėtojui
atsakyti į rusišką klausimą: „Ar yra pas
jus toks Garnys ir Kubilius“? — Taip, —
skamba mano atsakymas. — Jie yra sulai
kyti pasienio komendantūros, — girdėti
rageiyje. Apie įvykį pranešu direktoriui,
nuvykęs į jo butą.
SeKančią dieną mokykloj tik ir kalbama,
jog praėjusią naktį paryčiais tik su trum
pomis sportinėmis kelnaitėmis parbėgę
mokiniai: Garnys ir Kubilius. Jie buvo su
laikyti su sportine valtimi, kai bandė „pri
artėti“ prie marėse stovinčio užsieniečių
laivo. Jų rūbai buvo likę Dangės upės irk
lavimo stotyje.
Nebeteks išgirsti iš mokytojos, turizmo
entuziastės, nusiskundimo, jog, jai vykstant
su savo turistų-mokinių grupe į „respubli
kinį turistų sąskrydį „Taika ir draugystė“,
įvykusį prie Dusios ežero netoli Metelių,
buvusi įtarta kaip šnipė ir sulaikyta ap
klausinėti.
Nebeteks nustebti, jog, panorus nuvykti
į 1959 metais Nidoje vykusį turistų są
skrydį, dar reikalingas milicijos leidimas.
Nebereikia laukti, kol bus gautas leidi
mas nuvykti draugiškoms varžyboms pas
Liepojos buriuotojus.
Nebeteks vienintelį kartą per dešimtį
metų, esant aktyviu Klaipėdos jachtklubo
nariu, išplaukti su jachta kelias jūrmyles
į jūrą ir mąstyti: o kad taip migla, kad
taip pasukti Švedijos link? Bet kur sovie
tiniai pasienio kateriai, o kas atsitiks tė
vams?
Maskvos statytinis Ulbrichtas išleido
naują potvarkį, jog ryšium su nardymo
sporto „vystymu“ privatūs nardymo apa
ratai neleistini turėti. Tokiais potvarkiais
bandoma sustabdyti žmonių nėrimą į
laisvę.
Daug kalbama, rašoma apie „geležinę
uždangą“. Bet šitoji mirties siena bus tik
tada suprasta ir įvertinta, kada mes asme
niškai su ja susidursime. Bet, iki tas įvyks,
komunistinis teroras gali užvaldyti nau
jas sritis. Lankydamiesi Europoj, bent vi
dutiniam įspūdžiui susidaryti, aplankyki
me Berlyno mirties sieną, prie kurios ko
munistiniai kolonialistai taikos metu jau
nužudė daugiau kaip šimtą žmonių. Spyg
liuotoji viela su joje pakibusiu pašautu
bėgliu slenka dešimtmečių bėgyje vis to
liau į vakarus. Mums — pavergtiesiems
Lietuvoje— blogiau nebus, o įspėti lais
vuosius — žmogiška pareiga!
A. VHuckis
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VĖL KALBA CHICAGA!

Europos lietuviu kronikų
priimami komisan parduoti ir, žinoma,
taip pat kaip aukos.
Šiuo metu Draugijos valdybą sudaro:
NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖ
pirmininkė B. Daunorienė. sekretorė D.
D. Britanijos Jaunimo Metų Komitetas Piščikienė, kasininkė R. Petrušaitytė.
rengia Lietuvos Nepriklausomybės — Va Draugijos adresas: Dainava, 1 Ladbroke
sario 16-tosios minėjimą vasario 19 d. (šeš Gardens, London, W. 11.
tadienį), 7.30 vai. vak. (labai punktualiai,'
visi dalyviai prašomi nesivėluoti) Londono
JAUNIMO METŲ ŽENKLAI
Sporto ir Socialinio Klubo salėje (345a
AUTOMOBILIAMS
Victoria Park Road, London, E. 9).
Programoje: Lietuvos Pasiuntinybės Pa Jau gauti Jaunimo Metų automobilių
tarėjo V. Balicko žodis, stud. Romo Kinkos ženklai, kurie yra klijuojami viduje ant
paskaita, o meninėje dalyje ba etas, dekla lango. Ženklas yra stilizuotas Vytis raudo
macijos, klasikinė muzika, tautiniai šokiai, name dugne. Kas norėtų įsigyti ar sutiktų
Šv. Kazimiero bažnyčios choras.
paplatinti, rašykite D.B.L.B-nės sekretoPo programos bus šokiai, kuriems gros desnė auka Jaunimo Kongresui paremti),
J Parulis, o jaunasis Petras Parulis jauni riui: 32, Puteaux House, London, E.2.
mui. Kviečiame visus atsilankyt.
Vieno ženklo kaina 5 šilingai (ar ir diD.B.L.J.M. Komitetas
GRAND NATIONAL LOTERIJA
VASARIO 16 D. PRIĖMIMAS
Lietuvių Šv. Kazimiero Bažnyčios Komi
Nepriklausomybės Paskelbimo sukakties tetas rengia arklių lenktynių loteriją
dieną, vasario 16 d., vakare Lietuvių Na „Grand National“, kuri bus kovo 26 d.
muose DBLS Valdyba ruošia priėmimą ki
Bilietai platinami visose didesnėse lietu
tataučiams — lietuvių tautos draugams. viškose kolonijose Šv. Kazimiero bažnyčios
rėmėjų.
NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖS
D. BRITANIJOS LIETUVIŲ JAUNIMUI
PAMALDOS
Visi jaunuoliai, kurie yra gavę Jaunimo
Vasario 20 d. (sekmadienį) Lietuvių šv.
Kazimiero bažnyčioje bus atnašaujamos Kongreso dalyvio anketą, prašomi kuo
Šv. Mišios už Lietuvą 11 vai. rytą. Jas už greičiau užpildyti ir grąžinti D.B.L.J.M.
prašė J.E. Lietuvos Ministeris Londone Komitetui: 32 Puteaux House, London, E2.
Jaunuoliai, kurie dar nėra apsigalvoję,
B.K. Balutis.
Kadangi šios pamaldos yra ypatingos, prašomi paskubėti, nes visos dalyvio anke
visi tautiečiai, o ypač jaunimas kviečia tos turi būti grąžintos į JAV iki kovo 1 d.
■ D.B.L.J.M. Komitetas
mas gausiai dalyvauti.

LONDONAS

LONDONO SEKMADIENINĖ
MOKYKLA
Ji veikia sekmadieniais, tuojau po pa
maldų, klebonijos patalpose. Visi tėvai, tu
rintieji mokyklinio amžiaus vaikų, privalo
leisti juos į šią mokyklą. Tėviška pareiga
savo vaikų neskriausti, o duoti jiems ta’,
kas galima ir nieko nekainuoja, kad pra
moktų savo tėvų kalbos.
PER 3 MĖNESIUS IŠMOKĖJO
£82.5.9 PAŠALPŲ

Londono Lietuvių Moterų šalpos D-ja
DAINAVA, kurios narių skaičius vos teprašoka tuziną, nuo 1965 m. rugsėjo 19 d.
iki tų pačių metų gruodžio 23 d. sušelpė
senelius, ligonius, kalinius, mokyklas, iš
mokėdama 82.5.9.
Dainaviečių pajamas sudaro jų rengia
mieji tradiciniai baliai ir kalėdinis bazaras. Tiek balius, tiek bazarus jos surengia
vieno tikslo vedamos: surinkti kiek nors
lėšų ir vėliau tuos pinigus atiduoti tiems,
kurie daugiausia reikalingi. Suprantama,
kad tos pašalpos gal ir nėra didelės me
džiaginės reikšmės, be<t jos suteikia didelį
džiaugsmą, kad vargan patekęs nėra pa
mirštas savųjų.
Dainavietės gauna daug laiškų iš tautie
čių, prašančių paramos. Aišku, kad jos iš
savo kuklių sumų neįveikia visų sušelpti.
Didžiąją dalį tokių laiškų, ypač iš tautie
čių, gyvenančių Lenkijoje, jos persiunčia
BALFUI. Daugiausia išmokama Kalėdų
proga Anglijoje gyvenantiems seneliams
ir ligoniams, o jų vis daugėja, nes, kaip sa
koma, „laikas eina visą laiką“...
1965 m. rugsėjo 18 d. Draugijos kasoje
buvo ......................................... 53.14.9
1965 m. spalio 9 d. Rudens ba
liaus pelnas ............................... 49.4.6
1965 m. kalėdinio bazaro pelnas 63. 6.2į
Viso pajamų
£166.5.5į
Per tą patį laiką pašalpų išmokėta 82.5.9
Kitų išlaidų turėta
9.6.4
Viso išlaidų
91.12.1
Tuo būdu šiuo metu kasoje liko £74.13.41
Nors iki .Kalėdų toli, bet dainavietės iš
anksto prašo Kalėdų Bazarui parengti fan
tus: rankdarbius, medžio drožinius, pa
veikslus ir kitokią tautodailę. Tie dalykai

LIETUVIŲ ŠVENTO KAZIMIERO
BAŽNYČIOS CHORO VAKARIENĖ
Sausio 22 d., šeštadienį, Sporto ir Socia
linio Klubo salėje chorui buvo suruošta
metinė vakarienė. Ją ruošia lietuvių para
pija — šįkart komiteto parengimų sekcija
(S. Puidokas, J. Guoga, Aida Guogienė, N.
Čepaitienė, J. Bosikienė, Čepaitis ir V.
Puidokienė).
Prie valgiais apkrauto stalo susėdus
choristams ir svečiams, klebonas J. Budzeika, MIC, pakvietė J. E. vysk. Praną
Brazį palaiminti stalą. Vėliau klebonas pa
prašo vyskupą tarti žodį choristams. Vys
kupas aptarė didelį choro atliekamąjį dar
bą lietuvybei išlaikyti. Vyskupo žodžiais,
giesmės ir dainos kelia aukštyn žmogaus
jausmus. Be to, pažymėjo, kad chore turė
tu dalyvauti visi, seni ir jaunimas.
Klebonas pažymėjo, kad iš tiesų chorui
reikėtų stiprėti ir augti, ir pranešė, kad
R Černienė sutiko dirbti su jaunimo cho
ru. PLB D. Britanijos Lietuvių B-nės Val
dybos p-kas J. Alkis nurodė, kad choras
bus geras, jeigu visi nuoširdžiai lankys re
peticijas. LAS Anglijos Vietininkijos p-kas
P. Mašalaitis iškėlė mintį, kad su daina
buvo laimėti visi didieji Lietuvos mūšiai,
Lietuvos nepriklausomybė buvo apginta
dainuojančių savanorių. P. Bulaitis kalbė
jo choristų vardu, nes jis chore dalyvauja
jau daugiau kaip 50 metų.
Chorvedys J. Černis padėkojo visiems
už gražias mintis chorui.
Po. to J. Parulis akordeonu ir J. Grikietis smuiku pagrojo keliolika liaudies
dainų.
Išsidainavus pradėta šokti ir dar dai
nuoti. žodžiu, vakarienė buvo viena iš
nuotaikingiausių.
Vakarienės vedėjas S. Kasparas pranešė,
kad joje netiesiogiai dalyvavo net JAV lie
tuviai. F. Senkuvienei lankantis Chicagoje, J. Pečkaitis įteikė dovaną choristams,
kuri buvo panaudota praturtinti vakarie
nės stalui. Be to, prie vakarienės prisidėjo
Sporto ir Socialinis Klubas ir A. Kutka, už
ką parapijos komitetas dėkoja jiems.
S.K.

HALIFAXAS
PELNINGAS TAUPYMAS

LIETUVIŠKOS VESTUVĖS

Sausio 29 d. Halifaxo St. Mary‘s bažny

MŪSŲ RĖMĖJAI

Apsimokėdami už kalendorių, Nidos
Knygų Klubo leidžiamąsias knygas ar „Eu
ropos Lietuvį“, šie tautiečiai dar buvo ma
lonūs pridėti aukų lietuviškam spausdin
tam žodžiui paremti: 45 šil. St. Starolis,
17 šil. S. Tadaravičius, 13 šil. B. Čapas,
9 šil. J. Dimša, po 7 šil. V. Girėnas ir A.
Gudliauskas, po 3 šil. P. Miliauskas, J. Vo
sylius, V. Apanavičius, M. Tulytė, A. Pet
kevičius, B. Gailiūnas, V. Puidokas, J. Na
vickas, A. Kubilius, K. Ežerinskas, A. Andriušaitis, P. Simonaitis, J. Venskūnas, S.
Gabalis, J. Šergalys, P. Lechavičius ir K.
Mickus, 1.6 šil. J. Mačys.

NOTTINGHAMAS
VASARIO 16 MINĖJIMAS
Vasario 26 d., šeštadienį, 7.30 vai. p.p.,
Ukrainiečių Klubo patalpose (30 Bentick
Rd.) rengiamas Vasario 16 platesnio masto
minėjimas.
Programoje: kun. A. Gerybes paskaita,
meninę dalį išpildo A. Maldučio vadovau
jamas Nottinghamo lietuvių vyrų dvigubas
kvartetas, akompanuojant akordeonu K.
Venskui, taip pat mergaičių tautinių šokių
grupė, vadovaujama Kr. šnelytės, pašoks
tautinių šokių.
Po to prie alučio vyks pasilinksminimas,
kuriam K. Venskaus vadovaujama kapela
„Daina*.* grieš iki 11.30 vai.
Kviečiami Nottinghamo ir tolimų apy
linkių lietuvius gausiai dalyvauti.
DBLS Sk. Valdyba

pasimaudyti, kur savo atostogas šauniai
praleisti. Mums būtų malonu žinoti, kiek’
Tamstų atvyks į Chicago, tad sėkmės!
Dar keletas patarimų. Jei kas galėtų,
tegu įsigyja praktišką filmavimo aparatą,
nes čia įdomybių bus daug, o susuktą fil
mą galima bus Anglijoj rodyti. Pas mus
visko, labai yra, tačiau gali kokie reikme
nys ir netikti, todėl tegu filmininkai gerai
išsiaiškina su kamerų prekybininkais vie
toje. Tegu tarp jaunimo atstovų būna ir
plunksnos darbininkų, nes tamstų ekskur
sija bus istorinė, šiaip pas mus visko yra,
tik turėkite dolerių. Jis, doleris, čia slidus,
todėl būkit taupūs, iš anksto apsispręskit,
ką ir kur darysit.
Mūsų Klubas žada kiek plačiau pradėti
veikti, todėl neilgai trukus turėsime visų
anglikonų viešą susirinkimą, bus aptarti
ir tamstų sutikimas, ir leidinio parėmimas,
ir nustatytos veiklos gairės.
Tad iki pasimatymo!..

MANCHESTERIS

ITALIJA

VASARIO 16 MINĖJIMAS
Vasario 12 d., 6 vai. p.p., DBLS Manchesterio skyrius Cheetham Town Hall rengia
Vasario 16 minėjimą. Programoje: kun. A.
Gerybos paskaita, o meninę dalį išpildo
Bradfordo meno grupė „Sūkurys“ ir Manchesterio pajėgos.
Po programos šokiai. Veiks baras.
Maloniai kviečiame tautiečius iš toli ir
arti atsilankyti.

Skyriaus Valdyba
UŽGAVĖNIŲ BALIUS

Nottinghamo Moterų D-ja vasario 19 d.,
šeštadieni, Ukrainiečių salės apačioje,
Bentick Rd., rengia Užgavėnių blynų
balių.
Įėjimas vyrams 1 svaras, moterims 10
šilingų.
Veiks baras, bus šilti ir šalti blynai.
Pradžia 6 vai.
Kviečiame vietos bei apylinkės tautie
čius dalyvauti.
Moterų D-jos Valdyba

WOLVERHAMPTONAS
VASARIO 16 MINĖJIMAS
Vasario 19 d., 19 vai., Queen Kotelio sa
lėje, North St., DBLS Wolverhamptono
Skyriaus valdyba rengia
NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖS
MINĖJIMĄ.
Programoje numatyta oficialioji dalis,
loterija ir lietuviškas pasilinksminimas
prie alučio.
Tautiečius iš toli ir arti maloniai kvie
čiame apsilankyti ir savo dalyvavimu pa
remti Tautos Fondą, nes visas pelnas iš
pobūvio skiriamas Tautos Fondui!
Skyriaus Valdyba

COVENTRY
NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖ
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.
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 iš miesto pasiekiama 4, 6 nr. autobu
sais. Visus tautiečius su pažįstamais iš arti
ir toli prašom atsilankyti.
Tą pačią dieną 5 vai. p.p. toje pat salėje
rengiamas ir vaikučiams pobūvis.
Su vaikučiais prašom atvykti punktua
liai.
Skyriaus Valdyba

DUNSTABLE
VASARIO 16 MINĖJIMAS

Dabar laikas peržiūrėti savo investa- čioje kun. J. Kuzmickis palaimino Antano
Negausus Dunstable lietuvių būrelis pir
cijas ir patikrinti, ar jūsų santaupos Papievio ir Elenos Jankeliūnaitės mote mą kartą ryžtasi susirinkti ir paminėti Ne
rystę.
Liudininkais
buvo
Gelubickai.
Po
duoda tinkamą pelną.
priklausomybės šventę.
jungtuvių jaunieji su artimaisiais susirin
BALTIC STORES INVESTMENTS CO. ko A. Papievio namuose vaišėms, kurias
padėjo surengti B. Vosylienė.
(Z. JURAS) '
A. Papievis Halifaxo lietuviams seniai
421 Hackney Rd., London, E.2.
pažįstamas savo nuoširdumu, tautiniu su
Tel.: SHO 8734
sipratimu ir paslankumu kiekvienam lie
tuviškam reikalui. Įsitaisęs nuosavus na
ir
melius. gyveno juose vienas, vis klabenda
PALANGA PROPERTIES LTD.
mas į Lenkijos Punsko lietuvių bendruo
11 London Lane, Bromley, Kent.
menę, bene atsiras lietuvaitė, kuri sutiktų
atvažiuoti į Angliją ir sumainyti su juo
moka 7% (grynais)
žiedus. Elena Jankeliūnaitė, gimusi Vidu
ui investavimus 5 metams ir ilgiau girių km., Punsko parapijoje, ūkininkų šei
ir
moje, pasiryžo ir gruodžio pradžioje atva
žiavo apsižiūrėti. Apsižiūrėjo, apsibuvo ir
6% (grynais)
ištekėjo, sukurdama lietuvišką šeimą ir
ui trumpesnius investavimus.
padaugindama negausų Halifaxo lietuvių
Investavimai garantuojami nekilnojamu skaičių. Atrodo, kad savo tėviškėje ji pali
turtu. Sudarome testamentus.
ko nevieną lietuvaitę, kuri taipgi sutiktų
Administruojam nuosavybę ir sutvarkom čia atvažiuoti ir „apsižiūrėti“.
visus palikimo reikalus.
Jaunajai porai laimingo ir gražaus gy
venimo.
J. Ks

Ateina „EL“ pas mus mėnesiu pavėla
vęs. Nors viskas jau nebenauja, tačiau
mums, buvusiems anglikonams, įdomu jį
pavartyti. Radau jame labai įdomų tamstų
užsimojimą išleisti Anglijos lietuvių gyve
nimo istoriją ar kaip ją ten pavadinsit, bet
tai darbas, reika.auj ąs didelių pastangų ir
išlaidų. Gerai darykit ir mūsų nepamirš
kit, juk ir mes, išėjusios „dūšelės“, norime
tame darbe dalyvauti ir kuo nors prisidė
ti. Gerai? Dirbkite, ir Dievas padės...
Taip pat mes sekame Tamstų ruošiamą
ją ekskursiją į Ameriką, žinoma, Chicagoj
čia daugiausia ir praleisite laiko, nes čia
ir Jaunimo Kongresas ir Dainų šventė.
Atvykite, mes mielai visų laukiame ir, jei
reikės, ištiesime, kas kaip galėsime, pagal
bos ranką. Chicagos nereikia bijoti, bet
reikia ir kiek apsisaugoti, todėl, pakliuvus
į svetimus miestus, geriausia apsistoti pas
savuosius, nes ir kelio ir įvairenybių pa
žiūrėti svetur sunkiau pačiam surasti, o
mes čia viską žinome, kur kas geriau, pi
giau, kur salės geresnės, viešbučiai, kur

ORGANIZACIJŲ VADOVYBĖS

Šventes manchesteriečiai visada sutinka
ir praleidžia lietuviškoje nuotaikoje. Tai
lengva pastebėti, jei tokiais atvejais užeisi
pas ką svečiuose ar užsuksi į lietuvių klu
bą, tai būsi priimtas ir tinkamai pavai
šintas.
N. Metus taip pat nemaža dalis tautie
čių sutiko Lietuvių Klube prie apkrautų
stalų ir linksmos Laukio muzikos, bei lin
kėdami laimingų metų iki ankstyvo ryto.
N. Metų sutikimas čia jau lyg ir tradicinis.
Jo pravedimas priklauso L.V.S. „Ramo
vei“. Žinoma, ir klubas tokiais atvejais
prisideda, pasirūpindamas maistu ir ka
vute.
Už savaitės senieji užleido patalpas jau
numui — vaikučiams, Kalėdų seneliui žila
barzda. Jų tarpe buvo ir mokytojas Dainauskas — su vienais jis lietuvišką daine
lę traukė, kitięgis pagelbsti eilėraštį pa
deklamuoti, dar su kitais (matyt, ne jo mo
kyklos) angliškai priminė Kalėdų tradici
jas. Iš tikrųjų kiek darbo ir triūso čia jo
įdėta!
Šventėms užsibaigus, grįžtame vėl į fab
rikus, įstaigas, mokyklas. Bet kaip tik šiuo
laiku nauji darbai laukia manchesteriečių.
Su šventėmis baigėsi organizacijų vadovy
bių kadencija. Pirmasis savo susirinkimą
turėjo Lietuvių Klubas. Jau treti metai iš
eilės pirmininku perrenkamas V. Kupstys,
vicepirm. S. Sasnauskas, sekr. J. Dubickas,
kasin. J. Milaknis. Valdybos narių tarpe
matome tokius Klubo šulus, kaip Kuzmic
ką, Pūrą, šliauterį, bet įeina ir naujų žmo
nių — Bakutis, Kutkus, Mažeika.
L.V.S. „Ramovė“ metinį susirinkimą tu
rėjo kiek vėliau, sausio 15 d. Ir jų valdyba
neteko keleto veiklių valdybos narių —
Jakimavičiaus, Skinkio. Jie, dešimt metų
išbuvę valdyboje, nutarė pailsėti, bet liko
ilgametis pirmininkas K. Murauskas, Jam
ir toliau tenka žengti ramovėnų priešaky.
Kiti valdybos nariai: Šablevičius, Navic
kas, Mažeika ir Milaknis.
DBLS Manchesterio skyrius, nors ir da
ro pažangą, toli gražu savo narių skaičium
didžiuotis negali, bet reikia tikėtis, kad
manchesteriečiai supras reikalą būti DBLS
nariais ir kartu įgalins skyrių savo veiklą
plėsti. Senasis skyriaus pirmininkas V.
Kupstys nesutiko toliau kandidatuoti į val
dybą. Susirinkimas išrinko naują valdybą
— Lauruvėną, Jalovecką, Kublinską.

N.K.

Bal. Brazdžionis

ŠV. TĖVAS PRISIMENA SIBIRO
LIETUVIUS

Per Kalėdas Šv. Tėvas Paulius VI antrą
sias Mišias laikė 8 valandą ryto gan skur
džioj Romos apylinkės parapijoj, Fidene
miestely. Mat, Popiežius geidė Kristaus
gimimo džiaugsmą perteikti ir darbo žmo
nėms, kaip jis pats pareiškė savo tikrai tė
viškoj kalboj po Mišių.
Netoliese yra neseniai įsikūręs salezie
čių universitetas. Laisvu laiku teologijos
studentai ten darbuojasi apleisto jaunimo
tarpe, šv. Tėvas savo kalboj jiems už tai
tarė nuoširdų padėkos žodį.
Tą rytą studentų ten pasirodė net dau
giau, negu paprastai. Juk ne kasdien pasi
taiko iš taip arti Popiežių pamatyti — ir
gal net su juo pasisveikinti!
Jų tarpe buvo ir vienas lietuvis studen
tas, kl. Hermanas Šulcas, kastelnovietis.
Šv. Tėvas, po pamaldų išeidamas iš Baž
nyčios, pats pirmasis tiesė ranką, sveikin
damasis su jį supančiais tikinčiaisiais. Net
ir įlipęs į automobilį nesiliovė tiesęs ranką
tai j Vieną, tai į kitą pusę.
Klierikas Šulcas, pagavęs Šv. Tėvo jam
ištiestą ranką, susijaudinęs prašė Jo Šven
tenybę palaiminti Sibire kenčiančius bro
lius, prisistatydamas kaip lietuvis trem
tinys.
Kiek nustebo Paulius VI ir ten sutikęs'
lietuvį; paskui, tėvišku supratimu ir už
uojautos kupina veido išraiška, tarė: „Oh,
taip; prisimenu juos, laiminu...“
Steb.

LIETUVOJE
SPORTO SALĖ

Vilniuje, prie Žalgirio aikštyno, pradėta
statyti nauja universali sporto salė, kuri
galės būti naudojama įvairioms sporto var
žyboms (įskaitant ir ledo rutulį, čiuožimą,
ledo baletą), o taip pat ir susirinkimams,
kino teatrui, koncertams, parodoms, arba
ir šokiams. Priklausomai nuo dalyko, žiū
rovams vietų bus nuo 3.900 (ledo sportui)
iki 5.365 (susirinkimams, koncertams').
Bokso rungtynės galėsią būti iki 6.000 vie
tų ar daugiau. Tuo tarpu išbetonuoti tik
pamatai. Kada bus pastatyta, dar nėra tiks
(E)
liai numatyta.

Onkologinis

Pabaltijo onkologinis (vėžio ligų gydy
mo) centras įsteigtas Estijoj, Tallinno
priemiestyje. Yra onkologijos institutaS'ir
Vilniuje (jo vedėjas dr. Telyčėnas), bet ja
me nėra tiek ir tokių įrengimų, kuriais ap
rūpintas Tallinno centras.
(Elta)

Išsimokėtinai

Ukmergės rajone septyniems ypač uo
liems Veprių kolchozo darbininkams spe
cialistams pastatydino po namą išsimokė
tinai. Turėjo įmokėti 20%, kita išsimokė
Minėjimas organizuojamas vasario 12 d., BRADFORDAS
sią per 10 ar 15 metų. Namai trijų kamba
šeštadienį, Stars and Garters salėje (High
PAMALDOS EVANGELIKAMS
rių ir virtuvės, su elektra. Kaina nemi
St. South and King St. kampas).
(Elta)
Pradžia 7val.
Pamaldas lietuviams evangelikams su nima.
Visi savieji ir svečiai iš toliau kviečiami Šv. Komunija laikysiu Bradforde, Vokie
atsilankyti.
čių Bažnyčioje (29 Grt. Horton Road) va
EUROPOS LIETUVIS —
sario 20. d., 14 valandą.
LIETUVIŠKOS PAMALDOS
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ECCLES — vasario 13 d., 12.15 vai.
Gardens, London, W.ll. Tel. PARk 2470.
MANCHESTER — vasario 27 d., 10.30 vai.
Tikrą lietuvišką Vilniuje gamintą Leidžia Liet. Namų Akc. B-vė. Leidimo
krupniką — bonka 43 šil. su pristatymu Tarybą sudaro DBLS V-ba ir Europos Liet.
— ir Trejas devynerias — pakelis 11/6 Bendruomenių pirmininkai.
Gerbiamą DBLS Halifaxo skyriaus
Redakcija rankraščius taiso ir trumpina
sekretorių
su pasiuntimu — teikia
savo nuožiūra.
Antaną Papievį ir Eleną Jekeliūnaitę,
Prenumeratos kaina: metams 50 šil.; do
Z. JURAS
sukūrusius lietuvišką še’mos židinį,
lerio kraštuose — 6 doleriai metams; Vo
421, Hackney Road,
nuoširdžiai sveikina
kietijoje — DM 22.
London, E.2.
Už laikraštyje kieno nors spausdinamų
Valdyba ir nariai
Tel.: SHO 8734
jų skelbimų turinį nei leidėjai, nei redak
cija nesiima atsakomybės.
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