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KOMUNISTAI IR SPECIALISTAI Jaunimo tema Lietuvoje
Iki šiol sovietai stengėsi žmones maitin

ti komunistine propaganda. Okupavus Lie
tuvą, pirmiausiai buvo paruošti gausūs agi 
tatorių kadrai, o vėliau visi gyventojai bu
vo varomi j susirinkimus bei mitingus, kur 
tie mandrapypkiai aiškino naujosios san
tvarkos ir komunizmo pranašumą. Bet ka
dangi plikas komunizmas be galo nuobo
dus, tai jis buvo jungiamas su kitomis te
momis, o taip pat propaganda persunkta 
menine programa.

Klaidinga būtų teigti, kad dabar partija 
būtų apleidusi komunistinį švietimą. 
Anaiptol. „Žinijos“ draugija vis didėja tiek 
savo narių skaičiumi, tiek ir skaitomųjų 
paskaitų gausumu. Ypač stiprinama anti
religinė propaganda. Tačiau naujieji Krem 
liaus šeimininkai pastebėjo, jog partija, ko 
muniąmas ir ateizmas tai dar ne viskas. 
Žmonės tų dalykų kratosi. Partiniams agi
tatoriams sunku įtikinti savo klausytojus 
komunizmo pranašumu, kai visi žino, kad 
kol lietuviai tos nelemtos santvarkos ne
pažino, gyvenimas tėvynėje buvo ir leng
vesnis ir laimingesnis. Ūkininkai turėjo sa
vo žemę, amatininkai — savas dirbtuvėles 
ir savus darbo įrankius, tarnautojai — ne
blogai apmokamas tarnybas. Darbininkai 
taip pat sočiai buvo pavalgę, neblogai apsi
rengę, daugelis ir savo pastoges įsitaisę. 
Svarbiausia, jog visi dirbo ir gyveno savo 
tėvynėje, savoje žemėje. Nebuvo žiauraus 
teroro išardytų šeimų, išžudytų žmonių, 
persekiojamų ištisų visuomenės klasių. Ir 
šiandien laisvajame pasaulyje, kur nėra ko 
munizmo, žmonės žymiai geriau ir, kas 
svarbiausia, laisviau gyvena, negu Sovietų 
Sąjungoje, kur valdo partija.

Visi tai žino, nes apie tai kalba tūkstan
čiai nenuneigiamų faktų. Juk ne okupuota 
me krašte gyvenantieji lietuviai visokerio
pai remia į laisvę pasprukusius savo bro
lius, nors toks rėmimas būtų visiškai na
tūralus ir suprantamas. Pasitraukę į lais
vąjį pasaulį mūsų tautiečiai turėjo viską 
pradėti iš naujo. Jie kūrėsi svetimam kraš
te, tarp svetimų žmonių, dauguma jų net 
gyvenamojo krašto kalbos nemokėdami. O 
tačiau jie įstengė ne tik kasdieninę duoną 
užsidirbti, ne tik automobilį ir namuką įsi
gyti, bet dar randa atliekamą centą ir sa
vo broliams pavergtame krašte paremti. 
Tai bado partiniams akis ir verčia visaip 
niekinti dovanų siuntėjus ir gavėjus. Ta
čiau faktų kalba visada įtikinamesnė už 
niekuo neparemtus įrodinėjimus. Juo la
biau, kad tą pačią tiesą paliudija ir tarp
tautinis gyvenimas. Juk ne rusai stato fab 
rikus, laivus ir mašinas vokiečiams, ameri 
kiečiams, anglams ir kitiems vakariečiams, 
bet komunistinės propagandos vadinamos 
tos bemirštančio kapitalizmo šalys įrengia 
Maskvos valdomiems kraštams chemijos 
kombinatus, stato laivus ir mašinas ir par
duoda kitus įrengimus, kurių nepajėgia pa 
sigaminti sovietai.

Jau Chruščiovas teisingai suprato, kad, 
norint įtikinti gyventojus komunizmo pra
našumu, reikia pasivyti ir pralenkti Vaka
rus, pirmoje eilėje Ameriką. Jis tai pažade 
jo pasiekti per ateinančius 5 ar 7 metus.

Praėjo visi skelbtieji terminai, o Sovietų 
Sąjunga ne tik kad tų kraštų nepralenkė, 
bet dargi ir nepriartėjo prie jų gyvenimo 
lygio.

Naujieji komunistų partijos ir vyriausy
bės vadai pavadino Chruščiovą neatsakin
gu plepiu. Jie dabar nori ne žodžiais, bet 
darbais pasivyti išvystytos pramonės ir pa 
žangaus ūkio šalis. O norint taip gyventi, 
kaip gyvena vadinamieji Vakarų kapitalis 
tai, reikia taip pat ir dirbti. Praeitų metų 
pabaigoje paskelbtas vadovavimo ūki
niam Sovietijos gyvenimui pertvarkymas.

KUR DINGO
ANTANAS PETRAUSKAS?

Antanas Petrauskas gimė 1929 m. Klai
pėdoje, dėl to pagal Vokietijos - Sov. Sąjun 
gos sutartį jam 1960 m. buvo leista repatri
juoti į Vakarų Vokietiją.

Jis apsigyveno netoli Hanau, gavo darbą 
ir padirbėjęs net nusipirko automobilį. 
Taip prasikūręs, vedęs vokietaitę ir jau au 
gindamas 4 vaikus, praeitais metais jis su
sigalvojo pavažiuoti į Lietuvą aplankyti sa 
vo brolio. Bet sovietų atstovybė jam neda
vė vizos į Lietuvą. Viza buvo duota savai
tei nuvažiuoti į Minską. Tokius pat leidi
mus gavo jo motina ir teta, į Minską taip 
pat atvažiavo Antano brolis iš Lietuvos, 
ten visi prabuvo kartu 3 dienas, o grįžtant 
į Vokietiją 1965 m. rugsėjo 4 d. Breste, S. 
Sąjungos - Lenkijos pasienyje, visi buvo 
areštuoti. Tris dienas patardžius, moterims 
buvo leista išvažiuoti. O Antanas Petraus
kas turėjo pasilikti, iš jo atimtas automo
bilis. Areštuotas ir jo brolis.

V. Vokietijos užsienių reikalų ministeri
ja teiravosi, ieškojo imtinio, bet jis dingo 
be pėdsakų.

Dabar visi tik kalba ir rašo apie tokius 
kapitalistinius dalykus, kaip ūkiskaita, sa
vikaina, pelnas, rentabilingumas. Anks
čiau buvo stengiamasi juo daugiau paga
minti, o į prekių kokybę ir savikainą ma
žai tebuvo kreipiama dėmesio. Dabar jau 
reikalaujama ne tik daug, bet gerai ir pi
giai gaminti — taip, kaip užsienyje.

Tačiau sovietai užmiršo patį svarbiausią 
gamybos dėsnį — laisvę. Vakaruose pažan
gą ir gerovę kuria laisvi pramonininkai ir 
laisvi darbininkai. Tuo tarpu sovietai, už
uot suteikę daugiau laisvės ūkio darbuo
tojams, ryžtasi jų laisvę dar labiau suvar
žyti. Nors įmonėms ir pažadėta daugiau sa 
varankumo, tačiau jo ribos labai siauros. 
Visas gamybos planavimas iš sritinių ūkio 
tarybų perkeltas į Maskvos ministerijas.

Savaime suprantama, kad bolševikinio 
ūkio ligas turi persirgti ir pavergtosios Lie 
tuvos pramonė bei žemės ūkis. Ir okupuo
to krašto spauda jau knibždėte knibžda ra
šiniais apie ūkiskaitą, savikainą, pelną ir 
rentabilingumą. Zimaninė „Tiesa“ sako, 
jog naujus gamybos dėsnius turi dabar ži
noti ir įsisavinti ne tik miestas, bet ir kai
mas. Su jais turi būti susipažinę ne tik že-

JUOZO KĖDAINIO „DAINA“ — 
SENSACIJA MASKVOJE

Maskvoje prasidėjo Pabaltijo kraštų me
no paroda, ir joje tikrą sensaciją sukėlė 
lietuvio Juozo Kėdainio nuogos moters 
skulptūra, pavadinta „Daina“.

Anglų „Daily Mail" nurodo, kad ta skulp 
tūra pastatyta kaip tik ten, kur savo metu 
Chruščiovas, lankydamas amerikiečių me
no parodą, pratrūko keiksmais prieš vaka
rietiškąjį dekadentizmą.

Kėdainio skulptūra jau pirmąją parodos 
dieną sutraukusi į salę tūkstančius rusų, ir 
kai kurie jų nešę ir dėję gėles, sujaudinti 
dėl tokios naujienos.

Nuogybės nuo pat revoliucijos iki šiol 
Sov. Sąjungoje buvo draudžiamos mene. 
Dabar ir kultūros ministerijos leidžiama
sis „Sovietskaja kultūra“ laikraštis jau pra 
dėjo kitaip rašyti, užsipuldamas ligi šiol 
parkuose statytąsias neįdomias skulptū
ras.

MIRĖ PROF. P. MAŽYLIS
Vasario 28 d. Lietuvoje mirė akušerijos 

ir ginekologijos specialistas prof. Pranas 
Mažylis.

Gimęs buvo 1885 m. sausio 24 d. Rokiš
kio apskr., Skapiškio valse., šilaikiškių 
kaime. Baigęs Liepojos gimnaziją, studija
vo Petrapilyje. Kaip socialdemokratas da
lyvavo revoliuciniame judėjime, buvo su
imtas ir kalinamas. Paskui studijas tęsė 
Krokuvoje.

1918 m. Lietuvoje vadovavo Panevėžio 
apskr. ligoninei. Nuo 1922 m. dirbo univer
sitete Kaune, o sovietiniais metais Kauno 
medicinos institute.

DR. L. GINEITIS
Leonas Gineitis, Lietuvių kalbos ir lite

ratūros instituto Vilniuje vyr. mokslinis 
bendradarbis, sausio 18 d. įgijo daktaro 
laipsnį, apgynęs disertaciją „Kristijonas 
Donelaitis ir jo epocha“.

Disertacijoj, anot Tiesos (1966/15), „au
torius plačiai apžvelgia XVIII amžiaus li
teratūrinio gyvenimo sąlygas ir lietuvių 
literatūros darbininkus, kalbos, tautosa
kos klausimus, nagrinėja kūrybinį Done
laičio metodą, „Metų“ žanrines ypatybes“.

Ši disertacija esanti L. Gineičio daugelio 
metų darbas. Dėl savo objekto, tas darbas 
bus įdomus visiems lietuvių literatūros bei 
apskritai kultūros istorikams ir kitiems 
tos istorijos stebėtojams. Bet, kad galimi 
nusivylimai neištiktų staigmeniškai, prisi
mintinas A. Sniečkaus pareiškimas apie 
mokslinius darbus, atliekamus institute, 
kurio globoj ir priežiūroj rengta ir ši stu
dija apie Donelaitį. Sniečkus pabrėžė (Tie
soj, 1965/297), kad šis institutas lietuvių 
tautos kultūrinio palikimo klausimus 
sprendžia ir nušviečia tik marksistiškai, 
atseit, pagal iš anksto ir iš aukšto apspręs
tą tendenciją ir paskirtį — moksliniuose 
tyrinėjimuose tarnauti tik „komunizmo 
statybai“ ir „visos šalies“ (t.y. visos Rusi
jos) labui.

L. Gineičio darbas tapo „visos šalies“ 
sostinėj (Maskvoj) priimtas ir apvaini
kuotas daktaro laipsniu (be maskvinės ko
misijos aprobatos dabar Lietuvoj daktaro 
laipsniai nesuteikiami). Tai yra aplinkybė, 
verčianti numanyti, jog tas darbas atitiko 
Sniečkaus minėtąsias sąlygas. Dar viena 
ta pačia prasme būdinga aplinkybė yra ta, 
kad formaliame disertacijos gynime Vil
niuje oponentai buvo ne tik dr. Juozas 
Jurginis ir prof. Melchioras Račkauskas, 
bet ir „viešnia iš Maskvos Pasaulinės lite
ratūros instituto —

mės ūkio specialistai, bet ir visi žemdir
biai. Kiti rezultatai būsią, kai žemę dirbsią 
sąmoningi ir išlavinti kaimiečiai... Tai jau 
visiškai kita kalba. Anksčiau kolchozų pir 
mininkais, brigadininkais ir kitais varo
vais galėjo būti tik ištikimi komunistai. 
Nebuvo žiūrima, kad prievarta įsteigtiem 
bolševikiniams dvarams vadovautų specia
listai, kad žemę dirbtų tą darbą nusima
nantieji žmonės. Geriausi žemdirbystės ži
novai - ūkininkai tūkstančiais buvo tremia 
mi į Sibirą badui ir lėtai mirčiai. Sovietai 
nesugebėjo pasinaudoti jų žiniomis mūsų 
krašto žemės ūkiui reikiamoje aukštumoje 
išlaikyti. Lietuvos komunistų partija padė
jo Maskvai sunaikinti reikalingiausius sa
vo krašto žemės ūkiui žmones. Žiauriai su 
sidoroję su pažangiausiais ūkininkais, ko
munistai į vadovaujamas vietas pastatė 
partijai ir okupantui nusipelniusius ne
mokšas, kurių šiandien nebežino kur dėti. 
Partijos organo pakartotinės užuominos, 
kad kolchozams reikia gerų vadovų, atro
do, nieko gera jiems nežada.

Augustinas Upėnas

PAREIŠKIMAI NEPRIKLAUSOMYBĖS 

DIENOS PROGA
Dešimt senatorių ir 59 atstovai, tai yra, 

dešimtadalis senato ir beveik 14 proc. at
stovų rūmų narių specialiais pareiškimais 
atžymėjo Lietuvos Nepriklausomybės Die
ną Jungtinių Valstybių Kongrese šių metų 
Vasario 16 dieną. Tos dienos Kongreso Už
rašų laidoj jų pareiškimai užima 28 pusla
pius (Congressional Records, Vol. 112, Feb. 
16, 1966, No. 26, psi. 2893-4, 2904-8, 3101-21, 
A780, A786). (Elta)

GALVOS KAINA
Dar 1958 metais kai kurios religinės vo

kiečių bendruomenės (liuteronai, katali
kai, kvakeriai, Jehovos liudininkai) surin
ko pinigų ir išpirko iš komunistinės Rytų 
Vokietijos apie 3.000 kalėjimuose sėdinčių 
savo narjų.

Šitas pasisekęs biznis tada pakišo mintį 
V. Vokietijos ministeriui pabėgėlių reika
lams Lemmeriui, kad reikia bandyti išpirk 
ti iš komunistų politinių kalinių. Jam irgi 
pasisekė susitarti. Už apie 26 milijonus do
lerių Rytų Vokietijos valdžia perleido Va
karų Vokietijai 2.600 politinių kalinių. Tie 
sa, šituos Kopfgeld (pagalvės mokesčius) 
komunistai gavo ne grynais doleriais, bet 
plienu, garvežiais, kava, bet vis tiek biznis 
buvo geras. Jis vyko ligi šiol, nes paskuti
nė kalinių grupė, apie 20 žmonių, buvo at
gabenta į V. Vokietijos pasienį ir perduo
ta vakariečių sargybiniams šių metų sau
sio mėn.

Biznis komunistams patiko, ir iš pradžių 
jie, norėdami.daugiau uždirbti, tarp politi
nių kalinių įmaišydavo ir kriminalinių. Pa 
gavę šitaip darant, vakariečiai, perimdami 
kalinius, pradėjo atidžiau tikrinti sąrašus. 
Ligi šiol ta prekyba vyko visiškai patenki
namai. Komunistai juk už galvą gaudavo 
vidutiniškai apie 10.000 dolerių, o kai ku
riais atskirais atvejais net ir daugiau, jei 
kalinys būdavo ypač reikšmingas.

Bet dabar V. Vokietijoje suabejota, ar 
verta tęsti tokį biznį. Nors net kai kurie 
ministerial yra pasisakę už tokią politiką, 
kad Rytų Vokietijai reikia duoti ilgalaikių 
kreditų, dažniau palaikyti ryšį ir tuo būdu 
versti režimą švelnėti, bet pasiūlymas ir 
toliau išpirkinėti politinius kalinius juk 
yra kartu paskatinimas komunistams dau
giau žmonių areštuoti, kad būtų daugiau 
uždarbio.

Pietų klausimas
Nesibaigiant Lietuvoje skundams apie 

blogą viešųjų valgyklų veikimą, Valstiečių 
laikraštis (1966/21) rodo šviesų vilties 
spindulį toj srity. Buivydiškių žemės ūkio 
technikumas rengia valgyklų specialistus. 
Ir ten jau yra įrengta pavyzdinė valgykla 
— technikumo mokiniams. Per 40 minučių 
toj valgykloj pamaitina iki 280 žmonių, o 
per tris valandas apsiima pamaitinti net 
iki 600! To greito patarnavimo paslaptis— 
tik treji pietų komplektai, iš anksto sudės 
tomi: pasirinkimas greitas, nes nėra vietos 
jokiems sudėtingiems svečių „prasimany
mams“. Kainos nuo 30 iki 40 kapeikų už 
pietus. Pietų kokybė tame džiugiame pra
nešime nesvarstyta. (Elta)

— Dabar jau princu pakeltasis vokietis 
Claus von Arnsberg vedė Olandijos kara
laitę, bet vestuvių dieną buvo kilusios di
delės riaušės, ir policija areštavo bent 19

I. Neupokojeva“. (E) asmenų.

Lietuvoj šie metai nevadinami Jaunimo 
Metais, bet jaunimo sąjūdžių atgarsis jau 
ir Vilniuje girdimas. Pats Sniečkus kom
jaunuolių suvažiavime prabilo:

„Mes negalime pamiršti, kad buržuazinė 
propaganda dabar iš esmės visą savo veik
lą daugiausia stengiasi nukreipti į jauni
mą, stiprina savo atakas prieš komuniz
mą“. (Komj. Tiesa, 1966/33).

Ta pačia proga Sniečkus įvertino ir iš
eivijos informaciją apie tai, kas dedasi 
Lietuvoje:

„Reikia pažymėti, kad pastaruoju metu 
priešiškoji propaganda vykdoma žymiai 
lanksčiau, negu prieš kelerius metus. Jei 
anksčiau buvo bandoma paprasčiausiai 
neigti mūsų laimėjimus ir skleisti nepagrįs 
tus gandus, tai dabar dažnai jie elgiasi ki
taip, žinoma, neatsisakydami ir nuo savo 
senų šmeižikiškų metodų. Dabar buržuazi
niai nacionalistai jau neneigia visko paei
liui, o daugelį mūsų laimėjimų pripažįsta, 
tačiau aiškina juos sau naudinga kryp
tim“.

Pensijos amžiun žengiančio Sniečkaus 
kalboj (sausio mėn. pradžioj jau įžengė į 
64-tuosius metus) prasiveržė susirūpini
mas jaunimu, nebe visiškai pasiduodančiu 
kontrolei:

r SepĄp/os DIENOS -Į
STREIKAI PRANCŪZIJOJE

Kadangi vyriausybė atsisako padidinti 
kaip buvo numatyta 5 proc. atlyginimus, 
Prancūzijos suvalstybintosios pramonės 
sritys kovo mėn. antrojoje pusėje ruošia 
streikus.

Pasiryžę streikuoti geležinkeliai, dujų ir 
elektros pramonė, Paryžiaus požeminiai ge 
ležinkeliai ir autobusai ir anglies kasyk
los.

NATO TURI VEIKTI
Prez. de -Gaulle'is pasiryžęs susiaurinti 

savo ryšius su NATO (Šiaurės Atlanto ka
rine sąjunga).

Turint galvoje tokį Prancūzijos laikyse
nos netikrumą, dabar svarstomas klausi
mas, kur pasirinkti vietą NATO vyriausia
jai vadovybei. Kai kurie NATO kraštai gal 
voja, kad patogi vieta būtų Britanija, o ki
ti būtų už Belgiją. Pasisakantieji už Belgi
ją galvoja, kad Vokietija jaustųsi sauges
nė, jei ten būtų štabas.

GELEŽINKELIS PER SIBIRĄ
Sov. Sąjunga pradėjo tiesti per Sibirą 

geležinkelį, kuris jungs vakarinę Rusiją su 
Ramiuoju vandenynu.

Geležinkelis bus apie 5000 mylių, ir nu
tiesti reikės 15-20 metų.

Šio amžiaus pradžioje nutiestasis per Si
birą geležinkelis jungia Leningradą su VIa 
divostoku ir yra apie 6000 mylių ilgumo. 
Naujasis bus apie 600-1000 mylių į šiaurę 
nuo to senojo. - ,•
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DAUGIAU GRŪDŲ NEGU ANKSČIAU

JAV žemės ūkio ministerijos apskaičia
vimu, komunistiniai kraštai šiais metais 
įsiveš iš užsienių 300 milijonų bušelių grū 
dų daugiau negu praeitais metais.

Apskritai grūdų prekyba šiais metais bū 
sianti 100 rnil. bušelių didesnė negu rekor
diniais 1963-64 metais, kada buvo par
duota 2.100 mil. bušelių.

INDIJOS BADO PADĖTIS
Pati blogiausia maisto padėtis Indijoje 

bus artimiausi keturi mėnesiai.
Žmonės tiesiogiai badu kol kas dar ne

miršta, bet nepaprastai daug miršta išba
dėjusių, kuriuos pribaigia įvairios ligos.

Šiais metais Indijai apsiginti bado reikė 
tų įsivežti bent 10-12 mil. tonų grūdų.

MIRĖ ACHMATOVA
Maskvoje mirė viena seniausiųjų rusų 

poečių — Ana Achmatova (gimusi 1889 
metais).

Jos vyras ir sūnus buvo bolševikų nužu
dyti. Ji pati buvo užsitraukusi Stalino ir 
Ždanovo nemalonę, išmesta iš rašytojų są
jungos. Padėtis jai pasikeitė į gera tik 1958 
metais.

TURKIJA PRIEŠ KOMUNISTUS
Turkijoje patraukta keletas rašytojų ir 

studentų teisman už komunistinę ir prieš 
vyriausybę nukreiptą veiklą.

ARMĖNUOS VIRŠŪNĖS PAKEISTOS
Po kongreso Armėnijos komunistų parti

jos viršūnėje teliko tik penktadalis senųjų 
centro komiteto sekretorių. Pirmasis sek
retorius Zarobianas buvo pašalintas prieš 
kongresą.

Sovietologai spėja, kad tokiam valymui 
bus davęs pagrindo armėnų komunistų pa
sipriešinimas Maskvos diktavimui.

„Turime atminti ir tai, kad dabartinio 
jaunimo pasaulėžiūra, įsitikinimai, pažiū
ros ir būdo bruožai buvo formuojami poka 
rio metais. Jie nepraėjo tos gyvenimo ir ko 
vos mokyklos, kuri teko vyresniajai kartai. 
Kartais jaunimui atrodo, kad mūsų milži
niški pasiekimai iškovoti lengvai. O kas 
lengvai gaunama, tas kartais prideramai 
neįvertinama“.

Taip išsitaręs, kad jaunimas kartais pri
deramai nevertina jo ir jo partijos „milži
niškų pasiekimų", Sniečkus prašyte prašė 
komsomolą nenueiti kokiais nors kitais ke
liais:

„Dabar ypatingai svarbu, kad kiekvie
nas jaunuolis ir mergina brangintų mūsų 
vyresniosios kartos iškovojimus, būtų įsi
tikinę mūsų santvarkos pranašumu“.

Kad dažnai taip nėra, pasiaimanavo ir 
Kamšalovas, svečias iš Maskvos, tenykštis 
vyresnysis komsomolo vadas:

„Neretai jaunuoliai vienodai atsižvelgia 
į visus užsieniečius. Susidurdami su jais 
savo šalyje arba užsienyje, nemato skirtu
mo tarp mums artimų ir klasiniu atžvilgiu 
svetimų žmonių. Ir neretai tampa bejėgiais 
buržuazinės propagandos akivaizdoj“. (E)

INDUA NEGAMINSIANTI BOMBŲ
Min. pirmininkė Gandhi atmetė pasiūly

mą, kad Indija turinti gamintis atominę 
bombą gintis nuo Kinijos ar Pakistano ga
limų užpuolimų. ,

Jei Indija ir pasigamintų bombą, sako 
ji, tai vis tiek nėra garantijų, kad ji nebus 
užpulta.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS
Šiaurės Kinijoje kovo 8 d. įvyko didelis 

žemės drebėjimas. Toji Hopei provincija 
kaip tik tirštai gyvenama, todėl pridaryta 
didelių nuostolių. Oficialiu pranešimu, nu
kentėjo 30 komunų 350 brigadų.

SUHARTO PERĖMĖ VALDŽIĄ
Po ilgesnio įtempimo Indonezijos prez. 

Sukamo perdavė krašto valdžią gen. Su
harto.

Sukamo pasiliko tik prezidento titulą.

PASAULYJ
— Britai pakartotinai priminė sovie

tams, kad jie vis dar negauna atsakymo į 
prašymą paleisti 5 metams nuteistąjį mo
kytoją Brooke, ir taip pat pabrėžė, kad 
mainais už jį negalės būti atiduoti Brita
nijoje ilgiems metams už šnipinėjimą so
vietams nuteistieji Krogeriai. s

— Gindami nuo demonstruojančių stu
dentų, kariniai daliniai saugojo Indonezi
jos prez. Sukamo rūthus, o prezidentas pri 
grasiną: savo’ministerius, kad jis pašalins 
juos visus; jei jie ir toliau nepaklausys jo 
įsakymo susidoroti su studentų demonstra 
cijomis, bet pats turėjo pagaliau perduoti 
valdžią gen. Suharto.

— Daugiau kaip 300 Briuselio (Belgija) 
policininkų pagrasino pradėti streikuoti, 
jei jiems nebus duota modernių ginklų ko
voti su gangsteriais ir nebus mokami spe
cialūs priedai už rizikingų uždavinių vyk
dymą.

ATLIKIME SAVO PAREIGAS
Prieš 1964 metų rinkimus į Parlamentą 

Britų Lietuvių Taryba organizavo akciją 
supažindinti Parlamento kandidatams su 
Lietuvos byla ir gauti jų užtikrinimą jai 
remti.

Tos priešrinkiminės veiklos išdavoje lie
tuviai rinkikai iš viso kelioms dešimtims 
kandidatų buvo pasiuntę laiškus, į kuriuos 
buvo gautas nemažas skaičius prielankių 
atsakymų iš kandidatų — dabartinių parla 
mente narių ir ministerių.

Su kai kuriais jų Britų Lietuvių Taryba 
sudarė pastovesnį ryšį; siuntinėja jiems sa 
vo biuleteni ir šiaip laiko informuotais dėl 
padėties Lietuvoje.

Britų Lietuvių Taryba ir šį kartą yra pa 
ruošusi apylinkių kandidatams laiškų pa
vyzdžius. Tie laiškai kartu su paaiškini
mais kiekvienam paprašiusiam bus pasiun 
čiami nurodytu adresu.

Balsuotojai, pasinaudodami teksto pa
vyzdžiu, prašomi jį perrašyti, pasirašyti, 
nurodyti savo adresą ir pasiųsti savo apy
linkės Parlamento kandidatams.

Britų Lietuvių Taryba kviečia visus lie
tuvius — britų piliečius pasinaudoti balsa
vimo teise ir kartu atlikti lietuvio pareigą 
— iškelti ta proga Lietuvos bylą ir jos svar 
bą.

Rašyti: The Secretary, BLC, 55 Ringmer 
Avenue, London, S.W.6.

, ; ... .........
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SAVAS FILMAS IR SAVAS JUMORAS
.AUKSO ŽĄSIS“ IR „ANTRAS KAIMAS“ LOS ANGELĖJE

ŽIŪROVO PASISAKYMAS

TEBŪNIE MOKOMASI ANTRAS KAIMAS DŽIUGINA

yra

Vladas šlaitas

ARISTOKRATŲ BŪRELIS

de-

jis

ne

s

kino, išėjo. „Aukso žąsis“ tebuvo trečdaliu 
sumirgėjusi. Prieš seansą sakė, kad manąs 
parašyti latvių spaudai.

„Antrą kaimą“ turėtų pasikviesti ne tik 
visos lietuvių kolonijos Amerikoje. Jis pa-

III,/ 
i

baisiai greitai tolyn nueina.
Ir jei kartais širdis ima dūšioj sienelę 

graužti,

J. Juzeliūnui 50 m. amžiaus
Lietuvoje gyvenąs kompozitorius Julius

Taip, bet prieš tikrąjį „taip“ reikėtų nema
ža pasikalbėti, kas ir kodėl.

Išvadoje: džiaugiamės nauju lietuvišku 
spalvotu filmu.

Gyvuoki, mielas „Antras kaime“!
Algirdas Gustaitis

Esame liudininkai iki šiol lietuviuose ne
turėtos reklamos, garsinimosi iki pažalia
vimo, laurų pynės ant nesamo fanfarų 
bokšto, laikraščiuose savigarsinimosi, di
džiavimosi... prieš filmo pasirodymą! Tik
rai žąsiškai. Tebūnie auksiškai žąsiškai.

Uždara „Aukso žąsies“ filmos premjera 
spaudos atstovams Los Angelėje. Parink
tiems spaudos atstovams, kad gerai para
šytų prieš filmo rodymą, kad gerai įvertin
tų. Ir tikrai skaitėme jų pasisakymus. Jų, 
— iki šiol nerašiusių, nevertinusių filmi
nių darinių.

Viešas Birutės Pūkelevičiūtės „Aukso 
žąsies“ filminis seansas šv. Kazimiero pa
rapijos salėje. Bilietai brangūs. Iki šiol fil
minė reklama buvo svaiginančiai žavi. 
Žmonių pilna salė.

Šalia manęs sėdi latvių rašytojas, filmų 
kritikas, latvių spaudos atstovas Hollywoo 
de.Anšlavs Eglitis. Ir dar kitas latvis. Su 
jais įdomu pasikalbėti filminėmis temomis, 
ne tik literatūrinėmis. Latviai jį prašo pa
rašyti veikalą latvių tremtinių filmui. 
Klausia apie lietuvių filmuotojų pajėgu
mą, kas rašė „Aukso žąsį“, kas filmavo, 
įgarsino, paruošė kostiumus, grimavo. Ką 
patarčiau lietuvių bendravimui su latviais, 
jiems gaminant filmą?

Pokalbius nutraukia pradėtas rodyti fil
mas. Eglitis prašo kai ką išversti. Bandau 
sulėtinti, prašau palaukti. Jis vėl: „Apie ką 
jie kalba?“

Reklaminiuose rašiniuose skaičiau, kad, 
esą, nukopijuota, perdirbta viena Brolių 
Grimų pasaka. Bandau sakyti, kiek supran 
tu iš paveikslų.

— Ar negalite išversti sakinio ar dvie
jų?

— Palaukite, kažkaip sunku suprasti, — 
prispirtas teisinuosi.

— Apie ką jie kalba? Koks ikšiolinis tu
rinys? — vėl klausia.

Teisinu, kad čia meniški pokalbiai, sun
koki greitomis išversti. Aš gi pradedu ne
rimauti, nes vis dar negaliu suprasti, apie 
ką auksožąsininkai šneka. Paskirus žo
džius sugaudau. Kolegoms latviams teisinu 
kiek įmanydamas, bandau nupasakoti pa
gal matomus vaizdus.

— Ar jūs suprantate, ką jie kalba? — 
kiek šyptelėjęs klausia Eglitis. — Sakyki
te atvirai. Žinau, jūs lietuvis entuziastas, 
ginate visokius lietuviškus reikalus. Juo la 
biau filmo, kurio gyvesnis pajudinimas 
ga jumyse jau ne vieneri metai.

Tur būt, išraudau. Salėje tamsoka, 
neįžiūrės.

Apgailestaudamas prisipažįstu, kad 
viską suprantu. Taip, mažesnę dalį sugau
dau. O, ne, ne, kai ką suprantu, tik ne vis
ką. Gal kad per daug žmonių, gal per daug 
aplinkinio triukšmo...

Latviai tuoj išėjo. Po keliolikos minučių 
A. Eglitis grįžo. Pasiteiravo turinio. Ir vėl 
prašė išversti. Šįkart jau buvo įmanoma, 
gal didesnę pusę supratau. Eglitis atsisvei-

Neslepiamu džiaugsmu sveikinu B. Pūke 
levičiūtę ir visus jos gausius bendradar
bius, įstengusius pagaminti spalvotą, garsi 
nį lietuvišką filmą. Geriausios sėkmės atei 
tyje, nepalūžti pradėtame filminiame ke
lyje!

Be minėtų, yra daugiau teigiamumų: gra 
žūs kostiumai, dekoracijos. Šauni režisūra, 
beveik ištisai išlaikyta. Betgi toji režisūra 
geriau tiktų teatrui, nei filmui. Vaidintojai 
davė kiek galėdami. Garbė jiems. Rankraš
tis, kiek nugirdau seanse, gana sklandus. 
Gal jis kur kas geresnis — reikėtų ištisai 
girdėti ar skaityti.

Yra neigiamumų, ir jie gana sopulingi: 
rankraštis kur kas per ilgas! Autorė - reži- 
sorė žūt būt norėjo sumušti kai kuriuos lie 
tuviško filmo rekordus, nepamirštant fil
mo ilgumo. Veikalo ilgumas, kaip ir filmo 
ilgumas, neturi tampraus bendrumo su fil
mo gerumu. Nedvejojant: du tris kartus su 
trumpintas rankraštis būtų davęs geresnį 
filmą.

Rankraštis, kas yra kur kas blogiau, ne
pritaikytas filmui.

Filmuotojai, režisorė vos paviršutiniškai 
susipažinę su filmavimo privalumais. Do
vanokite, bet nežino, kaip naudoti filmavi 
mo aparatą įspūdingam „šūviui“, vaizdui.

Pastarieji dalykai „Aukso žąsį“ padaro 
beveik teatrinį veikalą. Tai didoka vado
vės klaida. Tuo pačiu saiku matuojant, bū
tų galima filmuoti beveik kiekvieną vaidi
nimą, matytą scenoje.

Režisūrinis silpnumas—per menkas švie 
sos panaudojimas. Beveik visur reikia dvi
gubai daugiau šviesos. Net tamsioms sce
noms.

Kitas režisūrinis silpnumas — nevykęs 
įgarsinimas. Garsinį filmą privalu supras
ti. Geresnių garsų išgauti nepavyks, nes 
tai rodė pats garsų įgyvendintojas P. Jasiu 
konis. Prie garsinių silpnumų priskirtinas 
per greitas kalbėjimas. Kad daugelyje vie
tų garsai nesutampa su veikėjų judesiais 
— jau būtų per didelis pageidavimas. Tos 
klaidos pasitaiko ir patyrusioms filmų stu
dijoms.

Mano asmenine nuomone, reikėjo statyti 
lietuviškos minties filmą. Mūsų tautosaka 
pinte nupinta puikiomis pasakomis, legen
domis. Menkas pasigėrėjimas, kai autoriai 
pasirenka kompiliavimui svetimuosius. Ar 
gi lietuviškoji tematika jiems per prasta?

„Aukso žąsį“ autorė taikė ir vaikams ir 
suaugusiems. Iš tiesų nė vieniems nėra pil
nai priimtinas: suaugusieji žiūri norėdami 
palaikyti silpnutį lietuviško filmo meną, 
jaunieji — nesupranta, žiūri klausydami tė 
vų. Argi pasakos yra geroji literatūra, pra 
moga suaugusiems? Pasakos vaikams?

Kai kieno anksčiau rašyta, kad, esą, 
„Antras kaimąs“ piktai pajuokia mūsų 
veikėjus, garbingas organizacijas, manau, 
neturi nė jokio pamato ir tėra pasigailėti
no liguistumo baideklis. Tautai reikia pri
minimų iš linksmosios pusės. Reikia ir kri 
tikos. Tik lepšiai ir diktatoriai bijosi juo
kelių. Jumoro be pykčio, ne kaip dažnokai 
pasirodo spaudoje rašinių, dergte sukolio- 
jančių naują mintį, idėją, veikėją.

Sveikintinas „Antro kaimo“ lengvas po
sūkis link iki šiol brezentais dangstyto sek
so, tarsi apie tai niekas nieko nežinotų, tar 
si mes visi į šią žemę atnešti grynakraujų, 
ilgakojų, ilgasparnių gandrų. Nereikia bijo 
tis paliesti sekso literatūroje, teatre. Mene 
be jokio pykčio gėrimasi nuogų moterų pa 
veikslais, bet literatūroje, teatre daugelis 
tebesibijo prasižioti apie liemenį, senų se- 
noviškiausiai bijosi suminėti kojas, ne
duok vėpūti, aukščiau kelių. Tokiu bailiš
ku supelėjimu tarsi grįžtama į auksinio 
varpelio, medinio arklo, balanos laikus. Pa 

Žavios Kalifornijos lietuvaitės aka- likime negrįžtančią praeitį praeityje.

EKMAUIENIO
IIMČI/KI;

Gana tyliai, kukliai taip pat iš Čikagos į 
Los Angeles, taip pat pirmą kartą, atvyko 
satyrinis lietuvių teatras, vardu „Antras 
kaimas“. Parsikvietė Los Angeles lietuviai 
akademikai skautai.

Jauki salė. Raudonai uždengti staliukai. 
Gražūs indai, padėklai, puikus maistas. 
Ant kiekvieno staliuko gyvos gėlės vaze
lėse.
demikės skautės patarnauja. „Antras kaimas“ yra meninis vienetas.

„Antrojo kaimo“ dalyviai: Ramunė Jur- Naujas, įdomus, gyvas, sveikintinas, lau- 
kūnaitė, Regina Stravinskaitė, Rimas Vė- kiamas. Jie turėtų saugoti savo rankraš- 
žys, Romas Aninkevičius, Vytautas Deme- žius. Rinkti ne tik gerus, bet ir blogus pa- 
reckis, Romas Stakauskas. Režisūrai talki- sisakymus. Svarbiausia — nepalūžti. leš- 
ninkauja Levis Barauskas. koti naujų veikėjų, galimų pakaitalų. Kai
_ Programoje: Bum-bum, Montessori dar- kurie jų gabalėliai galėtų būti nufilmuoti, 
želis, Finansininkas, Pitagoras, Pelenė, siunčiami tolių toliausiai. Žymiai prisidėtų 
Čiurlionio galerija, Sodoma ir Gomora, prie gerokai surambėjusio lietuviško teat- 
Obuolys nuo kriaušės netoli nukrinta, Ver- ro nuspalvinimo.
bacija, Lapė ir vynuogės, Galileo, Kur 
dūmų, Jumoro genezė.

Po 15 minučių pertraukos: Gedimino sap siųstinas į Pietų Ameriką, Australiją, Ėu- 
nas, Birutės pagrobimas, Premjera ir šio- ropą tenai gyvenančių lietuvių pradžiugin 
kiadienis, Diogenas, Mieganti karalaitė, Ar galėtų tuo pasirūpinti Lietuvių Bend 
Juodosios piliulės, Motelis, Beau monde, ruomenė?
„Neįpratęs, kaip esu, prie viešos kalbos“, 
Krivūlės klubas, Sifizus, Susirinkimas.

Dalykėliai nelygaus ilgumo, nuo poros 
minučių iki keliolikos min. Kiekvienas at
skiras, nesusietas su buvusiais.

Šios rūšies teatras lietuviuose naujas. 
Panašumo bus turėjęs Nepriklausomybės 
pradžioje Kaune veikęs Vilkolakis. Pasta- Juzeliūnas sulaukė 50 m. amžiaus, 
rąjį gyvai prisimenantieji turėtų juodu pa- Spauda tą jo sukaktį atžymėjo straips- 
lyginti. niais, o valdžia suteikė jam liaudies artis-

Kaip ir paprastai teatruose, esmę sudaro 8ar^ės vardą. (r)
du dalyku: rankraštis ir vaidyba. „Antro 
kaimo“ rankraščių didžiuma gera ar pasi
gėrėtinai, pavydėtinai gera. Jų autorius — 
tuo tarpu nežinomas, taigi pats „Antras 
kaimas“. Vaidyba visų gera. Vienų geres
nė, aišku. Pavardėmis gal sekančiu vaidini 
mu aptarsime. Sakoma, du svarbūs jų ak
toriai neatvyko. Gaila.

Jumoristiniam, juokų, satyros, šaržo ar 
panašiai šaukiamam teatriniam branduo
liui, koksai yra „Antras kaimas1, labai svar 
bu tinkamas minties perdavimas. Įprastoji 
teatrinė vaidyba čia netinka ir netiktų. 
Žiūrovai tatai greit sugauna, persiima, su
pranta. Užsimezga ryšys. Los Angelėje ta
sai ryšys buvo nepaprastai puikus, gal iki 
tol nė jokia teatrinė grupė to nebuvo įsten
gusi atsiekti. Žiūrovai ne tik sekė, užsimir
šo, bet įsijungė. Jų paskutiniame vaizdely
je „Susirinkimas“ net dukart žiūrovai įsi
jungė iš salės pastabomis, kurių vięna bu
vo taikli, sukėlusi gyvo smagumo, nė kiek 
nesumaišiusi antrakaimiečių, momentaliai 
įsijungusių į iš pastabos išplaukusį šūksnį, 
tęsusių pasigėrėtiną „Susirinkimą“.

Priklausau mažam aristokratų būreliui: 
esu tinginys.
Pasvajoju, 
o po to — 
nusižiovauju.
Po to vėl pasvajoju 
ir vėl nusižiovauju.
Ir gyvenimas taip besvajojant bei nusižio

vaujant 

tada tenka griebtis stikliuko.
Kliuku, kliuku 
ir kliuku, kliuku 
iš buteliuko 
(pagal seną dainelę).

PAMĖGINKIME SUSIMĄSTYTI
Kai garsaus kompozitoriaus Beethoveno 

brolis savo vizitinėje kortelėje užrašė: 
„Landbesitzer — žemės savininkas“, garsu 
sis muzikas savojoje liepė atspausdinti: 
„Hirnbesitzer — proto savininkas“.

Be abejo, ne kiekvienas gali pasigirti 
esąs Beethoveno gabumų, tačiau kiekvie
nas turėtų stengtis ko geriausiai panaudoti 
savo protą. Deja, kaip maža tokių, kurie 
norėtų protauti, mąstyti! Mes skundžiamės 
neturį laiko, negalį susitelkti, nes esame 
per daug užsiėmę kasdieniais rūpesčiais.

Kai Leon Berard buvo Prancūzijos Gro
žinių Menų departamento direktorius, jis 
parašė Ajalberto „Dix annees a Malmai- 
son“ knygai įvadą, kuriame pasiūlė, kad 
„ministeriams būtų duotos 24 valandos sa
vaitėje pasiinformuoti, kas padaryta visose 
jų žinoję esančiose įstaigose, valanda kiek
vieną rytą pamatyti pagrindinius tarnauto 
jus, valanda kiekvieną vakarą nė vieno ne
priimti, o apmąstyti“.

Apmąstyti? Kada? Mes esame per daug 
užsiėmę.

Berard reikalavo vienos valandos; mes 
sutikime tam tikslui paskirti pusvalandį. 
Negalime nė to? Nusileiskime iki 15 minu
čių. Kas iš mūsų negalėtų to padaryti? Ne
sakykime, kad negalime, — mes nenorime, 
nes mums tai, deja, nieko nereiškia.

Dt. Paulius Tournier „Medecine de la 
personne“ knygoje prisipažįsta: „Gydyto
jas, kuris dienos bėgyje nebegali surasti 
progos užsidaryti savyje, praturtinti savo 
vidinį gyvenimą, pasiruošti priėmimams 
malda ir Dievo įkvėpta meditacija apie sa
vo pacientus, nebegali jų apgaubti dvasine 
atmosfera, kuri būtina jų visiškam pasiti
kėjimui“.

Wilbois, kuris studijavo jaunimo auklė
jimo problemas, reikalavo, kad kiekvienas 
jaunuolis aktyvaus darbo sūkuryje kas
dien bent pusvalandį medituotų. Jis aiški
na, kokiu būdu „šis bežodis dalykų ir pa
ties savęs apmąstymas“ gali ir turi būti 
praktikuojamas, pridurdamas: „Prekybi
ninkas, kuris kiekvieną vakarą 30 min. ap 
mąstytų savo reikalus, matytų savo mintis, 
krintančias kaip aukso lietų. Kiekvienoj 
šeimoj, kiekvienoj mokykloj, kiekvienoj 
įmonėj tai turėtų būti griežtai įpareigota“.

Pagal R. Plus SJ — J.KT

25 metai „Lietuvos“ ansambliui
25 metai sukako ansambliui, kuris dabar 

vadinamas „Lietuvos“ vardu ir kuris buvo 
sukurtas karo metu J. švedo.

Sukakties proga kai kurie ansamblio da
lyviai buvo atžymėti garbės raštais. (r) 
Minimas K. Požėla

Sovietinė Lietuvos spauda plačiai mini 
Karolio Požėlos 70 m. gimimo sukaktį.

K. Požėla po 1926 m. gruodžio mėn. per
versmo buvo sušaudytas kartu su kitais 
3 Lietuvos komunistų vadais. (r)

3
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JONAS AVYŽIUS

Kaimas kryžkelėje
(66) nui pasirodė, tartum spiūvis grįžo atgal ir 

prilipo kažkur krūtinės gilumoje.
„Kai buvome maži, dažnai atbėgdavome 

pažaisti. Visagalis smėlis! Kiek iš jo prista
tyta namelių, prikepta paplotėlių! Lietus 
ir vėjas sugriaudavo mūsų miestus. Apsi
verkdavome ir vėl statydavome iš naujo. 
Dabar čia atbėga kiti ir su tokiu pat atkak
lumu tęsia niekam nereikalingą mūsų dar
bą. Bet ar jie pagalvoja, kad tai beprasmiš 

III
Pro Liepgirius Akmenė brenda vešliomis 

užliejamomis pievomis, kol nepasuka į Ak
mens Varčią ir nenuklimpsta durpinguose 
kimsynuose. Jos krantai pusplikiai, žemi, 
molėti, kur-ne-kur apaugę retais lapuočių 
krūmais, žodžiu, tipiška Lietuvos lygumų 
upelė, kuri per ledonešį plačiai ištvinsta, 
išeidama iš savo vagos per gerą puskilo
metrį ir daugiau, o vidurvasarį beveik iš- ka? Ar mes pagalvodavome? Niekam nė į 
džiūsta, užželia ir tik meldais bei ajerais 
apaugusiuose duburiuose bežilpso stovintis 
vanduo. Gamta tarsi per vėlai apsižiūrėjo 
nuskriaudusi grožiu šį neišvaizdų lygumų 
kampelį, susigriebė ir paskutinę akimirką 
pačioje neįtikimiausioje vietoje, ten, kur 
Akmenė įsuka į Varčios dykvietę, vieną 
upės krantą papuošė miniatūrine smėlio 
kalvele, žmonių vadinama Cukrinyčia. Kai 
velės viršūnė iš tiesų panaši į didelį apva
lų indą, pripiltą su kaupu baltutėlio šva
raus smėlio, kuris purviname Akmens'Var 
čios fone toli matyti ir daro tokį įspūdį 
(ypač niūriomis rudens dienomis), tartum 
toje vietoje iš žemės muštų nematomos sau 
lės šviesa.

Martynas išsitiesė aukštielninkas ant įši 
lūšio smėlio. Pablyškusioje dangaus mėly
nėje nekantriai švietė vandeninga prieš
piečių saulė. „Meteorologijos stotis prana
šauja liūtis. Bent greičiau prasidėtų. Tada 
viskas išsispręstų savaime, — pagalvojo 
Martynas. — Betgi iš tiesų... Aš kiaulė, di
delis kiaulė“. Jis pasivertė ant šono ir, 
šlykštėdamasis savimi, nusispiovė. Seilių 
gumulėlis nuriedėjo smėliu, lyg dulkėmis 
apsivėlusio gyvsidabrio karoliukas. Marty

galvą neateidavo, kad rytoj galime nebe
rasti savo miesto. Mums rūpėjo tik pats 
žaidimas, o ne pasekmės. Pagaliau mes ir 
nemanėme, kad žaidžiame, mes tikėjome 
dirbą didelį rimtą darbą. Laimingi kvailiu
kai... O ar būtume tokie buvę, jeigu už 
savo veiksmus būtume turėję prieš ką nors 
atsiskaityti? Atsakomybė — štai stulpas, 
prie kurio visam amžiui prirakinamas žmo 
gus. Atsakomybė prieš visuomenę, vyres
nybę, prieš patį save..."

Martynas panardino delną į drungną 
smėlį, pasėmė saują ir kietai sugniaužė. 
Sausos kvarco dulkelytės plonytėmis 
čiurkšlėmis tryško pro tarpupirščius, kol 
beliko keli žiupsniai. Simboliška... Dar 
taip neseniai ir jis buvo kupinas, kaip ką 
tik pasemta smėlio sauja, džiaugsmingo pa 
kilimo, pasitikėjimo savimi, nenumaldomo 
troškimo pradėti gyvenimą iš naujo. Ne 
dėl karjeros ar kitais žemais sumetimais. 
Jo ketinimai buvo tyri, švarūs, kaip tas aki 
namai baltas smėlis. Jis negalėjo pamiršti 
Arvydo žodžių, pasakytų naktį grįžtant 
nuo gaisro: „Tik darbu atpirksi savo dalį 
bendros kaltės, kurią su kitais esi padaręs. 
Darbas, kaip ugnis, išdegins sielos rūdis,
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nuskaidrins sielą, per darbą iš naujo at
gimsi“. Kai po Arvydo sužalojimo kolūkio 
vairas vėl grįžo į Martyno rankas, jis pa
galvojo, kad pats likimas nori jam padėti 
greičiau atsiteisti už savo klaidas. Dvi sa
vaites jo neapleido liguistai džiugi dvasinė 
būsena. Jis tarsi ėjo neištirtais nuostabaus 
grožio žemės plotais, toli akiratyje matė 
viliojančias kalnų viršūnes ir žinojo, kad 
kažkur už tų kalnų yra niekam nežinomas 
pasaulis, kurį jis atras ir padovanos žmo
nėms. Tačau pasikalbėjimas su Jurėnu tar 
si trūktelėjo Martyną už apykaklės. Jis 
stabtelėjo ir apsidairė. Apsidairė ir žengė 
toliau, bet dabar jau ėjo iš inercijos. Jis te
betikėjo savimi, buvo tvirtai pasiryžęs ne
nusileisti nė per plauką, dargi didžiavosi 
garbingai atsilaikęs prieš sekretorių, vie
nok pasąmonėje gimė neaiškus netikrumo 
jausmas: „Kažin ar tikrai už tų kalnų yra 
niekam nežinomas pasaulis?“ O kai jis, ne
sąmoningai trokšdamas padrąsinimo, no
rėjo pasidalinti mintimis su Goda ir atsi
mušė į jos abejingumą, dar daugiau — kai 
pamatė, kad ji nebemyli jo, tada netikru
mo jausmas pašnibždėjo, šį kartą jau gar
siau, kitą klausimą: „Ir kam bereikalingas 
tas tavo niekam nežinomas pasaulis?“. Be
rods, sekančią dieną po pasikalbėjimo su 
Goda miške buvo baigta sėti kukurūzai. Ir 
tada prie pirmųjų dviejų 
jungė trečias: „Iš tikrųjų 
semtos visos galimybės?“ 
ėjo neištirtomis žemėmis, 
nežinomus kalnus. Jis stovėjo tartum į že
mę įaugęs ir gūžėsi po triuškinančia nežino 
mybės/našta. Smėlis nesulaikomai biro pro 
beviltiškai suspaustus pirštus...

klausimų prisi- 
kas, jeigu neiš- 
Martynas nebe- 

nebesižvalgė į

— Martynai! — Per kelis žingsnius nuo 
Cukrinyčios stovėjo Antanas Grigas ir ne
pritariamai kraipė galvą. Iš burnos kyšojo 
ilgasis šaltekšnio cigarninkas.

Martynas atsistojo ir, stengdamasis nu
slėpti sumišimą, ilgai ir atsidėjęs dulkino 
nuo drabužių smėlį.

— Nebloga vietelė pasideginti, kad ją 
kur kots! Nereikia nė į Palangą važiuoti. 
Kodėl ne plikas?

— Nespėjau. Gal abudu išsirengsime?— 
pašaipa į pašaipą atsakė Martynas.

— Būtų neblogai, bet turiu neatidėlio
tinų reikalų. — Ir Grigas trumpai papasa
kojo, kad vakar, kai jis buvo Viešvilėje, 
Stribokas parvežęs iš malūno miltus ir ne
svertus perdavęs kiaulininkėms. Kiaulių 
fermos vedėjas Duburas ginasi nieko neži
nojęs, nors tuo sunku patikėti: juk taip at
sitinka nebe pirmą kartą šį mėnesį. Matyt, 
Lapinas vėl pradėjo vogti. — Nėr kalbos, 
čia jo komanda. Stribokas neperkamas už 
buteliuką; Duburas ne girtuoklis, bet my
li kapeiką, o toks žmogus visada gali susi
gundyti... nors pats gal ir neišdrįs kišti 
rankos į svetimą kišenę, — svariai užbaigė 
Grigas.

— Miltus galima pasverti, — išsiblaškęs 
pastebėjo Martynas.

— Dalis jau sušerta, kur ten besusigau- 
dysi... Reikia įspėti Duburą, kad matytų, 
kas jo fermose darosi. Prie Toleikio maty
davo...

— {spėsime.
Praėjusį kartą, kai Duburas „pamiršo“ 

priimant pasverti miltus, Martynas jį smar 
kiai išbarė. Taigi dabar Martynas turėjo 
ne juokais užsigauti, kad nesiskaitoma su 
jo, pirmininko, nurodymais, ir vis dėlto ne 
malonią žinią sutiko gana abejingai. Vie
toj teisėto pasipiktinimo jį apėmė slogus 
bejėgiškumo jausmas, o kartu nesupranta
mas palengvėjimas, kokį pajunta žmogus, 
stengęsis viską padaryti, kas nuo jo pri
klauso, ir pagaliau pamatęs, kad užmojo 
būta ne jo jėgoms.

— Prie Toleiko matydavo... Prie Tolei
kio... Visur tik Toleikis, Toleikis, Toleikls. 
O Toleikis, jeigu nori žinoti, mums visiems 

privarė krūvą po panose ir atsigulė į ligo
ninę. Ko kraipai galvą? — Martynas stai
ga pratrūko nesuvaldomu pykčiu. — Tavo 
Toleikis sukišo visą mėšlą cukriniams run
keliams ir pūdymui, o kukurūzus paliko 
Dievo valiai, šešiasdešimt hektarų! Ką reiš 
kia šešiasdešimt, kai reikia šimto aštuo
niasdešimt? Jurėnas piestu stojasi. Jeigu 
rudenį nesudėsime siloso kiek reikia, per- 
sižegnokim. Tavo Toleikis neatsakys, mu
du gausime per kepurę, draugas partinės 
organizacijos sekretoriau.

— Gausime, tai gausime, — santūriai at 
sakė Grigas, tačiau jautėsi, kad ir jis šiek 
tiek sunerimęs.

— Taip! Už kito nuopelnus! Dėkui,—rik 
telėjo Martynas įsiutęs.

— Iki rudens pats Toleikis sugrįš ir at
siims, kas jam priklauso, — juokais atsa
kė Grigas.

— Atsiims, kas sėjo, o ne tas, kas atėjo 
nupjauti. — Martyno pyktis ūmai atslūgo, 
kaip ir buvo užėjęs. Jam pasidarė gėda iš
sišokimo. todėl, norėdamas sušvelninti 
įspūdį, taikiai pridūrė: — Aš nesakau, kad 
galėjome užsėti visus šimtą aštuoniasde
šimt, bet kažkaip arčiau plano... arčiau 
plano... kad neatrodytų taip iššaukian
čiai... Sako, pagal galimybes... Kur tu ten 
grūdas į grūdą apskaičiuosi visas galimy
bes...

Grigas, pakreipęs galvą, paukštiškai pa
žvelgė į Martyną.

— Gal Toleikis kiek ir perlenkė, — pa
sakė, nenorėdamas ginčytis, nes ši tema 
jam pačiam buvo nemaloni ir kėlė kai ku 
rių abejonių. — Pagyvensim, pamatysim. 
O dėl atsakomybės, tai... bijai vilko, neik 
į mišką.

Iš pradžių Martynas buvo manęs susiras
ti Duburą ir pareikalauti pasiaiškinimo. 
Net frazę turėjo iš anksto sugalvojęs: „Jei
gu pasikartos, taip ir žinok — išmesime iš 
kiaulių fermos kaip nugultą paršelį!“ Ta
čiau tuoj pat ryžtingumas išgaravo, ir, nu
sprendęs atidėti nemalonų pasikalbėjimą 
rytdienai, nuėjo pas Šileikas pietauti.

(Bus daugiau)
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LIETUVA PRIES PASKELBIANT NEPRIKLAUSOMA
(1918 m. Vasario 16 minint)

(Tęsinys iš pr. numerio)
Lietuvos Valstybės Tarybai paskelbus 

nepriklausomybės aktą, vokiečiai, kaip mi
nėjau, visiškai nesiskaitė nei su tuo paskel 
bimu, nei su pačia Taryba. Greitai tačiau 
karo nesėkmės vertė vokiečius nusileisti, 
ir jau kovo 23 d. kaizeris pasirašė Lietuvos 
savarankumo pripažinimą, bet reikalauda
mas, kad Lietuva susirištų glaudžiais san
tykiais su Vokietija. Tartis dėl tų santykių 
galimumo Taryba buvo jau anksčiau gavu
si mandatą iš ją sudariusios Vilniaus kon
ferencijos. Tokiose aplinkybėse kilo suma 
nymas kviesti Lietuvos karaliumi kuni
gaikštį Urachą. Buvo manoma, kad vokie
čių kunigaikštis galės geriau kaip kas kitas 
apdrausti „Lietuvos savaimingą plėtojimą
si“ nuo vokiečių kėslų. Urachui kviesti bu
vo sudaryta „speciali delegacija su M. Yču 
prieky. Prieš „karalystės“ sumanymą 
griežtai užprotestavo kairieji Tarybos na
riai su Kairiu prieky ir iš Tarybos pasitrau 
kė. Tatai užvilkino Uracho atvykimą, o ir 
pati vokiečių vyriausybė delsė pasisakyti 
dėl Uracho kandidatūros, ji buvo linkusi, 
rodos, sujungti Lietuvą kuriuo nors būdu 
su Prūsija. Tačiau tarptautiniai įvykiai 
vystėsi labai greitai. Vokietija karą pralai
mėjo ir kapituliavo, bet jos įgulos Lietuvo
je ir apskritai Pabaltijy dar buvo stiprios, 
ir okupacinė valdžia, kaip niekur nieko, 
laikėsi po senovei, bet politiniai varžtai 
kiek atsileido, ir Taryba manėsi galėsian
ti kiek laisviau veikti. Nuo Uracho kandi
datūros buvo atsisakyta, išstoję iš Tarybos 
nariai į ją vėl grįžo. Krašto prieky atsisto
jo Tarybos prezidiumas — pirm. A. Sme
tona ir du vicepirmininkai — J. Staugai
tis ir S. Šilingas, o vykdomajai valdžiai 
vykdyti buvo sudaryta laikinoji vyriausy
bė su min. pirmininku ir kartu Užsienių 
reik. mirt. A. Voldemaru prieky.

RAŠO J. Lanskoronskis

jau paminėtajame Petrogrado Seime turė
jo galimybių užsibrėžti gaires keliui j sava 
rankumą, bet kas lygiai tiek pat svarbu, 
jei ne svarbiau, kad Rusijos kariuomenėje 
tarnavę karininkai lietuviai, susiorganiza 
vę į sąjungą, ėmėsi steigti „tautinius bata
lionus“ su viltimi, kad ta kariauna, savo 
lietuviškomis vėliavomis nešina, grįš į Lie 
tuvą ir taps tvirčiausia busimosios valsty
bės atrama...

Nesileidžiant į komunistinio perversmo 
peripetijas ir į smulkesnę įvykių sąraizgą, 
vis tiek reikia iškelti kurie ne kurie mo
mentai, kurie siejasi su Lietuvos perspekty 
vomis ir realybėmis. Kad bolševikai gana 
atvirai rengėsi perversmui — buvo aišku. 
Iš užsienio, iš kalėjimų ar iš tremties grįžo 
visi žymesnieji rusiškojo komunizmo vai
ruotojai — Leninas, Stalinas, Trockis, Bu- 
charinas, neminint daugybės kitų. Be Ple- 
chanovo, tariamojo rusų socialdemokratų 
tėvo, žymiausias buvo Leninas, greitai iški 
lęs į pasaulinio komunizmo vadus. Jis Švei 
carijoje leidžiamu savo laikraščiu „Iskra“ 
(Kibirkštis) ir savo laiškais „iš toli“ kūrė 
ir kurstė Rusijos socialistų revoliucinę 
ideologiją ir taktiką. Dabar bolševikai ga
li nevaržomai naudotis ir naudojasi visom 
Kerenskio vyriausybės suteiktomis laisvė
mis — spaudos, žodžio, susirinkimų, mani
festacijų ir p. laisvėmis. Jie leidžia savo 
„Pravdą“ Petrograde, „Socialdemokratą" 
Maskvoje, skleidžia milžiniškais skaičiais 
savo proklamacijas ir brošiūras. Jie atvi
rai kalba ir rašo, kad „darbininkai, jūs pa
rodėt liaudinio ir proletarinio heroizmo 
stebuklus, nuversdami carizmą, dabar jūs 
turite įvykdyti proletarinės organizacijos 
stebuklą, parengiant laimėjimą antrame re 
voliucijos etape“ (Leninas). Bet Leninas 
žino ir skelbia, kad proletariatas vienas 
nugalėti negali, reikia sąjungininkų, reikia 
„dešimtimis milijonų skaičiuojamų masių, 
apimančių didžią gyventojų didžiumą, pu-

jai tobulinti ir revoliucijos šūkiams kon
kretizuoti, organizuoja visuose miestų 
kvartaluose mitingus liaudžiai šviesti ir jai 
raginti būti „parengties stovyje“. Leninas 
„Pravdoje“ skelbia seriją straipsnių tema 
„proletariato tikslai“. Vėliau bolševikinėje 
literatūroje tie straipsniai pragarsėjo „ba
landžio tezių“ vardu (rašyti balandžio mė
nesį). Tas tezes bolševikų konferencija 
(IV.24 d.) priima kaip veikimo programos 
pagrindą. Vyriausybės gi krizės seka viena 
po kitos. Birželio 16 d. sušaukiamas Visa- 
rusiškas Sovietų Kongresas. Jame bolševi
kų tėra tik koks 100 prieš 600 menševikų 
ir socialistų - revoliucionierių, bet vis tiek 
bolševikų įtaka yra didelė, ir Leninas ne
sivaržo pareikšti, kad jie yra pasirengę per 
imti valdžią. Įvykiai bolševikinę propagan
dą favorizuoja. Mat, vyriausybė, carą nu
vertus, įsipareigojo prieš aliantus karą tęs 
ti. Pastarųjų raginama, ji ryžtasi birželio 
29 d. pradėti didelę ofenzyvą prieš Lvovą, 
kuri pasibaigia milžiniška nesėkme. Ta

nesėkmė bolševikų įtaką sustiprino. Jiems 
kurstant, Petrograde vyksta maištingos 
manifestacijos, kuriose dalyvauja ir Kron- 
štato jūrininkai. Prisibijodama atviro su
kilimo, šį kartą vyriausybė dar nepasime
ta: riaušes numalšinus, jūrininkus nugink
lavus ir grąžinus į įgulas, ji imasi represi
jų prieš bolševikus: uždaro jų būstinę - šta 
bą, uždraudžia spaudą, panaikina spaustu
ves, areštuoja eilę žymesniųjų vadų ir žino 
mųjų agitatorių. Pačiam Leninui pavyksta 
pabėgti į Suomiją.

Padėtis pasilieka vis tiek kritiška. To
kiose sąlygose įsikuria nauja koalicinė vy
riausybė, jau Kerenskio vadovaujama. No
rėdamas susidaryti platesnę atramą kraš
te, jis sušaukia Maskvoje (VIII.25 d.) pla
čią „Valstybės konferenciją“, kurią suda
ro Valstybės Durnos, savivaldų, zemstvų, 
įvairių socialinių organizacijų, kariuome
nės ir Sovietų atstovai. Buvęs Petrogrado 
karo gubernatorius Kornilovas reikalauja 
panaikinti visu komitetus ir sovietus, su 
aiškia tendencija sudaryti kontrarevoliuci- 
nį bloką. Po konferencijos jo štabas pasida 
ro intrigų lizdu. Kornilovas veda derybas 
ir su aliantų atstovais ir su Kerenskiu ir 
pagaliau rugsėjo 7 d. stato ultimatumą: pa 
skelbti karo stovį Petrograde, paleisti vy
riausybę ir sudaryti naują, jam vadovau
jant. Tai jau yra brutalus su Kerenskio

LIETUVA DABAR
(Tęsinys iš pr. numerio)

St. Rūkienė, 
buv. Sibiro tremtinė

4.
Šioj vietoj reikia įterpti Rusijos „revo

liucijos kompleksas" ir iš jo kilę padari
niai. Nesustosiu ties vadinamąja „buržuazi 
ne revoliucija" ir jos padariniais. Priminti, siau proletarų ir smulkiųjų ūkininkų“,
na tik tiek, kad pavergtose tautose atsi- Tam „antrajam revoliucijos etapui“ pa
skleidė laisvės viltys ir kad tomis laisvė- rengti bolševikai dirba atsidėję: šaukia daž 
mis jos skubėjo pasinaudoti. Taip lietuviai nas konferencijas ir kongresus organizaci-

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 (1)
Susegamas vilnonis mot. arba vyr. nertinis; vyr. arba mot. 

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

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

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

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

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

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

nes susitaupo 3 sv. pasiuntimo išlaidų.
Siunčiame ir Jūsų pačių sudarytus siuntinius (tik 

naujų prekių). Tokius siuntinius (iki 22 Ibs) galite ad
resuoti mums, ir mes juos išekspedijuosime 1 Lietuvą už 
Inturisto imamą mokesti. Mūsų sąskaitos už per mus 
Jūsų pasiųstus ( Lietuvą siuntinius suteikia teisę gauti 
atitinkamą Income Tax sumažinimą. Prie tokių siunti
nių galime pridėti šį tą ir iš mūsų kataloginių prekių. 
Siųskit užsakymus, reikalaukit pavyzdžių ir kainininkų: 
Seniausioji šioje srityje lietuvių firma. Greitas, garan
tuotas ir gavėjo parašu patvirtintas pristatymas! 
Atstovai: Anglijoje — A. Kuzmickas, 31 Milton St, Eccles, 
Manchester. JAV — L. Venckus, 7030, So. Talman Ave., Chicago, 
UI. 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

bendradarbiavimas 
nes visi pavergtieji 
uždaryti ir atitverti

Vilnius, Klaipėda ir dalinai Kaunas yra 
turistiniai miestai. Užtai jie yra gerai ap
rūpinami įvairiomis prekėmis ir maisto 
produktais. Čia visuomet gausi nusipirkti 
kiaušinių valdiška kaina, bus didesnis pa
sirinkimas mėsos produktų, o kartais ir 
apelsinų būna. Vilniuje nusileidžia tarp
tautiniai lėktuvai, o Klaipėdon atplaukia 
svetimų valstybių laivai, tai reikia pasiro
dyt svetimšaliams, kad pas mus nieko ne
stinga. Į šiuos miestus kartais žmonės ir iš 
toliau atvažiuoja šio to nusipirkti.

Turistai atvežami ir Palangon. Maudytis 
juos veda atskiron vieton toliau nuo vieti
nių vasarotojų. Nenorima, kad svečiai pa
sikalbėtų su žmonėmis ir išgirstų tikrąją 
padėtį apie gyvenimą Lietuvoje.

Vasarotoja X jūra nubrido prie besimau 
dančių lietuvių turistų ir pasikalbėjo su 
viena amerikiete. Ši buvo paraudonavusi, 
gyrė čionykštį gyvenimą ir džiaugėsi Lie
tuvos laisve. Ponia X anai amerikonkai pa 
siūlė, kad čia taip gerai, pasilikti ir apsi
gyventi savo tėvų krašte. Bet ši visaip iš
sisukinėjo ir teisinosi, kad negalinti pasi
likti, nes Amerikoje turinti įsigijusi nuo
savybę ir šeima ten gyvenanti.

Mūsų spaudoje būna vienas kitas pasi
sakymas už kultūrinį bendradarbiavimą 
su pavergtąja Lietuva. Bet neteko matyt 
pasiūlymų, kaip tas 
būtų galima vykdyti, 
kraštai yra aklinai 
nuo laisvojo pasaulio.

Atrodo, kad niekas iš laisvėje gyvenan
čių lietuvių nepriešingas bendradarbiauti 
su savąja tauta. Kiek man žinoma, ir lie
tuvių tauta mielai bendradarbiautų su lais 
vėje gyvenančiais savo tautiečiais. Bet 
kaip? Okupantas ir komunistų partija pri
pažįsta tik vienašališką bendradarbiavimą.

Komunistinė propagandinė literatūra 
pundais eina į laisvąjį pasaulį ir čia nuodi
ja žmones, nepažįstančius komunizmo. Bet 
pamėgink iš čia pasiųsti kam nors knygą, 
poezijos rinkinį ar maldaknygę. Ar gaus 
šias siuntas adresatas?

Reikia atsiminti, kad laiškas, parašytas 
su dviprasmiškais pasisakymais, labai daž
nai užkliūva cenzūroje. O ką jau bešnekėti 
apie laisvą susirašinėjimą!

Jei laisvai negalima susisiekti su tauta, 
tai ko vertas tas bendradarbiavimas! Juk, 
rodos, mums nepakeliui su mūsų krašto 
okupantu, nepakeliui su raudonaisiais Lie
tuvos kvislingais, kurie savo parašais ket
virtadalį tautos pasmerkė mirti ir pasiun
tė Sibiro katargon.

Ką jie mums duos mainais? Literatūrą, 
kuri dergia mūsų tautos praeitį ir klastoja 
Lietuvos istoriją. Ten tas pats melas, kaip 
ir „tėvo“ Stalino laikais.

Kol nebus panaikinta cenzūra, kol lietu
vis negalės laisvai išvykti užsienin ir be 
baimės vėl sugrįžti, kol nuvykęs ekskur
santas aplankyti savo artimųjų ir savo tė
vų kapų negalės laisvai ir be palydovų ke
liauti po savo tėvų žemę — bendradarbia
vimas neįmanomas.

Aš tik tada tikėsiu komunistinio režimo 
gera valia, kai Lietuvos spaudos kioskose 
žmonės galės laisvai nusipirkti „Draugą“, 
„Naujienas“, .Dirvą“ ir visus čia leidžia
mus laikraščius ir knygas.

Galima bus bendradarbiauti tik tada, 
kai Lietuvos aukštųjų mokyklų studenti
jos meno ansambliai atvažiuos Amerikon 
ir čia galės be politrukų važinėti po šią 
laisvės šalį ir be liudininkų pasišnekučiuo
ti su savo viengenčiais, kai niekieno nese
kami, sunėrę su savo broliais ir sesėmis 
rankas, galės sutrypti „Kubilą“ ar pasukti 
„Malūną“.

Tik tada bus įmanomas bendradarbiavi
mas, kai turistai, nuvykę Lietuvon, laisvai 
galės važinėti po visą kraštą — nuo Klai- 
pędos iki gražiųjų Zarasų, nuo Joniškio iki 
Druskininkų vasarvietės.

Kol taip nebus, tai peršamasis kultūri
nis bendradarbiavimas bus vienašališkas

ir naudingas tik komunistinei propagan
dai.

Keistai man atrodo, pagyvenus laisvame 
pasaulyje. Nesuprantu aš laisvojo pasaulio 
valstybių vyriausybių ir diplomatų galvo
senos. čia vis šnekama apie bendradarbia
vimą ir taikingą sugyvenimą su komunis
tiniais kraštais.

Komunizmas niekur nėra deklaravęs, 
kad jis atsisako užvaldyti laisvąjį pasaulį. 
Kam gi visose sovietinėse mokyklose su
stiprintai dėstoma anglų kalba? Ar tai 
ruošiami pirkliai užjūrio kraštuose kvie
čiams pirkti? Kviečius gali nupirkti ap
sukrus Kremliaus pirklys A. Mikojanas.

Ar pagalvoja godūs komunistinio aukso 
laisvųjų kraštų pirkliai, kad jie savo dar
bu stiprina komunizmą įr ruošia žmonijai 
globalinę vergiją.

Šimtai tūkstančių Sibiran ištremtų ver
gų dešimtmečius kirto taigas, valė drumz
linas upes, tiesė kelius, labai sunkiai dir
bo milžiniškų kolchozų tolimuose kulista- 
nuose ir mirė, šešiolika metų ir aš ten kru 
vinai vergavau. Kartu dirbo buvę milijo
nieriai, profesoriai, gydytojai, žymūs vals
tybių vyrai ir sukti pirkliai. Jie lygiai su 
mumis vergavo ir savo kaulais klojo Sibiro 
lygumas.

Laisvųjų kraštų, o ypač anglosaksų lor
dai, senatoriai ir kongresmanai, diploma
tai ir valstybių vadai turi atsiminti, kad 
tremtiniai Sibiro taigas kirto ištisus de
šimtmečius, bet jos, atrodo, nepajudintos 
ir laukia naujų kirtėjų. Visi turi atsiminti, 
kokios plačios ir didingos Sibiro taigos, 
kokios sraunios ir drumzlinos Sibiro upės 
ir kaip ten baisu ir klaiku...

Mūsų žymus valstybininkas ir didis pat
riotas prelatas M. Krupavičius, būdamas 
Lietuvos žemės ūkio ministeriu, panaikino 
krašte feodalizmo liekanas, apkarpė dvarų

(24)

(Bus daugiau)

vyriausybe santykių nutraukimas. Dar ir 
šiandien nevisai aišku, ar vien savo inicia
tyva, ar kieno nors slaptu pritarimu ar pa
tarimu, ar su fronto Vyr. Štabo žinia bei 
įsakymu, bet faktas yra tas, kad Kornilo
vas meta prieš maištaujančią sostinę kava 
lerijos korpusus. Dabar, žinoma, pervers
mui pasipriešinimo sprendimą bolševikai 
prisirašo sau. Reikia pripažinti, kad kovo
je prieš perversmo mėginimą jų veikla bu
vo veiksminga: jie sujudino visą darbinin
kiją, pasiuntė darbininkų voras apkasų 
kasti, jų agitatoriai per Petrogrado įgulos 
kuopų ir pulkų komitetus kurstė kareivius 
priešintis reakcijai... Kornilovo gi pusėje 
daugelis kareivių pasidarė abejingi, nes ir 
juos bolševikinė propaganda veikė. Tie, iš 
kurių Kornilovas daugiausia tikėjosi, ka
zokų ir kaukaziečių dalinių, jį apleido pir
mieji, jau savais, tautiniais motyvais.

žemes ir susilpnino lenkomanijos lizdus. 
Jis aprūpino žeme Lietuvos nepriklauso
mybės kovų savanorius, dvarų kumečius, 
daug bežemių ir mažažemių šeimų tamp
riai pririšo prie Lietuvos žemelės.

O paleckiai, sniečkai ir šumauškai lais
vą, apsukrų ir sumanų Lietuvos ūkininką 
pavertė raudonųjų baudžiauninku. Kaip 
baudžiavos laikais dvarų tijūnai, taip da
bar tarybiniai agronomai ir brigadyriai 
raiti laksto po plačiuosius kolūkių laukus 
nuo vienos darbo brigados prie kitos ir 
spaudžia iš Lietuvos artojėlio paskutinius 
prakaito lašus. Dabar lietuvis, maitinda
mas didžiuosius Rusijos miestus ir remda
mas „broliškąsias“ respublikas, skurdžiai 
gyvena ir dažnai stinga savo šeimai sausos 
duonos žiauburėlio.

Komunistų partijos taktika yra laikyti 
mases skurde ir nepritekliuose. Jie gerai 
žino, kada žmogus alkanas, tai jam nerūpi 
jokios politikos. Nuolatinis alkano rūpestis 
kasdieninės duonos kąsnelis.

Taip yra visoje Sovietų Sąjungoje: šia
pus ir anapus Uralo ir visuose okupuotuo
se kraštuose.

Laisvųjų vakarų valstybių vyrai dažnai 
pažada pavergtąsias tautas išlaisvinti tai
kiu būdu. Tai pasakos vaikams. Gera va
lia maskolis neišeis iš užimtųjų kraštų ir 
Lietuvai laisvės negrąžins. Žmonių giminė 
parazitizmą mėgsta, ir raudonosios erkės 
čiulpia kaip čiulpusios pavergtųjų tautų 
kraują ir prakaitą.

Laisvę pavergtieji atgauna tik po dide
lių tarptautinių sukrėtimų ir suiručių. Tai 
istorinė tiesa. Tą gerai žino ir mūsų ver
gaujanti tauta. Visi mažieji karai ir sumi
šimai, kurie nuolat pasirodo tai vienoje, 
tai kitoje vietoje, pavergtųjų mintyse žyb
teli laisvės viltimi.

Kirsdama Sibiro taigą, alkana ir susigū
žusi po milžiniškais kedrais, dažnai poilsio 
metu niūniuodavau mūsų vienos kariškos 
dainelės posmą:

„Susiūbuos, sulinguos
Girioj ąžuolėlis;
Sutintės, sudrebės
Po kojom žemelė...“

Ir esu šventai įsitikinusi, kad tik tada 
mūsų tauta atgaus laisvę, kada sutintės po 
kojomis žemelė...

DIEVO KARALYSTES ŽINIOS
Faktas, kad atsimainymo 

kytiniai matė Eliją ir Mozę, 
anie du pranašai buvo tikrai gyvi kur nors 
danguje. Nužengęs nuo atsimainymo kal
no, Jėzus įsakė savo mokytiniams: „Nie
kam nesakykite apie šitą regėjimą, kol 
žmogaus Sūnus bus prisikėlęs iš numiru
siųjų. (Mato 17:9). Regėjimas nėra tikrybė. 
Regėjime Petrui buvo parodyta iš dangaus 
nusileidžianti drobulė suteptų gyvulių, bet 
jie juk nebuvo tikri gyvuliai. Jonas Pat
mos saloje matė daug regėjimų, kuriuo
se jam pasirodė visokie gyvi ir negyvi daik 
tai dviejų gadynių istorijos panoramoje; 
tačiau dalykai, kuriuos jis matė, nebuvo 
tikri. Taip pat ir mokytiniai matė regėji
mą, kuriame pasirodė Mozė ir Elijas; bet iš 
tikro abudu tuodu pranašai buvo užmigę 
mirties miegu ir tebemiega iki šiai dienai 
ir pasiliks mirtyje iki prisikėlimo. — Ebr. 
11:35, 39, 40.

Šituo persimainymo regėjimu buvo at
vaizduota Kristaus karalystė, kai ji bus 
įsteigta ir viešpataus žemėje. Visi tikrieji 
krikščionys tuomet bus išaukštinti į dan
gišką garbę ir karaliaus su Kristumi; ir to 
karaliavimo tikslas yra palaiminti visą 
žmoniją, suteikiant sveikatą ir gyvenimą 
ant žemės. Tuo metu bus sugrąžintas že
mėje rojus.

Skyrius 6

regėjime mo- 
nereiškia, kad

Kur yra rojus?
Daugelis vartoja žodžius „rojus“ ir „dan 

gus” manydami, kad jie turi tokią pat 
reikšmę, ir paprastai manoma, kad tai yra 
vieta arba stovis dvasinių palaimų, toli at
skirtas nuo materialinio nuodėmės ir mir
ties pasaulio. Tikima, kad visi geri krikš
čionys nueina į tą vietą tuojau po mirties. 
Bet yra tokių, kurie atskiria rojų nuo dan
gaus ir tvirtina, kad rojus esąs kažkokia vi 
dūrinė vieta, į kurią patenka beveik kiek-

vienas po mirties ir būna joje iki būsimai 
teismo dienai, po kurios jie pateks ar į am
žinos laimės dangų, arba į nesibaigiančias 
kančias pragare.

Atsargus Šventojo Rašto tyrimas rodo, 
kad tokios nuomonės yra klaidingos ir kad 
šita klaida yra tik kita didžiojo suvedžio
tojo priemonė besistengiant pagrįsti savo 
pradinį melą: „Judu iš tikrųjų nenumirsi- 
te“. Jei numirusieji yra tikrai numirę, kaip 
Raštas aiškiai skelbia, tai tie, kurie miršta, 
nebegali pasigėrėti nei rojuje, nei danguje.

Žodis „rojus“ paraidžiui reiškia daržą 
arba sodą. Šventajame Rašte parašyta, kad 
„rojus“ buvo Edeno daržas, iš kurio žmo
gus buvo išvarytas, kai nusidėjo. Ezekiėlio 
36:34, 35 pranašas aiškina, kad Edeno sąly
gos bus sugrąžintos žemėje, apie ką, pagal 
Apaštalo Petro liudijimą Ap. Dar. 3:19-21, 
yra kalbėję visi šventieji Dievo pranašai. 
Šitoje vietoje Petras kalba apie tą laiką, 
kai rojus bus iš naujo įsteigtas žemėj, kaip 
apie „visų dalykų atsteigimo laikus“.

Atidžiai skaitydami Apaštalo žodžius 
Ap. Darb. 3:19-21, pamatysime, kad minė
tasis „atsteigimo“ laikas turi sekti po Kris 
taus antrojo atėjimo, „kurį turi priimt dąn 
gus, kol ateis visų dalykų atnaujinimo lai
kai“. Jei tad rojus turi būti visą pasaulį šie 
jąs laimės ir tobulybės stovis čia ant že
mės, tai jau aišku, kad tokios padėties ne
buvo Jėzaus pirmojo atsilankymo metu. 
Petro aiškiai pasakyta, kad tai tikrai įvyks 
po Kristaus sugrįžimo ir jo karalystės įkū
rimo.

(Bus daugiau)
Kas domisi Tiesa, reikalaukite (nemo

kamai) spaudos, knygelių ir traktatų šiuo 
adresu:

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

U.S.A. (61362)
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D. BRITANIJOS LIETUVIAMS
Svarbu įsidėmėti

Lietuvius tėvus kviečiame pasirūpinti, 
kad jų vaikai D. Britanijoje Sutvirtinimo 
Sakramentų priimtų pas Europos laisvųjų 
lietuvių vyskupų Dr. Pranų Brazį, MIC.

Kandidatus užrašyti pas lietuvius kuni
gus iš anksto. Iš mažyčių kolonijų arba pa
vieniai galės atvykti į didesnes kolonijas. 
Daugelyje vietų vyskupas atsilankys šį pa
vasarį. Kur nespės, lankysis kitais metais. 
Tokiu būdu visi norintieji bus sutvirtinti 
savo vyskupo.

Kam patogiau, tesikreipia tiesiog į D. 
Britanijos Lietuvių Kat. Sielovadų šiuo ad 
resu: kun. S. Matulis, MIC, 16 Hound Rd., 
West Bridgford, Nottingham. Telef.: Not
tingham 85738.

LONDONAS
ŠV. KAZIMIERO MINĖJIMAS — 

METINĖ LONDONO LIET. PARAPIJOS 
ŠVENTĖ

Kovo 6 d. londoniečiai paminėjo šv. Ka
zimiero šventę, nes jos vardu Londono lie
tuviškoji bažnyčia pavadinta ir jis yra 
Londono parapijos globėjas.

I iškilmes atsilankė vyskupas iš West- 
minsterio arkiv. P. Casey.

I Lietuvių bažnyčią vyskupas buvo atly
dėtas klebono J. Budzeikos ir svečio prel. 
J. V. Bulaičio, chorui giedant „Štai didy
sis Ganytojas“.

Vyskupas atnašavo šv. Mišias už Lietu
vą ir lietuvius, pasakydamas turiningą 
pamokslą, iškeldamas šv. Kazimiero as
menybę bei jo dangišką palaimą Lietuvai 
ir po pasaulį išsisklaidžiusiems lietuviams.

Po pamaldų buvo akademinis minėjimas 
Parapijos salėje. Jį atidarė S. Kasparas, 
kviesdamas svečią prel. Joną Vytautą Bu
laitį tarti žodį. Stud. Romas Kinka skaitė 
paskaitą apie šv. Kazimierą, iškeldamas 
jo gyvenimo svarbesnius bruožus. Paskai
ta buvo turininga ir kondensuota (atrodo, 
kad jaunasis paskaitininkas yra daug ža
danti asmenybė).

P. Bulaitis, kaip Parapijos garbės narys, 
pasidžiaugė, kad pagaliau pradėsime švęs
ti tokio lietuviams brangaus asmens šven
tę.

Klebonas J. Budzeika pasidžiaugė, kad 
žmonės supranta šios šventės reikšmę, da
lyvaudami pamaldose ir minėjime.

Algis Dankis deklamavo eilėraštį, Londo 
no Jaunimo grupė sušoko tautinių šokių. 
Kristina Dankytė padeklamavo eilėraštį. J. 
Parulis smuiku ir sūnus Petras akordeonu 
atliko šv. Kazimiero giesmę Marijos garbei 
ir „Lietuva brangi“. M. Parulienė ir sūnus 
Jonas atliko „Verkiantį smuiką“ ir „Mano 
gimtinę“. .

Minėjimas baigtas Tautos himnu.
Komitetas sudarė sąlygas, kad žmonės 

gautų pavalgyti Parapijos salėje. Čia daug 
darbo įdėjo S. Puidokas, J. Bosikienė, J. 
Guoga, A. Guogienė, N. Čepaitienė, J. Ba
bilius ir kiti.

S. K.

LIET. BAŽNYČIOS THE GRAND 
NATIONAL LOTERIJA

Šios loterijos bilietai platinami visose 
lietuviškose kolonijose. Lietuvių bažnyčios 
Londone rėmėjus, kurie dar nėra įsigiję 
jų, prašome įsigyti ir paremti šią loteriją.

šaknelės, pinigai ir neišplatinti bilietai 
turi būti sugrąžinti iki kovo 21 d. šiuo ad
resu: Lithuanian Church, 21 The Oval, 
Hackney Road, London, E.2.

Traukimas bus trečiadienį, kovo 23 d. 
Traukimo rezultatų lapai bus pasiųsti vi
siems platintojams.

Pačios lenktynės bus šeštadienį, kovo 26 
d., po pietų.

Kai bus žinomi laimėtojai po lenktynių, 
tai bus išmokėtos keturios premijos: I — 
20 svarų, II — 10 šv., III — 7 sv. ir IV — 
2 sv.

Bažnytinis komitetas dėkingas visiems 
už talką.

PADĖKA
Leiskite, Pone Redaktoriau, Tamstos re

daguojame laikraštyje pareikšti nuoširdžią 
ir gilią padėką mano kaimyninės Ketterin 
go kolonijos lietuviams, kurie, mane ilgą 
laiką sunkiai sergantį Meniere's ausų liga, 
atjautė ir per skyriaus pirmininką p. Al
bertą Navicką atsiuntė 11 sv. 14 šil. Mane 
ši auka labai sujaudino. Tai ne tik mate
rialinė, bet ir didelė modalinė parama.

Reiškia, žmogus nesi nelaimėje užmirš
tas ir vienišas, bet kartu su tavimi tavo 
kančia ir nesėkmėmis dalijasi ir bendrojo 
likimo tautiečiai, kurie taip pat prieš savo 
valią ir norą yra netekę žydriosios Tėviš
kės padangės.

Be to, reikia su pasigėrėjimu pastebėti, 
kad, nors ir mažytė, Ketteringo lietuvių ko 
lonija, bet, būdama vieninga ir solidari, nė 
ra niekada pamiršusi ir visuomeninių, kul 
tūrinių bei religinių reikalų. Garbė jiems!

Aš dar kartą savo ir savo šeimos vardu 
reiškiu ketteringiškiams nuoširdų lietuviš
ką ačiū!

. , Laimutis Švalkus

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.

KLAIDŲ IŠTAISYMAS
DBLS piniginėje apyskaitoje už 1965 m. 

(žr. š.m. E.L. Nr.8) ištaisomos klaidos. Tu
ri būti: Iš viso pajamų — 194.18.2 (atspaus 
dinta 194.17.2); 1966 m. sausio 1 d. saldo 
plus 134.0.5 (atspausdinta 133.19.5).

STOKE-ON-TRENT
A. A. JUOZAS JURKŠAITIS

Kovo 6/7 d. mirė Juozas Jurkšaitis.
Velionis gimė 1914 m. vasario 7 d. Mari

jampolės apsk. ir valsčiuje, ūkininkų šei
moje. Kaip ir visi kiti po paskutiniojo ka
ro, likimo audrų blaškomas, perėjęs gal 
kiek sunkesnį tremtinio kelią, atsidūrė 
Anglijoje. Ankstyvos mirties priežastim 
reiktų laikyti jo iškentėjimus rusų nelais
vėje, iš kurios jam pavyko pasprukti, bet 
kai pasiekė Vokietijoje anglų zonos lietu
vių lagerį, tai buvo tiek išsibaigęs, kad vi
siškai atsigauti ir sustiprėti nebepavyko. 
Prieš mirtį susirgo sunkia plaučių liga, ku
ri per kelias savaites pakirto ir taip jau 
silpną sveikatą.

Velionis buvo linksmo būdo, gerai su vi
sais sugyveno ir buvo visų mėgiamas. Ne
nuostabu, kad į laidotuves, ' kurios įvyko 
kovo 10 d., susirinko daugiau kaip 50 žmo
nių, o karstas skendėjo vainikų daugybėje. 
Buvo net keli administraciniai vadovai iš 
fabriko, kuriame jis dirbo beveik 10 mėtų.

Velionies sesuo ir svainis E. ir K. Kama
rauskai surengė laidotuves pagal senus 
mūsų lietuviškus kaimo papročius. Daug 
rūpestingumo parodė, atlikdamas visus for 
malumus, vietos skyr. pirmininkas P. Du
dėnas.

Atsisveikinimo žodį prie duobės pasakė 
V. Andruškevičius. Diena pasitaikė gra
ži, tik, beleidžiant karstą į duobę, dangus 
truputį pravirko, lyg ir gailėdamas dar vie 
no lietuvio, palaidoto svetimoje žemėje.

Tegul būna Tau, Juozai, lengva ilsėtis 
toli nuo savo gimtos ir mylimos Tėvynės.

V. A.

MANCHESTERIS
SKAUTIŠKŲ FILMŲ VAKARAS

Kovo 19 d., šeštadieni, Manchesterio Lie
tuvių Socialinio Klubo patalpose skautai 
ruošia filmų vakarą. Numato rodyti filmas 
iš savo stovyklų gyvenimo bei spalvotus 
paveikslus. Kartu gros plokštelių muzika.

Prašome gausiai dalyvauti. Pradžia 6 v. 
vakaro. ? ■■.

Klubo Valdyba

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
NOTTINGHAM — kovo 20 d., 11 vai., Liet. 

Jaunimo Židinyje.
DERBY — kovo 20 d., 11 vai., Bridge Gate.
KETTERING — kovo 27 d., 12 vai.
NORTHAMPTON — balandžio 3 d., 12.30 

vai., Katedroje. Pamaldos rekolekcinio 
pobūdžio.

NOTTINGHAM — kovo 27 d. ir balandžio 
3d., 11 vai., Liet. Jaunimo Židinyje.

BRADFORD — kovo 20 d., 12.30 vai.
LEEDS — kovo 20 d., 3 vai. p.p.
ROCHDALE — kovo 27 d., 12 vai.
KETTERINGAS — kovo 27 d., 12 vai. Pa

maldos rekolekcijų pobūdžio.
PRESTON —• kovo 20 d„ 12.15 vai. (St. Ig

natius bažn., Meadow St.).
MANCHESTER — kovo 27 d., 10.30 vai.

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.

Visa periodika, istorijos knygos, žemė
lapiai.

H. Radauskas — Eilėraščiai — 1.16.8.
Pr. Naumiestiškis — Baisusis Birželis — 

dramos kaina 1.6.0.
Rašyti: „DAINORA“, 14, Priory Rd., 

KEW — SURREY.

SKAUTIŠKOJO GYVENIMO FILMAS 
BRADFORDE

Balandžio 2 d., 6.30 vai., Bradfordo Lie
tuvių Vyties Klubo patalpose bus rodomos 
skautiškojo gyvenimo filmos. Vietos ir apy 
linkės lietuviai su vaikais prašomi atvykti 
tų filmų pasižiūrėti.

VOKIETIJA
VASARIO 16

Liet, bendruomenės Hannoverio apylin
kė gražiai atšventė Vasario 16. Minėjimas 
įvyko vasario 19 d. restorano Zum alten 
Zollhaus salėje, papuoštoje lietuvių ir vo
kiečių tautinėmis vėliavomis ir Lietuvos 
Vytim. Minėjimą atidarė apylinkės pirm. 
K. Vilkaitis. Paskaitą skaitė Krašto V-bos 
įgaliotinis prie Žem. Saksonijos V. Šukys, 
peržvelgdamas lietuvių kovas dėl savo 
krašto laisvės ir mūsų, kaip pabėgėlių, už
davinius ir pareigas savo kraštui.

Lietuvių bendruomenė Hannovery nėra 
gausi, bet visuomet buvo ir yra gerai orga
nizuota ir atlieka savo pareigas. Tik savo 
kalboje prelegentas pareiškė, kad lietuviai 
pabėgėliai daugiau bendrautų su kitų kraš 
tų pabėgėliais, ypač su pabaltiečiais ir vo
kiečių pabėgėliais, nes bendromis jėgomis 
bus lengviau atkovoti laisvę. Be to, iškėlė 
mintį, kad būtų iš anksto pasiruošta 1968 
m. Vasario 16 minėjimui, nes tada sukaks 
50 .metų, kai Lietuva buvo paskelbta ne
priklausoma.

Latvių atstovas Fersteris perdavė savų
jų sveikinimus. Dar kalbėjo Lietuvos vo
kiečių pabėgėlių atstovas H. Hohnas, kuris 
palinkėjo lietuviams išlikti lietuviais ir lai 
mingai grįžti į savo tėvų žemę.

Po kalbų sugiedotas Lietuvos himnas. 
Paskui pirm. Vilkaitis pakvietė visus pasi
likti kavutei. Kavutės metu magnetofono 
buvo griežiama liet, liaudies dainų ir šo
kio muzika. Pyragaičius subuvimui paga
mino mūsų šeimininkės Vilke ir L. Rėde- 
rienė. Laikas praleistas maloniuose pokal
biuose. Žaibas

MIRUSIEJI
Jonas Janonis mirė sausio 30 d. Bad 

Zwischenahn. Velionis buvo gimęs 1892 m. 
gruodžio 1 d. Saločiuose, Biržų apsk. Buvo 
savanoris kūrėjas. Iš profesijos buvo var
gonininkas ir mokytojas, dėstęs kurį laiką 
muziką Diepholzo lietuvių gimnazijoje.

Julius Šneideris mirė 1965 m. rugsėjo 16 
d. Kirchheim/Teck. Jis buvo gimęs 1900 
m. lapkričio 10 d., Šakių apskrityje.

Katarina Venckutonienė mirė vasario 
21 d. Wormse, palaidota Gimbsheime, kur 
buvo gimusi 1920 metais.

Herbertas Sterbys žuvo eismo nelaimėje 
1965 m. gruodžio 10 d. Palaidotas gruodžio
15 d. Delmenhorste. Velionis buvo gimęs 
1930 m. rugsėjo 30 d. Klaipėdoje. Paliko 
žmoną ir 4 vaikučius.

Julijona Elena Sterbienė-Gornaitė palai
dota vasario 16 d. Delmenhorste. Buvo gi
musi 1898 m. vasario 5 d. Telšiuose. Velio
nė buvo labai sukrėsta savo sūnaus Her
berto tragiškos mirties, gavo nervų prie
puolį ir iš jo neątsitaisė.

SUKAKTININKAI
Vasario 26 d. ats. majorui J. Černiui su

ėjo 70 metų amžiaus. Jubiliatas yra gimęs 
1896 m. Marijampolės priemiestyje Degu
čiuose. Yra baigęs I-ją Lietuvos Karo Mo
kyklos laidą ir aktyviai dalyvavęs neprikl. 
kovose, kaip savanoris kūrėjas, buvęs ne
laisvėje, sužeistas, apdovanotas ordinais.

Nepriklausomoje Lietuvoje visą laiką 
tarnavo kariuomenėje, išsitarnaudamas 
majoro laipsnį. Išaugino 4 vaikus, kurie, 
kaip ir jų motina, gyvena JAV-bėse. Sukak 
tininkas visą laiką aktyviai reiškiasi lietu
vių veikloje Vokietijoje, skaitydamas pa
skaitas minėjimuose, remdamas skautų 
veiklą, o ypač rūpindamasis Vasario 16 
gimnazija. Eilę metų kas pavasarį atvyks
ta keliom savaitėm į gimnaziją ir tvarko 
jos parką. Būdamas geros sveikatos, mėgs
ta keliauti ir aplanko ne vieną tautietį, ku 
ris yra vienišas, neturįs progų susitikti su 
lietuviais.

Senjorui kun. Adolfui Keleriui vasario 
mėn. suėjo 30 metų nuo jo ordinacijos. Jis 
buvo įšventintas ir priimtas į dvasininkų 
luomą 1936 m. vasario 9 d. Batakių ev. liut. 
bažnyčioje kun. H. D. Strokos.

Sukaktininkas yra gimęs 1906 m. rugsė
jo 14 d. Šmurų kaime, Garliavos parapijo
je. Mokslus ėjo Kauno universitete, kur 
1935 m. baigė Ev. Teologijos fakultetą. Lie
tuvoje kunigavo Batakiuose ir Tauragėje. 
Tremtyje nuo 1948 m. yra Liet. Ev. Liut. 
Bažnyčios senjoru. Nuo pat Vokietijos 
PLB susiorganizavimo yra Kr. Tarybos na 
rys, o iki šių.metų pradžios buvo Vasario
16 gimnazijoj Švietimo komisijoj. Išaugi
no 4 dukras, kurios visos trumpiau ar ij- 
giau mokėsi Vasario 16 gimnazijoje. Dabar 
gyvena Bremene ir aptarnauja lietuvius 
evangelikus Šiaurės Vokietijoje.

PINNEBERGAS
Apylinkės visuot. narių susirinkime vien 

balsiai patvirtinta ikšiolinė apylinkės val
dyba ir revizijos komisija. Tokiu būdu apy 
linkės valdybos pirmininkė yra M. Beren- 
tienė, o jos nariu E. Maziliauskas. V. Če- 
kauskienė eina ir toliau kontrolierės pa
reigas.

Skaitytoju Laiškai
NE TOKS VELNIAS JUODAS...

Mūsų Jonas „Kasdieniškose smulkmeno
se“, rodos, ne vieną kartą savo tėviška ran
ka jaunimą glostė (deja, vis prieš plau
kus). Ačiū jam. Nepykstame.

O š. m. laikraščio Nr. 8, matyt, Jaunimo 
metų proga, jis jau visiškai rimtai už pa
karpos čiumpa, kaltindamas jaunuosius 
chuliganizmu, vagystėmis, padeginėjimais 
ir kitkuo.

Tur būt, teisybė, kad žmonės senatvėje 
labai susmulkėja. Kartais visiškai papras
tas dalykėlis ar koks nekaltas juokas at
rodo jiems sunkiausia problema ar di
džiausias nusikaltimas. Greičiausia taip 
bus atsitikę ir mūsų mielajam Jonui: iš
girdo kažkur kažką, savaip susmulkino, na, 
ir parašė, gal rimčiau nepagalvodamas, ko
kios pasekmės ar žala iš to gali kilti. Ir 
jei mes, jaunieji, tylėsime, tai ir liksime 
tokie, kokius mus Jonas visuomenei pri
statyti nori.

Kas gi atsitiko toje Sodyboje? Kas van
denį paleido ar malūną padegti mėgino? 
Visokių ten buvo privažiavę: ir lenkų, ir 
anglų, žinoma, ir neklaužadų lietuvių. Argi 
reikia už tai visą jaunimą kaltinti? Taipgi 
ir Lietuvių Namai po paskutiniojo jauni
mo baliaus, rodos, vis dar tebestovi, niekas 
nesugriovė jų. Niekas spintų ten nelaužė, 
svetimos duonos nevogė, gyventojų pasidė
tųjų butelių neišgėrė (o tai ypač neįtiki
ma, kad lietuviai pilnus butelius pasidė
tų). Tiesa, vėliau sužinojome, jog iš neuž
rakinto Liet. Namų šaldytuvo šampano 
bonka dingo (matyt, viena ten ir tebuvo). 
Kas atsikimšo ją? Sakome sorry — tos lai
mės neturėjome.

Nepatinka Jonui ir mūsų išvaizda. Pa
matė gal kur vieną kitą bitniką, na, ir vi
si jam apžėlę, apsileidę. Jis, tur būt, norė
tų matyti mus jardo platumo kelnėm, trijų 
nulių mašinėle kirptais plaukais. O tada 
tai būtume geri berniukai: nepagailėtų ir 
Jonas kokio penksvario mums į Jaunimo 
kongresą išpasoginti.

Kviečiame Joną atvykti į mūsų skyriaus 
susirinkimą ar į tautinių šokių repetici
ją ir pačiam įsitikinti, ar tikrai jau mes 
tokie netikę ir kudloti.

Nekaltiname savo senimo dėl labai daž
nai mums rodomų „gerų“ pavyzdžių. Pri- 
sižiūrėjom jų Lietuvių Namuose, sociali
niuose klubuose, per Sekmines Sodyboje: 
pakrūmiais suvirtę, gerkles plėšia, na,’ o 
žodynas...

Argi visi tokie?
Žinoma, ne!
Tačiau, apskritai paėmus, tur būt, visi 

sutiksime, jog „ambasadorių“ senimas turi 
žymiai daugiau, tik gal kažkaip mažiau 
pastebi juos, lyg ir apsipratęs. Bet jei kur 
koks jauniklis ką padaro, gal ir netyčia, 
ką nulaužia, tai, va, jau ir prasideda viso 
jaunimo linksniavimas!

Mielas Jonai, prisimink savo jaunas 
dienas: ar tikrai niekad nesi jokių išdaigų 
padaręs? Ir, kai sekantį kartą jaunimą vėl 
„girsi“, nepamiršk šio žinomo posakio: 
„Ne toks velnias juodas, kaip jį maliavo- 
ja“.

DBLS Londono Liet. Jaunimo Skyrius

DĖL SODYBOS IR SENELIŲ
Kaip matytis, J. Lūža nori, kad Sodyba 

būtų tik pensininkų bei senelių prieglau
da. Kaip jis sako, Sodyba ir buvo perkama 
pensininkams. Tai aš pareiškiu, kad tai 
netiesa. Aš ir kiti iš provincijos Sodybos 
akcijas pirkome ir davėme pinigus jai įsi
gyti, pirmiausia, atostogų vietai ir Bendro
vei sustiprinti finansiškai, o tiktai po viso 
to jau pensininkams.

Esu priešingas Sodybai paversti vien į 
pensininkų prieglaudą. Pirmiausia turite 
atminti, kad Sodyba yra pirkta ne už au
kas, bet akcijomis, ir neturite teisės neatsi
klausę ir negavę sutikimo tai padaryti. Jei 
Sodyba taptų vien pensininkų prieglauda, 
tai tuomet gali ir Sodyba kartu su pensi
ninkais baigti savo gyvenimą, o gal ir visa 
Bendrovė subankrutuoti.

O Bendrovė neturi bankrutuoti. Ji turi 
progresuoti, ir skolos turi būti išmokėtos 
neparduodant Sodybos. Tiktai tuomet gali
ma būtų parduoti, jeigu rastųsi kita geres
nėj ir patogesnėj vietoj nupirkti pigiau ir 
kad būtų tinkama atostogoms ir skautų 
stovyklai, na, gal būt, ir pensininkams. Aš 
ir manau, kad kaip tik ir pensininkams ge
rai kartu su atostogininkais, nes smagiau 
praleidžia vasaros laiką, susitinka su bu
vusiais kaimynais, pažįstamais, na, ir ma
to visą lietuvišką visuomenę, kokia ji yra. 
O atskirti senelius vienus atskirai, mano 
manymu, būtų nežmoniška ir nekrikščio
niška. žinoma, aš čia nekalbu apie ligonis 
ir silpnuosius, o tokiems ir su tokiais tai 
čia, Anglijoje, nėra bėdos, tam yra ligoni
nės.

Be to, aš manau, kad tų pensininkų ne
labai kiek ir atsiras, kurie norėtų pasku
tinį palaiminimą gauti iš J. Lūžos. Vieni 
numirs savo šeimose, kiti ligoninėse, 6 kiti 
šiaip kur, ir pamatysime, kad tų pensinin
kų jau ir nebėra. O jaunoji karta liks, ir 
jai bus reikalinga Sodyba. O atostoginin- 
kų, tai, aš manau, vis bus, kad ne lietuvių, 
tai kitų.

A. Žukauskas, Manchesteris

BANKROTAS DĖL RAIDĖS
„Europos Lietuvio“ Nr. 8 išspausdintas ■ 

S. M. pasisakymas „Raidžių priedangoje“, fl 
kuris neišlaiko jokios kritikos.

S. M. užsispyręs reikalauja, kad kiti po 
savo straipsniais bent inicialais pasirašy- I 
tų, kaip jis darąs. Tačiau toks noras kitam | 
primesti savo vėlią panašus į diktatūrą. Vi | 
suose laikraščiuose galima rasti korespon
dencijų slapyvardėmis, raidėmis ir net be 
jokių ženklų. Tai išraiška demokratinės 
laisvės ir pagarba autoriui. Todėl S. M. 
priekaištas neturi jokio pagrindo, nes tai 
prieštarauja autoriaus valiai ir žurnalisti- 1 
kos principams. Ir pats S. M. pilnai nepasi
rašė, nutylėdamas vardą ir pavardę. Juk 
ne visi žino, kas tas S. M. ir ko jis nori. 
Kam slėptis po inicialais, kaip pelei po 
šluota? Tai, ką jis kitam taiko, galima ir ■ 
jam pačiam pritaikyti.

Paklydęs savo veiklos taktikoje, S. M. 
skundžiasi, kad iš priešingos pusės šaudo- ; 
ma „sunkiąja netiesos artilerija“. Matyt, 
jam pasidarė per karšta savuose melo, į 
šmeižtų ir intrigų apkasuose. Dabar nore- » 
tų jis pigiai pasiteisinti, kitam priskirda
mas netiesą, bet nenurodo, kur ta netiesa. . 
Dėl padarytų „skylių pastogėje“ (EL Nr. 
50) korespondentas neberanda atsakymo, 
bijodamas apie tai net ir užsiminti. Iš visa 
ko aišku, kad S. M. pritrūko argumentų 
dėl faktų ir pradėjo kibti prie raidžių, kaip 
paskutinio išsigelbėjimo iš keblios padė
ties. Ar tai ne sumenkėjimo ženklai?

Lietuviškas priežodis teisingai sako: „Ne į 
kask duobės kitam, nes pats įkrisi. Tai į 
vaizdžiai šiuo atveju parodo S. M. polemi- s 
kos bankrotas dėl raidės. K.

VASARIO 16 SALEZIEČIŲ GIMNAZIJOJ
Kruopščiai paruošta Vasario 16 šventė 

Castelnuovo Don Bosco Saleziečių gimna
zijoj buvo atšvęsta sekmadienį, vasario 20 
d. Šv. Mišias atlaikė ir progai pritaikytą 
pamokslą pasakė įstaigos direkt. kun. Pr. 
Gavėnas. Moksleivių chorui vadovavo įstai ' 
gos katechistas kun. St. Šileika.

Gražiai išpuoštame salone iškilmingą 
šventės minėjimą atidarė kun. M. Burba, 
ateitininkų draugovės dvasios vadas, pa
kviesdamas įstaigos direktorių kun. Pr. Ga 
veną ir svečią iš Romos kun. prof. J. Ze- 
liauską prie garbės stalo. Sekė formalus 4 
moksleivių priėmimas su įžodžiu į ateiti
ninkų draugovę. Tai moksleiviai: Giliau
tas Barauskas ir Petras Viržintas iš Angli
jos, Petras Dauknys ir Adolfas Tutlys iš 
Vokietijos.

Po atetininkų himno sekė svečio iš Ro
mos kun. prof. J. Zeliausko paskaita.

Minėjimas baigtas Tautos himnu.
Po ypač skaniai paruoštų pietų (virtuvė

je darbuojasi seselės lietuvaitės) buvo iš
pildyta ilga ir įvairi kultūrinio - meninio 
turinio programa.

Programa pradėta įstaigos dūdų orkest
ro pasirodymu — maršu. Dirigentas kun. 
St. Petraitis. Jaunimo choras, diriguoja
mas kun. M. Burbos, gražiai išpildė visą ei- ■ 
lę tautinių dainų. Lygiagrečiai išpildyti ir
gi kun. M. Burbos paruošti tautiniai šo
kiai. Su įsigyvenimu eilėraščių padekla
mavo Albertas Mezals, Ričardas Mauru
kas, Vincas Zelionka.

Reikia pasakyti, kad jaunimas darė ste
buklus ne tik techniškai pasiekdamas gra 
žiu rezultatų, bet dargi kiekvieną ilgos pro 
gramos numerį giliai išgyvendamas. Už
baigos žodyje kun. J. Zeliauskui neliko nle 
ko kito, kaip pasidžiaugti pasiektais lai
mėjimais, o ypač palinkėti programoj pa
rodytą entuziazmą pratęsti per visus šiuos s 
jaunimo metus, net per visą gyvenimą,

Būtų nepilna įstaigos jaunimo išgyven-- 
tos šventės kronika, jei nesuminėtume pa
ruoštos kultūrinio - meninio turinio paro
dėlės. Ir ko tenai nebuvo: ir albumų su gra 
žiausiais Tėvynės vaizdais, ir Lietuvoj ėju
sių žurnalų ir apskritai spaudos pavyzdžių, 
ir liaudies meno eskponatų, kaip smuike
lių, juostų, gintarinių daiktų, ir iš laikraš
čių iškirptų įdomesnių vaizdų bei aprašy
mų, ir pagaliau pačių moksleivių atliktų 
darbelių: iš faneros mozaikiniu būdu susta 
tytų prasmingesnių Lietuvos pastatų bei 
paminklų, ir drožinių bei piešinių, vaizduo 
j ančių liaudies meno motyvus ar Lietuvos 
istorijos įvykius.

Reikia tikrai pasidžiaugti mūsų jaunimo 
veržlumu net grynai patriotiniuose pasi
reiškimuose. Tik kad vyresnieji sugebėtų 
tinkamai ateiti jam į pagalbą ir jį suprasta

(Z)
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