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PO SOVIETINIU KEVALU
Gražu, bet ne viskas

Sovietinė Lietuvos spauda dar vis gra
žiai teberašo apie rašytoją Balį Sruogą, 
minėdama jo sukaktį. Gražiau gal ir mes 
neparašytume. Pavyzdžiui, „Literatūroje 
ir mene“ skaitome jam skirtąjį A. Sluckai 
tės straipsnį ir galvojame, kad ir čia, Va
karuose, jis būtų priimtinas, tasai jos 
straipsnis. Gal tik vienas kitas jos išsireiš
kimas mums pasirodytų bolševikiškai ten
dencingas ar bolševikišku žargonu parašy
tas. Pavyzdžiui, užsimindama Sruogos poe
mėlę „Miestas“, Sluckaitė tvirtina, kad čia 
poetas „tiesiogiai ir aštriai ironizavo kapi
talistinio miesto gyvenimo būdą“. Jokios 
amerikos neatidengiamos nė tokiu sakiniu, 
tai seniai žinoma tiesa, tik sakinio žodynas 
mums neįprastas. Bet’apskritai gražu, kad 
jau ir Lietuvoje su meile galima minėti di
delius lietuvių rašytojus, kurie dirbo ne 
bolševikams, o savo tautai.

Bet ir iš Sluckaitės straipsnio išryškėja 
vienas labai negražus dalykas, už kurį,' ži
noma, kalta ne ji. Pasirodo, užkluptas per 
ankstyvos mirties, Balys Sruoga paliko 
rankraščių, kurie ir iki šiol dar nėra pama 
tę saulės šviesos, taip ir dūlėja nespausdin
ti. -

Sruoga mirė jau 1947 m. Po to buvo iš
leisti 6 tomai jo raštų. Ne, į tuos tomus pa
teko ne visi jo raštai, ne visi net ir tie, ku
rie nepriklausomybės laikais buvo išspaus 
dinti. Ne visi ir nauji. Tarp jo rankraščių 
surastas „Sakmės apie Igorio žygį“ verti
mas. Šitas jau buvo išspausdintas, nes tai 
rusiškas dalykas, sako, senosios rusų lite
ratūros paminklas. Tačiau Sluckaitė savo 
straipsnyje mums liudija, kad Sruoga yra 
palikęs „švytintį poetinio jausmo Skaidru
mu, skausmingą ir kupiną gyvenimo mei
lės eilėraščių ciklą „Giesmes Viešnelei 
Žydriajai“. Jeigu paliko, tai kodėl tas jo ei 
lėraščių ciklas ligi šiol niekur nebuvo iš
spausdintas?

Pats pavadinimas rodytų, kad tuose ei
lėraščiuose negarbinama partija, erdvės 
laivai ar kosmonautai. Bet ir Sluckaitė 
tuos eilėraščius aptaria labai gražiai, vadi
nas, jie turėtų pasiekti skaitytoją. Net ne 
turėtų, bet jau seniai turėjo. Yra juk buvę 
tokių net mažai gramatnų poetėlių ir rašy
tojėlių, kurių buvo surankioti ir stambiuo
se tomuose išleisti ne tik paskaitomi, bet ir 
visiškai nebeįdomūs dalykai. Valstybinės 
leidyklos tokiems dalykams pinigų turi, o 
kai Sruogos eilėraščiams, tai nei tomuose 
neužteko vietos, nei „Pergalės“ žurnale ar 
kur kitur.

Žinoma, tokia padėtis yra ne vien tik su 
Sruoga, štai, seniai jau mirė Petras Vai
čiūnas. Paskutiniaisiais metais, ligos prira 
kintas prie lovos, jis vis dar rašė pilnus 
grožybių ir riešuto brandumo minties eilė
raščius, bet jų tik vienas kitas pluokštelis 
po jo mirties pasiekė spaudą. Visa kita gu
li rankraščiuose, laukia ir nesulaukia skai 
tytojo, kaip ir Sruogos tos giesmės Viešne
lei Žydriajai.

Vaičiūno tuos eilėraščius vis dar buvo ža 
dama išleisti, bet, matyt, cenzoriai vis ne
įveikia susidoroti, nepajėgūs išcenzūruoti.

Nė vieno šių poetų eilėraščiuose, tiki
me, nėra nieko nei prieš partiją, nei prieš 
jos vadus. Tik graži poezija, kelianti žmo
gų. Bet šitie tariamieji dideli kultūros puo 
selėtojai ir globėjai, matyt, bijo net ir to
kios nekaltos poezijos.

Be reikalo žūta
Prieš 20 metų partizanai sušaudė Lietu

vos okupantams dirbusią mokytoją Oną 
Sukackienę. Dabar daugelis Lietuvos laik
raščių paminėjo šią sukaktį. Viename to
kių straipsnių rašoma: „Apie ką svajojo 
Ona Sukackienė prieš 20 metų, šiandieną 
mūsų liaudis jau pasiekė“. Sako, nebeliko 
žibalinių lempų — šviečia elektra, atėjo į 
kaimą radijas, televizija, pirmajai medici
ninei pagalbai yra ambulatorija, kolūkie
čiai gyvena pasiturinčiai. Šitaip esą toje 
apylinkėje, kur Sukackienė dirbo.

O kaip gi kituose Lietuvos kaimuose?
Elektra dar mažai kur yra. Tai kuo jie 

šviečiasi, jei žibalines išmetė? Kai dėl ko
lūkiečių gyvenimo, tai juk „Švyturys“ ne
seniai rašė, kad yra nemaža rajonų, kur 
žmonės dirba beveik tik už pavalgymą. Kai 
dėl radijo, tai jis kaimui buvo žinomas jau 
prieš daugelį metų. O jei kolchozo pirmi
ninkas ar kuris nors brigadininkas įsitaisė 
televiziją, tai nuo to kaimui nei šilta, nei 
šalta. Kaimas vis tiek skursta, ir gana, ir 
be reikalo Sukackienė patikėjo, kad greit 
bus labai gera, be reikalo galvą padėjo.

Ko mes pasigendame?
Net ir Vakarų spauda pripažįsta, kad Lu 

nos 9 nuskridimas į mėnulį yra didelis so
vietų laimėjimas. Sako, kad tuo jie pralen- 

■ kė amerikiečius ir jau susidarė geresnės 
galimybės žmogui pasiųsti į mėnulį. O tai 
gali būti tiesa, ir kai sovietinė spauda dėl 
to džiūgauja ir nori, kad ir žmonės džiaug- 
tųsi, mums tai suprantama. Suprantama,

AKTUALIAISIAIS KLAUSIMAIS T A U.PJY M A S
1966 m. sausio 22 ir 23 d.d. Clevelande, 

Ohio, susirinko pasitarti lietuviams svar
biais klausimais Vyriausio Lietuvos Išlais
vinimo Komiteto, Lietuvos Laisvės Komi
teto, Amerikos Lietuvių Tarybos ir Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės atstovai. Infor
macijos tikslais dalyvavo ir Lietuvos Dip
lomatinės Tarnybos atstovas.

Apsvarstę laisvųjų lietuvių su pavergtą
ja Lietuva bendravimo sąlygas ir kitus ak
tualiuosius reikalus, sutarė paskelbti šiuos 
pareiškimus:

1. Vien savo skaičiumi laisvieji lietuviai 
sudaro beveik ketvirtą visos lietuvių tau
tos dalį. Gyvenamomis politinėmis sąlygo
mis laisvieji lietuviai turi svarbią misiją 
Lietuvai. Jie su tautos kamienu dalijasi at
sakomybe už tautos išlikimą ir jos politinę 
ateitį.

Savo dvasiniam, kultūriniam bei tauti
niam tapatumui su savo tauta išlaikyti lais 
vieji lietuviai privalo ko glaudžiau bendra
darbiauti su Lietuva.

Tačiau Sovietų Rusija, laikydama Lietu
vos Respubliką okupuotą ir paverstą So
vietų Sąjungos dalimi, ne tik trukdo lietu
vių tautai vykdyti laisvą apsisprendimą ir 
Lietuvos Respublikos suverenumą, bet taip 
pat sudaro kliūtį laisviesiems lietuviams 
normaliai bendrauti su Lietuva.

Nors Lietuvos teritorija tebėra okupuo
ta, jos valstybinės institucijos krašte su
naikintos ir pati Lietuva faktiškai pavers
ta Sovietų Sąjungos dalimi, tačiau tarptau 
tinės teisės atžvilgiu Lietuvos Respublika 
tebėra. Sovietinė okupacija jos neišbrau
kė iš nepriklausomų valstybių bendruome
nės. Jungtinių Valstybių, kaip lygiai ir ki
tų laisvųjų valstybių, Lietuvos Respubli
kos de jure pripažinimas tebėra galioje.

Šis Lietuvos Respublikos tęstinumas ir 
Lietuvos įjungimo į Sovietų Sąjungą nepri 
pažinimas yra reikšminga atrama kovoje 
sovietinei okupacijai pašalinti ir lietuvių 
tautos laisvo apsisprendimo vykdymui at
statyti.

Todėl Sovietų Rusija visais būdais ir vi
somis progomis stengiasi sunaikinti Lietu
vos Respublikos tęstinumą ir pasiekti Lie
tuvos įjungimo į Sovietų Sąjungą tarptau
tinį pripažinimą.

Visų lietuvių yra tautinė pareiga vengti 
bet kurių veiksmų, kurie galėtų kenkti Lie 
tuvos Respublikos tęstinumui ir tiesiog ar 
netiesiog talkintų okupantui įteisinti savo 
agresiją prieš Lietuvą.

Okupantui šiek tiek pravėrus geležinę 
uždangą, laisvieji lietuviai pradėjo, tegu 
tik ribotą, privatų asmeninį bendravimą su 
savo artimaisiais okupuotoje Lietuvoje ir 
Sibiro tremtyje. Iš laisvojo pasaulio prasi
dėjo į aną pusę laiškai, dovanų siuntiniai, 
iš anos pusės — laiškai, spauda, dovanė
lės.

Be to, pagal Sovietų Sąjungos su Vakarų 
valstybėmis pasirašytas vadinamųjų kul
tūrinių mainų sutartis, Sovietų Sąjun
gos delegacijų, profesinių, sportininkų ir 
turistinių grupių sudėtyje kartais pasirodo 
ir lietuvių, paprastai partiečių ar sovieti
nių pareigūnų; taip pat atskiri lietuviai iš 
Amerikos, Kanados ir kitų kraštų apsilan
ko Sovietų Rusijoje, o iš ten ir okupuotoje 
Lietuvoje.

Įgalindamas laisvuosius lietuvius šiek 
tiek bendrauti su pavergtaisiais, okupan
tas siekia laisvuosius lietuvius pripratinti 
prie Lietuvos užgrobimo ir jo pripažinimo. 
Okupantas siekia laisvųjų lietuvių bendra
vimą su pavergtaisiais broliais paversti 
talkininkavimu okupacijai ir Lietuvos in
korporacijai į Sovietų Sąjungą.

Nors Lietuvos Respublikos tęstinumas ir 
Lietuvos įjungimo į Sovietų Sąjungą, pa
verčiant ją „LTSR“, nepripažinimas ap
sprendžia laisvųjų lietuvių bendravimo su 
pavergtąja Lietuva pobūdį ir turinį, bet 
praktikoje susiorientuoti, kas esamomis 
sąlygomis yra galima ir ko reikia vengti, 
sunkina ta aplinkybė, kad okupuotoje Lie
tuvoje yra susovietintas visas visuomeni-

nis ir kultūrinis gyvenimas. Visas okupuo
tos Lietuvos gyvenimas yra Maskvos kon
troliuojamas, neišskiriant nei knygų bei 
gaidų leidyklų, nei meno institucijų, paro
dų ir teatrų, nei mokslo ir mokymo įstaigų, 
nei kultūrinių organizacijų. Okupuotoje 
Lietuvoje yra tik vadinamosios „LTSR“ 
įstaigos bei organizacijos. O laisvųjų lietu
vių bendravimas su vadinamosios „LTSR“ 
pareigūnais, įstaigomis ar organizacijomis 
būtų tolygus Lietuvos Respublikos tęstinu
mo ir Lietuvos įjungimo į Sovietų Sąjungą 
nepripažinimo atsisakymui.

Tautinė drausmė reikalauja, kad tol, kol 
Sovietų Rusija laikys Lietuvą okupuotą ir 
paverstą Sovietų Sąjungos dalimi, laisvieji 
lietuviai santykiuose su okupuotos Lietu
vos gyventojais ribotųsi bendravimu tik 
privačioj asmeninėj plotmėj.

2. šiais metais rengiamųjų Vasario 16 d. 
minėjimų proga stengiamasi stiprinti lietu 
vių tautos kovos ryžtas prieš sovietinę Lie
tuvos okupaciją, sutelkiant tai kovai gali
mai daugiau piniginių išteklių, o minėji
mų rezoliucijose, be kitų dalykų, prašoma 
JAV vyriausybę neratifikuoti jos su Sovie
tų Sąjunga pasirašytosios konsuliarinės 
sutarties.

3. Pritariama Jaunimo Metų programai 
ir raginama lietuvių visuomenė visomis 
priemonėmis ją remti ir joje dalyvauti.

4. Vertinama kiekviena laisvės kovos 
iniciatyva, tačiau siekiama, kad ji būtų su
derinta su Lietuvos laisvinimo veiksnių po 
litika ir taktika.

5. Ryšium su 1968 metais įvyksiančia 
Lietuvos nepriklausomybės atstatymo 50 
metų sukaktim, skatinamos visų laisvųjų 
lietuvių organizacijos tinkamai pasiruošti 
šio reikšmingo lietuvių tautos politinio įvy 
kio tinkamam paminėjimui.

6. Pageidaujama laisvųjų lietuvių vado
vaujančiųjų institucijų glaudesnio bendra
darbiavimo ateityje. (Elta)

kad valdantieji nori ir iš liaudies bent šiek 
tiek džiaugsmo išspausti: juk už jos uždir
bamuosius pinigus į erdves ir į mėnulius 
leidžiamos visos tos brangiai kainuojančios 
stotys, ir niekas neklausia, ar liaudis su
tiktų.

Tačiau šįkart sovietinėje Lietuvos spau
doje mes pasigedome vieno tradicinio da
lyko — į mėnulį nuskraidintajai stočiai 
parašyto eilėraščio! Jau buvo kieta tradici
ja, kad po kiekvieno tokio reikšmingesnio 
įvykio laikraščiuose tuoj būdavo spausdi
nami tai progai parašyti eilėraščiai, šitok
sai uždavinys vis būdavo atliekamas ma
žiau žinomų poetukų, gal kad jie šituo bū
du galėtų pasireikšti ir išgarsėti, bet tokie 
dalykai vis tvarkingai vykdavo.

O šįkart — nė vieno net ir prasčiausio 
eilėraščio!

Matyt, net tik poetai, bet ir poetukai pa
juto, kad poezija —ne košė ir jos šitaip net 
neišvirsi.

P SeįtįnioS
BUS RINKIMAI?

Iš Britanijos vyriausybės laikysenos ir 
kai kurių patvarkymų daroma išvada, kad 
apie kovo mėn. pabaigą gali būti nauji par
lamento rinkimai.

Britanijos darbiečiai dabar parlamente 
turi labai mažą daugumą.

TEISMO ATGARSIAI
Maskvoje uždarame teisme rašytojai Si- 

niavskis nuteistas 7 metams kalėti, o Da
ntelis — 5 metams.

Teismas sukėlė nepasitenkinimą užsie
nių komunistų partijose. Pirmiausia protes 
tą pareiškė britų komunistų partijos sekre 
torius Golanas, o po to tuoj nepasitenkini
mu atsiliepė italų, prancūzų, švedų, danų 
ir norvegų komunistai.
BELGIJA BE VYRIAUSYBĖS

Belgijos vyriausybė neįveikė nugalėti di
delių sunkumų ir atsistatydino.

Naują vyriausybę bandė sudaryti socia
listas Ackeris, bet krikščionys socialai atsi
sakė eiti į koaliciją, jei vyriausybei vado
vautų ne jų partijos žmogus.

Tai karalius pavedė pabandyti vyriausy
bę sudaryti krikščionių socialų atstovui Se 
gersui.
NEPRIPAŽĮSTA TAŠKENTO 
SUSITARIMO

Pakistano policija areštavo 5 žymius opo 
zicinių partijų vadus.

Jie buvo areštuoti, kaį Lahoro provinci
joje prasidėjo prieš Taškento susitarimą 
nukreipti neramumai.

Taškente Indijos ir Pakistano vadai su
tarė tarpusavio nesusipratimus spręsti tai
kiai, bet Pakistano opozicinės partijos ne
pripažįsta to susitarimo.
DĖL KO BUS KALBAMASI?

Šią savaitę Britanijos min. pirm. Wilso- 
nas Maskvoje tarsis su sovietų min. pirm. 
Kosyginu.

Svarbiausios jų pasitarimų temos: Viet
namas. Vokietijos apsijungimas ir nusi
ginklavimas.
BOIKOTUOS LAIVUS

Amerikos uostų darbininkai nutarė boi
kotuoti laivus visų kraštų, kurių laivai ver 
čiasi bizniu su Šiaurės Vietnamu.

Tą boikotą vykdant, į juodąjį sąrašą bus 
įtraukta šimtai Britanijos, Prancūzijos, 
Norvegijos, Švedijos, Danijos, Italijos ir 
Egipto laivų.
NUOLAIDOS VIETNAMO REIKALU

JAV vyriausybės sluoksniuose reiškiama 
nuomonė, kad dėl taikos Vietname galima 
būtų į derybas kviesti ir Vietkongo (sukilę 
lių) atstovus, jei Šiaurės Vietnamas sutik
tų derėtis.

paSaulTyj
— Popiežius atšaukė įsakymą, kad penk 

tadieniais negali būti valgoma mėsos, bet 
kiekvieno krašto bažnytinei hierarchijai 
leidžiama tai pakeisti kuria nors kita susi
laikymo forma.

— Dagenhame, Britanijoje, 6 plėšikai už 
puolė iš banko pinigus vežusį šoferį, pasi
grobė maišą ir pabėgo, bet, pasirodo, jie su 
griebė maišą ne su pinigais, o su laiškais.

— Pernai iš Berlyno pabėgęs Lenkijos 
karinės misijos atstovas gen. Tykocinskis 
Varšuvos karinio tribunolo už akių nuteis
tas mirti.

— Maskvoje buvo sulaikytas ir neleistas 
platinti tas prancūzų komunistų „L‘Huma- 
nite“ laikraščio numeris, kuriame stipriai 
kritikuojami sovietai už rašytojų Siniavs- 
kio ir Danielio bylą.

ADENAUERIO LAIŠKAS MOTUZUI

Pasiuntęs 90 m. amžiaus sukaktį šven
čiančiam buvusiam Vokietijos kancleriui 
Dr. K. Adenaueriui lietuvių vardu savo iš
pjaustytą lietuvišką kryžių, St. Motuzas ga 
vo šitokį laišką:

Didžiai Gerbiamasis pone Motuzai!
Labai širdingai dėkoju aš Jums ir Vech- 

tos senelių prieglaudos lietuviams už jų ge 
rus linkėjimus mano 90-tajam gimtadie
niui. Tas Jūsų ranka pjaustytas kryžius, 
tas, kaip Jūs rašėte, simbolis Jūsų paverg
tos Tėvynės, mane labai sujaudino. Aš dė
koju Jums, kad Jūs jį man persiuntė!, ir 
už tuos žodžius, kuriuos Jūs man radot.

Su draugiškais linkėjimais
Jūsų (pas.) Adenauer

Vos spėjo iš Kremliaus rūmų nuaidėti 
saldūs Naujųjų Metų sveikinimai su gra
žiausiais linkėjimais visiems maskvinės 
imperijos gyventojams, kai tuoj pasigirdo 
rūstus skatinimas taupyti. Sovietų 
Sąjungos komunistų partijos centro komi
tetas paragino visas „plačiosios tėvynės“ 
įmones taupiai dirbti. Kaip tokie šūkiai yra 
suknebinėjami, žino kiekvienas Sovietijos 
gyventojas. Pirmiausia kurio nors fabriko 
partinė organizacija visų darbininkų vardu 
iššaukia į lenktynes kito fabriko darbinin
kus. Tam „socialistiniam“ lenktyniavimui 
gamyboje pritaria visasąjunginės komunis
tų partijos centro komitetas. Jis aplinkraš
čiais paragina visos šalies partijų vadovy
bes vykdyti vajų. Tuoj pat iš visų pakam
pių pasipila pritarimo balsai. Iššūkis, lyg 
sniego rutulys, paristas nuo Kremliaus 
bokšto viršūnės, vis didėdamas rieda per 
visą kraštą. Lenktyniavimą taupyti šį kar
tą pradėjo Maskvos ir Leningrado pramo
nės įmonių darbininkai, be abejo, partijos 
paraginti. Į jų „iniciatyvą“ atsiliepė tūks
tančiai fabrikų, kombinatų, kolchozų ir ki
tokių kolektyvų. Jie pasižadėjo taupyti me 
talą, benziną, elektrą, grūdus, vandenį ir 
visa kita, kas galima ir kas negalima su
taupyti.

Propagandinių šūkių apkurtintas, Sov. 
Sąjungos gyventojas baugiai klausia: kas 
atsitiko, kad visus apniko taupymo šėli
mas? Jis žino, kad paprastai žmonės įspė
jami sudarinėt atsargas ir taupyt gresiant 
karui ar jam vykstant. Prieš antrąjį pašau 
linį karą vokiečiai iš anksto ėmė taupyti 
maistą. Sako, jog dabar kinai sudarinėja 
skystojo kuro ir maisto atsargas. Ar sovie
tų griebimasis taupyti būtų atsakymas į ki 
nų užmojį?

Iš tikrųjų komunistai visą laiką buvo di
deli taupymo šalininkai. Jau daugelį metų 
moksleiviai raginami auginti triušius, rink 
ti metalo laužą ir nėt mėšlą komunizmui

DIENOS ~|
NEPATARIA KELIAUTI

Visi į Sov. Sąjungą keliaujantieji ameri
kiečiai įspėjami, kad jie savo rizika tai da
ro.

JAV vyriausybė įspėdama darosi išvadą 
iš to, kad neseniai amerikietis Mottas buvo 
suimtas ir, kaip oficialiai sakoma, pats nu
sižudęs Sov. Sąjungoje, gabenamas į baus
mės vietą.

NIGERIJA KITAIP TVARKYSIS
Iki karinio perversmo Nigerija (didžiau

sia Afrikos valstybė) tvarkėsi federališkai: 
atskiros skirtingų giminių apgyvendintos 
sritys turėjo savo vyriausybes.

Dabar sudaryta komisija, kuri turi ap
svarstyti jungtinės Nigerijos tvarkymąsi.

statyti. Iš kolchozininkų reikalaujama žiū
rėti, kad nežūtų nė vienas grūdas. Darbi
ninkai skatinami vis daugiau ir pigiau dirb 
ti. Tuo tarpu partija ir vyriausybė niekam 
iššvaisto milijardus rublių. Jau pats sovie
tinio valdymo būdas nėra taupymo, bet 
švaistymo sistema. Komunistai priveisė ma 
sės veltėdžių, mintančių darbo žmonių pra 
kaitų. Jie sukūrė naująją klasę', kurios na
riai tik varovauja, bet jokio gamybinio ir 
kūrybinio darbo nedirba.

Pernai Kremlius paskelbė pramonės val
dymo reformas. Daug naudingiau būtų per 
tvarkyti valstybės valdymo aparatą. Sovie
tų Sąjungoj veikia du lygiagrečiai valdy
mo organai — valstybinis ir partinis, dir-' 
bą tą patį darbą. Visi projektai, sumany
mai ir nutarimai pirmiausia priimami par
tijos, o paskui valstybinių arba vadinamų
jų visuomeninių žinybų. Jų vykdymą pri
žiūri taip pat valstybiniai ir partiniai pa
reigūnai. Taigi komunistų partija turi ne 
tik savo, bet ir valstybės valdymo organus, 
brangiai kainuojančius sovietiniams mo
kesčių mokėtojams, žemės ūkio, švietimo, 
finansų ir kitoms ministerijoms partija 
turi atitinkamus skyrius. Kam reikalingas 
tas dvigubas darbas?

Milžiniškos pinigų sumos iššvaistomos 
propagandai. Komunistų partija turi dide
lius būrius propagandininkų ir net jiems 
ruošti mokyklas. Šalia partijos dar veikia 
„Žinijos“ draugija su gausiais skyriais ir 
šimtais tūkstančių narių - paskaitininkų. 
Jų kelionėms ir paskaitoms apmokėti išlei 
džiami milijonai. Jei prie tų milijonų dar 
pridėsime paskaitininkų ir jų klausytojų 
sugaištą laiką, gausime milžiniškus nuosto 
liūs, padaromus sovietiniam ūkiui.

Niekam nepaslaptis, kad maskvinė irnipe 
rija valdoma diktatūriškai. Tačiau propa
gandiniais sumetimais organizuojami įvai 
rūs rinkimai į vietos, respublikinius ir 
maskvinį sovietus. Prieš rinkimus pasipi
la tūkstančiai agitatorių, bandančių įtikin 
ti žmones, kad diktatūra yra demokratija, 
kad sovietinė okupacija reiškia išlaisvini
mą, ir įrodinėjančių kitus nebūtus dalykus. 
Išrinktieji „deputatai“ važinėja ir posė
džiauja. Artistai atitraukiami nuo vaidini
mo, mokytojai nuo mokytojavimo, melžė
jos nuo karvių melžimo. Visų deputatų ke
liones ir sugaištą laiką taip pat turi apmo 
keti darbo žmonės. Negalima būtų priekaiš 
tauti, jei komunistiniai sovietai dirbtų nau 
dingą darbą. Iš tikrųjų gi jie nutaria ir sa 
vo kalbomis bando įtikinti save ir kitus, 
jog labai naudinga yra tai, ką diktuoja par 
tija. Taigi taupyti pradėta ne iš to galo. 
Komunistų partija pirmoje eilėje turėjo 
paraginti ne virvelėmis raišioti atsilitavu- 
sias automobilių dalis ir lopyti susidėvėju
sias padangas, bet vyriausiuosius planuo
tojus ir vyriausybę taupiai elgtis su iš gy
ventojų surenkamais pinigais. Kremliaus 
šeimininkai elgiasi priešingai. Valstybinis 
biudžetas šiems metams ne sumažintas, bet 
padidintas. Ypač padidintos, palyginti su 
praėjusiais metais, ūkiškai neproduktingos 
išlaidos kariniams reikalams. Šiemet bus 
gaminama daugiau raketų, patrankų, lėk
tuvų, tankų ir kitų žmonių naikinimo prie
monių. Čia taupymo šūkis negalioja.

Augustinas Upėnas

I

Grįžusios pasakojimas

Sausio 19 dieną Tiesa skelbė skaityto
jams Lietuvoj aiškinimus, kodėl viena 75 
m. amžiaus moteris, išleista iš Lietuvos 
Amerikon aplankyti apie 40 metų nematy
tos dukters, kiek laiko paviešėjusi, sugrįžo 
namo.

Tarp kitų dalykų, kurie tai moteriškei 
nepatikę Amerikos lietuvių gyvenime, pa
brėžė, kad Baltimorės lietuviai turį tik vie 
ną savo mokyklą, tą pačią tik pradinės ly
gio, joj dėsto vienuolės, o už mokslą reikia 
primokėti.

Lietuvoj tą pranešimą skaitantiems — 
bent tiems, kurie mato kiek toliau, negu 
iki savo gatvės kampo — bus sunku atsi
laikyti nepalyginus visiškai svetimame 
krašte gyvenančiųjų lietuvių turimų gali
mybių su galimybėmis tų lietuvių, kurie 
„didžiosios tėvynės“ globoj yra atsidūrę ar 
pasilikę už „LTSR“ ribų ne tik tolimuose 
Kazachstano plėšiniuose, bet ir namie: Ly
dos, Ašmenos ar Breslaujos apskrityse, 
arba kaimyninėj Tilžėj ar Karaliaučiuj. 
Ten lietuviai neturi nei pajėgumo, nei lei
dimo įsisteigti jokių lietuviškų mokyklų, 
net tokių, kaip Rimšos skulptūroj pavaiz
duotoji Vargo Mokykla... (Elta)

— Maskvoje teisiant rašytojus Siniavskį 
ir Danielį, liudininkas atsisakė pasakyti, iš 
kur jis gavo paskaityti užsienyje išleistą
sias kaltinamųjų knygas, ir jam gresia 
bent 6 mėnesiai kalėjimo (jis pasakė, kad 
knygas gavęs iš gero draugo).

1
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JARAS ALKIS

subuvimuose.

Jarą Alkį mes daug kur sutinkame. Gir
dime jį dainuojant, kai Londono lietuvių 
choras pasirodo scenoje ar londoniškių lie
tuvių ekskursija kur nors pasisuka. Girdi
me kupletais išsakantį lietuviškas aktuali
jas. Girdime sakantį prakalbas susirinki
muose, suvažiavimuose ir
Matome skautų stovyklose kalbantį išri
kiuotam jaunimui. Žinome, kad jis dabar 
jau kelinti metai vadovauja PLB Didž. Bri 
tanijos Krašto Valdybai, kad yra Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kongreso garbės komi
teto narys. Taip, tai vis Jaras Alkis, veik
lus jaunimo atstovas, niekada nepailstas ir 
nepavargstąs, visur pribūnąs, viskam laiko 
užtenkąs.

Pasirodo, kilimo jis yra tikras vilnietis, 
gimęs pačioje Lietuvos sostinėje 1929 m. 
spalio mėn. prekybininko šeimoje. Dar 
jam ir pradžios mokyklą teko lankyti len
kišką, tik kai Lietuva atgavo Vilnių, tik ta
da jis jau gavo, progos lietuviškoje moky

tis. Ją baigęs, jau vokiečių okupacijos me
tais, tęsė mokslą Vytauto Didžiojo Gimna
zijoje Vilniuje.

Frontui artėjant į Vilnių, J. Alkis 1944 
metais pasitraukė į Žemaitiją ir porą mė
nesių pragyveno Plungėje, arčiau susipa
žindamas su Lietuva ir žemaičių papro
čiais. Išvežtas iš ten į Vokietiją, iš pradžių 
dirbo geležinkeliuose, o paskui buvo paim
tas apkasų kasti, bet po kiek laiko jam pa
vyko pabėgti tolyn į Vokietijos vakarus ir 
sulaukti karo pabaigos.

Karui pasibaigus, teko kilnotis iš stovyk 
,os į stovyklą anglų zonoje, bet jis čia visiš 
kai įsitraukia į visuomeninį gyvenimą. 
StovyKloje jis buvo maistininku, sporto va 
dovu, choro seniūnu ir vadovavo preziden
to A. Smetonos vardo skautų draugovei.

Nuo čia maždaug ir pakrypsta jo gyveni
mas į tam tikras lietuviško gyvenimo ša
kas. Jis nebesiskiria jau su daina ir su 
skautine veikla. Geriau sakant, į tas sritis 
jis visiškai pasineria, palaipsniui tik dar 
prisiimdamas naujų sau pareigų.

Dainą, kaip jis pats sakosi, pamėgęs ir 
su ja suaugęs dar tada, kai karo metu teko 
apkasus kasti. Su daina išžygiuodavo į dar 
bą, su daina pavargę ir išbadėję grįždavo 
nakčiai pailsėti. Dėl to jis išliko iki šian
dien prisiekęs choristas, o ir pats kartais, 
stebėdamas gyvenimą, pradeda kurti dainą 
kupletų forma:

Čia gyventi tik tam gera, kas turi kietą 
širdį, 

Kas nedirba dėl tėvynės ir nieko negirdi. 
Mūsų valdovai kai susipyksta, 
Sena draugystė tarp jų pranyksta.
Toks įpratimas, garbės troškimas, 
Viens kitą šmeižia, už krūtų imas. 
Tegul juos šimtas, kaip moka rietis, 
Tiktai mums, vargšams, nėra kur dėtis...

Į D. Britaniją J. Alkis atvyksta 1947 m., 
turėdamas 17 m. amžiaus. Trejetą metų iš
gyvena Devone, ten su kitais įkuria DBLS 
skyrių ir po kiek laiko perima jame pir
mininko pareigas. Ten įsijungia dar j spor
tinę veiklą — į anglų futbolo komandą, ku
ri laimi kelias taures. 1950 m. persikelia į 
Londoną, į rytinę jo dalį, kuri turi nemažą 
lietuvišką koloniją, ir įsijungia į lietuvių 
chorą. Jame ir dabar tebedainuoja ir yra 
jo seniūnas. Su daina dėl to yra važinėjęs 
po D. Britaniją, dainavęs ir solo, išgyve

nęs, kaip sako, ne vieną choro krizę, bet 
vis su šypsniu į viską žiūrėjęs, kaip jo 
kuplete svarstoma:

Koncertuojam visom progom.
Kviečia mus visi, kas gali.
Jei klausytojų pritrūksta —
Sau dainuojam tuščioj salėj.
Negali atsisakyti, jei bendruomenė papra

šo.
Nesvarbu, kaip ten dainuojam, 
Laikrašty gerai aprašo.

Daug laiko ir energijos yra paskyręs ir 
tautiniams šokiams, iš pradžių kaip šokė
jas, o vėliau kaip vadovas. Šalia lietuviškų 
minėjimų, grupė keletą kartų yra pasiro
džiusi ir tarptautiniuose festivaliuose 
(tarp tokių pasirodymų ypač minėtini Al
bert Hall salėje Londone ir Airijos festiva
lyje Dubline).

Pradėjęs skautiškąjį darbą dar nepasie
kęs Anglijos krantų, čia jis įsitraukė į jį 
dar stipriau. Londone iš pradžių jis dirba 
Vytauto Didžiojo skautų draugovėje. Kurį 
laiką buvo tos draugovės adjutantu, o vė
liau draugininku. Porą metų vadovavęs 
draugovei, paskui perima Rajono Vadeivos 
pareigas, o 1960 m. išrenkamas Rajono 
Vadu, vadinas, vyriausiąja lietuvių skau
tų galva D. Britanijoje. Jam teko atstovau
ti Lietuvių Skautų Sąjungai tarptautinėse 
stovyklose, susipažinti su Tarptautiniu 
Skautų Biuru, ruošti rajono metines sto
vyklas ir vadovauti joms (o tose stovyk
lose, kaip žinia, būdavo suburiamas ne tik 
skautiškasis, bet ir neskautiškasis jauni
mas).

Jaras Alkis turi skautininko laipsnį ir 
už darbą skautybei yra apdovanotas Ordi
nu už nuopelnus.

Be to, dalyvauja Lietuvos Atgimimo Są
jūdyje.
Veikla 

laiko ir 
duonos, 
it jo pečiai įveikia daug pakelti.

šakota, plati, pareikalaujanti daug 
energijos. Veikla šalia darbo dėl 
Bet Jaras Alkis yra jaunas vyras,

PROF. J. INDRIŪNO SUKAKTIS
Prof. Juozas Indriūnas, Lietuvos nepri

klausomybės laikais buvęs Technikos fa
kulteto docentas ir Drobės fabriko inžinie
rius, sausio 26 d. Lietuvoj buvo pagerbtas 
jo 70 metų amžiaus sukakties proga, kaip 
pirmas lietuvis tekstilės technologijos spe
cialistas, literatūros apie tekstilę pradinin
kas Lietuvoj, tekstilės vadovėlių ir mono
grafijų autorius bei tekstilininkų mokymo

organizatorius. Jam vadovaujant, Kauno 
universitete, vėliau Politechnikos institute 
paruošta daugiau kaip 400 inžinierių — 
pluoštinių medžiagų mechaninės technolo
gijos specialistų. (Elta)

TIKĖJIMO IŠPAŽINIMAS
Tikįs žmogus ne tik savo vidaus slapty

bėse išpažįsta Dievą, bet turi drąsos ir vie
šai tai pasakyti.

Anglų konservatorių vadovas Ed. Heath, 
paklaustas, kas sudaro jo tikėjimo pagrin
dus, nesvyruodamas atsakė:

— Aš tikiu Kristų ir Kristaus dievybę. 
Aš tikiu pomirtinį gyvenimą. Aš tikiu nu
kryžiavimo prasmę, reikšmę ir pamoką.

Paklaustas, ar meldžiasi, E. Heath atsa
kė:

— Aš tikiu malda ir meldžiuosi. Maldos 
aš nesutapatinu su prašymu, kad Dievas 
atsiųstų telexą, kuris pasakytų, ar bus pa
kelti banko procentai, ar Mr. Jones yra ge
ras, ar blogas žmogus. Aš ją suprantu kaip 
pastangą suprasti savo problemas pagal 
principus, kuriuos nustatė krikščionių ti
kėjimas. Aš tikiu krikščionybės įjungimą į 
gyvenimą ir dėl to į politiką, — štai kam 
yra tikėjimas.

Toliau T. Heath pridūrė:
— Aš neįsivaizduoju Dievo kaip senuko 

danguje. Manau, kad esminiai krikščiony
bės principai turėtų būti iš kartos į kartą 
išaiškinti, turint galvoje esamus laikus. Iš 
tikrųjų aš manau, kad šiuo metu tikra Baž 
nyčios problema — išaiškinti, kokie šian
dien yra moraliniai krikščionybės pagrin
dai.

Kaip nelauktai ir originaliai Kauno Vy
tauto Didž. Universiteto studentai išpažino 
tikėjimą, įdomiai pasakoja dr. Alb. Liaug- 
minas:

— Vienas labai iškalbingas etnologas, 
V.U. profesorius, skaitė paskaitą tema apie 
„tikėjimo absurdiškumą“. Beveik per porą 
ištisų valandų jis pateikė eiles etnologinių 
faktų iš įvairiausių tautų ir laikotarpių: 
kur ir į ką tikėta — pradedant nuo kokios 
drevės medyje, gyvačių, įvairiausių ketur
kojų ir baigiant gamtos jėgomis, jos reiški
niais ir pan. Visa tatai turėjo įrodyti reli

ginio jausmo beprasmingumą ir žalingu
mą. Bet buvo gautas visai nelauktas rezul
tatas: visa grupė net žilų ir barzdotų klau
sytojų po paskaitos apspito prelegentą ir 
nuoširdžiausiai sveikino jį už tokią turinin 
gą ir gausią faktais paskaitą, per kurią jie 
įsitikinę, jog religija yra taip sena, kaip ir 
pati žmonija, ir kad, matyti, religinis jaus
mas sudarąs žmogaus prigimties dalį. Tad 

l noras išrauti iš žmogaus prigimties religinį 
jausmą yra tolygus bandymui pašalinti sa
visaugos ir kt. pan. gyvybinius instinktus. 
Tatai tėra įmanoma tik patologiniais atve
jais.

Kokių įdomių progų suteikia pats gyve- 
-nimas išpažinti savo tikėjimą.

K. J. Ks
LIETUVIŠKOS PAMALDOS
NOTTINGHAM — vasario 27 d., 12,30 v.

St. Patrick's bažn.
COVENTRY — vasario 27 d., 11 vai., St.
Elizabeth Rd.
MANCHESTER — vasario 27 d., 10.30 vai.
GLOUCESTER — kovo 5 d., šeštadienį, 12 

vai., London Rd.
BRADFORD — kovo 6 d.. 12.30 vai.
STROUD — kovo 6 d., 12 vai., Beeches 

Green.
NOTTINGHAM — kovo 13 d., 12.30 vai., 

St. Patrick's bažn.

3.12.6. 
žąsis, pasakišką 

14.8. 
vieni 25 metų 

1.9.4. 
A. Staniukynas. 

14.8.

1.15.0.
1.2.0.
15.0.

J.

SKAITYKIME IR REMKIME 
LIETUVIŠKĄ SPAUDĄ

Naujausiai gauta:
Brazdžionio ir Babrausko redaguota — 

antra dalis Lietuvių beletristikos anto
logija, kaina

B. Pūkelevičiūtės Aukso 
3-jų veiksmų komedija

N.E. Sūduvis — Vienų 
rezistencijoje

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

St. Zobarskas — Selected LITHUANIAN 
Short STORIES

St. Yla — Dievas Sutemose
A. Kučys — Varpas

VAIKAMS:
D. Čibas — žaižaras, pasaka, gausiai 

iliustruota 11.3.
Mingėla — Labas Rytas, Vovere, 
iliustruota 18.6.
H. Radauskas — Eilėraščiai — 1.16.8. 
Pr. Naumiestiškis — Baisusis Birželis — 

dramos kaina 1.6.0.
Visa periodika, istorijos knygos, žemė

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

KEW — SURREY.

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

Kaimas kryžkelėje
-----~-------------------------------------------------------------------------------------- ROMANAS

(63)

Martynas prisiminė, su kokiu įkarščiu 
Jurėnas puolė jį ataskaitiniame susirinki
me, palaikydamas Toleikio kandidatūrą. 
Paskutiniu metu jis vis dažniau prisimin
davo šią sceną, ir jį užplūsdavo keistas 
jausmų mišinys, kuriame ryškiausiai išsi
skirdavo tolydžio stiprėjanti apmaudo gai
da. Bet jis su šventvagio skrupulingumu 
užgniauždavo maištingus jausmus, minty
se griežtai sudrausdamas save: „Jis ne tik 
Jurėnas, jis — sekretorius“. Tad 
ir dabar Martynas susitvardė ir gana tai- 

. kiai atsakė:
— Žinoma, aš buvau blogas pirminin

kas, na, ir geri nepadarė stebuklų su ku
kurūzais, sekretoriau. Dabar, kai turime 
dviejų metų patyrimą, daug kas pradeda 
galvoti, ar nepasikarščiavome. Kukurūzai 
gera kultūra, naši, bet mūsų sąlygomis... 
Vėlyvi pavasariai, lietūs, šaltos vasaros... 
Reikia, matyt, išvesti naują, mums tinka
mą veislę...

— Tai bus padaryta. Jau daroma, — ne
kantriai nutraukė Jurėnas.

— Mūsų kolūkiui dėl to nelengviau.
— Žmogau! Tu norėtum, kad kitas su

kramtytų ir gatavą kąsnį įgrūstų į burną. 
Ir aš nieko prieš, jeigu, sakysim, ateitų ge
ras dėdė, paklotų krūvą receptų. Girdi, 
mano viskas išbandyta, patikrinta. Nau
dokitės jais į sveikatą ir turtėkit. Turtėkit 
ir kurkit komunizmą. — Jurėnas pasisuko 
su visa kėde į langą. Platūs pečiai trūkčio
jo, tartum kiekvienas žodis keltų fizinį 
skausmą. — Bet nėra tokio dėdės, gerbia
masis. Neturime! Priešų — kaip velnių pra 
gare aplink katilą. Karinės bazės, blokai, 
paktai. Pasiruošę paskutinį kąsnį iš burnos 
išplėšti, pasmaugti, uždusinti Tarybų vals
tybę. Draugai vėl... socialistinės šalys, 
Afrika, Azija. Visiems duok, paremk, pa
laikyk. Rankos visų atkištos, delnai išties
ti. Tam įdėk, ano neaplenk. Reikia. Erdvė 
nemėgsta tuštumos. Kur mes nepastatysi
me kojos, ten kapitalistas įsispraus. Eko
nominis karas, taip sakant. Čia mažuoju 
piršteliu nepabaksnosi. Reikia tvoti visu 
kumščiu, iš peties. Nelaukiant, neduodant 
priešui atsikvėpti. Štai ir kertame. Be jo
kių gero dėdės receptų, mikroskopinių ban 
dymų, šalies mastu. Tu žiūri iš savo varpi

nės į gyvenimą, Martynai Vilimai, o reikia 
pasilipti aukščiau, žymiai aukščiau.

Martynas apmaudžiai susiraukė. Jo vi
duje atsirado du žmonės. „Jis teisus, — ta
rė vienas. — Užsičiaupk ir daryk, kaip 
protingesnis moko“. — „Gal būt, — sutiko 
antrasis. — Tegu. Sakysim, jis teisus — tu 
žiūri iš savo varpinės. Bet ar ne kiekvienas 
žmogus turi savo varpinę? Argi ne tavo 
teisė, jeigu ne pareiga, atvirai pasakyti, ką 
matai, kas jam, „pasilipus aukščiau“, gal 
būt, pasidarė nebeįžiūrima?“

— Aš nenoriu siekti tiek toli, draugas 
sekretoriau, — atsakė, paklusęs antrojo 
balso valiai. — Fronte tebuvau porą mė
nesių, Kurše, bet žinau, kuo užtaisomi svie 
diniai. Nereikia man aiškinti, kad ir dabar 
vyksta karas, iš visų pusių lekia sviedi
niai, nors jie užtaisyti ne paraku, o mėsa, 
pienu ir grūdais, žinoma, ne visi, bet daug, 
labai daug mums reikia tokių sviedinių. 
Aš žinau savo pareigą, sekretoriau. Neagi
tuokite. Verčiau dalykiškai pasitarkime, 
kad nenukentėtų reikalas.

Jurėnas žaibiškai atsigręžė. Besišypsan
ti kaukė nusmuko. Suglebusiame, papilkė- 
jusiame veide atsispindėjo graudi maldau
jančio žmogaus išraiška. Kelias akimirkas 
jis žiūyėjo į Martyną neraiškiu apibluku
siu žvilgsniu — jame vyko atkakli vidujinė 
kova, — paskui nusijuokė ir pasakė meta
liniu balsu, pribaigdamas savyje sukilusį 
nuoširdų, taurų, bet silpną žmogelį.

— Ką gi, gerbiamasis, labai prašau — 
pasitarkime. — Pro maloniai šypsančios 
kaukės plyšelius sužiuro kietos, kiaurai ve 
riančios nugalėtojo akys.

— Pernai turėjome pusantro šimto hek
tarų kukurūzų. Pusę vasarą teko nuganyti 
ir išarti, kita pusė davė šiokį tokį derlių, 
bet žalios masės silosui gavome nepilną 
ketvirtadalį to, kiek buvo numatyta. Gal
vojome: pripirksime karvių, priauginsime 
daugiau bekonų — kolūkio reikalai pakils 
kaip ant mielių. Sužlugo... Bepuldinėdami 
apie kukurūzus, nuskriaudėme kitas kultu 
ras. Vėl nuostolis. O Verdenis užsėjo tris
dešimt hektarų ir naudos turėjo daugiau, 
negu mes iš pusantro šimto. Reikia skaity
tis su galimybėmis, sekretoriau. O galimy
bės ribotos. Maža darbo rankų, trąšų. Svar 
blausia — trąšų. Jūs gi žinote, kad, pavyz
džiui, tokie ankštiniai dirvoje palieka azo

to, po jų netręšus galima sėti kai kuriuos 
javus, o kukurūzai iščiulpia iš žemės visą 
kraują.

— Kukurūzas kraugerys... — Jurėnas 
nejaukiai nusijuokė. — Nebeatpažįstu ta
vęs, Martynai Vilimai. Darai pašėlusią pa
žangą! Užsek mažiau, nuplausi daugiau. 
Įdomi matematika. Labai patogi apsidrau- 
dėlio tipo ūkiniams vadovams. — Jurėnas 
pasilenkė ir smiliumi ėmė krapštinėti bato 
galąj tartum šiuo metu tai būtų svarbiau
sias dalykas. — O ar nemanai, gerbiama
sis, kad Verdenis galėjo užsėti ne trisde
šimt, bet šešiasdešimt hektarų ir gauti dvi
gubai daugiau siloso, negu gavo? Ar ne
atėjo kartais tokia paprasta mintis į galvą?

Martynas buvo nuolankiai besutinkąs, 
tačiau jame įlindęs kurstytojas irzliai at
kirto:

— Nežinau, Verdeniui geriau matyti sa
vo ūkyje, kas galima, kas negalima. Gal 
būt, iš šešiasdešimt hektarų ir galėjo gau
ti daugiau — sunku apie tai neišbandžius 
spręsti, — bet iš dviejų šimtų, kuriuos bu
vote jam uždėję, būtų išėjęs didelis piš.

Jurėnas, užsiėmęs Savo batu, valandėlę 
tylėjo.

— Labai nenaujos mintys, gerbiamasis, 
— pagaliau pasigirdo iš pastalės perdėtai 
abejingas balsas. — Ir apie kukurūzus, ir 
aplamai... Kiškio drąsa. Partija, visa šalis 
eina į komunizmą šturmu, visais frontais, 
o mes susigūžiame keliuose hektaruose ir 
manome kažką naujo atradę. O iš tikrųjų 
čia nėra nieko naujo. Paprasčiausias bailu
mas, valstietiško konservatizmo recidyvai, 
kūrybinių jėgų demobilizacija. Trisdešimt 
hektarų... Kodėl trisdešimt? Todėl, kad rei 
kia mažiau pastangų, rizikos. Tikras komu 
nistas eitų ne tuo keliu, Martynai Vilimai. 
Tikras komunistas pasakytų: yra planas, 
ir, kas bebūtų, aš atiduosiu visas jėgas tam 
planui įvykdyti. Visas jėgas, įsidėmėk, ger 
biamasis, o ne tiek, kiek man patinka. Ga
limybės... Aišku, reikia skaitytis su gali
mybėmis. Ir skaitomasi. Deja, kai kam at
rodo, kad gamybinius planus skirsto akli 
žmonės.

— Aš to nesakau, sekretoriau. Jūs žino
te savo rajoną geriau, negu Vilnius, bet 
pripažinkite, kad aš savo kolūkį irgi žinau 
geriau, negu... — Martynas užsikirto.

— Negu Jurėnas. Sakyk tiesiai, nekrai
pęs uodegos.

— Gal ir taip, —piktai atsakė Martynas.
Jurėnas atsilošė, išsitraukė iš kišenės 

peiliuką ir ėmė krapštinėti nagus. Kurį lai
ką tęsėsi sunki tyla. Pro pravirą langą bu
vo girdėti, kaip, nuslopindamas kitus gar
sus, ūžia netoliese dirbantis traktorius. Iš 
mokyklos kiemo sklido žaidžiančių vaikų 
klegesys.

Martynas nervingai sugrūdo į peleninę 
prigesusį papirosą, užsidegė naują.

— Kartais žmogus yra protingas, gabus 
ir, aišku, su trūkumais, kaip kiekvienas iš 
mūsų, o vaizduoja genijų. Blogai. Bet dar 
blogiau, kai atsiranda žmonių, kurie prade 
da jį pamėgdžioti. Toleikis toli gražu ne 
genijus — tai matyti iš paskutinių įvykių 
kolūkyje; be reikalo įsikibai jam į skver
ną, gerbiamasis.

Martynas gūžtelėjo pečiais ir atsiduso. 
Stiprėjantis apmaudo jausmas ėmė virsti 
pykčiu: jis nieko neatsakys. Tačiau slaptas 
gundytojas vėl pakurstė:

— Kodėl manote, kad kiekvienas turi 
laikytis kieno nors skverno, sekretoriau? 
Buvo laikas, kada ir aš Toleikio nemėgau. 
Atvirai prisipažinsiu, nė dabar nejaučiu 
jam ypatingos meilės. Gal čia pavydas, gal 
kuri kita žmogiška silpnybė, o gal todėl, 
kad paprastai mes sunkiai pakenčiame už 
save pranašesnius žmones. Velniai žino... 
Aš neabejojau, kad Liepgiriuose jis nusi
suks sprandą, ir ta negraži mintis man bu
vo maloni. Taip, buvo maloni. Savo parei
gas ėjau apgraibomis, buvau abejingas vis
kam, kas vyko kolūkyje. O paskui... neži
nau, kada tai atsitiko... pamačiau, ne, 
ėmiau jausti, kad taip negalįma. Man 
trūksta žodžių, nemoku paaiškinti, sekreto
riau. To žmogaus veiklumas mane sugėdi
no, uždegė, sužadino norą ką nors veikti. 
Įsivaizduokite, kad į rūgšties stiklinę įpylė 
sodos šaukštą. Toleikis buvo tas sodos 
šaukštas. Kolūkyje viskas užvirė, ir aš ne
galėjau likti neišjudintas. Jūs pasakėte, 
kol kas nematyti apčiuopiamų darbo vai
sių. Nežinau... Man atrodo, žmonės pradė
jo geriau dirbti, daug kas palinko į Tolei- 
kį, o kai dėl ūkiškos pusės, tai per anksti 
spręsti. Pasodintas skiepas niekuomet ne
duoda vaisiaus tais pačiais metais... — 
Martynas kalbėjo susijaudinęs, nervingai 
trindamas pirštų galais smakrą. Buvo pik
tas, bet nuoširdus, kaip paprastai, nors ir 
ne atviras iki galo.

Jurėnas netikėtai nusijuokė ir atsistojo.
— Mes sunkiai pakenčiame už save pra

našesnius žmones. Cha!.. Neblogai pasaky
ta. — Nusigręžė kažkaip keistai susisukęs 
ir lėta svyruojančia eisena nužingsniavo 
prie durų. — Neblogai, visai neblogai, Mar 
tynai Vilimai. Mes... Aš, tu, jis, ji... Už sa
ve pranašesnius! Nieko sau. Klasiška! — 
Atsisuko, perėjo porą kartų kambarį, pa
narinęs galvą. Kietai suspaustos lūpos 
spazmiškai trūkčiojo, tarsi tramdydamos 

verksmą, statūs pečiai su kiekvienu žings
niu smuko vis žemiau ir žemiau. Paskui iš
sitiesė visu ūgiu, ir Martynas pajuto į save 
nukreiptą valdingą, kiaurai gręžiantį 
žvilgsnį. — Raj komas nenori ir negali tau 
diktuoti. Partija pasmerkė senus vadovavi
mo metodus. Tu kolūkio šeimininkas, da
ryk, kaip randi geriau. Bet patarti, nuro
dyti, pataisyti tave mes turime teisę. Ne 
tik teisę — tai mūsų, kaip vadovaujančių 
draugų, pareiga. Aš pasakiau savo nuo
monę, tu savo, o kieno teisybė — parodys 
ateitis, gerbiamasis. Pamatysim, ar tikrai 
viskas buvo padaryta pagal galimybes, ar 
buvo galima šį tą daugiau padaryti. Pra
šau nesuprasti manęs klaidingai. Mes ne
įsakome, nereikalaujame, mes tik pataria
me, pamokome, išreiškiame savo nuomonę.

Jurėnas plačiu mostu švystelėjo ant gal
vos kepurę ir neatsisveikinęs išėjo į kiemą, 
perdėtai mandagiai uždarinėdamas paskui 
save visas duris.

Martynas sėdėjo susigubrinęs už stalo, 
klausydamasis erzinančio starterio džerž
gimo — šoferiui nesisekė įkurti motorą. 
Pagaliau mašina nuvažiavo, tačiau meta
linis birzgesys ilgai netilo ausyse.

„Reikėjo išleisti...“
„Kurių velnių? Juk pats išlėkė, nė su

die nepasakęs...“
„Negerai... vis dėlto. Reikėjo...“
„Mes neįsakome, nereikalaujame... Mes! 

Ir tokiu tonu! Kas tai? Perspėjimas, pata
rimas, grasinimas?“

„Kas bebūtų, jis nelabai tavimi apsi
džiaugė. Nelabai...“

Martynas prisitraukė drebančiais pirš
tais popieriaus lapą. Suvestinė. Miežiai, 
avižos, kukurūzai. Hektarai, hektarai, hek
tarai... Negyvos, klastingos skaitlinės. 0 
už jų? „Mes išreiškiame savo nuomonę...“ 
Bet ir mes turime savo nuomonę. Ir mums 
duota teisė ją išreikšti! Išreikšti ir padary
ti išvadas. Padaryti išvadas ir jas praktiš
kai pateisinti. Ir pateisinsime, draugas Ju
rėnai! Nereikia manyti, kad kitas neturi 
galvos ant pečių...

Martynas atsistojo ir, tebejausdamas nėr 
vinį drebulį visame kūne, ėmė vaikščioti 
kambaryje.

„Ar tai aš? — galvojo jis, apimtas ne
rimastingos nuostabos. — Tas pats žmogus 
irgi su savo nuomone, kurios, deja, niekuo
met nepajėgdavo apginti iki galo. Matyda
vau, kad juoda tikrai juoda, o ne balta, 
kaip man kartais sakydavo, ginčydavausi 
ir... pralaimėdavau. Baimė, niekinga apsi- 
draudėlio baimė... O šiandien...“

Martynas nusišypsojo nuvargusia, bet iš 
didžia šypsena. Krūtinę užliejo jausmų 
banga, — gerų, taurių jausmų, kurie mus 
visuomet apdovanoja neužmirštamomis 
laimės akimirkomis, atsidėkodami už gar
bingą elgesį su savo sąžine.

(Bus daugiau) .
• ^4. < oi
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LIETUVA DABAR St. Rūkienė, 
buv. Sibiro tremtinė

LAISVĖS kovų pėdsakai
LIETUVOJE

Laisvės kovų laikotarpy dar buvau Si
bire ir Lietuvoje negyvenau. Grįžusi tėvy
nėn radau narsiųjų mūsų laisvės gynėjų 
dar tebegaruojantį nekaltai pradėtą krau
ją, sudegintų sodybų pelenus dar tebene
šiojo šiaurūs vėjai, dar buvo neužžėlę ka- 
torgon ištremtųjų takai, apie buvusias gy
venvietes dar stūgavo likę be šeimininkų 
alkani šuneliai.

Apie miško brolių kovas sužinojau iš 
žmonių pasakojimų. Ka.bant šia tema, be
veik kiekvieno lietuvio akyse sužibėdavo 
ašaros. 1944 metais visas Lietuvos patrioti
nis jaunimas ir pusamžiai vyrai išėjo miš- 
kuosna. Vieni bijojo suėmimų ir išvežimų 
Sibiran, kiti nenorėjo stoti komunistinėn 
armijon, treti pabūgo kalėjimų ir žiaurių 
tardymų, o svarbiausia tai tikėjo Lietuvos 
laisve. Miškuose jie susiorganizavo, veikė, 
kovojo ir mirė... Jų veikimas buvo gerai 
organizuotas ir siekė visus pavergtos tėvy
nės kampelius.

Lietuvos ūkininkija labai nenoriai stojo 
į kolūkius. Komunistinis aktyvas juos va
ru varė ir žiauriai prievartavo. Čia mūsų 
žemdirbiams talkon atėjo miško broliai. 
Uolesnius ūkininkų varovus jie perspėda
vo, aktyvistus sunaikindavo.

Partizanai sutvarkydavo ir aršiausius 
komunistus. Čekdvos kolūkio, Ariogalos 
apylinkėj, pirmininku atsiuntė kažkokį 
Mikalauską. Jis buvo labai aktyvus ir vi
sus žiauriai spaudė stoti kolūkin. Stojan
tieji turėjo atiduoti kolūkiui arklius, kar
ves, vežimus, pakinktus, visas ūkio maši
nas ir kitus ūkio padargus. Tam pačiam 
koiuKiui priklausė ir šliūžių kaimas. Šio 
kaimo gyventojai visą laiką buvo patrio
tiškai nusiteiKę, myiėjo savo žemę, buvo 
užsispyrę lietuviai ir labai vieningi. Kartą, 
religinės šventės metu, visas kaimas neat
ėjo į darbą. Kolūkio pirmininkas nusiuntė 
agronomą paragint. Žmonės neklausė. Nu
jojo pats pirmininkas. Du, persirengę mi
licijos uniforma, partizanai Mikalauską 
nušovė. Pirmininkas buvo iškilmingai pa
laidotas, o kaltininkų dar ir dabar tebe
ieško. Sekantis pirmininkas buvo kiek su
kalbamesnis, ir žmonės aprimo.

Tačiau tame kolūky dar ir dabar skam
ba šitaip:

— Kur šiandien arsim?
— Račynėje!
Račas buvo stambus ūkininkas ir išvež

tas Sibire mirė. Išnyko ir visa jo šeima.
— Kur sėsime rugius?
— Gaižauskynėje!
Visa Gaižauskų šeima žuvo. Keturi sū

nūs žuvo begindami savas sodybas. Moti
na, netekusi vaikų, mirė iš skausmo, o tė
vas pasikorė. »

— Kur vesim arklius naktigonėn?
— Į Ramanauskynę!
Visa Ramanauskų šeima žuvo Sibire. 

Grįžo tik vienas sūnus Antanas.
Taip lietuviai sąmoningai nori išlaikyti 

žuvusiųjų savo kaimynų atminimą. Žino
ma, komunistams tas labai nepatinka.

Tai šitaip dabar girdėti mano gimtajame 
kaime. Ir gerai būtų, kad ilgesniam laikui 
išliktų toks vardinis vietų pavadinimas 
nekaltai žuvusiems atminti.

Dažnai partizanai sudrausdavo išsišokė
lius. Jie neduodavo per daug linksmintis 
ir jaunimui, nes upeliais liejosi tautos 
kraujas ir lietuviui nespėdavo nudžiūti 
ašaros. Kartą vieno kaimo jaunimas suren
gė vakaruškas ir linksminosi. Atėjo į šias 
vakaruškas ir miškiniai broliai. Apsidairė 
ir sako: „Tai ką, labai linksma? Džiūgau
ja!, kad mūsų tauta žudoma ir naikinama, 
kada tėvynės šiluose nespėja džiūti brolių 
kraujas“. Ir liepė ten buvusiam vienam 
seniokui nusimauti kelnes. Tas drebėda
mas nusimovė, o visos vakaruškose buvu
sios merginos turėjo jam bučiuoti į nuogą 
užpakalį. Miškinių įsakymą drebėdamos 
stropiai įvykdė.

Partizanai neduodavo rusams ir komu
nistams pasisavinti išvežtųjų ar pabėgu
siųjų sodybų ir jose apsigyventi. Mūsų se-

Ariogalos ilgai kovojo Dubysos pakrantėse 
su okupantais. Jie turėjo geras slėptuves, 
buvo labai gerai ginkluoti ir sunaikino 
daug priešų. Fu.davo net ir mažesnius ka
riuomenės būrelius, vieškeliu praeinan
čius. Pagaliau buvo susekta jų po tvartais 
slėptuvė ir ten gyvi sudeginti.

Pavieniai partizanai dar ilgai laikėsi. 
Keitė gyvenamąsias vietas ir pavardes. 
Daug paklausė komunistinės „gegutės“ 
balso, patikėjo jų amnestijoms ir grįžo iš 
miškų. Labai daug jų pateko komunisti- 
niuosna spąstuosna. Dar ir dabar jie per
sekiojami, aiškinami ir rengiama jiems pa
radinės bylos ir pagaliau sušaudomi.

Apsukresnieji sugebėjo išsigelbėti ir 
šiandieną ramiai gyvena. Bet apie jų ke
lius šiandien negalima šnekėti.

Dabar Lietuvoje apie miško brolius vie
šai šnekama, kad tai buvo banditai, bet 
dažnai ant jų kapų ar žuvimo vietos kruvi
nai pražysta mylinčios rankos pasodintos 
gėlytės.

Antroji dvidešimtojo amžiaus pusė pa
metė logiką. Kas gi pagaliau banditas? Ar 
tas, kuiis užpuolė ramią artojų tautą ir iš
žudė jos nekaltus gyventojus, ar tas, ku
ris didvyriškai gynė savo sentėvių žemę? 
Kas gi pagaliau išdavikas ir išgama? Ar 
tas, kuris pagu.dė savo jauną galvą begin
damas tėvų sodybą, ar tas, kuris savo mo
tiną išvežė Sibiran lėtai mirčiai.

Mes gi su komunizmu nesutariant nė 
vienu klausimu. Jei lietuvis gina savo kraš 
tą ir kovoja už tautos laisvę, tai banditas; 
jei masko.is ar jiems parsidavęs lietuvis 
žudo savo brolius, tai herojus.

1944-1952 metų mūsų tautos laisvės ko
vos neturi sau pavyzdžio tautų istorijoje. 
Tai tikras mirties šokis. Viskas čia kartu 
maišėsi: tėvynės meilė, kerštas, išdavimas, 
aukščiausio laipsnio niekšybė ir šventa 
pareiga tėvynei. Greta brolio kovojo jo se
sutė, greta mylimojo žuvo jo sužadėtinė ir 
amžiams susijungė bendrame kraujo 
klane.

Greta laisvės kovotojų dažnai sutinka
mi ir mūsų tautos dvasiškiai. Žuvo ir jie 
kovotojų gretose. Daug nukankinta Lu- 
biankos ir Butirkų klaikiuose požemiuose. 
Ir už ką? Ar kad jie ėjo Kristaus keliu ir 
priglaudė šventyklos palėpėje nukrauja
vusį savo brolį? Ar kad mirštančiam parti
zanui užspaudė jo krauju pasruvusias akis 
ir palydėjo jo sielą amžinybėn? Ar paga
liau už tai, kad ir jie savo dalį atidavė 
gimtajam kraštui? Jie suprato, kad dva
siškio drabužis neatpalaiduoja nuo 
gos tėvynei.

Dauguma Lietuvos jaunimo tapo 
broliais. Jie buvo dideli patriotai ir
kūs kovotojai su rusais ir komunistais. Jų

nukas tėvas tik su lazdute iš ūkio buvo iš
varytas visiems keturiems vėjams pūsti. 
Ir mirė vargšas svetimoje pirtyje, o mūsų 
ūkyje apsigyveno maskolis. Vieną naktį 
atėjo iki dantų ginkluoti miškiniai ir klau
sia rusą:

— Kas čia gyvena?
— Fomka, — atsako rusas.
— O kas šį namą statė?
— Čia Rūkų sodyba, — atsako drebėda

mas Fomka.
— Tai kodėl tu čia gyveni svetimuose 

namuose? Duodam tris dienas laiko išsi
kraustyti. Ateisim patikrinti, ir jei rasim 
dar čia, tai gailėsies.

Ir maskolis išsikraustė, o namas trejis 
metus stovėjo tuščias. Tik jau daug vėliau 
namą perėmė vietos švietimo skyrius, nu
griovė ir nuvežė į Stelmužę. Dabar jame 
gyvena vidurinės mokyklos mokytojai.

Aplankiau Stelmužę ir savo namą. Stovi 
apleistas, nedažytas. Niekas nepakeista, 
tik vienas langas naujai iškirstas. Atsisė
dau prie namo pailsėti, pasidairyti ir „pa
sidžiaugti“ komunizmo „teisingumu“.

Išėjo mokyklos direktorius ir klausia, ko 
aš čia slampinėjanti. Jam atsakiau, kad 
atėjau aplankyti ir pasižiūrėti savo namo. 
Tai kas aš tokia būsianti? Atsakiau: „Tai 
nejaugi nežinot ir kieno name gyvenat?“ 
O jis man: tai, girdi, Rūkienė, grįžo t. Jis 
mane paguodė, kad namas yra patekęs 
švietimo reikalams ir liko nesudegintas. 
Nieko aš jam neatsakiau, tik su panieka 
sarkastiškai nusišypsojau.

Stelmužė beveik nepasikeitusi. Stovi dar 
istorinė, tik kirviais statyta bažnytėlė ir 
senasis ąžuolas. Čia retkarčiais iš Imbrado 
atvažiuoja kunigas ir atlaiko pamaldas, 
Senelis ąžuolas, kuriam jau virš dviejų 
tūkstančių metų priskaitoma, jau negaluo
ja. Medis prižiūrimas, skylės skarda aplo
pytos. Aptvertas tvorele, ir suoleliai eks
kursantams pailsėti padaryti. Ir šermukš
nis ąžuolo tarpšaky išaugęs jau didelis ir 
storas. O palikau jį tik grėbliakočio storu
mo. Ąžuolas merdi. Viena viršūnės šaka, 
o jų yra trys, jau džiūsta, be lapų.

Stelmužės ūkio centre įsteigta vidurinė 
mokykla. Tai buvęs Repšių šeimos ūkis. 
1941 metais visa Repšių šeima buvo iš
tremta Sibiran. Vyriausias sūnus buvo nuo 
šeimos atskirtas ir mirė lagery. Abu sene
liai Repšiai mirė Vavilavkoj. Sutikdavau. 
O kaip nenorėjo senelis mirti. Vis dar sva
jojo grįžti Lietuvon, kad galėtų anūkams 
parodyti savo žemės sienas, su kuria buvo 
suaugęs visa Lietuvos ūkininko siela. Ne- 
grįžo>-Mirė abu su žmona.badu..Tąda_Sįbį- buvimas kėlė priešams baimę ir nerimą, 
re pūdas miltų kainavo 700 rublių, o kilo
gramas sviesto — 500 rublių. O tų rublių 
nebuvo. Guli abu Vavilavkos kapuose su 
šimtais mūsų brolių. O kapai? Baloj gaba
las krūmų, aptverta viena eile spygliuotos 
vielos.

Dar vienas šiurpus momentas iš partiza
nų kovų. Kartą išvarė vieną ūkininką vež
ti dviejų užmuštų partizanų. Enkavedistai 
spėjo, kad tai gali būti jo sūnūs. Žuvusių
jų kūnus suvertė į vežimą, o vežėją pri
vertė atsisėsti ant mirusiųjų galvų. Ir šis 
tėvas išlaikė tokį didį skausmą savo širdy, 
nepravirko, nepasviro ir budeliams nepa
rodė, kad tai jo vaikai vežami.

Žuvusiųjų lavonus atveždavo į miestelių 
turgavietes ir ten juos pamestus išlaikyda
vo po kelias dienas, šnipeliai stebėdavo, ar 
kas nors praeidamas pro šalį nepravirks, 
neišsiduos. Atpažintųjų šeimas tremdavo 
Sibiran, o sodybas sudegindavo. Žuvusius 
išniekindavo dar ir todėl, kad žmonėms 
įvarytų daugiau baimės. Tėvai pradėjo ne
prisipažinti savo vaikų.

Žuvo trys broliai Plėtos. Tai buvę mano 
mokiniai. Juos ir šiandien matau: klasėje 
sėdi prieš mane keturi mieli berniukai, ran 
kūtėmis pasirėmę smakriukus, susikaupę 
klausosi Lietuvos istorijos didvyriškų pa
davimų. Trys iš jų mirė didvyriškai gin
dami savo gimtąją sodybą ir Lietuvą. Kas 
tada galėjo minti tokią žiaurią jaunųjų 
ateitį? Gal net ir laumės nežinojo?

Kai kur partizanai labai brangiai par
duodavo savo gyvybes. Keturi broliai prie

KASDIENISKOS
SMULKMENOS

parei-

miško
smar-

Mielas Redaktoriau,

be abejo, skaitytojai jau bus gal pradėję 
galvoti, kad aš esu vienas iš tų, kurie padė
jo šaukštą ir buvo užmiršti. Ne, aš dar vis 
gyvas, tik turėjau rūpesčių. Tie mano rū
pesčiai, tiesa, gana savotiški.

Matai, esu pastebėjęs, kad mūsų seni
mas labai pasinešęs globoti jaunimą, iki pa 
pirkinėjimo įskaitytinai. Kam pinigų bus, 
kam nebus, bet kad jaunimui būtų! Tiesa, 
nebe visas senimas jau gyvena besąlyginiu 
entuziazmu dėl jaunimo. Va, kai po jauni
mo subuvimų Lietuvių Sodyboje net pa
kartotinai ir tyčia buvo parodytas išradin
gumas, kaip galima užtvindyti pastatą, kad 
pro lubas tekėtų vanduo, kaip įdomu, kai 
pasistengi padegti tą seną malūną arba kai 
sukuri laužą po autobusu, tai kai kuriose 
senimo širdyse entuziazmas per daug glo
boti jaunimą nusmuko iki nuliaus, o gal 
net ir žemiau.

Girdėjau, kad jaunimas atšaldė kai ku
rias senimo širdis ir Lietuvių Namuose 
Londone, kai baliaus metu ir po jo iš užra
kintų ir nerakintų spintų buvo iššluotas 
maistas iki paskutinės plutos, išgerti gy
ventojų pasidėti buteliai ir šis tas sudaužy 
ta ir sulaužyta.

Bet vis tiek entuziastų dar yra, ir man 
rūpėjo patylėti, kad visi pamažu užmirštų 
mano antijaunimines nuotaikas. Mat, anks 
čiau buvau šiek tiek kritiškai pasisakęs 
dėl jaunimo, ypač dėl jo lepinimo. Sakau, 
kai visi užmirš tas mano nuodėmes, tai 
dar, ko gera, gal paskaitys už jaunuolį ir 
nemokamai nuveš į Ameriką, į tą jaunimo 
kongresą. Tai, sakau, gražiai pasivažinė- 
čiau! Tiesa, mano plaukai dar nėra pakan 
karnai ilgi, kad derintųsi prie šių dienų ma 
dos, bet šitą kliūtį dar būtų galima nuga
lėti: iki kongreso dar yra apsčiai laiko. Ki
ta tiesa yra ta, kad mano plaukai jau yra 
pabalę iš senatvės, bet manau, kad čia tai 
jokia kliūtis.

Tačiau pamažu aiškėja, kad tų už dyką 
vežamųjų vis tiek labai nedaug tegalės bū
ti, tai atsisakau pats geruoju toliau besi
stengti. Jeigu koks vienas kitas ir bus už 
dyką išpasogytas, tai tegu būna jau tikras 
ir nemeluotas jaunimas.

(
ir prieš saulutę pasišildyti, jei ji priimti
na, ar medžio pavėsyje pasėdėti. Bet, žino
ma, ir Lietuvių Sodyboje būtų pakanka
mai saulutės, o taip pat ir pavėsio tiems, 
kurie jos nenori. Taigi gal reikėtų visiškai 
ne iš to taško žiūrėti į reikalą. Gal užtektų 
svarstyti piniginę pusę, nepasiduodant 
jausmams (pinigas, reikia tiesą sakyti, ne
labai ir temėgsta šiltus jausmus, jis yra šal 
tas ir kartais net žiaurus).

O kai pradedame kalbėti apie pinigą, tai 
pirmų pirmiausiai, tur būt, visi būsime lin 
kę sutikti, kad kai kuriais atvejais Sody
ba nėra ideali prieglaudai. Nemanau, kad 
tai reikėtų dar plačiau įrodinėti.

Bet pažiūrėkite, kiek gi Sodyba šiandien 
galėtų atnešti pinigo, jei ją bandytume par 
duoti. Manau, kad būtų krūva pinigo. Iš 
tos sumos Bendrovė galėtų atmokėti visas 
skolas ir dar nupirkti nemažus namus prie 
glaudai kur nors mieste. Iš piniginio taško 
žiūrint tai būtų toks biznis, kad Bendrovės 
vadai dėl to galėtų ilgai iš džiaugsmo trin 
ti rankas. Iš karto išnyktų visos skolos, nie 
kam nebereikėtų mokėti jokių procentų, ir 
didelės sumos tuojau pat galėtų būti su
naudojamos ten, kur jos reikalingos.

Aš žinau, labai gerai žinau, kad dalis mū 
sų tautiečių jaučia Lietuvių Sodybai ypa
čiai šiltą jausmą. Kaip mes galime būti be 
Sodybos? — sako jie ir gal sakys, kol jie 
patys gali ta. Sodyba pasinaudoti. Priprato
me, susigyvenome, ir tasai jausmas visiš
kai suprantamas ir pateisinamas.

Tačiau jeigu Sodyba būtų visiškai pavers 
ta prieglauda, tuos visus sentimentus jai 
tektų giliai užkasti. Tokie sentimentai tada 
nebeturėtų jokio pagrindo.

Palaidoję sentimentus, kaskart stipriau 
pradėtume jausti, kad ten juk paliekame 
niekam nepanaudotų daug visuomenės pi
nigų. Kitaip tvarkydamiesi, galėtume ir se
nelius pagloboti ir dalį pinigų kitur sunau
doti.

Jeigu būtume į labdarą linkę milijonie
riai, tokių klausimų gal ir iš viso nebūtų 
reikalo kelti. Bet mes nesame milijonieriai 
(o ir milijonieriai, kurie ūkiškai nesvarsto 
ir nesprendžia rimtų reikalų, prigyvena iki 
bankrotų).

Tavo Jonas

SJkaityi&įu taukai
NEPATEISINAMAS NUSIŽUDYMAS

Gerb. Augustinas Upėnas, rašydamas 
apie nusižudžiusi Erichą Apelį (E. L. Nr.5: 
Sovietiniai pasturlakai), tarp kitko sako: 
kas negalėtų tokio žmogaus negerbti? Jei
gu jis tą žmogų (ir labai didelį) gerbia, tai 
nereiškia, kad ir mes, skaitytojai, jj turė
tume gerbti!

Aš tuo žmogumi esu labai pasipiktinęs. 
Ponui Erich Apel nereikėjo žudytis. Taip 
kiekvienas menko būdo ir menko tikėjimo 
žmogus elgiasi. Be abejo, ir tamstai teko 
pergyventi nepasisekimų. Tačiau dar gyve
nate ir net rašote! Matyt, tamsta tikėjimą
turite, galite susivaldyti. Ir labai gerai! 
Tamsta dar galite gero ir tiesos sulaukti. 
Kas iš tokių žmonių, jeigu jie trumpu susi
jungimu (Kurzschluss) naudojasi? Mano 
nuomone, jie ne tik save sunaikina, bet 
šeimą ir pareigą. Paprastai iš tokių žmonių 
likusieji juokiasi ir bando tuo pačiu būdu 
kitus pražudyti. Ir užtai žmonės žudosi. 
Vien V. Vokietijoje per metus apie 20.000

Jie*k6voj"o"ir"laūkė~pag31tSoS,'beV pažadai - Kaį^ niątau, Problematiški reikalai vyks 
nebuvo ištesėti. Tauta ir šiandien su šird
gėla apie tai kalba.

Tais laikais visa Lietuva buvo pavirtusi 
Pilėnais.

Mūsų tautai bolševizmo padaryti fiziniai 
nuostoliai yra milžiniški ir sunku apskai
čiuoti. Tai tik spėliojimai. Buvo vienas 
kunigas, kuris vedė grįžusiųjų iš Sibiro re
gistraciją. Jis domėjosi žuvusiais Sibire, 
kalėjimuose ir miškuose. Bet žmonės Lie
tuvoje bijojo ir apie tai tyli.

Susikaupę pasiklausykime ir išgirsime, 
ką sako mums iš kapinynų tautos didvyrių 
dvasios. Užsimerkime valandėlei ir pama
tysime tėvynės šiluose, lieknuose ir kem
synuose bežybčiojančias ugneles. Tai Lie
tuvos partizanų vėlės, svetimųjų neleidžia
mos į sentėvių kapus.

Jų testamentas mums — besąlyginė ko
va už tėvų žemę.

ta ne tik dėl jauhiihoT~bėf ir dėl senimo. 
Tai klausimas dėl Lietuvių Sodybos, ar čia 
ją paversti tik senelių prieglauda, ar dar 
duoti progos vasarą ir jaunimui šiek tiek 
pasiautėti.

Klausimas, be abejo, rimtas. Idealią se
nelių prieglaudą vis dėlto norėčiau ir aš 
įsivaizduoti kur' nors mieste, neblogame 
name su nemažu sodu, kur vasarą galėtum

ABĖCĖLĖ VIENAME SAKINYJE
Atidarius teletaipo liniją Maskva-Va- 

šingtonas, Amerikos teletaipistai kurį lai
ką reguliariai perduodavo sakinį: „A quick 
brown fox jumps over the lazy dog“, kas 
reiškia: „Greita rudoji lapė peršoka per 
tinginį šunį“. Tai trumpiausias posakis, 
kuriame yra visos anglų abėcėlės raidės.

DIEVO KARALYSTES ŽINIOS

MOKESČIAI LIETUVOJE

Sovietiniai mokesčių rinkėjai iš Mask
vos ir iš Vilniaus tikina, kad „darbo žmo
nių valstybė“ jau beveik panaikinusi mo
kesčius, nes valstybė puikiai verčiasi iš 
„socialistinio ūkio pajamų“.

Tiesa, kad asmens pajamų mokesčiai yra 
sumažinti, o mažesnius atlyginimus gau
nantiems jau ir panaikinti. Bet jie visada 
sovietinėj valstybėj buvo, palyginti, nedi
deli ir biudžete neturėjo žymaus svorio. 
Žymiai daugiau kaip pusė Sovietų Sąjun
gos ir jos valdomųjų teritorijų biudžetų te
besudaroma iš apyvartos mokesčių, ku
riuos moka visi, kas tik ką nors perka. 
Apyvartos mokestis yra paslėptas kiek
vienos prekės kainoj (neišskiriant nei 
duonos, nei druskos), ir mokesčių mokėto-

sielų nueina į pragarą. Kartais dėl labai ia* nežino, nei kiek jie to mokesčio moka, 
menkų motyvų. nei kas mokestį nustato. Sovietų depu-

Sutartis buvo pasirašyta. Ji būtų buvu- tatab kurie biudžetus „svarsto ir priima“, 
si pasirašyta net ir Ulbrichtui nusižudžius. irB‘ nemato, kas ir kodėl nustato apyvartos 
Manau, jog ir tamsta esate pasirašęs ant mokestį, ir jie neturi galios tų mokesčių 
tokių popiergalių, kurie tamstai nebuvo ne* keisti, nei panaikinti.
prie širdies. Taip pat aš ir kiti tautiečiai Kitas stambus, nors ir mažesnis, sovie- 
turėjo pasirašyti, nes mes visi esame tvir- biudžetų pajamų šaltinis yra Įmonių 
tos dvasios, tikime į ateitį, į laisvę!

Ignas šmigelskis
pelnas, kurio dabar į biudžetus paimama 
apie 70 proc. ir kuris susidaro visų pirma 
dėl žemo darbininkų atlyginimo, kurį irgi 
nuožiūriškai nustato centrinės valdžios 

(Elta)
RAIDŽIŲ PRIEDANGOJE

„Europos Lietuvyje“ Nr. 42 korespon- įstaigos.
dencijoje apie Osnabriuko Kultūrines die
nas ir „E. L.“ Nr. 50 Skaitytojų laiškuose AVIACIJOS KATASTROFŲ SKAIČIUS
korespondentas, slapstydamasis „G“ ir 
„K“ raidžių priedangoje, šaudo sunkiąja 
netiesos artilerija. Korespondentui daug 
daugiau priderėtų skelbti tiesą, o neklai
dinti laikraščio skaitytojus. Su slapuku 
korespondentu, net neišdrįstančiu inicia
lais pasirašyti, nerandu reikalo ir net že
ma būtų polemizuoti.

S. M., Vechta

MAŽĖJA
JTO tarptautinė aviacijos komisija pa

skelbė, kad 1962 m. įvyko 28 aviacijos ka
tastrofos, per kurias žuvo 765 keleiviai. 
Tai žymiai mažiau, negu ankstyvesniais 
metais. Be to, reikia turėti galvoje, jog ke
leivių skaičius kaskart didėja. Lėktuvai 
virsta masiškiausia transporto priemone, 
ypač ilgoms distancijoms.

(21)

Šventasis Raštas taipgi parodo, kad an
gelų laipsnyje taip pat yra daug buveinių. 
Ir šitas buvines galime priderančiai pri- 
skaityti prie mūsų Viešpaties paminėtųjų 
„daug buveinių“. Kiek laipsnių arba kokias 
pareigas turi visi sutvėrimai dvasių kara
lystėje, mes nežinome; tačiau, matydami 
tokią didelę įvairenybę tarp žemiškų gy
ventojų materialiniame pasaulyje, mes 
sprendžiame, kad ir dvasiniame yra daug. 
Bet turėjo būti dar vienas „naujas sutvėri
mas“, ir dėl to turėjo būti prirengta dar 
kita buveinė, kitame gyvenimo laipsnyje, 
bažnyčiai, kad ji būtų su Jėzumi ten, kur 
jis buvo išaukštintas tada, kai buvo prikel
tas iš numirusių.

Bažnyčios busimoji padėtis
Jėzus pasakė: „kad kur aš esu, ir jūs bū

tumėte“. šitie žodžiai parodo, kad Viešpa
ties pasekėjų buveinė arba gyvenimas bus 
toks pat, į kokį Jėzus buvo išaukštintas. 
Apie Jėzaus išaukštinimą Apaštalas sako: 
„Todėl Dievas išaukštino jį ir dovanojo 
jam vardą, viršesnį už vius vardus, kad 
Jėzaus vardu priklauptų visoks kelias dan
guje ir žemėje ir po žeme“. — Pil. 2:9, 10.

Mūsų Viešpats buvo Dangiškojo Tėvo 
išaukštintas labai aukštai, .Dievo sosto de
šinėje“. (Ebr. 12:2). Ir ta pati išaukštini
mo vieta arba padėtis yra „prirengta“ baž
nyčiai. Pastebėkime, kokį pažadą Jėzus da
vė Apreiškimo 3:21: „Kas nugalės, tam aš 
duosiu sėdėti su manim mano soste, kaip 
ii aš nugalėjau ir sėdausi su mano Tėvu 
jo soste“.

Dėl to nesistebėkime, kad Petro pasaky
ta, jog Kristaus prisikėlimo dėka krikščio
nys yra atgimdyti gyvajai vilčiai ir „ne
gendančiai, nesuteptai ir nevystančiai tė-

taus antrąjį atėjimą. Todėl reikia suprasti, 
kad bažnyčiai prirengtoji dangiškoji tėvo- 
nystė nebuvo suteikta krikščioniui mirties 
valandoje, kaip buvo teologų pasakojama. 
Šitas atlyginimas bus duotas šventiesiems 
amžiaus pabaigoje, po Jėzaus sugrįžimo ir 
mirusiųjų prisikėlimo. Tas pareiškimas su
tinka su Viešpaties pažadėjimu apie pri- 
rengimą „vietos“ jo pasekėjams: „Aš einu 
jums vietos prirengti, ir kada aš būsiu nu
ėjęs... aš vėl ateisiu ir imsiu jus pas save, 
kad kur aš esu, ten ir jūs būtumėte“. Šitie 
žodžiai aiškiai parodo, kad nė vienas 
krikščionis negali turėti vilties būti su 
Viešpačiu, iki jis „vėl ateis, ir paims“ juos 
pas save.

Apaštalas Povilas pateikia panašų liudi
jimą, sakydamas: „Aš kovojau gerą ko
vą,... išlaikiau tikėjimą. Gale man atidėtas 
teisybės vainikas, kurį duos man aną die
ną Viešpats, teisusis Teisėjas; ne tik man, 
bet irtiems, kurie myli jo atėjimą (pasiro
dymą)“. (2 Tim. 4:7, 8). Apaštalas gerai 
žinojo, kad jo dangiškas atlyginimas, drau
ge paveldėtoje su Kristumi Tūkstantmeti
nėje karalystėje, bus suteiktas jam tik šia 
amžiaus pabaigoje, tada, kai Jėzus bus su
grįžęs paimti visų savo šventųjų pas save.

Povilo išsiilgimas ir troškimas
Dėl neteisingo vertimo Povilo žodžių 

Pilipiečiams 1:23, kai kurie įsitikino, kad 
Apaštalas tikėjosi būti su Jėzumi danguje 
tuojau po mirties. Mes cituojame šį tekstą, 
kaip jis paprastai būna išverstas: „Aš esu 
spaudžiamas iš abiejų pusių; trokštu iške
liauti ir būti su Kristumi, tai yra daug ge
riau“. žodis „iškeliauti“ šiame tekste yra 
išverstas iš graikų žodžio analusai, turėjo 
būti išverstas „sugrįžti“, ir yra taip išvers
tas Prof. Wilsono Emphatic Diaglott.

(Bus daugiau)
vonystei, laikomai danguje jums“. Bet įsi
dėmėkime Apaštalo žodžius sekančioje ei
lutėje: „Dievo galybe sergimiems, tikėji
mu išganymui, kurs yra prirengtas, kad 
būtų apreikštas paskutiniuoju laiku.“ — 
1 Pet. 1:4, 5.

„Paskutinis laikas“ arba „paskutinės 
dienos“, apie kurias dažnai kalbama Bibli
joje, reiškia laikotarpį, kuris seka Kris-

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 kronikų
JAUNIMO PETICIJOS

JUNGTINĖMS TAUTOMS
PLB Valdybos ir Pasaulio Lietuvių Jau

nimo Kongreso Komiteto nutarimu, šiais 
Jaunimo Metais Vasario 16 minėjimuose 
pradedami rinkti Jaunimo Peticijos para
šai.

Pasirašoma ant specialiai paruoštų lapų, 
kurių viršuje yra anglų kalba kreipimasis 
j Jungtines Tautas pasmerkti Rusijos kolo
nializmą Europoje ir grąžinti Lietuvai lais 
vę ir nepriklausomybę.

Jaunimo Peticiją turėtų pasirašyti viso 
pasaulio lietuviai. Taip pat kreipkitės į lat
vius, estus ir visus gyvenamojo krašto 
draugus, kaimynus, pažįstamus, bendradar 
bius ir kitus asmenis, kad jie savo parašais 
paremtų mūsų laisvės kovą. Surinkime 
daugiau 100.000 parašų!

Prašom parašus pradėti rinkti per Vasa
rio 16 minėjimus. Įtraukime į parašų rin
kimą visą jaunimą ir vyresniuosius. Jauni
mo Peticija yra VISŲ LIETUVIŲ PETICI
JA. Parašų rinkimą tęskime per kovo mė
nesi, kada bus renkamos aukos Jaunimo 
Kongresui. Rinkime parašus visur ir 
visada: minėjimuose, susirinkimuose, 
suvažiavimuose, prie bažnyčių, mokyklose, 
krautuvėse, aplankant kiekvieną lietuvį ar 
kitatautį jų namuose, ir t.t.

Parašų rinkimas baigiamas iki gegužės 
15 dienos.

Parašų lapai per Jaunimo Metų komite
tus arba Lietuvių Bendruomenės valdybas 
grąžinami iki birželio 1 (lapus grąžinti j 
JAV).

Gautieji parašų lapai bus sudėti į bylas 
atskiromis valstybėmis ir įrišti. Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kongreso metu (birželio 
30 - liepos 3) Chicagoje jaunimas priims 
deklaraciją, prašydamas JT grąžinti Lietu
vai laisvę ir nepriklausomybę. Jaunimo Pe 
ticiją kartu su deklaracija ir dokumentuo
tu memorandumu į JT New Yorke nuveš 
speciali jaunimo delegacija, sudaryta iš vi
sų Kongrese dalyvavusių valstybių jauni
mo atstovų.

Stasys Lazdinis
PLB JM Talkos Komisijos narys

DBLB-nės JM Komiteto prierašas:
Į visas didesnes ir mažesnes lietuvių ko- 

lonijas bus pasiųsti Peticijos rinkimo la
pai ir prašoma, kad rinktų parašus savo 
apylinkėse iš lietuvių ir jų draugų.

Peticijų lapai turi būti grąžinti DBLJM 
Komitetui ne vėliau kaip iki gegužės 20 d. 
šiuo adresu:

DBLJM Komitetas,
32 Puteaux House, London, E.2.

LIET. SODYBA
— Nusimanančiam apie virimą garan

tuotas pastovus darbas ir geras atlygini
mas Lietuvių Sodyboje.

Rašyti Sodybos Vedėjo vardu Headley 
Park, Bordon, Hants.
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Tikrą lietuvišką Vilniuje gamintą 
krupniką — bonka 43 šil. su pristatymu 
— ir Trejas devynerias — pokelis 11/6 
su pasiuntimu — teikia

Z. JURAS
421, Hackney Road, 

London, E.2.
Tel.: SHO 8734
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AUKSO VERTAS SIUNTINYS NR. 38
3 jardai moteriškam paltui grynos vilnos 

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

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

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

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

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

tinami Lietuvoje;
2 poros vyriškų ir moteriškų nailoninių 

kojinių, crepe nylon, 3 mėn. garantija (vy
riškos spalvotos);

vyriški balti ar spalvoti marškiniai, nai
loniniai.

Visas tas siuntinys kainuoja 38 svarus.
Padorios išsimokė j imo sąlygos. Prie to 

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

TAURAS
3, ST. DUNSTAN S GARDENS, 

LONDON, W.3.
Tel. ACO 4374

LONDONAS
NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖ

šiais Jaunimo metais Neprikl. šventės 
minėjimą rengė Londono jaunimas.

Minėjimą atidarė DBLB-nės Valdybos 
pirmininkas J. Alkis. Minėjimo programą 
tvarkė Rimgaudas Kalibatas, kuris yra 
pravedęs jau keliolika minėjimų ir koncer
tų programų, vis labai gražiai pagaudamas 
susirinkusiųjų nuotaikas. Lietuvos Pasiun
tinybės Patarėjas V. Balickas tarė žodį, su
sijusį su Vasario 16-tąja. Stud. Romas Kin
ka supažindino su Jaunimo metų siekiais.

Meninėje dalyje Rimas Namajuška pa
skambino pianinu. Kristoforas Lenktaitis 
gitara atliko du ispanų klasikinius dalykė
lius, Romas Kinka gitara išpildė liaudies 
dainų. Petras Parulis akordeonu pagrojo 
3 liaudies daineles. Kunigunda Kamins
kaitė deklamavo B. Brazdžionio „Tremti
ni“. Minėjimo pabaigai J. Čemio vedamas 
choras sudainavo 4 liaudies dainas. Minė
jimas baigtas Tautos himnu. Po minėjimo 
buvo šokiai, kuriems grojo Petro Parulio 
(jaunojo) kapela.

Sekmadienį, vasario 20 d., Šv.. Kazimie
ro bažnyčioje buvo laikomos pamaldos už 
Lietuvą, kurias buvo užprašęs Lietuvos Mi 
nisteris Londone B. K. Balutis. Klebonas 
J. Budzeika, MIC, pasakė atitinkamą pa
mokslą, iškeldamas tikėjimo ir tikro ryžto 
reikšmę Lietuvos laisvės reikalui. Pamaldo 
se dalyvavo Lietuvos Ministeris B. K. Ba
lutis, Pasiuntinybės Patarėjas V. Balic
kas, mons. Dr. Jonas Vytautas Bulaitis, 
Šv. Sosto Pasiuntinybės sekretorius Pietų 
Korėjoje, dabar atvykęs į D. Britaniją.

ŠV. KAZIMIERO MINĖJIMAS
Minėjimas rengiamas kovo 6 d., sekma

dienį.
11 vai. Lietuvių Bažnyčioje bus pamal

dos.
Minėjime dalyvaus iš Westminsterio vys 

kūpąs Patrick Casey.
3.30 vai. Lietuvių Klube (Parapijos sa

lėje — 345 a Victoria Park Rd., London, 
E.9) bus meninė akademija šv. Kazimiero 
garbei.

Kviečiami visi Londono lietuviai ir iš to
liau dalyvauti šioje šventėje.

Iš toliau atvažiavusieji ir vietiniai galės 
Klube gauti šiltų užkandžių.

LONDONO SPORTO IR SOCIALINIS
KLUBAS REMIA JAUNIMO KONGRESĄ

1966 m. vasario 13 d. posėdyje Klubas pa 
skyrė 100 svarų stud. Romo Kinkos kelio
nės išlaidoms vykti į Jaunimo Kongresą 
Chicagoje.

Romas Kinka yra gana veiklus jaunuo
lis, jau kelinti metai veda sekmadienio mo
kyklą, be to, dalyvauja visose jaunimo or
ganizacijose.

TRADICINIS BALTŲ TARYBOS BALIUS
Tradicinis Baltų Draugijos balius įvyks 

kovo 26 d., šeštadienį, 7.30 vai., Majestic 
Rooms, 196 Willesden Lane, London, N.W. 
6. Balių rengia Baltų Taryba.

Veiks bufetas, baras ir turtinga loterija. 
Gros angliška šokių kapela. įvairią ir įdo
mią meninę programą išpildys visų trijų 
tautybių pajėgos.

Artimiausia požeminių traukinių stotis 
— Willesden Green (Bakerloo Line). Au
tobusai Nr. 8 ir 176 sustoja prie durų.

DAINAVOS SUSIRINKIMAS
Kovo 6 d., sekmadienį, 4 vai., šaukiamas 

„Dainavos“ Šalpos Draugijos narių susi
rinkimas.

Kviečiamos ponios ir panelės įstoti į D- 
jos nares.

Valdyba

PELNINGAS TAUPYMAS

Dabar laikas peržiūrėti savo investa- 
cijas ir patikrinti, ar jūsų santaupos 
duoda tinkamą pelną.
BALTIC STORES INVESTMENTS CO.

(Z. JURAS)
421 Hackney Rd., London, E.2.

Tel.: SHO 8734
ir

PALANGA PROPERTIES LTD.
11 London Lane, Bromley, Kent.

moka 7% (grynais)
už investavimus 5 metams ir ilgiau 

ir
6% (grynais) 

už trumpesnius investavimus.
Investavimai garantuojami nekilnojamu 

turtu. Sudarome testamentus.
Administruojam nuosavybę ir sutvarkom 

visus palikimo reikalus.

DBLS PINIGINĖ APYSKAITA UŽ
1965 METUS

PAJAMOS
1. Solid, mokestis

Birminghamo sk. — 6.0.0, Boltono sk. — 
9.0.0, Centrinio — 15.0.0, Centrinio — 12. 
10.0, Coventrio — 20.0.0, Derby — 10.0.0, 
Flackwell H. — 3.15.0, Gloucesterio — 4. 
10.0, Gloucesterio — 4.10.0, Halifaxo — 2. 
10.0, Huddersfieldo — 4.0.0, Ketteringo — 
4.0.0, Ketteringo — 3.10.0, Leedso — 5.10.0, 
Leedso — 4.10.0, Leicesterio — 5.0.0, Lon
dono T sk. — 5.0.0, Manchesterio — 7.0.0, 
Mansfieldo — 5.5.0, Prestono — 2.4.0, Roch 
dalės — 12.16.0, Sheffieldo — 5.10.0.

Viso 152.0.0.
2. Sąjungos rėmėjų aukos:

Dr. S. Kuzminsko — 1.0.0, Dr. K. Valte
rio — 1.0.0, J. Stulgaičio — 0.5.0.

Viso 2.5.0.
3. Palūkanos už paskolą 40.13.2.

Iš viso pajamų 194.17.2.

IŠLAIDOS
Kelionės — 23.11.8, Aceno „Lithuania“ 

ir žurnalas — 22.15.0, Telegr. ir vainikas— 
6.2.5, Pašto ir kitos išlaidos — 5.17.11, nu
pirktos N. B-vės akcijos — 2.10.9.

Iš viso išlaidų 60.17.9.

1966 m. sausio 1 d. saldo +133.19.5.

Šiais metais gautieji pinigai
1. Solid, mokestis: Leicesterio skyr. —7.0. 

0, Flackwell Heath — 3.15.0, Derbio — 10. 
0.0.

2. Vasario 16 gimnaz.: J. Strumskio — 
3.0.0.

V. Strimas
C. Iždo iždininkas

NOTTINGHAMAS
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 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

BRADFORDAS
VASARIO 16 MINĖJIMAS

Vasario 26 d., šeštadienį, Vyties Klube 
įvyks Vasario 16 minėjimas.

Naują, pritaikytą programą atliks „Sū
kurys“.

Pradžia 7.30 vai. vak.
Kviečia visus

Kultūrinių Reikalų Komitetas

MANCHESTERIS
VASARIO 16-JI

DBLS Manchesterio skyriaus iniciatyva 
surengtas gražus ir daug tautiečių sutrau
kęs Vasario 16 minėjimas. Skyriaus pirmi
ninkas, atidarydamas minėjimą, pakviečia 
garbės prezidiuman savanorius - kūrėjus 
Gerdžiūną ir Talačką, Rochdalės skyr. pir
mininką D. Banaitį, Leigh skyr. pirm. Nor
kų, kun. V. Kamaitį, kun. A. Gerybą, šio 
vakaro paskaitininką, LVS Ramovės pirm. 
K. Murauską, skautų atstovą A. Jakimavi
čių ir British Legion atstovą Mr. Martin.

Kun. A. Geryba prabyla į susirinkusius 
vilties, meilės ir pareigos tema. D. Banai
tis statistikos duomenimis primena karčią 
tikrovę. Mr. Martin sveikina ir linki, kad 
vedamoji kova nesustotų.

Meninės dalies išpildyti pakviečiamas 
Bradfordo „Sūkurys“. A. Bučys supažindi
na su „Sūkuriu“ ir jo siekimais. Paskui 
žiūrovus maloniai nuteikia lietuviška dai
na bei montažai. Kiek darbo ir triūso čia 
įdėta! Tai nenuilstamo dainos ir muzikos 
mylėtojo T. Buroko nuopelnas. Garbė jam 
ir visiems, kas su juo dirba.

Manchesterio meninės pajėgos šį sykį ne 
pasirodė. Tik I. Jakubaitytė su savo drau
ge anglaite padainavo porą lietuviškų dai
nelių.

Minėjimas baigtas didingu Tautos him
nu. A. K.

PADĖKA
Nuoširdžią padėką reiškiame kun. A. Ge- 

rybai už atsilankymą ir paskaitą Nepri
klausomybės šventės proga, Bradfordo me 
ninei grupei „Sūkuriui“ ir jos vadovui T. 
Burokui už išpildytą programą, I. Jakubai 
tytei už dainas ir minėjimo šeimininkei Na 
vickienei už triūsą ir rūpestingą svečių pa
vaišinimą.

Manchesterio Skyriaus Valdyba

Prie signataro kapo
LIETUVOS KŪRĖJŲ KAULUS DIEVAS IŠBARSTO PO VISĄ PASAULĮ

P. Gudelis

Perskaitęs „E. Lietuvyje“ žinutę, kaip 
Castelnovo Don Bosco gimnazistai lankė 
kanauninko K. šaulio kapą Luganoje, pa
galvojau. kad ne man vienam taip blogai 
sekėsi. Norėjau apie tai parašyti, bet pa
galvojau, kad gal kas iš šveicariečių atsi
lieps, ir atidėjau savo sumanymą. O po 
švenčių visai pamiršau. Bet pasipiktinimo 
pilnas St. Kuzminsko straipsnis vėl primi
nė tą mano kelionės liūdniausiąjį nuotykį. 
Kadangi St. K. iškėlė konkretų klausimą 
atstovybei bei Šveicarijos Liet. B-nei, tai 
neabejojau, kad atsakys. Deja, atrodo, kad 
ten nieks „E. L.“ neskaito, nes ir paskuti
niam 5-me nr. jokio paaiškinimo nėra. To
dėl prisirengiau papasakoti, ką man teko 
patirti.

Praeitų metų pavasarį, IV.25 d., grįžda
mas iš kelionės po Italiją, tyčia sustojau 
Luganoje aplankyti kan. K. Šaulio kapo. 
Apie savo sumanymą buvau kalbėjęs Ro
moje ir ten sužinojęs kun. A. Armino adre
są. Pas jį man buvo patarta pasiteirauti 
smulkesnių nurodymų. Palikęs stotyje la
gaminą, nužingsniavau į ligoninę. Budinti 
vienuolė j mano itališkai suformuluotą 
klausimą pradėjo kažką plačiai aiškinti. 
Atsakiau, kad nesuprantu, ir, pasitraukęs 
nuo langelio, knisausi žodyne, norėdamas 
sudaryti naują sakinį dėl savo apsilanky
mo tikslo. Tuo metu pro šalį einanti kita 
vienuolė pasiteiravo, ko aš laukiu, o pama
čiusi rankose vokišką žodyną, užkalbino 
mane vokiškai. Paaiškėjo, kad kunigas yra 
kažkur išėjęs ir gal netrukus grįš. Ji papa
sakojo mano reikalą budinčiajai ir patarė 
vėliau paskambinti.

Išėjęs susiradau kambarėlį nakvynei ir 
gal už valandos vėl paskambinau. Nera
dau. Nenorėdamas ilgiau betiksliai laukti, 
pasiteiravau viešbučio šeimininką, kur ga
lėčiau ieškoti man rūpimo pažįstamo kapo. 
Patarė važiuoti į centrines miesto kapines. 
Jos atrodė labai puošnios ir didelės. Buvo 
sekmadienis. Lankytojų knibždėte knibž
dėjo. Gėlių pardavėjos prie vartų nespėjo 
rišti puokščių. Tuojau nuėjau į kapinių 
raštinę, ir ten, po ilgų ieškojimų, surado, 
kad kan. K. šaulys 1964 m. gegužės 12 d. 
„transportato a Pambio - Noranco“. Pasa
kė man tramvajaus numerį ir išlipimo sto
tį Paradizo. O iš ten būsią pėsčiam dar 10 
minučių kelio.

Išlipau tolimame priemiestyje ir greitai 
išėjau visai į laukus. Netrukus pasiekiau 
mažą kaimelį ir greitai atsidūriau už jo. 
Pravaikščiojau jau arti 20 min., bet kapi
nių niekur nematyti. Pagaliau susitikau 
žmogų ir pasiteiravau, kur tos Noranco ka 
pinės. Pasirodo, praėjau jas nepastebėjęs. 
Suradau pasislėpusias už kelių namelių, 
kurie ateinant buvo jas uždengę, gal apie 
200-300 metrų nuo gatvės.

Kapinės mažytės, gana gražioje prieškal 
nėlėje. Sargo namuko nėra. Pamatęs kapi
nėse moterėlę, pasiteiravau, kur gyvena 
sargas. Ji, bailiai žvilgterėjusi į mane, at
sakė nežinanti ir pasiskubino iš kapinių 
pranykti. Mirusiųjų ji nebijojo, bet manęs 
senio pabūgo. Neliko nieko kita, kaip pa
čiam ieškoti. Pasiklysti neįmanoma, nes ka 
pai išdėstyti gražiomis eilėmis vis kylan
čiose terasose. Išvaikščiojau pirmosios te
rasos takelius ir išstudijavau visų pamink
lų įrašus, bet kan. šaulio nebuvo. Pasikė
liau į antrąją ir į trečiąją terasą, bet taip 
pat nieko neradau. Liko pati viršutinė, kur 
jau jokios vilties nebeturėjau surasti, nes 
buvo labiausiai apleista, apžėlusi ir mažais 
krūmokšniais apaugusi. Neįsivaizdavau, 
kad mūsų gerbiamasis nepriklausomybės 
akto signataras gulėtų ten patvoryje. Sto
vėjo tik pora menkučių kryželių, tai nesi
dairydamas nubėgau prie jų. Kan. Šaulio 
pavardės ir ten nebuvo.

Nusiminęs, galvą nuleidęs, grįžtu prie 
centrinio takelio leistis žemyn. Staiga ma
tau išbetonuotą gal 2x2 m aikštelę su men
ku dar belapiu krūmeliu šalia jos, o po juo 
litrinis stiklas, o jame ne gėlės, bet kažkas 
panašaus spalvoto apgaubta celuloido 
gaubtuvėliu. Tik priklaupęs įsitikinau, kad 
tai esama mūsų nublukusios trispalvės. Ne
sinorėjo tikėti, kad tai ieškomasis kapas. 
Nustebęs sustingau. Liūdesio apimtas susi
mąsčiau, koks žiaurus mūsų, tremtinių, li
kimas... Atsipeikėjęs pasimeldžiau ir atsi
stojęs atidžiau apsižvalgiau. Praktiškai pa
sielgta. Jei nebūtų išbetonuota, tai per me-

PAIEŠKOJIMAI
SIPAVIČIUS Donatas Kazimieras, gim. 

1893 m. Matarakuose, Smilgių valse., Pa
nevėžio apskr., pats ar žinantieji apie jį 
prašom parašyti „Europos Lietuvio“ Ad
ministracijai.
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JEI REIKIA PASIŲSTI SIUNTINĮ
— KREIPKIS Į
LIETUVIŲ NAMŲ BENDROVĘ,

2, LADBROKE GARDENS, 
LONDON. W.ll.
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tus jau būtų žolė apžėlusi ir nebūtų nė 
ženklo, kad čia kapo esama. Matyt, taupy
ta, kad net joks įrašas betone neišlietas. 
Gerai, kad nors trispalvė pastatyta, bet 
kad ji įdėta į uogienių stiklą, paabejojau, 
ar tai praktiška. Kam nors prisireiks jo, ir . 
išmes vėliavėlę.

Iš moksleivių apsilankymo matyti, kad 
mano abejonė išsipildė. Jie rado ją įbestą 
į žemę. Šiandien, be abejo, ant kan. K. Šau 
lio kapo nebėra nieko, išskyrus bevardę be 
tono aikštelę. Rašydamas savo draugui kū- 
rėjui-savanoriui apie kan. Šaulio kapo lan 
kymą, pavartojau paantraštėje parašytuo- . 
sius žodžius.

Sugrįžęs į miestą, bandžiau dar porą kar 
tų skambinti kun. Arminui, bet veltui. Sto
tyje pasirinkau ankstyvesnį traukinį, kad 
laiku nuvažiuočiau į sekančią sustojimo 
vietą — Zuerichą.

Pernakvojęs paskambinau dar kartą, bet 
man atsakyta, kad kunigas pamaldose. Iš
ėjau į stotį. Nuėjęs vėl paskambinau, ir, 
mano laimei, atsiliepė. Papasakojau, kokiu 
reikalu jo ieškojau ir kad pagaliau pats su
radau kan. Šaulio kapą, tik pareiškiau sa
vo nustebimą, kodėl jis taip apleistas. Kun. 
Arminas, sužinojęs, kad ligi traukinio išėji , 
mo turiu dar 20 min., pasikalbėjimą nu
traukė ir pasakė ateisiąs į stotį. Bet atėjo 
vos 7 min. prieš išvažiavimą, nes užtruko 
beieškodamas seno laikraščio su praneši
mu apie kan. šaulio mirtį ir man dovaną 
— butelį vyno bepirkdamas.

Paaiškino, kad vakar lankėsi vyskupas 
Brazys, todėl visą dieną nebuvęs ligoninė
je. Šveicarijoje yra palaidotas ir kan. Šau
lio brolis ministeris Jurgis Šaulys. Esąs 
sudarytas komitetas, kuris rūpinasi juos 
abu palaidoti vienoje vietoje ir rengiasi 
pastatyti tinkamą paminklą.

Tas informacijas suteikė man padėda
mas tempti mano lagaminą. Vos užėmiau 
vietą, kai reikėjo atsisveikinti. Taigi, jei 
kas norėtų smulkiau tą reikalą ištirti, tu
rėtų kreiptis: Rev. A. Arminas. Lugano. 
Clinika Moncucco. Šveicarija.

VIENU ELNIU MAŽIAU
Miškininkai suskaičiavo, kad šią žiemą 

Lietuvos miškuose gyvena apie 4 tūkstan
čiai briedžių, 63 tūkstančiai stirnų, 7 tūks
tančiai šernų, 240 tūkstančių pilkųjų ir 
daugiau kaip 5 tūkstančiai baltųjų kiškių.^

Apie dešimtį metų po karo Lietuvos miš
kuose buvo privisę negirdėtai daug vilkų 
(manoma, kad tai buvo irgi atėjūnai iš 
„broliškų respublikų“). Buvo sudarytos 
gana palankios sąlygos medžioklės sportui, 
o medžiotojai buvo skatinami stengtis nai
kinti vilkus. Dabar visoj Lietuvoj suskaitė 
jau tik 34 vilkus.

Nuo sausio 9 d. Lietuvoj vienu elniu ma
žiau: nušovė pats Tiesos redaktorius G. 
Zimanas (pagal specialų leidimą). Už tai 
jis buvo paskelbtas medžioklės .kara
lium“. Ne proletariška buvo ir medžioklė: 
su palydovais, varovais, žurnalistais, foto
grafais ir kitais karališkos ar bent didžia- 
dvarininkiškos medžioklės atributais. Pats 
Zimanas pozavo, kaip nuolankių tarnų 
apsuptas grafas. (ELTA)

KVAILIAUSIAS GYVULYS
Amerikiečių zoologas prof. Portmanas 

neseniai paskelbė gyvulių „protingumo“ 
tyrinėjimo rezultatus. Remdamasis gyvulio 
bendro svorio ir smegenų dalies, kur yra 
aukštoji nervų sistema, svorio santykiu, 
Portmanas nustatė tam tikrus rodiklius, 
pagal kuriuos galima" apskaičiuoti „gyvu
lio protingumą“. Tokiu būdu jam pavyko 
gauti įdomius ir kartu netikėtus rezulta
tus. Daugiausia taškų, kaip to ir reikėjo ti
kėtis, gavo žmogus — 214. Po žmogaus se
kė delfinas su 195 taškais. Dramblys surin
ko 150 taškų, žmogiškoji beždžionė — 63, 
zebras — 48, žirafa — 38. Įdomu, kad la
pės, laikomos ypač gudriomis, gavo tik 38 
taškus. Pagal Portmaną, kvailiausias gy
vulys yra begemotas. Jam teko tik 18 
taškų. į

i STIPRUS MIEGAS
Kai kurie senų laikrodžių parodos Buda

pešte eksponatai rodo, kad žmonės XVIII ' 
a. miegojo kur kas kiečiau, negu dabar. 
Žadintuvai būdavo su parako užtaisu, ku
ris sprogdavo nustatytą valandą.
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