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PO SOVIETINIU 
KEVALU

Donelaitis sovietiniame 
vežimėlyje

Džiaugiamės, kad sovietinė Lietuvos 
spauda vis dėlto mini Kristijoną Donelai
tį. Jeigu kai kurie kritikai ir literatūros 
istorikai ir stengiasi vis palenkti didžiojo 
poeto kūrybą pagal savo liniją, tačiau vis 
tiek jie bent kalba apie jį. Va, praeitų 
metų „Švyturio“ Nr. 23, matote, rašo .Kor
sakas, Donelaičio „Metų“ vertėjai į rusų, 
estų, latvių ir čekų kalbas.

Bet Korsakas pasakė visiems jau seniai 
žinomą teisybę, kad Donelaičio kūryba 
neturėjo reikšmės jo amžininkams, nes ne
buvo išleista, kol poetas gyveno. Tik da
bar jo idėjinė-meninė mintis galinti pasi
reikšti.

Tai „Švyturyje“ ji toliau, kaip matome, 
ir reiškiasi. Pripaišė dailininkas šiandie
ninio gyvenimo paveiksliukų su girtais 
kolchozų pirmininkais, su dabartiniais 
vaizbūnais, su nualintais be trąšų laukais, 
parinko prie tų paveiksliukų Donelaičio 
poezijos posmų, ir štai Donelaitis jau pa
kinkytas į sovietinį vežimėlį. O kaip gi ki
taip gali būti? Kaip gi poetas galėtų būti 
naudingas bolševikams?

Nežmoniška pažanga
A. Petraitis atpasakojo 1963 m. „Tary

binės moters“ Nr. 12, ką Ieva Mizarienė 
„Vilnies" laikraštyje parašė apie dabarti
nę Lietuvą. Še, žiūrėkite, jei jūs netikite, 
kad iš tiesų dabar gera Lietuvoje, kad ne
žmoniška pažanga padaryta, tai paskaity
kite, ką amerikonka bolševike rašo! Buvo 
ji Dzūkijoje, buvo Elektrėnuose, kai ku
riose mokyklose ir net viename kolchoze. 
Ir jai viskas buvo gražu, gera, pažangu ir 
entuziastiška.

Ar jus tai įtikina? Ar iš tiesų taip ir 
yra Lietuvoje?

O jei yra toks ją sužavėjęs kolchozas, 
tai kiek dar yra tokių, kuriuose žmonės 
nebepaneša vargo? Jeigu ji matė kai kur 
pakelėse išnyrančias naujas gyvenvietes, 
tai ar taip pat matė, kaip baigia prie že
mės susigūžti ir subyrėti didžioji dalis jau 
20 metų netaisomų senųjų pastatų? Gal 
tokiai patikimai bolševikei, kaip Mizarie
nė, kas nors sakė, kiek žmonių galės susi- 
kelti į tas naujas gyvenvietes, kai baigs 
subyrėti jų dabartinės trobos, ir kiek jų 
turės kastis žemėje duobes ir ten pradėti 
„šviesų ir kultūringą gyvenimą“?
O jei apie Elektrėnus ji buvo sutikusi dir
bančių ne tik lietuvių, bet ir rusų, ir toto
rių, ir ukrainiečių, ir baltarusių, ir dar ki
tokių, tai menkas lietuviui džiaugsmas. 
Tai juk reiškia, kad lietuvių žemelę jau 
apsėdo visi iš visur, o jis pats siunčiamas 
į Kazachstaną, Kareliją ar Donbasą. Nebė
ra jam namie jau nei vietos, nei darbo.

Sesuo, bet ne Baltušio
Rašytojas Juozas Baltušis buvo nusiųs

tas į Kirgiziją pasidžiaugti labai gėdinga 
ano krašto sukaktim — 100 metų, kai tą 
tautą nukariavo rusai. Prieš tą šventę rau 
donoji Maskva oficialiais pareiškimais 
tvirtino, kad Kirgizija savanoriškai prisi
jungusi prie Rusijos. Tai netiesa, bet, ži
noma, reikia bent retkarčiais pridengti 
bent tuščiais žodžiais savo imperializmą.

„Pergalės“ žurnale spausdinamuose sa
vo kelionės į tas iškilmes įspūdžiuose Bal
tušis irgi kartoja tą melą ir dar šaukia: 
sveika būk, sese Kirgizija! Tikrosios teisy
bės jis, žinoma, negali pasakyti, kad rusų 
carus ir jų generolus patraukė ten Kirgi
zijos auksas ir sidabras ir kiti brangūs me
talai, jos šilkas ir medvilnė.

Aišku, pavergtajam lietuviui pavergtoji 
Kirgizija yra tokio pat skaudaus likimo 
sesė. Abi juk jas, Lietuvą ir Kirgiziją, iš
naudoja tas pats okupantas rusas. Dėl to 
Baltušis suka iš paskutiniosios, norėda
mas įrodyti, kad rusiškoje vergijoje tie
siog nuostabiai gera, kad tą vergiją reikia 
laikyti laime ir broliškumu. Štai, jis sako, 
1914 m. Kirgizijos pradinėse mokyklose 
mokėsi 7.041 moksleivis, bet tarp jų kirgi
zų tik 574. Vadinas, visi kiti buvo rusai. 
Dabar, sako, mokosi 489.000. Tačiau jis 
jau nebedrįsta pasakyti, kiek iš jų yra 
kirgizų, o kiek rusų.

Jeigu jis pasakytų, tai nebegalėtų kal
bėti apie broliškumą.

Neįvertintas didvyriukas
Bolševikų vadai labai didžiuojasi tais 

vaikais, kurie išdavinėja savo tėvus ir ki
tus artimuosius, Tokie vaikai laikomi did
vyriais.

„Komjaunimo tiesa“ gruodžio 24 d. tokį 
didvyrį pristatė savo skaitytojams. Kaž
kur apie Balbieriški gyvena toks Pranu
kas Damukaitis, kuris išgirdo, kad jo mo-

SOVIETINIS IMPERIALIZMAS Europos ir Amerikos spaudos nuotrupos

Kol rusų bolševikai dar gynėsi carizmo 
liekanų, tai net ir istorikams buvo leidžia
ma teisybę sakyti apie praeitį, štai pats 
garsiausias sovietų istorikas, 1932 m. mi
ręs Pokrovskis, visiškai atvirai ir pagrįs
damas aiškino, kad carizmas buvo impe
rialistinis ir tironiškas. Pokrovskio įrody
mai buvo tokie stiprūs, kad su juo tiesiog 
sunku būtų buvę ginčytis. O šis istorikas 
buvo ypač branginamas pavergtųjų tautų, 
kurios kentėjo nuo carizmo ir nuo bolše
vizmo. Tai kai Maskva nutarė pradėti sa
vo reikalui naudotis rusiškuoju nacionaliz 
mu, Pokrovskis ir jo pažiūrų laikęsi kiti 
istorikai buvo pasmerkti kaip nemark
sistiški.

Pagal naująją rusišką nacionalistinę li
niją, carizmo įvykdytieji darbai buvę at
likti ne taip, kaip reikia, bet išdava vis 
tiek išėjo „naudinga“. Todėl patys pajė
giausieji carinės Rusijos valdovai, kaip 
Jonas Žiaurusis, Kotryna Didžioji ir Pet
ras Didysis, buvo padaryti komunistiniais 
herojais. Perkratinėdami viską, ką rašė 
Pokrovskis ir jo šalininkai, naujieji isto
rikai ėmė teisinti carų imperializmą. Štai 
istorikas Jakovlevas 1947 m. išspausdin
tame darbe dėl Kazachstano nukariavimo 
rašo: „Kazachstano prijungimas prie Ru
sijos, nors carų įvykdytas ir tironiškai, 
anomis istorinėmis sąlygomis buvo ma
žesnė blogybė, negu galimas pralaimėji
mas“.

Istorikė Pankratova štai kaip vertina 
Joną Žiaurųjį su jo slaptąja policija: „Op- 
ričnina suvaidino pažangų vaidmenį mū
sų krašto istorijoje. Padedamas oprični- 
nos, caras pajėgė ko žiauriausiu būdu su
sitvarkyti su bajorais. Jonas IV be pasi
gailėjimo žudė savo priešus, naikindamas 
aukštuosius feodalų sluoksnius. Jis naiki
no juos kartu su visomis šeimomis, net su 
mažais vaikais, nesigailėdamas nė jiems 
priklausančių tarnų ir kaimiečių. Tuo bū
du autokratai padėjo stiprinti centralizuo
tą feodalinę valstybę ir atidavė savo duok 
lę, kad valstybė būtų pajėgesnė gintis. Pa
lyginus su ankstyvesne padėtim, kai vals
tybės galia buvo suskaldyta, tai jau buvo 
naudingas reiškinys“.

Tokį pat meilės himną Pankratovos va
dovaujamieji istorikai sugieda ir carui 
Petrui Didžiajam. Tie istorikai rašo: „Pet
ras buvo puikus organzatorius ir įžymuš 
valstybės vyras. Jis suprato tas istorines 
pareigas, kurių buvo laukiama iš jo kraš
to. Petras stengėsi susitvarkyti su atsiliki
mu visose srityse: ekonomikoje, technolo
gijoje, valstybinėje santvarkoje, kultūro
je ir papročiuose. Apdovanotas stipria va
lia, pajėgumu daryti sprendimus ir atkak
lumu, jis pašalino visas kliūtis, kurios 
stojo jam skersai kelio vykdyti pasikeiti
mams Rusijoje. Petras buvo nepailstamas 
kovotojas prieš atsilikimą ir barbariš
kumą“.

Kad tas himnas dar įspūdingesnis ir įti
kinamesnis būtų, tie istorikai dar pažymi: 
, Juk ir V.I. Leninas yra rašęs: „Petras 
paskubom vakarietino barbariškąją Rusi
ją, nevengdamas kovoje su barbariškumu 
pats pasinaudoti barbariškumu“.

Rusų aukštinimas pastebimas kiekvie
name žingsnyje, nepraleidžiant iškelti jo
kių smulkmenų: Net ir caro kareivis turi 
šviesti iš istorijos puslapių, kaip kažkas 
nuostabiausio pasaulyje. Štai Pankrato
vos istorikai rašo: „Septynerių metų ka
ras nauja šlove išpuošė rusų pulkus. Už
sieniečiai pradėjo sakyti, kad rusų karei
vių net negalima palyginti su jokių kitų 
armijų kareiviais“.

Šitaip rašoma istorijose, šitaip ir vado
vaujamuose laikraščiuose. Kai 1953 m. 
buvo baigta statyti filmą apie Kotryną Di
džiąją, „Pravda“ tada rašė šitaip: „Filmo- 
je parodomasis laikotarpis, kaip jos poe
tas sako, buvo audringi laimėjimų ir rusų 
karinės šlovės laikai. Karinės Petro tradi
cijos iškilo iki dar negirdėtos galybės ir 
užsimojimų Ušakovo karo žygiuose. Nenu
galimojo Suvorovo žvaigždė švietė mūšių 
laukuose. Didvyriškoji rusų tautos praei
tis brangi mums. Ji visu savo pajėgumu 
turi būti gyva mūsų sąmonėje ir padėti 
mums“.

tinos giminaitis Tamulis varo degtinę. Tai 
jis nubėgo pas pionierių vadą ir įskundė. 
Pamatęs, kad motina ruošiasi jį nubausti 
už tą išdavimą, jis įskundė ir motiną ir 
kolchozo buhalterę. Pasielgė, kaip tikras 
sovietinis didvyris.

Deja, laikraštis tą didvyrį, mums rodos, 
pristatė netikusiai. Nepasakė, kas su juo 
toliau atsitiko, neišspausdino jo fotografi
jos ir net nepavadino jo didvyriu.

Naminės varymas ir pardavinėjimas, 
aišku, nėra kokia nors dorybė, kad už tai 
žmonės būtų glostomi, tačiau savo sukir
pimo didvyrius ir didvyriukus vis tiek rei
kia tinkamai pagerbti.

Jeigu Sov. Sąjunga būtų gyvenama vien 
tik rusų, tokie šovinistiniai pasigyrimai 
jiems galėtų būti priimtini. Tiesa, toks šo
vinizmas yra pavojingas dalykas. Jis ska
tina naujiems karams. Tačiau šiuo atveju, 
kai Sov. Sąjungoje daugiau kaip pusę gy
ventojų sudaro pavergtosios tautos, toks 
rusiškumo garbinimas yra papiktinantis. 
Tam pavergtųjų papiktinimui švelninti 
kaip tik ir įkinkomi visi rašytojai, istori
kai, laikraštininkai ir priekyje stovintieji 
gauleiteriai, kaip Lietuvoje Sniečkus ir 
Paleckis.

Pasaulis neturėtų pagrindo stebėtis so
vietinių rusų imperializmu, jei tas reži
mas nesireklamuotų savo revoliucionieriš- 
kumu ir proletariškumu, jei jis nesisaky- 
tų, kad esąs išnaikinęs visas carizmo blo
gybes, tarp jų ir imperializmą. Juk nega
lima būti tuo pat metu antiimperialistu ir 
džiaugtis bei didžiuotis istorine ruso didy
be ar atkakliai stengtis išlaikyti dabarti
nę imperiją. Tiesa, kad ir Leninas palaikė 
sovietinę imperiją. Tačiau dabarties rusai 
bolševikai nebesiskaito čia jau ir su Leni
nu ir jo teorijomis. Leninas, pavyzdžiui, 
skelbė, kad yra teisingi ir neteisingi ka
rai. Šitos pažiūros laikydamasis, jis tvirti
no, kad rusų carinis generolas Suvorovas 
gynė absoliutinę monarchiją, kovojo prieš 
revoliucinę Prancūziją ir dėl to buvo 
smerktinas imperialistas, kurio negalima 
pateisinti.

O šiandieniniams rusų bolševikams Su
vorovas jau yra herojus, kuris gynė, žino
ma, imperialistinės rusų valstybės didy
bę. Pagal Leniną — Suvorovas kovojo ne 
toje pusėje, kur reikia, dėl to jis smerkti
nas. Tačiau tos Lenino pažiūros šiandien 
laikytis būtų tiesiog nelogiška. Suvorovas 
juk kūrė tą pačią imperiją, kurią dabar 
valdo Lenino įpėdiniai. Dėl to reikia ieš
koti žodžių jau ne carų generolams pa
smerkti, bet jiems išaukštinti. Kitų kraš
tų imperializmas pultinas, bet į rusiškąjį 
imperializmą jau privalu žiūrėti, kaip į 
išganymą. Ir ne vien tik į dabartinį, bet ir 
į carų imperializmą. Jei carai su savo ge
nerolais nebūtų sukūrę imperijos, tai ne
turėtų jos ir bolševikai. Dėl to ir garbina
ma ta praeitis labai nepavydėtinu būdu.

Štai Taškente 1955 m. rusų kalba išleis
toje knygoje „Didžiosios rusų tautos vaid
muo istoriniuose Vidurinės Azijos tautų 
įvykiuose“ S. Radžabovas šitaip rašo: 
„Jeigu Vidurio Azija nebūtų buvusi laiku 
prijungta prie Rusijos, tai ta sritis, be 
abejo, būtų buvusi pavergta šitos koloni
jų grobimu pasireiškusios valstybės — 
Anglijos. O tolimesnis likimas angliškojo 
imperializmo junge būtų buvęs aiškus, 
būtent, Vidurinės Azijos tautos būtų susi
laukusios ne kitokio likimo, kaip tos tau
tos, kurios gyvena Malajuose, Ceilone, Al
žyre, Maroke ir kitos angliškai amerikie
tiškai prancūziškajame imperializme esan 
čios tautos“.

Palyginimas, žinoma, visiškai niekam 
tikęs. Ypač jis netikęs šiais laikais, kai vi
si tie suminėtieji ir dar nesuminėtieji 
anglų ir prancūzų kolonijas sudariusieji 
kraštai yra gavę nepriklausomybę. Vadi
nas, jei Vidurio Azija būtų atitekusi anuo 
met ne rusams, o anglams ar prancūzams, 
tai šiandien ji būtų laisva. Aišku, šitą da
lyką labai puikiai žino ir tokias knygas 
rašantieji propagandininkai ir daugelis to
kių knygų skaitytojų. Todėl rusiškąją im
periją ginanti sovietinė propaganda vis ir 
tvirtina, kad iš tiesų didelė laimė ištiko 
tas tautas, kurios pateko rusams į nagus. 
Jeigu jų nebūtų užėmę rusai, tai jos būtų 
patekusios į kieno nors kito vergiją. Ar 
joms nebūtų šiandien geriau laisvėms?

Pagal tuos propagandininkus išeitų, kad 
ne. Štai kaip nesigėdindamas „Bolševik“ 
žurnale 1950 m. Nr. 13 rašė M.D. Bagirov 
dėl Kaukazo tautų: „18 ir 19 amžiais 
Kaukazo tautos buvo atsidūrusios prieš 
opų savo tolimesnės ateities klausimą. Jos 
galėjo būti prarytos ir pavergtos atsiliku
sių ir feodalinių Turkijos ir Irano, arba 
prijungtos prie Rusijos. Prijungimas prie 
Rusijos buvo vienintelis galimas kelias 
joms ekonomiškai ir kultūriškai plėtotis. 
Nepaisant carinių kolonizatorių sauvalia
vimo ir žiaurumo, Kaukazo prijungimas 
prie Rusijos suvaidino teigiamą ir pažan
gų vaidmenį Kaukazo tautų istorijoje. 
Bendravimas su rusų tauta, bendra kova 
kartu su rusų darbininkais ir valstiečiais 
prieš carizmą ir jo despotizmą, naudoji
masis rusų kultūra, ryšiai su pažangiau
siais rusų revoliucinės minties atstovais 
kėlė materialinę ir dvasinę Kaukazo tau
tų kultūrą ir davė joms akstino išvystyti 
revoliucinį judėjimą jose“.

Tokie tvirtinimai, žinoma, būtų juokin
gi, jeigu nebūtų liūdnai imperialistiški.

Nauju
Dėl istoriškosios popiežiaus kelionės į 

šv. žemę yra pasisakiusi visa Vakarų spau 
da, teigiamai vertindama ją. Štai austrų 
„Die Presse“ rašo:

„Su šia maldininkiškąja kelione Romos 
Bažnyčia pradėjo žygį į šį pasaulį. Pau
lius VI pirmoje kryžkelėje susitiko orto
doksų patriarchą. Tame kelyje susiras dar 
ir kiti. Net ir priešai“.

Protestantiškasis olandų „Treuw“ siūlė 
saviesiems peržiūrėti užimtąsias pozicijas. 
Šis laikraštis rašo:

„Mums nei Romos, nei graikų katalikų 
Bažnyčia nėra kokia nors nepažįstama nau 
jiena. Dėl to mums ir aišku, kad Bažnyčių 
istorijoje vyksta revoliucija. Bažnyčios su 
ka nauju keliu. Protestantai turėtų Bažny
čios Susirinkimo atsišaukimą suprasti 
kaip kvietimą. Mes privalome būti gerai 
susipažinę su tuo, kas Roma yra, kas ji 
nori būti ir kas ji bus, o taip pat su tuo, 
kas mes esame, kuo norime ir kuo galėtu
me būti“.

Prancūzų „La Nation“ ypač iškelia po
piežiaus susitikimą su patriarchu Atenago 
ru, rašydamas:

„Koks begalėtų būti žavesnis vaizdas vi
sai žmonijai, kaip tasai, kai Paulius VI ir 
Atenagoras ėjo ranka rankon kartu? Tai 
mostas, kokio lauktų baimės ir bado iškan 
kinta žmonija iš atsakingųjų politikų“.

Popiežiaus įtakos didėjimą dėl tos kelio
nės šitaip nusako britų „The Times“:

„Ši maldininkiškoji kelionė dar labiau 
keičia pažiūrą į popiežius. Nuo dabar po
piežiaus jau nebebus galima įsivaizduoti, 
kaip figūros, kuri iš tolo užmatoma Vati
kano balkone. Dabar jis turės būti vertina 
mas taip pat, kaip ir kiti didieji valstybių 
vadai. Šitai reiškia laimėjimą visam pa
sauliui“.

Politines pasėkas popiežiaus kelionėje 
įžiūri britų „Daily Mail“.

„Popiežiui priklauso pasaulio pagarba ir 
padėka“, rašo tas laikraštis. „Jo dvasinė 
kelionė turės ir politinių pasėkų tiek Ro
mos katalikų Bažnyčiai, tiek ir už jos ribų. 
Jis parodė, kad yra pasiryžęs tęsti miru
siojo Jono XXIII reformas, ypač nukreip
damas pastangas į sugyvenimą su kitomis 
religijomis ir kitomis politinėmis santvar
komis“.

Amerikiečių „N.Y. Herald Tribūne“ pa
žiūra į kelionę yra šitokia:

„Susitikdamas su patriarchu Atenagoru, 
popiežius paruošė kelią užlyginti prarajai 
tarp Rytų ir Vakarų Bažnyčių. Parodęs to-

keliu
kį taikų geros valios ir nuolaidomis remia
mą pavyzdi, jis dabar galės daryti stipres
nio moralinio poveikio visų religijų tikin
tiesiems ir valstybių vadams. O pati jo 
maldininkiškoji kelionė yra didžiai reikš
mingas įvykis religijos istorijoje“.

Tokį pat džiaugsmą reiškia ir amerikie
čių „The New York Times“, didžiai vertin
damas popiežiaus galimą įtaką ateičiai. 
Laikraštis rašo:

„Trys didžiosios Vakarų religijos — 
krikščionybė, judaizmas ir islamas — tas 
tris dienas rodė viena kitai sandoros mos
tą. Tai yra ypatingas, jeigu ne vienintelis 
toks įvykis religijų istorijoje. Tačiau kaip 
gi yra su ta tikrąja taika? Su liūdesiu ten 
ka pasisakyti dėl žmogaus prigimties, kad 
po 2000 metų dar neviešpatauja taika, 
kad baimės apimtą pasaulį dar tenka tvar 
kyti baisiomis priemonėmis. Kelias į pa
saulinę taiką yra labiau akmenuotas ir il
gesnis už bet kokią maldininkiškąją kelio
nę. Dėl to galima vien gyventi viltimi, kad 
toji dvasia, kuri trykšta iš popiežiaus Pau
liaus žodžių, išjudintų valstybių vyrus“.

PREZ. JOHNSONO UŽSIENIO
POLITIKA

Dėl Amerikos prezidento kalbos į tautą 
pačių amerikiečių „The New York Times“ 
rašo:

„Prez. Johnsonas išryškino galutinius 
taikos tikslus ir tuos tiesioginius uždavi
nius, kuriuos tenka spręsti statant tiltą 
ties Rytus ir Vakarus skiriančia praraja. 
Prezidentas pasisakė už jėgos panaudoji
mą be provokacijų, už nuosaikumą ir už 
taikos, o ne karo ginklus. Užsienio politiko 
je prezidentas užsimojęs remtis pasitikė
jimu, keldamas iš naujo būtinumą nusi
ginkluoti“.

Britų „The Guardian“ rašo:
„Užsienio politikoje, kaip ir vidaus rei

kalais, prezidentas, kaip matyti, jaučia rei 
kalą bandyti nugalėti biaurias kliūtis, su 
kuriomis jam tenka susidurti. Atrodo, kad 
jis yra pasiryžęs vykdyti savo pirmatako 
politiką atsargiai, bet kartu ir drąsiai sie
kiant atoslūgio Rytų - Vakarų santykiuo
se. Prez. Johnsonas negali vienašališkai 
išsijungti iš ginklavimosi lenktynių dėl tos 
aiškios priežasties, kad tai galėtų reikšti 
savižudybę. Tačiau jo pasiūlymas suma
žinti ginklavimosi išlaidas rodo norą imtis 
šiek tiek rizikos, kad ginklavimosi varžy
bos šiek tiek sulėtėtų“.

R Seįitųn/oS DIENOS "Į
KRUVINOS RIAUŠĖS PANAMOJE

Kanalo zonoje Panamoje sausio 9 d- pa
namiečiai pradėjo riaušes, degindami ir 
naikindami viską, kas priklauso amerikie
čiams. Vėliau antiamerikietiškos riaušės 
persimetė į Panamos miestą. Po pirmosios 
paros 27 asmenys žuvę, 294 sužeisti. 2 ame 
rikiečių kariai buvę minios užmušti.

Panamos vyriausybė dėl tų riaušių pa
reikalavo Saugumo Tarybą įsikišti ir visą 
kaltę meta JAV-bėms.

O kalti iš tiesų buvę amerikiečiai stu
dentai. Neprisilaikydami sutartos tvarkos, 
jie kanalo zonoje prie savo mokyklos iškė
lė amerikietišką vėliavą. Tada panamie
čiai studentai atsidūrę kanalo zonoje ir 
šalia iškabinę savo vėliavą. Panamiečiams 
buvę įsakyta pasišalinti, bet naktį į kana
lo zoną jau grįžo masės ir pradėjo riaušes.

RIAUŠĖS INDIJOJE
Kalkutoje, Indijoje, buvo prasiveržusios 

daug aukų pareikalavusios religinės riau
šės tarp indusų ir muzulmonų.

PIRMASIS PERVERSMAS
Prieš 34 dienas nepriklausomybę gavu

siame Zanzibare įvykdytas perversmas. 
Apie 600 ginkluotų sukilėlių nuvertė sul
toną ir jo vyriausybę.

KAS ŠAUDĖ Į PREZIDENTĄ?
Ganoje suimtas buvęs opozicijos kandi

datas į prezidentus Dr. Danqua.
Taip pat pašalinti iš pareigų 9 aukštieji 

krašto policijos pareigūnai, ir 2 jų suimti.
Tas suiminėjimas ir šalinimas siejamas 

su paskutiniuoju pasikėsinimu prieš prezi 
dentą.Dr. Nkrumą, nes skelbiama, kad į 
prezidentą šovęs policininkas.

BRITŲ AUTOBUSAI KUBAI
Britų firma įvykdė Kubos užsakymą — 

pagamino jai autobusų ir jų dalių už 4 mi
lijonus svarų.

Pristatys Kubai tuos autobusus Rytų 
Vokietijos laivai po šimtą kas mėnuo.

PREZ. JOHNSONO PLANAI
Prez. Johnsonas norėtų, kad JAV kong

resas šioje sesijoje pilietinių teisių reikalu 
padarytų tiek, kiek iki šiol nebuvo pada
ryta — per 100 sesijų.

Be to, prezidentas nori, kad kongresas 
nedelsdamas priimtų mokesčių sumažini
mo įstatymą, pagerintų socialinio draudi
mo tvarką, pasirūpintų pakelti švietimą, 
įkurtų daugiau bibliotekų, pastatytų dau
giau ligoninių.

SĖKMINGA KELIONĖ BAIGTA
Popiežius Paulius VI baigė savo sėkmin

gąją kelionę į šv. Žemę.
Apaštališkoje delegatūroje Alyvų Kalne 

jis buvo susitikęs su Rytų Bažnyčios pat
riarchu Atenagoru (pirmas abiejų Bažny
čių susitikimas po 500 metų).

Popiežius sutaręs su patriarchu imtis 
iniciatyvos, kad būtų sudaryta visų krikš
čioniškų Bažnyčių atstovų taryba.

BRITŲ ARMIJOS SVETUR
Kadangi Britanija turi nemaža įsiparei

gojimų svetur, tai svarstoma, ar ji ne per 
maža turi armijoje žmonių.

Šiuo metu britai turi apie 190.000. Iš jų 
53.000 laikoma Vokietijoje, 6.000 Kipro sa
loje, 6.000 Borneo, 5.500 Hongkonge, 5.500 
Kenijoje, 5.000 Adene, 3.000 Malazijoje, 
daugiau kaip 1.000 Berlyne, Britų Gvijano 
je ir Libijoje, kiek mažiau Gibraltare ir 
Swazilande.

PRANAŠO PLAUKAS SURASTAS
Sriganare, Kašmire, buvo kažkas pavo

gęs iš moskos didelę relikviją — pranašo 
Mahomedo plauką.

Padėtis buvo pavojingai įtempta, tačiau 
vyriausybė paskelbė, kad relikvija surasta 
ir moskos prižiūrėtojai atpažinę ją.

Tačiau padėtis galėtų vėl pasidaryti rim 
ta, jei įtarimams išaiškinti būtų paskirta 
komisija ir ji vėl imtų abejoti, ar relikvija 
yra tikra.
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LIETUVISKASIS „OMARAS“ RAŠO Algirdas Gustaitis

dininkas, nors tikintieji jo išlaikymui ir 
moka mokesčius. Jis yra Kristaus tarnas. 
Jis turi skelbti ir vykdyti tai, ką Kristus 
jam nurodo, o ne tai, kas patinka tikin
tiesiems. Kristus ne kartą reikalauja per
spėti ir papeikti, paraginti ir išjudinti iš 
nerangumo ir aptingimo. Kunigo elgesio 
norma: ne tai, kas patinka žmonėms, bet 
tai, ko nori Kristus. Lygiai tokia pat turė
tų būti ir žmonių apie kunigą sprendimų 
taisyklė.

Kleofas Jurgelionis gimė 1886 sausio 1 
d. Kupiškyje, Lietuvoje. Mirė 1963 gruo
džio 24 d. Riverside, Calif. JAV. Vertėjas, 
režiserius, žurnalistas, poetas, rašytojas. 
Redagavo „Lietuvą" (Čikagos), „Draugą", 
į„Naujienas", „Tėvynę", „Laisvąją mintį“ 
ir kt. Be plačiai žinomų jo vertimų, origi
nalių knygų, yra išvertęs garsiuosius per
sų poeto Omaro Chajamo (1034-1123) 
„Rubajatus", reikšmingesniąsias jo dalis. 
Kaip man sakė dr. P. Luomons. Kleofas

KLEOFĄ JURGELIONĮ Į KITĄ PASAULĮ IŠLYDĖJUS
son, iš Lutheran Church of The Cross, Ri
verside, Calif. Kaip ponia H. Jurgelionie- 
nė sakė, jos vyras Kleofas bijojęs mirti. 
Priėmęs šv. Komuniją jautęsis ramiau. 
Mirė 1963 gruodžio 24 d. 7 vai. 45 min. 
ryto.

Magnolijų koplyčioje (Chapel of the 
Magnolias) atsisveikinimo apeigoms vado
vavo Bernardas Brazdžionis, pradėjęs 
jautriu lyriniu posmu. Senųjų Amerikos 
lietuvių vardu kalbėjo dr. Petras Luo
mons (Luomonas). Ir Marija Aftukienė, 
pabrėžusi velionies Kleofo Jurgelionio 
įvairiopą talentą, daugeliui nežinomą jo 
kaip režisoriaus talentą, nes jis mokydavo 
ir jo nuolankiai klausydavo net vadinama
sis lietuviško teatro tėvas Vaičkus, taip 
pat daug jaunesniųjų. P. Orintaitė-Janu- 
tienė paskaitė-padeklamavo velionies eilė
raštį iš knygos „Glūdi liūdi“.

Velionies laidotuvių knygoje užbaigia
me pirmąjį parašų puslapį.

Visi kviečiami ir vykstame į p.p. Jurge
lioniu rezidenciją 4465 Elora Court, River
side, Calif. Gražiai pavaišinami. Ant sie
nos sukabinta Kalėdoms gautų sveikini
mų dalis. Tarp jų matome ir su savo pa
vardėmis. Nejautėme, kad vos gavęs pasi
trauks, nesulaukęs sveikinimo dienos — 
Kalėdų...

Jų kieme, kur prieš porą metų fakelų 
šviesoje, vakarop ir vakare, skaitėme „Ru- 
bajatus“. Kleofas Jurgelionis ir Alė Rūta. 
Tada gėrėme raudoną vyną, kaip daryda
vo senasis persas Omaras; tada, atseit 
1961 spalio 1 dieną. Dabar ten suėjo kele
riopai daugiau velionies artimųjų, kaimy
nų. Paskutinės kelionės žemėje pagerbi
mui, išlydėjimui. Padaryta nuotraukų, 
nufilmuota.

Artėja 2 vai. — paskutinės laidojimo 
apeigos liuteronų bažnyčioje. Iš čia pirmo
je mašinoje vyksta velionies žmona, jos 
motina, jos brolis ir lietuvių rašytojų at
stovai: Bernardas Brazdžionis su Ale Rū
ta. Kitos mašinos, kurių susidarė kelioli
ka, juda paskui.

Visi po du eilutėje įeina į liuteronų Kry
žiaus bažnyčią (Church of the Cross). Čia 
jau amerikiečių dauguma. Priešais alto
rių uždengtas karstas su velioniu. Eilė vai
nikų. Karsto dešinėje visų gražiausias, su 
baltomis ir raudonomis rožėmis, vainikas; „Mūsų mašiną“ ponai Griniai kviečia į sve 
ant jo raudoni kaspinai auksinėmis raidė
mis: From Lithuanian Writers Associa
tion; antrame: To Lithuanian Poet K. Jur
gelionis.

Pastorius Carlson praveda laidojimo 
apeigas. Visi kviečiami giedoti iš storo, 
kelių šimtų puslapių, giesmyno anglų kal-

pirmininkas Bemar- 
Rašytojų Draugijos 
paprašys velionies 

reikės pasistengti iš-

pranešė 
švaistui, 
gauname 
Valandų

velionies

Kleofas Jurgelionis gyveno ir mirė Ri- 
veslde, Calif., apie 60 mylių nuo Los An
geles. Smulkų „kelionės žemėlapį“ užsira
šė Bernardas Brazdžionis telefoniniame 
pasikalbėjime su velionies žmona.

Beveik visą kelionės laiką šnekučiavo
mės literatūrinėmis temomis, paliesdami 
velionį, jo amžininkus, gyvus ir mirusius. 
Rašytojų Draugijos 
das Brazdžionis su 
sekretore Ale Rūta 
rankraščių, kuriuos
spausdinti. Tikimasi, velionies žmona su
tiks. O ką daryti, jei paprašys pinigų už 
rankraščius iš anksto... Gal neprašys, nes 
beveik mus visus asmeniškai pažįsta, kai 
1961 m. spalio 1 d. Dailiųjų Menų Klubo 
nariai aplankė Kleofą Jurgelionį jo namuo 
se Riversideje, buvo nuoširdžiai priimti, 
pavaišinti abiejų Jurgelioniu. Tada gėrė
jomės Kl. Jurgelionio lietuvišku vertimu 
iš Chajamo Omaro „Rubajat“. Lietuvių 
rašytojų vardu jam įteikėme dovaną (žr. 
„Vienybės“ 1 puslapį 1961 spalio 13 d., 
Nr. 39; tada „Vienybę“ leido ir redagavo 
Juozas Tysliava, tuolaikinis Lietuvių Ra
šytojų Draugijos pirmininkas).

Po valandos ir 15 minučių sustojome 
inž. Liūto Griniaus (buv. Lietuvos Res
publikos Prezidento sūnaus) namuose Ri- 
versidėje. Jis pirmas apie mirtį 
rašytojams, paskambinęs Juozui 
Bernardui Brazdžioniui. Tenai 
paskutines naujienas, sekančių 
tvarkaraštį.

Vykstame pagerbti pašarvoto
į Chapel of the Magnolias, 9646 Magnolia 
Ave., Riverside. Ramiai apšviestame kam 
baryje, juodame karste prie sienos guli 
velionis a.a. Kleofas Jurgelionis. Verkda
ma kiekvieną pasveikina velionies žmona 
Henrietta. Mūsų net pavardes prisimena. 
Raminame. Kambaryje jau randame 
„Naujienų“ dienraščio bendradarbį Kazi
mierą Janutą-J. Klauseikį su žmona rašy
toja Petronėle Orintaite-Janutiene, poetę 
Daną Mitkienę, visuomenininkę M. Aftu- 
kienę, dr. P. Luomons ir keletą kitų lietu
vių, porą amerikiečių. Keletas vainikų.

Henrietta Jurgens-Jurgelionienė mums 
pasako, kad jos vyras Kleofas Jurgelionis 
keletą paskutinių mėnesių sunkiai sirgęs 
ir 3-4 savaites prieš mirtį susitaikė su 
Aukščiausiuoju, iš liuteronų kunigo pas
toriaus Carlson rankų priėmęs šv. Komu
niją. Jam buvo pasiūlyta sugrįžti į Romos 
katalikų tikėjimą, kokiu jis buvo kūdi
kystėje pakrikštytas, bet atsisakęs. Iš dva
sininkų prisileidęs ir mielai kalbėjęsis tik
tai su liuteronų kunigu pastorium Carl-

ba. Kiek mokėdamas giedu. Atrodo, ir ki
ti lietuviai taip pat. Greta manęs stovin
tis Juozas Švaistas vis dairosi j giesmyną, 
kurių per abu turime vieną. Pirštu rodau 
eilutes. Ans stipriai pasimirksėjęs išsitrau 
kia akinius, užsideda, ir jau mudu abu 
traukiame.

Dvasininkas pasako turiningą, rimtą 
pamokslą angliškai, keletą kartų pagar
biai paminėjęs Lietuvą, lietuvius. Po to 
kviečia lietuvių rašytojų atstovus pasaky
ti atsisveikinimo kalbas.

Priekin išeina Bernardas Brazdžionis. 
Kalba lietuviškai, pakeltu, beveik dekla
muojamu balsu, skambančiu lyg pamal
džiai. Lietuvių rašytojas, poetas, litera
tas, spaudos bendradarbis, kultūrininkas 
Kleofas Jurgelionis, slapyvardžiu pasirin
kęs Kalėdų Kaukės vardą, atsiskyrė su 
šiuo pasauliu Kūčių dieną; nusiėmė Kalė
dų Kaukę prieš pat Kalėdas. Kalba ir Ka
lėdų Kaukės posmais. Užbaigia: Tebūnie 
visų viena prasmė.

Atsisėda pirmoje eilėje. Keliasi greta jo 
sėdinti Alė Rūta. Išėjusi priekin pagarbiai 
peržvelgia sėdinčiuosius, pasigėri gražia 
liuteronų bažnyčia ir joje laikomomis lai
dojimo apeigomis žymaus lietuvių rašto 
vyro garbei. Kondensuotai peržvelgia kū
rybingą Kleofo Jurgelionio gyvenimą, taip 
gerbtą, mylėtą jo kartos ir jaunesniųjų 
lietuvių literatų. Jinai kalbėjo angliškai. 
Tikrai puikiai išreiškė nuotaiką sodriai 
prasmingais sakiniais.

Pastorius Carlson švedų kilmės, dėkoja 
lietuviams, kurių dauguma, jei ne visi čia 
esantieji, yra Romos katalikai, bet, kaip 
dera geriems krikščionims, noriai atvyko 
į liuteronų bažnyčią atiduoti pagarbos mi
rusiam kolegai, gražiai talkino šioms iškil
mėms, tuo įrodę savo aukštą toleranciją 
ir mums, Amerikoje gimusiems, parodė 
pasigėrėtiną savo lietuvių kultūros hu
maniškumą, tuo palikdami gražiausius 
prisiminimus apie Europos šiaurėje ken
čiantį garbingą kraštą, vardu Lietuva.

Dar viena bendra giesmė. Visi eina po 
vieną pro pastorių Carlson. Ir dalyvavę 
lietuviai. Spaudžiame ranką, vienu ar ke
letu žodžiu, kaip bažnyčioje dera, dėko
jame.

Iš bažnyčios išėję, skirstomės kas sau.

Jurgelionis lietuviškas to vertimo ištrau
kas skaitęs Chicagoje 1927 metais. Laikas 
nuo laiko vertimą taisydavo. Kai 1961 spa
lio 1 d. atsilankėme pas poetą, primygti
nai jį prašiau, kad vertimą išleistų dau
giau netaisydamas. Vėliau visad bus gali
ma papildyti, tobulinti. Pagaliau jisai su
tiko, bet skundėsi nežinąs leidyklos, sutin
kančios vertimėlį atskirai išleisti. Pasiū
liau kreiptis į „Nidos“ leidyklą Londone. 
Anglijoje. Jisai sakėsi neturįs adreso. Už 
poros dienų pasiunčiau adresą, priedo pri
dėjęs „Europos Lietuvį“, kurio adresu 
kreipiantis bus pasiekta ir „Nidos“ knygų 
leidykla. Tuo reikalu jis man daugiau ne
rašė. nors 1961 spalio 22 d. laiške yra sa
kinys: „Pradėjau nesveikuoti — širdies 
liga“. Prieš trejetą savaičių (1961 spalio 
1 d.) jis nesiskundė, o raudono vyno, kaip
vienuoliktojo šimtmečio Omaras, išgėrė
daugiau už kiekvieną mūsų, įskaitytinai

čius. Sustojame, spėjame padaryti porą 
nuotraukų. Bernardas jaunajai Audrutei 
Griniūtei dovanoja vieną savo knygučių 
jaunimui, čia pat ją dedikavęs eilutėmis.

Ta pačia mašina, tas pat šoferis, tie pat 
žmonės parvyko ton pat vieton. Šj kartą 
nereikės naujų nekrologų...

Kunigas yra Dievo paslapčių saugotojas 
ir dalintojas. „Todėl ir reikalaujama iš 
teikėjų, kad kiekvienas būtų rastas ištiki
mas“. Dievo paslaptys kunigui tik patikė
tos; jis negali jų savo nuožiūra naudoti, 
negali jų pakeisti. Jo pareiga dalinti 
tiems, kurie vertai prašo, malones dalinti 
kaip malones, tiesą skleisti kaip tiesą. 
Vargas jam, jei jis imtų skelbti iškreiptą, 
sudarkytą, į kampą nustumtą evangeliją!

Kartais būna nesąžiningų kunigų, kurie 
su Dievo paslaptimis elgiasi kaip su sau 
priklausančiais daiktais. Bet didžiausioji 
kunigų dalis yra tylūs, ištikimi užvaizdos. 
Jie pagarbiai ir rūpestingai apsieina su 
jiems patikėtomis Dievo paslaptimis. 
Jiems, šv. Pauliaus žodžiais tariant, „ma
žiausias dalykas, kad aš jūsų esu teisia
mas“. Nesvarbu, ką žmonės kalba; jų išti
kimybė galioja tikrajam Viešpačiui. Juk
„mano teisėjas yra Viešpats". Kiekvie-
nam kunigui ateis atsiskaitymo diena, ir 
Viešpats pareikalaus: „Duok apyskaitą iš

(Nukelta į 3 psl.)

savo užvaizdavimo!“. Todėl Apaštalas 
švelniai, bet nedviprasmiškai perspėja ti
kinčiuosius: „Taigi, neteiskite pirm laiko, 
iki neateis Viešpats“.

Džiugios vilties paguoda skamba kunigo 
ausyse ten pat seką Apaštalo žodžiai: „Jis 
tai apšvies paslėptuosius tamsybėse daly
kus ir atidengs širdžių sumanymus. Tuo
met kiekvienam bus jo pagyrimas iš Die
vo“. Visi tie rūpesčiai, troškimai ir sieki-

KUNIGAS — DIEVO TARNAS

Daug kas, tikintieji ir netikintieji, su 
malonumu kritikuoja kunigus. Kasgi ne
žino, kad ir kunigas yra žmogus su visais 
žmogaus ribotumais ir visomis jo silpny
bėmis? Sutana prigimties nepakeičia. Be 
to, kunigo gyvenimas, darbai ir veikla yra 
daugiau negu kokio kito žmogaus (nebent 
šis užimtų ypačiai aukštą vietą) yra išsta
tyti visumos akims. Todėl nėra sunku ja
me rasti ką nors mažiau priimtino ar net 
peiktino. Ir taip šnibždama už nugaros, 
skleidžiami — paprastai kaip didelis sek
retas — nekontroliuoti gandai, apkartina
mi lengvatikiai žmonės, atšaldomi tikin
čiųjų santykiai su jų dvasios vadu.

Kritikų, matyt, netrūko ir šv. Pauliaus 
laikais. Rašydamas korintiečiams, jis jau
dinančiu nuoširdumu gina kunigus nuo 
nepašauktų jų teisėjų. „Tegul žmonės žiū
ri į mus, kaip į Kristaus tarnus ir Dievo 
paslapčių teikėjus" (1 Kor. 4,1). Kunigas 
nėra parapijos komiteto pasamdytas val-

mai, išgyventi vienatvėje, bet kartu ir vi
sa matančio Dievo akivaizdoje, visi iškęs
ti sielos skausmai ir neramumai, visa, kas 
lig tol slypėjo kunigo širdies gilumoje, bus 
vieną kartą apšviesta, visiems matoma. 
Tuomet paaiškės daug dabar nesuprastų 
dalykų. Tai, kas atrodė neatsižvelgimas, 
išsišokimas, žmonių atstūmimas, anoje 
šviesoje išryškės kaip vien gero norinčios 
širdies pastangos ir nuoširdus teisingo ke
lio rodymas. Kunigas gyvena pasaulyje, 
bet jis nėra iš šio pasaulio; ji neatstovau
ja pasauliui, bet amžinajam Dievui, visų 
Tėvui ir visatos Valdovui.

Roma T. Paulius

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
NORTHAMPTON — sausio 19 d„ 11 vai., 

Notre Dame Seselių koplyčioje, Abing
ton St.

MANCHESTER — sausio 26 d., 10.30 vai. 
BRADFORD — sausio 19 d., 12.30 vai. 
ROCHDALE — sausio 26 d., 11.30 vai.

R. LANKAUSKAS

Tiltas i jurą
ROMANAS
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Po kambarį vaikščiojo Henriko drau
gas, — lieknas aukštas vyras dryžuotomis 
kelnėmis, baltais marškiniais ir atleistu 
kaklaraiščiu. Jo plaukai taip pat buvo 
trumpai nukirpti.

— Susipažinkite, — tarė Henrikas.
— Norbertas. — Jis padavė Kęstučiui 

ranką.
Norbertas atrodė vyresnis už Henriką; 

jis turėjo vyrišką stiprią figūrą; jo griežti, 
tikslūs judesiai priminė karininko jude
sius. Rudos akys buvo įkritusios, ir po jo
mis įsirėžė tamsūs puslankiai.

Kęstutis apsižvalgė. Kambarys buvo nu
dažytas dviem spalvom: juoda ir žalia; ja
me stovėjo plati sofa, radijo aparatas, tri
kampis staliukas ir knygų lentyna prie 
sienos; lentynose stovėjo grožinės literatū
ros knygos, — nedaug knygų, bet beveik 
visos geros. (Kam krauti į lentynas šlamš
tą? Ne kartą jam teko matyti lentynas, 
prigrūstas knygų, tačiau tiek maža iš jų 
tebuvo vertos skaitymo ir pagarbos; tai 
primindavo nereikalingą dekoraciją.)

— Jūs jaukiai įsikūrėte, — tarė Kęs
tutis.

— Jaukiai? — Norbertas šyptelėjo; visą 
laiką nuo jo lūpų nedingo ironiška šypse
na. — Siūlau išgerti.

Jis paėmė iš lentynos tuščią taurelę ir 
ipylė Kęstučiui degtinės.

— Aš negeriu baltosios, —tarė Kęstutis.
Henrikas nusijuokė:
— Klausyk, Budrikai, jis negeria degti

nės! (Jie kreipdavosi vienas į kitą ne var
dais, bet pavardėmis). Ką tai reiškia?

— Jei negeria, tai gers. Mes irgi iš pra
džių negėrėme; viską išmėginome: sausą 
vyną, šampaną, konjaką... Dabar sustojo
me ties degtine. Pats rimčiausias gėrimas! 
Na, į sveikatą.

— Alkoholis — mūsų brolis, — tarė 
Henrikas.

—Norber- 
kvaršinti 
Gersime, 

nesvarbu.

Kęstutis išgėrė.
— Ar ilgai jūs išlaikysite, šitaip ger

dami?
— Mes apie tai negalvojame, 

tas užsidegė cigaretę. — Kam 
sau galvą šitokiais klausimais? 
kol galėsime, paskui... Paskui
Mes gerai jaučiamės, sveikata geležinė.

— Sveikata vieną gražią dieną sušlu
buos. Ir kas tada? Geriau darytumėt kas 
rytą mankštą, jsivestumėt griežtą dieno
tvarkę, maudytumėtės jūroje...

Norberto lūpomis nuslinko ironiška šyp
sena. Henrikas kvatojosi.

— Dieve, kaip jis kalba! Budrikai, tu 
tik paklausyk, kaip jis kalba. Tiesiog šven 
tasis Pranciškus Asyžietis! — Jis liovėsi 
kvatojęs. — Velniai rautų, aš visai užmir
šau, kad jis daktaras. Tad štai, klaušyk, 
gerbiamasis daktare: mes jau viską išban
dėme: darėme kas rytą mankštą, bėgome 
į jūrą maudytis, skaitėme knygas, rūkėme 
pypkes, auginome barzdas, ir galų gale 
mums viskas įgriso. Taip, gerbiamasis 
daktare, Įgriso. Ką jūs mums dar pasiūly
site? Koki receptą parašysite? Aha, jūs 
tylite? Kur dėti laiką, kai grįžti iš darbo? 
Darbe viskas eina savo keliu: statybos, 
planai, susirinkimai ir taip toliau... O ką 
veikti ilgais rudens ir žiemos vakarais? 
Kuo užpildyti tuštumą?

— Reikia bendrauti su žmonėmis.
— Ačiū už patarimą. Trečius metus čia 

gyvename, bet su niekuo nebendraujame.
— Kodėl?
— Neįmanoma. Žmonės nesupranta mū 

sų. Mes jiems keisti. Kažkokie pabaisos. 
Viskuo jie stebisi: ir mūsų rūbais, ir šu
kuosenomis, ir žodžiais. Aš mėginau suar
tėti su mokytojais, — nepavyko; jie pasi
piktino manim. Čia žmonės greitai pikti
nasi, jeigu tu nesi panašus į juos ir negal
voji kaip jie. Skirtingi interesai, skirtingas 
skonis...

— Gana aimanuoti, — tarė Norbertas, 

— Išgerkime. Mums dar lieka alkoholis ir 
moterys.

Jie išgėrė.
— Su vietinėmis merginomis neįmano

ma susikalbėti; jos pilnos įvairiausių prie
tarų: „Ką apie mane pagalvos? Kuo mane 
palaikys?“ Mes važiuojame kitur. Ten mer 
ginos kitokios. Man patinka mergina, kuri 
gali pasakyti: „Aš jus pagrobiu šiam va
karui!" Aš žinau, kad ji nuoširdi ir neveid
mainiauja.

— O kaip jos šoka čarlstoną. — tarė 
Norbertas.

— Dievaži, jos nuostabiai šoka čarlsto
ną! — sušuko Henrikas.

— Aš atnešiu vyno, — tarė Kęstutis.
— Duok jį šen!
Iš gretimo kambario aidėjo muzika. Kęs 

tutis žvilgtelėjo ten; ant patefono sukosi 
ilgai grojanti plokštelė. Muzika nutilo. 
Henrikas apvertė kitą plokštelės pusę. Tai 
buvo Bachas. Pusę knygų lentynos užėmė 
plokštelės su simfonine muzika. Bachas, 
Haidnas, Šumanas, Mocartas...

— Jis pamišęs dėl plokštelių, — tarė 
Norbertas, atkimšdamas vyno bonką. — 
Tempia iš visur, kur tiktai suranda; grei
tai nebebus vietos joms sukrauti. Plokšte
lių maniakas.

— Aš perklausiau jas po keliasdešimt 
kartų. Kai atsigulu miegoti, ausyse dažnai 
vis dar skamba muzika.

Bažnyčios bokšto laikrodis išmušė de
vynias; durys į balkoną buvo praviros; 
atrodė, kad dūžiai lyg metalas trupinėja 
mėlyname vakaro danguje ir krenta į kam 
barį, paskendusį tabako dūmuose. Vyno 
bonka ištuštėjo.

— O klebonas geria? — paklausė Kęs
tutis.

— Nežianu, — atsakė Norbertas. — Jis 
nori pirkti automobilį.

— Dabar visi motorizuoti, — nusijuokė 
Kęstutis. — Aš eisiu atnešti vyno.

— Eime kartu. — Henrikas užsivilko 
lietpaltį. — Iš karto žinojau, kad bus ma
ža. Tačiau perspėju: pinigų neturiu.

— Aš turiu.
Gatvelę gaubė tamsa. Jie ėjo per minkš

tą smėlį. Kvepėjo lapais. Į šešėlį liuktelėjo 
katė. Už apšviesto namo lango sėdėjo žmo 
gus, skaitydamas laikraštį.

— Žinai, aš kai kada pagalvoju, ar ne
verta man rašyti? — tarė Henrikas.

— Ką rašyti? — nesuprato Kęstutis.
— Noveles. Čia gyvendamas visko pri

sižiūri, visokių minčių ateina į galvą. Ko
dėl jų neužrašyti? Gal kam nors bus 
įdomu.

— Pamėgink.
— Tik tu nesistebėk. Kiekvienas žmo

gus turi teisę išreikšti savo mintis ir 
jausmus.

— Aš visiškai nesistebiu. Pats kartais 
tapau savo malonumui... Negalvodamas 
apie pinigus, apie žiuri komisijas, ko ne
išvengia dailininkas profesionalas. Tada 
prasideda kompromisai, o kur prasideda 
kompromisai, ten baigiasi menas.

— Deja, taip... Kai grįšim, aš tau pa
rodysiu Sezano darbų reprodukcijas.

Užkandinėje buvo kelių rūšių vyno. 
Kęstutis nupirko dvi bonkas gruziniško.

— Užteks?
— Manau, kad šiam vakarui pakaks, — 

tarė Henrikas.

Jie pasuko atgal ta pačia gatvele. Duris 
atidarė Norbertas; jis su šypsena žvilgte
lėjo į išsipūtusias Kęstučio kišenes. Kęs
tutis padavė jam vyną, ir Norbertas grei
tai atkimšo abi bonkas. Ant staliuko atsi
rado užkandžio: riekutėmis supiaustytas 
olandiškas sūris.

— Gal paklausysime džiazo? — pasiūlė 
Norbertas. — Turiu keletą neblogų įrašų. 
—Jis įjungė magnetofoną.

— Diukas Elingtonas? — paklausė Kęs
tutis.

Norbertas linktelėjo galvą.
— Man priklauso simfoninė muzika, o 

jam džiazas, — tarė Henrikas.
—- Džiazas veikia kaip narkotikai, — 

tarė Kęstutis. — Kas jį kartą pamėgsta,
— negali be jo gyventi. Beje, simfoninės 
muzikos karaliai ir džiazo kunigaikščiai 
šitame bute neblogai sutaria...

Henrikas nusijuokė.
— O. jie tikrai nesipeša. Vadinasi, iš

gersim?
— Gerkim, kol neprasidėjo atominis 

karas, — tarė Norbertas.
— In vino veritas! — Kęstutis išgėrė 

iki dugno.

Jis patogiai įsitaisė pusgulsčioje kėdė
je, apsvaigęs nuo vyno ir cigarečių. Jam 
buvo malonu taip sėdėti, jaučiant burnoje 
rūgštoką vyno skonį; nesinorėjo niekur 
eiti; jį užvaldė ramumas; praeitis, ateitis
— visos sąvokos pasidarė tolimos ir ne
reikšmingos. Tačiau širdy pamažu kaupė-

si kažkoks kartėlis. Gal tai buvo nusivyli
mas šituo vakaru?

Kambary skambėjo džiazas;; lėtai suko
si kasetės; melodijos tvino, plakėsi į sie
nas, užliedamos erdvę kaip šėlstančios jū
ros bangos. Vynas pamažu seko bonkose. 
Greit jos bus tuščios ir tada reikės išeiti. 
Jie buvo jau gerokai įgėrę.

— Aš turiu nuotaką! Aš turiu nuotaką!
— dainuodamas sušuko Henrikas.

— Ne nuotaką, o sužadėtinę, — nusi- I 
juoke Norbertas. — Jis pakvaišo nuo 
plokštelių.

— Taip, sužadėtinę. Pagaliau — koks 
skirtumas? Aš rašau jai laiškus.

— Gerai, kad yra kam rašyti, — tarė 
Kęstutis. — O aš neturiu sužadėtinės. Ir 
niekam nerašau. Velniop visą tą kvailą 
meilę!

— Be meilės neįmanoma egzistuoti, — 
tarė Henrikas. — Tu pats netiki tuo, ką 
sakai. Greit bėgiosi kaip šunytis paskui 
kokią nors merginą.

Henrikas sako teisybę... Velniai rautų, 1 
argi visą vakarą jis nesvajojo apie Daivą? 
Kodėl Daiva neišeina jam iš galvos?

Henrikas atkišo jam storoką romaną.
— Skaitei?
— Mėginau, bet įveikiau tik keletą pus

lapių. šlamštas!
— Ir aš taip manau. Nuobodybė.
Balkono durys buvo atviros; Henrikas 

švystelėjo knygą į lauką; pro muzikos 
triukšmą nesigirdėjo, kaip ji nukrito ant 
žemės.

— Parodyk Sezaną.
Henrikas atnešė monografiją; tai buvo 

Prahos leidinys.
— Imk. Kas kitas galėjo nutapyti to

kius obuolius?
— Niekas. Tik Sezanas. Kuklus, drovus 

senukas, kuris eidavo per miestelį, palydi
mas įžūlių vaikų riksmo, kuris peršalo 
betapydamas ir po to mirė... ne, nežiūrė
siu. Negaliu. Šiandien aš per daug išgė
riau, kad galėčiau džiaugtis jo natiurmor
tais. Nusikaltimas girtam žiūrėti Sezano 
darbus. Aš einu namo, tai yra į viešbutį...

— Išgėrėm visą vyną. — Norbertas i 
vartė rankose tuščią bonką.

— Aš einu, — pakartojo Kęstutis. — 1 
Labanakt, vyručiai! Jums reikės rytoj I 
anksti keltis. — Jis staiga suvokė, kad I 
tarp jo ir jų — platoka praraja.

(Bus daugiau)
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Netikėtas sienos uždarymas ir M. Ži
linsko nemalonus iš Kauno pranešimas 
nieko gero nelėmė. Kaune likusios vyriau
sybės nuotaikos respublikos prezidento 
atžvilgiu buvo pakitusios, ir ji, greičiau
siai Sovietų Sąjungos atvykusių aukštųjų 
pareigūnų verčiama, ryžos net prievarta 
respublikos prezidentą grąžinti. Tad sku
biai respublikos prezidentas A. Smetona, 
krašto apsaugos ministras gen. K. Mustei
kis ir teisingumo ministras dr. A. Tamo
šaitis sėdo j Nr. 1 automobilį ir išvažiavo 
į pasienio pereinamąjį punktą. Iš Lietu
vos pusės kelio barjeras buvo nuleistas, ir 
automobilis, prie jo privažiavęs, sustojo. 
Iš jo išlipusiems ir prie barjero priėju
siems gen. K. Musteikiui ir dr. A. Tamo
šaičiui pasienio sargybinis pasakė, kad 
siena esanti uždaryta ir jos pereiti nega
lima. Tada gen. K. Musteikis paklausė ke
turių vokiečių sargybinių, stovinčių prie 
barjero, ar vokiečiai įsileidžia vykstančius 
į Vokietiją. Šie atsakė, kad leidžiama vi
siems pereiti sieną.

Gen. K. Musteikiui besikalbant su vo
kiečių pasienio sargybiniais, prie jo ir ša
lia stovinčio A. Tamošaičio priėjo vienas 
lietuvis pasienio sargybinis ir paprašė, 
kad jie ateitų į raštinę pas baro viršinin
ką. Lyg nujausdamas kokias klastingas 
pinkles, gen. K. Musteikis piktai pasakė, 
kad viršininkas privaląs išeiti respublikos 
prezidento pasitikti. Ar tokio nelaukto 
atsakymo ar kurių kitų priežasčių veikia
mas, pasienio sargybinis griebė gen. K. 
Musteikį už rankos, šis greit susiorientavo 
ko tuo siekiama, staiga ištraukė sargybi
nio sučiuptą ranką ir pralindo pro barje
ro apačią į Vokietijos pusę.

— Užtaisyk šautuvus! — kariška ko
manda perskrodė nakties tylą.

Sutarškėjo užtaisomų šautuvų spynos. 
A. Smetona juste nepajuto, kaip iš maši
nos atsidūrė pakelėj. Dr. A. Tamošaitis 
nuo barjero pasitraukė ir nužingsniavo 
atgal. Virtinė automobilių artėjo prie per
einamojo punkto. Privažiavę vidukely 
esančią prezidento mašiną, jie sustodavo. 
Gen. štb. pik. Itn. Stp. Žukaitis atėjo prie 
respublikos prezidento, ir tuoj abu dingo 
nakties temsoj. Visa tai vyko žaibišku grei 
čiu, impulsyviai, lyg nežinia dėl ko pradė
jus griūti namui, iš kurio vieni bėgo. o ki
ti neleido. Rodos, ne tik mašinos, bet ir lai
kas sustojo, viską paversdamas siaubinga 
klaikuma.

Iš pasienio sargybos punkto atbėgę gink 
luoti sargybiniai grasindami reikalavo ap- 
sigrįžti ir važiuoti atgal. Visa tai buvo ne 
slogus sapnas, bet kraupi tikrovė, viską 
nustelbęs grėsmingas pavojus. Iš jo kaip 
nors ištrūkti, įveikti nuolat didėjančias 
kliūtis prasiveržti — buvo svarbiausias vi
sų rūpestis.

Julius Smetona, dairydamas Kybartuo
se, kaip lengviausia ir saugiausia būtų 
pereiti žalioji siena, netikėtai sutiko Ky
bartų policijos nuovados valdininką K. 
Morkūną ir jam atvirai papasakojo keis
tus įvykius prie pereinamojo punkto. Jais 
buvo užkirstas kelias respublikos prezi
dentui legaliai pereiti Lietuvos sieną, ir 
norima jėga grąžinti į Kauną, kur jis, pa
ll!.... i..... i....... limn........... mu..... ....................... i..... ............. .....................................i....... i.... .................. mm....

Plokšteles išleido AIDAS Records,
Ill. GR

7203 South Western Ave, Chicago, 
6-2800.

tekęs į okupantų rankas, bus prievartau
jamas įteisinti jų smurto veiksmus.

— Prezidentas būtinai turi pasitraukti 
iš Lietuvos. Gal jūs galėtumėte jam padėti 
pereiti sieną, — pasiteiravo Julius Smeto
na nepažįstamo ir niekad ligšiol jo nema
tyto policininko, kurio šauni bei žvali ka
riška išvaizda kėlė pasitikėjimą ir rodė jį 
esant atviros širdies žmogumi, o ne klas- 
čių ir bailį.

— Gerai. Mielai padarysiu, — nė kiek 
negalvodamas, bematant sutiko K. Mor
kūnas.

K. Morkūnui Kybartai buvo gerai pa
žįstami, ir jis respublikos prezidentą A. 
Smetoną ir jo palydovus vedė į pasienį 
užuolankomis, kad niekas iš pašalio jų ne
pastebėtų ir nepraneštų pasienio sargybi
niams ar kitiems, įpareigotiems respubli
kos prezidento neišleisti per sieną.

— Žmonės vaikščiojo patamsyje, pus
balsiai kalbėjo ir kažko laukė, — miglotai 
prisimena A. Smetona taip neseniai jį 
smarkiai sukrėtusius įvykius. — Šit ir 
mano sūnus, priėjęs mane, pasakė radęs 
vieną jauną policininką, kurs žadėjęs ma
ne tikrai pervesti anon pusėn. Sūnus pali
ko ir grįžo į mūsų automobilius. Juk svar
biausia, kad prezidentas nebūtų sulaiky
tas, o kitiems maniesiems gal pavyks pas
kum, jei ne per tiltą, tai kitu daiktu per
eiti sieną. Taigi, gerasis policininkas vedė 
mane, pik. Žukaitį, Adomavičių ir Čiuode- 
rį atgal nuo tilto viena gatve, paskum 
skersgatviais, pasuko kaip ir atgal, vedė 
palei visokius namus. Pagaliau pritapo į 
mus apysenis vyras (rodos, p. Misurevi- 
čius), buvęs prie.vakarienės, jau vienmarš 
kinis, besiruošęs miego, su šliurėmis, ap
siaustu apsimetęs. Jis ėjo toliau su mu
mis, rodydamas taką pro savo namus, kur 
gyveno. Priėjome upelį. Atsisveikinę su 
savo geradariais (policininku ir tuo vy
ru), padėkojome jiems už tą didžią pa
slaugą, nusiavėme kojas ir perbridome 
siaurą negilų upelį. Apsiavę žingsniavo
me Eitkūnų stoties link.
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Kai respublikos prezidentas A. Smetona 

su palydovais perėjo Lietuvos sieną, buvo 
pats vidunaktis, birželio 16-tos dienos pra
džia. Gūdus, nykių minčių niaukiamas Ju
lius Smetona grįžo į gimnazijos rūmus. 
Čia iš pasienio pereinamojo punkto sugrą
žintieji buvo didžiai susikrimtę, jausda- 
mies nei pakarti, nei paleisti. Juliui Sme
tonai, jau spėjusiam kiek susipažinti su 
aplinka ir joje vyraujančiomis nuotaiko
mis. atrodė, kad jie esą supami. Tai jis- 
pats patyręs, kai netoliese nuo gimnazijos 
su šeima mėgino pereiti sieną, ir sargybi
nių buvo atgal grąžinti. Tačiau tai nepa- 
leužė jo ryžto mėginti dar kartą slapta 
eiti per sieną, ir jis siūlė per sieną eiti 
įvairiose vietose, pasiskirsčius į mažas 
grupes. M. Valušienė, nenorėdama vykti 
be daiktų, sienos perėjimo reikalu kalbė
jo su baro viršininku Žemaičiu. Jis apgai
lestavo, kad nieko negalįs padaryti, ir nuo
lat kartojo, kodėl jie sienos neperėję prieš 
11 vai. nakties, kol jis dar nebuvo gavęs 
griežto įsakymo nieko per ją nepraleisti.

Apie 0.30 vai. nakties į Kybartus iš 
Kauno atvyko delegacija, kurios tikslas 
sugrąžinti respublikos prezidentą A. Sme

PUIKI DOVANA 
BET KURIA 
PROGA!
Naujai įdainuota 
10 įvairių šokių 
plokštelė, grojant 
18 asmenų orkestrui 
ir pritariant 
vyrų TRIO.
Visos plokštelės 
rekorduotos ir 
spausdintos

R.C.A.

Visos plokštelės 
gaunamos: 
Dainora, 
14, Priory Rd., 
Kew, Surrey.

toną į Kauną. Ją sudarė finansų minist
ras inž. E. Galvanauskas, kavalerijos vir
šininkas gen. Tallat-Kelpša, šaulių Sąjun
gos vadas pik. J. Saladžius ir buv. respub
likos prezidento asmens adjutantas pik. 
Šliogeris. Atvykusieji respublikos prezi
dento A. Smetonos jau neberado.

— Ėjome visi keturi upelio krantais, 
pagal sieną ir tiltą, — pasakoja A. Smeto
na. — Juk tik keli žingsniai teskyrė mus 
nuo mūsų paliktosios Lietuvos. Ką dabar 
veikia mūsiškiai? Pavyks ar nepavyks 
jiems praeiti sieną? O gal jau ir ketintoji 
delegacija Kybartuose? Ką rasime Eitkū
nuose?... Taip mąstydami, dūlinome ta
kais ir takeliais ir atsidūrėme stotyje. Bu
vo jau po 12 nakties. Vadinasi, birželio 16 
d. pradžia. Čia radome besėdinčius gen. ir 
pik. Musteikius su žmonomis ir dukrelė
mis. Ir jų mat, išskyrus generolą, pereita 
per žalią sieną. Visa būtų gerai, tik jų 
daiktai palikę Kybartuose. Kaip juos iš 
ten gauti? Netrukus jaunas vokietis kari
ninkas, rodos, vyr. leitenantas, mus pasi
tiko ir pranešė, jog tuojau ateisiąs jo vir
šininkas ir pasakysiąs, kas mums žinoti
na. Kiek palaukus, tikrai jis atėjo ir pasi
sakė esąs Doktor Greefe. Mandagiai mus 
prakalbinęs, jis pareiškė negalįs, deja, da
bar pasakyti, ar mums būsią leista palikti 
Vokietijoje. Paklausiąs Berlyno vyriausy
bę ir duosiąs atsakymą tik rytmetį. Labai 
nusiminėme, tokią žinią gavę. Kas daryti, 
jei Vokietijos vyriausybė neleis mums gy
venti savo žemėje? Kodėl abejoja mus pri
imti? Juk mūsų (tegu ir ne visų) yra pa
sai, vieni vizuoti, kiti nevizuoti, Kaune 
Vokietijos pasiuntinybėje... Truputį keis
ta! Jei grįžtume Lietuvon, tai Maskvos 
valdovai, kurie dabar ten šeimininkauja, 
tikrai mūsų, kaip pabėgėlių, nepasigailė
tų. Sunku būtų gauti mums leidimai ir 
kurin neutraliau kraštan patekti. Tokių ir 
kitokių minčių buvome varginami.

— Mandagusis karininkas pasiūlė mums 
kiek pamiegoti, kol ateis iš Berlyno atsa
kymas. Nuvedė mus su pik. Žukaičiu šio- 
kin tokin viešbutin (geresnio nėra Eitkū
nuose), kiek toliau nuo stoties. Mums pa
rodytame kambaryje aš atsiguliau lovon, 
o pik. Žukaitis ant kanapos. Nors labai 
norėjome miego, nes kelias naktis iš eilės 
nemiegoję, tačiau negalėjome užmigti, o 
tik vartėmės, kosėme prisirūkę ir snaudė- 
me. Rodos, niekuomet gyvenime nėra bu
vę tiek liūdna, kaip dabar. Šit mes pabė
gėliai, palikę savo kraštą, taip sparčiai 
žengusį vis didesnėn gerovėn! Dabar jį 
apspito grobuonys, galžudos... Ir ką iš jo 
padarys? Ar grįšime kada ir kokį jį rasi
me? O ir mūsų pačių likimas baisi mįslė, 
kuo veršimės, kur gyvensime?... Dar blo
giau gal tiems, kurie paliko. Išnaikins, iš
žudys mūsų priaugusią šviesuomenę, su
vedžios, sugadins mūsų jaunimą. Taip ka
muojamiems sunku užmigti.

(Bus daugiau)

LIETUVIŠKASIS „OMARAS“

(Atkelta iš 2 psl.)
ir mėgėjus, kurių vienas ypač buvo pamė
gęs vyno gurkščiojimo meną Paryžiuje.

Tikėtina, Lietuvių Rašytojų Draugijai 
pavyks gauti Kleofo Jurgelionio rankraš
čius, atskiromis knygomis išleisti velio- 
nies raštus, vertimus, straipsnius; labai 
tiktų kam nors parengti, išspausdinti Kl. 
Jurgelionio monografiją.

Kleofo Jurgelionio pageidavimu, kaip 
mums sakė Jo žmona, Jo kūnas bus sude
gintas, vėliau pelenai persiųsti ir palaido
ti Čikagos Tautinėse Kapinėse.

TAURAS
(A. BRIEDIS)

3, ST. DUNSTAN'S GARDENS, 
LONDON, W.3 
Tel. AGO 4374

SIUNTINYS NR. 10

10 jardų vienos arba 3 spalvų po 3į jar
do, lygių spalvų, tamsiai mėlynos, juodos, 
rudos, pilkos ar žalsvos, su įaudimais 
kraštuose ALL WOOL MADE IN ENG
LAND, 100 proc, grynos vilnos, — su vi
sais mokesčiais tik 19 sv. 19 šil.

SIUNTINYS NR. 10 A
Toks pat kiekis 100 proc. grynos vilnos 

medžiagų, bet be {audimų kraštuose ir 
juostelėmis, panašių spalvų, tik 16 sv. 16 š.

Prie tų siuntinių jūs dar galite pridėti 
10 sv. svorio ir kitokių mūsų prekių, temo
kėdami tik už prekes. Į azijinę Rusiją — 
15 šil. priedo.

Įvairūs maisto siuntiniai iki 44 sv. svo
rio galimai žemesnėmis kainomis. Pvz., 20 
sv. grynų kiaulinių taukų, 10 sv. smulkaus 
cukraus, 10 sv. ryžių tik 12 sv. 9 šil. 3 p.

Greitas ir sąžiningas patarnavimas. Ga
rantuotas pristatymas.

KASDIENIŠKOS
SMULKMENOS

Mielas Redaktoriau,
Mūsų lietuviškasis oficiozas čia, šiaip ar 

taip, yra, tur būt, „Europos Lietuvis“.
O dar atsimename, kad tas oficiozas ne

šiojo „Britanijos Lietuvio“ vardą. Vadi
nas, jo vardo reikšmė paplatėjo. Tačiau 
aišku, kad laikraštį toli gražu ne vardas su 
daro. Galima laikraščiui duoti ir pasauli
nio platumo vardą, bet tai nereiškia, kad 
jis jau ir bus pasaulinis.

Dabar, va, gi jau turime ir „Pasaulio Lie 
tuvį“, Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
Valdybos leidžiamą laikraštį! Jo Nr. 1 pa
siekė ir Europą.

Vartome dabar jį ir galvojame, svarsto
me.

„Pasaulio Lietuvis“, deja, pasirodo ne 
kaip visiems lietuviams skiriamas bendri
nis laikraštis, bet tik kaip informacinis 
biuletenis.

O labai gaila. Dar kartą didelis vardas 
smulkiam dalykui pakrikštyti!

Argi nebūtų geriau, priešingai, net ir di
delius dalykus iš kuklurho krikštyti šiek 
tiek mažesniais vardais? O jeigu didelis 
vardas, tai jau ir dalykas turėtų būti di
delis.

žiūrėkite, ar gi nebūtų gražu, jei „Pašau 
lio Lietuvis“ iš tiesų būtų geras bendrinis 
laikraštis, skirtas visiems lietuviams? Sa
kysim, didelis savaitraštis, kuris tinka ir 
Amerikos, ir Kanados, ir Lotynų Ameri
kos, ir Australijos, ir Europos lietuviams?

—0—
Ar toks laikraštis įmanomas?
Na, pagalvokime. Man rodos, kad įmano 

mas.
Tiesa, norint turėti tokį laikraštį, daug 

kam ir daug ko reikėtų atsižadėti. Daug 
visokių siauresnių ambicijų tektų neatšau 
kiamai palaidoti.

Ar mes norėtume tokį laikraštį turėti? 
Man rodos, kad daugelis mūsų labai norė
tų. Kas gi nenorės turėti didelio puikaus 
laikraščio, kuriame bendradarbiauja visos 
geriausios lietuviškos plunksnos!

Deja, tų ambicijų niekas nepalaidos, ir 
tokio bendrinio puikaus laikraščio nieka
da nebus.

Dr. K. Valteris savo mąstymus, aišku, 
skiria visiems tiems, kurie dar mąsto. Jis 
norėtų sulaukti pasisakymų ir paskui dar 
pasiginčyti.

DIEVO KARALYSTĖ
(12)

Taip mes matome, kad būsimasis moki
nimas žmonių pasitaisyti prasidės iš šir
dies. šita pamoka prasidės su: „Pagerbi
mas Viešpaties yra išminties pradžia“ 
(Pat. 9:10). Viena iš didžiausių kliūčių šių 
dienų mokslinime yra neturėjimas šitos 
pradinės išminties, ir tai veda žmogų į pa
sipūtimą, išdidumą ir nepasitenkinimą. 
Karalystei tvarkant žmonių reikalus, 
kiekvienas geras ir naudingas darbas bus 
gerai pradėtas ir pasekmingai atliktas.

Joks atpirktosios padermės sutvėrimas 
nebus per žemas dieviškajai malonei pa
siekti. Jo visagalingos ir palaimintos Ka
ralystės veikimu nė vienas iš nuodėmės 
sugadintųjų nebus kritęs taip žemai, kad 
meilingoji Dievo ranka nebegalėtų pasiek
ti ir išgelbėti krauju nupirktąsias sielas; 
jokia nežinojimo ir prietarų tamsybė žmo
nių širdyse nebus taip tiršta, kad dieviš
kosios tiesos ir meilės šviesa negalėtų jų 
apšviesti ir suteikti jiems naujosios die
nos džiaugsmo ir linksmybės ir duoti 
jiems progos parodyti paklusnumą ir daly
vauti dieviškose palaimose. Nebus ligos, 
kuri galėtų užpilti ir gadinti žmogaus kū
ną. Didysis Gydytojas tikrai ir pilnai išgy
dys visus. Jo Karalystėje nebus jokių su
darkytų kūnų, baisingų arba per pilnų 
arba turinčių bereikalingų sąnarių, arba 
protiškai silpnų: visi bus pilniausiai išgy
dyti ir ištobulinti.

Visi Išeis Iš Kapų
Garbingasis atsteigimo darbas, kuris 

bus pradėtas nuo gyvųjų tautų, paskiau 
pasieks visas mirties miegu užmigusias 
žemės gimines; nes ateina valanda, ir iš 
tikrųjų ji nebetoli, kurioje visi, kurie yra 
kapuose, išgirs žmogaus Sūnaus balsą ir 
išeis: — „mirtis ir Hades (kapai) atidavė 
savo mirusiuosius“ (Jono 5:28, 29; Apr. 
20:13). Taip pat ir Gogo kariuomenės ir 
Izraelio nusidėjėliai, kurie žuvo didžiosios 
dienos kovoje, tinkamu metu išeis iš ka
pų; ne kaip nesuvaldomos ir naikinančios 
kariuomenės, bet atsikels kaip sudraustos 
ir gailestaujančios ypatos; ir jų veidai bus 
apdengti gėda ir sumišimu; bet ir jiems 
bus parodytas pasigailėjimas ir suteikta 
proga sugrįžti į pagarbą ir dorybę.

Prisikėlimas senovės vertųjų, draug su

Tačiau niekas, žiūrėkite, nieko nemąsto 
nei apie Dr. Valterio gražuoles, nei apie 
tuos, kurie iš viršininkysčių pasitraukia ir 
daugiau jau nieko nebenori žinoti apie jo
kią talką.

O kai J. Lūža pajudino susigrupavimo 
klausimą, tai šokosi tautiečiai, kurie nepri 
pažįsta „kompaktinės masės“ ir nepalinkę 
dar kartą išgyventi stovyklinės drausmės 
dienų. Išeitų, kad J. Lūžos iškeltasis klau
simas dar ir po 20 metų tebėra gyvas ir į 
jį jautriai atsiliepiama.

O jei taip, tai argi Dr. K. Valteris kelia 
neįdomius klausimus?

Iš dalies, tur būt, taip.
Kam gi čia, iš tiesų, įdomu būtų svars

tyti, kaip išrinkti idealią gražuolę ir kiek 
milijonų sumokėtina būtų jai? Klausimas 
toks filosofinis, kad tiktų nebent papildyti 
kuriam nors Platono veikalui ar Machia- 
velio... Ypač nepatogu apie idealias gra
žuoles kalbėti tiems, kurie patys turi po 
gražuolę!

Bet Dr. K. Valterio iškeltasis klausimas 
dėl nubyrančių veikėjų ir darbuotojų ga
lėtų būti vertas dėmesio. Kodėl gi jie nu
byra ir paskui jau nebegalima prilipdyti?

Dr. K. Valteris nežino.
Aš taip pat nežinau.
Tai kas gi žino?
Aišku, žino tik tie, kurie nubyra. O jei

gu jie neatsiliepia, tai, vadinas, nenori, 
kad kiti žinotų. Tai didelė jų paslaptis, 
kurios jie nenori išduoti. Matyt, taip pat 
vertinga, gera paslaptis.

Tavo Jonas

5GGGGGGGGGGGGGG
JEI REIKIA PASIŲSTI SIUNTINĮ
— KREIPKIS Į
LIETUVIŲ NAMŲ BENDROVĘ,

2, LADBROKE GARDENS, 
LONDON, W.ll.

MAISTO SIUNTINIAI PERSIUNČIAMI 
TIESIOG IS DANUOS.

GGGGGGGGGGGGGGG’
sugrąžinimu į sveikatą daug sergančiųjų, 
atsiliepiant į tikinčiųjų maldas, gal tada, 
kai žmonės turės laiko mąstyti ir atsigauti 
nuo didžiųjų priespaudų laiko naikinimų, 
pradės suprasti, kad yra galima prikelti iš 
numirusių ir iš kapų jų gimines ir drau
gus, nes turi išsipildyti Kristaus pažadėji
mas, kad visi, kurie yra kapuose, išgirs 
žmogaus Sūnaus balsą ir išeis. Mes mano
me, kad yra protinga laukti sugrąžinimo 
atsiskyrusių draugų atsiliepiant į tikėji
mo maldas; ir tokiu būdu tasai didelis 
darbas gali prasidėti ir būti vykdomas. 
Mums atrodo, kad tai yra geriausias ir 
tinkamiausias būdas. Taip darant miru
sieji bus atgaivinami laipsniškai, maždaug 
tokia pat tvarka, kaip jie mirė, kai jau 
bus prirengti prikeltiesiems namai ir jų 
giminės lauks jų ir priims juos. Taip su
grąžintieji bus supažindinti su kalbomis, 
įpročiais ir pasitvarkymais tų, kurie tuo
met bus jų artimi. Jei būtų prisilaikoma 
kitokios tvarkos, tai pabudintieji būtų ■vi
sai neapsipažinę su naująja tvarka ir bū
tų visai svetimi ir negiminingi tai kartai, 
su kuria jie turės iš naujo gyventi. Taip 
tačiau nebus su pranašais ir kitais seno
vės vertaisiais, kurie, išlaikę savo ištyri
mą, bus prikelti tobulais vyrais; o būda
mi tokiais, jie bus viršesni už visus kitus 
žmones protiškai, doriškai ir kūniškai.

Nemanoma, kad bus tuojau atsiliepta į 
visų maldas sugrąžinti atsiskyrusius 
draugus, nes Viešpats turi nustatytą pla
ną jų atsteigimui, su kuriuo gal kai kurių 
maldavimai nesutiks. Jo tvarka, kaip aiš
kiai parodyta prikėlime bažnyčios ir se
novės vertųjų, bus tinkamas laikas prikel
ti tinkamus draugus, kad tinkamose sąly
gose pradėtų naująjį gyvenimą. Todėl bus . 
reikalaujama, kad prašantieji padarytų 
kokį nors prisirengimą širdies ir gyvenimo 
ir prirengimo patogių aplinkybių, pade
dančių jiems žengti aukštyn šventumo 
vieškeliu. Taip tat sugrąžinimas mirusių
jų bus daromas kaip atsilyginimas už gy
vųjų ištikimumą ir bus tolygiai užtikrini
mu tinkamų sąlygų tiems, kurie bus pa
budinti.

(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, Ill. U.S.A. (61632).
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LONDONAS
VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI

Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo 
sukakties proga vasario 16 dieną, sekma
dienį, Lietuvių Namuose DBLS Valdyba 
ruošia, kaip ir kasmet, priėmimą anglams 
ir kitų tautų Lietuvos draugams. Įėjimas 
su pakvietimais.

KADA BUS PEŠAMA ANTIS 
SPAUDOS BALIUI?

Sniego prisninga, ir vėl jis ištirpsta. Nie
kas negali pasakyti, kada jo tikrai bus. 
Pažadėsi, o gal jis nutirps.

Tačiau tikrai galima pažadėti, kad va
sario 1 d., šeštadienį, Londono Lietuvių 
Namuose bus tradicinis Spaudos Balius. 
Taip pat tikras dalykas, kad tas Balius 
bus pakankamai linksmas.

Taigi prašom nepraleisti progos atsilan
kyti į jį visus, kurie linksmai ar liūdnai 
nusiteikę.

Pradžia 7 vai. Orkestras bus puikus. Ba 
rai veiks, tur būt, du. Užkandžiai žada bū
ti skanūs.

Išvakarėse bus kepama spaudos antis 
loterijai.

PABALTIECIŲ BALIUS

Baltų Tarybos ruošiamas balius įvyks 
šeštadienį, vasario 8 d., Londone. Majestic 
Rooms salėje, 196 Willesden Lane. N.W.6. 
Artimiausia pož. stotis — Willesden 
Green.

Baliuje pasirodys lietuvių, latvių ir estų 
tautinių šokių grupės. Turtingas bufetas 
ir geras orkestras.

LIETUVIŲ NAMŲ AKC. B-VĖS 
SIUNTINIŲ KAINORAŠTIS

Labai atsargiai, labai pamažu, tačiau L. 
Namų Akc. B-vė vis dėlto įsitraukia į siun 
tinių biznį.

Ligi šiol ji pasitenkino mažu skelbimė- 
liu „Europos Lietuvyje“, kad siuntinius 
galima siųsti ir per Liet. Namų Akc. B-vę.

Dabar jau išspausdintas ir siuntiniams 
siūlomųjų dalykų kainoraštis. Kainos pa
teikiamos medžiagų, avalynės, megztinių, 
baltinių ir įvairių reikmenų. Maisto siunti 
nių, muzikos instrumentų, gatavų drabu
žių, laikrodžių, tualeto reikmenų ir kito
kių kainoraštyje nenumatytų dalykų kai
nos suteikiamos pageidaujantiems atski
rai. Maisto siuntinių turimas atskiras kai
noraštis.

KLUBŲ SUSIRINKIMASi
Lietuvų Namų ir Lietuvių Sodybos klu

bų narių susirinkimas bus sausio 26 d., 
sekmadienį, 5 vai. popiet Lietuvių Namuo
se.

Nariai visi prašomi dalyvauti.

DBLS SUVAŽIAVIMAS
DBLS Valdyba nutarė sukviesti metinį 

Skyrių atstovų suvažiavimą kovo 14-15 die 
nomis Lietuvių Namuose, Londone.

Dienotvarkė bus paskelbta vėliau.

SĖKMINGI METAI
Lietuvių Namų B-vės akcininkai, kurių 

metinis susirinkimas įvyks sekmadienį, 
kovo 15 d., kaip mums tenka patirti, išgirs 
iš Bendrovės vadovybės džiuginančių ži
nių. Per praėjusius finansinius metus B- 
vė turėjo gryno pelno 1900 svarų, o, be to, 
B-vės įsiskolinimas sumažėjo per 2000 sv.

MIRĖ ALEKSANDRAS RUDZEVIČIUS
Sausio 5 d. ankstyvą rytą po operacijos 

mirė Aleksandras Rudzevičius, 74 metų 
amžiaus.

Visą savo amžių, gyvendamas Londone, 
buvo paskyręs savo šeimai ir kartu Londo 
no lietuviškai bendruomeninei veiklai. 
Dalyvavo šių organizacijų veikloje, būda
mas jų valdybose: Londono lietuvių parapi 
joje, Vienybės draugijoje, Rūtos draugijo
je, Londono Lietuvių Federacijoje bei Tau 
tos Fondo atstovybėje.

Palaidotas iš Lietuvių šv. Kazimiero 
bažnyčos šv. Patricijaus kapinėse Leyton- 
stone. dalyvaujant gausiam būriui tautie
čių.

Mokėdami už kalendorių, Nidos Knygų 
Klubo knygas ir „Europos Lietuvį“, aukų 
yra pridėję šie tautiečiai: 54 šilingus X, po 
14 šil. S. Nedzelskis ir B. Kuzminskaitė, 9 
šil. J. Cekavičius, po 4 šil. J. Navickas, S. 
Valys, K. Levinskas, M. Mikalauskas, J. 
Jakimavičius. J. Radzevičius, J. Matulis, 
V. Lugas, A. Česnauskas, J. Sasnys, A. Ka- 
džionis, J. Vosylius, B. Čapas ir K. Blažys.

R. V. Klėgeris

KEIGHLEY

MIRĖ KAZYS MADZEVIČIUS
Gruodžio 27 d. Keighley ligoninėje, ap

rūpintas paskutiniais dvasiniais patarnavi 
mais, mirė a.a. Kazys Madzevičius, sulau
kęs 68 metų amžiaus.

Velionis gyveno vienišas savo nedidelia
me namelyje ir mažai su kuo bičiuliavosi. 
Dėl to mažai kas žinoma apie jo gyvenimo 
praeitį. Lietuvoje jis buvo matininkas ir 
paskutiniais metais gyveno Žąsliuose.

A.a. Kazys buvo didelis dainos ir muzi
kos mėgėjas. Turėjo įsigijęs gerą tapere- 
korderį ir, kai tik pas jį apsilankydavau, 
turėdavau progos pasiklausyti skoningai 
parinktų dainų ir muzikos. Paskutinį kar
tą jį aplankiau gruodžio 21 d.: buvo fiziš
kai sunykęs ir nusilpęs, tačiau kaip pa
prastai geroj nuotaikoj ir kalbus. Apie ar
tėjančią mirtį kalbėjo ramiai ir be jokios 
baimės.

Sausio 4 d. Keighley St. Anne's bažny
čioje susirinko beveik visi vietos lietu
viai, kurie per gedulingas pamaldas pasi
meldė už savo bičiulio vėlę ir palydėjo į 
kapines, kur, atlikęs laidotuvių apeigas, 
pasakiau atsisveikinimo žodį.

Pasirodo, velionis mėgo rašyti. Jo na
muose buvo atrastas 202 psl. rankraštis, 
kuriame jis gvildeno temą — „Bolševiz
mas ir taikos problema“. Kiek galėjau iš 
dėstomų minčių suprasti, šis rašinys rašy
tas dar prieš Stalino mirtį. Įtikinančiai 
argumentuodamas, velionis komunistinį 
bolševizmą vadina savotiška religija, kui 
turi savo dogmas, šventes, šventuosius ir 
net dievus. Vieno skyriaus pabaigoje ra
šoma: „Man atrodo juokinga kai kurių po
litikų svarstymas: kas bus, kai Stalinas 
numirs? Galite nusiraminti. Dabartiniu 
politiniu kursu einant, visi išmirsit, o Sta
linas gyvens per amžius kaipo naujos reli
gijos dievas“. Žvelgdamas į ateitį — saky
čiau, į jau gyvenamą laiką, — velionis ra
šė: „Jie gali palaikyti vienos šalies dikta
torių prieš kitos šalies darbininkų valdžią, 
kad tik pasauly vyktų nesusipratimai ir 
ginčai. Agituoja darbininkus streikuoti, 
kad sudarytų visame pasaulyje didesnę su 
irutę, didesnį badą ir nepasitenkinimą. 
Bet koks ginčas tarp atskirų valstybių, 
tarp valstybės vyriausybės ir darbininkų 
yra jiems naudingas. Kiekvienas ginčas 
silpnina dar jų neokupuotą pasaulį. Oku
puotos tautos jau organizuojamos ginti 
okupantų reikalus ir jiems dirbti. Aš ma
nau, kad laisvas pasaulis iššifruos bolševi
kų skleidžiamą agitaciją, iššifruos jų sie
kimus ir padarys atitinkamas teisingas iš
vadas, kaip pasielgti“.

Amžiną atilsį. J. Ks

BRADFORD AS
KLUBO NARIŲ SUSIRINKIMAS

Sausio 19 d., sekmadienį, 3 vai. p p., šau
kiamas Vyties Klubo narių metinis

Susirinkimas.
Bus Klubo Valdybos ir Revizijos Komi

sijos pranešimai ir rinkimai bei svarstomi 
kiti reikalai. Visi nariai kviečiami daly
vauti.

Vyties Klubo Valdyba

BOLTONAS

LIETUVIŲ PASIRODYMAS

Nuoširdi padėka priklauso Mancheste- 
rio choristams ir choristėms, kurie 1963 
m. gruodžio 15 d. mus, boltoniškius, gra
žiai parėmė tarptautiniame pasirodyme, 
rengiant lietuvių, latvių, estų, ukrainiečių 
ir vengrų 20 metų komunistinės vergovės 
minėjimą - mitingą.

Ypač visi svetimieji grožėjosi mūsų mo
terų tautiniais rūbais ir dainomis. Anglas 
Mr. Nelsonas klausinėjo mus, kokios tau
tos yra tos moterys, ir sakėsi kviesiąs į 
anglų pasirodymus Manchesterio chorą.

Ypač didelė padėka priklauso T. Buro
kui, kuris taip gražiai išmokė chorą, ir VI. 
Kupsčiui, kuris tą chorą suorganizavo.

J. B.
B r ! to no Skyriaus Valdyba

DERBY
LIETUVIŠKOS PAMALDOS

Lietuviškos pamaldos Derbyje bus sau
sio ?6 d., 11 vai., Bridge Gate.

PAMALDOS EVANGELIKAMS

Pamaldas lietuviams evangelikams laiky 
siu sausio 19 d., 14.30 vai., Derby St. Ma
ry's Chapel (Sowter Rd. ir St. Mary's san 
kryžoje).

Kun. Aldonis Putcė

Jaunas lietuvis Liverpoolio universitete 
baigė odontologijos studijas, išlaikė baigia 
muosius egzaminus ir dabar yra jau kva
lifikuotas dantų gydytojas.

Tas jaunas gydytojas yra Romualdas 
Vytautas Klėgeris. Gimęs 1939 m. rugpiū
čio 26 d. Kaune, karo metu jis atsidūrė 
svetur. Kai jis su tėvais 1948 m. atsikėlė į 
Angliją, teturėjo tik devynerius metus ir 
nė žodžio nemokėjo angliškai. Po poros 
metų, anglų mokyklose pramokęs kalbos, 
išlaikė egzaminus į Grammar School. Mo
kėsi jis Great Addington, Rushden ir Wei 
lingborough, o studijas ėjo Liverpoolyje.

Kadangi Romualdo Vytauto tėveliai jau 
yra seni Rushdeno gyventojai ir abu dirba 
ten atsakingus darbus, dalyvaudami vie
tos visuomenėje, tai ir jų sūnaus žingsniai 
sekami su susidomėjimu. Štai „Rushden 
Echo“ 1963 m. lapkričio 15 d. pristatė savo 
skaitytojams jaunąjį gydytoją ir jo tėvus. 
1963 m. lapkričio 12 d. pristatė Northamp 
tonshire laikraštis „Evening Telegraph“.

Mokykloje Romualdas Vytautas Klėge
ris ypač stipriai reiškėsi sporte. Jis pasižy 
mėjo rugby ir pateko į mokyklos rugby 
komandą. Taip pat buvo įsijungęs į mo
kyklos šachmatų klubą.

Pirmaisiais studijų metais jis taip pat 
entuziastingai visur įsijungė, kartu vėl ir 
į rugby komandą. Rugby — kietas žaidi
mas, ir dėl to jaunasis Klėgeris žaisdamas 
buvo susilaužęs žandikaulį ir ilgokai pra
gulėjo ligoninėje. Tačiau ilgainiui vis ma
žėjo laiko žaidimams ir studentų susibūri 
mams. Laiko reikėjo studijoms, nes anglų 
universitetuose vyksta didelės varžybos 
dėl vietos. Todėl jis visiškai atsideda stu

dijoms, ruošiasi egzaminams, atlikinėja li
goninėje praktikos darbus.

Po penkerių metų studijų išlaikė egza
minus, ir čia mes turime garbę sveikinti 
jaunąjį gydytoją.

Sfiartytaju tai&kcd

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

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

Tel. FRI 3175

LIET. SODYBA
SODYBA RUOŠIASI IR LAUKIA

Žiema lekia pasispardydama. Mėsėdis 
šiemet trumpas — už vieno kito mėnesio 
jau bus Velykos, paskui Sekminės, o pas
kui ir vasaros atostogos...

Sodyba ruošiasi ir planuoja, tikėdama, 
kad ir šiemet lietuviai ją lankys taip gau
siai, kaip praėjusiais metais. O gal dar ir 
gausiau.

Ankstybas Sekminių sąskrydis įvyks 
jau dešimtą kartą. Ta poga turės būti ati
tinkamai atžymėta. Visas namas iš anksto 
rezervuojamas vien tiktai lietuviams. Bus 
ir palapinė, o gal net dvi...

Po Sekminių (nuo gegužės 25 d.) iki 
atostogų pradžios Sodybos patalpos dviem 
savaitėm rezervuotos vienam anglų tech
nikos institutui —~ studentų praktikos 
darbams.

Po to prasidės tikrosios vasaros atosto
gos. Yra vilčių, kad lietuviai sudarys dau
gumą atostogautojų. Ypačiai pageidauti
nas pirmasis vasarotojų didesnis susitel
kimas Joninių metu. Jei tik oro sąlygos 
leis, bus organizuojamas tradicinis Joni
nių laužas ir, gal būt, atrastas paparčio 
žiedas...

Nuo rugpiūčio 1 d- Sodyboje skelbiama 
jaunimo savaitė. Tuo metu stovyklaus mū 
sų šaunieji skautai, o vyresnieji, pagal iš
gales, suorganizuos lietuvišką jaunimo 
festivalį. Tą savaitę vėl visa Sodyba re
zervuojama vien tik lietuviams, ypačiai 
jaunimui. Tik prašoma nesivėlinti su už
sakymais.

ši vasara bus dešimtoji atostogų vasara. 
Kad ir kukliose aplinkybėse, Sodybai pa
vyko išsilaikyti ir pamažu sustiprėti. Tai 
yra nuopelnas visų tų lietuvių, kurie vie
nokiu ar kitokiu būdu rėmė ir remia So
dybos įsigijimą bei jos išlaikymą.

Dabar jau vyksta kambarių užsakymas 
vasarai. Todėl visi lietuviai prašomi ne
delsti, nes patalpų skaičius yra ribotas. 
Rašyti ar skambinti Sodybai šiuo adresu: 
Headley Park, Holiday Residence, Bor- 
don, Hants. (Tel. Bordon 10).

L. Sodybos Vedėjas

Adelaide, 
1963 m. gruodžio 30 d.

Didžiai gerbiamas Redaktoriau,
Maloniai prašome patalpinti Jūsų reda

guojamo laikraščio artimiausiam numery 
šį mūsų atvirą laišką:

ATVIRAS LAIŠKAS LIETUVIŲ 
ENCIKLOPEDIJOS REDAKCIJAI

Gerbiamieji,
Lietuvių Enciklopedijos XXIX tome, 

178 psl., neteisingai ir užgauliai nušvies
tas mūsų, žemiau pasirašiusių, vaidmuo 
1941 m. liepos mėn. 23-24 d.d. įvykiuose, 
pavadinant mus kažkieno samdiniais. Gal 
ir nesusivoktum, kodėl straipsnio autorius 
naudoja šį terminą, jei jis pats straipsnio 
gale nenurodytų šaltinio. O gi tas šaltinis 
beesąs bolševikų išleista knyga — Buržua
ziniai nacionalistai Hitlerinės Vokietijos 
tarnyboje. Todėl ir aišku, kad „L.E.“ ben
dradarbis įsisavino komunistinius istori
jos klastojimo metodus, skelbdamas viena 
šališkas „tiesas“ ir rimtą mokslinį veikalą 
degraduoja ligi spaudos šlamštelio politi
nėms sąskaitoms suvedinėti. Tik pažiūrė
kit: greta 1831 m., 1863 m. ir 1941 metų su
kilimų įrikiuotas ir „likiminis“ dviejų as
menų nušalinimas.

Pik. J. Bobalis buvo pakeistas kpt. S. 
Kviecinsku ir pik. Butkevičius mjr. K. 
Šimkum už anų nerūpestingumą ir apsilei
dimą pačių sukilėlių, kurie sudarė Kauno 
Komendantūros batalioną. Tai įvyko tik 
po to, kai to pakeitimo reikalavimas LAF 
civilinio Štabo buvo atmestas, motyvuo
jant, esą, abu B. ir B. yra vokiečių patikė
tiniai ir jų pakeitimas be vokiečių žinios 
ir sutikimo neįmanomas. Gi sukilėliai susi
formavę į batalioną skaitė, jog tokį pakei
timą jie gali padaryti be vokiečių žinios ir 
sutikimo, ką jie ir padarė.

Mes lygiai gerai, kaip ir LAF Štabas, ži
nojome apie numatomą pakeitimą, nes tai 
niekas nelaikė paslapty, kadangi tai nebu
vo joks sukilimas ir jokios valdžios nuver
timas, o tik Kauno Komendantūros persi
tvarkymas.

Tuoj po įvykdyto pakeitimo LAF Šta
bas kreipėsi į vokiečių gen. Pohl, prašyda
mas mus ir eilę kitų sušaudyti, kaip ken
kiančius vokiečių karo veiksmams prieš 
komunizmą ir vokiečių bei lietuvių ge
riems santykiams. Gen. Pohl tą jų reikala
vimą perdavė geštapui įvykdyti, ir ten 
mums vos pavyko išsiaiškinti, kad kaltini
mai neteisingi.

Prašymas nepripažinti Laikinosios Vy
riausybės mums iš viso nėra žinomas, ne
žiūrint nedviprasmiškų aliuzijų, jog net 
mes patys esame jį pasirašę.

Baigdami šį viešą laišką, mes laikome 
„L.E.“ redakciją ir Leidėją atsakingais už 
sąmoningus šmeižtus ir pasilaikome teisę 
imtis bet kokių priemonių prieš „L.E.“, 
iki tie šmeižtai bus atšaukti.

J. Pyragius, K. Šimkus, I. Taunys

patrauks. Juk jau 16 metų, kai čia gyvena 
me, daugumas yra įsikūrę ten, kur dabar 
gyvena. Jei reikėtų grupuotis į busimąjį 
naują miestą, reikėtų nekilnojamąjį turtą 
likviduoti ir iš naujo pradėti kurtis. O jau 
nesame to amžiaus, kad 16 metų pastoviai 
išgyvenę vėl naujai kurtumės. Na, ir kur
tis reikėtų ne dabar, o kai bus naujas mies 
tas. Dėl to manyčiau, kad jau mums bus 
per vėlu tas susigrupavimas. Galėtų tik 
jaunoji karta.

Be to, ar ten bus vietos mums, svetimša
liams, apsigyventi? Dar svarbiau: darbai.

Sakoma, kur paukštis skrenda, ten ir 
plunksnas palieka, o akmuo vietoj būda
mas apželia. Tas pat ir su žmogaus gyve
nimu. Juo daugiau kilnosies, juo daugiau 
prarasi. Stovyklose buvo visai kitokios są
lygos. Visuomet turėjom tik po vieną kitą 
lagaminą. Dabar, po 16 metų, daugumas 
turi gal jau po vieną kitą namuką.

Jeigu iš tikro neužilgo mūsų Tėvynė bū 
tų laisva, gal dauguma ir grįš į savo gim
tąją žemę. Tuomet atpultų susigrupavi- 
mai. O gal p. Lūža turi kitokių sumanymų 
tiems visiems dalykams išpręsti?

J. L-bė

PASAULYJ
— Rochesteryje, Britanijoje, fabrikan

tas dalį savo įmonės vis didėjančio meti
nio pelno šiais metais išdalijo savo darbi
ninkams proporcingai pagal išdirbtąjį me
tų skaičių, ir vienas jų gavo net daugiau 
kaip 500 svarų.

— JAV turi 190.695.000 gyventojų (per 
1963 m. padaugėjo 2.633.000; procentais 
baltųjų padaugėjo 5 proc., spalvotųjų 8 
proc.).

— Iš džiunglių išlindęs dramblys net ke 
lias valandas išstovėjo Mohanbario aero
drome prie Kalkutos (Indijoje) lėktuvų 
take ir buvo sutabdęs visą judėjimą.

— Jugoslavijoje dabar labiausiai perka 
ma knyga esanti „Profumo byla“ — Den- 
ningo pranešimas Britų vyriausybei, pa
puoštas panelės Keeler paveikslu (kroatų 
kalba).

PAIEŠKOJIMAI
ČERNIS Petras arba JUODIKIS Bro

nius paieškomi Algirdo Sapočkino. Jie pa
tys ar žinantieji apie juos prašom rašyti: 
„Dainora“, 14, Priory Rd., Kew, Surrey.

DĖL SUSIGRUPAVIMO

„E.L.“ Nr. 49 J. Lūža iškelia mintį, ar 
nevertėtų pajudėti.

Jeigu būtų sąlygos ir atsirastų norinčių, 
gal ir išsipildytų p. Lūžos planai. Bet ma
nau, kad tokie susigrupavirflai vargu ką
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