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NUOLAIDOS 
KOSYGINUI
SMŪGIS LIETUVAI

Mūsų nusivylimui, vasario 13 dienų Lon
done pasibaigusios anglų - rusų derybos 
skaudžiai palietė kovojančių dėl laisvės 
lietuvių tautų.

Pasinaudodama Stalino ir Hitlerio klas
tingu susitarimu, 1940 metais Sovietų Sų- 
junga smurtu užgrobė tris taikingas Balti
jos valstybes. Nuo to laiko ligi šiol nesėk
mingai buvo bandyta išgauti didžiųjų de
mokratinių valstybių pripažinimų šiam 
tarptautiniam nusikaltimui. Jungtinės Ame 
rikos Valstybės ir Didžioji Britanija tvir
tai laikėsi tų šventų principų, kad kiekvie
na tauta, ar maža, ar didelė, turi teisę į ne
priklausomybę ir laisvę. Vadovaudamasi 
tais principais, D. Britanija pokariniu lai
kotarpiu suteikė nepriklausomybę milijo
nams žmonių, kurie amžių bėgyje niekad 
nebuvo laisvi. Tais principais vadovaujan
tis, JAV-bės ir D. Britanija laikėsi nuomo
nės, kad Lietuva, Latvija ir Estija, suge
bėjusios praeityje puikiai tvarkytis kaip 
nepriklausomos valstybės, turi ir ateityje 
būti laisvos ir demokratinės. Todėl jų įjun 
girnas į Sov. Sąjungų buvo laikomas netei
sėtu ir nepripažintu.

Sov. Sąjunga, iš kitos pusės, pasukusi ru
siško nacionalizmo ir šovinizmo keliu, grį
žo į caristinę imperializmo politikų. Stali
nas užsigeidė prijungti prie Rusijos visas 
žemes, kurių sovietų valdžia revoliucijos 
laikotarpiu, vadovaudamasi tautų apsi
sprendimo principu, buvo atsisakiusi. Stali
no įpėdiniai nuosekliai laikėsi „savo tėvo 
ir mokytojo“ politinės linijos. Įvairiais suk
tais būdais jie stengėsi, jeigu ne padidinti, 
tai bent išsaugoti Stalino imperiją.

Dabar pasibaigusių anglų - rusų derybų 
komunikatas tai patvirtina. Jis taip pat pa
rodo, kaip viena Lietuvai draugiškų vals
tybių, D. Britanija, šį kartą nusileido rusų 
reikalavimams ir tuo būdu skaudžiai ap
vylė laisvės siekiančias Baltijos tautas. De
rybų komunikatas sukelia abejonių, ar D. 
Britanija nėra pakeliui į Baltijos valstybių 
inkorporacijos į Sov. Sąjungų pripažinimą. 
Komunikate esama trijų punktų, kurie su
kelia tokias abejones, ypač susitarimus dėl 
Baltijos valstybių aukso fondų, kurie lig 
šiol buvo saugomi Londone.

Nuolaidos, kurias padarė britų vyriausy
bė rusams, yra didelis smūgis laisvės sie
kiančiai lietuvių tautai.

J. Vilčinskas

KĄ KOSYGINAS NEATSAKĖ?
Lankydamasis Londone, Sovietų min. 

pirm. Kosyginas turėjo progos susitikti su 
užsienio žurnalistais ir pasirodyti Britų te
levizijoje, kur jis atsakinėjo į žurnalistų 
klausimus. Po 11 metų pertraukos žurna
listai ir televizijos žiūrovai vėl pamatė so
vietų vyriausybės galvą. Bešališkas stebė
tojas gali pasakyti, kad skirtumas tarp 
anuometinio min. pirm. Chruščiovo ir da
bartinio Kosygino yra didelis. Nors jie abu 
yra neblogi demagogai, bet dabartinis min. 
pirmininkas yra labiau civilizuotas ir rim
tas.

Prie Dorchesterio viešbučio, kur buvo 
spaudos konferencija ir žurnalistų suruoš
tasis priėmimas, baltiečių demonstrantai 
vaikščiojo su plakatais, kuriuose buvo rei
kalaujama laisvės Lietuvai, Latvijai ir Es
tijai ir smerkiamas rusų imperializmas Pa
baltijyje. Tuo pat metu viduje žurnalistai 
pateikė klausimus, surašytus kortelėse. 
Kaip ir prieš vienuolika metų, tų kortelių 
susirinko nemaža krūva, kuri tuoj pat bu
vo išrūšiuota. Buvo atsakyti tik „patogūs“ 
ir patys svarbieji klausimai. Tuos atsaky
mus išsispausdino didžioji spauda.

Londono lenkų dienraščio „Dziennik Pols 
ki“ bendradarbis A. Bregman sako, kad 
spaudos konferencijai baigiantis ant stalo 
gulėjo dar nemaža krūva kortelių, jų tarpe 
jo paties, kurios liko neatsakytos. Jis buvo 
užklausęs Kosyginą:

„Turint galvoje puikius santykius tarp 
Sov. Sąjungos ir Suomijos bei Austrijos ir 
siekiant sušvelninti santykius Europoje, ar 
Tamsta nesutiktum pripažinti tokio pat vi
siškai demokratinio, laisvo ir neutralaus 
statuso Rytų Europos kraštams, kuriems 
Raudonoji armija primetė komunistinę 
santvarką, ligšiol neturinčią atramos tau
tose?“

A. Bregman pateikė taip pat kitą klau
simą dėl Baltijos respublikų. Jo kaimynas 
ganietis parodė jam savo klausimą, kuris 
liko neatsakytas: „Ar Sov. Sąjunga ati
trauktų savo kariuomenę iš Rytų Europos, 
jeigu Amerika pasitrauks iš Vietnamo?“ 
Kiti klausė apie kalinamuosius rusų rašy
tojus Siniavskį ir Danielių, apie nepriklau
somybę Ukrainai, Gruzijai ir kitoms Rusi
jos pavergtoms tautoms. Nė vienas tų klau 
Simų nebuvo atsakytas. J.V.

Visą laiką tvirtinome, kad kolchozai yra 
sovietiniai dvarai, o kolchozininkai — jų 
baudžiauninkai arba, geriausiu atveju, ku
mečiai. Tuo tarpu komunistinė propagan
da skelbė ir tebeskelbia, kad dabar visų 
žemių šeimininkė yra liaudis, kad žemė 
atiduota tiems, kurie ją dirba, kad tikrieji 
kolchozų šeimininkai yra kolchozininkai. 
Tačiau gyvenimo tikrovė buvo ne komu
nistinės propagandos, bet mūsų pusėje. Ji 
visą laiką iškalbingai bylojo, kad sovieti
niuose dvaruose šeimininkauja ne valstie
čiai, bet partija per savo skiriamuosius 
pirmininkus ir kitus varovus ir per par
tinius branduolius, jau sukurtus beveik 
visuose kolchozuose.

Mūsų teigimus pamažu patvirtina ir pa
tys komunistai. Tik paskaitykite Raseinių 
rajono partijos komiteto pirmojo sekreto
riaus Molotoko straipsnį „Vadovo talen
tą“, išspausdintą gruodžio 21 d. zimaninė- 
je „Tiesoje“. Iš pavardės sprendžiant, „vy
resnysis brolis“ ten atvirai rašo, kas ir 
kaip parenka kolchozų pirmininkus ir ki
tus varovus ir kas skiria, kas juos prižiū
ri, komanduoja ir atleidžia. Kiekvienam, 
tikėjusiam propagandine pasakėle apie 
valstiečių renkamus ir šalinamus kolcho
zų vadovus, tas mitas bus išsklaidytas, 
kaip išsklaidomas dūmas vėjeliui pūstelė
jus. Pastebėjęs, jog dar ir šiandien trūks
ta tinkamų direktorių, ūkių vadovų, ve
dėjų, Molotokas nurodo, kad netinka dai
rytis i šalis, bet reikia ieškoti jų „savo 
partinėje organizacijoje“. Vadinas, einama 
prie to, kad visi žemdirbių varovai būtų 
tik komunistai. Mat, tokius lengviau ko
manduoti, nes jie be jokių sąlygų turi pa
klusti partinei drausmei.

Kaip tie žmonės atrenkami? Iš dabar 
rašomųjų kolchozų istorijų, kurių nuotru
pos pasirodo sovietinėje spaudoje, patiria
me, kad, kuriant bolševikinius dvarus, jų 
vadovais buvo skiriami ne žmonės, kurie 
nusimano apie žemės ūkio darbus ir jų or
ganizavimą, bet įvairūs stribai, partiniai 
aktyvistai ir kiti asmenys, smurtu ir tero 
ru padėję partijai steigti kolchozus. Tą

Septynios DIENOS
VIEN TIK AUKSAS VALDO MUS...

Pabaltijo kraštai, kol dar buvo laisvi, 
pasidėjo Anglijos Banke 6 milijonų svarų 
vertės aukso.

Sovietai jau daug kartų reikalavo to 
aukso, bet britai pateikė sovietams reika
lavimą apmokėti 12 mil. svarų už jų nu
savintus turtus. Buvo jau prieš keletą me
tų sudarytos komisijos, kurios turėjo apie 
100 posėdžių, bet ligi šiol nebuvo sutarta.

Kai atvažiavo Kosyginas, abi pusės at
sisakė savo reikalavimų, bet britai nutarė 
savo svečiui tokio gražaus susitarimo pro
ga duoti bent už pusę milijono svarų pre
kių.

Taigi pagal tą biznišką susitarimą auk
są pasiima britai ir apmokės iš jo vertės 
tiems savo piliečiams, kurių turtai sovietų 
buvo nusavinti Pabaltijo kraštuose. Pats 
auksas papildys Anglijos Banko atsargas.

Kai kurie britų laikraščiai nesidžiaugia 
dėl to biznio. Auksas, sako, buvo padėtas 
nepriklausomų kraštų, mes patys, sako, 
visada šitaip tvirtinome, tik dabar ėmėm 
ir pasinaudojom proga, nors okupacijos ir 
nepripažįstam.

VATIKANO ATSTOVAS
Į Lenkiją nuvažiavo Vatikano atstovas 

Casaroli, kuris laikomas komunistinių rei
kalų specialistu.

PASITARIMAI VOKIETIJOJE
Vos tik atsisveikinę su sėkmingai britų 

nuotaikas išnaudojusiu Kosyginu, Britani
jos min. pirm. Wilsonas ir užs. reikalų 
min. Brownas išskrido tartis su V. Vokie
tijos vyriausybe daugeliu klausimų. Pa
grindinis reikalas — išsiaiškinti, ar Vokie 
tija rems Britanijos pastangas įstoti į Eu
ropos Ekonominę Bendruomenę.

Vokietijoje britų valstybininkai buvo 
sutikti šaltai, ypač dėl prasitarimo, kad 
Britanija linkusi pripažinti Oderio - Neis- 
sės sieną su Lenkija.

SUKARNO ATEITIS
Nors buvo pasklidę žinių, kad Indonezi

jos prez. Sukarno išvažiavęs į Japoniją, 
ieškodamas vietos prisiglausti, bet grei
čiausia, kad naujasis parlamentas jį ati
duos specialiam teismui.

Jam keliama 12 kaltinimų. Sunkiausi 
kaltinimai dėl santykių su komunistais, 
kurie ruošė krašte nesėkmingą sukilimą.

KAS VALDO KOLCHOZUS?
rius, kurie nudrenavo kelis šimtus hekta
rų. Tur būt, dar ir kitokią paramą sutei
kė. Po tokio gydymo kolchozas pradėjo 
rodyti gerėjimo žymes. Molotokas padarė 
išvadą, kad pirmininkas geras.

„Mes neskubame žmogų atleisti. Jau se
niai nekviečiame kolūkių pirmininkų į biu 
rą dėl einamų darbų, stengiamės sudary
ti kūrybišką it ramią nuotaiką... Tačiau 
per metus vis dar tenka pakeisti du-tris 
pirmininkus“, rašo partijos organas.

Tai tik dalis Raseinių rajono partinio 
komiteto pirmojo sekretoriaus Molotoko 
aprašytu atveju, kaip jis, tur būt, atvykęs 
iš plačiosios tėvynės, Raseinių rajone pa
renka kolchozų pirmininkus ir kitus pa
reigūnus, kaip juos skiria, komanduoja ir 
atleidžia, kaip siunčia melioratorius dre
nuoti žemių arba leidžia laukams ir pie
voms mirkti pelkėse ir t.t.

Tai kas gi yra tikrasis kolchozų šeimi
ninkas? Ar tas, kuris viską komanduoja, 
ar kuris nuo ryto iki vakaro pluša, savo 
darbo vaisius parduoda Maskvos nustaty
tomis kainomis ir pats už savo prakaitą 
gauna taip pat Maskvos nustatytą atlygi
nimą?

Augustinas Upėnas

patį pasakoja ir Molotokas kalbamajame 
rašiny. Kalvis Benadas Krasauskas, pa
skirtas kolchozo pirmininku, parodė tiek 
apdairumo, kad nūn tapo „sovietinio dar
bo didvyriu". Vairuotojas Kuncius, įsodin
tas į varovo vietą Bebirvos kolchoze, da
bar tapo „žemės ūkio specialistu". O kas 
vadovauja bolševikiniams dvarams šian
dien?

Partinė propaganda giriasi, kad per po
kario metus paruošta ne šimtai, bet tūks
tančiai tikrų, o ne savamokslių žemės 
ūkio specialistų. Ką jie veikia, kad iki šiol 
kolchozuose tebevarovauja buvę stribai, 
kalviai ir vairuotojai? Molotokas sako, 
kad „kai į rajoną atvyksta mokslą užbai
gę jauni specialistai, neskubame juos re
komenduoti į vadovaujantį darbą“. Dip
lomai partijos sekretoriui nedaug ką tepa
sako. Jis pataria, skiriant ūkių vadovus, 
pirmiausia žiūrėti jų kilmės, toliau išsila
vinimo, šeimyninės padėties. Negalima 
nekreipti dėmesio ir į apdovanojimus, ku
rie taip pat „nemaža pasako apie žmogų“. 
Taigi jie svarbesni už žemės ūkio mokyk
lų ir akademijų diplomus. Tačiau svar
biausi esą „asmeniniai stebėjimai, nuola
tinis žmonių studijavimas, ta sunkiai api
būdinama partinė nuovoka, kuria pasižy
mi seni, prityrę komunistai“. Kitaip sa
kant, žvalgybinis žmonių sekimas, štai po
ra pavyzdžių. Prieš porą metų pasisiūlė 
vienas specialistas, bet partijos sekreto
riui jis, matyt, nepatiko, tai pastatė sąlygą 
— jis turi pakeisti savo charakterį. Aišku, 
kad sąlyga baisiai kvaila, bet ji tolygi nei
giamam atsakymui. Kitas atsitikimas. Vie
ną asmenį sekretorius „rekomendavo“ kol
chozo pirmininku, bet jis, atrodo, sudėtųjų 
į jį vilčių nepateisino. „Neišveš“ — buvo 
padaryta bendra išvada. Kolchozo pirmi
ninkas buvo pasiųstas dirbti kitoje srityje. 
Tačiau tokius asmenis, kurie kad ir „neve
ža“, bet turi partijos pasitikėjimą, rajono 
komitetas ramsto kaip įmanydamas. Ročių 
kolchozui nesisekė 10 metų, bet jo pirmi
ninkas Bertulis tvirtai sėdėjo savo kėdėje. 
Partija pasiuntė į jo kolchozą meliorate-

SANTYKIAI SU KINIJA
Sovietų vyriausybė įspėjo savo gyvento

jus dėl sunkių pasekmių santykiuose su 
Kinija.

Vakarų laikraščiai spėja, kad toks įspė
jimas gali reikšti karo galimybes.

Kinijos laikysena sovietų atžvilgiu vadi
nama šovinistine ir net rasistine ir jau ne
bepakenčiama.

BUS PAKALTINTI IR KITI
JAV prokuratūra skelbia, kad prez. Ken- 

nedžiui nužudyti buvo sudarytas suokalbis 
ir kad Oswaldas veikė ne vienas pats.

Suokalbininkai būsią tuoj suimti ir ati
duoti teismui.

POSŪKIS LAIKRAŠČIŲ PASAULY
Praeitais metais smarkiai nukrito tira

žai rusiškų sovietinių laikraščių: Izvestijų 
300.000 (liko 7.500.000), Komsomolskaja 
pravda 500.000 (liko 6.300.000), Pravda 
1.000.000 (liko 6 mil.).

Bet dabar sovietuose įsigali tvarka, kad 
daugiau popieriaus laikraščiui padidinti 
gauna tie leidiniai, kurie patraukia dau
giau skaitytojų. Pavyzdžiui, savo libera
lizmu įsigijęs populiarumo' „Novy mir“ 
žurnalas gavo teisę padidinti puslapių 
skaičių.

KAS KUO NEPATENKINTAS
Iš Varšuvos pakto kraštų užsienių rei

kalų ministerių pasitarimo atėjusios ži
nios, kas sovietiniame bloke kuo nepaten
kintas.

Užimta ginčais ir įtampa su Kinija, Sov. 
Sąjunga esanti nepatenkinta Rytų Vokie
tija, kad ji pakėlė triukšmą dėl jos santy
kių su Vakarų Vokietija. Rytų Vokietija 
esanti pikta, kad Rumunija neklusni. Ru
munija pikta ant Rytų Vokietijos, kad ji 
taip viešai užsipuolė ją. Vengrija pikta 
ant Rytų Vokietijos, kad ji pradėjo kelti 
triukšmą dėl Rumunijos ryšių su Vakarų 
Vokietija, nes tai sutrukdys jai užmegzti 
tokius pat ryšius. Panašiai nusiteikusi ir 
Čekoslovakija. Lenkija jaučianti, kad visi 
užmiršo, jog ji dar tebėra Vakarų Vokie
tijos priešas ir nepradėjo megzti santykių.

O Rumunija, Bulgarija ir Vengrija ne
patenkintos dėl Sov. Sąjungos priminimo, 
kad jos bendradarbiavusios su naciais ka
ro metu ir turinčios būti dėkingos Sov. S- 
gai, jog ši neleido joms patekti į „žiau
rius sąjungininkų nagus“.

NAUJAS VYRIAUSIASIS ČEKISTAS
Pakeistas vyriausiasis čekistas Lietuvoj. 

Sausio 24 d. „Tiesoje“ skelbiamas praneši
mas, kad „ryšium su perėjimu į kitą dar
bą“ A. Randakevičius atleistas iš Valsty
bės saugumo komiteto prie LTSR Ministrų 
Tarybos pirmininko pareigų ir kad jo vie
ton paskirtas J. Petkevičius. (E)

ŽEMĖS MOKESČIAI

Savo valstybei Lietuvos ūkininkai mokė 
davo mokesčius pagal turimos žemės kiekį 
ir rūšį. Žemės mokesčių būdavo surenka
ma apie 18 mil. litų per metus.

Dabar, kai visą žemę svetima valstybė 
pasisavino, nėra jai pagrindo rinkti žemės 
mokesčius iš žmonių, kurie tos žemės nebe 
turi. Tačiau renka, truputį kitaip tuos mo
kesčius pavadinusi. Renka dviem vardais 
pavadinusi. Iš kolchozų žemės mokestį ren 
ka, kap pajamų mokestį. Iš sklypininkų— 
mokestį už naudojimąsi valstybės duota že 
me (iš jų pačių atimtos žemės trupiniais).

Iš kolchozų šiemet paskirta surinkti 13 
mil. rublių. Iš sklypininkų, kurie naudoja 
mažiau kaip 5 proc. visos dirbamos žemės, 
surinks apie 7 mil. rublių. Taip bolševiki
nė valdžia, net ir pasisavinusi žemę, moka 
išspausti iš jos mokesčių ne mažiau, kaip 
iš ūkininkų nuosavybėj buvusios žemės. 
Skirtumas tik toks, kad Lietuvos valstybė 
iš mažažemių sklypininkų žemės mokesčio 
visiškai neimdavo, o dabar visiškai smul
kūs sklypininkai sumoka daugiau kaip 
trečdalį visų surenkamų žemės mokesčių.

(E)

PROF. DR. A. E. SENNO KNYGA

Neseniai išėjo nauja Wisconsino univer
siteto prof. Dr. Alfredo Sermo knyga „The 
Great Powers“, Lithuania and the Vilna 
Question 1920-1928. Leiden, E.J. Brill 1966, 
XII+ 239 psi. Autorius nuodugniai nagrinė 
ja Vilniaus klausimą nuo 1920 iki 1928 me
tų: Vilniaus bylą Tautų S-goj, 1925 m. Lo
carno susitarimą ir Vilniaus klausimą tarp 
tautinėj politikoj iki 1928 m.

Tai jau antras Dr. A.E. Sermo veikalas 
apie Lietuvą. 1959 m. jis išleido stambų 
darbą — „The Emergence of Modern Li
thuania“. (E)

PRIEMONĖS NUSIKALTIMAMS 
SUMAŽINTI

Prez. Johnsonas nurodė kongresui, kad 
reikia imtis priemonių sumažinti nusikal
timų skaičių JAV — suvaržyti ginklų par
davinėjimą ir apsaugoti piliečius nuo už
puolimų gatvėse.

Statistika rodo, kad didžiausią procentą 
nusikaltimų atlieka 15-21 m. amžiaus jau
nuoliai.

Mirus A. TALANSKUI,
p. P. Ivinskienei ir prof. Z. Ivinskiui 

reiškiu giliausią užuojautą.
A. Žukauskas

Liūdesio valandą reiškiame užuojautą 
Klubo nariui Feliksui Ramoniui ir šeimai, 

mirus broliui 
JONUI RAMONIUL

Derbio Liet. Klubo Valdyba ir nariai

MIRĖ F. MEIERIS
Vasario 6 d. Buenos Aires mirė Frikas 

Meieris, Lietuvos įgaliotas ministras Bra-
zilijoje. (Pastaruoju metu pasiuntinybė vei 
kė neoficialiai).

Kilęs iš Elzaso, F. Meieris 1920 metais 
apsigyveno Klaipėdoje. Nuo 1923 metų bu
vo nuopelningas Lietuvos įstaigų bendra
darbis ir patarėjas. Lietuvos atstovo parei
gas Brazilijoje ėjo nuo 1941 metų. Mirė bū
damas 73 m. amžiaus. (E)

DIALOGO TARP MARKSISTŲ IR 
TIKINČIŲJŲ KLAUSIMAS

V. Niunka, buvęs vienas iš kompartijos 
sekretorių Lietuvoje, dabar daugiau atsi
dėjęs partijos ideologo specialybei .(ypač 
religijos klausimuose), pereitų metų Moks 
lo ir Gyvenimo žurnalo 9-me numeryje pa
skelbė straipsnį, aiškinantį, ką reiškia 
„Marksistų ir katalikų dialogas“. Reikalas 
aiškinti, atrodo, kilęs iš štai kokios aplinky 
bės: „Reikia pažymėti, kad ir kai kurie 
ateistai dar nepakankamai aiškiai suvokia, 
ką reiškia marksistų ir tikinčiųjų dialogas, 
kokios objektyvios priežastys jį sukelia. 
Kartais galima išgirsti tokį samprotavimą: 
Leninas mokė, kad marksistas turi būti re
ligijos priešas, tai kokiu pagrindu jis gali 
bendradarbiauti su tikinčiaisiais, ar tai nė
ra nuolaidžiavimas religijai?“

Tai liudija, kad ir anoj pusėj esama krei 
vai žiūrinčių į madinguosius „bendradar
biavimus“.

Būdinga, kad apie N. Podgorno lanky
mąsi Romoj vilniškiai laikraščiai tuo tarpu 
tepaskelbė Tasso pranešimą, kuriame kal
bama apie Italijos vyriausybės lankymą, 
bet nieko neužsimenama apie lankymąsi 
Vatikane. (E)

Koncertas su Maironio kūriniais
Vilniaus katedroj (dabar Paveikslų ga

lerija) sausio 22 d. koncertavo valstybinis 
choras. Programoje, tarp ko kita, buvo šios 
dainos: Kur bėga Šešupė, Užmigo žemė, Va 
saros naktys ir Jaunimo giesmė. (E)

JPASA LJL IJJtl
— Amerikietis meteorologas Dr. Neibur 

gėris skelbia, kad apie 2064 metus išnyks 
gyventojai dėl užteršto oro, jei nepasiseks 
tarptautiniu mastu susitarti nebeteršti.

— Rodezijoje nuo 1965 m. lapkričio mė
nesio, kai ji pasiskelbė nepriklausoma, 41 
žmogus buvo nuteisti mirties bausme, ta
čiau ta bausmė niekam nebuvo dar pritai
kyta.

— Pagal oficialią statistiką, Vietname 
amerikiečiai neteko 867 lėktuvų ir helikop
terių, bet iš tikrųjų 1700, kaip skelbia pa
čių amerikiečių laikraščiai.

— JAV kongresui pateiktas svarstyti 
įstatymas, pagal kurį galės būti baudžiama 
iki 5 metų kalėjimo arba sumokėti 10.000 
dolerių, jei kas mindžios, apspjaudys, dras
kys ar kaip nors kitaip pažeis valstybinę 
žvaigždėtąją vėliavą.

— JAV Kentucky valstija turi seną, jau 
bene 100 metų senumo dainą „My old Ken
tucky home", kuri 1928 m. vietinės įstaty
mų leidžiamosios įstaigos buvo pripažinta 
oficialiu valstybiniu himnu, bet dabar ati
tinkamos organizacijos pradėjo reikšti pro
testą, nes toje dainoje yra, be kita ko, to
kie žodžiai: „Dabar vasara, ir juodukai 
yra linksmi“.

— Amerikiečiai rudenį išims iš apyvar
tos kaip pasenusį atomu varomą savo kro
vininį laivą „Savannah“, kuris yra staty
tas tik 1961 m. ir kainavo 1.420.000 svarų.

— Prancūzijoje du jauni mokytojai-bre 
tonai nacionalistai gavo po 2 mėnesius ka
lėjimo ir sumokėti po 1000 frankų baudos, 
nes nurinko nuo pastatų tris iškabintas 
prancūziškas vėliavas, sumirkė žibale ir su 
degino.

— Čekoslovakija painformavo JAV įstai 
gas, kad bus paleistas čekas Kazan-Koma- 
rek, kuris praeitais metais buvo paimtas iš 
lėktuvo, apkaltintas šnipinėjimu ir nuteis
tas 8 metams (jis yra JAV pilietis, pabė
gęs iš Čekoslovakijos 1948 m.).

— Pagal planą Britanijos ūkininkai 
šiais metais turi pasodinti 586.000 akrų 
bulvių.

— Chicagoje per tris dienas areštuota 
347 žmonės, kurie pradėjo plėšti dėl gilaus 
sniego pakelėse paliktus automobilius.

— Lisabonoje, Portugalijos sostinėje, 
nubausti iš viso apie 15.000 svarų bauda 6 
nariai gaujos, kuri valgykloje duodavo 
žmonėms valgyti asilienos dešras, ir tame 
viename mieste per kelis pastaruosius mė
nesius esą suvalgyta apie 1000 asilų, o kai 
kurie mėsininkai vietoj triušienos pardavi
nėję katieną!

— Ganos vyriausybė skelbia, kad buvęs 
prezidentas Nkruma atsiuntęs iš užsienių 
10 paruoštų žudikų, kurie turi išžudyti iš 
jo valdžią atėmusią ir dabar kraštą valdžių 
šią tarybą (vienuoliktasis jau pakliuvęs į 
policijos rankas).
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BERNARDAS BRAZDŽIONIS
Bernardas Brazdžionis — vienas iški

liausiųjų lietuvių poetų, nepriklausomybės 
metais ypač traukęs jaunimą savo skam
bia ir puošnia poezija. Ne, ne visais nepri
klausomybės metais, nes pirmaisiais poe
tų karūnas nešiojo toji karta, kuri dar 
prieš aną pasaulinį karą pradėjo rašyti — 
Mykolas Vaitkus ir Faustas Kirša, Juozas 
Mikuckis ir Balys Sruoga, Kazys Binkis ir 
Bronė Buivydaitė. Tiktai po keleto metų sa 
vais balsais pragydo Bernardas Brazdžio
nis, Jonas Aistis, Antanas Miškinis, Kazys 
Boruta ir būrys kitų.

Bernardas Brazdžionis, pavyzdžiui, pir
mąjį savo eilėraščių rinkinį „Baltosios die
nos“ išleisdino 1927 metais, taigi prieš 40 
metų. O kadangi jis yra gimęs 1907 m. va
sario 2 d., tai išeina, kad šįmet išpuola dvi
guba jo sukaktis — 60 m. amžiaus ir 40 m. 
kūrybos.

Pirmasis B. Brazdžionio rinkinys prista
tė jį skaitančiajai visuomenei kaip savai
mingą poetą. Su kitais rinkiniais tas jo žo
dis ir balsas dar sustiprėja ir įsigyja visas 
brazdžioniškumo ypatybes, kurios vėliau 
papildomos naujais motyvais ir įvaizdžiais.

Su pirmuoju rinkiniu jis atėjo dar jau
nuolis, kuris ir poezijoje nešėsi atsimini
mus apie lūšnelę be kamino, apie vasaras 
prie karvių, žodžiu, atsinešė tą aplinką, ku 
rioje pats augo. Net retkarčiais jo poezijo
je iš pradžių lyg ir suskamba socialinio ne
pasitenkinimo gaidelė: „Ir vėlei raudame, 
kad rūsiuose kaip vakar tuščia, kad šaltį 
kęsim alkani“. Bet ta gaidelė suskamba dar 
tik pradedančio poeto lūpose ir vėliau jau 
nebepasikartoja. Poetas nueina vėliau ma
žiausio pasipriešinimo keliu, apgiedoda
mas religinius idealus, o dar vėliau pasuk
damas į patriotizmą ir jam paskirdamas, 
tur būt, daugiausia savo kūrinių.

Religinės poezijos pradai reiškiasi jau ir 
pirmajame jo eilėraščių rinkinyje su visu 
biblijiniu ir bažnytiniu žodynu — su žilais 
pranašais, kurie kalba oremus, su farizie
jais ir rabbiais. Tolimesniuose rinkiniuose 
ta religinė poezija suskamba visomis Jeri
chono triūbomis, poetas čia pasiekia di
džiausio išradingumo ir meistriškumo, 
kaip dabar sakoma. Jo religinė poezija ne
bėra skurdi giesmė, ji jau kupina puošme
nų, jau poezija iš Dievo malonės, ne kartą 
ir pranašingai rūsti, Dievo vardu baranti, 
ir gali būti, kad ji davė pagrindo prisegti 
poetui pranašo titulą.

Taip, anuomet, nepriklausomybės me
tais, poetas rašė religinius eilėraščius, ra
šė bendriniais motyvais, rašė ir patrioti
niais, apdainuodamas savo krašto dabartį 
ir praeitį. Bet, tur būt, nereikia stebėtis, 
kad patriotinė poezija tada negalėjo pa
siekti didžiausio populiarumo. Tada juk, 

savo valstybę sukūrusiam ir nepriklauso
mybės vaisiais besinaudojančiam, lietu
viui buvo pasidaręs nebeaktualus ir nebe
populiarus ir Maironis patriotas ir atgimi
mo dainius! Bet, artėjant rūsčioms dienoms 
ir joms užėjus, keičiasi skaitytojo - poezi
jos mėgėjo nusiteikimai, keičiasi ir poetas 
Brazdžionis. Jis, neapleisdamas kitokios
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poezijos ir jai atiduodamas duoklę, pasida
ro pirmoje eilėje pranašiškas patriotas, 
šaukiąs tautą į naują vieškelį, šaukiąs lie
tuvį burtis prie lietuvio. Su tuo šauksmu 
jis išlydi mus, kurie pabėgome tolyn nuo 
viso siaubo, ir svetur vis primena mums 
tėvų sodybos žiburėlį ir mūsų benamystę. 
Tarpais, šito patriotizmo skatinamas, jis 
poetiniu žodžiu prabyla ir pilietinėmis kas
dienos temomis, judindamas ne tik mūsų, 
bet ir pilno neteisybių pasaulio sąžines.

Bernardo Brazdžionio poezijos indėlis 
yra didelis ir įvairus, ir sukakties proga 
mes čia tik pora brūkšnių prisimename poe 
tą ir jo kūrybą. Mes, žinoma, tie svetur gy
venantieji, atvėsome jau viskam ir prade
dame užmiršti ir Brazdžionį ir Maironį. O 
Lietuvoje valdantieji be pykčio negali dar 
ištarti Brazdžionio pavardės dėl jo poezi
jos religinių nuotaikų ir neatlaidaus lietu
viško patriotizmo.

Beje, sunku būtų susirinkti duomenis, 
kuris mūsų poetas yra daugiausia apdova
notas literatūrinėmis premijomis. O B. 
Brazdžionio daugumas darbų buvo atžy
mėti premijomis. Jo „Kunigaikščių mies
tas“ gavo valstybinę premiją. Dar premi
juoti buvo rinkiniai „ženklai ir stebuklai“, 
„Svetimi kalnai", „Didžioji kryžkelė“ ir 
„Vidudienio sodai“ ir vaikams rinkinys 
„Kiškio kopūstai“. Tie apdovanojimai irgi 
rodo jo poezijos vertę.

Anais gerais laikais Brazdžionis dar 
ypač daug rašė poezijos vaikams, pasirašy
damas Vyte Nemunėliu, ir, tur būt, ta jo 
poezija buvo ar ne pati geriausia ir mėgia
miausia vaikų poezija. Tiek anuomet, tiek 
ir dabar mumyse, atrodo, tebėra įleidęs gi 
lias šaknis klaidingas įsitikinimas, kad vai 
kams gali rašyti bet kas, jeigu tik sugeba 
šiaip taip sudėlioti sakinį ar sueiliuoti. B. 
Brazdžionis praktišku darbu laužė tą įsiti
kinimą. Poezijos vaikams jis dar yra davęs 
ir gyvendamas svetur pirmaisiais metais.

Poezija, aišku, neduoda žmogui pragyve
nimo. Duoną poetui reikia paprastai užsi
dirbti kitu būdu, šiandien jis užsidirba ją 

redaguodamas „Lietuvių Dienų“ žurnalą. 
Redaguodamas laikraščius ir žurnalus, 
dirbdamas leidyklose ir kitus panašius dar 
bus jis susidarė sau pragyvenimą ir Lietu
voje. Reiškėsi ir kaip literatūros kritikas.

Sukakčių proga linkime poetui daug svei 
katos ir ilgų metų, nes poezijai jis ir be 
mūsų linkėjimų atiduos, ką jam širdis lie
pia.

K. Abr.

Bernardas Brazdžionis

OREMUS

Nedaugelį pavasarių nuskynėme.
Nedaug ir nemažai.
Ir žaižaruojančių gaisrų plazdėjime
Anos buities preliudijas giedojo angelai.

Nebuvo liūdesio.
Ir sutemų nokturnai geso be raudų, 
Nes mūsų dienos buvo amžina malda, 
Ir mūsų maldos ne iš tų maldų.

Ir žilas pranašas kalbėjo taip — oremus.
Ir fariziejai taip — oremus.
Ir rabbi taip — oremus.
Ir mes visi oremus, taip — oremus, taip 

oremus...

Nedaugelį pavasarių nuskynėme.
Nedaug ir nemažai.
Nedaugelį senų dienų be skausmo minime, 
Kaip milžinai. '

BENAMIŲ DAINA

Lietuva, Lietuva, tu kaip saulė gyva
Ir už rudenio debesio juodo, 
Tu benamių sūnų už kalvų ir kalnų 
Ir daina, ir viltis, ir paguoda.

Tavo lygūs laukai, tavo pievų takai, 
Tavo vasaros aukštas dangus
Šauks mane ir vilios — atgalios, atgalios, 
Širdį skels tartum varpas žvangus.

Be tavų spindulių, tavo žemės kelių 
Man pailgo kelionėje kojos,
Ir akis atsigaus laisvės tavo dangaus 
Ir širdis plaks tik tavo šilojuos.

Daug ištremta sūnų už Altajaus kalnų, 
Daugel krito kovoj dėl tavęs, — 
Jų mirtis ir kančia, mūsų kelias nakčia 
Tavo laisvės rytojų pašvęs.

Lietuva, Lietuva, tu kaip saulė gyva 
Ir už rudenio debesio juodo, 
Tu benamių sūnų už kalnų, vandenų 
Ir daina, ir viltis, ir paguoda.

MIRĖ J. KRIKŠČIŪNAS-JOVARAS

Šiauliuose sausio 21 d., sulaukęs 87 m. 
amžiaus, mirė Jonas Krikščiūnas-Jovaras, 
spaudos draudimo laikais buvęs knygne
šys, vėliau parašęs nemaža populiarių eilė
raščių, kurių keletas virto plačiai žinomo
mis dainomis (kaip „Ko liūdi, berželi“). Po 
ilgos pertraukos bolševikiniais laikais vėl 
ėmė rašyti eiles, tinkamas naujos valdžios 
dvasiai, ir, būdamas 67 metų amžiaus, bu
vo priimtas net į komunistų partiją, apdo
vanotas Raudonosios vėliavos ordinu ir ki
tokiais ženklais už nuopelnus „didžiajai tė
vynei“. (E)

KULTŪROS KONGRESAS
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Kultū

ros Taryba, susitarusi su JAV LB Valdyba, 
1967 m. lapkričio 24-26 d. šaukia JAV ir 
Kanados Lietuvių III-jį Kultūros Kongre
są.

Kultūros Kongreso darbo programą su
daro PLB Kultūros Taryba, o jo menine da 
limi bei jos rengimu rūpinasi JAV ir Kana 
dos LB Valdybos.

Kultūros Taryba jau apsvarstė kongre
so darbų programą ir baigia telkti pagrin
dinius pranešėjus, sekcijų moderatorius, re 
ferentus ir koreferentus.

Sekcijose bus nagrinėjamos šios temos: 
1) Kultūrinio gyvenimo sėkmės ir nesėk
mės, 2) Lituanistinis švietimas, 3) Jauni
mas kultūros darbe, 4) Rašytojas ir skaity
tojai, 5) Teatras vakar ir šiandien, 6) Da
barties muzikos keliai, 7) Sena ir nauja 
dailėje, 8) Spauda ir visuomenė, 9) Spor
tas. (E)

VĖLINIŲ PAMALDOS

(iš „Sibiro triptiko“)
Tamsu. Naktis. Tarpe Košlavo ir Pečioros.

Gruodas.
Du šviesūs arnotais baltais šešėliai rymo.
Čia neskambėjo Dievo garbei šventas žodis 
Nuo septintos dienos pasaulio sukūrimo.

Ir eina atbalsis Introibo per žemę kaip le
genda. 

Christe eleison — Kyrie eleison atsišau
kia, —

Ir šitos pamaldos pasiekia tolimą stovyklą 
Karagandą,

Giesmė sargybiniui mongolui ašarą ištrau
kia. 

Ir pamaldžiai palinkusiom pušų viršūnėm 
skamba Dominus vobiscum!

Ir Et cum spiritu tuo srūva klonis, —
Tai atnašauja Kristaus auką su profeso

rium Dovydaičiu Pranciškum 
Šventasis kankinys vyskupas Teofilis Ma

tulionis.

TĖVE MŪSŲ

(Tęsinys)
Kaip pervargęs keleivis dažnai suklum

pa ir net parpuola ant žemės, taip ir mums 
pasitaiko šio gyvenimo kelionėje padaryti 
klaidų ir net visiškai nusisukti nuo Dievo. 
Klysti yra žmogiška, bet sąmoningai pasi
likti klaidoje, prisirišti prie nuodėmės ir 
užsispyrusiai priešintis Dievo valiai yra 
amžiną pasmerkimą nešanti tragedija. 
Kristus mus mokė kiekvieną dieną kreiptis 
į mūsų Dangiškąjį Tėvą, prašant nuodė
mių atleidimo. Bet jeigu mes norime, kad 
Dievas mums atleistų, mes patys turime bū 
ti pasiryžę atleisti savo artimui. Kokiu sai
ku mes matuojame kitiems, tokiu saiku ir 
Dievas mums užmokės. Atleidimo maldavi
mas turi remtis tikru gailesčiu, gerais pa
siryžimais ir nuoširdžia atgaila. „Darykite 
atgailą, nes dangaus karalystė arti“ (Mat. 
4. 17). Malda, pasnikas, kantrumas kančio
je bei sielvarte, savo luomo varginančių pa 
reigų uolus atlikimas yra svarbūs ir vertin 
gi atgailos darbai, bet pats svarbiausias at 
gailos darbas yra Išpažinties Sakramentas. 
Kada mes tobulai gailimės, Dievas tuojau 
atleidžia visas net ir sunkiausias mūsų 
nuodėmes, bet Jis reikalauja, kad sunkias 
nuodėmes pasakytume artimiausioje išpa
žintyje. žinoma, Dievas galėtų atleisti nuo
dėmes ir be išpažinties, bet Jis patvarkė 
kitaip ir pavedė visas sunkias pakrikštytų
jų nuodėmes Bažnyčios atgailos teismui. 
Tokios nuodėmės įžeidžia ne vien tik Die
vą, bet ir Bažnyčią, šventųjų bendruome
nę, kurios visi nariai privalo būti šventi. 
Kiekviena nuodėmė mažina dangiškųjų 
malonių srautą į šį pasaulį.

A. G.

A. SUTKAUS SUKAKTIS
Sausio 26 d. 75 metų amžiaus susilaukė 

Antanas Sutkus, buvęs Lietuvos Valstybės 
Teatro, Valstybės Radiofono direktorius, 
anksčiau Tautos Teatro ir satyrinio teatro 
Vilkolakio vadovas.

Šiuo metu A. Sutkus gyvena Vilniuje, 
yra teatro veteranų draugijos pirmininkas, 
renka lietuvių teatro istorijos medžiagą, 
yra surinkęs Lietuvos teatro veteranų at
siminimus ir pats parašęs atsiminimų kny
gą.

Sutkaus sukaktuvių dieną Vilniaus Teat 
ro ir Muzikos muziejuje atidaryta paroda, 
kuriai jis irgi surinkęs daug eksponatų.

(E)
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MARIUS KATILIŠKIS

KAIP SURANDAMOS ŽMONOS
(IŠ „METMENŲ“ NR. 11)

Paskutiniu metu Praną Eigelį vis daž
niau suimdavo baimė, kad, štai, kurį rytą 
jį atras atvėsusį. Laikraščius tik paskaitai, 
ir nejauku pasidaro. Tai tą, tai aną patie
sė širdimi. Ir ne senatvėje, o dažniausiai 
artėjant prie penkių dešimčių. Krinta kaip 
šungrybiai dalgiu papievyje patraukus. O 
ir užsikorus ilgiau, kokia tau karšatis vie
nam — be žmonos, be vaikų? Svetimi šnai
ruos, kad greičiau nusibaigtum, tyčiosis. O 
pasinaudos tavo ašarom — kruvinai sukal
tais doleriais — valdžia. Juk nepragudrėsi 
iki tiek ir neparuoši iš anksto testamento, 
kad tam ar tam, kai pasąmonėje glūdės 
giliai užslėptas vaidulys: kodėl kiti gali, o 
aš ne? Kodėl vieni šimtinę sukaria, o man 
jau dabar? Kad ir tėvą paėmus — nunoko 
kaip lendrelė ir niekad nesiskundė sveika
ta.

Taigi, tėvas. O kažin ką jis bus pasekęs? 
Pranas Eigelis sunerimo ir nuėjo pas dak
tarą. Tam jau jis galėjo ryžtis, nes laiko ir 
išteklių staiga atsirado pakankamai.

— Laikas pailsėti, — pasakė daktaras, 
kaip geras šeimininkas savo šeimynai, gau
sų derlių sudorojus.

Jis taip ir manęs. Pasiimti geras atosto
gas ir gulti kur prie ežero. Tų ežerų pas 
mus iki pagerklio, — samprotavo gydyto
jas. Aš siūlau pakeliauti. Pakeliauti? Tai
gi. Ar esi buvęs Jungtinėse? Esu. Net Cle- 
velande ir Detroite. Ir beveik netoli Chica- 
gos. Et, aplenk miestus ir pasiek tikruo
sius vakarus, ir išsimaudyk Ramiojo Van
denyno druskose. Tik įspėju: pamažiukais, 
atsileidus. Eisi iš lėto — toli nueisi.

Jis tą ir darė. Turėjo laiko, išteklių ir 
tvirtą nusistatymą atsigauti. Tik apgailes
tavo visko nepasakęs daktarui. Juk jeigu 
skųstis, tai skųstis, o daktarui gali kaip 
kunigui prie klausyklos langelio. Patarti 
jis gali už tą pačią kainą. Ką daryti, kad 
jam staiga parūpo moterys? Anksčiau jų 
nė nepastebėdavo. Eidavo ir praeidavo gal
vą panarinęs, susikrimtęs rūpesčiuose. O 
dabar ne. Tiek tų jaunų ir gražių ir pato
gių! Ir tokios žudančiai įkyrios ir neatsi
kratomos mintys: kodėl viena iš jų negali 
jam priklausyti? Jam? Ir vėl jį iš naujo 

nuplieksdavo raudonis, tartum ruošiantis 
papildyti kokią šventvagystę, ar sulaužyti 
Dievo įsakymą. Moteris jam pasidarė vi
siškai nauju šios žemės tvariniu.

Taip jau klostėsi, kad kol jaunas, vis ne
žinai, kada pradėti. Ar griebti šiandien, ar 
atidėti rytoj. Pokario metais, kai jau būtų 
išdrįsęs mėginti, nekišo nagų prie vietinių 
šliundrių, nenorėdamas dalintis su ameri
kiečių kareiviais negrais. O tautietės saviš
kius niekino, svajodamos apie moderniš
kus princus, kurie jas nuskraidins laimės 
šalin. Atsibeldus užjūrin, viskas išdulkėjo 
iš galvos.

Jis kirto mišką šiaurėje. Diduma išlaks
tė atlikę nustatytą laiko normą, o jis kirto 
ir kirto, atsižadėjęs viso pasaulio. Tai arti 
tikrovės ir buvo. Ten galėjai užmiršti vis
ką, tik negalėjai dolerio. Jis skalsiai krovė
si ir dailiai rikiavosi valstybinio banko ap
saugoje. Po dešimtmečio galėjai ir į kitą 
dūdą papūsti.

Ką ten pagaliau daktaras? Būtų tik pasi
juokęs, kad nieko tokio. Žilė galvon, o vel
nias uodegon —pagal tūkstančių metų liau 
dies patyrimą. Bet liaudis aptarė viską pla
čiai ir visapusiškai, sakydama, kad seno 
žvirblio pelais nesuviliosi — reikia grūdų. 
Pranas Eigulis tą neatšaukiamą tiesą bus 
pajutęs visu aštrumu. Prisipažinti kitiems, 
kas reikštų visišką savęs suniekinimą, jis 
nelaikė būtinu, bet savęs apgaudinėti ne
bedrįso. Desperacijos poveikyje iškilę nuo
tykiai, kai vienai nakčiai išsinuomodavo 
Toronto ar Hamiltono kabakuose paleistu
ves, jo nedomino, o nuteikė šleikštumu. 
Kas buvo, tai buvo. Ir užmiršta. Jis svajojo 
apie tikrą reikalą, apie moterį, kuri jį my
lėtų. Nejaugi gyvenimo cikle būtų įvykusi 
nedarna ir iškritęs vienas sąnarys, būti
niausias, kaip sykis, jam?

Jis traukė kaip ledas blizgančia auto
strada, neskubėdamas ir kiek galint dau
giau išnaudodamas puikaus kelio ir nuosta 
bios mašinos teikiamus patogumus. Tik ko
dėl — lyg dieglys pašonėje smygtelėjo, nie
kas nesėdi rausva oda aptrauktoje sėdy
nėje šalia? Ir nieko užpakalyje, kur tiek 
vietos krykštavimams ir laigymams? Et, 

vienas, kaip nesinori sakyti kas. Ir taip 
bus iki amžiaus pabaigos. Tai koks tada 
iš viso tasai gyvenimas? Aiškiai viskas pra 
snausta, viskas pavėluota. Toks suvilkin- 
tas, neatšaukiamas gamtos tiesos suvoki
mas, sausais pirštais grybžtelėjo kaklą. Ką 
turėjo žinoti nuo pat pirmojo žingsnio gim
tinės laukuose ir ganyklose. Aviža nelau
kia ir valandai atėjus plikai nukrečia grū
dų šluotelę, ir aguona atanka išbarstyti 
sėklą pavėjui, ir varnalėša veliasi savo ki
biais į kiškio vilną, ir vilkas gūdžiai kau
kia sopulingai beviltišką advento naktį, ir 
katinas karstosi stogais, ir vištelė, nuolan
kiai nuleidusi sparnus, sugniūžta po plėši
kiškais gaidžio pentinais.

Po velnių, po velnių! Po šimts velnių!
Pranui Eigeliui nieko kito nebeliko, kaip 

pasirinkti atgailautojo kelią ir kuo skau
džiau nuplakti save. Jis buvo vienas, kaip 
iškištas antenos smaigas, ir visas kaltes 
turėjo susiversti ant savęs.

Savo kelionę jis turėjo kuom nors pagrįs 
ti. Jis turėjo laišką ir laikė jį pasidėjęs 
priešais, kad galėtų vadovautis.

„Atvažiuok ir pamatysi savo akimis, ko
kios neišpasakytos įsikūrimo galimybės 
šiame krašte...“ Pranas tikėjo, kad jo se
nas bičiulis Kanados miškuose ir vėliau 
statyboje yra įsikūręs. Paskutiniame laiš
ke rašė, kad jau vedęs, kas buvo tikrai nuo 
stabu, nes tokį kalaušą kaip Jurgį Sirutį 
apvesdinti tegalėjo visokeriopų stebuklų 
šalis — Amerika. Toliau — vis gražiau: 
„...manyčiau, kad ir tu niekur geriau nera
si. Jeigu abu remtume petį, tai parodytu
me amerikonams, ką galim. Be to, turiu 
tau nužiūrėjęs paną. Gana tau tenajos ant 
pūsto gyventi, ir laikas prisiglausti prie 
tikros, moteriškos šlaunies...“

Eigeliui nelabai patiko stilius, ypatingai 
vieta, kur minima „pana“, it kokia senmer
gė cimbakvarka iš klebonijos. Bet iš Jur
gio ko nors daugiau reikalauti būtų buvę 
visai negudru.

Jis susirado mažą prerijų miestelį. Susi
rado reikiamą gatvę ir namą ir perskaitė 
metalinėje lentelėje: „George Sirutis. Gene 
ral Contractor“. Vienok skambutis nykiai 
aidėjo namo gilumoje, ir niekas neišėjo ati 
daryti durų. Ir visa gatvė pasigėrėtinai tuš 
čia, tarytum gyventojai būtų išvaryti prie
vartos darbams. Jis pakraipė galvą ir ėjo 
prie savo mašinos. Jeigu nieko nėra, tai nė
ra. Tačiau iš gretimo priebučio išslinko se 
nukas ir paaiškino: visa liaudis ištraukusi 
mugėn, kuri vyksta visai netoliese, ir to
kia didelė ir nepaprasta, kokios niekas ne

atsimena nuo anų auksinių pionieritį laikų.
Klaustis kelio visai nereikėjo. Minios 

ošimas buvo ir iš čia girdimas, ir milžiniš
kų drobės palapinių čiukurai kyšojo pro 
namus. Be to, visokie ratai ir malūnai 
šmėkščiojo, iškildami į dangų ir prasmeg
dami žemėje. Pranas yrėsi kamšatyje, pri- 
siglausdamas prie kokio iš daugelio barų, 
palenkdamas alaus stiklinę su džiovinto
mis bulvėmis, ar škotiškosios su ledais, ir 
dairėsi draugužio. Ir nutarė, kad čia jau 
dvelkia vakarais. Nebūtinai visiškai to
kiais kaip romanuose ar filmose, bet kaž
kas tokio jau vis tiek. Miestelis glaudėsi 
prie svarbaus kanalo, jungiančio Didžiuo
sius Ežerus su Mississippi. Tai lyg ir pra
ėjimas į neapžvelgiamas tolumas. Dauge
lis vaikinų dėvėjo plačiabryles skrybėles 
ir siauras mėlynas kelnes, sujuostas pla
čiais diržais, kurių masyvios plokštinės 
sagtys reljefiškai turėjo pavaizduoti ką 
nors vakarietiško. Jei ne indėnų puolamą 
pašto karietą, tai paniškai griūvančią bizo
nų laviną, ar vien tik sieksniniais ragais 
ispaniško jaučio galvą. Jų batai auliniai ir 
aukštomis, savotiškai palaužtomis kulni
mis, tinkamomis jau kam tik nori, tik ne 
vaikščiojimui. O jie gūžinėjo būriais ir pa
vieniui, krypuodami kaip jūreiviai dėl bai
saus nepatogumo. Nepatogumą didino dar 
ir tai, kad jie nėjo pavieniui, bet vedėsi 
moteris, beveik be išimties apsunkusias 
motinystėje. Pranui niekad neteko regėti 
tokio milžiniško telkinio nėščių moterų, ir 
jis pasijuto, lyg per klaidą atsidūręs kaž
kokioje gamtos rezervacijoje. Ir jų vis dau 
giau rinkosi visomis gatvėmis ir gatvelė
mis, spraudėsi iš privažiuojančių automo
bilių, ritosi kamuoliais iš sustojusio auto
buso. Ir vis daugiausia jaunutės mergaitės, 
kai kurios nespėjusios išsivystyti į norma
lų ūgį arba ūmai išstypusios, kaip atžalos 
iš kelmo. Veidai išpilti dėmėmis, patinę 
poakiai, pamėlusios lūpos, abejingumas ir 
nesusivokimas vaikiškose akyse, tartum 
klausiant, kas čia atsitiko taip staiga, ne
spėjus išeiti iš pradinės mokyklos paskuti
niojo skyriaus.

O! Bet pažiūrėk, kaip jos išsipuošusios! 
Jų plaukai susukti į rulonus, einančius 
bent trimis eilėmis nuo sprando iki kaktos. 
Šonuose dar atskirai, ir paausiuose dar po 
kokis du. Jų galvutės priminė kokios nors 
sudėtingos mašinos dalį, kur metalo, jo 
blizgėjimo ir spiralių kiek nori, tik plaukų 
ne, kaip ir pridera mašinai. Jos dėvėjo pla
čias palaidines, nenusakomų raštų ir spal
vų, ir trumpas, plastiškai apsitempusias 

kelnes. Sijonai šiame krašte, matyt, buvo 
palikti močiutėms ir senelėms.

Kada tie vaikai vedasi ir pradeda gy
venti? Kad tos mergytės tebūtų parengtos 
gimdymui, tai dar nieko. Daugelis jų vedė
si už rankučių išklišusius, nesusitupėju*- 
sius vaikučius. Tų moterėlių vyrai, kaip 
medžiai vaisiais, abiem rankom apkibę pus 
metiniais ir metiniais kūdikiais, patys savo 
veidais ir išraiškomis mažai tesiskirdami 
nuo jų.

Jie visi, kaip vaikams pridera, veržėsi į 
pramogas ir lengvai susirandamą džiaugs
mą.

Pranas kraipė galvą, lauždamasis per 
minią, bandydamas spręsti — ar galima ši
taip, ar ne. Negi jau nieko nebėra, kas pasi 
rūpintų, kad žmogaus vaikas išgyventų vai 
kystę, kokią jam Dievas skyrė ir leido išgy 
venti, o ne apkrautas iš karto suaugusiojo 
pareigomis? Ar ne nusikaltimas atimti iš 
žmogaus tą, kas jam neabejotinai priklau
so?

Bet viena aišku — šis kraštas pažymėtas 
ateičiai, ir toks tad gaivališkas ir beveik 
biblinis veisimosi tvanas. Jis prisiminė 
amerikonišką šūkį, kažkada leistą ir pla
tintą, kad jaunos moterys kiltų į vakarus. 
Į vakarus? Jam ir čia jau buvo vakarai. O 
kaip bus toliau? Jis nebebandė įsivaizduoti 
Californijos.

Karuselė sukosi. Ką ten karuselė? Ji te
buvo dantų krapštukas prieš dinozauriškų 
struktūrų formacijas, lipančias aukštyn ir 
kniubančias su vidurių plovimo iššauktu 
spiegimu. Kūdikiai jodinėjo ir lingavosi ne 
tikrų arkliukų balnuose, dargi prilaikomi 
mamučių ir tėvelių. O kitur pačios mamy
tės klykavo, daužomos staigių ir beprotiš
kų posūkių, instinktyviai abiem rankom 
susigriebdamos už jautriausios vietos —iš
bujojusių pilvų.

Pranas Eigelis slankiojo, žiūrinėjo, jau
tė lengvą kelionės nuovargį ir vis tvirčiau 
įsigalintį nuosprendį, kad į šio krašto už
valdymą mažiausiai dvidešimtį metų pa
vėlavo. Gal ir nebuvo malonu prisipažinti, 
bet sutikti reikia. Jis nebetiko varžyboms, 
kur partneriai nevienodo svorio ir išeities. 
Juk neužtenka jauną moterį apvaisinti — 
reikia ir vaisių subrandinti ant šakos. Ma
žiausiai — kol patsai savarankiškai nurie
dės į žolę. Ką gi ten tas Jurgis pliauškė, 
kad turi nužiūrėjęs merginą ir kad neribo
tos galimybės įsikurti? Ar tik jis nebus ap
siskaičiavęs, kaip daugelis, nebedrįstant 
nuplėšti seno kalendoriaus lapus?

(Bus daugiau)
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Retos atostogos
(Kelionė amžinos vasaros kraštan)

— Nerodykilt prie svarstyklių rankinės 
važmos! — šūktelėjo Londono aerodrome 
Kazys Makūnas ir. pačiupęs mūsų svarius 
lagaminėlius, nukaukšėjo gipsine koja pla
čiais laiptais į viršų. Mes likome prie svars 
tyklių, ant kurių kiurksojo du išpampę la
gaminai, sukelią mums baimę: jei jų bend
ras svoris bus didesnis kaip 88 svarai (vie
nam keleiviui leistinas svoris 44 svarai), 
teks primokėti po 20 šilingų už kiekvieną 
svarą svorio. Toks yra tarifas, skrendant iš 
Londono j Caracą, Venezuelos sostinę, kur 
mes keliaujame.

Ilga, negailestinga svarstyklių rodyklė 
siūbtelėjo per 90 svarų ženklą, nesugriau
namai parodydama 94 svarus ir 8 uncijas. 
Atseit, teks primokėti 7 svarai! Grakšti ja- 
ponikė žiūri į mūsų ūmai pailgėjusius vei
dus. Sužinojusi, kad rankinio bagažo „tetu
rime“ tik rankinuką (ką gi daugiau beturė 
Sime, jei tas viską numatąs Kazys jau bu
vo dingęs kažkur stiklinėse aerodromo sa
lėse!), paspaudžia sagutę, ir mūsų lagami
nai nurieda iš akių be jokio papildomo pri- 
mokėjimo. Juos dabar pamatysime tik po 
16 valandų už septynių tūkstančių mylių...

Palydįs jau ne pirmus keleivius, Kazys 
žino, kur yra jaukiausia vietelė atsisveikin 
ti, kur dar ir po taurelę laimingai kelionei 
galime išsiurbti. Sužinome, kuriame aukš
te galėsime dovanoms nusipirkti Škotijos 
„skystojo aukso“, kur apsirūpinti be akcizo 
angliškomis cigaretėmis. Viskas, girdi, tai 
įvyksią po to, kai būsime jau antroje pusė
je užtvaros, kur leistinas įėjimas tik bilie
tus teturintiems.

Po ketvirčio valandos mūsų rankinė važ
ma padidėja iki septynių gabalų! Taip apsi 
karstę turime praeiti dar ilgais koridoriais 
iki aikštėje laukiančių autobusų. Jais mus 
pavežėją prie kiurksančio milžino BOAC 
sprausminio lėktuvo, į kurį sutalpino ne 
mažiau keleivių, kaip tilptų Londono Lietu 
vių parapijos bažnyčion.

Pakilome lygiai 12 valandą. Pro lėktuvo 
langus aiškiai atpažinome Richmondo Par 
ką, Temzę, rodos, „savąjį“ Kew Gardens, 
bet tuo ir pasibaigė: tuoj pat atsidūrėm 
virš debesų.

Po pusvalandžio per garsiakalbį skaito
mas pirmasis lėktuvo kapitono biuletenis.

PAVASARINIAI IR VASARINIAI

SIUNTINIAI 1967 METAMS

Iš daugelio specialiai sudarytų mūsų siuntinių 1967 metų 
L pavasariui ir vasarai siūlome du, kurie yra labai praktiški, už 

žemą kainą ir į juos yra įtraukta viskas, kas labiausiai reikia 
Jūsų artimiesiems.
Žinoma, taip pat kiekvienas siuntėjas gali sudaryti dovanų 
siuntinį savo nuožiūra, pasinaudodamas mūsų kainoraščiu.

MOTERIŠKAS (1967)
Nailoninis itališkas su diržu lietpaltis, 3 jardai vilnonės angliškos 
kostiumui medžiagos, 4 jardai puikios suknelei medžiagos, 1 komp
lektas nailoninių apatinių rūbų, 2 p. geriausios rūšies nailoninių ko
jinių, 1 gėlėta šilkinė skarelė, 1 nailoninė skarelė, 12 įvairių namų 
ruošai adatų, 2 špūlės labai stiprių siūlų, 1 trumpom rankovėm 
megztukas.

Kaina £25.0.0.

t VYRIŠKAS (1967)
Itališkas nailoninis su diržu dėvimas lietpaltis, 3i jardo angliškos 
vilnonės kostiumui medžiagos, 2 nailoniniai marškiniai, 1 terileno 
kaklaraištis, 1 komplektas apatinių rūbų, 2 p. nailoninių arba vilno
nių kojinių, 12 įvairaus dydžio adatų, 2 didelės špūlės stiprių siūlų, 
3 jardai vilnonės paltui medžiagos.

Kaina £25.0.0.
Jungtinis moteriškas ir vyriškas siuntinys (1967)

< kainuoja £45.0.0.

' Tebesiunčiame ir visus kitus anksčiau mūsų skelbtus siuntinius 
dar vis už tą pačią kainą.

, Automobilius, motociklus, dviračius, siuvamąsias mašinas, svaigina
muosius gėrimus, maistą (sov. gamybos) pristatome iš kooperatyvų 

' Lietuvoje ir Sov. Sąjungoje.

i Persiunčiame ir Jūsų pačių sudarytus siuntinius.

BALTIC STORES LTD.
: (Z. JURAS)

421 HACKNEY RD., LONDON, E.2. ENGLAND. 
Tel. SHO 8734

Seniausia šioje srityje lietuvių firma, greitas ir garantuotas 
pristatymas.

ATSTOVAI: A. Kuzmickas, 31 Milton St., Eccles, Manchester.
H. Petrauskas, 25 Prior Rd., Noble Park, Melbourne, Australia. 

A. Kusinskis, 167 College St., Sudbury, Ont., Canada.
f 

Galime pervesti ir pinigus, už ką gavėjas turi teisę pasirinkti, 
kas jam reikalinga, iš specialių krautuvių.

RAŠO BR. DAUNORAS

Jis sveikina keleivius, linki geros sėkmės 
kelionėje, praneša, kad oras palankus, kad 
jau esame 28.000 pėdų aukštyje, kad skren 
dame 490 mylių greičiu per valandą.

Žinoma, saulutė tviskina, net akys raibs
ta, nes viskas, kas mus skiria nuo jos, — 
yra po mūsų kojų... Ir, tarsi priminti, kad 
iš žemės esi kilęs ir jon turėsi grįžti, daili 
lėktuvo pareigūnė įgudusiai pademonstruo 
ja sudėtingą gelbėjimosi vienvietę „valte
lę“, jei tektų nelauktai paplūduriuoti At
lanto bangelėse. Tokia valtelė, girdi, esanti 
po kiekvieno keleivio sėdyne, ir ji, paspau
dus prie atramos esančią sagutę, automa
tiškai jau atsiduria keleivio visiškoje žinio 
je ir dažniausiai amžinoje nuosavybėje... 
Ten, girdi, yra ir šviesos žiburėlis, ir de
guonis , ir visokie kitokie patogumėliai, 
tad net pagunda pliumptelėti ima tuos 9 
kilometrus žemyn ir išbandyti praktiškai, 
taip jau gražiai apibūdino toji švelnaus bal 
sėlio mergina tą gelbėjimosi aparatą... Tik 
mano bendrakeleivė Mrs. D. nelaukia nau
dingų patarimų pabaigos: iš rankinuko iš
siima raminančių vaistų pauostyti ir prisi
dengia „Europos Lietuviu“, lyg parodyda
ma, kad jei jau teks jai kristi, tai ji liksian 
ti ištikima lietuviškos spaudos platintoja 
ir Atlante...

Septynias su puse valandų paskridę, pir
mą kartą nutupiame Bermudoje, 3510 my
lių nuo Londono. Tai paskutinė vieta, kur 
dar galima susikalbėti angliškai. Čia ir 
tvarka ir policininkas tokie pat, kaip ir 
Londone. Tik laikas ir oras kitoks: šilta, it 
būtų karšta liepos mėnesio diena. Mano 
laikrodukas rodo 7 vai. vakaro, o Bermudo 
j e dar tik 3 vai. po pietų. 4 valandos laimė
tos!

Antras trumpas sustojimas Barbados sa
loje. Išlipa didžioji dalis juodukių keleivių, 
daugiausia biznierių ar naujų dignitorių 
žmonos su krūvomis mažų vaikų. Jos žie
mos sezonui paliko Londoną. Čia, Barbudo
je, puikus, sausas klimatas, moderniškos 
vasaroti vilos, gražūs paplūdimiai. Iš čia 
daugumas jų ir kilusios.

Iš Barbados pakilome saulėlydžio metu. 
Neprašomai puikūs vaizdai, neregėti spal
vų deriniai, saulei leidžiantis besikeičian- 
tieji kas minutę.

Naujas kapitono biuletenis, šalti veidui 
kompresėliai, vakarienė.

Paskutinysis nutūpimas Trinidado saloje. 
Tamsu. Pila tropikinis lietus. Karšta, tvan
ku ir drėgna. Lėktuve duodama nebe arba
ta, bet stipri, juoda, it smala, kava. Kei
čiasi lėktuvo įgula. Londoniškių keleivių 
belieka vos keli. Naujieji garsiai kalba is
paniškai, visi vienmarškiniai, atsegtomis 
apykaklėmis, atsmauktais kaklaraiščiais. 
Nuo Caraco mus beskiria 45 minučių ke
lias. Užpildome venezuelietiškas anketas, 
pergrupuojame rankinius lagaminėlius, pa 
rengdami juos viso pasaulio keleivių bau
bui — muitininkams. Senyva moterėlė su
sirūpinusi vaikšto su rausvu popierėliu 
rankoje: ji keliaujanti iš rytinės Vokieti
jos, nemokanti nei angliškai, nei ispaniš
kai. Išsigandusi ir išvargusi, visai nesi- 
orientuojanti, ko iš jos reikalaujama. Apsi
rengusi, kaip ir mes, šiaurės klimato apran 
ga. Prakaituoja ji, neatsiliekame ir mes.

Caracą pasiekiame laiku — 10 vai. vaka
ro. Mano laikrodukas vis dar konservaty
viai rodo Londono laiką — 2 vai. nakties.

Ir čia, kaip ir Londone, autobusai pave
žėją keleivius iki muitinės, iki pasų kont
rolės. Aerodrome nauji pastatai, kuriuose 
gana daug ginkluotų policininkų.

Mrs. D. žiemos sezono apsirengimas — 
kailiai ir kailinė kepurė — sukelia čiabu
viams suprantamą nusistebėjimą. Daugu
mas jų gal iš viso pirmą kartą gyvenime 
mato taip apsirengusią keleivę...

Laimei, mūsų lagaminai nekratomi. Gal 
todėl, kad patyrę fariziejai-muitininkai, 
matydami, jog į tropinį kraštą atvažiuoja
ma su žiemine apranga, padaro išvadą, kad 
jau tokie keliautojai tikrai nesusigaudys, 
kas Venezuelon būtų naudinga atsivežti. 
Antra, kaip jau vėliau patyriau, tai, bent 
iš Anglijos, nieko neverta vežtis, nes net ir 
populiarioji dovana škotų viskė čia piges
nė negu Londone.

Iš muitinės patalpos pro stiklo sieną ma
tome būrį laukiančiųjų, atvykusių pasitik
ti savųjų. Matome prie stiklo prisiplojusias 
Ritos, Onos ir Algio nosis ir išsprogusias 
nuo laukimo akis.

Nuo aerodromo iki miesto dar valanda 
kelio automobiliu. Likusioji nakties dalis 
ūžtelėja, kaip viena minutė: kalbų ir pasa
kojimų juk susicukravojo apsčiai.

Kai įspūdžių nukankintą galvą patiesiau 
pailsėti, Londono Lietuvių Namuose Un- 
tans turėjo teisę jau atidaryti barą. Carace 
tekėjo saulė. O su saulėtekiu čia prasideda 
triukšmingas didmiesčio gyvenimas, ku
riame dalyvauja ir keliasdešimt lietuvių, 
atvykusių į šį amžinos vasaros kraštą 1947 
metais. Bet apie juos gal jau kita proga.

Caracas, 1967 m. sausis.

LAISVALAIKIO MĄSTYMAI
Rašo K. Valteris

PAGYRIMAS IR PAPEIKIMAS
Noriu pagirti inž. J. Vilčinską už išsamų 

ir svarbų straipsnį „Dirbkime sutelktomis 
jėgomis“ (žr. E. L. Nr. 4). Pagyrimo vertos 
ir Jono pastabos „Kasdieniškose smulk
menose“ (žr. E. L. Nr. 6).

Čia pridėsiu porą pastabų dėl inž. Vil
činsko straipsnio. Inž. V. sako, kad DBLS 
ir Didžiosios Britanijos Lietuvių Bendruo
menė (DBLB) buvo įsteigtos bemaž tų pa
čių žmonių ir prieš 15 metų atrodė abi rei
kalingos. Deja, jis nepaaiškino, kodėl abi 
buvo reikalingos. Man tai ir tada atrodė, 
kad DBLB bus tik kliuvinys lietuviškai 
veiklai D. Britanijoj, o jei ne kliuvinys, 
tai — balastas.

Toliau inž. V. sako, kad „Galutinį spren
dimą turi atlikti abiejų organizacijų aukš
čiausi organai — suvažiavimai“. Man ne
aišku, koks ten gali būti DBLB-nės suva
žiavimas. Bet jei toks ir būtų suorganizuo
tas, tai vis tiek DBLS sprendimas turi nu
sverti reikalą, nes tik DBLS yra pajėgi eko 
nomiškai ir moraliai atstovauti šios salos 
lietuviams, kaip kad ir ligi šiol atstovavo. 
DBLS nuopelnai šios salos lietuviškoj veik 
loj tokie dideli, kad net nesišiauščiau, jei 
Dr. S. Kuzminskas pavadintų DBLS-gos 
genijum...

Kodėl gi DBLB negalėtų tęsti savo veik
los pagal jau čia nusistovėjusią tvarką, ku
rią, atrodo, yra palaiminusi ir Pasaulio Lie 
tuvių Bendruomenės Valdyba? DBLB no
ras „okupuoti“ ar „likviduoti" DBLS (o 
kaip ji mano tvarkytis su kitomis ją suda
rančiomis organizacijomis?) gali būti sau 
duobės kasimas...

Redaktorius tai tikrai vertas papeikimo, 
kad nustūmė į paskutinį puslapį svarbų 
inž. Vilčinsko straipsnį, kuris nusipelnė bū
ti vedamuoju!

IR VASARĄ, IR ŽIEMĄ,
IR RUDENĮ, IR PAVASARĮ 

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

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

TAURAS
3, ST. DUNSTAN S GARDENS, 

LONDON, W.3.
T«l. ACO 4374

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

Manchester.

KASDIENIŠKOS
SMULKMENOS

Mielas Redaktoriau,

R. Giedraitis buvo toks malonus pasiūly
ti man baigti „duetą“, vadinas, pasiginči- 
jimą. Jeigu siūlo, aš taip ir padaryčiau, jei
gu ne vienas kitas dalykas, kuris neišsiaiš
kinus gali kelti nesusipratimus.

Pavyzdžiui, jis tvirtina, kad DBLS ba
lansai rodo, jog tarnautojams išmokėta 
daugiau kaip dešimt tūkstančių svarų. To
kio balanso jis, aišku, niekada ir niekur 
nematė, nes DBLS niekada nėra dariusi to
kios apyvartos ir dabar nedaro. Jau daug 
metų, kaip DBLS neturi jokio tarnautojo 
ir neišmoka jam nė pažaliavusio peno! To
kius tūkstančius jis galėjo matyti ne DB
LS. bet Lietuvių Namų Akc. Bendrovės ba
lanse, o tai jau toli gražu nebe tas pats da
lykas. LNB turi visą krūvą tarnautojų Lie
tuvių Namuose, Nidos spaustuvėje ir Lie
tuvių Sodyboje.

O DBLS sąmata sukasi tik apie šimtus 
svarų. Vadinas, provincijoje ar Londone iš
rinktasis DBLS pirmininkas galėtų gauti 
tokį pat piniginį šnypštą, kokį gauna ir da
bartinis pirmininkas. Žinoma, norėdamas 
gauti tuos tūkstančius, busimasis pirminin
kas turėtų pereiti į LNB tarnybą. Tačiau, 
tur būt, sunku būtų garantuoti, kad jis 
tuos tūkstančius galėtų gauti vien už gaivi 
nimą DBLS. Greičiausia, jam irgi tektų pa 
siimti kokį nors kitą komerciškesnį darbą, 
o tada jam, tur būt, pasunkėtų noras važi 
nėti ir organizuoti. Čia tragedija yra ta, 
kad vis tas žmonių laikas būna ribotas, 
ypač jei tam tikrą gražoką valandų skai
čių tenka kasdien sugaišti gamybiniame 
darbe.

Ar naujas provincijinis pirmininkas ne
pražudytų DBLS, kaip tvirtina R. Giedrai
tis, sunku šiandien pasakyti. Gal ir nepra
žudytų, jei gautų tuos dešimt tūkstančių 
ir jokio kito darbo nesiimtų. Abejoju, deja, 
ar LNB akcininkai galėtų jam sutikti tuos 
tūkstančius mokėti. Gal būt, reikėtų paban 
dyti ir pirmąją tokią DBLS provincijinę 
valdybą išrinkti, būtent, Halifaxe.

Kun. S. Matulio pavyzdys DBLS, man 
rodos, netinka, ir dėl to nekalbėsiu. Jauni
mo Židinį Nottinghame sukūrė ne visuo
meninė organizacija.

S. Kasparas savo dideliu straipsniu, tur 
būt, ne vien manęs neįtikino. Pilk šiltą ar 
šaltą vandenį, o vis tiek išeina vanduo, ir 
gana. Kas gi šiandien skirsto lietuvius, te
gu ir tokiam Londone, į mes ir jie? Norė
čiau sakyti, kad tiktai jau ne DBLS. Kol

(8)

DIEVO KARALYSTĖS ŽINIOS
Artimi santykiai tarp karalystės ir jos 

„žemiškųjų kunigaikščių“

Susisiekimas tarp anų dviejų Karalystės 
vaizdomainų arba dalių bus lengvas ir tie
sioginis, ir tokiu būdu valdymas ir moky
mas žmonijos bus tobulas. „Kunigaikščiai“ 
bus dieviškojo susisiekimo tarpininkai. 
Mums atrodo, kad tokias mintis paduoda 
mūsų Viešpaties žodžiai į Natanaėlį: „Jūs 
matysite atvirą dangų ir Dievo angelus 
(pasiuntinius, naujosios gadynės „kuni
gaikščius“), užžengiančius ir nužengian
čius ant Žmogaus Sūnaus“ (Jono 1:51). Ar 
nebuvo Juozapo sapnas apie kopėčias tarp 
dangaus ir žemės, kuriomis pasiuntiniai nu 
lipdavo ir užlipdavo, pranašystė sapno pa
vidalu, pavaizduojanti busimąjį artimą 
bendravimą tarp dangaus Karalystės ir pa
saulio, kuriame dalyvavo ir vėl dalyvaus 
patsai Jokūbas, laimindamas pasaulį? Mes 
tikime, kad toks buvo ano sapno tikslas. — 
1 Mozės 28:10-12.

Šventasis Raštas aiškiai skelbia, kad Mo
zė, Įstatymo sandoros tarpininkas, pavaiz
davo Kristų, Naujosios Sandoros Tarpinin
ką, ir taip paprastai supranta Biblijos tyri
nėtojai, bet ne visi pripažįsta Mozę kaip 
atvaizdą viso Kristaus — Galvos ir kūno, 
ir kad tokia prasme visas Evangelijos am
žius buvo Kristaus išaukštinimo laikas. 
Bet toks yra vienintelis vaizdo pritaiky
mas, atitinkąs daugelį įvykių: pavyzdžiui, 
imkime tekstą, kuris parašytas Ap. Darbai 
3:22, 23.

Padarant su Izraeliu Įstatymo sandorą 
Sinajaus kalne, atrodo, kad Mozė atvaiz
davo pilną Kristų (Galvą ir kūną) Tūks
tantmetinio amžiaus pradžioje, tada, kai 
bus įvesta į pasaulį Naujoji Sandora — po 
to, kai „didžiojo (septintojo) trimito gar
sas“ ir didelė tamsybė bei didelis „žemės 
drebėjimas“ ir panašūs Dievo rūstybės die
nos įvykiai bus nugąsdinę žmoniją ir pri
rengę ją klausyti Didžiojo Mokytojo balso; 
ir tuomet jie linksmai priims Jo Naująją 
Sandorą. Apie tai , aiškiai kalba Apaštalas 
(Žyd. 12:18-22); čia jis smulkmeniškai dės
to paralelizmą. Izraelis žygiavo ir pagaliau 
pasiekė Sinajaus kalną, kurį buvo galima 
paliesti, nuo kurio išėjo tokie baisūs regi

DBLS valdybai buvo pavedama eiti PLB 
krašto valdybos pareigas, tol jokių skirsty
mų niekas nejautė. O dabar, matote, ima ir 
išlenda yla iš vandens pripilto maišo...

O ir apskritai, susimildami, netikiu, kad 
tasai noras pakeisti vardus yra noras atsi
kratyti mes ir jie. Pabandykime pakeisti, 
ir tada mes išvirs į jie, o jie į mes. Nekal
bėdami mįslėmis, galėtume paklausti, ar 
dabartinė DBLB krašto valdyba yra krei
pusis į D. Britanijos lietuvių kolonijas ir 
siūliusi steigti skyrius? Tai buvo noras ap
eiti centrus ir pirma susitvarkyti su sky
riais. šitas veiksmas pro langą įlįsti anuo
met nepasisekė, tai dabar norima įeiti pro 
duris. Aišku, tik suvažiavimas galės pasi
sakyti, ar tokius bandymus reikia laikyti 
nuoširdžiais. Jeigu jie būtų nuoširdūs, tai 
ir aš, tur būt, pritarčiau. Deja, aš pats ne
apsiginu įtarimų, kad bandymas keisti DB
LS vardą nėra nuoširdus troškimas prapla- 
tėti. Dabar vandenį pilstydamas, neįtikina 
manęs nė S. Kasparas, vis tiek, ar jis save 
laikytų mes, ar jie. Netikiu, nes pats malo
nusis S. Kasparas ne kartą jau yra savo 
laikysena įrodęs, kad jam ne platumos rū
pi, o siaurumos.

Tavo Jonas

KULTŪROS DALYKŲ LOTERIJOS

Vilniuje sugalvotas naujas nelabai per
kamų knygų išpardavimo būdas —loterija. 
Knygynai pardavinėja loterijos bilietus po 
25 kapeikas. Kas ketvirtas arba penktas bi 
lietas laimi, mažiausia pusrublį, daugiau
sia 50 rublių. Bet laimėjimai išmokami ne 
pinigais, o knygomis, pasirinktinai, aišku, 
iš tų, kokių yra knygų lentynose. (Leidi
niai, kuriais pirkėjai domisi, loterijų nesu
laukia. Kartais per kelias dienas viską iš
perka). Kad tuo knygų platinimo būdu do
misi ne knygų, o tik loterijos mėgėjai, ma
tyt iš to, kad Vilniuje per 10 dienų nupirkę 
50.000 tos loterijos bilietų. Atseit, per 10 
dienų vilniečiai staiga išleido 12.500 rublių 
„knygoms“, kurių ligšiol jiems nereikėjo. 
Esą, ir iš kitų miestų tokie „knygos mėgė
jai“ nekantriai laukia... loterijos bilietų.

Kauno dailininkai ryžosi kitokia loterija 
skatinti domėjimąsi dailės parodomis. Pa
rodos lankytojas, pirkęs bilietą į parodą, 
palieka kasoj savo pavardę su adresu, o 
dienai baigiantis tos dienos lankytojams lo 
terijos būdu padovanoja porą trejetą pa
veikslų. (E) 

niai ir garsai, kad visi persigando ir dre
bėjo; bet mes prisiartinome prie Siono kal
no ir matome jo nuostabią garbę ir palai
minimus. kurie yra daug garbingesni už 
padarytuosius Sinajuje; bet sykiu su šitais 
didesniais palaiminimais įvyksta dar gar
sesnis trimitavimas, didesnė tamsybė ir že
mės sudrebinimas, — galutinis sudrebini- 
mas viso, kas gali būti sudrebinta (visa, 
kas nuodėminga ir priešinga Dievo valiai), 
kad pasiliktų tik tai, kas yra teisinga. Visa 
tai trumpai pasakyta šitokiais žodžiais: 
„Todėl mes (kurie to laukiame), gaudami 
nepajudinamą karalystę, būkime dėkingi; 
tuo tarnaukime, kaip patinka Dievui, su pa 
garba ir šventa baime“. — Žydams 12:28.

Toliau tirdami duotąjį pavyzdį, mes ma
tome, kad Mozė užžengė į kalną (Karalys
tės vaizdo) ir buvo pagarbintas, ir jo vei
das spindėjo taip, kad izraelitai negalėjo į 
jį žiūrėti. Atrodo, kad tuo buvo pavaizduo
tas pagarbinimas bažnyčios, t.y. Kristaus, 
Galvos ir kūno. Gaubtė, kuria Mozė prisi
dengė žmonių akivaizdoje, bet kurią jis pa
dėjo šalin tada, kai buvo su Viešpačiu kal
ne, matyti, vaizdavo žemiškąją Dievo Ka
ralystės vaizdomainą, „žemės kunigaikš
čius“, kuriems tarpininkaujant Kristus kai 
bes į žmones, kol dar jo garbė bus paslėp
ta. Atrodo, kad čia turime labai tinkamą 
vaizdą, parodantį labai artimą giminingu
mą tarp anų žemiškų „kunigaikščių“ ir 
dangiškųjų karalių ir kunigų. Mozei žen
giant į kalną pasikalbėti su Dievu, kol kal
nas buvo apsuptas žaibuojančiais debesi
mis, žemė drebėjo griaustiniui sugriaudus, 
vaizduojant faktą, kad Kristaus Kūnas 
bus pilnas, paskiausieji sąnariai bus „per
keisti“ ir gaus Karalystę tada, kai įvyks 
dabartinės tvarkos perkeitimas, pasauliui 
patekus į didžiausius suspaudimus, kokių 
dar niekados nebuvo.

(Bus daugiau)

Kas domisi TIESA, reikalaukite veltui 
spaudos šiuo adresu:

Lithuanian Bible Students, 
212 E. 3rd. Street,

Spring Valley. Ill. 61362. U.S.A.

— Apmokamo skelbimo teisėm —
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Europos lietuviu kronika Ar naudinga persiorganizuoti ?
D. Britanijos Lietuvių Sąjungos V-bos 

APLINKRAŠTIS
Londonas, 1967 m. vasario 8 d.

SUVAŽIAVIMAS. 20 metinis DBLS Sky
rių atstovų suvažiavimas šaukiamas 1967 
m. kovo 4-5 dienomis Londone, Lietuvių 
Namuose. Visi skyriai siunčia po vienų at
stovų nuo 50 narių. Mažesni skyriai siunčia 
po vienų atstovų. Fatariamuoju balsu su
važiavime turi teisę dalyvauti kiekvienas 
S-gos narys. Suvažiavimo darbotvarkė pri
dedama atskirai.

Skyriai išrenka atstovus į suvažiavimą 
savo susirikimuose, ir skyrių valdybos iš
duoda jiems pažymėjimus, kuriuose nuro
do, kiek narių atstovas atstovauja. Skyrių 
valdybos prašomos per dvi savaites prisiųs
ti Centrui skyriaus veiklos apyskaitą. Taip 
pat prašoma pranešti atstovų pavardes ir 
ar jiems reikia parūpinti nakvynę.

Mažieji skyriai, kurie neišgali apmokėti 
savo atstovų kelionės išlaidas, turi apie tai 
pranešti Centrui. Tų skyrių atstovų kelio
nės išlaidos bus padengtos iš Centro iždo.

Šiais metais DBLS švenčia 20 metų veik
los sukaktį. Todėl skyriai kviečiami gau
siai dalyvauti suvažiavime, kuris turės pa
daryti svarbų nutarimą tolimesnės veiklos 
klausimu.

DBLS Valdyba

DIDŽIOSIOS BRITANIJOS LIET. S-GOS
20 METINIO SKYRIŲ ATSTOVŲ 

SUVAŽIAVIMO LONDONE, 
LIETUVIŲ NAMUOSE, 
DIENOTVARKĖ 

šeštadienis, 1967 m. kovo 4 diena
13 vai. — Suvažiavimo atidarymas: 1) 

Prezidiumo rinkimai, 2) Sveikinimai, 3) 
Mandatų ir nominacijų komisijos rinkimai, 
4) 19-tojo Suvažiavimo protokolo skaity
mas, 5. DBLS Valdybos pranešimas: a) S- 
gos pirmininko, b) Iždininko. 7) Revizijos 
komisijos pranešimas, 8) Diskusijos ir apy 
skaitų priėmimas.

17 vai. — LNB-vės akcininkų metinis su
sirinkimas.

19 vai. — vakarienė.
Sekmadienis, kovo 5 diena

9 vai. — Pamaldos.
11 vai. — Suvažiavimo tąsa: 9) Mandatų 

ir nom. komisijos pranešimas, 10) Rinki
mai: a) Valdybos narių, b) Tarybos, c) Re
vizijos komisijos. 11) Klausimai ir suma
nymai.

13 vai. — Suvažiavimo uždarymas.

LONDONAS
DBLS SUVAŽIAVIMAS

DBLS Skyrių atstovų suvažiavimas Lie
tuvių Namuose prasidės šeštadienį, kovo 4 
dieną, 13 vai.

Suvažiavime turi teisę dalyvauti kiekvie 
nas S-gos narys, bet balsavimo teisę turi 
tik Skyrių išrinktieji atstovai.

KONCERTAS ATIDEDAMAS
Ryšium su Lietuvių Sodyboje kovo 11 d. 

ruošiamuoju pobūviu, LAS Anglijos Vieti- 
ninkija savo ruošiamąjį koncertą atideda į 
balandžio 30 d. Koncerto programa bus 
pranešta vėliau.

A. SMETONOS KONCERTAS
Pasižymėjusio pianisto Antano Smeto

nos koncertas Londone, Wigmore Hall sa
lėje, įvyks balandžio 18 dieną. Norintieji 
į koncertą atvykti iš provincijos, bilietų ga 
Ii užsisakyti per DBLS-gą.

PAVOJUS LIETUVIŲ BAŽNYČIAI
Anglų spaudoje buvo paskelbtas naujų 

autostradų Rytų Londone statybos planas, 
kuris bus vykdomas 3 metų laikotarpyje. 
Viena autostrada eis išilgai Victoria Park 
Rd., t.y. prie Liet. Soc. ir Sporto klubo, ir 
toliau — išilgai Hackney Road, prie kurios 
stovi liet, bažnyčia. Jeigu gatvė bus plati
nama, tai daug namų bus nugriauta.

NAUJAS SPORTO IR SOCIALINIO 
KLUBO TELEFONO NUMERIS

Nuo vasario 1 d. telefono numeris yra 
šitoks: 01-985-4125 (buvo AMH 4125).

PAKULIAI ESTŲ MINĖJIME
Vasario 25 d. estų Nepriklausomybės 

minėjimo šokiuose grieš Jono Parulio va 
dovaujama kapela Estų Namų salėje, 18 
Chepstow Villas, London, W.ll.

•■■■m ■»■■«■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■»

MUSŲ RĖMĖJAI
Apsimokėdami už „Europos Lietuvį“ ir 

Nidos Knygų Klubo leidinius, šie tautiečiai 
buvo malonūs pridėti aukų lietuviškam 
spausdintam žodžiui paremti: po 23 šil. S. 
Tadaravičius ir B. Masėnas, 20 šil. A. Šim- 
kevičius, 13 šil. J. Markūnas, 10 šil. J. Šu- 
kaitis, po 8 šil. P. Milašius ir J. Naudžiū
nas, po 3 šil. K. Mickus, J. Mačionis, H. Rū
pius, S. Sirtautas, J. Sankauskas, V. Kuka- 
nauskas, G. Johnstone, M. Talkačiauskas, 
J. Matuška, V. Apanavičius, P. Miklovas, 
J. Urbaitis, K. Skudutis, J. Levinskas, M. 
Valikonis, P. Lechavičius, J. Liaugaudas, 
A. Vitkus, P. Simonaitis, S. Grudzinskas, 
V. Kasnickas, A. Kuzmickas, K. Vaitekai- 
tienė, J. Gillies, V. Bumbliauskas ir V. Mo
tuzą, 1 šil. J. Reinys.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■B

VASARIO 16 LONDONE

Daugiau kaip šimtas svečių vasario 16 
d. dalyvavo pr.emime Lietuvių Namuose, 
kurį N eprikiausomyoės šventes proga su 
ruošė dblS centro Vamyba. Dipuomati- 
tijos, spauoos ir britų visuomeninių orga 
mzacijų atstovai buvo paimormuoti ap-e 
lietuviškuosius rūpesčius ir turėjo pio- 
gos pasikeisti mmtimis. Pokalbiuose pa
stebimai vyravo nuostaba de± britų vy- 
riausyoes sanaeno su sovietais, pastane 
siems pripažįstant Lonaone paaetąjį Pa
baltijo respuouKų auKsą. Kaip issireiske 
vieno britų žurnalo reoaktorius: „Jūsų 
Šventės proga šiandien lauže iškabintoji 
britų veuava turėtų būti perrišta gedmo 
kaspinu, nes šioji yra ir britų gėdos die
na“...

šeštadieni, vasario 18-ją, Liet. Soc. ir 
Sporto Klubo salėje rytų Londone DBL 
Bendruomenės ruoštasis Nepriklauso
mybes Šventės minėjimas sutraukė beveik 
200 lietuvių.

Minėjimas prasidėjo pagirtinai neilgu 
PLB Krašto Valdybos pirm. J, Alkio žo
džiu. Priminęs nepavydėtiną dabartinę 
Lietuvos būkrę, kalbėtojas susirinkusiuo 
sius pakvietė tylos minute pagerbti visus 
žuvusius už Lietuvos laisvę ir Sibiro kan
kinius. Toiiau J. Alkis pabrėžė, kad „pra
radę tikėjimą į Lietuvos laisvę, mes pra
rasime savo sąžinę, savo žmogišką būtį ir 
savo gyvenimo tikslą“. Kalbėtojas iškėlė 
išeivių pareigą kovti prieš jaunimo nutau 
timą, kad po „kiek m etų galėtume savo 
pareigas su ramia sąžine perduoti jaunes 
niajai kartai“. Paraginęs klausytojus atsi 
sakyti skaldymo ir siekti tarpusavio vie
nybės, J.Alkis kvietė ne vilioti jaunimo „į 
senas savo partijas ir senas organizaci
jas“, bet jam padėti sukurti „ką nors nau
jo, ką jie galėtų suprasti ir įvertinti“.

Po to jaunasis Karolis Kusta, pats ne 
ką aukštesnis už pianiną, paskambino po 
rą daiykėiių, o V. Lagunavičiaus vadovau 
jami keturi šmaikštūs jaunuoliai, J. Pa
ruliui akordeonu pritariant, pašoko Ože
lį-

Nusipelnęs Britanijos lietuvių veikė- 
jas-veteranas P.Bulaitis jausmingai ir la
bai nuoširdžiai paskaitė ištraukas iš nau
josios Leonardo Andriekaus poemos „Kęs 
tučio godos“.

Programą užbaigė J.černio vadovauja 
mi Londono lietuvių dainininkai. Šaunių 
vyrų oktetas padainavo „Ramovėnų mar
šą“ ir „Gaudžia trimitai“, o mišrus cho
ras atliko „Lietuva brangi“, „Miškų gėlė“ 
ir „Susitikt tave norėčiau“. Pastarosios 
dainos solo partiją padainavo J. Alkis. 
Pirmoje eilėje išsirikiavusios choro daini
ninkės atkreipė dėmesį savo tautinių 
drabužių puošnumu ir, žinoma, moteriš
ku grakštumu.

Po minėjimo iš plačiojo Londono apy
linkių suvažiavusieji lietuviai turėjo pro
gos klubo svetainėje pabendrauti ir pasi
šnekėti. (r)

JAUNIMO PRANEŠIMAS
Vasario 18 d. PL Jaunimo Kongreso da 

lyviai Londono lietuvių visuomenės at
stovams padarė pranešimą apie Jaunimo 
Kongreso eigą ir savo įspūdžius Ameriko 
je. Platesnę pranešimo santrauką skelbsi 
me sekančioje laikraščio laidoje.

NORINTIEJI STOT Į KARO MOKYKLAS
Ligi šiol net ir Britanijoje gimusieji lie

tuvių vaikai neturi teisės stoti į karo mo
kyklas ir išeiti karininkais. Su tokia kliūti
mi susiduria ne vien tik lietuviai, bet taip 
pat latviai, estai, lenkai ir kt.

Didesnės kitataučių grupės imasi inicia
tyvos tam klausimui iškelti ir draudimui 
panaikinti. Lietuviai galėtų prie to prašy
mo prisidėti, jei būtų tokių jaunuolių, ku
rie linkę ir nori stoti į karo mokyklas.

Ar yra tokių lietuvių jaunuolių?
Jei būtų, prašom tuojau rašyti D. Brita

nijos Lietuvių Sąjungai (1 Ladbroke Gar
dens, London, W.ll).

Perku Anglijos 5 šilingu sidabrines mo
netas, taip pat ir kitų Europos kraštų si
dabrinius pinigus, kaip rusų carinius si
dabrinius rublius, Vokietijos 5 DM, Švei
carijos 5 Fr. ir t.t. ir visas lietuviškas mo
netas. Moku gerą kainą už gerai užlaikytus 
pinigus. Rašykite, ką turite. P. ZABLOC
KIS, 2333 Ontario St., Vancouver 10, B. C. 
Canada.

Šiuo metu Didž. Britanijoje yra dvi 
bendrinės lietuvių organizacijos — Bend
ruomenė ir Sąjunga, kurios nei įstatais, 
nei konstrukcija esmiškai nesiskiria, o sie
kiai yra visiškai tie patys. Bendruomenė, 
sudaryta iš šio krašto lietuviškų orga
nizacijų, neturi fizinių narių, o yra įsijun
gusi į Pasaulio Lietuvių Bendruomenę ir 
atstovauja visiems Anglijos organizuo
tiems lietuviams. Sąjunga, nors didžiausia 
Ir pajėgiausia organizacija, yra subordi
nuota Bendruomenei, yra parapijinė ir 
atstovauja tik savo nariams.

Šioms organizacijoms, bedirbant toje pa 
čioje plotmėje, gana dažnai pasitaiko susi
kirtimų, kad ir turint gerą valią, bet besi
varžant vienu ar kitu reikalu ar jo beven- 
giant. Tuo būdu lietuviškas reikalas nu
kenčia prieš norą. Bendruomenė, neturė
dama pavienių narių, tik vaidybą, negali 
pilnai atlikti savo uždavinių lietuvybei, o 
sąjunga, turėdama apmokamus tarnauto
jus ir kitas galimybes, prie tų uždavinių 
neprieina.

Tad, tikrojo patriotizmo verčiami lietu
vybės naudai, turėtume atsisakyti to anar 
chmio dvilypumo ir įkurti vieną stiprią 
Didž. Britanijoje organizaciją ir įsijungti 
į Pasaulio Lietuvių Bendruomenę, kad su 
glaustomis šio krašto ir pasaulio lietuvių 
jėgomis greičiau artėt ūme į Lietuvos lais
vę ir lengviau išsilaikytume lietuviais iš
eivijoje.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenė jau už 
ima tvirčiausią vietą išeivijos organizaci
jų tarpe. Be dvejojimo ja galima pasitikę 
ti, ir garbinga į ją įsijungti, nusikratant 
parapijinio Kiauto. Argi mus jau tiek pa
veikė Anglijos Konservatizmas, kad nepa-

SĖKMING1AUSI METINIAI ŠOKIAI

Vasario 10 d. suruoštieji parapijos me
tiniai šokiai buvo sėkmingiausi. Po H Pa 
saulinio karo dar nebuvo tokio šokių va 
karo Anglijoje.

Puikioje, naujai išdekoruotoje „York 
Hali“ susirinko 452 žmonės, nors buvo 
darbo diena. Didesnę pusę sudarė jauni
mas. Jam pritaikytą šokiams muziką da
vė Petro Parulio grupė „Late Hours“, pa 
sivaduodadama su Jono Parulio muzika su 
augusiems.

Į šokius atsilankė Tower Hamlets mies 
to burmistras John Orwell su ponia. Di 
džiausiąs vakaro svečias buvo Didžiojo 
Londono Valdybos vicepirmininkas John 
Bramingan, kuris labai domisi Londono 
lietuvių socialine padėtimi.

Prie svečių stalo matėme Oną Bulaitie- 
nę, kuri dabar yra Islingtono miesto tary 
bos narė, Baltic Stores savininką Z. Ju
rą, Viktorą Bulaitį iš metropolio policijos 
CID Skyriaus ir visą eilę lietuviškos ko
lonijos darbuotojų. Keturios tautiniais 
rūbais pasipuošusios moterys pravedė lo
teriją. Dalyvavo lietuvių ir iš toliau, net 
iš vidurio Anglijos — Ketteringo (Na- 
giai, A. Navickas ir kt.)

Šiuos šokius rengiant, daug padėjo lie
tuviškos parapijos anglai draugai - rėmė 
jai. John Carey su šeima apmokėjo salę 
(40 svarų) ir paaukojo loterijai bonką 
viskės, o ponia 4 svarų vertės didžiulę šo
kolado dėžę. Muzika kainavo 25 svarai, ir 
tai sumai padengti paaukojo po 5 svarus 
Juozas Guoga, Jonas Parulis, Juozas Še- 
meta, Vincas Dobbs-Dobravolskis (visi se
nesniosios išeivijos žmonės), Jonas Babi
lius ir Stasys Blotnys.

Loterijai aukojo P. Varkala, Sporto ir 
Socialinis klubas, A. Pūkštys, M. Parulie 
nė, A. Kutka ir Baltic Stores savininkas 
Z. Juras.

Visų bendromis jėgomis surengtasis va 
karas atnaujino pažintis. Vienas išsireiš
kė, kad nuo 1938 metų tokio vakaro dar 
nebuvo, dabar, sako, vėl susitikau tada 
matytus žmones. Tai didelis socialinis su 
sibuvimas.

Yra didelis pageidavimas, kad tokie šo 
kių vakarai būtų rengiami sistemingai.

įdomesnius to vakaro vaizdus nutrau
kė vietinių laikraščių fotografai ir išspaus 
dino.

Londono jlaunimo tautinių šokių gru
pė sušoko keturis šokius, susilaukdami 
didžiausių plojimų bei šauksmų savo gar
bei. šokiams vadovavo V. Lagunevičius, 
muzikinę dalį atliko Petras Parulis.

Kiek bilietų parduota, bus paskelbta 
vėliau, nes komitetas nėra dar surinkęs 
iš platintojų visų duomenų, bet tikisi, kad 
pelno turės būti apie 200 svarų. S. K. 

GAUTAS LAIŠKAS J. ARMONU1
Į Lietuvių Namus Londone pateko ne

aiškiai adresuotas laiškas iš Lietuvos Jo
nui Armonui. Siuntėjas yra Kazys Armė
nas iš Pasvalio.

Prašome adresatą atsiimti laišką.

Ieškau pirkti ar pasiskolinti „Kauno ka
ro komendantūra 1919-1929 m.“ knygos, 
išleistos Kaune 1929 metais. Turintieji ją 
perleisti ar paskolinti man su pageidauja
mu atlyginimu, rašykite: Mr. J. Strumskis, 
17 Manning St., Nottingham. England.

sektume Amerikos, Kanados, Australijos, 
Vokietijos, Italijos, Brazilijos ir kitų kraš
tų lietuviais, kurie tuo keliu anksčiau ar 
vėliau nuėjo?

Žinoma, tik čia ne „Kasdieniškų smulk 
menų“ svarstymas, bet rimtas reikalas, 
prie kurio reikia ir rimtai prieiti, šiame 
Sąjungos suvažiavę, be abejo, toks klau
simas iškils, bet negaies būti isspięsias. 
Ar butų pritarimo, ar neoutų, re,Ketų tai 
pasvarstyti atstovams sugrįžus į savo siKy 
rius, Kviečiant dalyvauti ir visą lietuviš
ką visuomenę. Taip pat reiKetų pasvars
tyti tą leiKa.ą ir Kitų organizacijų susti m 
kimuose be* piaciai pauiSKutuoti spaudo
je. Apie ateinančias Veiykas bus Bendruo
menės suvažiavimas, kuriame ir ji paSiSa 
Kys, ir tik 1966 m. Sąjungos suvažiavime, 
dalyvaujant ir Bendruomenės atstovams 
■bei turint naujų įstatų projektą, kinis 
mažai kuo SKirtųsi nuo dabartinių Sąjun 
gos įstatų, ga..etų būti prieitas vienoKs ar 
KitOKS sprendimas.

Taigi tavo Jonui per daug būkštauti 
nereiKetų, dar yra daug taiko, gaii dar di
desnis šio amžiaus stebuklas įvykti per tą 
laiką.

Gerai, kad J. Vilčinskas parašė gana 
objektyvią tuo reikalu inlormaciją, bet 
Tavo Jonas, atrodo, labai įbaugintas, ir jo 
straipsnis virto propagandiniu ir grasina
mu. KieKviena relorma jam atrodo bau
bu. R. Giedraičio pasisakymą jis nutylėjo, 
bet už tai čia persistengė, net kai kur su 
teisybe prasilenkė. Pavyzdžiui, kalbėda
mas apie Bendrovę, sako, kad jį „...turi 
gardžiai kvepėti žmonėms su plačiomis vi 
suomeninėmis ambicijomis, bet su tuščia 
kišene. Tad ir iškelta mintis pertvarkyti 
DBLS į PLB“. Matyt, kad čia taikoma 
Bendruomenės Vaidybai, bet tą mintį Są
jungos Valdybos posėdyje iškėliau aš — 
Sąjungos Valdybos vicepirmininkas ir 
Bendrovės direktorius, nieko bendro ne
turintis su Bendruomene. Tad kur čia 
„kvepėjimas“!? Čia aš galiu kuo tik norint 
garantuoti, kad tai padariau „su niekuo 
nesusitaręs ir bendrai neveikdamas“, tai 
mano vieno grynai asmeniška mintis. 
„Plačias visuomenines ambicijas“, nors ir 
nevertas, norėčiau prisiimti, nes manau,

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
NOTTINGHAM — vasario 26 d., 11 vai., L. 

Jaunimo Židinyje.
LEEDS — rekolekcijos H. Rosary bažn. va

sario 26 d., 3 v.p.p.
STOKE-on-TRENT — vasario 26 d., 12 v., 

Tunnstall. Vasario 25 d., 12.30 vai., Biru
tės Vencaitytės su Jonu Zavecku jung
tuvių Mišios.

MANCHESTER — vasario 26 d., 10.30 vai. 
NOTTINGHAM — kovo 5 d., 11 vai., L. Ž. 
PRESTON — kovo 5 d., 12.15 vai. (St. Ig- 

nacius bažn., Meadow St.).
CORBY — kovo 5 d., 12 vai., šv. Patriko b. 
LEICESTER —kovo 12 d., 12 v., 72 Mere R. 
BIRMINGHAM — kovo 12 d., 11 vai., 

21 Park Rd.
COVENTRY — kovo 19 d., 12.45 vai., šv. 

Elzbietos bažn.
DERBY — kovo 19 d., 11 vai., Bridge Gate. 
NOTTINGHAM — kovo 12 d., 11 v., L. Ž. 
NOTTINGHAM — kovo 19 d., 11 vai., L. Ž. 
ECCLES — kovo 12 d., 12.15 vai.
Rekolekcijos
BRADFORDE šių metų gavėnios rekolek

cijas ves kun. Al. Geryba šia tvarka: va
sario 25 d., šeštadienį, 11 vai., St. Ann's 
bažn. Mišios, pamokslas ir išpažintis; 4 
vai. p.p. — pamokslas ir išpažintis. Va
sario 26 d., sekmadienį, 12.30 vai. — Mi
šios, išpažintis ir pamokslas.

MANCHESTER^
ŠV. KAZIMIERO MINĖJIMAS

Kovo 4 d., šeštadienį, 6 vai. vak., Man- 
chesterio Lietuvių Socialinio Klubo Valdy
ba savo patalpose rengia Lietuvos Globė
jo šv. Kazimiero minėjimą.

Paskaitą skaitys kun. Dr. S. Matulis.
Po paskaitos bus pasilinksminimas su 

gera muzika.
Prašome tautiečius gausiai dalyvauti.

Klubo Valdyba

PADĖKA
Nuoširdžiausią padėką reiškiame rašyto

jui R. Spaliui už įdomią paskaitą Nepri
klausomybės šventės minėjime, o p-lei V. 
Galbuogytei, p. B. Snabaitienei ir p. Mo
tuzai už jautriai išpildytą programą.

DBLS Manchesterio Skyriaus Valdyba

BRADFORDAS
VASARIO 16 MINĖJIMAS

Vasario 16 minėjimas Bradforde įvyksta 
Lietuvių Vyties Klubo patalpose kovo 4 d., 
6 vai. popiet. Minėjime G. Valterytės pa
skaita ir Bradfordo „Sūkurio“ meninė pro
grama.

Vyties Klubo Valdyba

kad garbingiau turėti plačias visuomeni
nes ambicijas, negu siauras.

Toliau Tavo Jonas tvirtina, kad persi
organizavusi Sąjunga nieko nelaimėtų, o, 
gal būt, nustotų visko, ypač Bendrovės. 
Tai jau pilna to žodžio prasme nevykusi 
propaganda. Bendrovė įkurta pagal šios 
šalies įstatymus ir formaliai priklauso ak 
cininKams, taigi jos negani mėsas pa
glemžti — nei Bendiuomene, nei pats V u 
kas. Dabar ja disponuoja sąjunga, o pas
kui ta pati Sąjunga, pavadinta bendruo
mene, net pasaKyciau, kad ir tie patys 
žmones, nes r.ni.mų procedūra liKių ta 
pati. Ar „Britanijos Kietuvis", paKertęs 
vardą į „nuropos nietuvį“, pražuvo? Nė
ra ko baimintis ir čia.

Norėčiau, kad Tavo Jonas pasisakytų 
konKrečiai, kaip Bendrovė galėtų išslys
ti iš esamųjų rankų. Gal tuo Keliu eina-, 
ma pati Bendrove, kaip galingiausia, ga
lėtų dabar pagiemzti iviancnesterio, Brad 
lordo ar Londono lietuvių kiuous, tai butų 
tikrai šio amžiaus didžiausias stebuklas.

Kad Sąjunga, savo dvidešimtmetį at 
šventus, pasivadins kitu vardu, nuo to lie 
tuvybė nenukentės. Keičiantis aplinky
bėms ir gyvenimo reikalavimams, įsikan
dus laikytis savitumo (ir dar tokio) ne
racionalu. Argi Bendruomenė yra mažiau 
garbinga kaip Sąjunga?

Aš linkęs manyti, kad persiorganizavus 
turėsime daugiau solidarumo mokestį mo 
kančių narių, negu dabar, nes tuomet 
kiekvienas lietuvis priklausys bendruo
menei ir iš jo bus pagrindo reikalauti mo 
kesčio, kuris, žinoma, turėtų būti suma
žintas. O neapsimokėję nariai neturėtų 
balsavimo teisės ir negalėtų būti renkami 
į bet kokius organus, bet atstovavimas or 
ganizacijos būtų visiems Anglijos lietu
viams. Galima būtų pravesti ir pilną jų 
registraciją, juk mes turime tarnauti vi 
siems Anglijos lietuviams, ne tik jų da
liai.

Trumpame straipsnyje nėra įmanoma 
viską plačiai aprėpti, ir vieno žmogaus 
galva gali būti per daug klaidinga, bet tu 
rime metus laiko ir, sujungę protus įr 
širdis, rasime tikrą kelią šiame svarbiame 
lietuvybei posūkyje. P. Mašalaitis

NOTTINQHAMAS
VASARIO 16 JAUNIMO ŽIDINYJE

Reikšmingoji tautinė diena Židinyje bu
vo atžymėta du kartu.

Vasario 16 d. įvyko paminėjimas su va
dovybės įvadu, berniukų meniniu pasiro
dymu ir specialiomis pamaldomis.

Vasario 19 d. direktorius atlaikė už Lie
tuvą pamaldas, kurias užprašė DBLS sk. 
pirm. K. Bivainis. Mišias paįvairino liet, 
giesmės. Po pamaldų židiniečiai padėjo liet 
muzikos pynę prie Lietuvos Nežinomo Ka- 
rio-Partizano kapo ir ant Laisvės aukuro. 
Buvo duetas ir orkestrėlis, kuris viešai pa
sirodė pirmą kartą. Užbaigai stipriai nu
skambėjo jungtinis „Lietuva tėvynė ml- 
sų“...

Židinio meninis junginys jau gavo kvie
timą į kitas liet, kolonijas.

JAUNIAMS IR JAUNUČIAMS

Lietuvių Jaunimo Vilniaus Aušros Var
tų Židinys vėl ruošia lietuviukams jau
niams ir jaunučiams dviejų savaičių vasa
ros atostogas. Jos bus nuo liepos 23 dienos 
iki rugpiūčio 6- tos. Pernai Židinyje atos
togavusieji išsiskirstė patenkinti.

Ir šiemet kviečiame tėvus iš anksto pa- 
planuoti ir berniukus atostogoms užrašyti.

Taip pat jau laikas pagalvoti, kur ir 
kaip berniukai mokysis nuo ateinančių 
mokslo metų. Jų laukia Lietuvių Jaunimo 
Židinys ir geros mokyklos Nottinghame. 
Kuo anksčiau kreipiamasi, tuo tikresnis 
priėmimas.

Kreiptis į direktorių: 16 Hound Rd., 
West Bridgford, Nottingham.

Lietuvių Jaunimo Židinys

LIET. SODYBA
ŠOKIAI

Sodybos Klubo Šaudymo Sekcija kovo 
11 d. rengia šokius.
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