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PO SOVIETINIU KEVALU
Baronas von Bučinskas vis dėlto
Kažko bijo

Naujamiesčio kolchoze, kuris pavadintas 
Melnikaitės varau, darbuojasi toksai gar
sus pirmininkas Petras Bučinskas. Toks 
jis garsus, kad jau turi socialistinio darbo 
didvyrio ir nusipe.n.usio žemės ūkio dar
buotojo titmus ir ordinų. Toks jau garsus, 
kad apie jį rašoma, rodos, daug dažniau, 
negu apie kurį nors kitą pirmininką.

Ir savo centrą jis, pasirodo, yra įkūręs 
dvąre, kuriame kadaise gyveno baronas 
von Ropas. Vadinas, išeitų, kad Bučinskas 
ne tik barono vietą užėmė, bet ir pagarsėjo 
dar daugiau už aną buvusį dvarų savinin
ką. Jeigu Ropai kada nors ir buvo garsūs 
savo dvaruose, tai jau ne mūsų nepriklau
somybės metais. O kai dabar, tai Ropai, 
žinoma, visiškai nereikšmingi. Jie ne tik 
žemių nebeturi, bet ir gyvena svetur.

Tačiau Ropų šešėlis, pasirodo, dar tebe- 
drumsčia gyvenimą naujajam sovietiniam 
baronui von Bučinskui, jo viršininkams ir 

' valdiniams. Pasirodo, Ropo, kuris gyveno 
apie Naujamiestį, žmona pareiškė iš užsie
nių užuojautą buvusiems dvaro kume
čiams, kurie susilaukė sunkios kolchozi- 
ninko dalios. Šitas dalykas, matyt, taip su
jaudino visą apylinkę, kad „Panevėžio tie
sa“ tuoj prisispausdino straipsnių, kuriuo
se įrodinėjama, kaip naujamiestiečiai da
bar daug visa ko turi. O pats pirmininkas 
— naujasis baronas Bučinskas paskubėjo 
paliudyti, kad praeitą vasarą buvo parva
žiavusi iš Kanados vieno buvusio kumečio 
giminaitė" ir iš didelio džiaugsmo net apsi
verkusi— toks laimingas ir šviesus jai pa
sirodęs dabartinis gyvenimas!

Mes nesistebime, kad „Panevėžio tiesa“ 
nori pagirti Bučinsko valdomojo dvaro 
baudžiauninkų gyvenimą. Nesistebime ir 
Bučinsko pasigyrimais. Bet stebimės, kad 
baronienė Ropienė įveikė visus taip išgąs
dinti ir dėl to Bučinskas savo straipsnį 
paskyrė „ponams už užjūrio“, vadinas, 
mums visiems, nors mes ir ne ponai ir ne 
baronai, o paprasti lietuviai, kuriems ne 
prie širdies nei baronai von Ropai, nei ba
ronai von Bučinskai.

•
Ai, tie nacionalistai...

Jie nuolat užkliūva sovietiniams Lietu- 
,vos laikraščiams. Kas šen ar ten kaltas, 
kas ne, bet nacionalistai būtinai bus kalti. 
Va, kad ir sausio 20 d. vilniškė „Tiesa“ 
savo dienos pastabose net du kartus už
kliuvo už jų. Mes, žinoma, sakome: gerai, 
kad užkliuvo. Juk tie dalykai kaip tik ypač 
aštrūs, už kurių „Tiesos" autorius už
kliuvo!

Pirmasis dalykas — vadinamoji tautų 
draugystė. Štai, sako, lenkų okupuotame 
Vilniaus krašte buvo vedama šovinistinė 
piudymo politika. O dabar, sako, Lietuvos 
sostinėje petys į petį dirba lietuviai, rusai, 
lenkai, žydai, baltarusiai. Ką gi jie, žino
ma, darys nedirbę? Bet „Tiesa“ sako, kad 
ne tik kartu dirba, bet kartu ir ilsisi. Kaip 
poilsio forma čia turime galvoje saviveik
lininkų veikla. Dainuoja, sako, lietuviai, 
rusai, žydai, nes yra net 26 saviveiklos 
kolektyvai. Jie dainuoja, o klausytojai plo
ja. Ploja, sako, nors už Atlanto nacionalis
tai tebepuoselėja pastangas sukiršinti Lie
tuvos darbo žmones „tautiniu požymiu“.

Ar čia yra ko stebėtis? Ar, pavyzdžiui, 
rusams dainuojant, lietuviai turėtų pradėti 
švilpti? Argi čia yra visas reikalas? Argi 
lietuviai nacionalistai ir nenacionalistai 
nepatenkinti rusais kaip rusais?

Lietuviai nepatenkinti, kad rusai yra 
okupavę Lietuvą, kad jie išnaudoja mūsų 
kraštą ir žmones, kad kolonizuoja jį, rusi
na lietuvius. Štai kur yra visa ko esmė, o 
„Tiesa“ nusuka savais šunkeliais.

Kitas dalykas — inteligentijos tūkstan
čiai. Sako, net ir nacionalistai jau pripa
žįsta, kad pokario metais Lietuvoje pa
ruošta 49 tūkstančiai specialistų su aukš-. 
tuoju mokslu. Tačiau, sako, nacionalistai 
tvirtina, kad tiems specialistams neleidžia
ma dirbti Lietuvoje.

Bet argi tai ne tiesa? Jeigu netiesa, tai 
gal „Tiesa“ imtų ir paskelbtų, kuris pro
centas tų specialistų gauna darbo Lietuvo
je, o kuris išsiunčiamas į „broliškas res
publikas“. Tada lengviau būtų išsiaiškinti. 
O kad kitur siunčiama, tai ir „Tiesai“ tu
rėtų būti aišku.

Kaip buvo ir kaip yra?
Sukako 70 metų, kai gimė Balys Sruoga.
Sruoga, kaip žinia, buvo aštraus žodžio 

meistras ir tokiu žodžiu pasisakydavo kul
tūros reikalais. Dabar tokie jo kritiški pa
sisakymai dėl anų nepriklausomybės me
tų, aišku, kartais parankūs sovietiniams 
propagandininkams, štai ir „Tiesa“, minė
dama jo sukaktį, pasiima ištraukėlę iš jo 
straipsnio, kuriame jis skundėsi, kad ma
žėja dailiosios literatūros leidinių, kad jų 
vietą užima vertimai ir tie patys ne klasi
kų, bet visokia archyvų ir sąšlavų me- 

K bžiaga.
Bfc „Tiesa“ iš to tuojau pasidaro išvadą: o

KOVA IR PAREIGA
VYRIAUSIO LIETUVOS IŠLAISVINIMO KOMITETO VASARIO ŠEŠIOLIKTOSIOS 

ŽODIS

Visos tautos turi neatimamą teisę į lais
vę ir nepriklausomybę. Amžiai liudija lie
tuvių tautos ištikimybę laisvės teisei. Ko
voje dėl jos susikūrė istorinė Lietuvos 
valstybė. Kovoje dėl šios teisės tūkstantis 
devyni šimtai aštuonioliktais metais gimė 
Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ak
tas.

švenčiame Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo keturiasdešimt aštuntąsias me
tines. Tai tautos laisvės troškimo didžiojo 
laimėjimo sukaktis. Šis laimėjimas sudarė 
sąlygas lietuvių tautai išlikti ir jos kūry
biniam genijui reikštis. Šio laimėjimo su
kaktis vis iš naujo apkaltina Sovietų Rusi
ją tarptautiniu nusikaltimu tautų apsi
sprendimui, laisvei, taikai ir savo įsiparei
gojimams. Ji kasmet atnaujina reikalavi
mą, kad Sovietų Rusija atitrauktų iš Lietu
vos savo karines, administracines ir parti
nes jėgas. Ji skelbia visam pasauliui lietu
vių tautą apsisprendusią už nepriklauso
mybę. Ji reikalauja žmonijos sąžinę, kad 
pasmerktų sovietinę agresiją prieš Lie
tuvą ir jos neteisėtą prievartinį įjungi
mą į Sovietų Sąjungą. Todėl okupantas 
persekioja bet kurį šios sukakties minėji
mą Lietuvoje.

Darbininkų ir tarnautojų išnaudojimu, 
ūkiniu ir kolchoziniu skurdu, kultūrininkų 
prievartavimu, tikėjimo persekiojimu, viso 
tautos gyvenimo sovietinimu bei rusinimu 
okupantas siekia sužlugdyti Lietuvos ne
priklausomybės mintį ir patį tautos savi
tumą. Lietuvos nepriklausomybės atstaty
mo sukaktį pavergtasis lietuvis gali prisi
minti tik savo mintyse ir širdy.

Užtat laisvieji lietuviai, ypač šiais — 
Jaunimo Metais, visame pasaulyje Vasario 
šešioliktosios sukaktį stengiasi juo įspū
dingiau atžymėti viešais susirinkimais, sa
vo tautinės kultūros demonstracijomis ir 
laisvės kovos ryžto stiprinimu.

Nors šiuo metu pasaulio dėmesys dau
giau yra nukreiptas į Azijos ir Afrikos že
mynus, bet ir Lietuvos laisvės byla nėra 
pamiršta. Tūkstantis devyni šimtai šešias
dešimt penktais metais Amerikos Atstovų 
Rūmai priėmė specialų nutarimą, kad Lie
tuvos byla būtų iškelta Jungtinėse Tauto
se; Amerikos Kongreso Komisija susido
mėjo Lietuvos padėtimi ir pravedė specia
li! jos tyrimą; daugelis Amerikos senato-

r SeįtįnįoS DIENOS -Į
KRITIsKI ITALUOS LIBERALAI

Italijos liberalų partijos kongresas at
metė savo jaunesniųjų atstovų pasiūlymą, 
kad partija turėtų labiau artėti į socialis
tus.

Liberalų vadas Malagodis ypač smarkiai 
puolė dabartinę krikščionių demokratų ir 
socialistų koaliciją, kuri nuvesianti į kraš
tutinumus, gal net į komunizmą.

NEPRISIPAŽĮSTA KALTI
Teisiamieji rusų rašytojai Siniavskis ir 

Danielis, kurie kaltinami, kad į užsienius 
siuntė savo darbus, neprisipažįsta kalti.

O rašytojas Tarsis, kuris už tokius pat 
veiksmus buvo įkištas į beprotnamį ir ten 
parašytąją knygą „Palatą 7“ irgi išsiuntė į 
užsienius, dabar atvažiavo į Britaniją. 
Keikdamas komunizmą, dėl Siniavskio ir 
Danielib jis tvirtina, kad jiems bausmių 
dydis jau buvęs numatytas dar prieš 
teismą.

POPIEŽIUS DĖL BADAUJANČIOS 
INDUOS

Popiežius Paulius prašo visus kraštus 
padėti Indijai atsiginti bado.

Jis Indijai ir Pakistanu! pasiuntė po tam 
tikrą sumą pinigų.

Pirmasis laivas su JAV kviečiais jau pa
siekė Indiją. Netrukus turi šešis Indijos 
uostus pasiekti 90 laivų su Amerikos kvie
čiais.

dabar, žiūrėkite, šią savaitę išėjo net sep
tynios knygos!

Kokios?
Na gi, Gorkio „Motina“, Paukštelio raš

tų tomas ir D. Urnevičiūtės pjesė „Vadink 
mane motina“.

Skaičiuojame iš pradžios į galą ir iš galo 
į pradžią, ir mums vis tiek išeina tik trys, 
o ne septynios knygos. Matyt, likusios ke
turios priklauso tai knygų kategorijai, dėl 
kurios savo metu skundėsi Sruoga, dėl to 
jos ir neišvardijamos. O ir iš tų išvardy
tųjų argi Gorkio „Motina“ ne iš archyvo 
ištraukta? Paukštelio raštai, be abejo, irgi 
seni. Tik viena vienintelė Urnevičiūtės 
pjesė yra naujas darbelis, bet ir tas pats, 
tur būt, su partinėmis tendencijomis. 

rių ir kongresmanų Lietuvos bylą priminė 
Amerikos vyriausybei ir visuomenei; lais
vieji lietuviai — patys ir drauge su kitų 
sovietų pavergtų tautų atstovais — Lietu
vos laisvės reikalą kėlė Jungtinėse Tauto
se, Europos Taryboje ir kitose tarptautinė
se institucijose.

Vasario Šešioliktosios aktas, išsklaidęs 
ilgai trukusias lietuvių tautos laisvės sute
mas ir grąžinęs Lietuvai valstybinę nepri
klausomybę, yra reikšminga atrama kovo
je dabartinei sovietinei okupacijai paša
linti. Jis tebegalioja. Laisvasis pasaulis 
nepripažino ir nepripažįsta jo panaikinimo 
ir Lietuvos į Sovietų Sąjungą įjungimo.

Vasario šeš-oliktosios aktas, laisvės kan
kinių ir kovotojų krauju nuskaidrintas, 
įkvepia laisvuosius ir pavergtuosius lietu
vius siekti laisvės savajai tautai, laisvės 
asmen*ui, laisvės gyvenimui, laisvės kū
rybai. *

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinlnmo Komi
tetas Lietuvos nepriklausomybės atstaty
mo keturiasdešimt aštuntųjų metinių pro
ga sveikina visus lietuvius—pavergtuosius 
ir laisvuosius — ir pareiškia nesvyruojantį 
tikėjimą teisingumo ir laisvės pergale prieš 
pikto jėgas, sykiu užtikrindamas tiek Lie
tuvos laisvės draugus, tiek jos priešus, kad 
jokia jėga negali sulaikyti kovos dėl Lietu
vos išlaisvinimo.

ĮSPĖJIMAS DĖL VIETININKIŠKUMO
Artėjant Lietuvos nepriklausomąjį gy

venimą primenančiai vasario šešiolikta j ai, 
Maskva vėl įsakmiai perspėjo lietuvius 
rūpintis ne savaisiais, o visos imperijos in
teresais. Nepasinaudojo Maskva nei savo 
vietininkų Lietuvoj tarpininkavimu: per
spėjimą paskelbė Pravda Maskvoj. Vilniu
je Tiesa tik skubiai tą Maskvos įspėjimą 
išvertė ir skubiai — rytojaus dieną — at
spausdino: skaitykite ir vykdykite.

Perspėjimo esmė — „griežtai laikytis vi
sų pirma bendravalstybinių interesų, kovo 
ti prieš bet kokius vietininkiškumo ir na
cionalinio ribotumo pasireiškimus“. Juk, 
sako, „Leninas įsivaizdavo tarybinę ekono
miką vieningą, laikė reikalingą užtikrinti 
jos vienybę visos šalies mastu“... Atskirų 
respublikų interesais pasirūpinsią „TSRS 
(t.y., imperijiniai) ministerijos ir planavi

mo organai“... (Elta)

SANTYKIAI SU RUMUNUA
Britanijoje lankėsi Rumunijos ministe- 

ris pirmininkas stiprinti ryšių.
Tikimasi padidinti tarp abiejų kraštų 

prekybą, sustiprinti kultūrinius ryšius ir 
susitarti, kaip patenkinti Britanijos reika
lavimą atsilyginti senas skolas.

GEN. MASSU ATGAVO PASITIKĖJIMĄ
Gen. Massu pakeltas į pilnus generolus 

ir paskirtas Prancūzijos karinių pajėgų 
viršininku Vokietijoje.

Padėjęs de Gaulle’iui, kai jis perėmė 
Prancūzijoje valdžią, gen. Massu paskui 
pasisakė prieš jo politiką Alžyre, buvo iš 
ten atšauktas, pašalintas kuriam laikui iš 
kariuomenės, grąžintas į nežymią vietą, o 
dabar vėl iškilęs.

IŠVENGTA DIDELIO STREIKO
Britanijos vyriausybei pasisekė perkal

bėti profesines sąjungas, kad atšauktų va
sario 14 d. numatytąjį geležinkelių streiką, 
kuris būtų skaudžiai palietęs krašto ūkį.

MEŠKERĖS KABLIUKAS VOKIETIJOS 
SOCIALDEMOKRATAMS

Rytų Vokietijos komunistų partijos laik
raštis „Neues Deutschland“ išsispausdino 
savo vado Ulbrichto straipsnį, kuriame jis 
kviečia vakarų Vokietijos socialdemokra
tus tartis dėl Vokietijos ateities. Ulbrich- 
tas tvirtina, kad jo ir socialdemokratų par
tijos yra didžiausios, bet ligi šiol nesikalba 
tarp savęs.

O iki šiol V. Vokietijos socialdemokratų 
partija yra atmetusi visus panašius pasiū
lymus.

NEPRIPAŽĮSTA
Keturios didžiosios Pakistano opozicinės 

partijos nutarė nepripažinti Taškento susi
tarimo, pagal kurį Indija ir Pakistanas turi 
taikiai spręsti tarpusavio nesusipratimus.

PRIEŠ TUOS, KURIE NAUDOJOSI 
GALIA

Nigerijoje suimta visa eilė buvusių vals
tybininkų, kurie kaltinami korupcija.

Kaip tvirtinama, perversmas irgi buvęs 
žygis prieš korupcija.

PALAIDOTAS
A. A. VLADAS PUŠKARIOVAS

Šeštadienį, vasario 12 d., Newcastle ka
talikų kapinėse, palaidotas miškininkas 
Vladas Puškariovas, 82 metų amžiaus.

Velionis buvo Stoke-on-Trento DBLS 
skyriaus garbės narys, ypač gero būdo, 
tvarkingas ir susipratęs lietuvis. Todėl ne
nuostabu, kad į jo paskutiniąją kelionę su
sirinko ne tik beveik visi vietos lietuviai, 
bet taip pat ir keliolika anglų.

Vietos katalikų katedroje gedulingas pa
maldas atlaikė kun. S. Matulis, atvykęs iš 
Nottinghamo. Kapinėse kun. Matulis api
būdino velionį, kaip pavyzdingą kataliką, 
taikingo ir gero būdo žmogų, visur ir visa
da buvusį kitiems pavyzdžiu.

Naujai supiltą velionies kapą pridengė 
apie dvidešimt gėlių vainikų.

Be J. Barisienės, laidotuvėmis rūpinosi 
Povilas Tričys, skyriaus p-kas P. Dudėnas, 
VI. Andruškevičius, talkininkaujami vietos 
tautiečių.

A.A; VI. Puškariovas sirgo apie 12 metų.

MASKVOJE PERKA
Kiekvieno svetur esančio lietuvio min

tys skrieja į savo gimtinę. Jis nori sužino
ti, kaip gyvena tėvynėje palikę broliai ir 
seserys, artimieji kaimynai ir visi tautie
čiai. Jis taip pat domisi, kokią pažangą ar 
atžangą yra padaręs gimtasis kraštas nuo 
to laiko, kai jį apleido. Užmiršti tėvynės 
nepavyksta net eiliniams emigrantams, ku 
rie laisva valia išvyko svetur geresnio gy
venimo ieškoti. Tai ką bekalbėti apie poli
tinius pabėgėlius, pasitraukusius į sveti
mas šalis gelbstint savo laisvę ir gyvybę. 
Anksčiau buvo labai sunku ką nors patir
ti Dabar šį nenumalšinamą troškimą pa
tenkinti lengviau. Ir sovietinėje spaudoje 
jau pasitaiko straipsnių, kalbančių dau
giau iš gyvenimo paimtais faktais, o ne 
tuščiais pasigyrimais. O sovietinius laik
raščius ir knygas gauti laisvajame pasau
lyje gyvenančiam lietuviui nėra jokių sun
kumų.

Atrodo, kad teisingą iškarpą iš okupuo
tos Lietuvos įmonių darbo pateikia Kauno 
„Drobės“ fabriko direktorius Vitkauskas 
savo rašinyje, atspausdintame zimaninės 
„Tiesos“ sausio 15 d. numeryje. Iš jo aiš
kėja, kam ir kaip dirba pavergtojo krašto 
pramonė.

„Drobės“ fabrikas įkurtas Amerikos lie
tuvių nepriklausomybės laikais. Savo pui
kiais dirbiniais jis užkariavo vidaus rinką. 
„Drobės“ gamintomis medžiagomis žmo
nės gražiai ir pigiai apsirengdavo. Bolševi
kams okupavus Lietuvą, fabrikas buvo na
cionalizuotas. Gausias jo gaminių atsargas 
už maskvines kapeikas tuoj pat išgrobstė 
įsibrovėliai rusai.

„Drobės“ direktorius Vitkauskas rašo, 
kad ir dabar tos įmonės gaminiai yra la
bai pageidaujama prekė „plačiojoje tėvy
nėje“. Praėjusių metų sausio mėnesį Mask
voje įvykusioje mugėje didelį pasisekimą 
turėję audiniai „Kėkštas“, „Uosis“, „Vil
nis“, „Tuja“. Greitai buvusios sudarytos 
sutartys su 110 stambesnių ir smulkesnių 
pirkėjų visų metų gamybai. Vadinasi, visa 
praeitų metų produkcija parduota Mask
voje. Toks pat likimas ir šių metų gamy
bos. Vitkauskas partijos organe rašo: „Sa
vo produkciją šiems metams mes pardavė
me dar pernai rugpiūčio mėnesį Maskvoje 
įvykusioje mugėje. Mūsų audiniai vėl tu
rėjo labai didelę paklausą, visų pirkėjų 
patenkinti negalėjome...“

Komunistai giriasi, jog okupacijos metu 
labai išplėstas „Drobės“ fabrikas ir jo ga
myba. Sako, kad anksčiau jis dirbęs kapi
talistams, o dabar tarnaująs liaudžiai. Gali 
būti, jog pirmasis tvirtinimas teisingas. 
Tačiau taip pat nepaneigiama tiesa yra 
tai, jog nepriklausomybės laikais visi 
„Drobės“ fabriko gaminiai buvo parduo
dami savame krašte. Kadangi jie buvo pi
gesni negu importuotieji, daugumą jų pir
kėjų sudarė kaimo gyventojai arba liau
dis. O dabar įmonė priklauso ir dirba oku
pantui. Gamybos planai gaunami iš Mask
vos. Nors sovietinių komunistų partijos 
rugsėjo plenume buvo kalbama, jog smulk
meniška globa pramonei nebereikalinga, 
tačiau ir po vadinamųjų reformų niekas 
nepasikeitė. Vitkauskas rašo: „Seniau pla
ną vežėme į valdybą patvirtinti, dabar ve
žame į ministeriją suderinti. Skirtumas 
žodžiuose, o esmė kol kas labai panaši“.

Okupuotosios Lietuvos prekybos įmonės, 
norėdamos įsigyti „Drobės“ gaminių sa
viems pirkėjams, turi važiuoti į Maskvą, 
nes ten vykstančiose mugėse parduodama 
visa fabriko gamyba. Vis dėlto krašte 
,Drobės“ austų medžiagų yra, ir žmonės 
noriai jas perka. Į vietos rinką daug jų 
patenka pro užpakalines duris. Sovietinėje 
spaudoje dažnai galima užtikti nusiskun
dimų, kad grobstomi fabriko gaminiai. Sa
vaime suprantama, kad jie pardavinėjami 
ne valstybinėse krautuvėse. Tačiau ir vie
šosiose parduotuvėse galima užtikti „Dro-

Visą tą laiką jį slaugė ir prižiūrėjo iki pat 
paskutinės jo gyvenimo minutės Jadvyga 
Barisienė. Po laidotuvių jos bute buvo su
sirinkę vietos lietuviai ir kiti laidotuvių 
dalyviai. Buvo iškelta mintis velioniui pa
statydinti paminklinę lentą.

B. D.

SAVUS GAMINIUS
bės" audinių. Tuo, tur būt, pasirūpina fab
riko vadovybė, didelę dalį viršplaninės 
produkcijos nukreipdama į vietos rinką. 
Tai teisėta ir girtina iniciatyva aprūpinti 
vietos gyventojus savo įmonių gaminiais. 
Bet didelė neteisybė, kad lietuviai, norėda
mi įsigyti savo krašte, savo įmonėse ir sa
vo pačių gaminamųjų prekių, turi jas arba 
pirkti Maskvoje, arba vogti, arba dieną ir 
naktį plušėti, kad, patenkinę okupanto rei 
kalavimus, galėtų dar pagaminti kiek ir sa
viems tautiečiams.

Tokia liūdna padėtis dabar viešpatauja 
pavergtoje tėvynėje. Apie ją informuoja 
ne „buržuazinių nacionalistų“ spauda, ko
munistų tvirtinimu, niekindami „išvaduo
tos“ Lietuvos pasiekimus, bet komunistų 
partijos organas „Tiesa“. Ir kas svarbiau
sia, jog rašo ne koks nors „nuo liaudies 
keršto į užjūrius pasprukęs karo nusikal
tėlis“, bet okupacinės valdžios ir partijos 
pastatytas, tur būt, komunistas „Drobės“ 
fabriko direktorius Vitkauskas.

Augustinai Upėnas

PAŠA
— 1965 m. vidury pasaulyje buvo 3 mi

lijardai 308 mil. gyventojų (jeigu didės 
pagal dabartinę tvarką, tai 2000 metais tu
rėtų būti 7 milijardai).

— Tinsukijoje, Indijoje, po ministerės 
.pirmininkės Gandhi kalbos veržiantis žmo
nėms iš salės, 8 buvo sumindžioti negyvai, 
apie 40 sužeista.

— Australija pardavė Kinijai 83,6 mil. 
bušelių kviečių ir Sov. Sąjungai 31,7 mil. 
bušelių.

— Skandinavijos lėktuvai 1964-65 m. už
dirbo 5 mil. svarų.

— JAV keliuose 1965 m. žuvo 49.000 
žmonių, didžiausias iki šiol skaičius.

— Australijon apsigyventi 1965 m. atva
žiavo 147.511 asmenų.

— Britanija skolina Indijai 7Į mil. sva
ru be jokių procentų.

— Prancūzijos parlamentas atmetė įsta
tymo projektą panaikinti bausmę giljotina 
nukertant galvą.

— „Sztandar Mlodych“ skelbia, kad Len 
kijoje kasdien apie 500.000 darbininkų yra 
per daug girti, kad galėtų patenkinamai 
dirbti.

— Georgetown, Gvinėjoje, jaunas vaiki
nas buvo nuteistas 12 kirčių ir 4 metus ka
lėti už apiplėšimą britų kario.

— Praeitais metais V. Vokietijoje paga
minta 135.076.000 tonų anglies (7 mil. tonų 
mažiau kaip 1964 m.

— Amerikietis profesorius Schrodt ap
skaičiavo, kad jam doktoratą įsigyti kaina
vo arti 11 metų laiko, apie 34.000 dolerių 
išlaidų, be to, ruošdamasis jis įsigijo skil
vio opas (ulcerį).

— Japonija 1965 m. pardavė užsieniams 
9.900.000 tonas plieno, 44,4 procentais dau
giau kaip 1964 m.

Ištraukos iš prof. Žilevičiaus apžvalgas 
apie Birutės Valterienės dainų plokštelę

...Iš prigimties turi labai plačios apim
ties pajėgų balsą, nemažai laiko pašventė 
jo tobulinimui. Ji yra savotiškai įdomi 
programose tuo, jog pildo veikalus mezzo- 
sopraninius ir grynai sopraninius.

...Jos sodrus, malonaus skambesio bal
sas natūraliai skamba; jautriai ir rūpes
tingai išstudijuotos dainos, kurių dalis yra 
tų, kurias dainavo varžybose, nuoširdžiai 
perduotos; aiški tarsena, meniškas išpildy
mas, tai svarbiausia, kas iš dainininko rei
kalaujama. Įvairaus pobūdžio ir nuotaikos 
pasirinktame repertuare turi progos paro
dyti plačią balso apimtį.
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BALYS SRUOGA
RAŠO: STP. VYKINTAS

ŽMOGUS IR RAŠYTOJAS 
Jo 70 m. sukakčiai paminėti
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Būčiau žiauriai nedėkingas mokinys, jei 
nepaminėčiau savo mokytojo-profesoriaus 
Baiio Sruogos. Tiesa, jis nebuvo mano tie
sioginis profesorius, bet aš jo teatro semi
narą lankiau ne iš reikalo, o iš meilės. Ir 
šiandien su didžiausiu širdies skausmu pa
sigendu Balio Sruogos, žymiausio mūsų 
tautos rašytojo ir geriausio teatro teoreti
ko ir dramaturgo.

Balys Sruoga, biržėnas, gimė 1896 m. 
vasario 2 d. Baibokų kaime, Vabalninko 
valsčiuje, ūkininkų šeimoj. Tėvai, matyt, 
buvo pakankamai turtingi ir didžiai švie
sūs lietuviai, kad beveik visus sūnus išlei
do į aukštuosius mokslus. Balys Sruoga 
pasižymėjo ypatingu veržlumu ne tik į 
mokšlą, bet ir į kūrybą. 1914 m. jis.baigė 
Panevėžio realinę gimnaziją. Dar gimnazi
joje būdamas, jis pasireiškė kaip poetas. 
Pirmąjį eilėraštį „Ko gi sodai“ jis parašė 
1912 m. Po to jis ei.ėraščius spausdino 
įvairioje spaudoje.

Pabandęs Petrapilyje studijuoti miškų 
mokslus, jis tuoj juos metė, nes tai ne jo 
sritis buvo. Tada jis Maskvos universitete 
ėmė studijuoti filologiją, šiame laikotar
pyje jis ypačiai pamėgo M.K. Čiurlionį, 
Jurg. Baltrušaitį, Balmontą ir kt. rusų ir 
Vakarų Europos simbolistus. 1918 m., grį
žęs į nepriklausomą Lietuvą, pasinėrė vals 
tybės kūrybiniame bare: redagavo laikraš
čius, aktyviai dalyvavo teatro „Vilkolakio“ 
kūrime, Meno Kūrėjų, Rašytojų ir Žurna
listų dr. steigime, Šaulių Sąjungoje ir kt. 
visuomeninėse organizacijose.

1921-24 m. Balys Sruoga studijavo Miun
chene slavistiką pas prof. E. Bernekerį, 
teatro meną — pas A. Kutcherį ir meno 
istoriją — pas H. Woelfliną. Ypačiai gili
nosi į naujausias literatūros, dailės ir teat
ro sroves. Parašęs disertaciją „Lietuvių 
dainų poetinės priemonės“, ją apgynęs ir 
išlaikęs egzaminus, įsigijo filosofijos dak
taro laipsnį, kuo jis niekad nesigyrė ir ne- 
pasirašinėjo.

1924 m., kada įstojau į Kauno universi
tetą, jį radau bedėstantį humanitarinių 
mokslų fakultete rusų literatūrą, o vėliau 
ir teatro meną. Lankiau jo paskaitas ir 
teatro seminarą su didžiausiu malonumu, 
nes jo paskaitos pasižymėjo moksliniu gi
lumu, originalumu, menine ekspresija. Te- amplituda. 
atro seminarai buvo gyvi savo diskusijo
mis ir savarankia kritika. Iš teatro semi
naro išaugo nemaža teatro darbuotojų:, re
cenzentų, kritikų, teoretikų, režisierių ir

artistų. Tai buvo didelis B. Sruogos įnašas 
į mūsų teatro kultūros istoriją. Dar ir šian 
dien Kauno ir Vilniaus teatrai tebejaučia 
Balio Sruogos įsravą į teatrininkų širdis.

Našiai dirbęs mokslininko, rašytojo dar
bą Nepriklausomybės laikais, Balys Sruo
ga skaudžiai išgyveno okupacijas. Pirmoji 
bolševikinė okupacija jį užklupo Vilniuje. 
Dažnai jį matydavau Vilniaus gatvėse la
bai susirūpinusį, širdies gilumoje giliai iš
gyvenantį skausmą, nors, kaip ir dauguma 
rašytojų, buvo bolševikų priverstas atiduo
ti savo kūrybinę duoklę. Nacių okupacijos 
pradžioje susitikau jį Gedimino gatvėje 
džiaugsmingą, kupiną įvairių projektų, 
kaip panaudoti lietuvių kultūros propa
gandą, versti lietuvių rašytojų raštus į vo
kiečių kalbą, tačiau šis jo džiaugsmas tru
ko neilgai, nes greit visi mes pajutome na
cių fizinio ir dvasinio naikinimo kėslus. 
Vėliau, matyt, Sruoga nuėjo į intelektualų 
pogrindį. Būdamas atviro būdo ir tiesaus 
charakterio, Sruoga užsimiršo, kad okupa
cinėje sistemoje siautė gausybė šnipų. 
1943 m. kovo 16 d. jis buvo Gestapo suim
tas ir su kitais veikėjais išvežtas į Stutt- 
hofo koncentracijos stovyklą. Daugelis iš
vežtųjų toje stovykloje žuvo, Balys Sruo
ga, iškentėjęs Tantalo kančias, savo fiziniu 
ir dvasiniu atsparumu atlaikė. Jis nenor
maliausiomis ir sunkiausiomis sąlygomis 
kūrė, žadino kitų kūrybingumą ir kėlė 
dvasią nepasiduoti, nepalūžti, ištverti.

1945 m., kada naciai bėgo iš Stutthofo, 
B. Sruoga, išėjęs iš stovyklos, nebeturėjo 
jėgų ir kelyje krito be sąmonės. Jį ten ra
do pusgyvį sovietų kareiviai ir pargabeno 
atgal į Vilnių. Bet kokia šeimos tragedija! 
Jis čia nerado žmonos ir dukters, kurios 
buvo pabėgusios į Vakarų Vokietiją. B. 
Sruoga iš vienos nelaisvės buvo parvežtas 
į kitą! Šeimos prasilenkimo tragedija jį 
visiškai parbloškė. Jis bandė dar atsigauti 
kūrybiškai, bet ir tai nebedavė moralinio 
pasitenkinimo. Fiziškai ir dvasiškai oku
pantų sužlugdytas, 1947 m. spalio 16 d. jis 
mirė Vilniuje, užtroškęs nuo nacinio ir bol 
ševikinio tvaiko.

Balys Sruoga kaip žmogus pasižymėjo 
didžiausiu veržlumu, dinamiškumu, grožio 
ir tiesos ieškojimu, atvirumu, dvasine

Kaip rašytojas Balys Sruoga neišsemia
mas kūrybinis šaltinis. Nors jo kūrybinį 
genijų palaužė okupantai, tačiau jis per 
35 m. mums sukūrė ir paliko gausybę kū-

EUROPOS LIETUVIS

rinių. Štai tik dans jo raštų: poema „Deivė 
iš ežero", ei.ėiaščių rinkiniai — „Saulė ir 
smiltys", „Dievų takais", oiamos veikalai: 
„Mnžino paunksmė", „Kaavi.a r-encunas", 
„Baisioji naktis“, „Kazimieras Sapiega“, 
„Algirdas Izborske", „Apyaušrio dana“, 
„Pavasarinė giesmė“, komedijos: „Uošvė“, 
„Penkialapis dobilėlis" etc. Jaunimui kny
gos: „Aitvaras teisėjas“, „Giesmė apie Ge
diminą“, „Kas bus, kas nebus, bet žemai
tis nepražus“. Literatūros mokslo veikalai: 
„Dainų poetikos etiudai“, „Vaičiūno drama 
turgija“, „Rusų literatūros istorija“ etc.

B. Sruoga B. Sirakuzino slapyvardžiu 
reiškėsi ir kaip vienas iš pajėgiausių ir me 
niškiausių kritikų.

Sruoga išaugo simbolistų lyrikos povei
kyje. Tačiau nemažiau jį veikė ir mūsų 
liaudies dainų simbolika. Lyrikoje jis ge
nialiai panaudojo mūsų liaudinę muzikinę 
ekspresiją ir išreiškė individualines idėjas. 
„Jaunosios rauda“ yra liaudies formų imi
tacijos šedevras, šio kūrinio ir turinys ir 
forma tarytum iš lietuvės širdies išplėšta. 
Kokia psichologija! Koks skambumas! Ko
kia lyrizmo išraiška!

Sruoga nebedainavo kaip Maironis, Vai
čaitis. Jis naujų kelių ieškotojas, indivi
dualistas:

Naujo gyvenimo gandą atnešdami, 
Žemę ir dangų, ir dulkes atmesdami, 
Naujus takus pr bedugnes atrasdami, 
Naujo gyvenimo gandą atnešdami...

(Supasi, supasi...)
Poetas kuria savo atskirą pasaulį, įstabų, 
jo įsivaizduojamą... Jis dainuoja — dangų 
sau tiekia! Jis raško gimsiančio skausmo 
žiedus. Jis veržiasi į aukštį, į aušrą, į švie
są... Kalnai, jų aukštybės — nuolatinio jo 
veržimosi simbolika.

Tačiau poetas nėra atitrūkęs nuo gyve
nimo. Jis myli žemę. Jis dainuoja: „Numy
lėta, numylėta, tu, žemele“. Jis kuria savo 
tautai, saviems žmonėms. Nekrasovo žo
džiais jis išreiškia: „Manoji meilė Tau, ša
lie gimta“.

Plačiausią barą Balys Sruoga išvarė dra
mos srityje. Čia jis sau lygių mūsų litera
tūroje neturi. Balį Sruogą galima būtų ly
ginti su Šekspyru, su Šileriu ir su kitais 
pasauliniais dramos korifėjais. Jis mums 
yra lietuviškasis Šekspyras.

„Milžino paunksmė“, „Kazimieras Sapie
ga“, „Baisioji naktis“ yra jo draminės kū
rybos brandieji vaisiai. Vytautas Didysis, 
Jogaila, Sonka, Kazimieras Sapiega, Jurgis 
Skumbinas yra tie gyvieji ir ryškieji hero
jai, kurie mūsų istorijos šviesoje iškyla 
kaip kovojančios, intriguojančios žmogiš
kosios ir tautinės asmenybės, giliai psicho
logiškai išanalizuotos.

Kas gali geriau išreikšti Jogailos trage
diją, kaip šis jo monologas:

„Aš — užkurys! Ar tu žinai, ką reiškia— 
Karalius užkurys?! Kur tu matei,

. (Nukelta į 3 psl.)
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KAI PRIIMAME ŠVENČIAUSIĄJĮ

Paskutinės vakarienės metu Jėzus sėdė
jo prie stalo su dvylika apaštalų ir jiems 
pasakė: „Geiste geidžiau valgyti drauge su 
jumis šitą Velykų vakarienę prieš kentė
damas“ (Luko 22, 15).

Jėzus Kristus žinojo, kad šios vakarie
nės metu aukos tą pačią auką, kurią se
kančią dieną aukos ant kryžiaus.

Vėliau, kaip šv. Morkus rašo, Jėzus ėmė 
duoną, palaiminęs perlaužė, davė jiems ir 
tarė: „Imkite, tai yra mano kūnas“. Pa-

Vladas šlaitas

KAIP ŽIBURĖLIS

Kiekvieną tolimą ir skaisčią žvaigždę, 
kurią matau šią naktį, aš norėčiau 
pačioj širdy paslėpt ir išlaikyti, 
kad po mirties galėčiau atpažinti 
kiekvieną tolimą ir skaisčią žvaigždę. 
Ak, 
kaip baisiai 
jos greitai perdega padangėj! 
Man atrodo, 
kad aš galėčiau jas šią naktį išbučiuoti, 
arba galėčiau jų nežemiškoj draugystėj 
kaip žiburėlis danguje liepsnot!

NE VISIEMS YRA SKIRTA

Yra kas kita gyventi 
ir kas kita laukti, iki praeis gyvenimas. 
Tai tolygu važiuoti traukiniu, 
arba tiktai žiūrėti, kaip traukinys prava

žiuoja.
Žinoma,
visa ko pabaigoj
tiek pirmiesiems gyvenimas bus praėjęs,
tiek antriesiems gyvenimas bus praėjęs, 
tik pirmiesiems gyvenimas bus su džiaugs

mu praėjęs,
o antriesiems — be džiaugsmo,
nes ne visiems yra skirta
užsikabinti už greitai prabėgančio šio gy

venimo traukinio. 
O,
skaistusis mėnuli,
gimstančiam yra pražūtinga jo gimimo

diena
(šitaip iš liūdesio kartą italas rašė).

5 d., šeštadienį, 12

12 vai., Beecher

27 d., 11 vai., St.

ėmęs taurę ir padėkojęs, jis jiems sakė: 
„Tai yra mano kraujas naujosios sando
ros, kuis bus išlietas už daugelį“ (14, 
22-24).

Tardamas žodžius — „tai yra mano kū
nas... tai yra mano kraujas“, Jėzus duoną 
ir vyną perkeitė į savo kūną ir kraują. 
Taip, ant stalo galima buvo matyti duo
nos ir vyno pavidalus — juslėmis patiria
mą maistą, tačiau tuose pavidaluose patį 
save paaukojo dangiškajam Tėvui ir pačiu 
savimi pavalgydino apaštalus.

Jėzus taipgi geiste geidė, kad ši vaka
riene nebūtų paskutinė, ir apaštalams pri
dūrė: „Tai darykite mano atminimui“ (Lu
ko 22, 19). Tais žodžiais jis suteikė apaš
talams galią perkeisti duoną ir vyną į jo 
kūną ir kraują, paaukoti Tėvui ir kaip 
maistą teikti tikintiesiems. Ta galia nuo 
apaštalų perėjo į jų įpėdinius vyskupus ir 
kunigus, kurie švęs šv. Eucharistiją iki 
Kristaus atėjimo.

Kai kurie Jėzaus apeigas paskutinės va
karienės metu iškelia kaip eucharistinę 
meilės ir vienybės puotą, netgi aukos sim
bolį. Dėl to popiežius Paulius VI „Myste- 
rium fidei — tikėjimo paslapties“ encikli
koje pakartojo Tridento susirinkime ap
tartą transubstancijacijos (substancijos 
perkeitimo) dogmą „apie stebuklingą per
keitimą visos duonos substancijos į Kūną 
ir viso vyno substancijos į Kristaus Krau
ją“. Tai yra ta „mysterium fidei — tikėji
mo paslaptis“, prie kurios turime artintis 
„su nuolankia pagarba, nesekdami žmogiš
kais, argumentais, kurie turėtų nutilti, bet 
tvirtai laikydamiesi dieviškojo apreiš
kimo“.

Taigi, Jėzaus auka, vieną kartą paauko
ta Kalvarijos kalne ant kryžiaus, stebuk
lingu būdu pakartojama, kai tik yra auko
jamos šv. Mišios.

Tikintieji, priimdami šv. Eucharistiją, 
priima patį Kristaus kūną ir kraują. Ne be 
reikalo tad Paulius VI ragina, kad kuo 
daugiausia tikinčiųjų dalyvautų šv. mišių 
aukoje.
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LIETUVIŠKOS PAMALDOS
S

BRADFORD — vasario 20 d., 12,30 y.
DERBY — vasario 20 d., 11 vai., Bridge 

Gate.
’’ NOTTINGHAM — vasario 20 d., 11 vai., 

Jaunimo Židinyje, 16 Hound Rd.
NOTTINGHAM — vasario 27 d„ 12,30 v. 

St. Patrick‘s bažn.
MANCHESTER — vasario 27 d., 10.30 vai.
GLOUCESTER — kovo 

vai., London Rd.
STROUD — kovo 6 d., 

Green.
COVENTRY — vasario
Elizabeth Rd.
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JONAS AVYŽIUS

Kaimas kryžkelėje
miglos?
bet sekmadie-
Tbleikio buvo

atšvęsime, —

Laukuose visur buvo jaučiamas įsismar
kavusio pavasario alsavimas. Vešliai žalia
vo per gerą sprindį pakilę žiemkenčiai ir 
dobilai, dygo vasarojus, o mišinys žaliam 
pašarui, kurį pasėjo dar prieš gegužės šven 
tęs, raibuliuojančia žaluma užliejo vars
nas, paskandindamas dirvos grumstus ir 
mažesnius akmenis. Jurėnas dairėsi išma
nančio šeimininko akimis, kartais riktel- 
damas Martynui sustoti, ir abudu eidavo 
ten, kas patraukė sekretoriaus dėmesį.

Iš Maironių pasuko į Kepalių laukus: 
sekretorius netikėtai susigalvojo apvažiuo
ti visas brigadas. Prie Akmenės tilto jiedu 
aplenkė vežimą su sėklinių grūdų maišais. 
Ant viršaus sėdėjo Lukas Rimša ir susi
kūprinęs smelkė cigaretę. Greta kibilkš- 
čiavo Strazdų Vincė.

— Sustok! — riktelėjo Jurėnas. Marty
nas iš karto neišgirdo. — Sustok, kur vel
nias neša!

Sustojo. Jurėnas nušoko nuo užpakali
nės sėdynės, ir nelaukdamas, kol vežimas 
prisiartins, nuėjo priešais.

— šikšnių brigada, — lyg juokais, lyg 
pasigirdamas paaiškino Martynas. — Mo
bilizavome sėjai. Pusė raštinės irgi lau
kuose.

— Sveiki, vyrai. Kaip sekasi? Na kaip 
Rimša? Nesusitaikei su boba? — užkalbino 
Jurėnas ir, nelaukdamas atsakymo, palie
pė: — Atrišk vieną maišą.

Lukas nerangiai pasikėlė ir ėmė triūsti.
— Grūdai kaip auksas, galit nežiūrėti,

— pastebėjo Vincė.
— Verdenis paskolino, — patikslino 

Martynas.
Jurėnas pasėmė saują grūdų, pažarstė 

delne smiliumi ir, plona čiurkšle leisda
mas pro pirštus, supylė atgal. Buvo paten
kintas, labai patenkintas — matėsi iš akių,
— bet nenorėjo to parodyti, nes pagyrimą 
laikė žalinga vadovo silpnybe. „Tik žmo
nes paikina...“

— Nn-taaaip... Neblogi grūdeliai. Gali
ma sėti.

Apvažiavo visas brigadas. Aplankė sėjė-

ROMANAS
gauna, dar miltų dulkelę. Pamatysit, kas 
dėsis, kai išleisime į ganyklą.

— Šiaip ar taip pieno primelžiama dau
giau, negu anksčiau, — įsiterpė Martynas.

— Kitaip ir negali būti. Rėpliodami at
gal nepavysime Amerikos.

— O būtų buvę, kad jį kur kots! Galėjo 
negyrė,

sekretoriau, kai pradėjo išpardavinėti ne
tikusias karves.

jus, MTS traktorinę brigadą. Pakeliui už
suko į senus valstietiškus tvartus, kur bu
vo patalpinti kolūkio gyvuliai. Apžiūrėjo 
naujųjų karvidžių statybą. Kai ką pabarė, 
papeikė, kai ką pamokė, tačiau niekas ne
išgirdo iš santūriai suspaustų sekretoriaus 
lūpų pagiriamo žodžio. Vienok, ko neištarė 
lūpos ir slėpė dirbtino abejingumo kaukė, būti. Toleikio toli gražu niekas 
tą išdavė akys. Jurėnui patiko ne tik sėk
la Martynas pastebėjo, kaip jo akys nušvi
to (nors veidas liko toks pat neįžvelgiamai 
sausas, ūkiškas, protarpiais prisidengian
tis nieko nesakančia šypsena), kaip išsiplė
tė ir sužibėjo tamsiai mėlynos lėliukės, kai 
jis pamatė viename kieme žaidžiant vaikų 
būrelį ir sužinojo, kad čia „kilnojamasis 
darželis“, tiesa, negausus, nes dauguma 
motinų nesutinkančios patikėti savo vai
kus svetimai priežiūrai.

— Kol kas teturime vieną grupę — Liep 
giriuose, — paaiškino Martynas. — Su 
vienkiemiais blogiau. Na, pamažu prisika- 
sime ir iki jų. Šiaip ar taip prisidėjo kol
ūkiui astuonios poros darbo rankų.

— Ir tas neblogai, — ramiai pasakė Ju
rėnas, nors jo akys šaukte šaukė: „Puiku, 
draugai! Nuostabu!“

Galop užsuko į Diemenčio tvartus, kur 
stovėjo dauguma kolūkio karvių. Jų tarpe 
visos tos, kurias Arvydas paėmė skolon iš 
valstiečių. Pačios geriausios karvės.

Jurėnas peržiūrėjo ant sienos kabančią 
lentą (taip pat Arvydo įvesta naujovė), 
kur kasdien buvo kreida užrašomas iš kiek 
vienos karvės gautas pieno kiekis ir, išsi
traukęs bloknotėlį, ilgai kažką skaičiavo, 
lygino, nervingai čiulpdamas lūpas.

— Nn-taaaip. — Staiga atsitiesė kaip 
spyruoklė ir pažvelgė kažkur pro Martyno 
viršugalvį. — Keturiasdešimt karvių išba- 
zarijote...

— Teisingai, sekretoriau, — atsiliepė 
Grigas. — Užtat jų vietoje nupirkome dvi
dešimt vieną. Ne karvės ragus ir uodegas, 
o tikras karves. Pažiūrėkit į tą, — Grigas 
pliaukštelėjo delnu per strėnas 
juodmargei su dideliu nutįsusiu tešmeniu. 
— Dešimt litrų kasdien, kad ją kur kots! 
O ant šiaudų sėdi, burokų seilei nuryti be-

— Žmogau! Kas giria darbą, kol jis ne
padarytas? Jei ir giria, tai ne darbą, o jo 
vaisius. O vaisiai tik užsimezgę, Antanai 
Grigai, tik užsimezgę! O ar pribręs?..

„Vis dėlto jis pritaria... patenkintas...“ 
— pagalvojo Martynas, stengdamasis nu
slopinti nemalonią mintį, kad vargu ar bū
tų tęsęs karvių atrinkimą, jeigu Arvydas 
nebūtų užbaigęs to darbo.

stambiai

Kolūkio valdybos kieme prie jų priėjo 
strazdanotas valstietis žvitriomis pelės 
akutėmis. Nučiurę, bet visur tvarkingai 
sulopyti drabužiai kabojo ant lieso, kaulė
to kūno kaip ant mieto.

— Kodėl ne darbe, Kašėtai? — šiurkš
čiai paklausė Martynas.

Kašėtas patraukė nosimi. Pelės akutės 
aplėkė kiemą ir sustojo ties Jurėnu.

— Šiokių tokių neaiškumų atsirado, 
draugas sekretoriau. Kalba, nebemokėsią 
avanso.

— Kas kalba? — griežtai paklausė Mar
tynas.

— Kalba... Prie Toleikio buvo vienaip, 
o prie Vilimo galį apsiversti kitaip. Anks
čiau gi jokio avanso nebuvo... Ko ne
kalbėti?

— Gegužės mėnesį ir Toleikio nebuvo, o 
avansą už balandį tai gavote? O gal nega
vai, velniai tave žino, gal nuskriaudė varg
šelį... — su apmaudžia ironija paklausė 
Martynas.

Jiems besikalbant, priėjo dar pora žmo
nių.

— Kada grįš Toleikis?
— Kaip bus su daržais?
— Ar nepanaikins valdybos nutarimo

dėl dekretinių atostogų boboms? — pasi
pylė klausimai.

— Ką čia paistot! — supyko Martynas.
— Kas jums pripūtė galvas

— Pripūtė ar nepripūtė, 
nių nebešvenčiame. O prie 
nutarta.

— Kai apsisėsime, tada 
atkirto Martynas.

— Teisingai, — pritarė Jurėnas. — Kol
ūkis ne fabrikas. Valstietis švenčia ne pa
gal kalendorių, o kada sąlygos leidžia.

— Tikrai, sekretoriau! Negi ir kiti val
dybos nutarimai apsivers aukštyn kojo
mis?

— Nežinau, draugai. Tai jūsų vidaus 
reikalas, aš nesikišu. Viskas priklausys 
nuo to, kaip valdybos numatytos priemo
nės pateisins save. Jeigu valdyba ras rei
kalo ką nors pakeisti, pakeis. Ne rajkomas, 
jūs savo kolūkio šeimininkai.

Valstiečiai reikšmingai susižvalgė.
— Šeimininkai... — burbtelėjo vienas 

su neslepiama pašaipa ir, reikšmingai mos 
telėjęs ranka, nuėjo šalin.

— Žmogau! — sviedė Jurėnas pridur
mu!. — Mano žodžiai tavęs neliečia. Tik
ras šeimininkas nebimbinėja per darby
metį pašaliais, pilvą išvertęs.

Martynas pasisuko į Kašėtą.
— Per anksti susirūpinai reformomis, 

Kašėtai. Žiūrėk, kad neapsigautum. Ir tu, 
Karanauskai. Nelaukit, niekas nepasikeis. 
O jei pasikeis, tai tik jūsų nenaudai. Tai 
man žmonės! Įsikibę dantimis savo arų, 
nežiūri kolūkio reikalų, o prie avanso pir
mutiniai. Ateis ruduo, atimsim daržus, ta
da šauks, gerkles atstatę, — gelbėkit!

Kašėtas su Karanausku pasitraukė kaip 
puodkėliu per dantis gavę.

— Nepataisomi. Ir ne vieninteliai kol
ūkyje. Iš pradžių buvo sukrutę — avansas 
paveikė. O šiandien, matote, kas jiems ant 
seilės užėjo? Permainų laukia. Tokių gra
žiais žodžiais neįtikinsi — reikia laikyti 
ant grandinės.

Jurėnas nieko neatsakė, bet Martynas 
jautė, kad sekretorius pritaria jo nuomo
nei. Pritaria ne vien dėl daržų, bet ir ki
toms Arvydo įvestoms naujovėms, nors 
kažkokia priežastis verčia jį laikytis rezer
vuotai. „Toleikis teisus, — pagalvojo Mar
tynas, įeidamas paskui 
raštinę. — Kas bebūtų, 
linijos.“

Vingėla, 
paslaugiai 
duris.

— Šitas
tus... — pasakė Jurėnas susiraukęs.

Jūrėną į kolūkio 
reikia laikytis jo

pašokęs nuo 
atidarė pirmininko kabineto

rašomojo stalo,

tiktų prie sėjamosios. Lanks-

— Turi kas nors likti raštinėje. O jis iš
mano savo darbą... — paaiškino Martynas, 
nesmagiai pasijutęs.

Jurėnas atsisėdo ir tylėdamas ėmė ap
žiūrinėti kambarį, tarytum čia būtų pate
kęs pirmą kartą. Tačiau susikaupęs žvilgs
nis sakė, kad jam rūpi visai kas kita.

— Kalbėsim atvirai, — pagaliau prata
rė, prisidengdamas nieko nesakančia šyp
sena. — Dėl kai ko būtų galima tave pa
girti, dėl kai ko papeikti, o aplamai reika
lai ne dieviški. Labai nedieviški. Sakysim, 
karvių turite neblogų, bet be pašaro nė 
Grigo išgirtoji neduos po dešimt litrų pie
no. Palauk, palauk. Paiikim dobilus ramy
bėje. Gal nebloga kultūra, bet atgyveno 
savo. Varpinių-ankštinių mišinys žaliam 
pašarui? Ir to dainelė sudainuota. Į kaimą 
ateina nauji laikai, revoliucija agrotechni
koje,. tolygi technikos revoliucijai žemės 
ūkyje, kada traktorius išstūmė iš vagos 
arkliuką. Draugas Chruščiovas aiškiai pa
sakė: be tvirtos pašarų bazės nesukursime 
našios gyvulininkystės, o tokią bazę gali 
užtikrinti tik viena pagrindinė kultūra — 
kukurūzai. Deja, man susidarė įspūdis, kad 
jūs esate kitokios nuomonės, gerbiamasis.

Martynas tylėjo, suglumintas netikėto 
užpuolimo. Pagal Arvydo planą kolūkis 
turėjo užsėti kukurūzais tik trečdalį ploto, 
kurį buvo numatęs vykdomasis komitetas. 
Kiti du trečdaliai buvo palikti varpinių- 
ankštinių mišiniui žaliam pūdyme. Taigi iš 
karto Martynas pagalvojo, kad kalba eina 
apie kolūkio planą, o ne apie tą, kurį nu
statė liniuotėmis ir automatiniais plunks
nakočiais ginkluoti žmonės, išsimiklinę da
ryti ant popieriaus stebuklus su pašari
niais vienetais. Martynas pakartojo, ką 
buvo sakęs Jurėnui, važinėjant po kolūkį, 
ir nusistebėjo, kodėl tada sekretorius ne
atkreipė dėmesio į jo žodžius. Kukurūzams 
išskirta šešiasdešimt hektarų. Iš jų pusė 
užsėta, o likusius baigsią sėti per porą tre
jetą dienų.

Jurėnas šypsodamasis pabarbeno krump 
liais į stalą.

— Geras būdas planui viršyti, — pasa
kė kandžiai.

— Parinkome geriausią žemę, — paaiš
kino Martynas, žiūrėdamas pro langą : jau
ną sodelį („Gražiai žydi. Jei šalnos nepa
kęs...“). — Mėšlu ištisai nuvertėme. Ne
pagailėsime priežiūros. Užaugs. Kad tik šil 
ta vasara būtų.

— Su Dievu deries? Žmogau! Nebepa
žįstu tavęs. Žirgo šuoliais leki atgal. Per
nai turėjai pusantro šimto hektarų kuku
rūzų, nesimeldei, šiemet dėl šešiasdešimt 
puoli į paniką. (Bus daugiau)
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|H? LIETUVIU NAMU AKC. BENDROVE
1-2, LADBROKE GARDENS, LONDON, W.11.

BALANSAS 1965 M. SPALIO 31 DIENAI

1964

£15,000
KAPITALAS — INVESTUOTI PINIGAI
Registruotas kapitalas-15,000 akcijų po £1 £15,000

1965 1964
TURIMASIS TURTAS Kaina
NEKILNOJAMAS TURTAS:

Turto nurašymai
1965 

Balansas

10040 ,

11581

Išduota akcijų— 10040 akcijos po £1, 
pilnai apmokėtos

KAPITALO ATSARGA
Likutis 1964 m. lapkričio 1 d.
Atkelta iš pelno/nuostolio s-tos

11581
750

10040

12331

19020 .
17500
2982
1620
330

Lietuvių Namai Londone 20058
Lietuvių Sodyba 17500
BALDAI IR ĮRENGIMAI 7815
SPAUSTUVĖS ĮRENGIMAI 5031
AUTOMOBILIS 515

1038
+ 1403 

5042 
2004 

251

19020
18903
2773
3027

264

5270
2000

APYVARTOS ATSARGA
Pelnas
Atsarga ateities mokesčiams

11470
11470

41452

500

50919
INVESTACIJOS
Educational Unit Trust Fund

6932 43987

v 500

’ 1686

8800
9479

PINIGAI, už kuriuos akcijos dar nėra 
išduotos 

PASKOLOS
Paskola iš finansinės firmos
Paskolos iš lietuvių

8800
9060

1686

17860

818
590
135
485

PREKIŲ IR PINIGŲ atsargos
Gėrimai, maistas ir kt.
Patalynė, indai ir kt.
Kuras ir paukščiai
Spaustuvės medžiagos

816
590
145
518

1305
1140
206
389

EINAMIEJI ĮSIPAREIGOJIMAI
Neapmokėtos sąskaitos
Valstybiniai mokesčiai
Pelno mokesčiai
Valst. mokesčiai už depozitus

1362

403 1765

118
1324

100
45 

1622 
4604

103

Nebaigti spaudos darbai
Skolininkai
Paskola
Depozitai už ei. įrengimus
Pinigai banke—einamojoj s-toj
Pinigai banke—depozito s-toj
Pinigai kasose >

129
1618 '

670
45

933
5082

119 10665
51896 .55152 51896 55152

Balansą parašais tvirtina Bendrovės Valdybos nariai: 
Z. JURAS A. PRANSKŪNAS

REVIZORIŲ PRANEŠIMAS LIETUVIŲ NAMŲ BENDROVĖS NARIAMS
Mes esame gavę visą informaciją ir visus paaiškinimus, kurie mūsų įsitikinimu buvo reikalingi revizijai. Mūsų įsitikinimu, atskaitomybės knygos buvo laikomos tinka
mai, kaip ir pateikiamos atskaitomybei.
Mes patikrinome balansą ir pridedamąją pelno ir nuostolio sąskaitą, kurios sutinka su atskaitomybės knygomis. Mūsų įsitikinimu ir pagal mums pateiktąją visapusišką 
informaciją ir pagal mums duotuosius paaiškinimus, anksčiau minėtos apyskaitos teikia Companies Act, 1948, įstatymo reikalaujamus duomenis to įstatymo nustatyta 
tvarka ir balansas duoda tikrą ir teisingą vaizdą apie Bendrovės padėtį spalio mėn. 31 d., 1965 m., o pelno ir nuostolio sąskaita duoda teisingą vaizdą apie Bendrovės 
pelną už metus, pasibaigusius tą dieną.
47, Oxford Street, London, W.l.
1965 m., gruodžio 14 d.

Kano, Creed, & Co. Auditors. 
Certified Accountants.

PELNO/NUOSTOLIO APYSKAITA UŽ METUS LIGI 1965 M. SPALIO 31 D.
1964

IŠLAIDOS
1965 1964

PAJAMOS
1965

1014
1004

921 
211 
208

24
257 
104

Turto nurašymai
Palūkanos už paskolas
Atlyginimas sekretoriui
Telefonas
Spauda, paštas ir kt.
Banko mokesčiai
Įvairios įstaigos išlaidos
Revizija
Teisinės išlaidos
Atlyg. tarnautojam, kurie yra B-vės direkt.
Atimti sumas, įtrauktas j apyskaitas

1852
1852

1311
977

1025
150
224

28
208 
110 
139

4279
1131
272

5682

59
97

120

Iš Lietuvių Namų — pelnas 3890
Iš Lietuvių Sodybos — pelnas 2404
Iš Spaudos Skyriaus — pelnas 92

Telefono ir kt. . pajamos
Depozito sąskaitos palūkanos
Investacijų palūkanos

_ Prekybos Skyriaus pelnas

6386

30
194
23
57. ..... -į, . . .

70

2145

Socialinė ir kultūrinė veikla
Valdybos narių kelionių išlaidos
PELNAS keliamas į Pelno/Nuostolio

Paskirstymo Sąskaitą

149
70

2299
%

5958 6690 5958 6690
■M——

PELNO/NUOSTOLIO PASKIRSTYMO SĄSKAITA
1964

1000

5270

SKIRSTOMA
Į atsargą mokesčiams
Į kapitalo atsargą

Į apyvartos atsargą — pelnas

1965

750

11470

1964
4125
2145

ATKELTOS SUMOS
Pelnas iš 1964 m. XI. 1.
Pelnas atkeltas iš Pelno/Nuostolio s-tos už 1965 m.
Grąžinti pelno mokesčiai
Turėti rezervai mokesčiams
Už parduotą žemę Sodyboj

1965
5270
2299

179
3722
750

6270 12220 . 6270 k 12220
——- -

LIETUVIŲ NAMŲ AKCINĖS BENDROVĖS VALDYBOS PRANEŠIMAS
X

Penkioliktajam Metiniam Bendrovės Akcininkų Susirinkimui, kuris įvyks 1-2, Ladbroke Gardens, London , W.11, 1966 m. kovo 26 d., 5 vai. popiet.
Valdybos nariai: S. Nenortas (pirmininkas), A. Pranskūnas, J. Vilčinskas, J. Lūža, V. Strimas, Z. Juras, P. Mašalaitis.

1965 metų apyskaitos rezultatai rodo patenkinamą Bendrovės progresą. Grynas pelnas siekė £2299, atskaičius turto nurašymus. Metų bėgyje valstybės įstaigos pri
pažino Bendrovę tarpusavio prekybos įmone (Mutual Trading Company), ir tas pripažinimas atleidžia B-vę nuo valstybinių mokesčių mokėjimo. Todėl šiais metais 
apyskaitose nebuvo reikalo atskirti sumų mokesčiams, o visa ligi šiol sudaryta £3722 atsarga mokesčiams mokėti ir £179 grąžintų mokesčių jungiama prie 1965 metų pel
no ir keliama į sekančius metus.

Apyskaitoje taip pat parodyta £750 nepaprastų pajamų už Sodybos žemės gabalą, parduotą Wey Valley Water Co. Ši suma perkelta į balansą kaip Kapitalo re
zervas. Sodybos vilos pagrindinis remontas, kainavęs £1403, padidino Sodybos kainą balanse ligi £18903.

Lietuvių Namų ir Klubo apyvarta rodo £3890 perteklių (1964 m. — £4279), Spaudos skyriaus perteklius £92 (1964 m. — £272) ir Sodybos perteklius — £2404 (1964 
m. — £1131). Centro išlaidos siekė £3080 (1964 m. — £2799), o pajamos — £304 (1964 m. — £276). Pelnas, drauge su kitomis viršminėtomis sumomis, viso £6200, 
pridedamas prie pereitų metų likučio £5270 ir visa suma £11470 keliama į sekančius metus. Ši suma parodyta balanse kaip Apyvartos rezervas.

Atsižvelgiant į padidėjusią turto nurašymų sumą £1311 (1964 m. — £1014) ir £150 išlaidų kultūriniams ir socialiniams reikalams, 1965 m. pelnas £2299 (1964 m. 
— £2145) yra visai patenkinamas. Valdyba yra nutarusi ateityje nurašinėti 20 proc. nuo nekilnojamo turto vertės, o kultūriniams ir socialiniams reikalams skirti sumas 
pagal reikalų svarbumą.

1965 m. gruodžio 31 d. Bendrovė atmokėjo £8800 paskolą, panaudodama tam tikslui turimus piniginius rezervus ir papildomus depozitus. Valdyba reiškia nuo
širdžią padėką visiems, kurie padėjo Bendrovei paskolą atmokėti.

Pagal Bendrovės įstatų numatytą tvarką S. Nenortas ir V. Strimas atsistatydina iš valdybos ir sutinka būti kandidatais, renkant naujus valdybos narius. Bendrovės 
revizoriai, Kano, Creed & Co., sutinka tęsti savo pareigas ir jie bus toms pareigoms paskirti, remiantis 1948 m. Bendrovių Įstatymo 159 paragrafu.

Bendrovės valdyba reiškia padėką rėmėjams, talkininkams ir tarnautojams už bendradarbiavimą 1965 m. ir kviečia visus į bendrą darbą 1966 metais.

PRANEŠIMAS LIETUVIŲ NAMŲ BENDROVĖS AKCININKAMS
Šiuo pranešama, kad Penkioliktasis Metinis Bendrovės Akcininkų Susirinkimas įvyks 1-2, Ladbroke Gardens, London, W.11, šeštadienį, 1966 m. kovo 26 d., 5 vai. p.p., 
sekantiems tikslams:

1. Patvirtinti protokolą paskutinio Metinio Akcininkų Susirinkimo, įvykusio 1965 m. balandžio 4 d.
2. Išklausyti ir pasvarstyti Valdybos pranešimą ir apyskaitą už metus, pasibaigusius 1965 m. spalio 31 d., ir revi

zorių pranešimą.
3. Nustatyti Valdybos narių atlyginimą.
4. Išrinkti Valdybos narius.
5. Svarstyti kitus eilinio pobūdžio Bendrovės reikalus.

1965 m. vasario 15 d.
Bendrovės Valdybos įgaliotas
A. PRANSKŪNAS
Sekretorius

PASTABOS
Akcininkas, turįs teisę dalyvauti ir balsuoti Metiniam Susirinkime, gali įgalioti kitą asmenį susirinkime dalyvauti ir balsuoti ir toks paskirtas asmuo gali būti ir ne- 
akcininkas. Kiekvienas įgaliotas asmuo privalo turėti raštišką įgaliojimą, nurodantį įgaliojusio akcininko vardą, pavardę, adresą, akcijų numerius ir skaičių. 
Lietuvių Namų Bendrovės metinės apyskaitos kopija bus pasiųsta kiekvienam akcininkui, pranešusiam savo adresą ir pareiškusiam norą tokią kopiją gauti.
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LIETUVIŲ NAMŲ APYSKAITA SODYBOS APYSKAITA SPAUDOS SKYRIAUS APYSKAITA

(UŽ 1965 METUS) (UŽ 1965 METUS) (UŽ 1965 METUS)

Pajamos

Nuoma ir maistas . S.1W&

Pajamos Baras 5075

Nuoma £4352
Įvairios pajamos 567 Pajamos

Baras -9570 £13555 „Europos Lietuvio“ prenumerata ir skelbimai £2220

Elektra ir gazas 122 Išlaidos Nidos Knygų klubo pajamos 2639

Įvairūs darbai 1315
£14044 Maisto produktai £2251

Baro prekės 3323 £6174

Atlyginimai 3360
Išlaidos

Mokesčiai 247
Baro prekės £5814 Šviesa ir šildymas 508

Išlaidos

Atlyginimai 2226 Remontai 466 Atlyginimai £3387

Mokesčiai 583 Ūkio išlaidos 358 Popiėris ir sp. medžiagos 628

Šviesa ir šildymas 642 Transportas 211 Knygų rišimas ir kt. 845

Remontai 384 Skalbykla ir švara 169 Paštas ir ekspedicija 794

Skalbykla ir švara 288 Telefonas 84 Remontai 178

Draudimas 128 Draudimas 64 Elektra 100

Įvairios išlaidos. 89 Įvairios išlaidos 110 Įvairios išlaidos . 150

£10154 £11151 £6082

Pelnas £3890 Pelnas £2404 Pelnas £92

PELNO/NUOSTOLIO arba LIETUVIŲ NAMŲ BENDROVĖS CENTRO APYSKAITA „4 •
LIETUVIŲ NAMŲ BENDROVĖS

(UŽ 1965 METUS) pelno Paskirstymas

Pajamos Išlaidos . • ■ Atkeltos sumos:

Iš Lietuvių Namų — pelnas £3890 Palūkanos už depozitus ir paskolas £977 1965 metų pelnas £2299

Iš Sodybos — pelnas 2404 Atlyginimai 1025 Pereitų metų pelnas 5270

Iš Spaudos Skyriaus — pelnas 92 Pašto išlaidos 224 Grąžinti pelno mokesčiai 179

Palūkanos už depozitus banke 194 Telefonas 150 Turėti rezervai mokesčiams 3722

Palūkanos už investacijas 23 Socialinė ir kultūrinė veikla 149 Parduota žemė Sodyboj , 750

Įvairios pajamos 87 Profesiniai patarnavimai 139
Viso £12220

Transportas 134

Įvairios Įstaigos išlaidos 212 f

Kelionės išlaidos valdybos nariams 70 Skirstoma:

Turto nurašymai 1311 Į Kapitalo atsargą £750

£6690 £4391 Į Apyvartos Atsargą
S

, 11470

’ X

Grynas pelnas 1965 m. £2299 £12220

■

LIETUVIŲ NAMŲ AKCINE BENDROVE

1 Data.............................................II ĮGALIOJIMAS

| Aš,........................   gyvenantis.....................................................................

I .................................................... ..................
I Lietuvių Namų Bendrovės akcininkas, turįs...............................akcijų, šiuo įgalioju p................................

Į ......................... gyvenantį.............................................................

į arba, jam nesant, p................................................................   ... . gyvenantį....................................................

| .........................................................................................balsuoti mano vardu Akcininkų Suvažiavime, įvyk-

| siančiame 1966 metų, kovo mėn., 26 d., šeštadienį, 5 vai. p.p.. Lietuvių Namuose Londone.

I Šį įgaliojimą tvirtinu savo parašu
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RADIO, TELEVIZIJA IR
Radio dabartiniame amžiuje vaidina 

žmonių gyvenime labai didelį vaidmenį. 
Mažai berasi tokių pasaulio kraštų, kurie 
neturėtų radio siųstuvų ir priimtuvų, bene 
tik Kinijoj ir Indijoj ar laukinių apgyven
tuose plotuose. Laisvame pasauly radio la
bai daug padeda susižinoti, čia tūkstančiai 
siųstuvų, tačiau anapus geležinės uždan

gos radio sistema pakinkyta politikai ir 
diktatūrai.

Nors oro bangos užtveriamos įvairiais 
trukdytojais, tačiau tiesos žodis jas pra
kerta. Rusija vis giriasi, kad jų žinovai ir 
radio išrado, tačiau teisybė yra ta, kad ra
dio išrado net ir ne italas Marconi, o ame
rikietis dantų gydytojas Mahlon Loomis iš 
Wašingtono, D.C., kuris pirma bevielę 
transmisiją padarė tarp 1866 m. ir 1872, o 
Marconi pirmą patentą radio gavo tik 1896 
m. Tai patvirtino Ilinojaus u-to fizikas 
Otis Young. Amerikos pažanga radio siste
moj ypač didelė šiuo metu. Čia, be ilgųjų 
bangų stočių, FM, ypač reiškiasi trumpųjų 
bangų siųstuvai, nuo 5-60 m. ilgumo ban
ga. Trumpos bangos ypač sėkmingos susi
žinoti: AB, Laisvosios Europos, ir galingos 
kitos stotys pasiekia visas pasaulio šalis. 
Naktį trumpų bangų girdėjimas žymiai 
pagerėja ir pailgėja, nes eterio sluoksnis 
atmosferoj pakyla aukščiau. Štai Pietų 
Amerikoje, kur civilizacija sunkiai kyla, 
trumpų radio bangų pagalba, netoli trijų 
milijonų žmonių ima įvairių mokslų pamo
kas per radio. Čia daug padeda ir Ameri
kos NCWC centras.

Radio siųstuvų Amerikoj turi daug ir 
privačių asmenų. Jų organizacija, įsistei
gusi prieš 50 metų (jų atminimui išleistas 
pašto ženklas), rodo, kiek daug reikšmės 
turi tai civiliniame gyvenime. Štai, Four 
Points 50 radio mėgėjų narių palaiko ry
šius su miestais ir padeda policijai. Polici
jos trumpų bangų siųstuvai praneša apie 
įvairias nelaimes, apiplėšimus, ugniagesiai 
apie kilusius gaisrus. Kariuomenėj radio 
telefonas labai patobulintas, lengvas ne
šioti. Ne tik automašinos turi trumpų ban
gų siųstuvus bei priimtuvus, o ir daugelis 
keliautojų, tyrinėtojų, sportininkų ir t.t. 
Radio pramonė nežada silpnėti, o kasdien 
vis tobulėja.

Televizijos pramonė irgi labai plečiasi. 
Žmonės labiau mėgsta TV, negu radiją, 
nes čia ne tik girdėti, o ir matyti. Todėl 
nenuostabu, kad tokia Zenith TV kompa

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 — 3J4 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 mokesti. Mūsų sąskaitos už per mus 
Jūsų pasiųstus į Lietuvą siuntinius suteikia teisę gauti 
atitinkamą Income Tax sumažinimą. Prie tokių siunti
nių galime pridėti ši 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 1 
Atstovai: Anglijoje — A. Kuzmickas, 31 Milton St., Eccles, 
Manchester. JAV — L. Venckus, 7030, So. Talman Ave., Chicago, 
Ill. Australijoje — K. Stankūnas, 5 Markwell St., Brisbane, Qnland. 
Kanadoje — A. Kusinskis, 124 Park St., Sudbury, Ont.

BALTIC STORES LTD.
(Z. JURAS)

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

nija per pirmąjį praeitų metų pusmetį pa
gamino daugiau kaip milijoną priimtuvų. 
Stebėtinas mėnulio vaizdų perdavimas TV 
Kameromis sukėlė ypatingą dėmesį. Jei 
aparatai perdavė vaizdus iš 245000 mylių 
nuotolio, kai „Ranger 9“ artėjo į mėnulį, 
tai Amerikos pramonė sieks tam reikalui 
sKirti aar daug.au milijonų.

Sovietai giriasi, kad jie pastatę Maskvo
je labai galingą TV siųstuvą, kad jo stie
bas sieks iki 1.706 pėdų aukščio, taičiau 
New Yorke Empire pastatas turi 1.472 pė
das ir nė kiek neblogiau siekia tolumas. 
TV kameros, kurios ypač daug padėjo pas
kutinėje dviejų astronautų kelionėj, dabar 
žadamos patobulinti, kad automatiškai siųs 
tų paveiksius į žemę. TV kameros pradėtos 
naudoti ir policijos sekimo darbe miestuo
se, ypač Chicagos požeminiuose tuneliuose, 
kur yra įvairių žmogžudysčių centras. Jos 
bus įrengtos ir traukinių stotyse, fabrikų 
salėse, apskritai kur tik didesnis žmonių 
judėjimas.

Televizija žmonių gerovei tarnauja pla
čiai. Prof. Paul Witty iš NW Chicagos uni
versiteto tvirtina, kad TV dar daugiau 
reikia įkinkyti vaikų auklėjimui, o ne jų 
demoralizavimui įvairiom filmom, kur ro
domos žiaurybės ir smurtas bei šeimų ko
vos. TV žiūrėjimas atima laiko visiems, to
dėl patariama daugiau skaityti knygų, 
sportuoti, mokytis muzikos, baleto, sporto 
ir t.t. Visiems verta dėmesį kreipti į tai, 
kaip ir ką vaikai žiūri. Daug Chicagoje 
žmonėms padeda kanalas II, stotis WTTW, 
kurį neseniai persikėlė į naujas patalpas, 
sulaukusi 10 metų. Jos programos moksli
nės ir jokio šlamšto nematyti. Šiandien 
Amerikoj yra 88 tokios stotys, kurios tar
nauja auklėjimui, švietimui. Jas tvarko 
Tautinė Auklėjimo TV (National Educa
tion TV), kuri gauna valdžios pašalpą, kas
met iki 40 milijonų dol. Pusę lėšų Skiria 
vietinė valdžia.

TV ilgai žiūrėti pavojinga. Britų dantų 
gydytojai išaiškino, kad 71.2 nuošimčiai jų 
vaikų nuo 5-11 metų, kurie kasdien sėdi 
prie TV aparato, įtempę žandikaulius, įsi
gijo iškraipytus dantis. Gydytojai nustatė 
tokių vaikų virškinimo sutrikimus, skilvio 
odos uždegimą, mažakraujystę ir skeleto 
deformacijas ir dar kitokių ydų. Daugelis 
Olandijos gyventojų pradėjo reikalauti, 
kad sekmadieniais visiškai nebūtų leidžia
ma veikti vaikų televizijai, nes jie nori

ATOMAI
nors dieną pailsėti. Chicagos radio ir TV 
direktorius kun. Banahan reikalauja, kad 
TV ir radio programos būtų daugiau gal
vojančių žmonių kontroliuojamos ir jose 
spindėtų gerovė, gera mintis, FCC nesikiš
tų tokių programų kontroliuoti.

Mūsų amžius yra atomo išradimų am
žius. Fizikai mums aiškina, kad atomas jau 
surastas — jį sudaro protonai, elektronai 
ir neutronai, tačiau atomo tyrimai rodo, 
jog atome yra dar šimtas atominių dalelių, 
kurių mokslininkai neišaiškina. Dr. Pais ir 
dr. Beg aiškina, kad atome yra dalelių, ku
rios veikia kaip aktoriai. Kolumbijos un- 
tas pagamino pirmą komercinį ionų mikro
skopą, kuris padidina 5-10 kartų daugiau 
už elektroninį mikroskopą. Kaip žinom, 
ionų mikroskopas buvo išrastas prof. Mul
ler, Pensilvanijoj, kuris duoda aiškų vaiz
dą atskirų atomų ir jų sugrupavimų. Dau
guma atomų turi tik 3 angstromus, todėl 
niekas ikišiol jų negalėjo ištirti, o dabar 
su šiuo nauju Kolumbijos mikroskopu — 
su kameros tašku 25.000 voltų stiprumo, 
aiškiai matyti.

Atominės energijos dėka šiandien varo
mi laivai, įvairios elektros jėgainės, stato
mi lėktuvai. Amerikos energijos komisija 
siūlo, kad nuo 1971 m. kai kurios atominės 
paslaptys būtų perduodamos privačiai žmo 
nėms naudotis. Dabar skatinami inžinie
riai, kad kuo daugiau kreiptų dėmesį į 
naujus atominių medžiagų išradimus žmo
nių gerovei. Jau dabar žinom, kad atominė 
energija yra pigesnė už šiluminę. N. Ang
lijos jėgainė tai parodė. Atominis kuras 
tekainuoja tik 28 dalis cento, o šiluminės 
42 c. už kwh. Atominės jėgainės galingu
mas yra 150 megavatų, o prašoma pakelti 
iki 170 MW. Taigi atominė jėgainė aptar
naus daugiau kaip 10 elektros stočių.

Karo pramonė vis daugiau gamina di
džiulių laivų, mažų atominių bombų, ta
čiau jos gali būti bevertės, nes jau ruošia
mas dar žiauresnis ginklas, negu atominės 
bombos. Kas jis toks?

Sovietai jau seniai tvirtina, kad jie išra
dę tokius spindulius, kurie gali sunaikinti 
žemę be jokių sunkumų ir nepastebimai. 
Amerika aiškina, kad tokių spindulių pa
vojingumas neduos ramybės ir tiems, ku
rie juos paleis. Jie kaip tik veikia į gyvąją 
gamtą, visi gyvūnai žūsta, o pastatai ir 
įrengimai lieka sveiki. Sovietai grasina 
Amerikai, kaip kad Hitleris grasino, kad 
atominė bomba viską sunaikins.

Baisu, kad viskas daroma tik žmonijai 
naikinti priemonių, o ne jos gerovei bei ci
vilizacijai pakelti!

Bal. Brazdžionis

BALYS SRUOGA
(Atkelta iš 2 psl.)

Kad kalinys galėtų pasirinkti 
Kalėjimo sargus? Taip pat ir aš. 
Gal yr karaliai kur kitur. Ne Lenkuos. 
Parduos tave su sąžine, su siela 
Už menką pinigą, už žemės šiukšlę.
Tau įsakys, ką tu turi daryti.
Kalbėti ką. Mylėt. Jausti. Vesti... 
Nepažiūrės, ko trokšta tavo siela. 
Sutuoks tave. Vaikų tau prigimdys! 
Laiške ne tai parašo, ką man skaito, 
Ir skaito man ne tai, kas parašyta!

Gyvenimą tylėjau mano visą.
Kenčiau... Nebegaliu! širdis pratrūko.
Tėvynėj mano aš nebegaliu
Bebūti aklas, kurčias, nebylys!
Kaip Vilniun atvažiuoju — man kitaip...
Čia viskas miela širdžiai. Man čionai
Lengviau alsuot. Kalnai, kalneliai, klo

ny s...
Neries bangų švelnioji pyniava...
Prie vieškelio plataus sodeliai vyšnių... 
Lakštingalos giesmė alyvų krūmuos... 
Net dargana, šalna rudens vėlyvo — 
Kaip laimės sapnas viešpaties pauns- 

mėj!..
Lankau senas vietas... Kaip tremtinys! 
Ir vienas skausmą — vienas — slėpt tu

riu!..
(III veiksmas, I pav.) 

Karaliaus užkurio ir lietuvio, išėjusio sve
timiems tarnauti, tragedija. Tėvynės ilge
sys ir sąžinės nrimas, kaip pagrįstai psi
chologiškai išreikštas!

Jurgis Skumbinas, „Baisiosios nakties“ 
herojus, revoliucinių idėjų skelbėjas, iš
reiškia kiekvieno lietuvio credo:

Nes Lietuva — lietuvių turi būti!
Nereikia caro (ir bolševikų! — S.V.) 

mum valdžios! Mes patys 
Save valdyti galim. Ir turim...
Dabar arti, arti ta valanda,
Kad būsim mes laisvi, galėsim patys
Savuos namuos, savam krašte tvarkytis.
Balys Sruoga ir kaip lyrikas ir kaip dra

maturgas iškėlė mūsų literatūrą į aukštes
nę kultūros pakopą ir ją praturtino visuo
tinės literatūros masto kūriniais. Jei jis 
būtų gimęs Švedijoje, Norvegijoje ar Da
nijoje, seniai jau būtų buvęs Nobelio lau
reatas. Deja, jis, kaip lietuvis, kovojęs dėl 
Lietuvos laisvės ir neprikla'usomybės, liko 
okupantų sunaikintas. Ar mūsų tauta jį 
supras? Ir kada tai bus?

Skaitytoju laiškai
SODYBA — JAUNIMUI!

Artėjant DBLS Suvažiavimui, dar kartą 
reikėtų gerai apgalvoti ir pergalvoti, o su
sirinkus pagaliau ir nutarti, koks turėtų 
būti tolimesnis Lietuvių Sodybos kelias: 
ar ją paversti tikra prieglauda, palikti va
sarviete, sporto klubu ar pan.

Neliekime graudžių ašarų. Visi pasensi- 
me, laikas ateis ir numirsime. Vieniems 
bus lengviau, kitiems sunkiau šią ašarų 
pakalnę palikti. Kaip pasiklosime, taip ir 
išsimiegosime... Rėkiam, šaukiam „ge- 
walt“: kur padėsime senelius, kas rūpinsis 
jais... Rodos, jau galas visiems ateina! O 
ar mes daug rūpinamės kitais savo nelai
mingaisiais, psichiniais ir kitokiais ligo
niais, kuriems pagalba jau šiandien reika
linga? Nesirūpinam, nes gal ir nežinom, 
kur jie yra, kuriose ligoninėse, pavargėlių 
prieglaudose ar bepročių namuose guli. 
Tai daugiausia tie lietuviai, kurie, atvykę 
į šią salą, nutraukė visus su savo tautie
čiais ryšius ir dingo 50 milijonų minioj.

Imdami rūpintis seneliais ir jų globa, ne- 
pradėkime reikalo iš kito galo. Pirmiausia 
turime išsiaiškinti, kiek iš viso lietuvių 
šioje saloje yra, koks jų amžius, kokia ma
terialinė padėtis ir t.t. Antra, kiek atsiras
tų norinčių laike 5-10 metų lietuviškom 
prieglaudon keltis. Pagal esamus duome
nis (DBLS ir kt. organizacijų narius, liet, 
spaudos skaitytojus ir kt.), D. Britanijoje 
esama ne daugiau 600 veiklesnių lietuvių. 
Prie jų dar pridėkime porą šimtų, kurie 
niekur nepriklauso, bet retkarčiais atsi
lanko lietuviškuose parengimuose ir kokiu 
pripuolamu šilingu lietuvišką veiklą pare
mia. O kur kiti? Kur jie dingo? Kokiose 
pievose tie Dievo žiogeliai (ne paukšte
liai!), leisdami savo vasaras, smuikuoja? 
Ar tikrai mūsų pareiga su žiburiu ieškoti 
jų ir klausti, gal kuris, praleidęs 65 vasa
ras, anot poeto Šlaito, padėtų smuiką j 
futliarą ir malonėtų persikelti Sodybon. 
Laike paskutinių kelerių metų nemaža pa
stangų padėta, ieškant Sodybai senelių. 
Rodos, vos desėtkas susirado. Vieną Lietu
vių Namuose jau susenusį senioką buvo 
bandyta pas Lūžą perkelti. Bet kur tau: 
ne, ir gana — nevažiuoja!

Daug kam ir pats žodis „prieglauda“ kaž 
kaip nejaukiai, ubagiškai skamba. Stei
giant tokią įstaigą, ar ne geriau būtų ją 
kaip nors kitaip ir pavadinti. Pvz., senelių 
bendrabučiu, lietuvių senelių namais, ar 
pan. Anglijoje yra daug senelių, turinčių 
savo santaupas, kurie gyvena specialiuose 
senelių namuose - pensionatuose, kur ir 
maistas ir priežiūra daug kuo skiriasi nuo 
paprastų pavargėlių - pensininkų prieglau
dų. Tokių namų reikėtų ir lietuviams. Gau
dami valstybinę pensiją ir prisidėdami sa
vo santaupomis, jie tikrai gražiai, savųjų 
tarpe senatvę praleistų.

O kur gausime pinigų tokiems namams 
pirkti? Gal vėl sudėsime? Aišku, kad ne! 
Ubagavome 10 metų, kitus vis skolinomės, 
dabar pamažu atiduodame. Finansiškai vis 
stiprėjanti Liet. Namų B-vė neužilgo tik

DIEVO KARALYSTĖS ŽINIOS
(20)

Liucipierius buvo ' pirmas iš dvasiškų 
esybių, kurios pasipriešino Dievui; ir ma
tyt, kad jis turėjo daug įtakos tuose, kurie 
vėliau prisiskyrė prie anų sukilėlių. Pa
reiškimas Mato Ev. 25:41 — „velniui ir jo 
angelams“ parodo, kad tarp šėtono ir kitų 
nusidėjusių dvasinių esybių yra artima gi
minystė. Pasididžiavimo ir puikybės dva
sia buvo kitų žemesnių nupuolusių angelų 
širdyse. Todėl Jėzaus ištikimumas, kuris 
vertė jį nusižeminti ir pasirodyti paklus
niu iki mirties, galėjo būti svarbi pamoka 
„kalėjime esančioms dvasioms“. Ir šita pa
moka pasidarė dar įspūdingesnė, kai anos 
„dvasios“ pamatė, kad dėl savo ištikimu
mo Jėzus buvo prikeltas iš mirusiųjų ir iš
aukštintas Dievo dešinėje, o jie patys, dė
lei savo neištikimumo, buvo pažeminti.

Taigi, po ištyrimo pasirodo, kad visi 
šventojo Rašto tekstai, kuriuose kalbama 
apie mirusiuosius, pasidaro suprantami ir 
suderinami su pagrindine tiesa, kad „nuo
dėmės alga yra mirtis“ ir kad „mirusieji 
nieko nebežino“. — Pam. 9:5.

SKYRIUS 5

Kas yra dangus?
„Tebūnie pašlovintas Dievas ir mūsų 

Viešpaties Jėzaus Kristaus Tėvas, kurs pa
gal didelį savo gailestingumą atgimdė mus 
gyvajai vilčiai Jėzaus Kristaus prisikėli
mu iš numirusiųjų, negendančiai, nesutep
tai ir nevystančiai tėvonystei, laikomai 
danguje jums“. — 1 Petro 1:3, 4.

JEI norime gauti šventraščio atsakymą 
į klausimą, kas darosi su nusidėjėliais ir 
su šventaisiais anapus kapų, turime ap
svarstyti visa, kas Šventajame Rašte pasa
kyta apie dangų, šventasis Raštas griežtai 
sako, kad Dievas sutvėrė žmogų gyventi 
ant žemės ir kad žemė buvo sutverta kaip 
žmogaus namai. Nors žmogus prarado savo 
žemišką viešpatavimą ir už nusidėjimą bu
vo pasmerktas numirti, tačiau Jėzaus, 
žmogaus Atpirkėjo, mirtimi ir prisikėlimu 
buvo užtikrintas jam sugrąžinimas gyveni

rai turėtų būti pajėgi tokį senelių bendra
butį nupirkti.

Bent apytikrį lietuvių surašymą prave- 
dus, busimuosius kandidatus atsiklausius, 
galima būtų maždaug žinoti, kur, kada ir 
kokiais pagrindais tokią naują įstaigą 
steigti.

Tačiau, ir įsigijus tokius naujus namus 
seneliams, jei Sodyba liktų vasarviete, 
klubu ar pan., reikėtų bent dešimtį vietų 
palikti lietuviams, kurie, išėję į pensiją, 
būdami sveiki ir nereikalingi ypatingesnės 
priežiūros, norėtų pamandravoti, pameške
rioti (o gal dar ir šaudykloje pašaudyti), 
pagrybauti ir gamta pasidžiaugti tol, kol 
tai bus įdomu jiems. O paskui, susenus, 
jau į lietuvių senelių bendrabutį keltis. 
Toks nežymus Sodyboje sveikų pensininkų 
skaičius nei vasarotojams, nei sporto mė
gėjams, nei alaus gėrėjams (pastariesiems 
dar kompaniją palaikytų) nebūtų skersai 
kelio. Niekam jie ten netrukdytų, o, mokė
dami bent po 6 svarus į savaitę, kaip kad 
siūlosi busimasis pensininkas Petrauskas, 
nė nuostolio neduotų.

Sodyba turėtų būti ir toliau gražinama 
ir gerinama. Pati jos vertė kas metai kyla. 
Gal ateis laikas, kada Sodyba bus pagrin
dinis visos D. Britanijos lietuvių kultūri
nio veikimo finansinis ramstis. Galimybių 
čia daug, štai, pavyzdžiui, B-vės balansas 
jau rodo gražų Sodybos pelną, kuris, reikia 
tikėti, vis didės. Taigi vien pati Sodyba 
penkerių metų laikotarpy gali mums nu
pirkti gražų pastatą kur nors vidury Ang
lijos, gal Nottinghame, kur namai nėra 
brangūs, o pats miestas švarus ir gražus.

Tikėkime, kad per penkerius metus visi 
dar nesusensime. Paimkime, pavyzdžiui, 
kad ir mūsų Bendrovės direktorius: pusė 
jų dar tik netoli 45-rių. Taigi dar iki pen
sijos gražių 20 metelių! O kur mūsų jau
noji karta! Už kokių 5-10 metų tikrai jau 
žinosime, ką jaunieji galvoja. Palikime So
dybą jiems kaip tvirtą finansinį pagrindą 
tolimesnei lietuviškai veiklai šiame krašte 
tęsti. V. K.

KETURIOS NEGYVOS MEŠKOS
Kaip rašo vokiečių spauda, Sovietijoje, 

prie Tšitos, į rytus nuo Baikalo ežero Sibi
re, išėjo trys medžiotojai meškų medžioti 
ir užtiko jų urvą. Kai medžiotojų šunes 
pradėjo loti, užuodę meškų kvapą, tai jų 
lojimas išbudino urve meškas. Kai tik vie
na išlindo, tuojau buvo paleistas šūvis. 
Tačiau meška grįžo atgal, bet po sekundės 
vėl pasirodė prieš medžiotojus. Tuojau bu
vo iššauta antrą kartą. Meška vėl grįžo į 
urvą ir netrukus vėl pasirodė prieš savo 
priešus, kurie šovė trečią kartą. Medžioto
jai pagaliau pradėjo abejoti, ar jie šauda
mi pataiko. Tuo tarpu meška pasirodė 
ketvirtą kartą. Buvo iššautas šūvis, bet ir 
po ketvirto šūvio meška dingo. Daugiau 
meška jau nebepasirodė. Nustebę medžio
tojai pradėjo slinkti arčiau urvo ir atidžiai 
apžiūrinėti jį. Jų akys netikėjo, kai jie pa
galiau pamatė tame urve gulint keturias 
negyvas meškas! J. Čekauskas 

mo ant žemės. Nuo visuotinio prisikėlimo, 
kuriuo visa žmonija bus sugrąžinta į tobu
lą žmoginį gyvenimą, tobuloje ir puikioje 
žemėje, yra išskiriami tik ištikimieji Vieš
paties pasekėjai, kurie, turėdami aiškius 
šventraščio pažadus, gaus dangišką atly
ginimą.

Biblijoje, ypač Naujame Testamente, 
yra daug pasakyta apie dangišką viltį. Pats 
Jėzus yra pasakęs: „Mano Tėvo namuose 
daug buveinių. Jei taip nebūtų, būčiau 
jums pasakęs, nes aš einu jums vietos pri
rengti. Kada aš būsiu nuėjęs ir prirengęs 
jums vietą, aš vėl ateisiu ir pasiimsiu jus 
pas save, kad kur aš esu, ten ir jūs būtu
mėte“. — Jono 14:2, 3.

Čia turime labai tikrą pažadėjimą, reiš
kiantį visišką perkeitimą nuo žemiškos į 
dvasinę padėtį. Bet prie šitų Viešpaties 
žodžių buvo pridėta daug nesusipratimų. 
Daug kas yra pareiškęs viltį laimėti vieną 
iš anų „daug buveinių“ arba „gyvenimų“, 
bet Jėzaus aiškiai pasakyta, kad tos „bu
veinės“ nebuvo skirtos jo pasekėjams, nes 
jis turėjo nueiti ir „prirengti jiems vietą“. 
Tų žodžių prasmė yra tokia, kad danguje 
jau buvo daug „buveinių“ tada, kai Jėzus 
kalbėjo; bet dar turėjo būti paruošta jo 
pasekėjams nauja vieta arba buveinė.

žodžiai „daug buveinių“ primena mums 
vietas arba padėtis, kuriose yra gausumas 
džiaugsmo ir palaimų. Pati žemė ir tobulo 
žmogaus gyvenimo sąlygos, kokiose buvo 
mūsų pirmutiniai gimdytojai, be abejonės, 
buvo viena iš minėtųjų „buveinių“ Šitą 
buveinę žmogus prarado dėlei nusidėjimo; 
tačiau Dievo paskirtu laiku tie namai vėl 
bus atsteigti, kaip vėliau bus įrodyta.

(Bus daugiau)
Kas domisi Tiesa, reikalaukite (nemo

kamai) spaudos, knygelių ir traktatų šiuo 
adresu:

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

U.S.A. (61362)

Apmokamo skelbimo teisėm
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Europos lietuviu krouihu

LONDONAS
NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖ

D. Britanijos Jaunimo Metų Komitetas 
rengia Lietuvos Nepriklausomybės — Va
sario 16-tosios minėjimą vasario 19 d. (šeš
tadienį), 7.30 vai. vak. (labai punktualiai, 
visi dalyviai prašomi nesivėluoti) Londono 
Sporto ir Socialinio Klubo salėje (345a 
Victoria Park Road, London, E. 9).

Programoje: Lietuvos Pasiuntinybės Pa
tarėjo V. Balicko žodis, stud. Romo Kinkos 
paskaita, o meninėje dalyje bagetas, dekla
macijos, klasikinė muzika, tautiniai šokiai, 
Šv. Kazimiero bažnyčios choras.

Po programos bus šokiai, kuriems gros 
J. Parulis, o jaunasis Petras Parulis jauni
mui. Kviečiame visus atsilankyt.

D.B.L.J.M. Komitetas

MIŠIOS UŽ LIETUVĄ
Vasario 20 d., sekmadienį, 11 vai., šv. 

Mišios bus aukojamos už Lietuvą. Jose da
lyvaus ir Laisvosios Lietuvos Įgaliotas Mi- 
nisteris B. K. Balutis.

DBLS SUVAŽIAVIMAS
Kaip jau buvo pranešta, DBLS Skyrių 

atstovų suvažiavimas kviečiamas kovo 
26 ir 27 dienomis. Suvažiavimo atidarymas 
:— šeštadienį, kovo 26 d., 14 vai.

Visi suvažiavimo dalyviai bus pakviesti 
į Baltų Tarybos ruošiamąjį balių, kuris 
įvyks šeštadienį.

KAKLARAIŠTIS DBLS NARIAMS
DBLS Valdyba yra sumaniusi pagaminti 

S-gos nariams uniforminį kaklaraištį, ku
rio projektas šiuo metu ruošiamas.

EKSKURSIJA Į JAUNIMO KONGRESĄ 
IR DAINŲ ŠVENTĘ CHICAGOJE

D. Britanijoje nesusidarė reikalingas 
skaičius samdyti lėktuvui į Jaunimo Kon
gresą JAV.

Dėl to D. Britanijos Krašto Valdyba ta
rėsi su Vokietijos Krašto J.M. Komitetu, 
kuris ištyrė daug daugiau galimybių jr 
duoda net 6 pasiūlymus.

Tad visus užsirašiusius kviečiame tuo
jau pasirinkti sau patogiausią pasiūlymą 
ir pranešti: kun. J. Damijonaitis, 6840 
Huettenfeld-Lampertheim, Schloss Renn- 
hof, W. Germany.

O vizų ir kitus reikalus sutinka DBLB- 
nės valdyba padėti susitvarkyti.

Kadangi laikas skubiai bėga, tai prašom 
nedelsti susisiekti su Vokietijos J.M.Komi- 
tetu ir gauti daugiau informacijų.

DBLB-nės Vaidyba

EKSKURSIJA AMERIKON
Norintiems vykti iš Vokietijos, pati di

džiausia kliūtis yra kelionės brangumas. 
Normali kaina į abi puses lėktuvu yra apie 
DM 2.500, taigi nedaug kam prieinama. 
Vokietijos LJM Komitetas deda tačiau pas 
tangas išgauti kelionei papiginimų. Iki šiol 
yra surastos kelionės lėktuvu galimybės už 
apie DM 1.500, — Papiginimai būtų dides
ni, jei susidarytų gausesnė bendra grupė. 
Šiuo reikalu yra tariamasi su kitų Europos 
kraštų Lietuvių Bendruomenėmis. Šalia to 
Komitetas rūpinasi gauti iš įvairių šalti
nių paramos kelionei finansuoti.

Tuo tarpu kiekvienas lietuvis (taip pat 
šeimos nariai), norįs važiuoti į Kongresą 
JAV, prašomas galimai greičiau Vokietijos 
LJM Komiteto pirmininkui (kun. V. Dami
jonaitis, 6840 Huettenfeld-Lampertheim, 
SchlOjS Rennhof) atsakyti į pridedamą an
ketą, kuri turi pasiekti Komitetą ne vėliau 
kaip vasario 19 d.

Pagal gautuosius duomenis ir turimuo
sius išteklius Komitetas suskirstys kandi
datus į šias grupes:
— Grupė A: gauna pilnai apmokėtą kelio
nę ir pagrindinį išlaikymą JAV.
— Grupė B: gauna pusiau apmokėtą kelio
nę ir pagrindinį išlaikymą JAV.
— Grupė C: gauna pagrindinį išlaikymą 
JAV, o keliaudami drauge, naudojasi ben
drais papiginamais.
— Grupė D: naudojasi papigintu grupės 
bilietu.

Atrinkdamas kandidatus į įvairias gru
pes, Komitetas vadovausis šiais dėsniais:

pirmenybė bus teikiama pavyzdingiems 
ir reprezentatyviems lietuviams jaunuo
liams nuo 16 iki 30-35 m. amžiaus, mokan
tiems lietuvių kalbą bent žodžiu, ėjusiems 
aukštesnįjį mokslą ir priklausantiems bent 
vienai liet, organizacijai.

Visų grupių kandidatai įsipareigoja lai
kytis bendros drausmės ir saugoti lietuvio 
garbę.

Grupės A kandidatai priedo turi: 
ajpadaryti bent vieną paruoštą praneši

mą nuvykę į PL Jaunimo Kongresą (te
mos lies lietuvių, ypač jaunimo, gyvenimą 
Vokietijoje);

b) padaryti bent vieną pranešimą grįžę:
c) reikale painformuoti liet, spaudą.
Iš grupės B kandidatų bus laukiamas 

bent vienas pranešimas grįžus.
Vokietijos Lietuvių Jaunimo Metų Ko

mitetas ištyrė vykimo į JAV galimybes. 
Kadangi jam nėra žinomas nei dalyvių

DBLS TARYBOS POSĖDIS
Kviečiamas vasario 26 d., 11 vai., Not- 

tinghame, Jaunimo Židinyje, 16 Hound 
Rd., West Bridgford, prie kriketo stadijo- 
no. Prašomi Visi nariai dalyvauti. Nariai, 
kurie norės nakvoti, bus apnakvinti.

BALTIEČIŲ BALIUS
Tradicinis baltiečių balius Londone, ku

ris kasmet sutraukia didelį skaičių estų, 
latvių ir lietuvių į bendrą pasilinksmini
mą, šiais metais įvyks šeštadienį, kovo 26 
d., Majestic Rooms salėje.

Programoje: trijų tautų meno pajėgų 
pasirodymas.

LONDONO JAUNIMO CHORAS
Jaunimo metais Londono jaunimas kyla 

ir žengia į viešumą: šoka tautinius šokius, 
rengia Vasario 16 minėjimą, organizuoja 
ir savo chorą. Jaunimo choro iniciatorė ir 
vedėja Rozalija Černienė, Lietuvių parapi 
jos vargonininko žmona. Ji, nežiūrėdama 
visų sunkumų ir kliūčių, savo jėgas aukoja 
jaunimui, jaunimo chorui suburti. Pirmoji 
šio choro repeticija bus mergaitėms vasa
rio 21 d., 7.30 vai. vakare, Lietuvių parapi
jos salėje (345 A Victoria Park Rd., E.9), 
antroji — jauniems vyrams vasario 28 d., 
7.30 vai. vakare, toje pačioje vietoje. Į cho
rą kviečiami ir priimami visi berniukai ir 
mergaitės, ne jaunesni kaip 14 metų am
žiaus.

Šalia tautinių šokių, jaunimo choras bus 
taip pat labai konkretus dalykas, kuris jau 
nimą apjungs ir burs į save ir išves į vie
šąjį pasirodymą. Tai labai graži ir konkre
ti idėja, kuri labai naudinga tiek pačiam 
jaunimui, tiek ir visai mūsų visuomenei.

Lietuvių kalbą mokėti reikia, bet, jei kas 
jos nemoka, nėra kliūtis chore dalyvauti, 
nes, kiek jos reikia, išmoks. Tėvams, kurių 
jaunimas šiame chore dalyvaus, turi būti 
garbė ir pasididžiavimas. Tad visi tėvai 
yra prašomi leisti ir paraginti savo jauni
mą, ypač balsingąjį, šiame chore uoliai da
lyvauti. Kliūčių, žinoma, bus, bet nereikia 
jų bijoti. Jauni žmonės laužia ir eina per 
visas kliūtis. Tik ugnies!

MARGUČIŲ ŽINOVAMS
Anglų folkloriste, kuri renka įvairių tau

tų velykinių margučių pavyzdžius, prašo 
informacijų apie lietuvių papročius ir mar 
gučių pavyzdžių.

Kas galėtų suteikti tokios medžiagos, 
prašomas susisiekti su A. Pranckūnu Lie
tuvių Namuose.

skaičius, nei jų turimasis laikas, Komite
tas nesiryžo nustatyti vykimo tikslios da
tos nei priemonių. Todėl yra pateikiami 6 
pasiūlymai. Norintieji vykti pasirenka sau 
patogiausius. Gavęs atsakymus, Komitetas 
nustatys vykimo ir grįžimo datas. Atsi
žvelgta bus į daugumos pageidavimus. Ga
lutinės informacijos bus norintiems vykti 
kuo greičiausiai suteiktos.
Pasiūlymas Nr. 1: Skristi lėktuvu Luxem- 
burgas-New Yorkas. Kaina DM 1.276, — 
(iš Londono DM 1386, —). Išskristi galima 
kiekvienu laiku gegužės ir birželio mėn.; 
grįžti — ne anksčiau kaip rugpjūčio 4 d. 
Pasiūlymas Nr. 2: Atitinka pasiūlymą Nr. 
1, išskyrus grįžimo laiką ir kainą. Kaina 
DM 1.417, grįžti — prieš rugpiūčįo 4.

Šių dviejų pasiūlymų kainose yra ne
įskaityta kelionė į Luxemburgą ir atgal 
bei autobusas New Yorkas-Chicaga (47 
dol.) ir atgal.
Pasiūlymas Nr. 3: Skristi lėktuvu su 21 
dieną galiojančiu grįžtamuoju bilietu 
Frankfurtas-NewYorkas, autobusas New 
Yorkas-Chicaga. Kaina apie DM 1.500 
(Londonas-Chicaga ir atgal DM 1.388, Pa- 
ryžius-Chicaga DM 1.588, Kopenhaga-Chi- 
caga DM 1.628,).

Išskristi galima gegužės ir birželio mė
nesiais kiekvieną dieną, išskyrus penkta
dienį, šeštadienį ir sekmadienį.
Pasiūlymas Nr. 4: Kelionė laivu Rotterda- 
mas-New Yorkas. Pigiausia kabina DM 
1.200, išplaukiama —VI.19 d. (New Yorke
VI. 28 d.), grįžtama — VII.21 d. (Rotterda
me VII.30 d.), arba — VIII.12 d. (Rotter- 
dame VIII.21 d.).
Pasiūlymas Nr. 5: Kombinuota kelionė lai
vu, lėktuvu, autobusu. Kaina apie DM
1.200, išskrendama .charter* lėktuvu Lu- 
xemburgas-New Yorkas VI.4 d., grįžtama 
laivu VII.21 d. (Rotterdame VII. 30 d.), 
arba VIII.12 d. (Rotterdame VIII.21 d.).

Kelionės kaina iki Luxemburgo kelei
viams iš Vokietijos ir Prancūzijos imtinai. 
Pasiūlymas Nr. 6: .Charter* lėktuvas Lu- 
xemburgas-New Yorkas, autobusas New 
York-Chicaga ir atgal. Kaina apie DM
1.200. išskrendama — VI.20 d., grįžtama —
VII. 17 d.

Šiai kelionei atvažiavimas iki Luxem
burgo apmokamas keleiviams iš Vokieti
jos, Paryžiaus, Ziuricho (tikriausiai ir iš 
Londono). Iš Skandinavijos keliaujantiems 
duodamas atitinkamas priedas.

NOTTiNGHAMAS
; V

VASARIO 16 MINĖJIMAS
Vasario 26 d., šeštadienį, 6.30 vai. p.p., 

Ukrainiečių Klubo patalpose (30 Bentick 
Rd.) rengiamas Vasario 16 platesnio masto 
minėjimas.

Programoje: kun. A. Gerybos paskaita, 
meninę da.į 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

PAŠVENTINIMAS
Vysk. Dr. E. Ellis sausio 30 d. pašventi

no Liet. Marijonų Aušros Vartų Jaunimo 
Židinį — bendrabutį. Apeigos, vyskupo 
šv. Mišios su pamokslu, žodžiu salėje pra
ėjo nuoširdaus palankumo dvasioje. Raštu 
sveikino J.E. Min. B.K. Balutis, prel. J. 
Gutauskas, kun. J. Kuzmickis, Liet. Pa
siuntinybės Patarėjas V. Balickas ir kiti. 
Įvykį atžymėjo ir anglų spauda. Lietuviai 
ir anglai ta proga Židinį parėmė.

TAUTOS ŠVENTĖS ATŽYMĖJIMUI
Vasario 20 d., 11 vai., Liet. Jaunimo Židi

nyje yra užprašytos šv. Mišios, pamaldos 
už žuvusius Lietuvos religinės ir tautinės 
laisvės kovotojus, partizanus ir kankinius.

UŽGAVĖNIŲ BALIUS
Nottinghamo Moterų D-ja vasario 19 d., 

šeštadienį, 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

PARUOŠIMAS
Jaunimo Židinyje šeštadieniais ir sek

madieniais ruošiami vaikučiai pirmai Ko
munijai, Sutvirtinimui. Kas dar norėtų 
vaikus užrašyti pasiruošimui, malonėkite 
paskubėti, nes laikas nelaukia.

MOKYKLA VISIEMS
Sekmadieniais po 11 vai. Mišių Jaun. Ži

dinyje yra lietuviškoji mokykla, skirta vi
siems lietuvių ir mišrių šeimų vaikams. 
Proga reta ir gera, kurios kitos kolonijos 
ir norėdamos neturi.

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

BRADFORD AS
PAMALDOS EVANGELIKAMS

Pamaldas lietuviams evangelikams su 
Šv. Komunija laikysiu Bradforde, Vokie
čių Bažnyčioje (29 Grt. Horton Road) va
sario 20. d., 14 valandą.

Kun. Aldonis Putcė

LIET. SODYBA
— Išskyrus laikotarpį nuo liepos 23 d. 

iki rugpjūčio 13 d., Sodyboje dar vis pasi
taiko laisvų kambarių vasaros atostogoms.

Lietuviai šiais metais koncentruojasi į 
birželio galą. Vyrauja rochdaliečiai. Bet ir 
pirmoje birželio pusėje paprastai būna gra 
žus, saulėtas oras. Tad kodėl nepabandyti 
ankstyvų atostogų?

Rugpiūčio 27 d. prasideda vadinamoji 
Bank Holiday savaitė. Dar daug neužsaky
tų kambarių. Ilgas savaitgalis gali būti su
jungtas su vasaros atostogomis.

Visais atvejais patartina nedelsti, nes 
laisvų kambarių skaičius kasdien mažėja.

— Nusimanančiam apie virimą garan
tuotas pastovus darbas ir geras atlygini
mas Lietuvių Sodyboje.

Rašyti Sodybos Vedėjo vardu Headley 
Park, Bordon, Hants.

Sodybos
Kai Sodyboje gyvenimo tvarka pamažu 

buvo lyg ir bepradedanti nusistovėti, „E. 
Lietuvyje“ pasigirdo visa eilė balsų, kad ji 
nėra tinkama vieta pensininkams (K. Ba- 
rėnas, S, Kasparas, A. Petrauskas, J. Lio- 
bė). Taigi reikalas vėl pradedamas kelti iš 
naujo. O kadangi dabar kaip tik esame 
įvažiavę į tuos laikus, kada buvusieji DP 
ima virsti pensininkais, tai yra paskutinis 
metas jų įkurdinimo reikalą galutinai iš
spręsti.

Nebeliečiant šioj vietoj Sodybos teigia
mų ir neigiamų pusių (kurie rašė, tųr būt, 
žino), vis dėlto norisi vienu kitu sakiniu į 
tuos pasisakymus įsterpti. O tai daroma to 
dėl, kad iš paskelbtųjų nuomonių lyg ir su 
sidaro vaizdas, kad atsirado praktiškos ga 
limybės naujai senelių prieglaudai, yra, 
anot S. Kasparo, religiniai ordinai, vienuo
lijos, kurie tarsi ir laukia, kol Anglijos lie
tuviai seneliai bei paliegėliai bus perduoti 

•Jų globai.
Jeigu kam teko prižiūrėti, maitinti, slau 

gyti, marinti ir laidoti paliegusius žmones, 
tas žino, koks tai yra darbas ir kokie darbi 
ninkai čia yra reikalingi. Sodybos tarnau
tojai šią naštą nejučiom yra užsidėję ir iki 
šiol per daug nesiskųsdami ją neša. Ta
čiau su didžiausiu malonumu jie perduotų 
ją tiems, kurie turi daugiau laiko, patyri
mo ir pasiaukojimo. Mielai perduotų net ir 
tuo atveju, jei, kaip siūlo S. Kasparas, ir 
pačią Sodybą reiktų tam kilniam tikslui pa 
aukoti. Taigi negalima priešintis minčiai 
organizuoti tikrą senelių prieglaudą, ku
rioje, pasak J. Liobės, būtų nuolatinės slau 
gės, daktaras, kunigas, atskira virtuvė ir 
virėjas.

Lietuvių Sodyba nėra ir niekada nebuvo 
prieglauda. Ji net ir teisiškai vargiai galė
tų tuo vardu vadintis, nes neatitinka for
malių prieglaudoms taikomų reikalavimų. 
(Apie tai, kodėl Sodyba nepersiorganiza
vo į valdžios remiamą prieglaudą, buvo jau 
nekartą rašyta ir šioje vietoje nebekarto- 
tina). Žmonės, kurie čia atvyksta, skaitosi 
nuolatiniais gyventojais ir turi tas pačias 
sąlygas, kaip ir vasaros atostogautojai. Gy
vendami daugiausia po vieną ir niekada 
daugiau kaip po du ir visada būdami saviš 
kių draugėje, jie turi neabejotinai geresnes 
sąlygas, kaip valdžios prieglaudose. Žinan
tieji gyvenimo sąlygas Amerikoje, ne kar
tą yra pabrėžę, kad nevienas pensininkas 
ten būtų labai patenkintas, galėtų gyventi 
mūsiškėje Sodyboje. Bet iš kitos pusės, 
kaip teisingai pastebėjo K. Barėnas, seni 
žmonės, o ypačiai chroniški ligonys, sun
kiai derinasi į vasarotojų būrį. Vieni ar ki
ti turės ateity Sodyboje sumažėti, o gal ir 
visai išnykti.

Senelių namų išlaikymas yra brangus 
dalykas. Jis yra galimas tiktai tada, kai 
išlaidas dengia a) valdžia, b) turtingi se
neliai savo įnašais, c) privačios organizaci
jos pašalpomis (mūsų atveju Sodybos klu
bas ir vasarotojai) ir d) vienuolynai savo 
neapmokamu darbu bei pasiaukojimu. 
Paskutinis atvejis, žinoma, yra pats geriau 
sias, ir būtų tikrai idealu, jei atsirastų gai
lestingi lietuviai vienuoliai ar vienuolės, 
kurie šį kilnų darbą prisiimtų. Bet kur jie 
yra?

Visi gerai žino, kad, darbingiesiems iš
emigravus, Vokietijoje liko šimtai, jei ne 
tūkstančiai, globos reikalingų senelių bei 
ligonių. Daugumas jų nuėjo į vokiečių prie 
glaudas arba likosi vargti primityviuose

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

LEICESTERIS
Vasario 5 d. Leicesteryje įvykusio pa- 

baltiečių koncerto programoje dalyvavu
siai B. Valterienei, Nottinghamo tautinių 
šokių grupei ir visiems svečiams už darbą 
ir atvykimą širdingai dėkojame.

DBLS Leicesterio Skyrius

VOKIETIJA
JAUNIMO SUVAŽIAVIMAS

VOKIETIJOJE
Vokietijos Lietuvių Jaunimo Metų Ko

mitetas ruošia liepos 30 ■— rugpiūčio 7 dd. 
Lietuvių Vasario 16 Gimnazijos Huetten- 
felde sodyboje JAUNIMO SUVAŽIAVIMĄ. 
Visas lietuviškas jaunimas tarp 14 ir 30 
metų kviečiamas suvažiavime dalyvauti. 
Tikslesnės žinios bus paskelbtos vėliau.

ateitis
barakuose. Jokios lietuviškos institucijos 
ar vienuolynai nepasiėmė jų globoti, nes, 
labai paprastai, tų vienuolynų Europoje 
nėra. S. Kasparas siūlo beveik kaip tikrą 
dalyką Sodybą ir jos gyventojus perleisti 
Nekalt. Prasidėj. šv. Mergelės Marijos se
selėms, kurios, tur būt, turėtų atvykti iš 
Amerikos. Jeigu jos negalėjo atvykti tikra
me varge likusių globoti, ar skubės į Ang
liją dėl keliolikos, palyginti, neblogai įkur
dintų pensininkų? Pakankamai platus jų 
darbo laukas Amerikoje.

Tiesa, mes turime Anglijoje branduolį 
vyrų vienuolijos - marijonus. Gyvendami 
vietoje ir pasikvietę vieną kitą pasaulietį, 
jie, gal būt, galėtų konkrečiau senelių glo
bos darbą organizuoti. Bet iki šiol ir jie 
nėra rodę šiam sunkiam darbui susidomėji 
mo. O pagaliau jeigu ir susidomėtų, visa
da atsirastų ir tokių pensininkų, kuriems 
vienuolių globa nepatiktų, ir vėl daina pra 
gidėtų iš pradžios...

Beveik visi reformų siūlytojai nurodo, 
ko iš tikrųjų seneliams reikia, kad jie būtų 
patenkinti ir laimingi. Tik nė vienas iš jų 
nebandė atsiklausti pačių senelių. Nepasi
teiravo, kas jiems labiausiai patiktų: suo
dini miestai ar žalias kaimas. Atrodo, kad 
tie, kurie Sodyboje jau gyvena, gal geriau
siai galėtų apie visas sąlygas pasisakyti. 
Bet, deja, jų niekas neklausia...

Dėmesio vertas yra A. Petrausko (Strat- 
ford-on-Avon) pasisakymas, kuriame jis 
pateikia sąlygas prieglaudai, kurioje jis 
sutiktų .apsigyventi. Pagrindiniai jo reika
lavimai yra kambarys vienam ir geras 
maistas. Už visa tai jis siūlo gerą atlygini
mą — 6 svarus į savaitę. Pažymėtina, kad 
tokias sąlygas Sodybos gyventojai ir turi, 
tik moka vienu svaru mažiau... Tačiau rei
kia nepamiršti, kad nemažesnes išlaidas 
kaip kambarys ir maistas senelių namuose 
sudaro priežiūra. Prisimintina, kad į senat 
vę žmonės ne visada, kaip A. Petrauskas 
sako, pasilieka „prie sveikatos*'. Patyrimas 
Sodyboje rodo, kad labai dažnai įvairios ii 
gos padaro juos bejėgiais ir ilgam priraki
na prie lovos. Ligoninės nepagydomų žmo
nių nenori priimti, o prieglaudose neužten
ka vietos. Kas nors ir tada turi pasirūpinti, 
kad žmogus neliktų vienas ir visų apleis
tas. Taigi neužtenka, sakysim, mieste nu
pirkti namus ir manyti, kad juose galės 
pensininkai susirinkę gyventi. Sodyba iki 
šiol nėra pajėgi ir neturi galimybių pasam
dyti pakankamai žmonių sergantiems pri
žiūrėti. Ar tos galimybės atsirastų kitur?

Pagaliau prisimintina, kad tik vyresnio
sios kartos pensininkai, užaugę Lietuvoje 
ir nespėję giliau įleisti šaknų šičia, gali bū 
ti reikalingi lietuviškos prieglaudos. Jų vai 
kai tokia prieglauda nebesidomės. Angli
jos lietuviai pirmieji susirūpino šiuo reika
lu ir įsigijo pensininkams buveinę, kol dar 
nė vieno jų nebuvo. Dabar pamažu prade
da atsirasti ir prisipildyti. Bet, va, randa
me, kad reiktų naujos vietos. Žinoma, tobu 
lumui nėra ribų. Gal nauja vieta būtų už 
Sodybą geresnė. Tik jeigu vis dar norima 
iš naujo planuoti ir keisti, tai reikia daryti 
dabar, nes vėliau nebebus jokio reikalo.

J. Lūža

SKAITYKIME IR REMKIME
LIETUVIŠKĄ SPAUDĄ

Naujausiai gauta:
Brazdžionio ir Babrausko redaguota — 

antra dalis Lietuvių beletristikos anto
logija, kaina 3.12.6.

B. Pūkelevičiūtės Aukso žąsis, pasakišką 
3-jų veiksmų komedija 14.8.

N.E. Sūduvis — Vienų vieni 25 metų 
rezistencijoje 1.9.4.

Dr. A. Kučas — Kun. A. Staniukynas.
100 metų nuo jo gimimo paminėti 14.8.

St. Zobarskas — Selected LITHUANIAN
Short STORIES 1.15.0.

St. Yla — Dievas Sutemose 1.2.0.
A. Kučys — Varpas 15.0.

VAIKAMS:
D. Cibas — žaižaras, pasaka, gausiai 

iliustruota 11.3.
J. Mingėla — Labas Rytas, Vovere, 

iliustruota 18.6.
Visa periodika, istorijos knygos, žemė

lapiai.
Rašyti: „DAINORA“, 14, Priory Rd., 

KEW — SURREY.
i
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