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Ruso policininko pagarbai
Kad tvarka ir įstatymai būtų gerbiami, 

aišku, reikia policijos. Nors komunistai 
apskritai su neapykanta žiūri į policiją, 
bet savąją jie ne tik gerbia, bet tiesiog 
garbina. Tas garbinimas ypač sustiprėja, 
kai ateina policininko diena. Žiūrėkite, sa 
ko, jie yra didvyriai!

Ačiū, mes ir žiūrime.
Kaip matome iš „Komjaunimo tiesos“, 

Kėdainiuose didvyriškai reiškiasi Alekse- 
jevas, Kretingoje Večerskis. O kad dar 
griažiau būtų paminėta ta diena ir tie visi 
policijos „didvyriai“, laikraštis išsispaus
dino ruso Sukoncevo reportažą „Žmogus 
mėlyna miline“. Pakartotinai pažiūrėkite, 
kokių toje sovietinėje policijoje yra didvy
rių. Štai Ivanas Rešetovas kaip tėvas, sa
ko, visiems. Štai Beisebajevas ir Petucho- 
vas ir leitenantas Sokolovas. Kur gi jie 
visi dirba? Ar Lietuvoje?

Atrodo, kad kai kurie čia suminėtųjų 
dirba kituose Sov. Sąjungos kraštuose. Bet 
rusai dirba taip pat ir Lietuvoje ir rodo 
tokį pat „didvyriškumą“, kaip kituose 
kraštuose, taip ir lietuviškuose Raseiniuo
se, Mažeikiuose ar Kretingoje. Skaitome 
ir galvojame: šalin visus tuos rusus! šalin 
iš Gruzijos, iš Kazachstano ir iš Lietuvos! 
Tuose kraštuose tvarką sugebės palaikyti 
ir įstatymus apsaugoti vietiniai žmonės.

Kai vaikai moko tėvus
V. Mockevičius „Komjaunimo tiesoje“ 

rašo, kaip tvarkosi Vilkaviškio vidurinė 
mokykla. Jos komsomolcai aplankė rusiš
ką vidurinę mokyklą Vilniuje ir pamatė, 
kad ten viskas vyksta daug geriau. Sąly
gas, sako, tie ruseliai turi ne kažin ką ge
resnes. Tačiau vis dėlto geresnes. Na, tai 
pagal rusus norintieji lyg’uotis Vilkaviš
kio komsomolcai taip pat sujudo sukruto.

Žinoma, kad tas veiklus šokinėjimas vi
siškai be reikalo, bet ką gi tu padarysi 
komsomolcams! Ne kartą juk jie būna už 
visus gudriausi. Ar tai gali būti? Žinoma. 
Juk tos Vilkaviškio mokyklos direktorius 
geruoju prisipažino, kad su komsomolu 
tariamasi, kaip su tikrais mokyklos šei
mininkais.

O kai subolševikėję mokiniai tvarko mo
kyklos reikalus, o mokytojai pasiduoda 
tų mokinių įvestajai drausmei, tai gyveni
mas, žinoma, sunkus.

Tačiau ką gi tu padarysi, kai partija 
leidžia vaikams mokyti tėvus!

Demonstracijų tuštybės prasmė
Vartydami sovietinius lietuviškus laik

raščius, matome, kad spalio revoliucijos 
dieną minint žmonės ir šįmet buvo varo
mi į gatves, kaip ir kiekvienais metais. 
Gatvėse jie šalo, bet vis tiek nešė plakatus 
ir žygiavo. Šitaip bolševikams turi būti, 
ir šitaip yra. O kiek paskui tų žygiavu
siųjų sirgo? Kiek visiems tiems dalykams 
sugaišta laiko ir energijos?

Šito, žinoma, niekas neskaičiuoja. Jei 
kas skaičiuotų, tai galėtų būti apšauktas 
liaudies priešu ir revoliucijos išdaviku. 
Neskaičiuosime ir mes. Tačiau mes galvo
jame, kad visos panašios demonstracijų 
tuštybės labai puikiai pristato sovietinio 
skurdo priežastis. Demonstruok, žygiuok, 
agituok, o visa kita tik tarp kita ko.

Lietuviai specialistai
Aprašinėdama šventines demonstra

cijas, „Komjaunimo tiesa“ užsiminė, kad 
vien Vilniaus rajono aukštosios mokyklos 
pokario metais išleido 17 tūkstančių spe
cialistų. Buržuazinės aukštosios mokyklos 
nė pusės tiek neišleidusios per 20 metų. 
Žinoma, šiandien tai puolamajai buržua
zijai turėtų būti gėda, jeigu viskas būtų 
taip, kaip propaganda tvirtina. Ne, ne, 
mes nenorime gilintis į skaitmenis ir sa
kyti, kad sovietinės santvarkos metais 
buvo išleista mažiau specialistų. Tačiau 
mums būtų labai įdomu, kur visi tie aukš
tuosius mokslus baigusieji specialistai 
dirba.

Oficialiai niekas neskelbia, kad daugu
mas jų siunčiami į Rusiją, Baftgudiją, 
Kazachstaną ar Mandžiuriją. Bet juk so
vietiniai laikraščiai parašo kartais apie 
tokius toli nuo Lietuvos dirbančius spe
cialistus. Tai kas gi tada išeina?

O išeina labai gražus dalykas, tik, žino
ma, ne lietuviams ir Lietuvai. Iš didelės 
meilės sovietiniam režimui Lietuva augi
na žmones, savo lėšomis suteikia jiems 
specialybes ir turi išleisti juos tenai dirb
ti, kur rusiška partija įsako. Geras lietu
viams džiaugsmas ir laimėjimas!

POLITINIS BALANSAS
VOKIETIJA ANT POLITINĖS SĄVARTOS SLENKSČIO 

Rašo Mečys Musteikis

Europos ir Amerikos spaudos nuotrupos

Prezidentas Johnsonas
Kas kartą turėjo įvykti — jau įvyko: 

Vokietijos Federalinės Respublikos kanc
leris dr. Konradas Adenaueris, išvaldęs 
Vak. Vokietiją 14 metų, pasitraukė, savo 
vietą užleisdamas jaunesniam — prof. 
Ludvikui Erhardui. Jau pats kanclerių pa
sikeitimas, po tokio ilgo laikotarpio, buvo 
nekasdieniškas įvykis, sukėlęs dramatiš
kų momentų. Kartu iškilo klausimas, ar 
tolimesnė Vak. Vokietijos politika keisis, 
ar išliks ta pati. Šį klausimą dar labiau 
suaktualino dr. K. Adenauerio pasisaky
mai paskutinėmis jo kanclerystės die
nomis.

Įtampa kancleriams pasikeičiant
Buvo laukiama, kad Adenaueris jau 

prieš 2 metus, tuojau po paskutiniųjų par
lamento rinkimų, iš kanclerystės pasi
trauks. Nors tuos rinkimus laimėjo CDU/ 
CSU (Vokietijos krikšč. demokratų parti
ja; Bavarijoje —CSU, visur kitur—CDU), 
gaudama daugiausia balsų, bet ji parla
mente prarado absoliučią daugumą ir bu
vo priversta sudaryti koaliciją su FDP 
(liberalų partija). Pastaroji nors nėra di
delė, bet už koaliciją su CDU/CSU išrei
kalavo sau svarbius postus ministerių ka
binete, o taip pat ir Adenauerio pažadą, 
kad jis neužilgo kanclerio vietą užleis 
kitam.

Šitokia situacija Adenauerio prestižui 
smarkiai pakenkė. Prie to prisidėjo ir su
stiprintas opozicijos — SPD (socialdemo
kratų) — puldinėjimas — įvairūs prie
kaištai, reikalaujant, kad Adenaueris kuo 
greičiau pasitrauktų ar bent aiškiai pasa
kytų, kada pasitrauks. Nors dauguma opo
zicijos priekaištų buvo nepagrįsti, tačiau 
viešąją opiniją jie veikė Adenauerio ne
naudai. Nenaudai veikė ir jo paties gili 
senatvė, kuri vis labiau darėsi pastebima. 
Tai aliarmuojamai pasitvirtino šių metų 
pradžioj per vykusius kraštų (Berlyno ir 
Rheinland-Pfalzo) parlamentų rinkimus, 
kur Adenauerio vadovaujama CDU nete
ko daug balsų. Šito pasėkoj pati CDU/CSU 
vadovybė savo griežtu nusistatymu išrei
kalavo, kad Adenaueris paskelbtų aiškų ir 
netolimą terminą, kada jis pasitrauks iš 
kanclerystės. O CDU/CSU parlamento 
frakcija didele balsų dauguma ir prieš 
Adenauerio nusistatymą nauju kandidatu 
į kanclerius išrinko ir paskelbė prof. L. 
Erhardą, tuolaikinį vicekanclerį ir ūkio 
ministerį. Pagaliau daugumos valiai nu
silenkė ir Adenaueris. Šis momentas minė 
tų įvykių eigoje laikomas dramatiš
kiausiu.

Ar ši operacija buvo reikalinga?
Nenorint sumažinti Adenauerio milžiniš 

kų nuopelnų vokiečių tautai ir pripažįs
tant, kad jis, nežiūrint senatvės (jam jau 
87 m.), vis dar buvo vienas pajėgiausių 
Vokietijos politikų, reikia sutikti, kad mi
nėta „operacija“ buvo tiksli: neužilgo po 
to sekę kraštų parlamentų rinkimai Žem. 
Saksonijoje ir Bremene vėl atnešė balsų 
padaugėjimą CDU partijai.

Kcdėl Adenaueris pasitraukti dar 
nenorėjo?

Šiandien dar sunku tiksliai atsakyti į 
šį klausimą. Gal tai paaiškės tik po to, 
kai Adenaueris paskelbs savo prisimini
mus, kuriuos dabar, rodos, jau rašo. Ta
čiau reikia manyti, kad pagrindiniai ne
noro pasitraukti motyvai buvo šie.

1. Noras sėkmingai užbaigti daug metų 
vestus pasitarimus dėl visiško susitaiky
mo Vokietijos su Prancūzija ir tolimesnio 
tampraus tarpusavio bendravimo, šitos 
Adenauerio pastangos buvo apvainikuotos 
šių metų vasarą specialia sutartimi dar 
jam tebesant kancleriu.

2. Savo įpėdiniu jis norėjo matyti ne 
prof. L. Erhardą, o kurį kitą politiką. Tol, 
kol CDU/CSU protegavo Erhardą, Ade
naueris pasitraukti nenorėjo.

3. Baimė, kad ikšiolinė Adenauerio vai
ruojama užsienio politika ateityje nebus 
vykdoma.

Kodėl Adenaueris buvo taip griežtai nu
sistatęs prieš Erhardo, kaip kanclerio, 
kandidatūrą, šiandien taip pat dar sunku 
tiksliai pasakyti. Adenaueris Erhardą lai
ko geru ūkio žinovu, bet silpnu politiniuo
se klausimuose. Adenaueris taip pat ne
mėgo, kad Erhardas yra labai liberališ
kas. Bet svarbiausia priežastis yra, tur 
būt, ta, kad Erhardas per daug nuolaidus 
ir neturi stipraus būdo valdyti, kas kanele 
riui būtina. Tur būt. iš čia išplaukia ir

Staigmenos atsisveikinimo metu
Prieš pasitraukdamas, per paskutinią

sias dvi savaites Adenaueris turėjo eilę 
atsisveikinimo iškilmių: su žurnalistais, 
savo partija, Berlynu, respublikos prezi
dentu, parlamentu ir kt. Ta proga Ade
naueris savo kalbose papasakojo ir tokių 
dalykų, kurie atkreipė ne tik Vokietijos, 
bet ir daugelio kraštų dėmesį.

Bene didžiausią sensaciją sukėlė Ade
nauerio prisipažinimas, jog jis maždaug 
prieš metus laiko slapta pasiūlęs Chruš
čiovui, kad pastarasis 10-čiai metų nu
trauktų spaudimą dėl Berlyno ir pagerin
tų gyvenimo sąlygas Rytų Vokietijai. Tai 
reišk’a, kad Adenaueris siūlė Chruščiovui 
spręsti Vokietijos klausimus abiems ša
lims betarpiškai. Savaime suprantama, 
kad už Chruščiovo nuolaidas Vak. Vokie
tija Maskvai būtų sutikusi kokia nors 
forma brangiai atsilyginti, gal būt, net 
santykių su Vakarais atpalaidavimo są
skaita. Bet Maskva į tai nieko neatsakė. 
Čia sensaciją sudaro tai, kad Adenaueris 
ieškojo būdų Berlyno bei Vokietijos susi
jungimo klausimus spręst: apeidamas Va
karų sąjungininkus. Iki šiol Vak. Vokieti
jos vyriausybė minėtų klausimų sprendi
mo teisę oficialiai pripažino (ir tepripa
žįsta) visiems keturiems didiesiems ben
drai (tą neseniai pabrėžė ir naujasis kanc
leris Erhardas).

Taip pat daug kalbų sukėlė Adenauerio 
griežtas pasisakymas prieš dabar propa
guojamą tariamąjį atoslūgį — santykių 
pagerėjimą tarp Rytų ir Vakarų. Tai esan
čios tik „kvailos kalbos“, kuriu nauda yra 
tik Rusijai. „Kas šiandien įtampą neva 
sumažina, rytoj gali vėl įtempti“ — kal
bėjo Adenaueris. (Ir, lyg patvirtindami 
šiuos žodžius, rusai už poros dienų pradė
jo varžyti amerikiečių, o vėliau ir anglų 
bei prancūzų susisiekimą tarp Vakarų 
Berlyno ir Vak. Vokietijos, sukeldami 
naują politinę įtampą, kuri tebesitęsia ir 
dabar).

Nemažą atgarsį surado ir Adenauerio 
kritika dėl kviečių pardavimo Sov. Są
jungai. Tuo būdu esąs paremiamas prie
šas. Bėdoje žmonėms pagelbėti reikia, bet 
šiuo atveju reikėję išsilygti, kad bent kiek 
būtų pagerinta padėtis sovietų pavergtie
siems.

Rakštis užsienio politikai
Draugėn paėmus, paskutinieji Adenaue

rio pasisakymai (jų buvo ir daugiau, čia 
paminėjom tik porą charakteringesnių) 
atsisveikinimo laikotarpy nevienu atveju 
yra aiškiai priešingi Vak. Vokietijos už
sienio reik, ministerio G. Schroederio vė
lesniems pareiškimams, kuriais linkstama 
prisitaikyti prie JA Valstybių „atoslūgio“ 
politikos. Tuo būdu Adenaueris netiesio
giai nurodė ne tik savo užsienio reik, mi- 
nisteriui, bet ir naujajam kancleriui, o 
kartu ir visai vokiečių tautai, kad nepasi
duotų Amerikos propaguojamai „naujai 
linijai“, o eitų tiesiu keliu.

Tai, kas šiame straipsnyje paliesta, nėra 
nauji įvykiai, bet juos reikėjo šia forma 
paminėti, kad galėtumėm nuosekliau pri
eiti prie kitų klausimų svarstymo.

(ELI)

Po prez. Kennedžio tragiškos mirties tik 
91 minutę pabuvusi be prezidento, Ameri
ka toms pareigoms prisaikdino viceprezi
dentą Johnsoną. Bet Kennedžio nužudy
mas sukrėtė pasaulį. Žmonės pradėjo būkš 
tauti: kas dabar bus? Prancūzų „Le Figa
ro" dėl to rašo:

„Nėra pagrindo būkštauti dėl kokių nors 
sukrėtimų ar katastrofų. Jungtinės Vals
tybės gyvuos ir toliau, ir viceprezidentai, 
kurie prezidentams mirus perima šias 
aukštąsias pareigas, dažniausiai atlieka sa 
vo uždavinį pažymėtinai gerai. Niekas iš 
anksto negalėjo pasakyti, kad Trumanas 
bus didelis prezidentas. Kaip patyręs poli
tikas, Johnsonas gali taip pat pasireikšti 
kaip valstybės vyras. Tai kam čia ta bai
mė? Kam čia tas išgąstis, kad šis beprotiš
kas nužudymas bus tasai didysis įvykis, 
kuris pakeis istorijos kryptį?“

O per tą laiką prez. Johnsonas jau prisi
statė su savo programa. Dėl jo programi
nės kalbos kongrese pačių amerikiečių 
respublikonų „N.Y. Herald Tribūne“ rašo:

„Naujojo prezidento kalba kongresui bu
vo gera, tinkama ir vietomis įkvėpianti. 
Išėjęs prieš kongresą ir tautą, jis jautėsi 
ne kaip istorijos netyčia pastatytas ten, 
bet kaip prezidentas. Jo elgsena buvo pre
zidentiška, ir jis sakė tokius dalykus, ko
kius ir turi sakyti prezidentas“.

Amerikiečių „The New York Times“ ra
šo:

„Johnsono pranešimas paremtas ne tiek 
filosofija, kiek veiklos nužymėjimu, prane 
Šimas, kuriame daugiau pabrėžiamas tęsti
numas, o ne kokios nors naujovės“.

Britų „The Times“ rašo:
„Būtų buvę visiškai suprantama, jei 

prez. Johnsonas būtų savo pirmatako po
litiką pakartojęs tik bendrais bruožais. Jis 
galėjo galvoti, kad daugiau bus vilties, jog 
naują programą noriau patvirtins kongre
sas ir jog ji lengviau laimės jam rinki
mus. Tačiau jis drąsiai pasižadėjo kovoti 
už kiekvieną dar neįvykdytąjį Kennedžio 
programos punktą“.

Italų „La Stampa“ rašo:
„Naujasis prezidentas kaip asmenybė 

prisistatė kaip perdėm doras žmogus, toks, 
kokį mes jį visada įsivaizdavome, o pirmų

pirmiausia kaip grynai veiklos žmogus 
tradicine amerikoniškąja prasme“.

Britų „New Statesman" pažiūra į nau
jąjį prezidentą yra šitokia:

„Reikia pasakyti, kad Johnsonas yra po
litikas iki savo batų viršūnių, užsigrūdi
nęs ir įžvalgus meistras, turįs pajėgumo 
būti dideliu žmogum. Mokslo ir intelektu
aliniu požiūriu naujasis prezidentas ne vi
siškai susilygina su Kennedžiu. — Baltuo
siuose Rūmuose negalima laukti dabar, 
kad ten būtų ruošiami puikūs pasižmonė- 
jimai, kol ten sėdės teksasietis. Bet tempe
ramento atžvilgiu jis yra toks pat apdai
rus realistas, kaip ir tas vyras, kurio pa
reigas jis perėmė".

KAS ATSAKYS UŽ NUŽUDYMĄ?
Pristatydami naująjį prezidentą, pasau

lio laikraščiai neužmiršta panagrinėti taip 
pat klausimo, kas gi kaltas už prez. Ken
nedžio mirtį. Dėl to šveicarų „Neue Zuer- 
cher Zeitung" rašo:

„Oswaldo kraujas nenuplauna šimterio
pai įrodyto dalyko, kad jis buvo komunis
tas, kad jis yra buvęs Sov. Sąjungoje, tu
rėjo rusę žmoną ir vėliau susiuostė su Fi
deliu Castro. Tokios jo praeities iškėlimas 
aikštėn metė komunistams kaltės šešėlį ir 
laikinai buvo išmušęs iš pusiausvyros. 
Tačiau vos tik mirtis nutildė Oswaldą, 
tuojau padvigubintu stiprumu vėl pradėti 
mesti kaltinimai, kad už Kennedžio mirtį 
yra atsakingi kraštutinių dešiniųjų sluoks 
niai. Atrodo, kad komunistinė propagan
da yra pasiryžusi nelaimingąją lapkričio 
22 dieną panaudoti kaip išeities tašką di
džiajam savo puolimui prieš Ameriką. Ši
taip giliai sukrėsti amerikiečiai galėtų į 
tokią cinišką propagandą duoti visiškai 
nepageidaujamą atsakymą“.

O šveicarų „National-Zeitung“ rašo:
„Kad į gėdingą didžiai liberalaus Ame

rikos prezidento nužudymą gali būti įvelti 
žmonės, kurie kaimyninėje Alabamoje mė 
tė rankines granatas į sekmadieninę mo
kyklą ir žvėriškai išžudė negrų vaikus, 
žmonės, kurie neseniai Dallase nešvankiai 
koliojo Adlajų Stevensoną ir grasino jam, 
arba slaptoji Ku-Klux-Klan, kuri mirtinai 
nekentė Kennedžio, — su tokia mintim 
Teksaso policija visiškai nesiskaitė“.

r Sef^įHios DIENOS -Į

PASAULY
— Belgija jau antrą kartą po karo pake 

lia savo kareiviams atlyginimus — jie da
bar gaus netoli trijų svarų (33 markes, 
vokiškais skaičiuojant) mėnesiui.

— Praeitą savaitę rytų Azijoje maru mi 
rė daugiau kaip 2.000 asmenų, cholera dau 
giau kaip 1.500, rauplėmis apie 500.

— Į žemės drebėjimo sugriautąjį Skop- 
jės miestą Jugoslavijoje Vakarų Vokietija 
nugabeno 120 gatavai suręstų namų šei
moms; tokių namų atgabens dar patys ju
goslavai, danai ir švedai, bet ten be pasto
gės dar yra apie 25.000 žmonių.

— Categnyje, Italijoje, iš bažnyčios bu
vo pavogta 600 metų senumo Marijos sta
tulėlė, apdrausta 2.6 mil. markių.

— Miunchene, Vokietijoje, vagis trijose 
bažnyčiose pavogė brangių dalykų.

Adenauerio baimė, kad Erhardas nepa- Kitas streikas 
jėgs išlaikyti linijos tokios, kokia Vokieti-

Streikai Sovietijoje?

(E) Apie lapkričio 17 d. Vienoje gautas 
pranešimas, kad dėl maisto produktų trū
kumo ir aukštų kainų dviejose Sovietų 
S-gos vietovėse įvykę streikai. Vienas tų 
streikų Odesoje — jūreiviai nesutikę pa
krauti sviesto į Kubą plaukiantin laivan.

buvęs Krivoj Roge — čia
streiką buvę paskelbę įmonės darbininkai, 
nes reikalavę pakelti jų gaunamus atly
ginimus,

jai būtų tiksliausia, o pasiduos Amerikos, 
Anglijos ar net Sov. Sąjungos spaudimui.

89 METAI
Siras Winstonas Churchillis sulaukė 89 

metų amžiaus.
Ta diena buvo iškilmingai atšvęsta.

SOVIETŲ ŽINIOS APIE OSWALDĄ
Sovietai perdavė amerikiečiams savo tu

rimuosius dokumentus apie Oswaldą.
Jie turėjo anketas iš to laiko, kai jis pra 

šėsi į Sov. Sąjungą, ir jo laiškus.
Iš pradžių sovietai tikėjosi, kad Ameri

koje kils didžiulis antisovietinis triukš
mas, nes Oswaldas buvo, komunistas ir gy 
veno kelerius metus Sov. Sąjungoje. Kai 
toks triukšmas nekilo, tai, padėdami aiš
kinti bylą, jie ir perdavė tuos dokumen
tus.

CASTRO PAŽIŪRA
Išgirdęs žinią apie prez. Kennedžio nu

žudymą, Kubos Castro apgailėjo. Kenne- 
dys buvęs Kubos režimo priešas, bet jau 
pažįstamas.

KOMISIJA NUŽUDYMUI AIŠKINTI
Prez. Johnsonas paskyrė specialią komi

siją išaiškinti prez. Kennedžio nužudymui.
Komisiją sudaro senatoriai, kongresma- 

nai ir aukštieji saugumo pareigūnai.

ŠALTAS GRUODIS
Britų oro biuras skelbia, kad gruodžio 

mėnuo bus daugiausia šaltas, bet, greičiau 
šia, be sniego.

ATOSLŪGIO REIKALAI
Prez. Johnsonas pareiškė Amerikoje bu

vusiam Mikojanui, kad su Sov. Sąjunga ir 
toliau bus tariamasi ir gerinami santykiai.

Tačiau prezidentui pirma rūpi aptvarky 
ti bent bėgamuosius reikalus viduje ir ap
tarti kai kuriuos klausimus su Amerikos 
sąjungininkais.

KVIEČIŲ NEDRAUS IŠVEŽTI
Senatorius Mundtas buvo iškėlęs klausi

mą, kad Sov. Sąjungai nebūtų kviečiai 
duodami išsimokėtinai.

Tas jo pasiūlymas buvo atmestas.
Bet sovietų komisijai kol kas nepasise

kė susitarti dėl kviečių pirkimo ir ji grįžo 
Maskvon. Tačiau neatmetama galimybė, 
kad ta komisija dar gali grįžti.

TA PATI POLITIKA
Prez. Johnsonas pasisakė vykdysiąs sa

vo pirmatako politiką ir prašė kongresą 
padėti jam. Amerika stengsis įvykdyti tai, 
ką užsimojusi, viduj ir neatsisakys savo 
įsipareigojimų pasaulyje.

PASIMATYMAI SU PREZIDENTU
Nuvykę į prez. Kennedžio laidotuves, 

daugelis didžiųjų valstybių vadų turėjo 
progos pasimatyti su naujuoju prez. John- 
sonu.

Kai kurie jų artimiausiu laiku vėl va
žiuos į Ameriką tartis su prezidentu.

KAS RŪPI FBI?
■ Kadangi prez. Kennedžio nužudymas su 
kėlė visokiausių gandų, Amerikos federa
linė policija pasiryžusi išsiaiškinti keletą 
klausimų.

Jai rūpi išsiaiškinti, ar Oswaldas veikė 
vienas, ar jis buvo suokalbininkas; ar Dal
ias policija buvo tik primetusi jam tą 
kaltinimą, norėdama pridengti kraštutinių 
dešiniųjų įvykdytą nusikaltimą; kuriais su 
metimais Rubys - Rubinsteinas nužudė 
Oswaldą?

ISPANUOS UŽSIMOJIMAS
Ispanijos vyriausybė pasiryžusi pralauž

ti izoliaciją ir suvaidinti didesnį vaidmenį 
Europoje ir iš viso Vakaruose.

Ji ruošiasi užmegzti ryšius su savo kai
mynais, įsijungti į Vakarų gynybą, bendra 
darbiauti su Vakarais ūkio srityje.

A.A.
JUOZUI KRIVICKUI

mirus,
žmonai, sūnui ir dukterims Lietuvoje, 

broliams Anglijoje ir Amerikoje, 
giminėms, draugams ir pažįstamiems 
šiapus ir anapus geležinės uždangos 

reiškiu gilią užuojautą.

A. Gerdžiūnas
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VLIKo PASISAKYMAI
ANTROJO VLIK PIRMININKO PREL.

(Elta) Lietuvos valstybės politiniam 
susiorganizavimui jau yra sukakę daugiau 
kaip 1.000 metų. Buvusi galinga valstybė, 
sumušusi kryžiuočius, vėliau atitekusi 
Rusijai, Lietuva tris kartus buvo sukilusi 
prieš rusus. Deja, sukilimus numalšinus 
Lietuvai liko garsios praeities prisimi
nimai.

Tačiau siekti nepriklausomybės Lietuva 
nenustojo, nors už tai turėjo brangiai mo
kėti kalėjimais, trėmimais ir gyvybėmis. 
Tai jai pavyko pasiekti tik 1918 metais. 
Ta laisve Lietuva džiaugėsi trumpai, nes 
II Didžiojo karo metu ji vėl buvo okupuo
ta pradžioj Maskvos bolševikų, paskui 
hitlerinio Berlyno, paskui vėl bolševikų. 
Ta jų okupacija tęsias ligi šiol. Okupantas 
galingas. Tūkstančio nepriklausomybės 
metų Lietuva to neišsigando. Ji pasirengė 
ilgai organizuotai kovai su raudonuoju 
okupantu. Visa politiškai organizuota į 
partijas Lietuva sukūrė Vyriausiąjį Lie
tuvos Išlaisvinimo Komitetą. Jis specialiu 
manifestu prisistatė tautai ir paskelbė jai 
savo tikslus ir uždavinius.

Okupantai Lietuvai padarė neapskai
čiuojamų ir neatitaisomų nuostolių ir 
skriaudų. Okupacijos metu gyventojų skai 
čius sumažėjo visu trečdaliu, penkiose 
Romos katalikų vyskupijose pasiliko tik 
vienas vyskupas, kunigų skaičius jau da
bar yra sumažėjęs 45 proc., kunigų semi
narija pasiliko tik viena (ir j ją galima

TRECIOJO VLIK PIRMININKO JONO MATULIONIO ŽODIS

(Elta) Netekus Lietuvai laisvės, būtų 
kita didžiulė nelaimė, jei mes netektume 
vilties ją vėl matyti laisvą ir nepriklau
somą.

Šią vilti mes turime ir ją stipriname, 
kovodami už Lietuvos valstybės atstaty
mą, už lietuvių tautos laisvę.

Šiai kovai vadovauti, jaf vesti mes turi
me Vyriausiąjį Lietuvos Išlaisvinimo Ko
mitetą.

Sukako jau 20 metų, kaip jis šią kovą 
veda pats ir vadovauja. Ir jis ją ves tol, 
kol prives prie sėkmingos pabaigos, t.y. 
Lietuvos laisvės.

Rusiškojo komunizmo okupacija yra 
sunki, didžiai neteisinga ir... negarbinga. 
Lietuvių tautą barstydama po Rusijos 
plotus ir ją naikindama, komunistinė Ru
sija jau yra save įrašiusi į pasaulio isto
riją, kaip vienas iš tamsiausių ir žiauriau
sių žmonijos istorijoj žinomų epizodų, ku
riam neprilygsta visi žinomi istorijoje 
n!ekingiausi žmonijos, tautų ir jų kultūrų 
naikintojai.

MYKOLO KRUPAVIČIAUS ŽODIS

priimti mažai klierikų), bažnyčios užda
romos. Lietuvos sostinėje iš 40 bažnyčių 
pasiliko tik 7. Tas pats atsitiko ir su kito
mis religijomis. Iš ūkininkų atėmė visą 
turtą ir juos pavertė skurdžiu proletaria
tu. Vakarai naikinamos tautos šauksmo 
negirdi ir nemato.

„Visi žmonės sukurti lygiais. Jiems Kū
rėjo yra duotos kai kurios neperduoda
mos teisės. Tarp jų yra gyvenimas, laisvė 
ir laisvės siekimas“. Tai JV prezidento 
Jeffersono deklaracijos šventi žodžiai. Ne
mažiau brangus ir dabartinis JV pasauliui 
skleidžiamas šūkis: „Liberty for all!“

Š:e skambūs ir visiems brangūs žodžiai 
turėtų būti įgyvendinti ir Lietuvoje. Te
gul juos vykdo ir tie, kurie juos taria.

Lietuviai partizanai 15 metų ginkluoti 
kovojo su bolševikiniu okupantu. Pasilikę 
vienų vieni, jie nenusiminė — jie su daina 
lūpose „Lietuvis laisvę pamilęs, nekęs re
težių kruvinų“ tęsė kovą. Ta daina nutilo 
t:k tada, kai okupantas paskutinį parti
zaną paskandino jo paties kraujuose. 
Mums tenka jų kovą tęsti toliau tokiu 
pat pasišventimu ir atkaklumu, nes tiki
me, kad Dievas ne šiandien, tai ryt padės 
ir mums atgauti Jo duotas „visiems žmo
nėms ir tautoms teises į gyvenimą, laisvę 
ir laimės siekimą“, kurias iš mūsų išplėšė 
bolševikai, ir Jo laiminami atkursime vėl 
laisvą ir nepriklausomą Lietuvą. Lietuvių 
tauta nepasidavė ir nepasiduos.

Mes, lietuviai, kovodami šiandien už 
savo tautos laisvę, kartu kovojame ir už 
viso pasaulio ir visų tautų laisvę. Deja, 
šioje kovoje mes neradome ir nerandame 
nei tinkamo supratimo, nei tinkamo pri
tarimo mūsų žygiams.

Mūsų pačių kovotojai-didvyriai parti
zanai ligi šiol laisvoms tautoms yra beveik 
nežinomi ir nėra vertinami. -

Galingoji baltųjų vergų imperija — ko- 
mun:stinė Rusija — savo galybe, savo 
propaganda, savo auksu ir turtais dažnai 
imponuoja ir laisvoms tautoms, o, užda
riusi aklina siena pavergtas tautas, ne
leidžia pažinti ir pamatyti laisvam žmo
gui viso savo materialinio skurdo, visuoti
nai praktikuojamo teroro ir žmogaus to
talinio pavergimo.

Tad ir mūsų vedamoji kova su raudo
nuoju tironu įgauna žymiai platesnės 
reikšmės ir visuotinumo, kuris bus supras
tas tik ate'ty.

Mūsų tauta, pakėlusi ir pažinusi visus 
b'aurios okupacijos veiksmus, seniai yra 

nusipelniusi didvyrės kankinės tautos var 
dą. Ji neša šią 20-jo amžiaus gėdą, kurią 
jai primetė likiminė ir nelaiminga kova, 
su nuostabia kantrybe, ištverme ir viltimi.

Ji, pažinusi ir išvaikščiojusi Sibiro 
tundras, vergų stovyklas, žiaurius kalėji
mus ir netekusi šimtais tūkstančių savo 
geriausių sūnų ir dukterų, žuvusių didelė
se kančiose, niekad nepasimetė ir nenusi
minė. Ji gyvena viltimi dėl savo ateities.

Tad ir VLIKas, žvelgdamas į ateitį, 
niekad neturi susvyruoti dėl savos kovos. 
Ji yra šventa, įpareigojanti kiekvieną 
laisvą lietuvį kovoti visomis išgalėmis.

Nežinome nei dienos, nei valandos, ka
da grius vergijos pančiai. Bet jie sutru
pės. Tam mes rengiamės, tam kovojame 
ir kovą turime laimėti.

Nerimą kelią reiškiniai: mokinių 
nubyrėjimai

(E) Kaimo jaunimas Lietuvoje verčia
mas mokytis vakarinėse mokyklose, ir čia, 
prižiūrėdama jaunuosius žemdirbius, veik
liai pasireiškia komjaunimo organizacija. 
Tačiau kolchozuose išvargę ir skurdžiai 
apmokami jaunuoliai nelinkę dar vaka
rais gilintis į marksizmo-leninizmo teori
jas. Kaip praneša to komjaunimo organas 
, Komjaunimo Tiesa“ (nr. 193, spalio 1 d.), 
mokinių nubyrėjimas vakarinėse mokyk
lose keliąs rimtą rūpestį. Pagal laikraštį, 
per praėjusius mokslo metus Zarasų rajo
ne atkrito net 42 proc. pradėjusių moky
tis žemdirbių. Nemažai k'ašių iširo. O lan
kiusiųjų tik 69 p.oc. sėkmingai baigė moks 
lo metus. Daug mokinių nubyrėję ir kituo
se rajonuose. Pagal komjanuolių organą, 
dar nerimą kelią ir tai, kad per mažai rū
pinamasi kai kuriomis klasėmis — pasi
taiko mokyklų, turinčių tik 6-tą — 7-tą 
arba 7-tą — 8-tą klases, tad mokyklos, iš
ėjus dabartiniams mokiniams, bus privers 
tos užsidaryti. Vis kaltinama komjaunimas 
bei jo priežiūra, o jaunieji žemdirbiai ska
tinami susirūpinti knygomis...

Ir Lietuvai pasakotą apie Izraelio 
„neigiamybes“

(E) Vilniaus „Tiesoje“ (nr. 257) persi
spausdintame J. Ivanovo str. apie Izraelį 
pasakojama apie anksčiau Vilniuje gyvenu 
s’us žydus, vėliau nusivylusius, kai nuvyko 
kurtis į Izraelio valstybę. Esą, naujai atvy
kę siunčiami į pasienio rajonus ar į toli
mus kibucus (paaiškinta, kad tai maždaug 
kolchozai), kur esančios „baisios sąlygos“.

VIENOS ŠIRDIES

Ir tarp gerų krikščionių gali atsirasti 
skirtingų nuomonių ar veiklos būdų. 
Krikščionių bendruomenę veikia šv. Dva
sios pilnybė, ir neįmanoma, kad Ji visus 
vienodai paliestų. Įgimti savumai, am
žius, lytis, išsilavinimas, talentas, charak
teris, temperamentas — kiekvienas iš šių 
požymių vis kitaip pasireiškia atskiruose 
individuose ir juos daro vienus nuo kitų 
skirtingus.

Be to, dieviškasis apreiškimas toks pla
tus ir turtingas, kad joks žmogus negali 
jo pilnai aprėpti. Kiekvienas gali iš savo 
ribotos būties taško artintis prie neišma
tuojamo amžinosios Tiesos ir Dievo malo
nės aruodo ir semtis iš jo, kiek tik pajėgia 
savyje sutalpinti, bet iš tikrųjų tebus pa
lietęs mažytę aruodo dalelytę, tik tai, kas 
jam buvo arčiau ir prieinamiau.

Todėl visai nenuostabu, kad ne visi 
Kristaus sekėjai vienodai krikščionybę 
pasisavina, kad jie, ieškodami vis dides
nio prie pačios Tiesos priartėjimo, siekda
mi vis kilnesnio tobulumo, kartais tarpu
savyje pasig’nčija. Tačiau tampa nebepa- 
teisinamu dalyku, kai jie pradeda vieni 
kitų nebesuprasti, vieni prieš kitus kovo
ti, vieni nuo kitų atsiskirti.

Šv. Paulius žino tuos pavojus. Ne per
spėdamas ar įsakydamas, bet maldos žo
džiais kalba jis romėnams: „Kantrybės ir 
paguodos Dievas teduoda jums turėti vie
nokius jausmus kitas kitam, sekant Jėzu
mi Kr5 stumi“ (Rom. 15,5). Lygiai kaip ir 
Išganytojas savo kančios išvakarėse buvo 
meldęsis: „Prašau,... kad visi būtų viena, 
kaip tu, Tėve, esi manyje ir aš tavyje, kad 
ir jie būtų mumyse viena, kad pasaulis 
įtikėtų, kad tu esi mane siuntęs“ (Jono 
17.20-21).

Krikšč:onių nesutikimai ir susiskaldy
mai yra viena iš priežasčių, dėl ko žmo
nėse silpnėja tikėjimas. Skelbiamajai mei
lės evangelijai trūksta krikščioniškos vie
nybės ir meilės pačių skelbėjų gyvenime 
patvirtinimo. Kai kas bando nusivylusiam 
pasauliui įbrukti vienybę prievarta ir 
smurtu, kumščiais ir šūviais į pakaušį. 
Bet tokiu būdu įvesta vienybė tebus bai
mės ir drebėjimo arba neveikios ir tylėji
mo vienybė, tokia, kokia viešpatauja kalė
jime tarp kalinių ir kapinėse tarp kapų.

Tikroji vienybė negali būti primesta, ji 
turi ateiti iš vidaus. Jos sąlyga yra kan

trybė, kurios mus moko „kantrybės ir pa
guodos Dievas“. Jis, nepaisydamas žmo
gaus neištikimumo, jį be atvangos trau
kia prie gero, vis ir vis iš naujo jam at
leidžia, rimtai priima kiekvieną jo norą 
pasitaisyti. Taip ir tikintieji kantrybe ir 
meile turi siekti vienos minties, nežiūrint 
išsilavinimo skirtingumo, nežiūrint paty
rimo įvairumo, nežiūrint asmenybių savi
tumo, nežiūrint kalbos nevienodumo, — 
vienos, visus prieš amžinąjį Tėvą jungian
čios, Dievo vaikų minties ir širdies.

Gražiausias tos vienybės vaisius turėtų 
būti „kad vienširdžiai viena burna gar
bintumėte Dievą, mūsų Viešpaties Jėzaus 
Kristaus Tėvą“. Tai liturginė vienybė, 
vienybė šv. Mišių aukoje, vienybė bendro
se maldose, vienybė prie Dievo Stalo. Ir 
č:a reikia kantrybės ir meilės. Jei stebė
damas besirenkančius į bažnyčią matai, 
kad pirmasis įėjęs pasirenka kraštutinę 
vietą dešiniame suolo gale, antrasis jau 
nesėda šalia pirmojo, bet „įsitaiso“ pačia
me kairiame suolo gale, trečiasis turi 
spraustis pro pirmąjį ar pro antrąjį ir bū
tinai užima pačią vidurinę vietą lygiame 
nuotolyje nuo pirmojo ir nuo antrojo, 
kiekvienas tarsi norėdamas pabrėžti, kad 
su savo art:mu neturi nieko bendro, — 
kaip po tokio „pasiruošimo“ gali laukti, 
kad jie „vienširdžiai viena burna garbin
tų Dievą“?

Šv. Paulius dar prideda: „Todėl priim
kite vieni kitus, kaip ir Kristus jus priėmė 
Dievo garbei“. Jei nepraeitumėm pro dva
sia ar kūnu pažeistuosius, apleistuosius, 
vargstančius ar ligonius ir nebūtumėm 
pirmoje eilėje susirūpinę vien savimi (Ne
turiu laiko, nes skubu į sporto aikštę ar į 
kiną; Kam man čia kišti nagus, bus tik 
išlaidų ir nemalonumų, ir t.t.), būtų kur 
kas didesnė mūsų vienybė; viena mintis ir 
viena širdis vis gajau klestėtų, gaivinama 
niekad neišsenkančios artimo meilės 
srovės.

Roma T. Paulius

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

WOLVERHAMPTON — gruodžio 15 d.,
11 vai., St. John's Square.

BIRMINGHAM — gruodžio 22 d., 11 vai., 
21, Park Road.

ECCLES — išpažintis gruodžio 7 d., 3 vai.
Pamaldos gruodžio 8 d., 12.15 vai.

MANCHESTER — Pirmąją Kalėdų dieną, 
11 vai.

BRADFORD — gruodžio 15 d., 12 30 vai. 
ROCHDALE — gruodžio 22 d., 11.30 vai. 
BRADFORD — gruodžio 25 d., 12.30 vai. 
COVENTRY — gruodžio 8 d., 12.45 vai., 

St. Elizabeth bažn., St. Elizabeth's Rd.

R. LANKAUSKAS

ROMANAS

(8)

Tiltas greitai buvo atstatytas, ir vaikai 
vėl ėjo per jį į mokyk.ą. Tiltą ėmė saugoti 
vokiečių kareiviai; krantuose jie iškasė 
apkasus ir padarė įtvirtinimus; dieną ir 
naktį prie tilto budėjo sargybiniai; tai bu
vo jau pagyvenę vyrai. Slinko savaitės, 
mėnesiai, bet sargybinių niekas nė karto 
neužpuolė. Vokiečiai skaitydavo kariškus 
žurnalus, grodavo lūpinėmis armonikėlė
mis ir iš nuobodulio lošdavo domino. Kar
tais jie eidavo į kaimą pirkti kiaušinių ir 
lašinių; įžengę į kiemą, vokiečiai klausda
vo: „Haben šie Speck? Ja, Speck, Speck!“

Berlyno radijas transliuoja gedulingus 
maršus. Mieste kabo vokiškos vėliavos, 
perrištos juodais kaspinais. Sargybiniai 
prie tilto nebešvilpauja linksmų melodijų 
ir nebegroja lūpinėmis armonikėlėmis. Gal 
todėl, kad žiema, gal todėl, kad šalta? 
Kažkas labai liūdna vokiečiams atsitiko 
rytų fronte. Speiguota žiema praeina, bet 
ir vasara jiems nieko gero nelemia. Fortū
na atsuka Berlynui užpakalį.

Arkliai pakinkyti į vežimą, pilną pri
krautą maišų su grūdais. Tai prievolė vo
kiečiams.

Tėvas pliaukšteli botagu, ir arkliai įsi
spiria kojomis į žemę, traukdami sunkiai 
pakrautą girgždantį vežimą. Kartais tėvas 
paduoda jam vadžias, o pats užsirūko papi
rosą ir apie kažką galvoja. Visada malonu 
su tėvu; jis niekur neskuba, nesibara, ne
verčia pardavinėti turguje uogų (Kokia 
gėda! Kad tik nepamatytų pažįstami vai
kai!), nesiveda į svečius, kur labai ilgai ir 
nuobodžiai kalbama. Tėvas, gavęs kvitus 
už pristatytą prievolę, eina į užkandinę ir 
tenai užsisako alaus bokalą su virtais sū
dytais žirniais, o jį pavaišina limonadu. 
Tėvo kaktoje įsirėžę gilios raukšlės; jis ne
bejuokauja kaip anksčiau; jį slegia rūpes
čiai. Užkandinėje vyrai paslapčiomis trau
kia naminę ir garsiai ginčijasi, trankyda
mi kumščiais j stalus, ant kurių skambčio

ja buteliai ir stiklinės. Čia kabo plakatas: 
„Stokite į reicho darbo tarnybą“; jame nu
pieštas linksmai besišypsantis vyras atrai
totomis rankovėmis, su kastuvu ant pečių. 
Tačiau niekas savanoriu nestojo į reicho 
darbo tarnybą.

Gatvėje pasigirsta šūksniai ir bėgančių 
žmonių žingsniai. Rėkaudami nukaukši 
vokiečių kareiviai. Kas atsitiko? Tai vo
kiečiai gaudo jaunus vyrus į reicho darbo 
tarnybą; vyrai slepiasi kur įmanydami; 
kai kam pavyksta pasprukti iš vokiečių 
apsupimo arba pasislėpti bažnyčioje. O 
kitus kareiviai jau varo į komendantūrą; iš 
tenai juos nugabens į stotį, sugrūs į preki
nius vagonus, ir daugiau jiems, gal būt, ne
bus lemta pamatyti savo tėviškės. Kuo nu
sikalto lietuviai, kad turi vergauti sveti
miesiems? Ne, jie niekuo nenusikalto. Val
do tas, kas galingas. Vokiečiai dar galingi. 
Viską sprendžia ginklas; jis vyriausias 
teisėjas. Nemėgink prieštarauti, nemėgink. 
Ginklams kalbant neprieštaraujama. Ko
kias kanč’as ir pažeminimus dar turės iš
kentėti Lietuva? Kur jos galybė, prieš ku
rią kažkada drebėjo rytai ir vakarai? Ga
lybės nebėra. Galybę seniai pragėrė sulen
kėję bajorai. Tuščias vežimas darda atgal 
į nemuš. Geležinkeliu į vakarus nudunda 
prekinis traukinys; mediniuose vagonuose 
dūsta Žemaitijos artojai.

Milžiniškas juodų dūmų debesis iškilo 
į dangų rytuose ir pamažu slenka artyn; 
dūmai užklojo pusę dangaus; apšviesti rau 
donų besileidžiančios saulės spindulių, jie 
primena sukrešėjusį kraują.

Vieškeliu slenka į vakarus nesibaigianti 
pabėgėlių vilkstinė: sunkvežimiai, moto
ciklai, automobiliai, maži šarvuočiai, dvi
račiai mantos prikrauti vežimai. Kareiviai 
ir civiliai. Vieškelyje baisiausia spūstis; 
žmogus prie žmogaus, mašina prie maši
nos. Vieni automobiliai bando aplenkti ki
tus, bet jiems sunkiai tai pavyksta; kai 
kurios mašinos važiuoja net laukais. Žven
gia nuvargę ir suplūkę arkliai; pabėgėliai 

mėto į griovius savo mantą; jų veiduose 
nerimas ir neviltis.

Vokiečiai traukiasi. Pabūklų gausmas iš 
rytų vis labiau artėja; žemė krūpčioja nuo 
sprogimų. Tačiau pabėgė ių nemažėja. Ke
letas automobilių įvaž'uoja į kiemą; iš jų 
išlipa vokiečių karininkai su juodais liet
palčiais. Jie nusivelka lietpalčius, paprašo 
vandens, skutasi, prausiasi ir kvėpinasi 
odekolonu. Keisčiausias vaizdas; atrodo, 
kad jie ruošiasi į puotą, tačiau mirtis jau 
lipa jiems ant kulnų.

Tėvas ir motina žiūri į kelią. Dreba tėvo 
p’rštai; jis be perstojo rūko.

— Trauksimės, ar ne? — kelintą kartą 
klausia motina. — Greit bus vėlu.

Taip, greit bus vėlu.
Bet tėvas tyli. Dvejoja. Jo kaktą išpila 

prakaito lašai. Akys klajoja po vieškelį.
— Ne,—pagaliau ištaria jis pro sučiaup

tas lūpas. — Aš nekinkysiu arklio.
Ir nusigrįžta nuo vieškelio.
Temsta. Pabėgėlių vilkstinė praretėjo; 

dabar slenka tik kariškas transportas; kai 
kuriose mašinose pasibaigia benzinas, ir 
šoferiai palieka jas šalikelėje. Pagaliau iš 
kiemo dingsta ir karininkai su automobi
liais. Vieškeliu žlega tankai; jie suka į 
laukus ir užima pozicijas atkalnėse, pakė
lę į dangų pabūklų vamzdžius, kurie ne
trukus ima spiaudyti ugnimi; nuo šūvio 
atatrankos tankas atkalnėje sujuda lyg 
lengvas žaisliukas. Pašėlęs trenksmas. At
rodo, kad pliš ausų būgneliai.

Gulėdamas dauboje, jis girdi, kaip virš 
medžių viršūnių prašvilpia sviediniai. Kai 
me jau trata kulkosvaidžiai; vokiečiai šau 
do padegamosiomis kulkomis; medžių la
pai šnara nuo kulkų: tamsoje klaidžioja 
šviečiančios mirties linijos. Kažkur gū
džiai kaukia šuo. Duslus sprogimas sukre
čia žemę; tai vokiečiai susprogdino tiltą. 
Ir tada pamažu kaime viskas aprimsta. 
Dangus vakaruose liepsnoja nuo gaisrų ir 
raketų, tarsi tenai vyktų koks paklaikęs 
fejerverkas.

Žemė tebebuvo tokia pat kaip vakar, bet 
diena išaušo jau kita. Vokiečių tankų at
kalnėse nebesimatė; tenai gulėjo didelės 
tuščios šovinių gilzės, plaušinės amunici
jos pintinės, tušti cigarečių pakeliai ir ka
reivių mėšlas.

Kaime — tyla. Vieškelis tuščias. Jokių 
pabėgėlių, jokių tankų. Atrodo, kad karas 
seniai pasibaigė; jį primena tik tuščios gil
zės laukuose.

Tačiau visas kaimas kupinas įtempto 

laukimo. Kada pasirodys rusai? Kodėl jų 
niekur nematyti?

Tėvas vis labiau nervinasi; šita nežinia 
jam darosi tiesiog nepakeliama; jis sėdi 
kambaryje, įsiklausydamas į kiekvieną iš 
lauko atsklindantį garsą. Ne, kareivių bal
sų negirdėti. Niekas nešaudo, niekas ne
rėkauja. Neūžia mašinos. Slegianti tylu
ma. Kokia valdžia kaime? Dar nėra jokios 
valdžios...

Bet kas tenai? Kažkoks raitelis pasuka 
iš vieškelio ir šuoliais pasileidžia per lau
kus; jis lekia, palinkęs į priekį, plakdamas 
rimbu arklį, kuris greitai didėja artėda
mas.

Minutė, dar keletas minučių. Raitelis čia 
pat. Jis atsispindi išplėstuose tėvo akių 
vyzdžiuose. Arklio kojos drabsto žemę į 
šalis, dusliai dunda kanopos.

Motina išeina į kiemą pasitikti raitelio, 
ant kurio nugaros šokinėja skersai užka
bintas karabinas. Raitelis staiga stipriai 
įtempia pavadžius, ir apsiputojęs arklys 
sustoja; nuo arklio kyla garas; jo šnervės 
virpa.

Raitelis su kailine papacha, atsmaukta 
ant pakaušio. Jis išsitiesia balne ir kažką 
surinka.

Motina papurto galvą.
Tedą raitelis apgręžia arklį, suplaka 

rimbu, nušuoliuoja per laukus į vakarų 
pusę, įsuka į vieškelį ir dingsta dulkių 
debesy.

Jis tarsi peržiūrėjo kažkieno nufilmuo
tą savo vaikystės kroniką. Filmas pasibai
gė. Dingo paskutinis kadras. Dabar jis vėl 
nebe žiūrovas, bet pagrindinis filmo hero
jus, ir gyvenimas fiksuoja kiekvieną jo 
žingsnį, kol pasibaigs jam skirta juosta. 
Vaikystė prarasta. Ko tu dairais į ją? Ko 
rankioji sudužusio žaisliuko šukes? Argi 
aš jas rankioju? Ne, jos tiktai guli mano 
kely, žibėdamos lyg rasos lašai žolėje, ir 
aš nedrįstu jų sutrypti. Aš sutrypčiau pats 
save; iš manęs nieko nebeliktų. Ženk atsar 
giai! Pažvelk į upę; ji teka ta pačia vaga, 
kaip prieš dvidešimt metų, šniokšdama 
per pilkus akmenis. Pageltę pakrantės la
pai krenta į ją, ir srovė neša juos tolyn. 
Kokia moteris ten, anapus upės, skalbia 
baltinius? Jos veidas man tarsi pažįsta
mas; reikia pažvelgti į ją iš arčiau. Taip, 
taip, iš arčiau. Moters rankos pamėlusios 
nuo šalto upės vandens. O dvi mergaitės? 
Jos vaikai? Veidas toks pažįstamas, ir bal
sas girdėtas. Nejaugi tai ji?.. Nejaugi Zita. 

kuri dainuodavo anapus upės, kurią aš 
buvau vaikystėje įsimylėjęs? Aš neklystu. 
Ji pakėlė galvą nuo skalbinių ir nustebus 
žiūri į mane. Nepažįsta manęs. Nieko nuo
stabaus. Aš ją taip pat vos pažinau. O da
bar? Greičiau pasišalink iš čia. Eik toliau 
ir nesikalbėk. Būtų kvaila jai priminti vai
kystę. Ji skalbia vyro marškinius. Netruk
dyk jai. Tu svetimas čia.

Ji nužingsniavo paupiu, bet iš paskos jį 
dar ilgai vijosi kultuvės tauškėjimas: tak- 
tak-tak-tak! O gal tai kala genys rudenė
jančiam miške? Kiek lapų! Kiek lapų! 
Koks svaigus jų kvapas, ir kažkodėl jis 
primena mirtį.

Virš miško sklandė vanagas, ieškodamas 
grobio. Pro medžių kamienus sruvo paklys 
kusios saulės spinduliai. Kai kur dar ma
tėsi grybų, kurie kyšojo tarp drėgnų lapų. 
Kažkas sutraškėjo miške: kiškis, pakeltas 
jo, nustriksėjo į tankmę. Tėvas medžioda
vo šitame miškelyje; čia buvo daug kiškių. 
Šuns skalijimas vis artėja, artėja... Tėvas 
sustoja ir laukia. Kai skynime pasirodo 
kiškis, jis akimirksniu prisitaiko ir iššau
na; miško ramybę sudrebina kurtus šūvis. 
Jis bėga atnešti negyvo kiškio, kuris dar 
truputį virpa. Jis didžiuojasi taikliu tėvo 
šūviu, bet gaila kiškio. Vanagas sklando 
mėlyname danguje, stebėdamas, kaip tė
vas deda kiškį į kuprinę; kuprinės krašte 
atsiranda raudona kraujo dėmė, kiek ma
žesnė už jurgino žiedą.

Miškas smarkiai išretintas; visur matėsi 
šviesūs nuplautų ąžuolų kelmai; šalimais 
gulėjo nukapotų medžių šakos. Žolė buvo 
nutrypta ir pribyrėjusi piuvenų. Iš ąžuo
lyno ne kas beliko. Kažkoks vaikas šūkavo 
miške; jo balso aidas skambėjo tarp plikų 
medžių ir sklaidėsi danguje, tarsi atsitren
kęs į nematomą dangaus kupolą.

Jis pasuko atgal ir, išėjęs iš miško, pa
matė ant kalno stovintį namą. Liko tik na
mas. Kiti sodybos pastatai jau buvo nu
griuvę. Pirma susmego klojimas (jį sukū
reno malkoms), nuo lietaus, margu užlo
pytu stogu; baltos skiedros iš tolo atrodė 
kaip nukritusios paukščių plunksnos.

Aplenkęs namą, Kęstutis patraukė į 
vieškelį. Autobuso sustojimo vieta buvo 
prie kryžkelės. Jis žvilgterėjo į skardinę 
lentą su tvarkaraščiu: netrukus turėjo 
ateiti autobusas.

(Bus daugiau)
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POGRINDIS SOVIETUOSE sukilusios moterys
(7)

Jūs būsite pastebėję, kad trys nerusiš- 
kos krikščioniškos valstybės — Ukraina, 
Gruzija ir Armėnija — visos prašė Rusiją 
kariškai padėti joms prieš bendrą priešą. 
Pasirašydamos karinės sąjungos sutartį, 
jos pačios pasmerkė save pražūtingam li
kimui. Tačiau Sovietų Sąjungoje esančios 
muzulmonų tautos niekada nebuvo prašiu
sios Maskvos pagalbos. Iš tiesų jos atkak
liai kovojo prieš Rusiją, kol rusiški koloni
jiniai kariniai daliniai prieš šimtą metų

RAŠO AL. N. DICPETRIS
209 — S, buvo įsakymas saugumo dali
niams ir slaptosios policijos junginiams 
vykdyti mirties bausmes čerkesų ir Krymo 
totorių respublikose visiems, kurie įtaria
mi bendradarbiavimu su naciais, išgabenti 
visus kitus gyventojus į pietvakarių Sibirą 
ir panaikinti tas dvi „išdavikiškas respub
likas", nušluojant jas nuo žemėlapio. Kry
mas, kaip atskira sritis (oblast), buvo ad- 
ministraciškai įjungta į Ukrainą, o Čerkesi 
ja padalyti kaimyninėms respublikoms.

Kai dėl II Pasaulinio Karo metu vykdy
tųjų genocido nusikaltimų ir planuotų kan

publikoje jie sudaro mažumą. Tai yra tie
sioginė išdava Nikitos Chruščiovo „plėši- 
ninių žemių“ programos, pagal kurią mili
jonai rusų „savanorių“ siunčiami derlin
gose Kazachstano stepėse auginti kviečių 
ir kukurūzų. Aišku, tokia invazija kelia 
kazachams pagiežą, ir jų pasipriešinimas 
pirmoje eilėje reiškiasi padegimų forma. 
Deginami sovietinių ūkių pastatai, trakto
rių stotys, degalų tankai, grūdų priėmimo 
sandėliai ir elevatoriai, nukerpamos tele
fono vielos, o sunkvežimių padangos pra
duriamos prislapstant purvinuose keliuose

Aną vakarą su manim įvyko keistas da
lykas. Atsisėdau už stalo ir jau ruošiausi 
ką nors įdomaus laikraščiui parašyti, kai 
staiga užsnūdau. Ir pradėjau sapnuoti:

I kambarį įėjo žmona ir ėmė mane pur
tyti.

„Nemiegok, žioply“, tarė, „ar nematai, 
kad vėjas lentą nuo stogo nuplėšė, chuli
ganai langą išdaužė, katinas pridirbo kam 
barį, vaikai krautuvėje apsivogė?"

„Nesijaudink, brangioji“, atsakiau, „to
kių mažmožių, kaip šitie, niekuomet ne-

„Nu, nu, nu d,d,darbas...“, tarė kaimy
no kaimynas, kramtydamas nagus. „M, 
m,madam Nu,nu,nu...“

„Nesikarščiuok", aš jį paraminau. „Mo
terys greičiau viena kitai akis išdraskys, 
negu susivienys. Daug tenka žmogui šitoj 
ašarų pakalnėj visokių pavojų sutikti: — 
šmeižto, nedagėrimo, kartais net bankno
tų stokos, bet iš šitos pusės pavojus ne
gresia. O jei taip ir įvyktų, kad moterys 
susivienytų, tai tau tikrai nėra ko bijoti.

(Nukelta j 4 psl.)
užėmė juos ir užvaldė.

Totorius Rusija prarijo šešioliktajame 
amžiuje, mongolus septynioliktajame, ka
zachus aštuonioliktajame, tadžikus, kirgi
zus ir azerbaidžaniečius devynioliktajame. 
Čerkesų giminės Kaukaze priešinosi ru
sams iki 1880 m., o uzbekai ir turkmėnai 
kovojo iki 1928 m.

Kai naciai 1941 m. užpuolė Sovietų Są
jungą ir nusistūmė iki Kaukazo kalnyno, 
čerkesai ir Krymo totoriai sukilo prieš ru
sus ir vokiečių kariuomenę sutiko kaip iš
vaduotoją. Tas pat atsitiko ir Ukrainoje, 
o muzulmonų kariniai daliniai sovietų Vi
durinėje Azijoje dezertyravo iš Raudono
sios Armijos, stodami į nacių remiamąjį 
Azerbaidžano legijoną ir Turkestano divi
ziją vokiečių Wehrmachte.

Tiktai neįtikimas Hitlerio kvailumas ir 
pasipūtusių nacių karininkų nežmoniškas 
akiplėšiškumas ir žiaurumas tada išgelbė
jo sovietinę imperiją, kad ji nesubyrėjo 
per vieną dieną. Aš tada buvau kaip Rau
donosios Armijos karininkas fronto linijo-

kinimų, Stalinas buvo lygiai toks pat, kaip 
ir Hitleris, ir jei vokiečiai būtų buvę šiek 
tiek gudresni ir bent truputėlį ne tokie 
žiaurūs ir sadistai, jie būtų nuvertę Stali
no režimą ir užsitikrinę entuziastišką visų 
Sovietų Sąjungos nerusiškų respublikų 
bendradarbiavimą. 

* * *

šiandien visose muzulmoniškose res
publikose pogrindis veikia dviem pagrin
dais: religiniu ir tautiniu. Pastarojo meto 
muzulmonų religinės bendruomenės vadų 
ir kunigų bylos Taškente, Samarkande, 
Bucharoje ir Ašchabade rodo, kad religi
nis pogrindis, vadinamas basmači (muzul
monų banditai — rusiškai), tebėra toks 
pat, kaip ir visada.

Tautinis pasipriešinimas įvairiose vie
tose skirtingai vyksta. Pavyzdžiui, Kazach 
stano respublikoje įkurdintieji rusai da
bar skaičiumi prašoka čiabuvius kazachus 
santykiu keturi su trim. Taigi kazachai 
atsidūrė tokioj padėty, kad savo pačių res

inčės gylyje vinių prikaltų lentų. Bent 
120.000 sovietų (daugiausia rusų) saugu
mo dalinių, savanoriškos milicijos organi
zacijų ir pagalbinių komunistinio jaunimo 
saugų dirba Kazachstane, besistengdami 
sugauti nesugaudomus partizanus.

Jie nesugaudys jų per tūkstantį metų, 
nes tokių nėra. Visą kraštą apiman
ti padegimų ir sabotažo kampanija, kuri 
gresia sužlugdyti Chruščiovo „plėšininių že 
mių“ planus, yra nederinamas ir neorgani
zuotas atskirų asmenų darbas.

Vienišas kazachas ožkų piemuo, praeida
mas pro milžinišką 20.000 akrų rusų tvar
komą kukurūzų plantaciją, bailiai apsi
dairo aplinkui, ar niekas nemato, užsidega 
savo pypkę ir numeta degantį degtuką tarp 
kukurūzų sausų stiebų. Kazachstano karš
tame ir sausame ore 20.000 akrų kukurū
zų laukas per kelias minutes pavirsta lieps 
nų jūra, ir ugnis šėlsta tol, kol lieka tik ap
degęs kazachiškos stepės plotas.

(Bus daugiau)

trūksta. Džiaukis geriau, kad tai tėra 
mažmožiai...“

„Palauk, tai dar ne viskas“, tarė žmona. 
„Gatve nepaprastu greičiu pravažiavo 
juodas automobilis, užėjo baisi migla, ru
sas laimėjo pasaulines svorių kilnojimo 
varžytynes, saulėje atsirado dėmės... Ma
tai, kad viskas eina nežmoniškais keliais; 
nežiopsok, o daryk ką nors...“

Nuliūdęs, kad tiek daug blogybių atsiti
ko, nuėjau pas kaimyną pasitarti.

„Prieteliau“, tariau, „katastrofa... Atei
na pasaulio galas! Mes abu tą pat dieną 
gimę, suglauskim galvas ir pamąstykim“.

Kaimynas tuoj ant stalo pastatė Lacri- 
ma Cristi pusbonkį, susėdom ir ėmėm gal
voti. Bet nespėjom nė pusės tuzino kartų 
vienas kitam prozit pasakyti (mat, antro
jo pasaulinio karo metu Jersey sala buvo 
užimta vokiečių, tai kaimynas, gabus 
žmogus, net du vokiškus žodžius išmoko: 
prozit ir kaput), kai įėjo jo žmona ir, grie
busi jį už gerklės, ėmė purtyti. „Aš tau 
parodysiu per naktis liežuviu laidyti“,

se ir žinau, ką kalbu. Reikalai buvo atsi-
dūrę tokioje padėtyje, kad Stalinas buvo 
priverstas išleisti tris slaptus įsakymus.

Pirmasis, pažymėtas kaip įsakymas 
100 — J, liepė visiems karinių dalinių va
dams apsivalyti nuo „nepatikimų“ nacme- 
nų karininkų ir eilinių ir išsiųsti juos į 
užfrontės darbo batalionus, kurie dirbo 
prie geležinkelių tiesimo, kelių taisymo, 
aerodromų tvarkymo ir tiekimo užšalusio
mis upėmis.

„Nacmenai“, trumpai iš nacionalnyje 
menšistva (tautinės mažumos), buvo ofi
cialus sovietinių nerusiškų muzulmoniškų 
karinių dalinių Vidurinėje Azijoje pavadi
nimas. Jie buvo naudojami kaip vergų dar 
bo jėga užfrontėje iki 1943 m„ kai sovietų 
laimėjimai ir vokiečių žiaurumai paskati
no net ir juos kovoti kaip liūtus prieš vo
kiškuosius okupantus.

Oficialiu įsakymu 180 — D buvo suda
ryti 1941 m. rugpiūčio mėn. garsieji za- 
graditelnyje otriady. Tai buvo specialūs 
„keliams užblokuoti junginiai“, sudaryti 
iš patikimų rusiškų saugumo dalinių. Jie 
buvo ginkluoti ne įprastaisiais automati
niais šautuvais, automatais, lengvosiomis 
mortiromis ir kitais standartiniais pėsti
ninkų ginklais, bet veikė junginiais po 
200 vyrų, kiekvienas junginys ginkluotas 
48-iais sunkiaisiais vandeniu vėsinamais 
Maksimais.

Panaudoti fronte, tokiais ginklais aprū
pinti batalionai būtų galėję suduoti vokie
čiams, kur tikrai skauda. Tačiau jie buvo 
paskleisti užfrontėje. Ir jų pareiga buvo 
nušienauti „nepatikimus“ ukrainiečius, 
gruzinus ir kitokius nerusiškus dalinius, 
jeigu jie tik parodydavo ženklus noro pa
sitraukti ar dezertyruoti pas priešą.

Trečiasis slaptas potvarkis, numeruotas

riktelėjo. „Tuoj pat marš į fabriką ant-

Geri
Gausiausia narių skaičiumi šiapus gele

žinės uždangos komunistų partija yra Ita
lijoj.

Kad italų komunistai pažintų tikrąjį 
— sovietinį komunizmą, vienas turtingas 
italas, Renato Crotti, jau antri metai savo 
lėšomis siunčia vietinius komunistus ir 
Nenio socialistus už geležinės uždangos 
pažiūrėti, kaip ten atrodo tas komuniz
mas pačiame Sovietų Sąjungos rojuje.

Pasirodo, kad daugumas • ekskursantų, 
pamatę sovietinį rojų, grįžta jau pagiję iš 
komunizmo ligos.

Sunday Telegraph korespondentas iš 
Romos praneša, kad labai neseniai tokia 
italų ekskursija, kurioj dalyvavo 6 komu
nistai, 3 Nenio socialistai ir keli kitų par
tijų nariai, grįžo visi pagiję, išskyrus vie
ną, kurį, gal būt, tik karstas pagydys. Bet 
jei ponas R. Crotti būtų susipratęs ir tą 
nepagydomąjį nuvežęs į Sibiro koncentra
cijos stovyklą ir leidęs jam ten bent pus
metį padirbėti alkanam, šaltyje ir nudris
kusiam, t.y. tokiose sąlygose, kokiose dir
ba ten ištremtieji, neabejoju, būtų ir šis 
pasveikęs.

Eldo Rossi, miesto tarybos narys iš 
Capri, kuris gerai nusimano apie žemės 
ūkį, pasakė:

— Mane labiausiai sukrėtė tai, kad aš 
radau netvarką žemės ūkyje: nėra akty
vumo, niekas nenori dirbti. Aš niekaip 
negaliu suprasti, kodėl vertingos ūkio ma
šinos paliekamos lauke rūdyti.

Valstybiniame dvare, kur soduose augi
nami vaisiniai medžiai, nėra kelių, kad

vaistai
darbininkai galėtų tinkamai prižiūrėti 
vaismedžius ir nuskintuosius vaisius iš
vežti.

Dar geriau sovietinį rojų įvertino tėkšti 
lės darbininkė Germaną Vazzali. Ji stebė
josi, kaip sunkiai moterys turi dirbti so
vietiniam rojuj:

— Jei moterys Italijoj turėtų taip sun
kiai d'rbti, kaip jos dirba Rusijoj, mes 
tuč tuojau čia sukeltume revoliuciją.

Dar geresnę atestaciją sovietinei lygy
bei parsivežė Albertina Barbieri, komu
nistė tekstilės darbininkė. Jai svaigo gal
va, kai pamatė, koks brangus ten pragy
venimas ir koks didelis skirtumas tarp 
atlyginimų.

— Aš galvojau, kad ten yra daugiau ly
gybės. Išgaravo man miražai iš galvos, — 
pasakė savo draugėms Albertina.

J. Girdys

YPATINGAS PASIŪLYMAS !

Baltic Stores Ltd
(Z. JURAS)

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

Seniausioji Anglijoje lietuvių prekybos įmonė, turinti 
krautuvių tinklą Londone ir veikianti nuo 1938 metų, 

išimtinai Kalėdų švenčių proga 
pasiųs visiems savo nuolatiniams, o taip pat ir 

naujiems klijentams
dovanų siuntinius į Lietuvą be jokių pasiuntimo, muito, 

supokavimo, licenzijos ir draudimo mokesčių,
jei kiekvieno pagal šį pasiūlymą siunčiamojo siuntinio 

vertė bus ne mažesnė kaip 30 sv.
Šis ypatingas pasiūlymas galioja tik iki 

1963 m. gruodžio 1 d.

Mes tikimės, kad visi mūsų tautiečiai, siunčiantieji 
siuntinius į Lietuvą, nepraleis šios geros progos 

sutaupyti brangias pasiuntimo išlaidas, o mes, kaip ir 
visuomet, patarnausime greitai ir sąžiningai. 

Katalogus ir medžiagų pavyzdžius siunčiame nemokamai.

Mūsų skyrius yra Manchesterio Lietuvių Klube 
121, Middleton Rd., Manchester 8.

Mūsų atstovas Amerikoje:
L. VENCKUS, 7042 SO. TALMAN AVĖ., 

CHICAGO 29, ILL. Tel. 436 - 0494

Per naktį Vilniuje sugadinta 70 telefonų
— automatų

(E) Apie tai visuomenei pranešė „Kom
jaunimo Tiesa“ (nr.194), pažymėjusi, kad, 
be įvairių įstaigų, ir Vilnaius studentams 
tenka rūpintis mažųjų nusikaltėlių auklė
jimu. Spalio 1 d. Vilniaus universiteto ko
lonų salėje buvo iškilmingai atidaryta pa
augliams skirta aštuonmetė darbo jauni
mo mokykla. Studentai, stebėdami jaunų 
paauglių-neklaužadų „darbelius“, patys 
pasisiūlė toje mokykloje dėstyti. Tokia 
mokykla esanti pirmoji ne tik Lietuvoje, 
bet ir visoje Sovietijoje. I mokyklą surink 
ti sunkiai auklėjami vaikai, po 2-3 metus 
sėdį vienoje klasėje. Laikraštis čia pridū
rė: su tokiais dirbant „reikės apsišarvuoti 
plienine kantrybe...“

valandžių dirbti, o ne — tai važiuoju pas 
mamą...“

Kaimynas tik paraudonavo ir mikt, 
mikt, bet nė žodžio neišspaudė.

„Ką jūs, poniute“, tariau, „nejaugi ne
girdėjote — saulėj atsirado dėmės...“

„Ne svetimtaučiams apie dėmes kalbė
ti“, atsikirto, bet aš, tuoj pat susigriebęs, 
prancūziškai į ranką pabučiavau (nežino
jau, kad taip moku, bet, mat, sapne visko 
pasitaiko), tai aprimo. Tik išeidama tren
kė vyrui per ausį ir dar pridėjo:

„Iš pono Diko turėtum pasimokyti, kaip 
su poniom elgtis...“

„Tai, vyruti, tikrai pasaulio galas“, ta
rė kaimynas, „kad tokia minkšta moteris, 
taip gražiai mane visą gyvenimą tvarkiu
si, nei iš šio, nei iš to šitaip žiauriai mane 
užpultų. Ačiū tau. kad dėmes paminėjai“ 
Gal norėdamas dėkingumą konkrečiau įro 
dyti, jis surado bonką skaidresnio skys
čio, ir jau buvom bepradedą gurkšnoti, 
kai atsivėrė durys ir įėjo kaimyno kaimy
nas. „Ar m,m,m,matėt ši,ši,šitokį..?“ pa
klausė numesdamas ant stalo ružavo po
pieriaus lakštą. „M,m,m,moterys p,p,pa
siuto!“ dar pridėjo.

Ėmiau garsiai skaityti:
„Pasaulio moterys — susivienykit!
Per amžius vyrai moteris už nosių ve

džiojo, šlaunis gnaibė, šonkaulius braški
no ir kitaip išnaudojo. Užtenka, kad vyrai 
mus, kaip lėles, glamžytų! Užtenka būti 
prispaustoms! Gana! (Dėl dukterų kreip
kitės į Centrinį Moterų Išlaisvinimo Ko
mitetą; meniškasis apvaisinimas yra tik
ra dangiškosios būtybės dovana. CMIKas 
visą reikalą taip sutvarkys, kad nė šuo 
nesulos). Atėjo laikas mums ilgas kelines 
panešioti, cigarus pakramtyti, konferenci
jose papolitikuoti. Atėjo laikas visoms pa
saulio moterims susivienyti ir moteriškai 
vyrus ant mažojo pirščiuko pavynioti. I 
virtuvę juos! Pirmyn, pasaulio moterys! 
Drąsiai pakelkim frizūras ir į kovą!“
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MAISTO SIUNTINIAI

KVIETINIŲ MILTŲ £8. 4.2

40 sv CUKRAUS

RYŽIŲ

£9.18.4

£9.18.4

20 svarų įvairių rūšių grikių ir daug kitokių

maisto siuntinių į Lietuvą pasiunčia

T AZ AB & Co. Ltd
22, ROLAND GARDENS, LONDON, S.W.7

Tel. FRI 3175
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DIEVO KARALYSTĖ
(7)

Artimi Santykiai Tarp Karalystės Ir Jos 
Žemiškųjų „Kunigaikščių“

Susisiekimas tarp anų dviejų Karalystės 
vaizdomainų arba dalių bus lengvas ir 
tiesioginis, ir tokiu būdu valdymas ir 
mokymas žmonijos tobulas. „Kunigaikš
čiai“ bus dieviškojo susisiekimo tarpinin
kais. Mums atrodo, kad tokias mintis 
paduoda mūsų Viešpaties žodžiai į Na- 
tanaėlį: „Jūs matysite atvirą dangų ir 
Dievo angelus (pasiuntinius, naujosios ga
dynės „kunigaikščius“) užžengiančius ir 
nužengiančius ant Žmogaus Sūnaus.“ 
(Jono 1:51). Ar nebuvo Juozapo sapnas 
apie kopėčias tarp dangaus ir žemės, 
kuriomis paslai nulipdavo ir užlipdavo, 
pranašystė sapno pavidale, atvaizdinanti 
busimąjį artimą bendravimą tarp dan
gaus Karalystės ir pasaulio, kuriame da
lyvavo 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 
Mozė, įstatymo sandoros tarpininkas, at
vaizdino Kristų, Naujosios Sandoros 
Tarpininką; ir taip paprastai supranta 
Biblijos tyrinėtojai; bet ne visi pripažįsta 
Mozę kaip atvaizdintoją viso Kristaus — 
Galvos ir kūno, ir kad tokioje prasmėje 
visas Evangelijos amžius buvo Kristaus 
išaukštinimo laikas. Bet toks yra vienin
telis vaizdo pritaikymas, atitinkantis 
daugeliui įvykių: pavyzdžiui imkime 
tekstą, kuris parašytas Ap. Darbai 
3:22.23.

Padarant su Izraeliumi įstatymo san
dorą Sinajaus kalne, atrodo, kad Mozė at
vaizdino pilną Kristų (Galvą ir kūną) 
Tūkstantmetinio amžiaus pradžioje, tada 
kai bus įvesta į pasaulio Naujoji Sandora, 
po to kai „didžiojo (septintojo) trimito 
garsas“ ir didelė tamsybė bei didelis „že
mės drebėjimas“ ir panašūs Dievo rūsty
bės dienos įvykiai bus nugąsdinę žmoniją 
ir prirengę ją klausyti Didžiojo Mokytojo 
balso; ir tuomet jie linksmai priims Jo 
Naująją Sandorą. Apie tai aiškiai kalba 
Apaštalas (Žyd. 12:18-22); čia jis smulk
meniškai dėsto paralelizmą. Izraelis žygia
vo ir pagaliau pasiekė Sinajaus kalną, ku
rį buvo galima paliesti, nuo kurio išėjo 
tokie baisūs reginiai ir garsai, kad visi 
persigando ir drebėjo; bet mes prisiartino
me prie Siono kalno ir matome jo stebė
tiną garbę ir palaiminimus, kurie yra 
daug garb'ngesni už padarytuosius Sina
juje; bet sykiu su šitais didesniais palai
minimais įvyksta dar garsesnis trimitavi
mas, didesnė tamsybė ir žemės sudrebini- 
mas, — galutinas sudrebinimas viso, kas 
gali būti sudrebinta (visa kas nuodėmin
ga ir priešinga Dievo valiai), kad pasilik
tų tik tai, kas yra teisinga. Visa tai trum
pai pasakyta šitokiais žodžiais: „Todėl 
mes (kurie to laukiame), gaudami nepaju
dinamą karalystę, būkime dėkingi; tuo 
tarnaukime kaip patinka Dievui, su pa
garba ir šventa baime“. — Žydams 12:28.

Tolesniai ištirdami paduotąjį pavyzdį 
mes matome, kad Mozė užžengė ant kalno 
(Karalystės vaizdo) ir buvo pagarbintas 
ir jo veidas spindėjo taip, kad Izraelitai 
negalėjo į jį žiūrėti. Atrodo, kad tuo bu
vo atvaizdinta pagarbinimas bažnyčios, 
t.y. Kristaus, Galvos ir kūno. Gaubte, ku
ria Mozė prisidengė žmonių akivaizdoje, 
bet kurią jis padėjo šalin tada, kai buvo 
su Viešpačiu kalne, matomai atvaizdino 
žemiškąją Dievo Karalystės vaizdomainą, 
„žemės kunigaikščius,“ kuriems tarpinin
kaujant Kristus kalbės į žmones, kol dar 
jo garbė bus paslėpta. Atrodo, kad čia tu
rime labai tinkamą vaizdą, parodantį la
bai artimą giminingumą tarp anų žemiškų 
„kunigaikščių“ ir dangiškųjų karalių ir 
kunigų. Mozei žengiant į kalną pasikalbė
ti su Dievu, kolei kalnas buvo apsuptas 
žaibuojančiais debesimis, žemė drebėjo 
griaustiniui sugriaudus, atvaizdino faktą, 
kad Kristaus Kūnas bus pilnas, paskiau
sieji sąnariai bus „perkeisti“ ir gaus Ka
ralystę tada, kai įvyks dabartinės tvarkos 
perkeitimas, pasauliui patekus į didžiau
sius suspaudimus, kokių dar niekados ne
buvo.

(Bus daugiau)
Kas domisi Tiesa, reikalaukite Knygų 

Katalogo. Neturtingiems siunčiam veltui 
mažas knygeles ir Traktatus. Pareikalavi
mus siųskite šiuo adresu: L.B.S.A. 212 E. 
3rd Str. Spring Valley, III. U.S.A. (61632).
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DBLS CENTRINIO SKYRIAUS 
VALDYBOS PRANEŠIMAS

Nesant galimybės sušaukti Centrinio Sk. 
visuotinio narių susirinkimo, rinkimai i 
Valdybą, Revizijos komisiją ir atstovai į 
Visuotini DBLS Atstovų Suvažiavimą at
liekami korespondenciniu būdu.

Visi Centrinio Skyriaus nariai prašomi 
siūlyti kandidatus i Centrinio Skyriaus 
valdomuosius organus. Kandidatų sąrašus 
prašoma prisiųsti iki š.m. gruodžio 31 d. 
šiuo adresu: Centrinio Skyriaus Valdybai, 
1, Ladbroke Gardens, London, W.ll.

DBLS CENTRINIO SKYRIAUS 
KNYGYNAS VĖL PAPILDYTAS 

NAUJOMIS KNYGOMIS
C. Sk. knygynas skolina skaitytojams 

knygas nemokamai. Provincijos skaityto
jams siuntinėja knygas paštu. Skaitytojai 
apmoka tik pašto išlaidas — grąžindami 
knygas, kartu prisiunčia tiek pašto ženk
lų, kiek kainavo knygų pristatymas. Kny
gynas knygų sąrašus siunčia nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu: C. Sk. Knygynas, 
1, Ladbroke Gardens, London, W.ll.

THE ARTS REVIEW APIE
A. BRAZDI

Apžvelgdamas Londone įvykusią šių me
tų skulptūros parodą, tarptautiniame me
no žurnale The Art Review lapkričio 16-30 
d.d. Nr. 22 Oswell B'.akeston rašo ir apie 
mūsų skulptorių Antaną Brazdį.

Jis pirmasis patraukia kritiko dėmesį. O 
apie tą parodą apskritai sakoma, kad ji 
leidžia suprasti, kokia gyvybės kupina 
šiandien yra skulptūra.
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TAURAS
(A. BRIEDIS)

Mall Order and Parcel Service
3, ST. DUNSTAN'S GARDENS

LONDON, W.3 
ENGLAND 

Tel. ACO 4374

Duodamas ne tik didelį pasirinkimą ge
riausių ir gražiausių angliškų vilnonių pal- 
tinių, kostiuminių, suknelėms medžiagų 
galimai žemiausiomis kainomis, TAURAS 
siūlo dar ir naujų dalykų, kurių kainos 
yra be konkurencijos.

Štai spalvoti „gepiūriniai“ nailonai 45“, 
taip pat ir „barachato“ gėlėmis mušti 45“ 
pločio su blizgučiais lurex sužavi kiekvie
ną gavėją, ypač moteris.

Stori ir šilti nailoniniai „quilted“ chala
tai ir grynos vilnos chalatai ten mielai visų 
laukiami ir gaudomi.

Šukuoto „brushed“ nailono moteriški 
naktiniai baltiniai, įvairiausių spalvų, su 
muitu nuo 47 šil.

Puikios brainailono moteriškos viršuti
nės kelnės labai geros rūšies, 43 šil. plius 
muitas.

Vilnonės gėlėtos kontinentalinės skare
lės su muitu huo 18 šil. iki 26 šil., geriau
sios, kokias tik galima gauti.

Moteriški bei vyriški kailiniai. Odinės 
trumpikės šiltu vilnoniu ar kailio pamu
šalu.

Pavyzdžiai ir daugiau informacijų su
teikiama parašius.

SIŲSK DABAR — SUMOKĖSI KITAIS METAIS!
::::

IH

kolonialinių 
turi ir

Stores Ltd.,

BALTIC STORES LTD. jau daugiau kaip 25 metus 
verčiasi maisto prekyba Londone ir, be 

maisto krautuvių ir kitų verslo šakų 
URMO PREKYBOS SKYRIŲ.

Maisto siuntiniai, siunčiamieji per Baltic
yra aptarnaujami urmo prekybos skyriaus, ir todėl 

siųsti siuntinius per BALTIC STORES LTD. yra 
geriausia dėl trijų priežasčių:

PIGIAU! GERIAU! GREIČIAU!
Pigiau, nes parduodame urmo kainomis.
Greičiau, nes siunčiame tiesiog iš savo krautuvių.
Geriau, nes visus euronietiškus, amerikietiškus, kana- 
dietiškus, australiškus, indiškus ir visokius kitokius 
maisto produktus turime savo sandėliuose ir, gavę už
sakymą, tuojau pasiunčiame.

Užsakymus siųsti:

Baltic Stores Ltd
(Z. JURAS)

421, HACKNEY RD., LONDON, E.2, ENGLAND.
Tel.: SHO 8734.
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LITERATŪROS VAKARAS
Londone DBLS Valdybos ruošiamasis 

literatūros vakaras įvyksta šį šeštadienį, 
gruodžio 7 d. Lietuvių Namuose.

Pradžia 7 vai.
Kviečiami visi pasiklausyti.

KŪČIOS IR KALĖDOS SODYBOJE
Šiais metais, kaip ir anksčiau, Lietuvių 

Sodybos gyventojams ir svečiams ruošia
mos bendros Kūčios.

Norint išlaikyti senas tradicijas ir lietu
višką Kūčių bei Kalėdų nuotaiką, jau ke
linti metai prie bendro Kūčių stalo renkasi 
t'k lietuviai.

Todėl visus, kurie norėtų pasijusti Kū
čių vakarą susirinkę iš įvairių vietų į na
mus, kviečiami Kūčias ir Kalėdas praleisti 
Sodyboje.

P’rmieji užsakymai jau yra gauti iš Co- 
ventrio.

Dėl smulkesnių informacijų kreiptis į 
Sodybos Administraciją — Headley Park, 
Bordon, Hants. Tel. Bordon 10.

Ta proga primenama, kad Sodyboje gy
vena penketas nedarbingų lietuvių, kurie 
būtų dėkingi, jei geros valios tautiečiai Ka
lėdų proga juos prisimintų.

BRADFORDAS
KARIUOMENĖS MINĖJIMAS

Gruodžio 7 d., 6 vai. vakare, Vyties Klu
bo salėje reng'amas

Kariuomenės šventės minėjimas.
Programoje Vik. Ignaičio paskaita, o T. 

Burokas su „Atžalynu" rengia meninę pro
gramos dalį.

Kviečiame vietos ir apylinkės lietuvius 
minėjime dalyvauti.

DBLS B.-adfordo Sk. Valdyba

BOLTONAS

MITINGAS — MINĖJIMAS
Gruodžio 15 d. lietuviai, latviai, estai ir 

ukrainiečiai rengiame 20 metų komunisti
nės vergovės sukakties minėjimą.

Minėjimas įvyks gražioje ir erdvioje 
miesto savivaldybės salėje (Town Hall). 
Salė talpina daug’au kaip 1000 žmonių. 
Ta proga anglų kalba bus supažindinta 
anglų visuomenė su to minėjimo prasme. 
Taip pat trumpai ir suglaustai bus pri
mintas mūsų tautų likimas. Po kalbų bus 
visų tautų pasirodymas. Boltonui atsto
vaus Manchesterio mišrus choras, vado
vaujamas P T. Buroko.

Pradžia punktualiai 3 vai. p.p., pabaiga 
6 vai. Primenama, kad šokių nebus, nes 
įstatymai neleidžia.

Tad šia proga į tokį nepaprastą minėji
mą kviečiame iš arti ir toli, nes tai yra 
visų bendras reikalas.

DBLS Boltono Skyr. Valdyba

JEI REIKIA PASIŲSTI SIUNTINĮ 
— KREIPKIS Į
LIETUVIŲ NAMŲ BENDROVĘ, 

2, LADBROKE GARDENS, 
LONDON, W.ll.

MAISTO SIUNTINIAI PERSIUNČIAMI 
TIESIOG IŠ DANIJOS.
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MANCHESTERIS
Lietuvos Kariuomenės atkūrimo mi- 

nėj'mas Manchesteryje įvyko lapkričio 23 
d. Cheetham Hali salėje. Minėjimą atidarė 
L V.S. Ramovės Manchesterio skyriaus 
pirm. K. Murauskas. Minutės susikaupi
mu pagerbtas žuvęs prezidentas J. Kene- 
dys. Įnešamos vėliavos. Į garbės prezidiu
mą pakviesti Eccles British Legion vadas 
R. Martin ir meras D.W. Anderson. Vertė
ja pakviesta B. Navickaitė.

Pagrindinę kalbą, pritaikytą šventės 
minėjimui, pasakė V. Ignaitis. Jis ypač pa
ryškino kariuomenės reikšmę švietimo 
srityje. Šiltus sveikinimo žodžius pasakė 
ir svečiai R. Martin ir D. W. Anderson. 
Minėjimo dalyviai atsidėkojo ilgomis ka
tutėmis.

Meninę dalį išpildė Manchesterio ir 
Nottingham? meninės pajėgos. Pranešėjas 
A. Pilkauskas kviečia visus minėjime da
lyvaujančius persikelti į prieškarinę Lietu 
vą ir su žodžiu, daina ir šokiu joje pagy
venti.

Pasirodo V. Karnauskas su V. Joniko 
balade apie Lietuvą. Akompanuojant pia
ninu baladė praskambėjo jaudinamai. 
Mišrus choras sudainuoja (bene pimą kar 
tą girdimą) Buroko sukomponuotus „Li
nelius '. Moterų kvartetas, prisiviliojęs 
Jakimavičių, užtraukė itin romantišką 
dainelę apie ssulutę. Skautuke Petrauskai
tė vykusiai padeklamuoja „Piliakalnį prie 
Neries“. Vyrų choras atlieka irgi dar ne
girdėtą dainelę , Per dirvonus“. Užbaigda
mi manchesteriškiai pasigroži I. Šneliūtės 
tautinių šokių grupės grakščiai sušoktais 
„Žiogeliu“ ir „Kalveliu“. Tada sceną už'ma 
Nottinghamo menin'nkai. Mergaičių cho
ras sudainuoja tris dainutės: „Plaukia Ne
munėlis“, „Tėviškėlę“ ir „Vyšnios žydi“. 
V. Gasparienės tautinių šokių grupė išpil
do „Kepurinę“. Dalė ir Nijolė Vainoriutės 
sudainuoja „Augino močiutė“, E. Vainorie 
nės mažųjų atžalynas pašoka „Noriu mie
go“ ir sudainuoja „Pasėjau kanapę“. Due
tą .Lietuve, brangi šalele“ giliu įsijauti
mu išp’Tdo Stulg:enė ir Vainorienė.

Energingai sušokami „Kubilas“ ir „Len
ciūgėlis“. Ypač malonų įspūdį padarė E. 
Jurkšaitytė, padeklamuodama B. Braz
džionio „Aš čia gyva“. Tai gabi ir turinti 
artistinių privalumų lietuvaitė.

Užbaigai visas ansamblis parodo dainos 
ir plastinio meno vaizdelį „.Leiskit į tė
vynę“.

Vertinant koncertą, tenka pastebėti, kad 
manchesteriškiai menininkai, vadovauja
mi muz. Buroko, visuomet duoda naujo, 
modernaus ir disciplinuoto vieneto vaizdą. 
Nottinghamiečiai, neturėdami tokio vado
vo, turėjo pasitenkinti lengvesniais ir ži
nomais dalykais. Bet visi atliko programą 
su įsijautimu ir be priekaištų.

Manchesterišk'ams tai buvo didelė ir 
graži meno šventė.

Viešasis šios šventės pobūdis baigtas 
Lietuvos ir Anglijos himnais.

O toTau kaip ir visuomet: vadovai ap
dovanoti gė’ėmis ir visi pavaišinti. Laukio 
orkestras šokdino senuosius, Lukšaičio 
moderniškasis džazas—jaunuosius. Džiau
gėmės Gasparo L.A S. ekskursijos daly
viais ir patys savim, kad dar gyvi čia.

Ramovėnų pirmin'nkas K. Murauskas, 
kaip to vakaro šeimininkas, su savo talki
ninkais atliko savo pareigas pasigėrėtinai.

D. Dainutis
PADĖKA

LVS Ramovės Manchesterio Skyriaus 
valdyba dėkoja išpildžiusiems programą 
mūsų surengtame Kariuomenės minėjime 
lapkričio 23 d.: V. Ignaičiui už turiningą 
paskaitą, T. Burokui už choro paruošimą 
ir jam vadovavimą minėjimo metu, Irenai 
Šnelytei už tautinių šokių paruošimą, S. 
Karnauskui ir jaunajai Petrauskaitei už 
deklamacijas, E. Vainorienei už nottingha- 
miečių choro paruošimą, V. Gasperienei 
už tautinių šokių išmokymą.

Visiems choristėms ir choristams, tauti
nių šokių šokėjoms ir šokėjams, tiek not- 
tinghamiečiams, tiek vietiniams, nuoširdus 
ačiū.

Labai ačiū M. Navickienei už mūsų pro
gramos dalyvių pavaišinimą ir visai Na
vickų šeimai už svečių priėmimą.

Visiems atsilankiusiems tariame ramo- 
vėnišką dėkui.

Skyriaus Valdyba

ITALIJA
— PLB Italijos Krašto Taryba išrinko 

naują Italijos Lietuvių Bendruomenės 
Valdybą, kurios sudėtin įeina prel. Vincas 
Mmcevičius, pirmininkas; Kazimieras Lo
zoraitis, vicepirmininkas - sekretorius; 
prof. dr. kun. Juozas Zeliauskas, SDB, iž
dininkas.

— Irano Ambasada Romoje Irano impe 
ratoraus gimtadienio proga suruošė didelį 
priėmimą. į kurį, kaip kitais metais, pa
kvietė ir PLB Italijos Krašto Valdybos 
p:rmininką prel. Mincevičių. Jis taip pat 
dalyvavo Turkijos tautinės šventės minė
jime bei priėmime pas Turkijos Ambasa
dorių prie Šv. Sosto. Reikia paminėti, kad 
Turkijos ambasadorius dalyvauja ir Va
sario 16 nrnėjimuose.

Abiejų priėmimų metu buvo parodyta 
iš minėtųjų ambasadorių pusės daug sim
patijų Lietuvai, kovojančiai už savo 
laisvę.

Skaitytoja latakai
Mielas Pone Redaktoriau,

labai apgailestauju, kad mūsų Rajono 
Jubiliejinių Metų veiklos aprašymas pa
sidarė ginčo priežastim tarp Jono ir p. 
Kasparo.

Abudu atrodo geri vyrai, tad dėkoju Jo
nui už kritiką, o ponui Kasparui už mūsų 
veiklos įvertinimą.

Teisingą kritiką priimu, bet kaltinimo 
vadovų kažkokiu ištižimu negaliu priimti, 
nes tik jų darbo ir pasišventimo dėka šis 
Rajonas gyvuoja jau netoli 15-os metų.

Mes, Anglijos Rajono Vadovai, nenori
me būti glostomi, nedarom tuščių pasitei- 
sin’mų, apsileidimų ar išsisukinėjimų ir 
nieko nekaltinam ištižimu. O jeigu ką da
rom, stengiamės tai atlikti tiek gerai, kiek 
mūsų jėgos ir sąlygos leidžia.

Mes suprantam savo pareigas ir jau

SUKILUSIOS MOTERYS
(Atkelta iš 3 psl.)

Tavo žmona yra didžiulė, augalota mote
ris. Vadinas, jos ir širdis tikriausiai ne
maža. O kad į didelį taikinį lengviau pa
taikyti negu į mažą, tai gi paprasčiausia 
logika“.

„Prozit!“ man pritarė kaimynas, bet 
kaimyno kaimynas lyg negirdėjęs. „P,p, 
palauk“, tarė, „ar ne d,d,dainuoja..?“

Visi trys pasukom galvas ir ėmėm klau
syti. Gi tikrai dainuoja, tik keista, kad 
sopranai traukia maršą.

Išėjom lauk pasižiūrėti — atžygiuoja 
būrys balinėm suknelėm pasipuošusių mo
terų. Tik ne šaligatviu, o gatve.

„Matai, kaip puiku“, tariau. „Nežinojau, 
kad Jersey yra toks gražus moterų cho
ras“.

„Čia gimiau ir augau“, atsakė kaimy
nas, „bet nežinojau ir aš. Įdomu, kokius 
skelbimus neša... Gal naujų plovimo mil
telių...“

Dirste'ėjau pro akinių viršų ir jau bu
vau beat’darąs burną (negaliu susilaikyti 
tų naujų miltelių ir mostelių nepakritika
vęs, nes kartą iš tokių gelsvų miltelių bly
nus išsikepiau, tai putos tris savaites iš 
nosies ėjo), kai širdis taip suplakė, kad 
vos vietoj nekritau. Pamačiau pačiam 
choro prieky kaimyno kaimyno didžiąją 
žmoną. Vienoj rankoj baslys, o kitoj pla
katas su Rock Hudson paveikslu. Ir galu
tinai, ką dainuoja, išgirdau: „Pirmyn, nu
žemintosios vergės... Išalkę moterys, pir
myn...“

Marškin’ų kampu nuvaliau staigiai nuo 
kaktos ant akinių nuvarvėjusį prakaito 
lašą ir dar pasižiūrėjau, bet kad nemeluo-

VOKIETIJA
PROPAGANDINIAI ŽENKLAI

Vakarų Vokietijoje Baltų Draugija iš
leido seriją propagandinių ženklelių 
„Laisvasis Pabaltijys“ — „Laisvoji Euro
pa“. Jie pritaikyti prie šiais metais išleis
tųjų Europos pašto ženklų (šiuos išleido 
Europos Pavergtųjų Tautų Seimas) ir 
vaizduoja Lietuvą, Latviją ir Estiją spyg
liuota viela atskirtas nuo laisvosios Eu
ropos. Serija išleista dviem spalvom (mė
lyna ir geltona). Vieno ženkliuko kaina 
DM 0,25, Baltų Draugijos nariams DM 
0,15. Užsisakyti galima per platintoją:

mokyt. Fr. Skėrį
684 Lampertheim-Huettenfeld 
Litauisches Gymnasium 
Schlos Rennhof

ar tiesiai per:
Baltische Gesellschaft in Deutschland e.V.
8000 Muenchen 15
Lessingstr. 5

LATVIJOS 45 M. NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ŠVENTĖS PAMINĖJIMAS 

LUEBECKE
Lapkričio 17 d. Schleswig-Holsteine gy

venantieji latviai iškilmingai paminėjo sa
vo valstybės 45 metų nepriklausomybės 
sukaktį Luebecke. Po pietų įvyko iškilmin 
gas aktas ir tai dienai pritaikytas koncer
tas. At;darė latvių centrinio komiteto įga
liotinis Schleswig-Holsteino sričiai dipl. 
agr. J. Dagis. Sugiedojus Latvijos ir Vo
kietijos himnus, šventės dienai pritaikytą 
žodį tarė Latv;jos ministeris R. Liepins. 
Po kalbos Luebecko Liet. Bendruomenės 
vardu ir Schleswig-Holstein gyvenančių 
lietuvių vardu pasveikino Pr. Liegus, estų 
bendruomenės vardu R. Moss, Vokiečių - 
Baltų Draugijos vardu baronas von Bux- 
hoeveden. Dar sveikino Hamburgo ir Nie- 
dersachsen latvių atstovai, raštu —Schles- 
wig-Holste:no krašto vokiečių valdžia, 
Luebecko miesto senatas ir įvairūs žymūs 
asmenys bei veikėjai. Meninę dalį išpildė 
jungtinis latvių choras iš Hamburgo, Ha- 
nnoverio ir Luebecko choristų. Jungtiniam 
chorui dirigavo R. Alberting ir A. Cipulis. 
Dar padainavo Irene Dzenis, sopranas, 
akomponuojant Konrad Richter.

Didesnio masto Latvijos 45 metų nepri
klausomybės paskelbimo sukakties minėji 
mai dar įvyko Hannoveryje ir Hamburge.

J. Pyragas 

čiam atsakomybę, kurią nešame tik prieš 
skautų tėvus ir rėmėjus. Prieš juos, o ne 
prieš Joną, iškilus reikalui, pasiteisinsim.

Kai dėl stovyklos aprašymo, tai jis bu
vo kaip vienas mūsų metinės veiklos įvy
kių, kuriuos Jub. Metų pabaigoje patei- 
kėm mūsų tėvams ir visuomenei.

Mūsų nuomone, tai buvo tinkamiausias 
laikas.

Aš tikiu, kad Jonas mums vis dėlto pa
liks teisę pasirinkti laiką ir būdą mūsų 
panašiems aprašymams skelbti. Nežiūrint 
to, mes jo patarimus priimam ir, jei bus 
tinkami, ateityje jais pasinaudosime.

Linkiu jam ir toliau ramiai snausti, o 
Jums, mielas Redaktoriau, reiškiu padėką 
už suteiktą progą „pasiteisinti“.

s. J. Alkis
L.S.S. Anglijos Rajono Vadas 

ja nei akiniai, nei akys, tuoj supratau iš 
kaimyno kaimyno žodžio.

„B,b,b,bėkim“... tarė jis, abiem rankom 
apsikabindamas „parking-meter“ stulpelį.

„Tai, vyruti“, pridėjo kaimynas, „vyru
ti, čia nebe miltelių klausimas, vyruti!“

O tuo tarpu nužemintosios vergės, mus 
pastebėjusios, metė ružavas vėliavas ir, 
pasikėlusios balines sukneles virš kelių, 
ėmė į mus bėgti. Tik išgirdau, kad sopra
nai šaukia: „Ten! Ten du! Nuraut jiem 
barzdas!“

Kaip tai du? pagalvojau ir apsisukau 
pasitikrinti. O gi tikrai tik du. Kaimyno 
kaimyno nė pėdsako nelikę, o ir kaimynas 
jau prie namo durų krapštosi.

„Turiu mauzerį ir vieną šovinį“, tarė, 
„geriau pats save kaip šunį nudėsiu...“ 
,.P,p,p,palauk!“ riktelėjau staigiai sušilęs, 
bet kaimynas nė pečių nekilstelėjo, tik 
šmurkš ir įlindo naman.

Kelis kartus giliai atsikvėpiau (deguo
nis, sakoma, ne tik nervus apramina, bet 
ir galvoti padeda) ir, nutaręs nepasiduoti 
ir mėg'nti visą reikalą išsiaiškinti, blo
giausiu atveju barnių būdu, — atsisukau 
atgal į gatvę, bet nespėjau nė išsižioti, kai 
viena išalkusi moteris trinktelėjo man 
pietų Vietnamo ponios Ngo Dinh Nhu 
portretu per galvą. Iš to išgąsčio ar gal 
nuo smūgio ir pabudau. Žiūriu — sėdžiu 
už stalo, o žmona mano kojines ado. Pa
liečiau kaktą — tikrai guzas, kaip kiauši
nis, bet kaip jis ten atsirado — nežinau.

„Brangioji“, tariau žmonai, „pasilsėk. 
Nepersidirbk. Duok čia tas kojines, aš 
pats jas šiukšlių dėžėn išmesiu...“

Aišku, kad į sapnus neverta per daug 
dėmesio kreipti, bet aš, kurį laiką pagal
vojęs apie guzo atsiradimo paslaptį, pri
ėjau išvados, jog, nenorint skirtis su aruo
du, yra visiškai pravartu pasaulio alka- 
n’esiems bent retkarčiais duot grūdą. 
Arba du.

NESUKIME GALVŲ — DĖL DOVANŲ...
Bent kartą metuose, Kalėdų proga, atsi

minkime, kad viena geriausių tokiomis 
progomis dovanų — KNYGA.

Šiuo metu kaip tik pasirodė ypatingai 
gražiai išleistos vertingos knygos:

Marius Katiliškis — Šventadienis už 
miesto, 354 psl., Algirdo Kurausko iliustra 
cijos — 1.16.8.

Alf. Nevardauskas—Pajūriais pamariais, 
didelio formato, gausiai iliustruota, 316 
psl., knyga apie Lietuvos pajūrį — 1.16.8.

Sally Salminen — Katryna, romanas, 
1936 m. nukonkuravęs 76 kitus romanus ir 
laimėjęs Švedijos literatūros premiją. 565 
psl. Kietais apdarais. — 1.16.8.

J. Sužiedėlis — The Batle of Grunwald 
— Žalgiris anglų kalba, gražiai išleista, su 
Mateikos garsiuoju paveikslu, spalv. virš. 
Graži dovana jaunimui — 1.2.0.

Sibiro tremtinių ranka rašyta maldų 
knygelė „Marija, gelbėk mus", lietuvių ar 
anglų kalbomis — 0.9.0.

Tas ir daugybę kitų knygų, liet, plokšte
lių ir naujai išleistus Kalėdinius ženkliu
kus, galima gauti parašius —
DAINORA, 14, Priory Rd.. KEW, Surrey.

EUROPOS LIETUVIS — 
LITHUANIAN WEEKLY.

Printed and Published in Great 
Britain by the Lithuanian House 
Ltd., 1, Ladbroke Gardens, London, 
W.ll. Tel. PARk 2470.

Redakcijos ir Administracijos 
adresas: 1, Ladbroke Gardens, 
London, W.ll. Tel. PARk 2470.

Leidžia Liet. Namų Akc. B-vė. 
Leidimo Tarybą sudaro DBLS V-ba 
ir Europos Lietuvių Bendruomenių 
pirmininkai.

Redakcija rankraščius taiso ir 
trumpina savo nuožiūra.

Prenumeratos kaina: metams 
40 šil., 6 mėn. 22 šil., atskiras nr. 
1 šil.; dolerio kraštuose—6 doleriai 
metams; Vokietijoje—DM 22.

Už laikraštyje kieno nors spaus
dinamųjų skelbimų turini nei lei
dėjai, nei redakcija nesiima atsa
komybės.

4


	1963-12-03-EUROPOS-LIETUVIS-0001
	1963-12-03-EUROPOS-LIETUVIS-0002
	1963-12-03-EUROPOS-LIETUVIS-0003
	1963-12-03-EUROPOS-LIETUVIS-0004

