
KAI KALTIEJI BANDO KALTINTI TRYS MILIJONAI
Praėjusiais metais „Minties" leidykla iš

spausdino Jacovskio knygą „Už grotų", 
kurioje pasakojama apie „buržuazinės" 
Lietuvos kalėjimus ir policiją. Kokia tiesa 
joje kalbama, matyti iš Komunistų parti
jos organe „Komuniste" B. Baranausko 
pateikto trumpo jos turinio atpasakojimo, 
kuriuo knyga pristatoma skaitytojams. Ja
me tarp kitko rašoma: „žvalgyboje suim
tieji revoliucinio judėjimo dalyviai buvo 
žiauriai kankinami, siekiant išgauti iš jų 
apkaltinimui reikalingos medžiagos. Kan
kinimui naudojami dar inkvizicijos laikų 
įrankiai ir naujausia .technika*. Kai kurie 
kankinimų įrankiai parodyti knygoje ,Už 
grotų'. Žvalgyba ir tokiomis priemonėmis 

| neišgavusi suimtųjų prisipažinimo, grieb-
ę davosi provokacijų, sudarinėdavo revoliu-

cionieriams sufalsifikuotas bylas...“ ir t.t.
Tokias baisias kančias tekę iškentėti ko

munistams nepriklausomoje Lietuvoje. Ta
čiau visi jie buvę nepalaužiami kovotojai. 
Kaip pagalvojame, rusų komunistų vadai, 
palyginti su lietuviais, buvę tik silpnava
liai nykštukai. Stalino milicijos paspausti 
jie prisipažino prie nebūtų nusikaltimų ir 
tapo likviduoti. Nūn tikra bėda su jais. Pa
sirodo, įvykęs apsirikimas. Dabar tenka 
visus plauti, baltinti, reabilituoti.

O lietuviškieji komunistai, iškentėję 
„inkvizicijos laikų“ ir „naujausios techni
kos“ kankinimus smetoniniuose kalėjimuo
se, stovį šiandien prieš mus švarūs ir išdi
dūs laimėtojai. Jie yra pavyzdys visiems 
komunistams. Todėl Baranauskas leidinio 
recenziją baigia tokia pastaba: „Šis kruopš 
čiai dokumentuotas veikalas turės tiek 
mokslinės vertės, tiek ir didelės auklėja
mosios reikšmės mūsų jaunajai kartai. Ši 
knyga padės jaunimui pažinti mūsų liau
dies, jos geriausių sūnų kovas dėl laisvės, 
dėl socializmo...“

Gražūs ir įtaigingi žodžiai! Net mus pa
gavo noras pažinti geriausius mūsų liau
dies sūnus ir jų kovas.

Tenka prisipažinti, jog anuomet, gyven- 
,__ Žjįjni laisvoje Lietuvoje, nieko negirdėjo

me apie tuos karžygius. Laikas nuo laiko 
pasirodydavo spaudoje žinutės apie polici
jos susektus ir teismo nubaustus komunis
tus, daugiausia svetimos tautybės asmenis, 
kurie buvo sovietų agentai. Tai ir viskas. 
Tik dabar sužinome, jog lietuvių komunis
tų veikla buvusi tokia stipri, kad drebinu

f SeįitiįnioS
APSISTOS KREMLIUJE

Prez. de Gaulle'iui, kuris birželio mėn. 
važiuoja į Sov Sąjungą, pasiūlyta apsisto
ti pačiame Kremliuje. Tai pirmas toks pa
siūlymas užsienio aukštam asmeniui nuo 
pat revoliucijos metų.

Prezidentas rusus sveikins rusiškai, o 
gal dar bus pakviestas pasakyti kalbą 
aukščiausiam sovietui.

BUDISTAI GRASINA
Kovodami prieš Pietų Vietnamo vyriau

sybę, susitelkę Da Nang mieste budistai 
vienuoliai ir jų rėmėjai paprašė amerikie
čius, kad jie ateitų pagelbėti, o jei neatei
sią, tai jų karinė bazė būsianti susprog
dinta.

Miestą apšaudo P. Vietnamo vyriausy
bės artilerija.

DEMOKRATIŠKAI IŠMESTAS
Kongo parlamentas nubalsavo atimti at

stovo teises Čiombeį. Sakoma, kad tai reiš
kia galą jo politinei veiklai.

Kai Kongas gavo nepriklausomybę, 
Čiombė stengėsi atskirti nuo to krašto pa
čią turtingiausią Katangos provinciją. Ta
da jis buvo kaltinamas, kad tarnaująs už
sienių kapitalistams, kurie turi Katangoje 
kasyklas. Bet 1964-1965 m. jis buvo Kongo 
ministeriu pirmininku, ir iš tų pareigų jį 
prezidentas pašalino.

) 
KOSYGINAS EGIPTE

Su didžia pagarba Egipte buvo priimtas 
Sov. Sąjungos min. pirm. Kosyginas — 
pats prez. Nasseras jį visur lydėjo.

Kosyginas visur pritarė Nassero politi
kai, nes sovietams parankus tas dalykas, 
kad Nasseras arabų kraštuose mažina Va
karų įtaką.

BRITANIJOS LAIKYSENA
Britanijos atstovas pasitarimuose Va

šingtone pareiškė savo vyriausybės įsitiki
nimą, kad pirmenybė turi būti teikiama 
NATO perorganizavimui, o ne tam, ar 
Prancūzija bus palanki Britaniją įsileisti į 
Bendrąją Rinką. Vadinas, Britanija atme
ta mintį, kad reikia gerintis Prancūzijai. 

si „buržuazinės“ valstybės pamatus. Todėl 
nenuostabu, kad ir kalėjimai buvo skirti 
ne kriminaliniams kaliniams laikyti, bet re 
voliucijai pasmaugti. Leidinyje teigiama, 
kad „visų rūšių kalėjimai buvo klasinio 
keršto įstaigos ir juos buvo stengiamasi 
dar labiau tam reikalui pritaikyti“.

Iki šiol mes galvojome, kad nepriklauso
mos kalėjimuose sėdėjo nusikaltėliai, o 
juos saugojo dori žmonės. Tik Jacovskio 
knyga „Už grotų“ atvėrė akis. Pasirodo, 
jog buvę atvirkščiai: kalėjimuose buvę kan 
kinami doriausi asmenys. Juos saugoję ir 
kankinę visuomenės atmatos. Baranauskas 
rašo: „Tai dažniausiai būdavo prasigėrę 
valdininkai, valdinio turto grobikai, nusi
kaltę policijos tarnautojai ir kariškiai. Ka
lėjimų prižiūrėtojų tarpe buvo toleruoja
mas ir skatinamas sadistiškas elgesys su 
kaliniais“.

Iš aprašymo būtų galima pagalvoti, jog 
kalinių prižiūrėtojais buvo komunistai. 
Bet kadangi pastarieji sėdėjo už grotų, tai 
aišku, kad jie savęs prižiūrėti negalėjo. 
Nors iš tolimesnio pasakojimo ryškėja, kad 
komunistai „buržuaziniuose“ kalėjimuose 
buržuaziškai ir gyveno: leido laikraštukus, 
atsišaukimus, gavo Raudonosios pagalbos 
moralinę ir materialinę paramą. Net už 
grotų sėdinčių komunistų šeimos būdavo 
Sovietų Sąjungos ir tarptautinių komunis
tinių organizacijų remiamos. Tos pačios 
institucijos rūpindavosi ir iš kalėjimų pa
leistų partiečių rėmimu. Taigi patekimas į 
„buržuazinius“ kalėjimus užtikrindavo ko
munistams įr jų šeimoms pragyvenimą vi
sam amžiui.

žinoma, jei teismuose kaltinami ir kalė
jimuose laikomi jie elgdavosi pagal Mask
vos instrukcijas: rėždavo propagandines 
kalbas, atsisakydavo prašyti pasigailėjimo, 
nesilaikydavo kaliniams nustatytos tvar
kos ir kitaip provokuodavo teismines įstai
gas. Kaip Baranauskas sako: „... jie jaus
davosi buržuaziniame teisme ne kaltina
maisiais, o kaltintojais“.

Tos užuominos ir išduoda galvojantiems 
skaitytojams, kam iš tikrųjų tarnavo lie
tuviškieji komunistai ir kas juos globojo. 
Tai ta pati Maskva, kuriai įr šiandien išti
kimai jie tarnauja. Tik dabar nebe slaptai 
savo globojamuosius ji šelpia, bet viešai 
apdovanoja stambiais ordinais, titulais ir 
dar stambesnėmis vietomis bei algomis ir

DIENOS -Į
ERHARDAS LONDONE

Šios savaitės pradžioje Londone lankėsi 
Vokietijos kancleris Dr. Erhardas ir tarėsi 
su Britanijos vyriausybe dėl NATO peror
ganizavimo, Britanijos įstojimo į Bendrąją 
Rinką, Rytų-Vakarų santykių ir Vokieti
joje esančių britų karinių dalinių išlai
kymo.

PASKELBTOS BAZIŲ SUTARTYS
Amerikiečiai paskelbė 1951-1958 m. su 

Prancūzija pasirašytąsias slaptas sutartis 
dėl karinių bazių.

Sutartyse nurodyta, kad amerikiečiai 
turės bazes tol, kol veiks NATO sutartis 
arba kol abi pusės sutars jas panaikinti.

Sutarčių atsimetė Prancūzija, bet ji aiš
kina, kad amerikiečiai tas bazes naudoja 
tokiems kariniams veiksmams, kurių Pran 
cūzija nepateisina.

STIPRINAMA SIENA
Rytų Vokietija ties dalimi savo sienos 

su Vakarų Vokietija stato plieno ir cemen
to sieną.

Ligi šiol buvusi tvora nuverčiama.

AR LIKS DIVIZIJOS VOKIETIJOJE?
Nuo liepos 1 d. Prancūzija atsiima savo 

karinius dalinius iš NATO pajėgų. Iki šiol 
ji laikė apie 70.000 karių Vokietijoje, ku
rie ten buvo kaip NATO daliniai. Ji palik
tų tuos karius, bet jau lyg ir kaip okupa
cines pajėgas. Tačiau Vokietijos vyriausy
bei tokia sąlyga nepatinka. Tai dabar aiš
kinamasi, ar tos prancūzų divizijos iš viso 
liks Vokietijoje, ar bus atitrauktos

Vokietija tų divizijų norėtų.

KO RUMUNIJA NORI?
Rumunija painformavusi Sov. Sąjungą, 

kad sovietinis požiūris į Europos saugumą 
esąs nerealistiškas, kad sovietiniai kari
niai daliniai Rytų Europoje nebereikalingi, 
nes sumažėjęs karo pavojus, kad sovietai 
patys turi mokėti už savo karinių dalinių 
išlaikymą užimtuose kraštuose ir kad Var
šuvos pakto kariniams daliniams turi va
dovauti ne rusų generolas visą laiką, bet 
iš eilės visų tam paktui priklausančių kraš 
tų atstovai. 

asmeninėmis pensijomis. Tuščias darbas 
būtų bandyti nepriklausomos Lietuvos ka
lėjimus palyginti su sovietiniais kankini
mų namais. Tai būtų tas pats, ką praban
gius maharadžų rūmus gretinti su sovieti
nio žmogaus gyvenamuoju plotu...

Augustinas Upėnas

Kas pardavinėja Lietuvos gaminius?

Pasakojime apie „Lietuvos pramonės“ 
parodymą Leipcigo mugėje Tiesoj tarp ko 
kita yra ir toks išsitarimas:

„Prancūzijos, Švedijos, Vakarų Vokieti
jos ir kitų šalių komerciniai atstovai vedė 
derybas su tarybinių užsienio prekybos or
ganizacijų atstovais dėl Lietuvos prekių 
pirkimo“.

Taip, pagaliau Tiesoj (1966-101) atvirai 
pasakyta, kas parduoda „Lietuvos prekes“. 
(Užsienių prekybos organizacijos yra 
Maskvos „Vnieštorg“). Papasakojimas 
apie tai kažkodėl pavadintas „Tegyvuoja 
mūsų draugystė!“... (Elta)

Bruzdėjimas prieš darbdavius

Šiauliuose, Elnio batų fabrike (buv. Nu- 
rdkų), įvyko komjaunuolių ir.vėliau net to 
fabriko komunistų partijos narių bruzdė
jimas prieš fabriko vyresnybę, prieš fabri
ko skyrių vedėjus-meistrus. Ne politinis 
sąjūdis, o grynai skriaudžiamųjų darbinin
kų pasišiaušimas prieš darbdavius ar jų 
atstovus meistrus dėl jų grubaus elgesio su 
darbininkais. Bruzdėjime iniciatyvos ėmėsi 
komjaunuoliai ir komunistai ne dėl to, kad 
jie tokie, o tik todėl, kad jiems „drąsiau *. 
Ir tai nedaug laimėjo: „įsivyravo ne taika, 
o tik paliaubos“, — rašo Komjaunimo Tie
sa. Ir rašo, jog fabrike sklinda nusivyli
mas ir kalbama, kad „veltui stengėmės: 
viršininkai visuomet teisūs; dabar dar pri- 
sikentėsim“... Paaiškėjo, kad „klasių ko
va“ neišnyko ir grynai „socialistinėj 
įmonėj“. (Elta)

Telefono klausimas
Tuo metu, kai didžiuojamasi, kad jau iš 

Vilniaus net ir į Kauną ar Šiaulius esą ar 
netrukus būsią galima telefonuoti automa
tiškai ir kai kitur automatiniai telefonai
siekia per visą kontinentą, Naujosios Vil
nios muzikos mokykla telefono iš viso dar 
neturi ir veltui stengiasi gauti bent lygia
gretį telefoną (ant vienos linijos) su greti
ma pradine mokykla. Tėvų komiteto pir
mininkas per Sov. Litva laikraštį teirauja
si, nejaugi tokio klausimo negalima su
tvarkyti be Ryšių ministerijos sprendi
mo... Ryšių ministerijos padalinys („Są- 
junginė-respublįkinė ministerija“) yra ten 
pat, Vilniuje, bet be Maskvos viršininkų 
leidimo telefono mokykloje kažkaip nepa
jėgia įrengti. (Elta)

Ieškomi darbininkai
Gegužės 5 d. „Perkėlimo ir organizuoto 

darbininkų telkimo valdybą“ paskelbė 
kvietimą įvairių profesijų statybininkams 
ir įvairiems darbininkams registruotis į 
nuolatinius statybos darbus Šialiuose, Aly
tuje ir Panevėžyje, šį kartą skelbimas pasi 
rodė tik Tiesoj (lietuviškoj). Balandžio 
13 d. panašus kvietimas į Šiaulius, Alytų 
ir Naująją Akmenę buvo paskelbtas tik 
Sovietskaja Litva (rusiškai). (Elta)

EUROPOS DIENA
Kasmet gegužės 5 d. Vakarų Europoje 

švenčiama kaip „Europos diena'*. Tuo no
rima pabrėžti laisvų ir demokratinių Euro
pos tautų solidarumą ir vieningumą.

Lueneburge, šiaurės Vokietijoje, „Euro
pos diena“ šiemet buvo minima ypač iškil
mingai. Iškilmės įgavo ypač reikšmingą 
pobūdį, svarbiausia, dėl dviejų priežasčių: 
1) jose dalyvavo Niedersachseno vyriausy
bės narė, tremtinių reikalų ministerė po
nia M. Meyer-Sevenich (socialdemokrate) 
ir 2) iškilmės vyko šūkiu ieškoti išsilygini- 
mo su Rytų Europos tautomis.

Kalbėtojais buvo pakviesti keturių tau
tų atstovai: Pasiuntinybės patarėjas Dr. A. 
Gerutis, atstovavęs visoms trims baltų tau
toms, ukrainietis M. Livyckyj, Ukrainos 
Tautos Tarybos pirmininkas (Muenchen), 
belgas prof. dr. Peeter (Gent) ir olandas 
Dr. Waltman (Maastrich). Po atskirų tau
tų kalbėtojų kalbą pasakė ministerė ponia 
Meyer-Sevenich. Iškilmėms vadovavo par
lamento narys W. Baselau.

Dr. Gerutis savo kalboje išvedė, kad 
esantieji Baltijos kraštuose režimai nesi
remia laisva tautų valia: jie buvo primesti 
Sovietų Sąjungos karinės jėgos, kuria jie

ii' šiandien tesiremia. Pasak kalbėtoją, bal
tų tautos priklauso vakarų kultūrai, ir jos 
karštai pritaria pastangoms apjungti Eu
ropą laisvės, tautų apsisprendimo ir taikos 
principais. Savo kalbą kalbėtojas baigė 
šiais žodžiais: „Kaip baltams yra aišku, 
kad vokiečių tautos padalijimas į dvi dalis 
(rytų ir vakarų) tėra laikinis reiškinys, 
taip vakarai turi įsisąmoninti, kad baltų 
tautos trokšta išsivadavimo iš Maskvos 
joms smurtu primesto režimo ir nori gy- 

'venti laisvėje ir nepriklausomybėje“.
Iškilmės vyko Lueneburgo rotušės kuni

gaikščių salėje, kuria leidžiama naudotis 
išimtinais atvejais. Prieš tai „Europos die
nos“ rinktiniai dalyviai susirinko Luene
burgo Akademijos rūmuose, kur buvo iš
klausytas pranešimas apie tai, kaip komu
nistinis režimas spygliuotomis vielomis, 
užminuotomis mirties zonomis ir panašio
mis priemonėmis atitvėrė Vokietijos rytų 
zonos gyventojus nuo laisvojo vakarų pa
saulio. Dalyviai buvo nuvežti į demarkaci
jos liniją ir patys galėjo stebėti spygliuo
tas vielas, mirties zonas ir stebėjimo bokš
tus, iš kurių kontroliuojamas bet kuris ju
dėjimas sovietinėje zonoje.

Sovietinės statistikos įstaigos padalinys 
Vilniuje, vadovaujamas Boriso Dubasovo, 
gegužės 6 d. paskelbė, kad „LTSR“ terito
rijoj jau pasiektas trijų milijonų gyvento
jų skaičius. Kiti tos pačios įstaigos parei
gūnai nežymiai priminė, kad toks Lietuvos 
gyventojų skaičius jau yra buvęs 1940 me
tais... (Komjaunimo Tiesa, 1966-90).

Natūralinis gyventojų prieauglis (skir
tumas tarp gimimų ir mirimų) dabar esąs 
11-12 per metus kiekvienam tūkstančiui 
gyventojų. (Paskutiniaisiais Lietuvos ne
priklausomybės metais buvo 10-11).

Natūralinė gyventojų apyvarta 1965 me
tais buvusi: gimė 52.560 (vidutiniškai 144 
kasdien, arba vienas kas 10 minučių), mirė 
21 tūkstantis (vidutiniškai 57-58 kasdien, 
vienas kas 25 minutės). Taigi iš tikrųjų 
pereitų metų natūralinis prieauglis buvo 
mažesnis, negu 11 iš tūkstančio. Didesnis 
jis kurį laiką buvęs ankstesniais metais.

Bet prie natūralinio gyventojų prieaug
lio prisideda dar ir mechaninis — skirtu
mas tarp „imigracijos“ ir „emigracijos“. 
Dubasovas nurodo, kad 1965 metais tas 
prieauglis buvęs 16.400, tai yra, po 45 kas
dien, arba po vieną kas 32 minutės... Tarp 
ko kita, kai natūralinis prieauglis 1965 me
tais kiek pamažėjo, šis mechaninis prie
auglis buvo trim tūkstančiais didesnis, ne
gu 1964 metais. Pernai natūralinio prie
auglio buvo nepilni 32 tūkstančiai, o me
chaninio — daugiau kaip 16 tūkstančių, 
taigi kiekvienai porai natūralaus prieaug
lio tenka daugiau kaip po vieną naują 
„imigrantą".

Be to, Dubasovas nutyli tos „imigraci
jos“ ir „emigracijos“ visą apyvartą, tai 
yra, nutyli, kiek iš viso atvyksta ir kiek 
išvyksta, ypač nutyli, kiek ton sąskaiton 
lietuvių „išjuda“ iš Lietuvos. O tik išvyku
sių skaičių pridėjus prie to 16 su kaupu 
tūkstančių būtų matyt, kiek iš viso rusų 
įsikraustė Lietuvon 1965 metais. Kas tie 
atvykstantieji, Dubasovas (pats atvykėlis) 
pasakė visai atvirai:

„I Lietuvą daugiausia atvažiuoja iš Ru
sijos Federacijos, Baltarusijos, Ukrainos. 
Tai — įvairiausių profesijų žmonės, kurie 
mums taip reikalingi įsisavinant naujas 
pramonės šakas“...

Tie „mums“ reikalingi imigrantai trau
kia daugiausia į miestus, kur steigiama 
irgi „mums“ reikalinga pramonė... Tiesa,

JPA S A LL YJE
— Houstone, JAV, dirbtinę širdį gavęs 

žmogus mirė, bet spėjama, kad mirties 
priežastis buvusi visiškai kita, ne širdis.

— „Karštoji“ telefono linija tarp Va
šingtono ir Maskvos gegužės 20 d. buvo 
kelioms valandoms nutrūkusi, kai sustrei
kavo Helsinkio (Suomijos) pašto inži
nieriai.

— Europos Ekonominės Bendruomenės 
kraštams trūksta 550.000 darbininkų, ypač 
Vokietijai ir Olandijai, dėl to siūloma pa
siųsti ten italus, kurių yra 220.000 be
darbių.

— Sovietai skelbia, kad 22 dienas erdve 
skraidžiusieji 2 šunes kelionėje buvo ne
tekę svorio ir raumenų ir žemėje apie 10 
dienų nebemokėjo kaip reikiant vaikščioti.

— Afrikoje iš kiekvienų 10 vaikų tarp 
3 ir 5 miršta kūdikystėje ir 4 iš 10 nepa
siekia suaugusio amžiaus.

— V. Vokietija 1965 m. pagamino 2.440. 
000 automobilių ir arti pusės jų pardavė 
užsieniams.

Dubasovas lyg teisinasi, kad Vilniaus mies 
to pereitų metų mechaninis prieauglis 
(8.400) buvęs daugiausia ne iš Rusijos, o 
iš kitų Lietuvos miestų (6.900). Tačiau nu
tylėjo, kas ir iš kurių miestų persikėlė Vil
niun bei kas jų vieton atvyko į kitus 
miestus. (Elta)

TAUTYBĖS IR INTELIGENTIJA

Oficialioj rusų statistikoj šešios rusų 
valdžioj esančios tautybės yra maždaug 
vienodo didumo. 1959 metų surašymo duo
menimis, trys Kaukazo tautos kiek dides
nės už lietuvių, būtent: azarbaidžaniečių 
buvo 2,9 mil., armėnų —2,8, gruzinų 2,7 mi 
lijonai. Lietuvių tada buvo suskaityta 2,3 
mil. Beveik tiek pat ir žydų (visame plo
te) — irgi beveik 2,3 mil. Moldavų — 2,2 
mil.

Bet studentų, specialinių mokyklų moks
leivių ir mokslininkų skaičium tik molda
vai žymiai atsilieka nuo lietuvių, o žydai, 
kurių beveik tiek pat, kiek lietuvių, toli 
pralenkia visus.

Prieš dvejus metus aukštųjų mokyklų 
studentų skaičium lietuviai tarp tų šešių 
tautybių buvo tik penktoj vietoj: žydų stu 
dentų buvo 83.000, gruzinų 62.000, armėnų 
49.000, azarbaidžaniečių 43.000, lietuvių 36. 
000 ir moldavų- tik 18.000.

Specialybių besimokančių skaičium lie
tuviai buvo antroj vietoj: žydų — 51 tūks
tantis, lietuvių — 43, armėnų ir azarbai
džaniečių po 33, gruzinų — 28 ir moldavų 
14 tūkstančių.

Mokslininkų (įskaitant aukštųjų mokyk
lų dėstytojus) skaičium lietuviai tarp tų še 
šių tautybių irgi turėjo penktą vietą, o žy
dai jų tarpe ne tik pirmieji, bet ir tų pozi
cijų turėjo daugiau, negu visos kitos tokio 
paties dydžio tautybės drauge sudėjus. Bū
tent, žydų mokslininkų tais metais visame 
rusų valstybės plote buvo 48 tūkstančiai 
(plg. su 37 milijonais ukrainiečių, turėju
sių 59.000 mokslininkų), o armėnų moksli
ninkų suskaičiuota 12.000, gruzinų 11,7 
tūkst., azarbaidžaniečių 7,2 tūkst., lietuvių 
4,7 tūkst. ir moldavų tik 1 tūkstantis. (E)

NAMAS GALI BŪTI ATIMTAS IR 
NEATIMTAS

Vilniuje paskelbė „LTSR Civilinio Ko
dekso" pakeitimą, kuriuo nustatoma, kad 
„Pilietis, kuris statosi arba perstato gyve
namąjį namą (arba jo dalį), ūkinį pastatą 
ar įrenginį, neturėdamas reikiamo leidimo 
ar šiurkščiai pažeisdamas patvirtintą pro
jektą, neturi teisės šio pastato parduoti, 
padovanoti ar išnuomoti ir pan. Šis pasta
tas rajono (miesto) Tarybos vykdomojo 
komiteto sprendimu nugriaunamas paties 
statytojo ar jo sąskaita. Užbaigtas statyti 
ar perstatytas gyvenamas namas gali būti 
teismo sprendimu neatlyginamai paimtas 
ir perduotas į vietinės Tarybos fondą, o iš 
statytojo ir su juo gyvenančių asmenų teis 
mine tvarka gali būti atimta teisė naudo
tis gyvenamuoju plotu tame name-*.

Pirmoji šio nuostato dalis gali atrodyti 
lyg skirta saugoti, kad nebūtų vykdoma 
techniškai ir architektūriškai neleistina 
statyba. Bet antroji dalis tą mintį pašali
na, nes pastatytą ar paerdvintą namą sie
kiama ne panaikinti, ne taisyti, o tik atim
ti iš „privatininko“. Būdinga, kad toks pa
statas gali būti atimtas, bet gali būti ir ne
atimtas. Kuriais atvejais galės būti į „ne
reguliarumus“ užsimerkta, įstatymas, ži
noma, nenurodo. (Elta)

Mažasis princas Mikaliūnas
Du tūkstančiai berniukų iš Lietuvos ir 

Rusijos buvo siūlyti Mažojo princo rolei A. 
Žebriūno rengiamame filme „Mažasis prin 
cas“. Pasirinktas šešiametis Evaldas Mika
liūnas, iš Vilniaus.

Filmas bus spalvinis ir plačiaekraniais. 
Scenarijų, pagal Saint-Exupery veikalą, pa 
rašė pats režisierius Arūnas Žebriūnas 
(veikalo autorius — prancūzų rašytojas ir 
lakūnas, žuvęs kare 1944 m.). Filme reika
lingi trys aktoriai, iš kurių svarbiausias — ' 
Mažasis princas. Suaugusiojo (žmogaus 
penkiuose asmenyse) vaidmeniui pakvies
tas Panevėžio dramos teatro aktorius Do
natas Banionis, o lakūno — gruzinų kino 
aktorius Otaras Koberidze. Filmuos Al
girdas Digimas. Dailininkas — Leonardas 
Gutauskas, kompozitorius — Teisutis Ma- 
kačinas. Filmavimas iš dalies vyks Vil
niaus studijoje, iš dalies Kara Kūmų dyku 
moję, Vidurinėje Azijoje. Vilniaus Tiesos 
pateikta informacija nemini, kokia kalba 
bus vaidinama. Kitais atvejais toks klau
simas nekyla, bet šiuo atveju tos informa
cijos pasigendama, nes filmas aiškiai taiko 
mas platesnei rinkai, be to, dalyvauja akto 
rius gruzinas. (E)
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A. A. KAZYS OBOLĖNAS
Balandžio 20 d. mirė paskutiniaisiais 

metais JAV gyvenęs žurnalistas Kazys 
Obolėnas, kuris, be kita ko, yra kurį laiką 
redagavęs ir „Britanijos Lietuvį“.

K. Obolėnas — vienas mūsų senosios 
gvardijos žurnalistų. Kai nemaža dalis mū
siškių žurnalistais pasidaro pripuolamai ir 
jau vyresnio amžiaus pasiekę, šalia kitų 
darbų išeidami stažą, tai K. Obolėnas pasu 
ko tuo keliu dar visiškai jaunas. Žurnaliz- 
mas buvo jo profesija ir duona.

Gimęs 1898 m. gegužės 22 d. Degutiškėje, 
Daugėliškio valse., Švenčionių apskr., 
spaudoje pradėjo bendradarbiauti jau 1920 
m., vadinas, vos tik persiritęs per 20 savo 
amžiaus metų.

1924 m. šitas jaunas vaikinas jau reda
guoja „Trimitą“, anuomet populiarų šau
lių Sąjungos leidžiamąjį savaitraštį. Čia 
jis išdirba iki 1930 m. Tada vėl ketvertą 
metų dirba kito populiaraus savaitraščio 
— „Mūsų Rytojaus“ — redakcijos sekreto
riumi, dar porą metų Kauno miesto savi
valdybėje spaudos pareigūnu. Į spaudą 
grįžta 1935 m. — ketvertą metų redaguoja 
„Mūsų Krašto“ savaitraštį, o 1938-39 me
tais dirba kaip lietuvių spaudos korespon
dentas užsieniuose.

1940 m. nuo pradžios K. Obolėnas ryž
tasi dirbti žurnalistinį darbą visiškai sa
varankiškai, nepriklausomai vykdyti savo 
pažiūras į spaudos vaidmenį. Tada jis pats 
pradeda leisti ir redaguoti žurnalą „Savai
tę“, bet sovietinė okupacija tą darbą nu
traukė. 1942-1944 metais jis vėl tęsia atgai 
vintosios „Savaitės“ leidimą, šis jo savait
raštis anuomet buvo įsigijęs nemažo popu
liarumo. Žinoma, prie populiarumo prisi
dėjo tai, kad tada iŠ viso maža buvo lietu
viškos spaudos, dėl to ji buvo mielai grobs 
tomą. Bet daug reiškė ir K. Obolėno pa
stangos duoti kitokį leidinį, negu mūsuose 
pagal visas spaudos tradicijas buvo įpras
ta. Mūsų spaudos tradicija yra daugiausia 
mokyti, agituoti, skatinti, raginti. K. Obo
lėnas, kiek anuometinės okupacinės sąly
gos leido, bandė duoti žmonėms daugiau 
paskaityti, sudominti juos aprašymais ir 
iliustracijomis.

Pokario metais Vokietijoje jis bendra
darbiavo „Mūsų Kelyje“, „Tėviškės Gar
se“ ir kituose laikraščiuose. Su kitais žur
nalistais 1946 m. jis buvo įsteigęs „Trem
tinių Žinių“ laikraštį.

Persikėlęs gyventi į Britaniją, 1949 m. 
buvo pakviestas redaguoti „Britanijos Lie
tuvio“ ir redagavo jį iki 1952 m. Paskui 
(1952 m.) dirbo Vliko informacinėj tarny
boj, bendradarbiavo (1955-57) Amerikos 
Balso lietuviškoms valandėlėms. Nusikėlęs 
į JAV, vis mažiau beturėjo progų ir sąlygų 
įsijungti į lietuvišką spaudą, ypač kaip pa
tyręs redaktorius su savo idėjomis.

Reikšdamasis visuomenėje šalia savo tie 
sioginio darbo, K. Obolėnas daugiausia vis 
būdavo susijęs su tais reikalais, kurie buvo 
artimiausi jam: su žurnalizmu ir atstovavi 
mu žurnalistams. Dar 1925 m. su Matu 
Šalčium prie „Trimito“ jis buvo suorgani
zavęs pirmuosius Lietuvoje korespondenci 
nius kursus reporteriams, stengdamasis 
prisiauginti spaudai prieauglio. Kelis kar
tus jam yra tekę būti ir lietuvių žurnalis
tų sąjungos vadovybėje. Kai po karo Bri
tanijoje buvo susiorganizavę lietuviai žur 
nalistai, K. Obolėnas kurį Jaiką pirminin
kavo jiems. 1949 m. jis pirmininkavo lietu
vių žurnalistų delegacijai Londone įvyku
siame tarptautiniame pavergtųjų kraštų 
žurnalistų kongrese, kuris buvo sušauktas 
Londone.

AGENTAS PETRAUSKO BYLOJE
Juozas Baltušis, rašytojas ir, tarp ko 

kita, „LTSR viceprezidentas“, gegužės 7 
dienos Literatūroj ir Mene pasigedo geros 
nuotykinės literatūros. Vienintelė tos rū
šies literatūra Lietuvoj dabar esanti tik 
„dokumentinės apybraižos" iš policijos, 
daugiausia žvalgybinės policijos, archyvų.

Kaip tik, apie 10 dienų anksčiau, Tiesoj 
buvo spausdinama naujausia tokios rūšies 
„dokumentinė apybraiža“, pavadinta „Žmo 
nės be tėvynės“ ir pasakojanti apie An
tano Petrausko nuotykius, dėl kurių jisai 
Minske buvo pasmerktas septyneriems me 
tams kalėti.

Iš ankstesnių žinių apie A. Petrausko iš
vykimą, negrįžimą, vėliau apie suėmimą 
atrodė, kad A. Petrauskas tik Minske tapo 
čekistų „pamokytas“ — už įžūlumą: po vos 
penkerių metų pagyvenimo „po kapitalisti 
niu jungu“ imti ir atvažiuoti blizgančiu 
automobiliu ir tuo kelti tenai likusiems 
partijos pavaldiniams visokių „nedorų min 
čių“... Bet po „dokumentinės apybraižos iš 
aiškinimų“ dalykas atrodo visiškai kitaip.

„Apybraižoj“ pasakojama, kaip kažkoks 
„Kliutas“ (Kluth), neva Vakarų Vokietijos 
žvalgybos agentas, įkalbėjęs Petrauską, 
kad jisai užverbuotų savo Klaipėdoj tebe
gyvenantį brolį „teikti ekonominio ir kari
nio pobūdžio žinių“ iš Klaipėdos ar kitų 
vietų. Aprašytieji „Kliuto“ veiksmai ir jo 
duotos Petrauskui instrukcijos tokios gre
mėzdiškos ir beprasmiškos, kad tiesiog ne
įmanoma patikėti, kaip tikras vokiečių 
žvalgybos agentas galėtų tokius dalykus 
kalbėti. Bet tas pats „Kliutas“ atrodo daug 
suprantamesnis, prileidus, kad jis tik vo
kiečiu apsimetęs čekistų agentas. Jis, pasi
rodo, net lietuviškai puikiai kalbėjo, be to, 
labai rūpinosi, „kad apie tai nieko nesuži
notų amerikiečiai“...

KIBERNETIKA IR
„MIRUSIOS KALBOS“

Artimiausios ateities elektroniniam fi
lologui sunku bus išsiversti be šiuolaikinės 
lietuvių kalbos. Taip sako žinomasis ling
vistas Michail Gelcez, dirbąs Vilniuje.

Lietuvių kalba, sako jis, priklauso indo
europiečių kalbų baltų grupei ir yra išim
tinas reiškinys. Ji išlaikė didžiausią kiekį 
senovės bruožų, ir jos analizė labai daug 
duoda lyginamajai istorinei kalbotyrai. Be 
kita ko, ji leidžia pažinti chetitų kalbą ir 
kitas „mirusias“ kalbas. Ją sėkmingai gali
ma panaudoti sudarant teorinį modelį kal
bos, kurį dabar sudarinėja kalbotyrininkai 
ir kibernetikai.

Toliau — apybraižininkas visiškai ne
mokėjo sugalvot „nuotykinei istorijai“ 
svarbiausio dalyko, būtent, kaip čekistai 
Petrauską iššifravo. Jis tą dalyką visiškai 
nutylėjo. O to paaiškinimo nesant, vienin
telė galima išvada yra ta, kad čekistai tu
rėjo iš anksto žinoti, ką ir kada Petrauskas 
Minske kalbės. Tą žinoti jie tegalėjo iš to 
paties „Kliuto“, kuris Petrauskui primyg
tinai įkalė, kada ir ką broliui sakyti.

Petrausko brolis irgi labai įtartinas: ne
paprastai jau greit jis sutiko šnipinėt, ne
paprastai greit suprato „uždavinį“, o po 
to nepaprastai greit čekistai Petrauską su
ėmė. Be to, Petrauską nubaudė už pasiū
lymą šnipinėt, bet brolio nenubaudė už su
tikimą šnipinėt. Ir iš viso apybraižininkas 
labai smulkiai žino viską apie A. Petraus
ką tik dviem atvejais: ką jis kalbėjo su 
„Kliutu“ ir ką su broliu... Čekistai, iš 
anksto žinodami, žinoma, labai patogiai 
galėjo išgauti Petrausko patvirtinimą, kad 
taip buvo. Nuotykinė literatūra iš to išėjo 
menka, bet „apybraiža“ leidžia suprasti, 
kad Petrauskas į čekistų pinkles pateko ne 
Minske, o dar Vokietijoj, prieš išvažiuoda
mas. (Elta)

Žalgirio opera
V. Klova, Pilėnų operos autorius, parašė 

naują operą — Žalgiris. Libreto autorius J. 
Mackonis. Opera teatre peržiūrėta ir 
įtraukta į repertuarą.

Iš Pilėnų padavimo operoj išėjo pasaka 
apie tam tikrą „tautų draugystę“. Žalgi
rio tema atitinkamų istorikų irgi ar net ryš 
kiau tempiama ta pačia linkme. Kiek auto
riai prie tos linkmės prisitaikė, paaiškės 
tik uždangai pakilus, nes tuo tarpu apie 
operos turinį viešai nekalbama. (E) 

Sutinkam kukliai mes Ganytoją savo, 
be skambesio varpo ir bromų vainiko. 
Daug metų pro mus tremtyje prakeliavo, 
ir taip išblaškytų po svetimą kraštą 
iš mūsų mažytė saujelė paliko.

Benamių dienų slegia rūpesčiai, bėdos 
ir tas ilgesys prarastos mūs Tėvynės.
O dulkės šio amžiaus ant dvasios nusėdo, 
ir auga širdy nevilties tuštuma, 
abejonių viskam ir burnojimų žymės.

Bet mūsų tautos taip kilni asmenybė — 
Ganytojas mielas — tremty mus aplanko. 
Nuo džiaugsmo širdy skruostuos ašarai ži

bant, 
mes trokštam karštai naujų dvasios jėgų 
per palaimą Ganytojo tėviškos rankos.

Palaimink mūs darbą, mūs siekius ir ryžtą, 
mums siųsk Dievo meilės ir širdžiai paguo

dos. 
Tegu mūsų tarpan vienybė sugrįžta 
ir nyksta pagundų siaubingi šešėliai, 
nesantaika, šmeižtai ir mintys taip juodos.

Palaimink mūs kelią Tėvynės darbuose, 
kad vis dar žinotum, kam širdys mūs pla

ka.
Tegu mus tautos meilės juosta apjuosia 
ir veda visus šioj benamių kelionėj 
į vieną tik kelią, į vieną tik taką.

Atgręžk mūsų širdis į Viešpaties veidą 
ir šauk mus iš naujo vėl Dievą mylėti. 
Sudrausk mūs gyvenimą kartais palaidą, 
kad mes dar suspėtume įnašą duoti 
į amžino dangiško gerbūvio klėtį.

Dar kartą mes prašom. Ganytojau mielas, 
palaimink benamio mūs dalią ir buitį. 
Padėk paklydimuos išsaugot mūs sielas, 
kad būtume verti to amžino džiaugsmo, 
nors kartais čia kenčiam ir esam užguiti.

V. NOREIKA GRĮŽO
Vilniaus operos solistas Virgilijus Norei

ka, kurį laiką viešėjęs Milane (Italijoj) 
pasitobulinimo tikslu, dainavęs vieną kar
tą Milano (La Scala) operos teatre ir du
kart koncertavęs, gegužės 1 d. padainavęs 
Sovietų pasiuntinybės svečiams diplomati
niame priėmime (dainavęs lietuviškas dai
nas įr dabartinių lietuvių kompozitorių kū
rinius), išvyko į Vilnių. (Elta)

Laimutis š v a 1 k u s

Ganytojui
(J.E. VYSK. DR. PR. BRAZIUI)

PASKUTINIO TEISMO PRASMĖ

Bažnyčios tėvai, kalbėdami apie pasku
tinį arba visuotinį teismą, pateikia eilę ar
gumentų, kodėl jis reikalingas šalia atski
ro žmogaus teismo tuoj po jo mirties.

Visų pirma šiame pasaulyje dorieji daž
nai yra persekiojami, o blogiesiems gerai 
sekasi. Dėl to Dievo išmintis ir teisingu
mas, teisiant atskirus žmones, bus aiškiai 
pastebėti visų žmonių: „Ir dangus skelbia 
jo teisybę, nes pats Dievas yra teisėjas“ 
(Ps 49, 6).

Antra, mūsų kūnai, dalyvavę mūsų do
ros ar kaltės gyvenime, bus mūsų garbės 
ar pasmerkimo dalininkai.

Trečia, kaip žmogaus gėris ar blogis ne
sibaigia su jo mirtimi (plg. rašytoją ir jo 
kūrinius), bet jo įtaka ir pavyzdys turi 
reikšmės ir kitoms kartoms, paskutinis 
teismas aiškiai parodys kiekvieno užsipel
nytą atlyginimą ar bausmę.

Ketvirta, mūsų Viešpats, kuris žemėje 
buvo neteisingai pasmerktas ir prikaltas 
prie kryžiaus, tuomet bus visų žmonių aki 
vaizdoje pagarbintas.

Kai mes sakome, kad Kristus „ateis gy
vųjų ir mirusiųjų teist“, suponuojame, kad 
tie, kurie dar gyvens žemėje teismo dieną, 
gal būt, mirs ir kelsis iš numirusiųjų kaip 
visi kiti žmonės. Kalbėdami apie „miru
sius“, turime galvoje visus, kurie gyveno 
ir mirė žemėje nuo Adomo sukūrimo iki 
pasaulio pabaigos.

Po visuotinio teismo skaistyklos daugiau 
nebus: pasiliks tiktai dangus ir pragaras.

LIETUVOS ISTORIJA TIK 28 ŠILINGAI
Dr. V. Daugirdaitės-Sruogienės naujai iš

leistos LIETUVOS ISTORIJOS kaina Ang
lijoje ir Europoje gyvenantiems lietuviams 
tik 28 šilingai.
Naujai gauta:

Ignas Končius — Žemaičių kryžiai ir 
koplytėlės — 22 šil. 6 d.

Jurgis Gliaudą — Delfino ženkle, premi
juotas romanas, 234 psl. — 18 šil. 6 d.

Nauja ilgo grojimo Aldonos Stempužie- 
nės stilizuotų liaudies dainų ploKšieifi 
„Dainos“ — kaina 2 sv. 13 šil.
Knygos gaunamos pas Dainorą, 14 Priory 

Rd., Kew, Surrey.

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

Kaimas kryžkelėje
(79)

Martynas sugriebė Lapiną už peties ir 
pasilenkęs prisikišo prie malūnininko vei
do. Prisikišo taip arti, kad užuodė iš prasi
žiojusios burnos einantį pūvančių dantų 
kvapą.

— Vadinasi, švarus, a? Tik miltų sauje
lė ir nieko daugiau? O ką sąžinė? Irgi nie
ko daugiau nepripažįsta? Miltuota, bet ne 
kruvina?.. Leisk į ją pažiūrėti, ko suki akis 
į šalį! — Martynas jau nekalbėjo, o švokš
tė lyg smaugiamas. Jo veidas — iš pradžių 
baltas kaip miltai — pamėlynavo, akių 
baltymus užliejo kraujas, dešinės rankos 
pirštai tratėjo, gniaužydami Lapinui petį. 
— Niekšas! Pats išsivoliojo žmonių ašaro
se, kitą įstūmė į nusikaltimą ir dar nekaltą 
avinėlį vaidina. Nepasislėpsi! Aš kiaurai 
permatau tavo purviną sielą. Nuo tavęs ir 
aš susimėšlinau. Bet nusivalysiu. O tau 
nepasiseks į kitų sąžines nusišluostyti savo 
dvokiančias rankas. Nepasidarysi švares
nis. Nei prieš savo Dievą, nei prieš žmo
nes. Skęsi, niekas rankos neišties, dar pa- 
stums, kad greičiau prisprogtum. Ir gerai 
padarys: ko negalima iš numirusių prikel
ti, tą reikia užkasti.

— Ma... ma... Martynai... — vapėjo La
pinas baimės suparaližuotomis lūpomis. — 
Dievas mato... aš... Pa...leisk...

Martynas atstūmė Lapiną ir, šluostyda
masis į šlaunis delnus, sunkiu svyruojan
čiu žingsniu išėjo iš malūno. Atstūmė taip 
smarkiai, kad malūnininkas atsitrenkė į 
sieną ir nusirito nuo svarstyklių.

„Galas! Galas tau, seni!“
Gulėjo paslikas ant grindų, priglaudęs 

Veidą prie maišų rietuvės. Kvepėjo miltais, 
plėkų, žiurkėmis. Kaip prieš daugelį metų. 
Malūnas gaudė, drebėjo. Kaip prieš dauge
lį metų. Bet tada jis drebėjo iš juoko, o da- 

‘bar traukomas priešmirtinių traukulių. La 
pinas klausėsi, padėjęs galvą ant jo bildan 
čios krūtinės, ir jautė, kaip širdies ritmas 
lėtėja, rimsta, ir nuo stingstančio kūno 
dvelkia kapų šalčiu.

„Galas! Galas tau, seni!“
Pasirėmė delnais, pakėlė galvą, apsižval

gė. Čia pat gulėjo nukritusi kepurė. Pasisie 
kė, užsidėjo. Atokiau, po krumpliaračiu, 
mėtėsi pypkė. Nurėpliojęs pasiėmė ir tą, 
prisikimšo, užsidegė ir stenėdamas ėmė sto 
tis. Nieko nebuvo užsigavęs, gal tik viršu
galvį, tačiau skaudėjo visą nuo galvos iki 
kojų. Ir ne kūną, o kažkur viduje, kažką 
nematomą, neapčiuopiamą gėlė.

„Galas! Galas tau, seni!“
Priėjo prie rankovės, porą kartų bakste

lėjo į maišą maišikliu, paskui pasikėlė laip 
tais į malūno kepurę, žvilgterėjo į grūdų 
dėžę ir nusileido žemyn. Reikėjo perkabin
ti maišą, papildyti dėžę, pilnai apžėgelėti 
sparnus, nes vėjas susilpnėjo, bet Lapinas 
nieko nedarė. „Galas? Nejaugi, Viešpatie? 
Sutvėrei gerus žmones be liežuvio, o nusi
kaltėliui prisiuvai ilgiausią. Kodėl, karalių 
karaliau, kam? Ar norėdamas mane nu
bausti? Aš ir taip nubaustas. Pasigailėk 
manęs, Viešpatie...“ Lapinas užlindo už 
krumpliaračių ir pasilipo ant maišų. Šilei
ka gulėjo išsidriekęs, kaip nukryžiuotas, at 
rodė, net nealsuoja. Lapinas nekantriai su 
griebė į šoną atmestą ranką ir nusivylęs 
paleido. „Ak, dovanok, Viešpatie, blogą 
mintį...“
Persižegnojo, nušliaužė nuo maišų, norėjo 

nueiti, tačiau negalėjo atplėšti akių nuų 
Šileikos kojų. Jos, tos kojos, prieš Marty
nui ateinant, tįsojo palei sieną, batais į du
ris, o dabar, kaip ir visas Šileikos kūnas, 
buvo padariusios netikėtą posūkį devy
niasdešimties laipsnių kampu ir taikė pa
dais į abiejų krumpliaračių susidūrimą. 
„Nežinai, oi, nežinai žmogus savo nelai
mės... Miegi vot kaip Viešpaties sode po 
angelo sparnu, sapnuoji saldžius sapnus, o 
velnias tau nejučiom pinkles taiso. Juk bū
na taip, kad pabundi svetimoje vietoje iš 
pagirių, o tau atrodo, lyg būtum namie. 
Žengi pro duris savo reikalo į kiemą, o pa
taikai į spintą...“ Lapinas vėl persižegnojo 
(„Apsaugok, Viešpatie, nuo blogos min
ties...“) ir kelias akimirkas stovėjo, krečia
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mas šalto drebulio. Pagaliau atsitokėjo, su
sitvardė ir, nusprendęs, kad nereikia ge
resnės progos nusipirkti degtukams, šoko 
ruoštis: pripylė girnų dėžę, pakabino tuš
čią maišą miltams byrėti, apžegelėjo pilnai 
likusius du sparnus ir, užrakinęs malūną, 
išėjo į kiemą.

Prie krautuvės kiemo stovėjo karučiuose 
pakinkytas arklys. Labai ištroškęs, nes, pa 
matęs žmogų, krezeno ir kapstė priešakinė 
mis kanopomis žemę. Iš krautuvės išėjo 
trys vaikinai. Įraudę, žvalūs. Jie jau anks
čiau pastebėjo, ko geidžia vargšas gyvulys, 
ir, būdami tokiame laipsnyje, kada širdis 
suminkštėja, o galvoje gimsta pačios neįti- 
kimiausios idėjos, nusprendė pavaišinti ke 
turkojį svečią. Iškirsti tokį pokštą paaki
no tai, kad alus, kurio jie nusipirko kelis 
butelius, buvo surūgęs. Tad paėmė dar ant 
ra tiek, supylė visą į kibirą ir dabar, juok
damiesi iš savo išdaigos, ėjo per kiemą su 
vaišėmis, Arklys, pamatęs kibirą, sužvingo 
ir ėmė blaškytis ienose.

— Kieno šitas kuinas? — paklausė La
pinas.

— Velniai jį žino. Kažkokia močiutė už
važiavo į krautuvę, — atsakė vienas vai
kinų, — prašė arkliuką pamylėti...

— Žirgulinis? — Lapinas žvilgterėjo į 
kibirą ir piktai nusijuokė, — Tokios sutros 
tik arkliams ir gerti, geradėjau. Valstybė 
viską daro, kad mūsų žmogus greičiau nu
sibaigtų.

Apie krautuvės duris stoviniavo būrelis. 
Visi buvo labai susijaudinę ir kažko karš
tai ginčijosi. Lapinas priėjo prie jų ir pa
klausė, kas atsitiko.

— Ar tau ne vis tiek? — atkirto Gaiga
las.

— Rugius pradėjo arti. Palei Akmens 
Varčią, — paaiškino besmakris Pauga. — 
Kaip tas tau patinka?

— Pamanykit! — šūkavo Magdė Raudo- 
nikienė. — Mes savo vaikams neleidžiame 
plutelės numesti po stalu, o čia niekais 
tiek duonos...

— Liepgirių brigadoj irgi aria. Mišinį...

— Varnėnuose, kur poryt turėjome so
dinti bulves, šiandien sėja kukurūzus.

— Martynas visai pasiuto!
— Išarti duoną! Kur girdėta?!
Kitu atveju Lapinas būtų primetęs savo 

trigrašį, bet šiuokart ne tas rūpėjo. „Ak 
vėl! Ar maža nelaimingų atsitikimų?.. 
Trakšt! kaip musę. Nebėr... Ir visi galai 
kaip į balą, geradėjau...“

Įėjo į krautuvę, nusipirko degtukų, išgė
rė alaus butelį. Ko skubėti? Malūnas suka
si... Jau ruošėsi išeiti, bet štai pamatė prie 
prekystalio Liudviką Krūminį.

Krūminiai, tėvas ir sūnus Juozas, grįžo 
prieš savaitę. Ir ne pliki, kaip daugelis ma
nė. Parsivežė kelias tonas grūdų ir storą 
piniginę, mat, didesnę dalį mantos buvo iš
pardavę vietoj, prie Krasnojarsko, kur pas 
kutiniais metais dirbo viename kolūkyje. 
Tuoj nusipirko karvę, porą paršelių, bal
dus, gavo daržą ir, apsitvarkę namuose, 
pradėjo dirbti vienas fermoje, kitas lauki
ninkystės brigadoje. Lapinas porą kartų 
buvo užbėgęs pas Krūminius —juk po tiek 
metų (ir dar kokių metų!) yra apie ką pa
sikalbėti, — bet Liudviką rado labai užsi
ėmusį... Žinoma, pasikalbėjo, ir Krūminis, 
atrodo, buvo nuoširdus, tačiau Lapinas ti
kėjosi ne tokio, oi, ne tokio susitikimo.

Ties kiemu prisivijo Krūminį. Kišenėje 
pūpsojo degtinės butelis su limonado eti
kete. (Ir prie Martyno prohibicija, nieko 
nepadarysi...).

— Kad ir leki, geradėjau! Sveikas! Ar 
priimsi svečią?

— A-a, Motiejus. Sveika^. Užeik, jei no
ri... trumpam. Mat, užvalgęs, vėl bėgu į 
ganyklą.

Užėjo. Susėdo už stalo. Priešpriešiais. O 
tarp jų — Lapino butelis.

— Be tavęs paganys. Aš, grįžęs iš tokio 
pragaro, tik vaikštinėčiau per kaimynus, 
ūžčiau ir miegočiau, žagres atvertęs. Turi 
kokį stiklelį ar dar neprasigyvenai?

— Nebegeriu, Motiejau. Menkas buvau 
gėrėjas, jei atsimeni, o kai dabar, tai nė 
lašelio...

— Suprantu, Liudvikai, suprantu. Sibi
ras surietė. Šaltis, badas. Žmoną užkasei 
svetimoj žemėj, duok jai, Dieve, dangaus 
karalystę...

— Vargo matėme... taip...
— O už ką? Už ką, sakyk, Liudvikai? 

Kad ne plikšis buvai, kad doras žmogus, 
štai už ką užvertė tau ant pečių tokį kry
žių!

— Tokie laikai buvo...
— O kam jų reikėjo, tokių laikų? Galė

jo neateiti. Ar prie vokiečių negyvenome?

— Prie vokiečių?
Sunki tyla. Du žvilgsniai akimirkai su

siduria, atšoka vienas nuo kito ir sumišę 
nuklysta kas sau. Svetimi... Ausyse gau
džia malūnas. Akloje tamsoje sukasi pava
ra, atkišusi pilkus giltinės dantis. „Ką aš 
galiu menkas vabalėlis, Viešpatie? Tavo 
valia pakelti kalaviją, tavo valia ir sulai
kyti“.

— Prie vokiečių, sakai... — Krūminio 
plika galva dar labiau pakrypsta ant krei
vo raukšlėto sprando, įkritusios akys pik
tai juokiasi. — Prie vokiečių šiandien mud 
viejų nebūtų. Nekalbėtume susėdę ir dar 
butelį pasistatę. O dabar gyvename...

— Ar visi?
— Tegu ne visi, bet gyvename. Mus bau 

dė, daug ką ir neteisingai, bet nešaudė, ne
degino krosnyse. Nelygink, Motiejau, kas 
nesulyginama. Mano vyresnysis sūnus, jei 
nori žinoti, ten baigė mokslą, inžinieriumi 
fabrike dirba. Juozas taip pat galėjo išsi
mokyti, jei būtų norėjęs.

— Sakai, rojus...
— Buvo skriaudų, neteisybės. Kentėjo

me, neginu. Betgi viskas pakrypo į gera, 
Motiejau.

— Kaip matau, raudonas pasidarei, Liu 
dvikai...

— Turiu kraujo.
— Tavo kraujas — raudoni darylai. Kas 

turi kraujo, nelaižo, oi, nelaižo batų, kurie 
jį spardė...

— Tavęs nespardė. Ko kerštauji? O rei
kėjo...

— Ko reikėjo?..
— Ne taip pasakiau. Tavęs klausantis, 

man pradeda atrodyti, kad iš tikro gal bu
vo teisingai daroma. Tik ne visi, kam rei
kėjo, pateko į tinklą...

Lapinas pašoko.
— Sakyk aiškiau!
— Laikas į ganyklą. Dar nevalgiau. — 

Krūminis tingiai atsistojo.
Lapinas, staiga suglebęs, klestelėjo ant 

suolo. Laikas... Kodėl laikas? Malūnas su
kasi...

— Tai tu toks, Krūmini... — sušnibždė
jo. — Žmonos netekai, piemeniu pavertė. 
Tokį gaspadorių! Nuskriaudė, išniekino, o 
jis... Kolūkio karvių uodegų mazgiotojas! 
lėlius!

Jam niekas neatsakė. Pakėlė galvą, aplė 
kė degančiomis akimis kambarį. Krūminis 
stovėjo prie indaujos ir, atsukęs nugarą, 
riekė duoną.

Lapinas sunkiai atsistojo ir, vilkdamas 
linkstančias kojas, išslinko pro duris, -Jk

(Bus daugiau) ..
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EUROPOS LIETUVIS 3

ŽYDIŠKAS KOŠERINIS MAISTAS 
žydų ligoninėje mano lietuviškam gomu 

riui maistas buvo žymiai skanesnis nekaip 
angliškoje. Gal būt, kad jie daugiau sriubų 
virdavo ir panašiai kaip lietuviai paruoš
davo įvairius patiekalus. Tik ilgainiui tik
rai pasiilgau pusryčiams angliško bekono 
ir kiaušinių, nes čia tokių dalykų niekas 
nedavė. Maistas žydų ligoninėje dažniau
siai ruošiamas košerinis, tad kiaulienos ne 
būna.

šeštadieniais, kaip ir kitais žydų šven
tadieniais, maistas ligoninėje būdavo kiek 
pagerintas. Kiekvieną rytą mums išduoda
vo tai dienai skirtąjį maisto patiekalų są
rašą. Iki šiai dienai pas mane užsiliko 
vienos dienos menu.

BEKRAUJIS CHIRURGAS
Išėjęs iš žydų ligoninės, galvojau, kad šį 

kartą jau būsiu pasveikęs. Tačiau po kelių 
mėnesių pasirodė, kad dar tolimas mano 
kančių galas. Kartais abejodavau, ar iš vi
so bepasveiksiu. Ypač buvau prislėgtas, 
kai iš savo Amerikoje gyvenančio draugo 
sužinojau, jog jis po operacijos nebevaldė 
abiejų kojų. O jo liga irgi — slipped disk. 
Ir dabar mane skausmai vėl pradėjo kan
kinti, koja užtirpdavo kartais taip, kad net 
adatos dūris į blauzdą pasidarė visai ne
jaučiamas. Visokie kvarcinių lempų šildy
mai, mankštos ir masažai palengvindavo 
skausmus tik tam kartui.

Būdamas tokioje padėtyje, žmogus tei
raujiesi pagalbos visur. Vienos žinios duo
da vilties, kitos dar labiau prislegia. Kartą
iš kaimyninės lietuvių kolonijos pas mus 
apsilankęs lietuvis kunigas papasakojo, 
kad jo parapijoje bent keli lietuviai irgi 
sirgę įvairiais negalavimais, bet, nuvykę į 
Prestoną pas neapsakomai gerą specialis
tą, grįžę į namus sveiki, lyg po kokio ste
buklo. Tas specialistas gydąs ne kokiomis 
kruvinomis operacijomis, bet tik mediniu 
plaktuku. Kaip vėliau sužinojau, vietiniai 
anglai jį ir vadindavo „The Bloodless Sur
geon“.

Ir vieną rytą išsiruošiau. Vykome trys 
lietuviai. Be manęs dar buvo kaimynė mo-

Leonas Venckus

rankose
UŽRAŠAI)

teris, serganti kaulų gėla, ir jau kelis me
tus, berods, atričio ligos varginamas para
pijietis. Atvykę gana anksti, laukiamąjį 
radome jau pilną žmonių. O tai nereiškia, 
kad kokie 5-6 žmonės ten buvo. Jų buvo 
kelios dešimtys. Laukiamojo sienose kabo 
keli diplomai su osteopatijos daktaro titu
lu. Žmonės belaukdami pusbalsiu kalbasi, 
ir girdime labai gerų atsiliepimų. Greta 
manęs sėdįs anglas tvirtina, kad jis pats 
pernai matęs, kaip žmogus čia buvo atvež
tas taksiu, kad iš stoties negalėjęs pėsčias 
ateiti, nes vaikščiojęs su kriukiais, bet iš 
osteopato kabineto išėjęs ant savo kojų, be 
jokios paramos. Besiklausydami įvairių pa 
sakojimų, nė nepajutome, kaip bešliaužda- 
mi už poros valandų buvome jau arti ka
bineto durų. Žmonių skaičius kambaryje 
nė kiek ne mažesnis, kaip mums įėjus, at
virkščiai —-dar ir koridoriuje daugiau at
sirado.

Pagaliau ir man eilė atėjo. Baltu chala
tu apsirengęs vidutinio ūgio ir amžiaus 
žmogus maloniai pasisveikina ir prašo pa
pasakoti apie savo ligą.

MEDINIS PLAKTUKAS
Rūpestingai mane išklausęs, liepia iki 

pusės nusirengti. Tai bent daktaras! Ne 
taip, kaip mano šeimos daktaras. Kai nuei
ni prašyti vaistų nuo persišaldymo, tai pri 
deda stetoskopą prie krūtinės per storą 
mano vilnonį megztinį ir liepia kosėti. Už
uot maigęs mane, kaip kiti, vis klausdami, 
ar skauda, šis žmogus iš karto nykščiu nu
važiuoja žemyn mano nugarkauliu ir, at
radęs išsprūdusią diską, baksteli į ją nykš- 
,čiu, kad net aiktelėju.

mų, išduotų įvairių institucijų įvairiuose 
kraštuose. Atskiriu, šalia anglų, dar pran 
cūzų, ispanų ir, rodos, dar italų kalba ra
šytus tekstus.

Grįžęs daktaras man liepia kniūpsčiam 
gulėti ir pradeda čiupinėti mano nugarkau 
lį. Staiga taip skaudžiai man suduoda, kad 
vos nuo stalo nenusiritu. Bet jis mane vėl 
paguldo, nuramina, kad tuojau bus geriau, 
ir tuo pačiu akimirksniu dar smarkiai su
skauda.

— Viskas tvarkoj. Kiek pailsėjęs, galė
si keliauti sveikas.

Dar kiek pamasažavęs nugarą, osteopa
tas nueina ruošti man vaistų. Kol rengiuo
si, apžiūriu man skausmą sukėlusį įrankį. 
O tai paprastas medinis plaktukas apie 3 
inčų ilgio ir 1 inčo diametro, ant medinio 
koto.

Išėjęs tikrai jaučiuosi daug geriau. 
Skausmas sumažėjęs, tik suduotoje vieto
je dar stipriau jaučiama. Mano bendrake
leiviai' irgi atrodo geresnėje nuotaikoje. 
Visi kartu pavalgę užkandinėje, su mažė
jančiais skausmais ir didėjančia viltimi 
grįžtame traukiniu namo. Mūsų kaimynė 
krapštosi po savo rankinuką, kuris pilnas 
vaistų bonkų, ką tik gautų iš osteopato. 
Kai ji išėmusi vieną bonką atkemša, mano 
kaimynas suabejoja, ar tik ne visiems 
mums tokius pačius vaistus davė. Aš tuo 
nenoriu tikėti, bet, namo parvažiavęs ir sa
vo bonkas atkimšęs ir iš jų paragavęs, įsi
tikinau, kad teisingai atspėta.

Po kelių mėnesių mano liga vėl tokia 
pat skausminga, kaip buvusi.

— Būk ramus. Negerk 20 tablečių iš kar 
to, bet šiaip gali imti, kol kreida pro ausis 
pradės atgal tekėti.

Prieš savaitę buvau skaitęs laikrašty, 
kad Sir Hartley Shawcross po pernai Lon
done padarytos „slipped disk“ operacijos 
labai gerai jaučiasi. Vadinas, ne visi pasi
lieka invalidais po tokios operacijos. Viltis 
didėja. Kaip tyčia vieną dieną man j ran
kas patekęs laikraštis rašė, kad Mat Bus
by, garsios Manchester United futbolo ko
mandos manadžeris, po sėkmingos operaci
jos išvyko Prancūzijon sveikatos pataisy
ti. Ši žinia mane labai sujudino. Žinojau, 
kad po tos žiaurios lėktuvo katastrofos 
1960 m. prieš pat Kalėdas Miunchene, ka
da žuvo geriausieji Manchester United ko
mandos žaidėjai, Mat Busby išliko gyvas, 
bet susižeidė nugarą, įsigydamas „slipped 
disk“.

Kai apie Mat Busby ir jam padarytąją

operaciją pasakau mūsų daktarei, ji, lyg 
kažin ką atsiminusi, klausia, ar žinau, ku
rioje ligoninėje jį operavo. Papasakojau, 
ką buvau laikraštyje skaitęs.

— Park Hospital Davyhulme? Oh, yes. 
Ten ortopedijos skyriaus viršininkas yra 
garsusis specialistas Mr. Chamley.

Tada pirmą kartą išgirdau šito tikrai sėk 
mingo gydytojo vardą. Kai po savaitės jis 
atvyko į namus manęs apžiūrėti, tai davė 
pasirinkti dvi ligonines: jeigu Davyhulme, 
tai tik po kelių mėnesių, nes didelė eilė lau 
kiančiųjų, o jeigu sutinku važiuoti Wrigh- 
tington ligoninėn, kuri yra maždaug 6 my
lios nuo Wigan, gali mane tuojau pat pa
imti.

Žmonai paklausus, kas operuos, pasako:
— Įsivaizdavau lengvesnį atsitikimą, 

šiuo atveju aš pats operuosiu.
Laukimas pasibaigė. Dėkui Dievui.

(Bus daugiau)

Hovercraftas

— Užtikrinu, kad ilgai nebeskaudės. 
Tuojau jus pagydysiu.

Kai aš tuo suabejoju, jis man papasako
ja įvykį apie katalikų kunigą, kuris pas jį 
atėjęs su panašiu negalavimu. Jis visiškai 
negalėjęs pasilenkti. Tačiau po osteopato 
manipuliacijos, kad ir nedrąsiai, be skaus
mo galėjo nuo grindų pakelti ten tyčia nu
mestą monetą.

Kol osteopatas mane valandėlei palieka 
vieną, paguldytą ant stalo, žvalgausi ap
linkui. Sienose suskaitau bent 23 įvairaus 
dydžio ir išvaizdos pažymėjimų ir diplo-

TIK PER 10 DIENŲ...

Trumpam vasaros sezonui ir už labai papigintą kainą siūlome 
ypatingai gerus ir praktiškus siuntinius, kurie pristatomi į Lie
tuvą oro paštu per 10 dienų.
Šie tokie praktiški ir reikalingi siuntiniai suteiks jūsų artimie
siems malonią staigmeną ir netikėtą paramą, tad nepraleiskite 
šios retai pasitaikančios progos ir pasinaudokite šiuo mūsų 
specialiu pasiūlymu.

MERGUŽĖLĖ (01)
Itališkas labai populiarus lietpaltis, vilnonė kostiumui arba va
sariniam paltui medžiaga, 4 jardai gėlėtos šilkinės suknelei me
džiagos, 1 nailono skarelė, 1 šilkinė labai graži gėlėta skarelė, 
2 poros geriausių nailono kojinių, 1 nepermatomo nailono 
bliuskutė.

KAINA £22.0.0.

BERNUŽĖLIS (02)
Nailoniniai spalvoti arba balti viršutiniai marškiniai, 1 terili- 
no kaklaraištis, vilnonė vasariniam kostiumui medžiaga, arba 
juoda kostiumui medžiaga, 1 specialus labai stiprus itališkas 
lietpaltis, viena pora nailono kojinių su 6 mėnesių garantija, 1 
be rankovių su kostiumu dėvimas megztukas.

KAINA £22.0.0.

Jungtinis Mergužėlės ir Bernužėlio siuntinys kainuoja 
TIK £41.0.0.

Siunčiame ir jūsų pačių sudarytus siuntinius (tik naujų prekių). 
Tokius siuntinius (iki 22 Ibs) galite adresuoti mums, ir mes juos iš- 
ekspedijuosime į Lietuvą už Inturisto imamą mokestį. Mūsų sąskai
tos už per mus jūsų pasiųstus į Lietuvą siuntinius suteikia teisę gau
ti atitinkamą Income Tax sumažinimą. Prie tokių siuntinių galime 
pridėti šį tą ir iš mūsų kataloginių prekių. Siųskit užsakymus, rei
kalaukit pavyzdžių ir kainininkų:

BALTIC STORES LTD.
(Z. JURAS)

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

SENIAUSIOJI ŠIOJE SRITYJE LIETUVIŲ FIRMA.

Greitas, garantuotas ir gavėjo parašu patvirtintas pristatymas!

Atstovai: Anglijoje — A. Kuzmickas, 31 Milton St., Eccles, 
Manchester. JAV — L. Venckus, 7030, So. Taiman Ave., Chicago, 
Ill. Australijoje — K. Stankūnas, 5 Markwell St., Brisbane, Qnland. 
Kanadoje — A. Kusinskis, 124 Park St., Sudbury, Ont.

Šią naują susisiekimo priemonę net neži
nau kaip ir pavadinti. Palieku tai kalbi
ninkams. Anglai ją vadina „Hovercraft“. 
Ši susisiekimo priemonė turi automobilio 
privalumą, nes gali važiuoti sausuma; turi 
laivo privalumų, nes gali plaukti vandens 
paviršiumi; gal turės ir lėktuvo privalu
mą, kai bus ištobulinta. Gal galės tiek pa
kilti į orą ir važiuoti medžių viršūnėmis.

Jau 1958 metais šis naujas vežimas bu
vo išrastas Anglijoj. Iki šiol tobulintas ir 
dar vis tobulinamas. Naujasis išradimas — 
tai lyg keliavimas ant oro pagalvės.

Svarbiausia šiai struktūrai yra lygi plot
mė. Džetiniai motorai smarkiai spjaudo 
orą į žemę, hovercraftas pakyla ir laikosi 
lyg ant oro pagalvės. Važiuoja pirmyn kitų 
motorų pagalba. Vairuoti yra ypač lengva.

Biznieriai, žinoma, norėdami turėti dau
giau pelno, jau seniai diskutuoja, kur ho- 
vercrafto yra tinkamiausia vieta šių dienų 
transporto sistemoje. Kadangi hovercraf
tas yra pusiau žemės ir pusiau vandens su 
sisiekimo priemonė, atrodytų, jis būtų grei 
tesnis už automobilį ir lėtesnis, bet ir daug 
pigesnis už lėktuvą.

Hovercraftas, atrodo, turėtų būti tinka
mas tose vietose, kur šiuo metu dar nėra 
jokio susisiekimo arba nėra gerų kelių, ko
kius turime šiame krašte, nors jų ir mažo
ka.

Hovercraftas būtų naudingas ir ten, kur 
sunku plaukti laivams, kur nėra tinkamų 
sąlygų nusileisti lėktuvams. Tokiuose kraš 
tuose, kaip galvoja biznieriai, judėjimas 
būtų labai lengvas, nors gal ir nenuolati
nis.

Iki šiol tik lėktuvai galėjo išspręsti susi
siekimo problemas sunkiai prieinamuose 
kraštuose. Bet reikia aerodromų, o jie bai
siai brangūs. Taip pat kiekviena kelionė 
lėktuvu yra brangi, o trumpos kelionės vi
sai neįmanomos. Tuo tarpu hovercraftas

ypač tinka trumpoms kelionėms. Kadangi 
jis yra amfibinis, jo vertė būtų labai svar
bi pelkėtose vietose, kur negilios upės, kur 
srovės smarkiai pavojingos, per džiungles, 
kur keliai dar neišvesti, per smėlėtąją Sa
charą ir t.t.

Hovercraftas, man atrodo, turėtų pasi
sekimo Kanadoje, Australijoje ir net Afri
koje. Hovercraftas Kanadoje keliautų virš 
sniego ir ledo, per plaukiančius ledus, per 
pusnis.

Hovercraftas yra naudingas ir Anglijai. 
Šiuo metu labai perkrauti keltai per kana
lą. Hovercraftas ateina į talką: tai puiki, 
pigi ir greita priemonė. Jau 1959 metais ho 
vercraftas dirbo kaip Rhyl-Wallasey keltu
vas. Važiavo per smėlį taip lengvai, kaip ir 
per vandenį. Keleiviai saugiai ir daug grei
čiau pasiekė šį Valijos kurortą ir sausi iš
lipo tiesiog į krantą - paplūdimį.

Tada hovercraftai buvo dar netobuli, dir 
bo tik mažieji ir plaukė tik per ramius van 
denis. Pasisekimas buvo geras, tyrinėjimai 
ėjo vis tolyn ir tolyn. Dabar jau jie stato
mi didesni, greitesni, geresni ir pigesni.

Anksčiau hovercraftai keliaudavo tik pa 
lei vandenį, ir aukštos bangos sudarydavo 
tam tikrą sunkumą. Dabar jis apvilktas 
plonos gumos sijonu ir gali pakilti net apie 
5 pėdas virš vandens. Tuo būdu vandens 
bangos netrukdo jo kelionei.

Toks pirmasis hovercraftas pastatytas 
Denny firmos. Tačiau šiandien juos jau sta 
to dar ir Vickets-Armstrongs, Britten-Nor- 
man Ltd. ir 
craftas pats 
kanalą 1959 
per 2 vai.).

šiuo metu hovercraftas išvysto greitį 50- 
100 mylių per valandą. Naudoja kuro tik 
už 3-5 penus myliai. Taigi ir pigiau ir grei
čiau išeina važiuoti, kaip kad paprastu

(Nukelta į 4 psl.)
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LAUKIMAS
Šį kartą tikrai turės gydytojai ko nors 

efektingesnio imtis mano skausmams pa
šalinti. Ikišiolinis gydymas buvo tik tam 
kartui, padėdavo tik trumpam laikui. Pas
kutinį kartą sukritau krautuvėje, pakėlęs 
nedidelį baldą, ir nuo to laiko nebegaliu 
vaikščioti. Guliu namuose ir laukiu. O gy
dytojai nesiskubina. Iš vienos pusės svei
katos draudimas ir nemokamas gydymas 
labai gerai, bet iš kitos pusės jis žmonių 
sveikatai kartais gali ir pakenkti, nes gy
dytojai nelabai skuba. Atlyginimas vis tiek 
tas pats jiems, nepabėgs. Kiek kartų mūsų 
šeimos daktarė mane aplankė namuose, 
tiek kartų prašiau siųsti mane ligoninėn 
operacijai. Kelis sykius pažadėjo ir spe
cialistą atsiuntė į namus. Iš karto pažadė
jo paimti, tik nepasakė kada. Už kelių sa
vaičių atvykęs specialistas aiškiau pasa
ko:

— Negalima pramatyti tokios operacijos 
išdavų, o tamsta taip gerai atrodai, kad 
imtume pjaustyti.

Tad skausmui sumažinti šiuo kartu dau
giau man nieko nedaroma, tik kas dvi va
landas ryju po 2-3 tabletes. Kadangi ir nak 
timis mažai miegu, tai per parą sunaudoju 
apie porą tuzinų tablečių. Atsiraugėju kal
kėmis ar kreida. Kai daktarės paklausiu, 
ar nepakenks toks didelis aspirino kiekis, 
tai ji sako: 
uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiimiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

Saunders-Roe, kurios hover- 
pirmasis perplaukė Anglijos 
metais (nuo Calais iki Dover

■ į

YVENIMAS
Lavinkit raumenis, vyrai. Turim jų, ro

dos, beveik kiekvienas bent po du: didesnį 
ant dešinės rankos, mažesnį ant kairės. Ki
ti, sako, turi jų net ant pilvo, kiti — ne.

Raumenys yra didi Dievo dovana žmo
gui. Be jų mes gyvi pražūtumėm. Nei bo
kalo pakelt, nei kokiam mus nachališkai 
įžeidusiam, atsiprašant, laisvamaniui po 
nosim kumščio pakratyt galėtumėm.

Raumuo, vyručiai, ne šposai — be jo nei 
mušt, nei triūst; be jo nei šiaučius, nei 
kriaušius nuodėmingo kūno ir amžinos 
sielos krūvoj nesulaikytų...

Pagriebė mane, va, sąlygos. Ir kas būtų
galėjęs susapnuot, kad sąlygos yra tokia 
prakeikta velniava? Pradžioje, tai yra tais 
laikais, kai mes visi kūdikiais buvom, ro
dos, tų sąlygų mažiau pasitaikydavo. Iš tie
sų, galvą pasikrapštęs randu, kad apie jų 
egzistenciją pirmą kartą iš išgirdau iš ma 
mos.

— Neklausyk, išdykėli. Spardykis... — 
sakė. — Vieną dieną kai griebs tave sąly
gos, tai žinosi nevalgyt sriubos... Tai, mat, 
žinojo mama, apie ką kalba: žmogus neval
gęs neturėsi raumenų, o be raumenų, ką 
čia, vyrai, gyvenimas ne gyvenimas. Nors 
apsikabinus šunį stauk, ir tiek.

Gyvenimas yra kova, kažkas pasakė, ir 
juo ilgiau gyvenu, tuo aiškiau matau, kad 
jis nekvailą galvą turėjo, kad šventą tiesą 
kalbėjo. Bet atidenk šitą liūdną gyvulišką 
paslaptį vadinamiesiems artimiausiems 
draugams! Tik pamėgink! Tuoj apšauks 
tave amžinu studentu ar, dar blogiau, ne- 
dakepusiu profesorium. Tuoj pasigirs toks 
kikenimas ir kuždėjimas, toks liežuvių 
pliauškėjimas ir tarabanimas, kad norom 
nenorom turėsi sutikti su kito gudročiaus 
posakiu, jog žmogus žmogų lupa ir ėda, 
nes duot (vadinasi, duot per ausį) yra sma 
giau, negu gaut (per sprandą, aišku). Bet 
su posakiu sutikt tai dar ne viskas. Sutikus 
reikia mintį ir įgyvendinti. Vadinas, bado 
tave pirštais už tai, kad drįsai išsižiot apie 
... na, sakykim, ar ir pomirtinis gyvenimas 
yra kova? Tai ką? O gal spiauk į delną ir 
vožk per ausį — pokšt! Tuoj visi supras, 
kad esi rimtas žmogus. O silpnesni bežiū
rint ir ponu pradės vadint. Bet, norint iki 
tikrų ponų pakilt, reikėtų jau taip skelt 
mokėt, taip šveist, vadinasi, kad ne tik žie
žirbos prieš akis lakstyt imtų, bet ir visi

KOVA AL. N. DIČPETRIS

smegenys makaulėj klupte sukluptų.
Esu jūrinio transporto darbininkas, tai 

yra, aiškiau pasakius, užsidirbu sau ir šei
mai duoną ir vietą sviete herkulėjiškaiš 
darbais ant jūrių marių, ant čiūčiuojan
čių liūliuojančių laivelių. Tad dažniausiai 
ir šventą dieną paprakaituot tenka, vadi
nas, bedarbių savaitgalių kaip ir nematau. 
O jei kada pasitaiko, kad laivas savaitgalį 
uoste, na, tai ne rojus, o jau tikras dangus.

Taigi, va, ir ištiko mane toks numeris. 
Vieną gražų šeštadienio rytą man lovoj, 
nors ir tingiai, bet vis tiek herojiškai besi
grumiant su žemės traukimo jėga, oblomo

sriubos niekada neatsisakykit. Ir nekreip
kit dėmesio į visokius nerimtus gandus, 
kad žmogus per daug raumenų turėt gali, 
kad per smarkiai išvystyti jie paties žmo
gaus sąnarius laužo arba tiesiog strėnas ar 
ką paraližuoja. Tai, be abejonės, kokių azi 
jatų propaganda. Vadinasi, demokratus ir 
apskritai visų partijų dievobaimingus žmo 
nes silpnint mėgina.

Tiesa, pasitaiko tokių, pats mačiau, ku
rie net dvidešimt ar gal dar daugiau rau- • 
menų turi. Taip jais aptekę, taip, tarsi duo 
nos kepalais, aplipdyti, kad, manytum, nė 
judėt nepajudės. Rodos, tik ant akmeni

viškai, vadinasi, besvarstant, kelt ar ne, iš
girdau už kajutės durų drąsiai ir aukštai 
balsus keliantį skardų duetą.

Per akimirką pamiršęs kovą, šokau iš lo 
vos, griebiau ant staliuko stovėjusį konja
ko butelį ir, kilstelėjęs čiužinio kampą... 
Bet buvo per vėlu. Durys triukšmingai at
sivėrė, duetas, artimi draugai, pulte supuo
lė vidun. Vienas stvėrė broliškai kratyt 
mano ranką, kitas vikriai pasipasavo kon
jaką. Dar spėjau kažkaip užkimusiai su- 
kvarkt: — Stop! Stop!

Bet duetas, raumeningi matrosai, buvo 
nesulaikomas.

— Tip top! — atsakė baritonas, tikrin
damas mano konjako markę. — Trauk 
kamštį, — patarė tenoras iš susijaudinimo, 
kad aš toks geras draugas, traiškydamas 
mano ranką.

Supratau, kad ši kova pralaimėta, ir, 
mėgindamas nelaimingas sąlygas kiek švel 
nint, paklausiau:

— Ar dainuosit, kai diriguosiu?
— Aišku, kad dainuosim, — atsakė. Bet 

nedainavo, judošiai. Tik vargais negalais, 
man pritariant ir vis drėkindami bedugnes 
gerkles konjaku, visą savaitgalį baubė:

— Kar-sim po kak-liukaa 
is-to maaaso pute-liukaaa...

Tad šitaip, vadinasi, „po kakliuką“ per 
savaitgalį ir „iškorę“ visą mano kontra
bandą. Tai yra, du tuzinu Ispanijoj pigiai 
pirktų ir Švedijoj brangiai neparduotų bu
telių konjako. O būčiau, ana, rimtai sriubą 
srėbęs — būčiau raumenim nuo galvos iki 
kojų apaugęs, ir kitaip, neperdedu, visai 
kitaip būtų numeris pasibaigęs...

Užtat aš ir sakau: vyrai, lavinkit, mankš 
tinkit raumenis, kiek jų beturėtumėt. Ir

nių paaukštinimų ir betikę stovėt. Bet ne 
— juda, kruta, lyg niekur nieko. Visai taip 
pat, kaip tie, kurie tik bėdos ištikti vieną 
virpantį tariamai raumenų gniužulėlį ka- 
žikur pačiam dešinės rankos viršugaly ne
tikėtai išspaust sukombinuoja. Žinoma, ši
tokių nesusipratėlių dienos suskaitytos. 
Apie pomirtinį gyvenimą aš jums, Dieve 
gink, nė žodžio nesakysiu, bet apie dabar
tinį — kovą, ir tiek! O kovot be raumens 
menka byla. Geriau’ jau kakarinę laikyt, 
kudašių kažikur nešant, ir nesidairyt nei 
kairėn, nei dešinėn. Va, net ir senovės ki
niečiai, vadinasi, kada jų protai dar rau
meningi buvo, turėjo auksinį, taip sakant, 
patarimą: — Iš 36 galimybių, pati geriau
sia tai pabėgimas...

Taip, gyvenimas — kova. Ir moko ta 
nuolatinė kova. Gyvent moko. Vadinasi, 
yra vilties prieš mirtį gyvent išmokt. Na, 
ir gerai, kad taip, tik keista, kad nevisus 
vienodai išmoko. Va, aš, po to nelaimingo 
savaitgalio kitiem sklandžiau gyvent pa
dėt norėdamas, ir pasakoju, visai nekaltai, 
apie raumenis, butelius ir sąlygas. O gi 
prieina vyriausias laivo inžinierius:

— Tai ką, — sako, — motorų taisyt ne
nori, tik filosofuoji?..

Aš jam aiškinu, kad dantimis dėl žiau
raus nuostolio griežt dar toli gražu ne filo
sofija. Bet šis, irgi tipas, taip sakant, lūpų 
kampus žemyn patempęs ginčijasi.

— NeSigink, — sako, — man toks paukš
čiukas viską sudainavo. Žinau, kad filoso
fuoji. ,

Galėjau ir aš lūpų kampus žemyn nu- 
kart, na, bet gyvenimas... Užsičiaupiau. Pa 
siėmiau kūjį ir nuėjaU sau tų pakrikusių 
motorų taisyt.
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LONDONAS
JAUNIMO KONGRESO LESŲ TELKIMO 

VAJUS
Prie lėšų telkimo prisidėjo Nottinghamo 

lietuviai per K. Bivainj 11 sv., P. šablins- 
kas iš Rugby 2 sv., A. Stankevičius iš Co
ventry 1 sv. 10 šil., P. Miklovas 1 sv.

Aukos plaukia, bet dar daug trūksta. 
Kviečiame visus D. Britanijos lietuvius pri 
sidėti prie šio kongreso savo aukomis.

Be to, primename, kad visi aukų rinkė
jai, kurie yra gavę aukų lapus, prašomi sa 
vo apylinkėse parinkti aukų ir jas galimai 
greičiau grąžinti D. Britanijos Liet. Bend
ruomenės valdybos kasininkei E. Bliūdžiū- 
tei, 36 Blythe Street, London, E.2.

STUDIJINĖ ANKETA
Visi jaunuoliai, kurie yra gavę tokią an

ketą, prašomi užpildyti ir tuojau grąžinti 
DBLB-nės sekretoriui, 32 Puteaux House, 
London, E.2.

LAUKIAME NOTTINGHAMO
Praėjus Sekminių nuotaikoms ir per dvi 

savaites pamiršus Lietuvių Sodybos birže
lio baro pasekmes, turėsime vėl progos pa
siklausyti ir pasižiūrėti LAS Nottinghamo 
skyriaus rūpesčiu paruoštos meninės pro
gramos, kurios didžiąją dalį atliks jauni
mas. Taip pat malonu pranešti, kad ir Lon
dono jaunimo kapela „Late Hours“, vado
vaujama P. Parulio, mielai sutiko pagroti 
šokiams. Taigi, kaip ir tinka Jaunimo Me
tais, šio parengimo centre bus jaunimas, 
ypač kad ir iš Nottinghamo 40 žmonių eks
kursijos bus didelis jo nuošimtis.

Parengimas įvyks birželio 11 d. (šešta
dienį), 7 vai. vak., parapijos salėje (345A 
Victoria Park Rd., E. 9).

Maloniai kviečiama visa Londono lietu
vių visuomenė. Tikimės, kad nereiks gai
lėtis.
Smulkesnė programa bus paskelbta vė
liau.

LAS V-jos Valdyba

SEKMADIENIO MOKYKLA
Sekminių sekmadienį mokykloj pamokų 

nebus. Sekantį sekmadienį mokykla vėl 
veiks.

PARAFUOS
VISUOTINIS SUSIRINKIMAS

Birželio 5 d. (sekmadienį) yra šv. Tre
jybės Šventė. Šv. Kazimiero Lietuvių baž
nyčioje 11 vai. pamaldos prasidės su pro
cesija.

Visi kviečiami dalyvauti pamaldose.
4.30 vai. parapijos susirinkimas parapi

jos salėje (345A Victoria Park Road, Lon
don, E. 9).

Susirinkimas vyks prie arbatėlės.

IR VASARĄ, IR ŽIEMĄ,
IR RUDENĮ, IR PAVASARĮ 

ne tik maistu, bet ir kitomis gėrybėmis
Jei saviems padėti nori,

Padarysi tai tikrai, KETTERINGAS
Kreipkis tik tuojau pas TAURĄ, 
Ir neliks kišenė kiaura! » PADĖKA

TAURAS
3, ST. DUNSTAN S GARDENS, 

LONDON, W.3.
Tel. ACO 4374

Atstovas Manchesteryje:
L. Pūras, 79 Victoria Crees., Eccles, 

Manchester.

Hovercraftas
(Atkelta iš 3 psl.)

laivu. Gal tik labai didelės jūros bangos 
pabrangintų kelionės išlaidas, o gal kartais 
ir pati kelionė nevisai būtų įmanoma.

Pirmosios kelionės šia naująja susisieki
mo priemone neturėjo praktiškų uždavi
nių. Žmonės keliavo tik dėl įdomumo. O 
dabar, nuo šių metų gegužės 1 d., pradeda
mas pirmas reguliarus „Cross-Channel Fer 
ry Service“, kuris bus vykdomas nuo Rams 
gate, naudojant Saunders-Roe SR-N6 ho- 
vereraftą.

Jau yra padaryta ir dar bus padaryta 
daug svarbių pagerinimų. Vickers-Arm- 
strong firma pastatė vadinamąjį Hover 
Landrover, kuris gali laikytis ore virš 
minkštos ir net pelkėtos žemės, kur nega
li įvažiuoti paprastas traktorius. Jis bū
tų naudingas civiliams ir karo inžinie
riams, statybos kontraktoriams, matinin
kams ir t.t. Taip pat ir kariuomenės štabai 
domisi vadinamuoju „hover lorry“. Tai sa
votiški sunkvežimiai, galintieji važiuoti 
per pelkėtas vietoves. O Karališkasis laivy 
nas galvoja, kad hovercraftas būtų naudin-

MŪSŲ RĖMĖJAI
Apsimokėdami už „Europos Lietuvį“ ar 

Nidos Knygų Klubo leidinius, buvo malo
nūs pridėti aukų lietuviškam spausdintam 
žodžiui paremti: 22 šil. P. Juška, 18 šil. Br. 
Kmieliauskas, 12 šil. J. Kriščiūnas, 2.6 šil. 
A. Trinskis, po 2 šil. V. Vaitkus. A. Miliū
nas, V. Kukanauskas, T. Krivickas, J. Be- 
levičius, P. Milašius, P. Miklovas, A. Kuz
mickas. A. Petkevičius, A. Masiulionis. K. 
Norkaitė, A. Gaidelis ir J. Baršauskas.

NOTTINGHAMAS
PAGERBTOS MOTINOS

Gegužės 7 d. Nottinghamo Lietuvių Mo
terų draugijos pastangomis ukrainiečių sa
lėje buvo surengtas motinoms pagerbti 
minėjimas.

Draugijos pirmininkė E. Zaveckienė 
trumpu žodžiu atidarė minėjimą, pakvies- 
dama į prezidiumą vyresniojo amžiaus ir 
daugiavaikes motinas M. Griškauskienę, 
Domeikienę, Damoševičienę, Gudliauskie- 
nę. Prezidiumo vidury buvo neužimta kė
dė, papuošta tautine vėliava ir gėlėmis ir 
skirta Lietuvos Motinos garbei.

Kun. Al. Geryba savo paskaitoje iškėlė 
Bažnyčios, tautos ir šeimos vaidmenį pra
eityje Lietuvoje ir šių dienų tremtyje.

DBLS skyr. vardu sveikino K. Bivainis. 
Prezidiume buvusioms motinoms įteikta 
po puokštę gėlių. Oficialioji dalis baigta 
Marijos giesme.

Meninė dalis buvo trumpa, bet įdomi 
padeklamavo D. Zaveckaitė įr E. Domei
kaitė.

Kr. Šnelytės vadovaujama tautinių šo
kių grupė pašoko tris šokius ir padainavo 
dvi daineles. Motinoms buvo paruošta ka
vutė su sumuštiniais, o vyrai pasivaišino 
alučiu, dalydamiesi mintimis.

k.b.

MANCHESTERIS
DAINOS IR LITERATŪROS VAKARAS
Jaunimo metų proga DBLS Manchesterio 

skyriaus valdyba birželio 11 d., 6 vai. va
karo Cheetham Town Hall salėje rengia 

Dainos ir Literatūros Vakarą.
Koncertinėje vakaro programos dalyje 

jauna ir talentinga lietuvaitė Vanda Gal- 
buogytė dainuos lietuvių ir kitataučių kom 
pozitorių dainas.

Literatūrinėje dalyje su savo kūryba da
lyvaus Elena Navickienė ir kun. Jonas 
Kuzmickis-Gailius.

Po programos — šokiai, kuriems gros ge 
ras orkestras.

Maloniai kviečiame visus tautiečius gau
siai dalyvauti iš toli ir arti.

Skyriaus Valdyba

DBLS Ketteringo Skyriaus Valdyba nuo 
širdžiai dėkoja visiems, prisidėjusiems sa
vo darbu prie Motinos Dienos minėjimo: 
p.p. Kukanauskams, p. Kirkelionienei, p. 
Urbonienei ir p.p. Karanauskams, o ypač 
ponams Paruliams už gražią lietuvišką mu 
ziką ir p. L. Švalkui už paskaitymą savo 
šiai progai pritaikytų kūrinių.

Taip pat tariame nuoširdų ačiū Nort- 
hamptono ir Corby lietuviams už gausų 
dalyvavimą minėjime.

Skyriaus Valdyba

gas ir povandeninių laivų medžioklei. Lon 
dono uosto administracija tyrinėjo, ar ho- 
vereraftą nebūtų tikslu panaudoti net ir 
prekėms iškrauti iš laivų. O labai neseniai 
Prancūzijoj aiškintasi, ar jo nebūtų gali
ma panaudoti, kaip susisiekimo priemonės 
ant senų ir nenaudojamų geležinkelių lini
jų.

Idėjų daug. Tik visa bėda — kol kas už
sakymų maža, ir nėra tokios didelės pa
klausos, kaip buvo tikėtasi. Tačiau atrodo, 
kad hovererafto ateitis yra didelė ir graži.

Pastaruoju metu šiame krašte jau kai 
kieno galvojama, kad po penketo metų ho- 
vereraftai gali pakeisti visą Anglijos gele
žinkelių susisiekimą. Galvojama, kad jie 
galės važiuoti net iki 300 mylių per valan
dą. Šia kryptimi daromi jau ir bandymai. 
Naujasis traukinio modelis, kuris važiuos 
ant oro pagalvėlės, jau gaminamas ir lie
pos mėnesį bus bandomas Hampshire. Gal
vojama ir apie panašios rūšies laivus, ku
rie galėtų paimti net 1000 tonų krovinio.

Tai nauja idėja, ir, atrodo, jos perspekty 
va yra didelė.

K. Kaminskaitė

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
BRADFORD — gegužės 29 d., 12.30 vai.

Pastaba: Huddersfielde Sekminių sekma 
dienį pamaldų nebus.
NOTTINGHAMAS — geg. 29 d., 11 vai.,

Jaunimo Židinyje.
MANCHESTER — gegužės 29 d., 10.30 v.
ECCLES — birželio 12 d., 12.15 vai.
BRADFORD — birželio 5 d., 12,30 v.
NOTTINGHAM — birželio 12 d., 12,30 v.

St. Patrick'o bažn.

RELIGINIS SODYBOS VEIDAS
SEKMINĖSE

Sekminėse, geg. 29 d., 11 vai., Liet. Sody
boje pamaldas laiko vysk. Dr. P. Brazys.

Gera proga velykinę atlikti lietuviškai.
Išpažinčių klausoma prieš pamaldas.

BRADFORDAS
BIRŽELIO IŠVEŽIMŲ MINĖJIMAS

Birželio 4 d., šeštadienį, pusę aštuntos 
vakare, Bradfordo Lietuvių Vyties Klube 
įvyksta Birželio mėnesio lietuvių išvežimų 
į Rusiją minėjimas, kurio metu, be kitos 
programos, specialią paskaitą skaitys sve
čias iš Manchesterio D. Damauskas.

Vietos ir apylinkės tautiečiai kviečiami 
šiame minėjime dalyvauti.

Klubo Valdyba

WOLVERHAMPTONAS
NAUJA VALDYBA

Gegužės 14 d. įvykusiame DBLS-gos 
Wolverhamptono Skyriaus susirinkime iš
rinkta nauja Valdyba, kuri pasidalijo pa
reigomis taip: Liudas Adamkavieius — 
pirmininkas, Bronius Buragas — sekreto
rius, Antanas Ivanauskas — kasininkas, 
Juozas Mačys — narys, Antanas Petkevi
čius — revizorius.

Skyriuje šiuo metu yra 19 narių.
Senoji valdyba sveikina naująją ir linki 

sėkmės ir stiprybės lietuviškoje veikloje.
D. N.

SPORTAS
VILTIES ATEITIS

Vilties klubas gerai pasirodė West Mid- 
lando pirmenybėse, nors ir pralaimėjo 
pusfinalyje prieš Willenhaucomp, kurie 
pasiekė visos Anglijos pusfinalį.

Nesant lietuvių, krepšinio mėgėjais klu
be žaidžia daug angliukų. Iš lietuvių nuo
latinis žaidėjas ir treniruočių lankytojas 
yra Algis Bondonis, kuris yra padaręs ge
rą pažangą.

Vasaros metu įvyks rungtynės šeštadie
niais po pietų Springfield Rd. aikštėje. Va
saros lygoje žais dvi Vilties komandos, 
vienoje visi lietuviai, seni ir jauni: V. Kel- 
mistraitis, Br. Viliūnas, broliai Pitkevičiai 
ir broliai Bondoniai.

Viltis praeitais metais baigė lygos varžy
bas laimėjusi tik dvejas rungtynes. Bet 
visi žaidėjai buvo jauniai, o žaidė prieš 
vyrus. Draugiškose ir kitose jaunių rung
tynėse jie pralošė tik dvejas. Taigi pasiek
ta neblogų rezultatų. Laukiama naujų na
rių iš lietuvių ir mišrių šeimų. Kalbos ne
mokėjimas nėra kliūtis.

Vilties klubas, susidūręs su finansiniais 
sunkumais, pagaliau nusprendė prašyti pa
ramos iš švietimo ministerijos ir įsiregist
ravo į jaunių organizaciją (Youth Clubs). 
Turime pažadą, kad bus gauta salė ir pa
ramos po metų ar dvejų. Bet reikalas toks, 
kad teks pakeisti klubo vardą: vietoj Li
thuanian Sports Club į Viltis Basketball 
Club. Bet kitos išeities nėra. Mūsų lietu
vių skaičius taip sumažėjo, ir daugumas 
šilingą labiau vertina už viską, o viskas 
pabrangę, net salės nuoma, rungtynių tei
sėjai, uniformos ir kt. Bet tikime, kad tas 
Vilties vardas ir ateityje atstovaus lietu
viams, kaip iki šiolei.

Gal artimoje ateityje turėsime čia, W-to- 
ne, restoraną, kurį laikys lietuvis. Jis yra 
pažadėjęs pagelbėti klubui. Lietuviai, žino
ma, turėtų ten lankytis ir jam pagelbėti jo 
naujoje profesijoje.

Jei yra lietuvių, gyvenančių arti W-tono 
ir norinčių žaisti vasarą krepšinį, prašom 
susisiekti su sporto klubo sekretorium.

V. K.

VOKIETIJA
MIRUSIEJI

Sofija Martinovienė mirė Vechtos sene
lių prieglaudoje. Palaidojo labai iškilmin
gai Vechtos ir apskrities dekanas ir kun. V. 
Šarka. Hamburgo lietuviai uždėjo ant ka
po gražų vainiką su tautiniu kaspinu ir lie
tuvišku užrašu. Tai buvo pirmas toks at
sitikimas Vechtos nemažose kapinėse, kur 
dažnai vyksta lietuviškos laidotuvės.

Liucija Puodžiukaitytė-Majerienė, girnų 
si 1896 m. Panemunėje, šakių apskr., mi
rė vasario 25 d. Neustadto miesto ligoni
nėje, palaidota kovo 3 d. miesto kapinėse.

Elena Blumbergienė de Druvė, Žemaiti
jos bajorė, pedagogė, gyvenusi Diepholzo 
stovykloje, gimusi 1880 m. Šiaulių apskr., 
mirė balandžio 7 d. Palaidota Diepholzo 
miesto kapinėse balandžio 12 d.

VYSKUPAS LANKO MUS

Vyskupas Dr. P. Brazys tarp Manchesterio lietuvių

VYSKUPAS DERBY
Mūsų pilką tremtinio gyvenimą pra

skaidrino J.E. Vyskupo Prano Brazio vizi
tacija, kuriai derbiečiai kruopščiai, kaip 
bitutės, rengėsi. Garbingasis svečias, lydi
mas Aušros Vartų Jaunimo Židinio Direk
toriaus kun. S. Matulio, atvyko gegužės 14 
dieną iš Nottinghamo.

Ganytoją pasitiko, vainikais nešini, bū
rys vaikučių tautiniuose rūbuose ir visa 
lietuviškoji kolonija. Seselių vienuolynb 
sodelio takais procesija vingiuoja į koply
čią, kur Vyskupas gegužinių pamaldų me
tu suteikė palaiminimą įr pasakė rekolek- 
cinio pobūdžio pamoksią.

Sekmadienį Vyskupo sutikimui prisirin
ko dar gausiau tautiečių iš apylinkės mies
telių ir kaimų. Buvo matyti gausus būrys 
ir lietuvių evangelikų. Ganytojas atnašavo 
iškilmingas šv. Mišias ir pasakė turiningą, 
pilną pastiprinančių minčių pamokslą. Pa
maldų metu septyni vaikai priėmė pirmą
ją šv. Komuniją, o aštuoniems buvo suteik 
tas Sutvirtinimo Sakramentas. Koplyčia 
pilna žmonių ir, giesmėms skambant, teikė 
lietuviškų atlaidų prisiminimą ir šventiš
ką pavasario nuotaiką.

Po pamaldų mūsų fotografams ir filmuo 
tojams buvo tikra šienapiūtė, kurie šį 
svarbų įvykį stengėsi įamžinti. Negalinčius 
iškilmėse dalyvauti ligonius Ganytojas ap
lankė namuose, tuo tarpu tautiečiai būre
liais pasišnekučiuodami slenka į lenkų 
klubą oficialiam priėmimui ir pietums. 
Prie laiptų svečias pasitinkamas organiza
cijų atstovų, o mažoji Bendikaitė DBLS 
Skyriaus vardu įteikia puokštę gėlių. Čia 
pat jau laukė ir vietinės anglų spaudos ko
respondentė ir fotografas, kurių prašymu 
buvo duotas pasikalbėjimas ir padaryta 
keletas nuotraukų. Reikia pasidžiaugti, 
kad vietinė spauda J.E. vizitu susidomėjo 
ir paskyrė nemaža vietos laikraštyje su 
puikia nuotrauka.

Pietų metu sveikinimo žodžiu pirmasis

VASARIO 16 GIMNAZIJA
MOTINOS DIENA VASARIO 16 

GIMNAZUOJE
Šiemet Vasario 16 gimnazijos mokiniai 

labai gražiai paminėjo motinos dieną. Ry
tą devintą valandą mokiniai susirinko vė
liavos aikštelėje, kur, aidint tautos him
nui, buvo pakelta vėliava. Ypač gražų įs
pūdį darė beveik pusė mokinių, dėvėdami 
skautų uniformas. Bažnyčioje gana jaudi
nantį ir progai pritaikytą pamokslą pasa
kė kun. Dėdinas, o gimnazijos salėje vie
nuoliktą valandą prasidėjo pats minėji
mas. Aštuntos klasės mokiniui Starukui 
meistriškai akordeonu palydint, nuskam
bėjo mergaičių choras, padainavęs „Tu 
mano motinėle“, o po to sekė keli eilėraš
čiai. Penktosios klasės mokinys P. Veršelis 
paskaitė referatą „Motina“. Po to sekė be
ne pats gražiausias momentas, kai mergai
tės. mokytojos Motgabienės puikiai pa
ruoštos, iš tautinėmis juostomis papuoštos 
pintinės apdovanojo dalyvavusias motinas 
gyvų gėlių puokštėmis. Ir pabaigai vėl nu
skambėjo lyrinis mergaičių „O atsimenu 
namelį“.

Paskirai vertėtų pažymėti mokinio Sta- 
ruko muzikalinius gabumus. Jo labai jaus
mingai atlikta K. Kinderio „Močiutė“ bu
vo palydėta ypač karštais plojimais.

Minėjimą trumpu žodžiu atidarė bei už
darė mok. Palavinskas. Jis paminėjo, kad 
mokiniai beveik niekieno nebuvo šiai pro-

DARBAS STATYBOS FIRMOJE

Estų statybos firmai Londone reikalingi 
dažytojai, popierių kiijuotojai, mūrininkai, 
staliai ir darbininkai.

Kreiptis: E. Taits (Builders) Ltd., 22 - 
24 A Bell Lane, London, N.W.4.

Telefonai: HIL 7595 ir HEN 5105. 

prabilo parapijos maršalka P. Popika, ku
ris derbiečių vardu įteikė Ganytojui dova
ną — čekį. Sveikinimo žodį tarė kun. S. 
Matulis įr šv. Juozapo parapijos klebonas 
Rev. Beel. Programos metu taip pat kalbė
jo mažasis Popika vaikų vardu, J. Mas- 
lauskas Skautų Sąjungos, P. Makūnas 
Derby Lietuvių Klubo ir J. Zokas DBLS 
skyriaus. Abu pastarieji pasidžiaugė, kad 
J.E. apsilankymas mus apjungė, ir išreiškė 
viltį ir reikalą glaudesniam darbui ateity
je. Duok Dieve, kad tai neliktų tuščiais 
žodžiais!

J.E. atsakydamas tarė trumpą žodį ang
liškai, o saviesiems kalbėjo apie valandą 
vaizdžiai, meistrišku tobulumu, gyvumu ir 
lengvai suprantamu stilium. Nedvejoda
mas užtikrino, kad Lietuva bus laisva, ir 
kvietė nesiša’.inti nuo tautinio darbo ir or
ganizacijų. Mūsų organizaciniuose ar poli
tiniuose. skirtumuose, kalbėjo Vyskupas, 
glūdi subrendimas ir stiprumas, tik reikia 
išmokti juos suprasti, gerbti ir įvertinti. 
Ypač pabrėžė reikalą būti draugiškiems 
mūsų globėjams ir jų tarpe įsigyti galimai 
daugiau draugų, kurie galėtų pasitarnauti 
kovai dėl Lietuvos laisvės. Oficialioji dalis 
baigiama Tautos Himnu, po kurio Vysku
pas pasišnekučiavo su tautiečiais, neap
lenkdamas nė vieno, ir savo paprastumu 
ir patrauklia asmenybe visus sužavėjo.

šių iškilmių puikaus pasisekimo vaisiais 
derbiečiai džiaugiasi ir ilgai su pasigėrė
jimu didžiuosis. Ir iš tiesų gali pasididžiuo 
ti, nes visa kolonija, nežiūrint tikybinių ar 
organizacinių skirtumų, šį parengimą taip 
nuoširdžiai parėmė. Ypatinga padėka pri
klauso priėmimo organizatoriams P. Popi- 
kai, V. Žemaičiui, A. Kulikauskui, J. Le- 
vinskui ir visuomet kruopščioms ponioms 
Vaitkevičienei, Sarapinienei, Raulinaitie- 
nei ir Stanaitytei, o taip pat visiems, ku
rie įgalino J.E. priėmimą suruošti.

Jonas Zanavykas

gai specialiai ruošti. Tai išplaukė iš pačių 
mokinių iniciatyvos, bet tai tik dar labiau 
parodė mokinių susipratimą, jų organi
zuotumą.

Labai nuoširdžiai visiems dėkojo visai 
atsitiktinai į gimnaziją atsilankiusi viena 
ponia iš JAV. Ji sakėsi, kad jai ne vieną 
ašarą išspaudė tautos himno giedojimas, 
apdovanojimas gėlėmis, ir ji pažadėjo šią 
mokyklą paminėti geru žodžiu anapus At
lanto.

kj

PROGA VIENGUNGIAMS PRALEISTI 
ATOSTOGAS

Kun. V. šarka mus informuoja, kad Ang 
lijoje gyvenantieji viengungiai lietuviai ga 
lėtų atostogas praleisti pas lietuvius Ham
burge ar kituose Vokietijos miestuose.

Ryšį užmegzti jie galėtų per kun. V. 
Šarką, kurio adresas yra šitoks:

2 Hamburg-Altona, Kaltenkirchener Str.
4, W. Germany.
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