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PO SOVIETINIU
KEVALU
Venclova pasakė teisybės
Jeigu dabar Lietuvoje būtų kas nors žy
mesnio minima ir ten nepasirodytų Anta
nas Venclova, tai būtų nepilnas turgus.
Venclova visada stengiasi tokiais žymes
niais atvejais tarti žodį ar parašyti straips
nį. Jis gi, taip sakant, didelis jau bolševi
kinis tūzas, tai jam ir iš pareigos tenka
tai daryti ir iš malonumo, kad štai, ir aš
ten buvau, vyną, midų gėriau, per barzdą
varvėjo.

O jeigu jau rašytojas ir buvęs švietimo
komisaras nepasisakytų dėl Kristijono
Donelaičio dabar minimosios sukakties
proga, tai tiesiog nustebtume.
Tai jis ir paskubėjo sausio 4 d. „Litera
tūroje ir mene" išspausdinti straipsnį apie
didįjį poetą. O to straipsnio beveik pačioje
pradžioje užtinkame porą tokių sakinių,
kurie kaip tik nustebina mus. Venclova
rašo: „Tas poetas garsiai paske'bė. gimtą
ja kalba kreipdamasis į pavergtus ir pa
niekintus savo žemiečius, kad ir jie —
žmonės, kad ir jie turi teisę į geresnį gy
venimą ir laimę". O truputį toliau: .... žo
džiai skamba kaip nepalaužiamas tikėji
mas savosios lietuviškos genties gajumu,
kaip istorinis optimizmas, kuris juokiasi
iš skriaudėjų ir išnaudotojų, nes tiki sa
vosios liaudies didžia potencialine jėga“.
Skaitydami tokius sakinius, stebimės,
kad šiandien juos galėjo parašyt Venclova,
žinomasis sovietinio režimo ramstis ir
„didžiojo“ ruso mažasis broliukas. Juk
Venclovos tikrieji žemiečiai lietuviai ir
dabar yra pavergti ir paniekinti, jie yra
žmonės, kurie turi teisę į geresnį gyveni
mą ir laimę, ir jie juokiasi iš skriaudėjų
ir išnaudotojų.
Deja, juokiasi ta lietuvių gaji gentis
pati viena, ne rašytojų lūpomis, nes jau
čia savo jėgą. Bet tokią teisybę sakyti
Venclovai labai netiktų. Dar, žiūrėk, mė
lynom uniformom milicininkai naktį įsi
lauš į Venclovos butą, išvers jį iš lovos ir
pradės tardyti, kaip jis išdrįsęs taip neat
sargiai ar bent dviprasmiškai rašyti...

Kur buvo Cvirkos širdis ir kaip jis
pardavė Donelaiti
P. Cvirka yra jau miręs, dėl to nebegali
įkišti savo trigrašio nė Donelaičiui pami
nėti. Bet „Literatūros ir meno" savaitraš
tis surado ir išsispausdino ištrauką iš jo
straipsnio, kurį jis parašė tada, kai 1947
m. pasirodė Donelaičio „Metų“ rusiškasis
vertimas.
Nežinome, ar Cvirka kada nors buvo
susižavėjęs Donelaičiu lietuviški i. Tai ne
matyti nei iš tos ištraukos, nei iš viso anuo
met jo parašytojo straipsnio. Jį tik suža
vėjo rusiškas vertimas, ir ta proga jis pa
pylė gausybę pagyrų rusams ir Maskvai.
Sako, tik rusų tauta teikė ši'imą rūsčiomis
karo dienomis lietuvių kalbai, dainai ir
literatūrai. Iš Maskvos sklidęs laisvas lie
tuvių poezijos posmas.
Jeigu trip, tai gal tada į Maskvą buvo
perkelta visa lietuvių tauta?
Kiek mes žinome, dalis lietuvių tada
kentėjo ir žuvo Sibire, o kiti grūmėsi su
visokiais sunkumais Lietuvoje. Maskvoje
prisilaikė tik Cvirka su keliais kitais so
vietų pataikūnais, ir jiems, atrodo, pasi
sekė tada įpiršti rusams mintį, kad Done
laitis ten būtų paminėtas. Ne, ne tasai bū
rų gynėjas, ne lietuviško poetinio žodžio
skleidėjas, bet tasai Donelaitis, kuris savo
poezijoje pasisakė p.ieš vokiečius. Vadi
nas, Cvirkos ir kitų šunuodegių padeda
ma, Maskva buvo įkinkiusi Donelaitį į
antivokišką propagandą. O Cvirka dar
džiaugiasi ir didžiuojasi ir kartoja: Mask
va, Maskva! Maskva dar jam tikras lais
vės šaltinis.

Kokia kaina Tolminkiemis
tebevadinamas lietuviškai?

Londonas, 1964 metų, sausio mėn., 27 d.

,

rašte

Jonas Mačiulis, pasirodo, ne vieną jau
kartą yra buvęs ten, kur gyveno Donelai
tis. Aišku, ta vieta šiandien vadinama jau
nebe Tolminkiemiu, bet rusišku vardu.
Tačiau Mačiulis dar toks drąsus vyras,
kad Donelaičio gimtinę „Literatūroje ir
mene“ vis lietuviškai tebevadina.
Gal cenzoriams tai ir atleistina atrodo,
nes J. Mačiulis ir kitais atvejais atrodo
pakankamai drąsus. Štai jis viešai perša
dailininkams temas, ką jie turėtų piešti
ryšium su Donelaičio sukaktim. Tai juk
pasitarnavimas režimui, kuris iš Donelai
čio ir šiaip jau pasidarė sau propagandi
nę priemonę.

— Atėnuose, Graikijos sostinėje, pirmą
kartą po 10 metų pasnigo.

(E ta) Politiniai pabėgėliai teikia sovie
tams nuolatinį rūpestį. Praėjusieji metai
buvo būdingi naujais sovietiniais žygiais,
kuriais siekta ir tebesiekiama politinius
emigrantus nutildyti ar paversti „sovieti
niais patriotais". Tuo tikslu pernai liepos
mėn. buvo sudarytas visasąjunginis komi
tetas tiems pabėgėliams medžioti (ar
jiems mulkinti), ir į jį įėjo įvairių sovieti
nių organizacijų ir institucijų atstovai.
Mums gerai žinome, kad dar nuo antro
jo pasaulinio karo pabaigos sovietai įvai
riais būdais siekė tuos pabėgėlius privilio
ti grįžti į tėvynes, buvo paskelbtos įvai
rios amnestijos. Tačiau visos pastangos
nuėjo niekais, ir patys sovietai pripažino,
k? d emigrantai išvystę gyvą veiklą. Pa
vergtosios Estijos min. tarybos pirm. A.
Muurisepp 1959 m. spalio 28 d. yra taip
kalbėjęs Sovietų Sąjungos vad. Aukščiau
siojo Sovieto posėdyje: „Emigrantų vadai
sukūrė įvairius komitetus, vyriausybes ir
išleidžia spaudą, kuri tikrumoje laikosi iš
kapita istų teikiamų aukų“ (P g. Stokhome leidžiamas „Nachrichten aus dem
Baltikum", Nr. 22).
Dabar estų sluoksniai nurodo, kad 1960
m. nukaltas naujas šūkis: jau leidžiama
užsienyje gyventi vad. ,.sovietiniams pat
riotėms“ — iš jų laukiama, kad jie nedirb
tų prieš Sovietų Sąjungą. Vėliau komunis
tiniai laikraščiai paryškino, kad tie užsie
nyje gyveną tautiečiai gelį tėvynėse aplan
kyti gimines ar draugus. Tokia taktika
aiški — vykdyti ska'dymo darbą pačių paIJgė’ių tarpe. Tokiais apsilankymais gali
būti pripažintas sovietinės okupacijos le
galumas, nes jau yra buvę atsitikimų, kad
Pabaltijo kraštuose atsilankiusieji savo
pasikalbėjimuose ar įspūdžių aprašymuo
se yra teigiamai pasisakę apie sovietinį
režimą bei jo pasiekimus.
Keip jau yra paaiškėję iš pernai balan
džio mėn. Rygoje įvykusio Pabaltijo res
publikų ideologinių darbuotojų pasitari
mo (jame dalyvavo ir Sovietų S-gos kom.
partijos CK narys ir „Izvestijų“ vyr. red.
A. Adžubėjus), tie metodai nutildyti emi
grantams vėl pasirodė esą nesėkmingi. Tai
ryškėja iš pavergtosios Estijos KP CK Že
mės ūkio biuro ideologinio sk. vedėjo V.
Ranne nusiskundimų bei dejavimų. Ir kai
Lietuvos režimo atstovas G. Zimanas dau
giau ka bėjo apie spaudos veiksmingumą,
tai minėtasis Ranne buvo pabrėžęs: „Įta
kingi imperialistinio pasaulio rykliai va
dovauja buržuaziniams pasturlakams ir

juos visaip remia. Mes... neturime teisės
abejingai žiūrėti į niekšišką liaudies išda
vikų veiklą. Pabaltijo respublikų partinės
organizacijos turėtų užmegzti glaudų kon
taktą, kartu numatyti eilę efektyvių prie
monių, kad būtų demaskuojamas antita
rybinis šmeižtas, kurį apie Tarybų Pabal
tijį skleidžia jungtiniai Pabaltijo buržua
zinės emigracijos centrai“ (Plg. „Tiesą“,
Nr. 88, 1963 m. bal. 13 d.).
Sovietai susirūpino stiprinti priemones
emigrantams nutildyti, ir kiek vėliau pa
aiškėjo, kad minėte sis visasąjunginis ko
mitetas turėtų būti efektingesnis, kaip ki
ti sovietų naudotieji metodai. Štai „Izvestijos“ (1963 m. liepos 16 d.), nurodžiusios,
kad vieną pabėgėlių į užsienius grupę su
darą „išdavikai, šmeižią savo tėvynes“,
tr’iau pažymėjo, kad liepos mėn. Maskvo
je įsteigtas Komitetas „kultūriniams ry
šiams su tautiečiais užsieny palaikyti“.
Dienraštis pastebėjo, kad tas Komitetas
skubėsiąs į pagalbą tiems, kurie, nors ir
sukaustyti antikomunistinės propagandos
varžtų, norėtų patirti apie Sovietijos pa
siekimus bei gyvenimą jų tėvynėse. Komi
teto organas . Golos rodiny“ (leidžiama
ir tik užsieny platinama ir lietuviška sa
vaitinė laida „Tėvynės Balsas“) dar per
nai vasarą paskelbė, kad minėtasis Komi
tetas sudarytas įvairių organizacijų, kaip
Prof. Sąjungų, Draugijos palaikyti kultū
riniams ryšiams su užsienio kraštais, so
vietų rašytojų, sporto ir Raud. Kryžiaus
sąjungų ir kt.
Pagaliau, Maskvos .,Pravda" paskelbė
(1963 m. spalio .26 d.), kad spalio 25 d.
įvyko minėtojo Komiteto plenumas, kad
buvo patvirtinti Komiteto įstatai. Buvo iš
rinktas ir prezidiumas su B.M, Maliajevu
priešaky.
Estų sluoksniai Švedijoje dabar pabrė
žia. kad naujojo Komiteto tikslas esąs
siekti panaikinti pabėgėlių statusą ir vi
sus emigrantus paversti „sovietiniais pat
riotais“ ar pagaliau „mūsų tautiečiais“.
Tais „patriotais“ dabar jau laikomi tokie
pabėgėliai (ar pabėgėlės), kurie bus pasi
ruošę pildyti visus sovietinius pageidavi
mus ar reikalavimus, kitaip tariant, tai
bus sovietiniai įrankiai tuose užsienio,
Vakarų kraštuose, kuriuose jiems tenka
gyventi.
O kaip su sovietinio režimo priešais?
Jie ir toliau — to laukia ir patys sovietai
— reikš pasipriešinimą jų kraštų neteisė
tai okupacijai ir toliau sovietų bus vadi

r SeįJtiįnfos DIENOS -Į
SULTONAS BRITANIJOJE

JAPONIJOS LAIKYSENA

Nuverstasis Zanzibaro sultonas atskrido
į Britaniją.
Jis pareiškė, kad neteisybė, jog „marša
las" Okello nuvertęs valdžią lankais ir
strėlėmis ginkluotų dalinių padedamas.
Bet, palikęs ten dalį šeimos, atsisakė aiš
kinti, kas stovėjo už jo pečių.

J.A. Valstybių noras kiniečių-sovietų
ginče remti Sov. Sąjungą sutinka pasiprie
šinimo Japonijoje. Japonijos vyriausybė
galvoja, kad Vakarai turėtų remti Kiniją,
kuri yra si pnesnė už Sov. Sąjungą, ir t i
susidaryti sau užtvarą prieš Sov. Sąjungą.
O Japonijos komunistų partija pasisako
už Sov. Sąjungą.
PRIPAŽINS KINIJĄ
Be kita ko, Japonija stengiasi išplėsti
Manoma, kad sausio 31d. spaudos kon- prekybą su Kinija,
fe encijoje prez. de Gaulle'is paskelbs,
jog Prancūzija pripažins komunistinę Ki
niją.
Šitam žingsniui ruošiamasi jau iš anks
čiau, tačiau prezidentas pažadėjęs J.A.
Valstybėms, jog pripažinimas bus nutęs
— New Yorko uosto administracija sta
tas. Pakeisti laiką prezidentą galėjęs pa
skatinti Europos kraštų (Vokietijos) ne tys 110 aukštų pastatą — pasaulinės pre
noras tvarkytis pagal de Gaulle‘io planus. kybos centrą, kuris bus gatavas iki 1970
metų ir 100 pėdų aukštesnis už aukščiau
siąjį pasaulio pastatą — Empire State
ŽEMĖS DREBĖJIMAS
Vidurio ir Pietų Formozoje įvyko žemės Building (šis yra 1.250 pėdų).
drebėjimas ir dėl to žuvo apie 90 žmonių
— Po popiežiaus kelionės į šv. žemę Pa
(sužeista 320).
vyžiuje esančiame Izraelio kelionių biure
dešimteriopai padaugėjo klijentų, kurie
KINIJOS GERA ŠIRDIS
pageidauja žinių.
Atvažiavęs į Malio respubliką (Afriko
— Stuttgarte, V. Vokietijoje. 3 mėne
je). Kinijos min. pirm. Cho En-lajus iškė
siais ka'ėjimo ir 500 markių nubaustas
lė vyriausybei mintį, kad jo kraštas galė
privatus detektyvas už vagystę.
tų per Sacharą nutiesti ke’ią, kuris jungtų
— Regensburge. Vokietijoje, nubaustas
Malį su Alžyru.
Kinija taip pat pasiūliusi 7 mil. svarų seno ’•-.nardiniškos veislės šuns savinin
paramos (dvigubai tiek, kiek Sov. Są kas kuris leido savo įnamiui būdoje su
šalti į ragą (šuo buvo atšildytas šiltu van
junga).
deniu).
POPIEŽIUS Į BRITANIJĄ?
— 7 kasyklų darbininkai V. Vokietijo
je,
kurie išbuvo užgriūti 41 va'andą, išgel
„Newsweek“ skelbia, kad popiežius
Paulius VI šiais metais ruošiasi apsilan bėti pareika'avo duoti pirma jiems nusi
prausti p’ieš susitinkant su žmonomis.
kyti Britanijoje.
— East'ando miestelio (Texase, J.A.V.)
Popiežius norįs atsilyginti už vizitą, ku
rį 1960 m. Kanterburio arkivyskupas atli taryba atmetė pasiū’ymą potvarkio, pa
gal kurį už cigarečių pardavinėjimą būtų
ko Vatikane.
Kanterburio arkivyskupas yra angliko baudžiama 1.000 do’erių bauda arba 3 mė
nesiais ka’ėjimo,
nų Bažnyčios galva.

PASAULY

nami „emigrantais“. O sovietinio komiteto
strėės pirmiausia bus nukreiptos į. tokius
pabėgėlius, kurie paviršutiniai daro neu
traliųjų įspūdį, dar nesilanko savo tėvy
nėse ir kurie bent ligšiol palaikė prieš ko
munistus nukreiptą kovą. Tai žmonės, ku
riuos norima „perdirbti“.

Nauja akcija prieš vysk. Brizgi

MIRĖ

K. V. BANAITIS
IR
FAUSTAS KIRŠA
(Elta) New Yorke 1963 m. gruodžio 25
d miręs K.V. Banaitis buvo gimęs 1896
m. Šakių apskr. Jis buvo pasižymėjęs kom
pozitorius ir pasimirė galutinai neužbai
gęs lietuviškos operos „Jūratė ir Kasty
tis“. K.V. Banaitis užsieny (Leipcige, Pra
hoje) studijavo ne tik kompoziciją, bet ir
filosofiją ir meno istoriją. Dėstė nuo 1928
m. Kauno muzikos mokyk’oje, vėliau pa
verstoje konservatorija, 1937 m. buvo pa
skirtas konservatorijos direktorium, 1938
m. pakeltas profesorium, 1940 m. sovieti
nės okupacijos metu buvo at’eistas iš pa
reigų, o 1941 m. grąžintrs. 1944 m. pasi
traukė ; Vakarus ir 1949 m. atvyko į JAV.
Jis yra sukūręs labai daug kūrinių, šim
tus liaudies subalsuotų dainų, daug jo kū
rybos pa’iko rankraščiuose. Nepriklauso
mos Lietuvos laikais buvo surengti tik jo
kūrybos trys koncertai. Jo kūrinius yra
įsirašę kai kurie vąk. Vokietijos radiofo
nai. Ve’.ionies kūrybos pagrindai remiasi
lietuvių liaudies dainos charakteriu.

(E) Siekdama išeivijoje gyvenantį vysk.
V. Brizgi suplakti su vad. karo nusikaltė
liais, vyskupo santykiams su vokiečių re
žimu, ar, pagal dienraštį — su gestapinin
kais, „Tiesa“ (plg. Nr. 297, gruodžio 21 d.)
paskyrė beveik ištisą numerio puslapį,
drauge paske’bdama ir įvairių dokumentų
fotokopijas. Rašinyje pasinaudota arki
vyskupo Skvirecko dienoraščiu, komunis
tų dabar dažnai cituojamu ir JAV išleistu
tendencingu Alleno leidinėliu apie „nacių
karinius nusikaltėlius“ ir kt. Rašinys pa
vadintas „Vyskupas bučiuoja svastiką“.
Kaip tokiais atvejais įprasta, medžiaga
p.ieš Vakaruose gyvenančius nukreiptam
niekinimo rašiniui buvo paimta iš Lietu
Sausio 5 d. Bostone miręs rašytojas
vos Centrinio valst. archyvo ir Mokslų
Faust u Kirša buvo vienu žymiausių seno
akademijos.
sios pomaireninės kartos poetų. Jis buvo
gimęs 1891 m. vasario 13 d. Sendvario
viensėdy, Zarasų apskr. Mokėsi Vi'niuje,
Maskvos žudiką suėmus
literatūrą
studijavo Vokietijoje, gyveno
(E) Maskvoje paskelbus apie masinio
žudiko suėmimą, pasaulio viešoji nuomo Maskvoje. Vilniuje, Kaune. Šiauliuose ir
nė atkreipė dėmesį, kad toks paskelbimas kitur. Jau 1913 m. F. Kirša buvo Lietuvių
yra retas atvejis Sovietijoje. Be to, pasau Mokslo Draugijos narys, vėliau mokyto
lis turėjo progą patirti, kad ir Sovietijoje jas, laikraščių ir žurnalų redaktorius. Dir
ir net pačioje sostinėje vyksta stambūs kri bo ir teatro srityje (vienas Vilkolakio
minaliniai nusikaltimai, o sovietinė pro steigėjų, buvo Šiaulių teatro direktorium).
Didžiausias mirusio rašytojo palikimas
paganda nurodydavo Vakarus, kur esą ga
ateičiai — jo poezija. Joje jis reiškėsi nuo
limi kriminaliniai nusikaltimai.
191.2 m. pirmuosius ei'ėraščius išspausdi
„Dekadentiškas pcatas bandė pabėgai
nęs Ateityje, Viltyje, Vilniaus Ryte ir ki
lėktuvu“
tur. F. Kiršos poezijos knygos: Verpetai
(E) Leningrado laikraščiai paskelbė, (1918), Aidų Aidužiai (1922), Suverstos
kad vienas „dekadentiškas poetas“, susira vagos (1927), Pelenai (1 knyga 1930, II—
dęs panašų d . augą, mėgino pavogti lėktu 1937), Giesmės, Maldos ant akmens (1936),
vą ir juo pabėgti iš Sovietų Sąjungos. Tai Tolumos (išleista 1947 m. Vokietijoje) ir
esąs 26 m. Josif Brodskij, kuris gyvenęs Le Šventieji akmenys (1952 m. JAV-se). Iš
ningrade, bet pabėgti bandęs iš Samar- vertė Dostojevskio. Kraševskio, Heinės,
kendo, Uzbekijoje. Kaip skelbiama, pabė Tolstojaus kai kuriuos raštus.
gimas būtų pavykęs, jeigu lėktuve būtų bu
vę benzino.

PRIVATUS SKLYPELIS
PRIVATUS ŪKININKAVIMAS PRODUKTINGESNIS

(Elta) Mūsų spaudoje ir Eltoje jau buvo
nurodyta, kad Lietuvoje ir visoje Sovieti
joje kolchozinlnkai savo privačiuose sodybose-sklype’.iuose pagamina proporcingai
daugiau, kaip kolchozai ar sovčhozai. Tai
pakankamai išryškina faktą, kad sovieti
nio ūkio nesėkmės glaudžiai siejasi su pa
čia sovietine sistema.
Pastarojo meto sovietinės spaudos pra
nešimai. Chruščiovo ilgosios kalbos ir da
bar vykdomieji plataus masto kviečių pir
kimai „kapitalistinių Vakarų“ kraštuose
vėl eiskia, kad sovietinio ųkio pergyvena
moji krizė šiais metais yra dar aštresnė
kaip anksčiau. Pasinaudojant Muenchene
veikiančio Sov. S-gos klausimams tirti
instituto duomenimis, meskime vieną kitą
žvilgsnį į privataus ūkininkavimo pobūdį
ir apimtį pačioje Sovietų Sąjungoje.
Pagal dar 1935 m. sovietų Liaudies Ko
misarų Tarybos ir partijos CK patvirtin
tus nuostatus, kiekvienam kolchozininkui
leista turėti privatų sklypelį — jo dydis
siekia nuo ketvirčio ha (ligi dviejų trečda
liu akro) ligi paskirais atvejais vieno ha
(2,5 akro). Kiekvienam ūkiui leista turėti
vieną karvę, ne daugiau kaip du veršiu
kus, vieną kiaulę su paršeliais, avis, žąsis,
paukščius, kralikus ir iki 20 bičių avilių.
(. Spravočnik po zakonodatelstvu dlia
predsedatelia kolchozą", Maskva, 1962,
27-28 psl.). Vėliau išleisti valdžios potvar
kiai nustatė įvairius galvijų kiekius — jų
skaičius siejamas su kolchozų pobūdžiu
paskirose respublikose ir su vad. ekonomi
niais rajonais.
Oficialioji priežastis, leidusi kolchozininkams turėti privačius sklypus, buvo ta,
kad nebuvo įmanoma kolchozininko šei
mos poreikių patenkinti naudojantis kol
chozo pagamintomis gėrybėmis.
Koks bendras privačių sklypų plotas
Sovietijoje? Pagal 1961 m. statistiką (plg.
„Narodnoje choziartvo SSSR v 1961 g.“,
Maskva. 1962, 316 psl.), 1961 m. visoje So
vietų S-goje buvo 204,6 milijonai ha dirba
mos žemės, o iš jų privatūs kolchozininkų
sklypai sudarė 4.27 mil. hektarų, o kitų
kategorijų darbininkų ir tarnautojų skly
pai ■— 2,47 mil. hektarų, tad iš viso priva
čiai dirbamos žemės plotas sudarė 6.74
mil. ha. Tai sudaro 3,3 proc. visos dirba

mos žemės Sovietijoje.
Kad privatūs sklypininkai gauna dides
nį derlių už kolchozų ar vad. socialistinį
sektorių, gali paliudyti 1961 m. duomenys:
pvz„ bulvių derlius privačiuose sklypuose
buvo 63 proc. didesnis už derlių, gautą
kolchozuose ir sovehozuose. Panaši padė
tis ir palyginus vaisių derlius.
Viena labiausiai apleistų sričių sovietų
kolchozų ūkyje — tai gyvulininkystė. Dėl
pašarų t.ūkumo įvairiose Sovietijos srity
se pastebimas didelis galvijų gaišimas.
Pv’„. Kazachst no Fav’odaro rajone tik
per 1932 m. devynis mėnesius išgaišo 18.
000 galvijų, 132.000 avių ir daugiau kaip
19.000 kiaulių („Kazachstanskaja Prav
da", 1962 m. gruodžio 26 d. Palyginus su
kolchozais, privačiuose ūkiuose gyvulių
auginimas žymiai našesnis.
Kaip atsilieka kolchozinis ūkis, jį paly
ginus su privačiais sklypais, gali paliudyti
tai — kolchozuose ir sovehozuose, kuriuo
se yra 70 proc. visų Sovietų S-gos galvijų,
74 proc. kiaulių ir 79 proc. avių, mėsos pa
gaminama tik 10 proc. daugiau kaip pri
vačiuose sklypuose. Šie pagamina 79 proc.
visos kiaušinių gamybos (.Narodnoje choziaistvo SSSR“, Maskva. 1962).
Nors valstybė, pagal 1958 m. potvarkį,
iš kolchozininkų ir privačių sklypininkų
nereikalauja pristatymų valstybei, tačiau
tikrovėje jie verčiami at'ikti vad. „socia
listinius įsipareigojimus“, ir nenuostabu,
kad tokiomis prievolėmis valstybė iš jų
1962 m. iš bendro pristatymų kiekio gavo
14 proc. galvijų ir paukštienos, 15 poc.
vilnos. 34 proc. kiaušinių, 26 proc. bulvių
ir kitu produktų (plg. „SSSR v cifrach v
1962 godu“. Maskva, 1963, 172 psl.). Dar
reikia priminti, kad tie privatūs sklypai,
ne tik įgalindami papildyti kolchozininkų
maisto poreikius ar išpildyti valstybinius
planus, dar pasitarnauja ir miestų gyven
tojams, nes iš jų pristatoma nemaži vai
sių. daržovių, pieno bei mėsos kiekiai.
Kai Sovietijoje pastaruoju metu aiškiai
trūksta maisto, sovietų valdžiai kelia rū
pestį kaimo gyventojų, ypač jaunimo ma
sinis kėlimasis į miestus. Kai kuriuose
Sovietijos rajonuose jau pastebima darbo
jėgos trūkumas. Maskvos spauda štai kuo
(Nuke’ta | 4 ps’..)
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MELAS APIE DONELAITI
t'

DONELAITIS YRA LAISVŲJŲ LIETUVIŲ POETAS, O NE BOLŠEVIKŲ PROPAGANDOS ĮRANKIS
Bolševikinė lietuvių spauda rusų oku
puotoje Lietuvoje triumfuoja, kad Kristi
jonas Donelaitis jo 250 gimimo metų su
kakties proga yra sovietinėje Rusijoje la
bai įvertinamas. Gird', jo vardu Maskvoje
ir kitur yra pavadintos gatvės, Lietuvoje
— mokyklos, jo raštai verčiami į bolševi
kų pavergtų tautų kalbas. Deja, Donelaitis, jei būtų gyvas, tikrai nesidžiaugtų šita
pagarba, nes jam būtų maloniau gyventi
ir kurti lietuviškame To’minkiemyje. o ne
surusintame Iljinskoje. Jis gal galėtų s'apta sukurti ir naujus ..Metus“, kur apdai
nuotų šių dienų kolūkiečius, jų vargus,
sielvartus ir vergiją, moderniąją baudžia
vą, kurią turi išgyventi dabartiniai lietu
viai ūkininkai. Be abejo, toks Donelaitis
ne tik nebūtų bolševikų gerbiamas, bet bū
tų ir persekiojamas. Vargšai mirusieji poe
tai! Jie nebegali protestuoti...
Pažiūrėkime, kaip bo ševikiniai lietuvių
literatūros istorikai begėdiškai meluoja
apie Donelaitį. Prieš mano akis guli „Lie
tuvių literatūros istorija“, kurią redaga
vo Kostas Korsakas, marksistinis literatū
ros istorikas ir bolševikinis tendencinis
kritikas. Ši istorija yra išleista 1957 m.
Vilniuje. Joje apie Donelaitį be kitko taip
parašyta: „Buržuazijos viešpatavimo Lie
tuvoje metais lietuvių literatūroj įsigalėjo
dekadentinės tendencijos. Oficialioji „ma
dingoji“ literatūra, kuri orientavosi į bur
žuaziją ir valdančiąją biurokratiją, kaps
tėsi miesčioniškojo gyvenimo drumzlėse,
pataikavo buržuazijos polinkiams arba, iš
dalies nuo jos atitrūkusi, skendėjo indivi
dualistinėse, pesimistinėse nuotaikose. Šio
je literatu-oje Donelaičio kūrybos tradici
jos buvp visiškai paneigtos. Donelaičio rea
lizmas, demokratizmas, liaudiškume s, iš
raiškos paprastumas buvo svetimi tiek
buržuazijai, tiek ir jai skirtos literatūros
gamintojams“ (žr. minimo veika'o 300 p.).
Pirmiausia didelis melas yra skelbiamas
apie Nepriklausomybės laiku literatūros
pobūdį. Neprik’ausomybės laikais lietuvis
rašytojas buvo laisvas kurti tai, ką jis
mąstė, ką jis išgyveno. Jo niekas nevertė
pataikauti buržuazijos polinkiams ar kaps
tytis miesčioniškojo gyvenimo drumzlėse.
Tik prisiminkime J. Grušo „Karjeristus“,
Putino „Altorių šešėly“, ..Krizę“, tuoj su
prasime, kad bolševikinis istorikas meluo
ja per visą pilvą. Nepriklausomybės laiPrašymas „Tiesai“ — daugiau rašykite

apie užsienio lietuvius
(E) Atsiklaususi savo skaitytojų, „Tie
sa“ patyrė (Nr. 296), kad pageidaujama
daugiau medžiagos apie kovos aštrinimą
prieš vadinamąsias atgyvenas, o J. Dovy
dėnas, nuolat sekąs partiniame organe
spausdinamąją medžiagą apie užsienio lie
tuviu gyvenimą, pageidavo, kad tokių ži
nių būtų ir ateityje (žinoma, pavergtosios
Lietuvos gyventojai norėtų daugiau patir
ti ne apie vad. pažangiųjų pobūvius ar
mitingus Amerikoje, bet apie laisvųjų lie
tuvių veiklą — E.).

RAŠO Stepas Vykintas
kais lietuvis rašytojas laisvai galėjo pasi
rinkti temas, problematiką, žanrą, vaizduo
jamcjo gyvenimo ir nuotaikų pobūdį.
Me’.as taip pat. kad Donelaičio kū-ybos
tradicijos buvo visiškai paneigtos. Ne
Gvirka ir ne Tilvytis tęsė Donelaičio lite
ratūrines tradicijas, bet K. Binkis, V. Krė
vė ir kiti mūsų kaimo vaizduotojai buvo
Donelaičio tradicijų tęsėjai.
Toliau bolševikinis istorikas, ka’bėdamas apie Donelaitį, sudaro įspūdį, kad tik
bolševikai tinkamai įvertino Donelaitį.
Tai yra akip'ėšiškas melas. Nepriklauso
mybės laikais Donelaitis buvo labiausiai
vertinamas mūsų klasikas. Prof. M. Bir
žiška, kuris buvo Humanitarinių Mokslų
Fakulteto senosios lietuvių literatūros pro
fesorius, su didele meile kalbėdavo studen
tams apie Donelaitį. Jis dažnai skaitė epi
zodinius kursus apie Donelaitį. Jis parašė
bent kelias knygas apie mūsų talentingąjį
poetą. „Metai“ — rašo prof. M. Biržiška
— yra tai kilniausias lietuvių ir vienas žy
miųjų visuotinosios lite ataros kūrinių“.
Lietuvių literatūros istorijoje , Metai“ pra
deda naują jos gadynę. Senoji gadynė ten
kinosi tikybiniais raštais, kurių vien gies
mės ir giesmynai teturėjo kiek bendra su
poezijos daile. Kad ir turėdami šiokio to
kio ryšio su mūsų senosios gadynės rašti
ja, „Metai“ daug daugiau turi savyje nau
ja ir skirtina. Tosios naujybės apsireiš
kia nauju turiniu ir nauja forma. „Metų"
turinys nesitenkina, tikybinės poezijos sri
timi, bet yra pasaulinis, kad ir giliai tikin
čio, net kunigo, sumestas, ir turi platesnės
visuomeninės ir tautinės reikšmės. Bau
džiavų ir kalbos klausimai yra „Metuose“
iškilę aukščiau už kitus, tardami į mūsų
tautės sąmonę gyvais, graudžiais, skam
biais vaizdingo hegzametro garsais. Jokis
kitas mūsų poezijos kūrinys neturi tokios
sva bios mūsų literatūroje reikšmės, kaip
Metai (žr. M. Biržiškos „Done’aičio gyveni
mas ir raštai“. III leidimas, .Vairo“ B-vės
leidinys, Kaunas, 1927 m. 166 psl.).

Ne tik Lietuvos universitete, bet ir gim
nazijose bei kitose mokyk'ose Kristijonas
Donelaitis buvo plačiai nagrinėjamas, at
mintinai ųiokomosi jo raštų, rašomos stu
dijos, straipsniai, rašiniai apie šį lietuvių
poezijos korifėjų. Man pačiam teko 192526 m. ir 1927-28 m. dėstyti lietuvių kalbą
ir literatūros istoriją Šakių ir Alytaus
gimnazijų vyresniųjų klasių mokiniams.
Kiek prisimenu, daugiausia aiškindavau
ir kalbėdavau apie Donelaičio, Žemaitės
ir Vaižganto kūrybą. Taip pat ir LindėDobilas Panevėžyje labai plačiai dėstė
apie Donelaitį. Taigi Neprik’ausomybės lai
kais Donelaitis buvo ne mažiau, o dar
daugiau gerbiamas, negu bolševikų. Tik
laisvės metais Donelaitis netarnavo jokiai
partinei propagandai, kaip dabar jis Lie
tuvoje yra panaudojamas komunistinei
propagandai, bet jis buvo visų laisvųjų

R. LANKAUSKAS

Tiltas i jūrą
ROMANAS
(15)
Naktį jį pažadino triukšmas viešbutyje.
Koridoriuje girdėjosi žingsniai ir balsai;
trinksėjo varstomos durys. Gretimam
kambary kažkas garsiai kalbėjo. Jam pa
sivaideno, kad už sienos dejuoja žmogus.
Kas gi atsitiko?
I duris pasibeldė.
— Ko jums reikia?
— Išeikite valandėlei.
Kęstutis užsimovė kelnes ir išėjo į kori
dorių. Tenai stovėjo administratorė.
— Dovanokit, kad jus prikėliau, — tarė
ji. — Jūs gydytojas?
— Taip.
— Viešbutyje susirgo gyventojas. Ar
negalėtumėt jį apžiūrėti?
— Kodėl neiškvietėt greitosios pagal
bos?
— Matot... — administratorė sutriko.
— restorane buvo gydytojų banketas,
šventė gimimo dieną. Jie dar neišsipagi
riojo...
— Kur ligonis?
— Gret mam kambary.
Administratorė pravėrė duris. Lovoje
gulėjo pagyvenęs žmogus su ūsais ir barz
da. Kęstutis krūptelėjo: žmogus buvo ne
paprastai panašus į jo mirusį tėvą: ta pati
nosies forma, tie patys bruožai. Tik jo
plaukai vešlesni, smarkiai pražilę ir išsi
draikę ant kaktos. Žmogaus veidas buvo
išbalęs, akys smarkiai įkritusios. Jis tyliai
dejavo. Ant staliuko gu’ėjo ana’gino tab
letės ir stiklinė su vandeniu.

Kęstutis pasilenkė prie ligonio.
— Kas jums yra?
— Skauda vidurius, — tyliai tarė žmo
gus. — Čia. — Jis atitraukė antklodę ir
parodė į dešinį šoną.
— Seniai skauda?
— Jau kelintą dieną.
— Ką valgėte prieš tai?
— Rūkytos žuvies.
— Pakelkite marškinius.
Kęstutis paspaudė šoną.
— Čia skauda?
— Taip. — žmogus vėl sudejavo. — Aš
maniau, kad praeis...
— Apendicitas. Reikia skubiai operuoti,
kol nevėlu.
— Bet kas darys operaciją? — paklau
sė administratorė; jos akys buvo pilnos
nerimo.
— Aš darysiu. Iškvieskite greitąją pa
galbą. Tegu nedelsiant nuveža jį. į ligo
ninę.
žmogaus veidu nuslinko išgąsčio ir ne
vilties šešėlis; jo lūpos suvirpėjo.
— Daktare, ar kitokios išeities nėra?
— Ne. Paskui gali būti vėlu.
— Daktare, vis dėlto...
— Jūsų gyvybė pavojuje. Bet jeigu jūs
nesutinkate, aš neoperuosiu. Galite pa
laukti ryto. — Jis pažvelgė pro langą; lau
ke buvo tamsų. — Gal telegrafuoti jūsų
šeimai?
Žmogus atsisėdo lovoje. Pro marškinių
iškarpą matėsi dažnai alsuojanti krūtinė.
— Aš neturiu šeimos, — tarė jis dusliu
balsu, žiūrėdamas į rudą antklodę. — Ge

lietuvių mylimas poetas, visos nepriklau
somos tautos dainius.
Tremtyje labai gražiai pasielgė JAV
PLB Kultūros Taryba, PLB Vyriausioji
Valdyba, kurios ėmėsi iniciatyvos ir šiuos
metus paskelbė Donelaičio metais. Juk
Donelaitis lietuviškai dainuodamas Lietu
vą gyrė! Tai pirmasis lietuvis, kuris Lietuvos vardą iškėlė į tarptautinę plotmę. To
dėl jis nusipelno ne tik šių metų, bet am
žiną lietuvių tautos pagarbą ir meilę.

..Niekam piktumu už piktą neatsimokė
kite!" (Rom. 12 17). Kiekvienam krikščioniui tai turėtų būti savaime suprantama
taisyklė. Bet. deja, daug kas elgiasi, tarsi
šis šv. Pauliaus raginimas visai neegzis
tuotų. Kerštauja kaimynas kaimynui, dar
bo draugas darbo draugui, įstaiga įstaigai,
PREMIJA PROF. DR. Z. IVINSKIUI
valstybė valstybei. Kai kur kerštas be jo
„Aidų" žurnalo 500 dolerių premija už kios gėdos ir priedangos viešai skelbiamas
mokslinį veikalą paskirta Europoje gyve ir skatinamas. Amžino prakeikimo žodžiai,
nančiam ir dirbančiam Lietuvos istorijos kerštui iškeltos kumštys, mirties ir pra
tyrinėjimo darbą prof. Dr. Zenonui Ivins žūties linkėjimai visiems, kurie nepritaria
kiui.
tėvynėje vykdomajam smurtui ir vergijai,
Ta premija paskirta jam už „Lietuvių — tai vaizdai ir žodžiai, kuriais be palio
tautos istorijos" I tomą.
vos bombarduojami negalį nuo tų puolimų
Veikalas dar tebėra rankraštyje.
apsiginti žmonės, panašiai kaip kitoje dik
tatūroje nesidrovėta baisiam ginklui duo
ti .atkeršijimo ginklo1 (Vergeltungswaffe)
Pionieriai privalą sekti Leninu, rinkti
vardą ir juo žudyti ramius, beginklius ki
laužą
tų kraštų gyventojus.
(E) Gruodžio 20 d. sukakus 40 m., kai
Istorija tačiau rodo, kur tik žmonės, deg
Lietuvoje buvo įsteigta pionierių organi
zacija, savo sveikinime LKP CK ragino darni kerštu už tikras ar tariamąsias ne
pionierius mylėti Didžiąją Tėvynę, vyk teisybes ir nesiskaitydami su priemonė
dyti Lenino priesakus ir rinkti metalo mis, patys imasi ieškoti teisybės, ten toji
laužą laukuose. „Tiesa“ (Nr. 296, gruodžio teisybė niekuomet nesurandama, bet pri
20 d.) nurodė, kad pastaruoju metu pio daroma dar daugiau neteisybių. Naujos
nierių organizacija Lietuvoje turėjusi 172. neteisybės iššaukia naują kerštą. Ir taip
000 narių. Per paskutinius ' dvejis metus sukasi viskas lyg užburtame rate.
„Mano kerštas; aš atsilyginsiu, sako
t'e į pionierius suvaryti mažyliai turėjo
išplatinti knygų už 30.000 rublių, pasodi- Viešpats“. Vienas Dievas turi pilną teisę
m 800.000 krūmų
medelių,
surinko
830. keršyti, nes jis vienas
Barasir veiks
iki 12
vai. nakties.
Įėjimastegali
5 šil. pilnai pažinti
kiekvieno kaltę ir padarytąją neteisybę.
000 kg makulatūros,
11.000
tonų
metalo
Turtinga programa
— Bufetas
— Jack
Lawrence
orkestras —
! I— —
užsisakomi
Tel.
PARk“ 2470.
„Aš
atsi
’yginsiu!
šitaip kalba tas. nuo
laužo
iš šio laužoStaliukai
buvęs pastatytas
viiš anksto
kurio
niekas
nepabėgs,
kurio niekas neap
dutinis žvejybos traleris, pavadintas
.Lie7 vai. vak.
Pradžia
tuvos pionieriaus“ vardu. Partijos orga gaus. Kad ir koks keršto jausmas įsilieps
nas barė komunistus ir jų organizacijas, notų, argi ne geriau, kad abi kerštaujan
kad šios tiesiogiai nesirūpina pionieriais, čios pusės prieš Jį sukluptų ir bendrai pra
nes tai esąs komjaunuolių reika’as. Komu šytų: „Viešpatie, verčiau nekeršyk nė vie
nistams rūpi tų vaikų laisvalaikiai, tai, ką nam“?
kuris tad,
įvyks
1964
m. “vasario
1 d. Lietuvių
Namuose,
jie stebi aplinkoj,
pagal
„Tiesą
, rei
„Niekam
piktumu
už pikta neatsiteiskikia padaryti viską, kad
„mažoje
vaiko
šir

te
“
.
Jau
gana,
kad
vienas buvo piktam pa
2, Ladbroke Gardens, London, W.ll.
delėje susikauptų gili meilė Tarybinei tė sidavęs. Kam dar kitiems tuo piktu apsivynei... neapykanta visokiausioms praei krėsti? Verčiau testato pylimą, kad piktas
ties atgyvenoms“.
neplistų, kad ten sustotų ir pranyktų. Vie<•
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EUROPOS LIETUVIS, BUDĖKIME,
DARBININKŲ BALSAS. IŠEIVIŲ DRAUGAS ir ŠALTINIS

nintelė priemonė sėkmingai pasipriešinti
piktam, tai „nesiduok nugalėti savęs pik
tumui, bet nugalėk pikta gerumu“. Kiek
vienas žmogus yra pašauktas kovoti su
piktu ir kovą laimėti, juo labiau kiekvie
nas krikščionis, kuriam, jei tik jis rimtai
stengsis, pergalė yra užtikrinta.
Šv. Paulius priduria gilios išminties ir
gyvenimo patirties žodžius: „Jei gali būti,
kiek nuo jūsų pareina, būkite taikoje su
visais žmonėmis". Tai nėra lengva. Kar
tais visai neįmanoma. Bet jei kyla nesusi
pratimai, niekuomet mes neturėtumėm
būti jų kaltininkais. Iš krikščioniškos šir
dies turėtų visuomet tekėti galinga meilės
srovė, kuri rastų būdų susitaikyti ir sutai
kyti, išlyginti prieštaravimus ir numalšin
ti įsikarščiavimus. , Palaiminti taikos ne
šėjai; jie bus vadinami Dievo vaikais“
(Mt. 5.9), nes jie yra panašūs į savo Tėvą
— Taikos Davėją.
Neužtenka vien atsisakyti keršto. Šv.
Pau’ius reikalauja daugiau: „jei tavo ne
prietelis alksta, papenėk jį; jei jis trokšta,
duok jam atsigerti“. Juk alkis ir troškulys
kankina lygiai kiekvieną, ar jis yra drau
gas ar priešas. Jei kur reikia pagalbos, jei
apeliuojama į krikščionišką artimo meilę,
turi išnykti visi priešingo nusistatymo
jausmai. Tai kartais yra labai sunku. Bet
tai yra drauge giliai krikščioniška. Nuo
Jėzaus ant kryžiaus ištartų žodžių: „Tėve,
atleisk jiems, nes nežino, ką daro“ iki mū
sų dienų kankinių kilnių už persekiotojus
maldų (p'g. Sibiro lietuvaičių maldas mi
šių įžangoje, po Komunijos. Devintinėse)
Bažnyčios istorija yra pilna tos heroiškos
artimo meilės pavyzdžių.
Roma
T. Paulius

Puola švedų-pabaitiečių
bendradarbiavimą

(E) Kai didžioji Maskvos spauda vis
dar demonstruoja didžiausią mandagumą
švedų atžvilgiu, Pabaltijo respublikų laik
raštininkams, atrodo, įsakyta būti piktais
šuniukais.
Neseniai švedų spaudoje pastebėtas
„Tiesos“ vyr. red. Zimano straipsnis, kri
tikuojantis Švediją už atmetimą vad. Kekkoneno plano sukurti laisvą nuo atominių
ginklų sritį Europos šiaurėje.
Dabar rusų kalba leidžiamasis dienr.
„Sovetskaja Latvija“ pradėjo skelbti rašy
tojo Arvydo Grigulio „dokumentines“ apy
braižas apie švedų ir pabaltiečių „šnipų“
bendradarbiavimą pokario metais, sie
kiant užmegzti ryšį su Latvijoje veiku
siais partizanais.

maloniai kviečia Jus atsilankyti Į
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rai. Aš sutinku. Niekada negalvojau, kad
teks gulti ant operacinio stalo, bet... Pa
galiau tai nesvarbu. — Žmogus užsisagstę
marškinius ir įsmeigė žvilgsnį į savo pra
kaituotas rankas su melsvomis iššokusio
mis venomis. — Jeigu kas, jūs parašykite
šituo adresu... — Jis paėmė nuo staliuko
voką.
— Ne, aš niekam nerašysiu, — tarė
Kęstutis. — Jūs pasveiksite.
Kęstutis nuėjo rengtis. Jis nusiprausė
šaltu vandeniu, kad greičiau atsikratytų
mieguistumo.
Dabar labai praverstų kava. Bet kur jos
gausi? Vienas puodelis kavos, vienas puo
delis kavos... Ne, jos nėra ir neverta apie
tai galvoti. Naktis tau uždėjo sunkią pa
reigą. Įvykdyk ją, įvykdyk. Šitas žmogus,
kuris taip panašus į tavo tėvą, negali mir
ti. Tu atsakai už jį. Kiekvienas žmogus už
kažką atsako. Nieko nepadarysi, — toks
nerašytas gyvenimo įstatymas... Ir tu ne
turi teisės jam nusižengti. Gal būt, svar
biausi tie įstatymai, kurie nerašyti...
Jis užgirdo lauke automašinos ūžesį: tai
greitoji pagalba atvažiavo paimti ligonio.
Paskui koridoriuje sutraškėjo parketas
nuo žingsnių, ir girgžtelėjo gretimo kam
bario durys. Netrukus parketas vėl sutraš
kėjo; išėjęs į koridorių, jis žvi’gtelėjo į
kambarį: kambarys buvo tuščias. Šalia
sujauktos lovos gulėjo ligonio šlepetės.
Duryse lingavo prie rakto pritvirtinta
klumpė.
Kęstutis nusileido laiptais į apačią. Ves
tibiulyje garsiai tiksėjo sieninis laikrodis.
Gatvėje b’ykstelėjo automašinos prožek
toriai, apšviesdami medžių kamienus ir
tamsius namų langus.
— Kokia nelaimė, — tarė administrato
rė. — Ir turėjo žmogus susirgti kelionėje.
— Kas jis toks?
— Rodos, inžinierius.
Ligoninė buvo netoli. Nakties tyloje gir
dėjosi jūros šniokštimas. Ore tvino paslap
tingas, nerimstantis ūžesys. Keliuose ligo
ninės languose degė šviesa. Viduje — pa

Laivai tarp Klaipėdos ir Be'.gijos

(E) Vokiečių „Vorwaerts“ duomenimis
(lapkr. 27) Belgija sudarė sutartį su so
vietais ir numėto prekybos laivų liniją
tarp Belgijos uostų Gento ir Antverpeno
ir Baltijos jūros uostų Rygos, Ventspilio
ir Klaipėdos. Sovietiniam laivynui atsto
vausią penki latvių prekybos laivai tarp
800 ir 1.200 teutto tonų talpos. Būsią pa
sikeičiama įrengimais, popieriaus gamy
bos išdirbiniais, celiulioze, medžio gami
niais, anglimis ir rūda.

žįstamas vaistų kvapas. Baltos sienos, ope
racinės durys su gofruotu stiklu, juoda
lentelė su užrašu: VYR. GYDYTOJAS.
Prie jo priėjo budinti sesuo; jos veidas bu
vo užmiegotas ir piktas.
— Paruoškite ligonį operacijai, — ta
rė jis.
— Aš nieko nedarysiu, kol jo neapžiū
rės mūsų chirurgas.
— Aš jums sakau: tuojau paruoškite
ligonį operacijai. — Jis vos susivaldė ne
surikęs.
— Jūs neturite teisės man įsakinėti,
— atšovė ji. — Jūs esate pašalinis. Prašau
čia nešeimininkauti. — Sesuo atsuko jam
nugarą ir trinkte'ėjo kabineto durimis.
Savo ligoninėje jis būtų pamokęs ją,
kaip valdyti liežuvį, bet čia beliko tik tylė
ti. Jį smaugė pyktis. Velnio merga! Kokiu
tonu ji kalbėjo! Kęstutis pagalvojo: vie
nintelė neginčijama kova nuolat vyksta
gyvenime: kova tarp gyvybės ir mirties;
tai nepaliaujamos aršios grumtynės. O
delsti negalima. Delsimas reiškia gangre
ną. Gal ji jau prasidėjo... Kurgi tas chi
rurgas? Dar bankete? Velniai rautų visus
tuos idiotiškus banketus, visą tą miesčio
nišką maivymąsi su tuščiais plepalais,
nuo kurių darosi koktu ir norisi užsikimš
ti ausis. Linkėjimai, komp’imentai, šokiai.
„Ak, mielas kolega, kaip jūs puikiai šoka
te tango!“ Br-r-r!
Kestutis stovėjo ligoninės vestibiulyje
ir rūkė, žiūrėdamas į nakties tamsą. Dvi
musės šokinėjo ant lango stiklo ir sukosi
ratu. Jis galvojo apie žmogų iš viešbučio.
Kodėl tas žmogus neturi šeimos? Ir jis
panašus į jo tėvą? Žinoma, tai apendici
tas: simptomai aiškūs. Ar ne keista, kad
tėvas taip pat susirgo šitame mieste? Tė
vas mirė po operacijos, o šitas žmogus gy
vens. Taip, gyvens, Jeigu dar nepavėluota.
Jam reikėjo anksčiau kreiptis į gydytoją.
Atrodo, kad ateina chirurgas. Tikriausiai
tai jis. Pagaliau!
Chirurgas įėjo į vestibiulį.
— Turite cigaretę, kolega?

— Prašau.
Jis užsirūkė.
— šuniškas mūsų darbas, kolega. Ne
spėjau numigti keletą valandų, — ir tele
fono skambutis. Kelkis, skubėk į ligoninę.
Kas tam ligoniui? — Ant jo baltų marški
nių raudonavo vyno dėmė, kuri priminė
išdžiūvusį kraujo šlakelį.
— Mano nuomone, apendicitas. Už
leistas.
— Kasdieninė istorija. Aš tuoj apžiūrė
siu jį.
— Vadinasi, aš jau nebereikalingas? —
paklausė Kęstutis.
— Ne, neišeikite. Jūs man asistuosite
per operaciją. Sutinkate?
— Taip.
Po valandėlės chirurgas, išėjęs į korido
rių, tarė:
— Jūsų diagnozė teisinga. Reikia ope
ruoti. Pradėsim, kolega? — Jis žvilgtelėjo
į laikrodį ir patrynė kumščiu akis. — Ei
me plauti rankų. Sesele, duokite jam cha
latą!
...Žmogus gulėjo ant operacinio stalo,
apklotas balta marška. Jo veidas reflektoriaus šviesoje atrodė labai išblyškęs, o
akyse buvo sustingęs skausmingas nuo’ankumas. Kęstutis stengėsi į jį nežiūrėti; jis
bijojo prisiminti mirtį.
Jau aušo, kai Kęstutis grįžo į viešbutį;
pro pilką miglą sunkėsi blanki šviesa. Jis
buvo labai išvargęs, tačiau širdyje jautė
malonų ramumo jausmą. Dabar galima
miegoti nors iki pietų. Administratorė at
rakino viešbučio duris.
— Na, kaip?
— Viskas tvarkoj.
Kambaryje Kęstutis nusivilko viršuti
nius drabužius ir pamatė, kad rankovių
pažastys šlapios nuo prakaito. Jis miegojo
ilgai ir kietai, o nubudęs paskambino į li
goninę.
— Kokia operuoto ligonio savijauta?
— Nebloga. — atsakė budinti sesuo. —
Jis miega.
(Bus daugiau)
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f is komunikatas, kitą dieną išspausdint. s visuose laikraščiuose, skelbė tai, kas
buvo nesuderinama su tuo metu veikusia
Lietuvos konstitucija. Ko tuo žygiu Sovie
tų Sąjunga siekė, išdėsto prof. Mykolas
Rcemeris jau minėtoje studijoje Lietuvos
sovietizacija.
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Istoriniai nesusipratimai

prezidento galios ir vadovavimo atribu
Garbūs sovietiniai Lietuvos istorikai ne vietiniai istorikai čia ir šokasi daryti di
tais įeitų ministras pirmininkas (konstitu
— Ir vėl ta pati delegacija prašosi į ma
cijos 72 §-fas), kuris šiuo atsitikimu turė at, aidžiai puola visus lietuvių veikėjus, deles išvadas. Sako: tie belaisviai veikda
ne tarp 8-9 vai. Sutikau priimti. Dabar
jo būti kaip tik Sovietų parinktas ir tuo kurie po-1905-1907 m. revoliucinių įvykių vo kartu su gyventojais prieš okupantus,
kalbėjomės jau restorane, kur manieji, at
pačiu jų politikai nuolaidus. Tačiau mi fp.imo ir pradėjo gyventi ramų gyveni tai dėl to toks įsakymas buvęs išleistas.
vykę iš Kybartų, dalinasi savo įspūdžiais,
nistras pirmininkas ima „vadovauti vals mą. Štai, sako, Dambrauskas-Jakštas ne Deja, kad tai batų bent kiek panašu į
gautais jau man perbridus per upelį Prūtybei“ tik tuo atsitikimu, kad respublikos bekovojęs prieš carą, taip pat apie „Vil tiesą!
ties" laikraštį susispietusieji Smetona,
suosin. Susėdus prie staliuko, delegacija
Kr s atsimena pirmąją vokiečių okupa
— ’Nors faktiškai Lietuva nebeturėjo prezidentas yra miręs arba atsistatydinęs. Voldemarss ir kiti.
vėl mėgina beveik tais pačiais žodžiais
ciją, tai žino nemaža šiurpių pasakojimų,
Vadovauja, iki bus išrinktas naujas res
Skaitydami tuos puolimus, mes irgi pra kai banditaujantieji rusų belaisviai apiperkalbėti mane, kad grįžčiau Kaunan. Ta jau jokio laisvo tvarkymosi galimumo ir pub'ikos prezidentas, tačiau, esant „nenu
pati ir mano argumentacija, kad man nė buvo patekusi į visišką Sovietų dispozici galimoms kliūtims“, tasai išrinkimas gali dedame galvoti, ar čia jų gerai buvo daro p'ėšinėdavo ir žudydavo gyventojus. Jei
ra ko grįžti. Pridūriau, esąs tiek suvargęs, ją, — rašo prof. M. Roemeris, — tačiau būti atidėtas, iki kliūtys bus pašalintos — ma, gal iš tiesų reikėjo vesti kovą iki galo gu tokie veiksmai reiškia veiksmus prieš
tiek daug naktų nemiegojęs, kad esu visai fermališkai Sovietai iš karto nelikvidavo kon-titucijos 69 §-fas; „nenugalima kliū ir nusikratyti rusų. Juk Lietuvoje ta re okupaciją, tai tie rusai iš tikro „veikė“.
paliegęs, beveik ligonis. Keturiolikti metai nei Lietuvos valstybės, nei jos paskutinės timi“ naujam prezidentui rinkti čia, be voliucija ir vyko ne vien tik dėl caro, bet Bet tik tokios „veiklos“ atsiminimas išli
nesu turėjęs atostogų. Esu būtinai reika veikusios 1938 metų konstitucijos. Atvirkš abejo, būtų laikoma senoji prezidento elek ir iš viso dėl rusų ir jų va’dymo. O jeigu ko žmonėse, ir jis paremtas ne fantazijo
lingas poilsio. Tačiau nesiilsėčiau, jei gagė čiai — Sovietams, kurie, aišku, žinojo, j torių, vadinamų , Tautos Atstovų“, rinki tie veikėjai būtų kovoję iki galo ir išviję mis, kaip šių istorikų, bet tikrais faktais.
čiau toje didžioje Lietuvos nelaimėje ką ką tai veda, ir siekė inkorporuoti Pabalti mų sistema, pagrįsta cenziniais rinkimais; rusus? Ką gi dabar sakytų tie istorikai?
Jie ir vėl būtų nepatenkinti, kad lietu
padėti. Reikia manim tikėti, kaip esu pa jį, tad ir Lietuvą, į Sovietų sąstatą, pakeis t'd „valstybei vadovautų“ Sovietų faktiš
Nors lietuviai sako: „Toks tokį pažino ir
sakęs, jog mano buvimas Lietuvoje dabar ti jos valstybinę, socialinę, ekonominę ir kai pastatytas ministras pirmininkas. Ta viai atskyrė savo kraštą' nuo „didžiojo ant alaus pavadino", bet imperialistai vis
jai daugiau pakenktų, nekaip padėtų. Juk politinę struktūrą, rūpėjo, kad formališkai, čiau, jeigu respublikos prezidentas tiktai brolio“ imperijos. Bet argi įvykius būti tiek nepakenčia vienas kito. Štai ir ru
mane leisgyvį naudotų negarbingiems da teisiniais aktais, tasai inkorporacijos išvyksta į užsienius, tai ministras pirmi nai reikia derinti prie istorikų norų, ypač sams tarnaujantieji lietuviai istorikai, be
lykams. Užuot pasidavę išgąsčiui, verčiau (aneksijos) procesas vyktų ne jų valsty ninkas tiktai jį „pavaduoja“, o valstybei dar tokių istorikų, kurie tarnauja rusiška abejo, iš imperialistinio pavydo, pavyz
sujuskite, atsigoskite. pasikalbėkite, kodėl bės įsakytiniais aktais, bet tariamais pa nevadovauja, tiktai atlieka atskirus jo ga jam imperializmui?
džiui, puola vokiškąjį imperializmą, kad
prezidentas išvyko atostogų. Dirbkite, kol čios Lietuvos teisiniais aktais, faktiškai lios veiksmus ir neperima „visos“ prezi
jis pirmojo pasaulinio karo metu buvęs
galima, o kai nebegalima, tai žinokite pa užkulisiniu būdu inspiruojamais ir diktuo dento galios (konstitucijos 71 ir 72 §§-fų
Tie istorikai vis dėlto gudrūs vyrai. Mes užsimojęs kolonizuoti Lietuvą. Sako, važi
tys, kas jums reikia daryti. Kelpša vis dėl jamais. Jiems rūpėjo tam tikra klastinga sugretinimas); respublikos prezidentas vis jau žinome, kad jie turi kur tik galėdami nėjo jau į Lietuvą įvairūs pareigūnai ir
to, lyg prisispyręs, lyg širdį geltas, dar šio Lietuvos respublikos skaudaus proceso dėlto lieka sens sis — į užsienius išvykęs iškelti rusus. Tokia yra partijos valia, ir skaičiavo, kiek dvaruose bus galima įkur
sykį mane paklausė, ar aš grįšiąs ar ne. inscenizacija, kurios jie yra tikri prityrę prezidentas.
pagal tą valią rašoma istorija. Istorikų dinti vokiečių.
meisteriai ir kurie brutalius smurto bei
Atsakiau: ne!
Nebūdami kokie nors provokietininkai,
— Aišku, kad naujiems sumanytiems pareiga yra tik ko švariau įvynioti tuos
Jokie respublikos prezidento A. Smeto agresijos aktus turi komunistinės propa žygiams reikėjo nusikratyti respublikos rusus į ypač gražų rūbą. Nesvarbu, ar tai mes vis dėlto su mažesniu siaubu norėtu
nos argumentai nepaveikė delegacijos ir gandos sumetimais paversti įspūdingais prezidentu A. Smetona, išvykusiu į užsie tiesa, ar ne, tik kad rusas būtų iškeltas. me sutikti aną vokišką kolonizaciją, negu
jos neįtikino, kad jis negali grįžti atgal. rek’aminiais tariamais laisvės aktais. nius ir tuo pačiu nepatekusiu Sovietų dis Šitaip jie, pavyzdžiui, tą rusą tempia už dabartinę rusišką. Tie istorikai mums sa
Taip pat ir pačios delegacijos argumentai, Šiam Sovietų siekimui prezidento Smeto- pozicijon. Reikėjo jam atimti autoritetin uodegos į viršų, aprašinėdami vokiečių ko, kad vokiečiai buvo nusižiūrėję 1000
kodėl A. Smetona būtinai turi grįžti, jo3 nes staigus išvykimas teisiniu požiūriu gas respublikos prezidento titulas, kurį jis pirmosios okupacijos metus. Sako, Hin- dvarų ir juose būtų apgyvendinę savuo
visiškai neįtikino. Inž. E. Galvanauskas nebuvo parankus, nors antra vertus, jis būtų galėjęs panaudoti priešingai naujų denburgas išleido paliepimą tokį, paskui sius kolonistus, kurių pareiga būtų buvusi
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net primine, kad kalbama apie naujo res po'itiškai, būtent propagandiniu požiūriu, įvykių eigai, ir atidaryti“kelias į visą ga vėl kitokį. Viename paliepime buvo įsako per 100 metų apvokietinti Lietuvą.
publikos prezidento pastatymą, jeigu A. kiek teigiamai patarnavo naujosios Sovie lingą respublikos prezidento konstitucinę ma išdavinėti rusų kareivius, kitame —
Žinoma, biaurūs užsimojimai, ką čia ir
tu pastatytos Lietuvos „vyriausybės“ ak
Smetona negrįžtų.
kalbėti. Bet ką gi padarė tų istorikų gar
galią tam vyrui, kuris bus Sovietų užsie atiduoti ginklus ir amuniciją.
— Ligi senasis nėra atsisakęs, tai žino cijai, palengvinusiai sudaryti kartu visuo nio reikalų komisaro pavaduotojo Deka
Bet vienas toks paliepimas mūsų istori binamieji rusai? Ne tik į dvarus susodino
Ministrų Taryba, tol naujojo statymas bū menės pasipiktinimo „smetoniniam reži nozovo nurodymais paskirtas naujai Lie kams atrodo ypač patogus prorusiškai po rusus, bet ir visur ir dar kasdien vis pučia
tų priešingas mūsų konstitucijai, — atsa- mui“ nuotaiką, kas Sovietams, be abejo, tuvos „vyriausybei“ sudaryti. Tatai ir ta litikai prakišti Hindenburgas, pasirodo, arabus, kad rusas yra brolis. Ar istori
buvo pageidaujama. Formaliai nutraukti
SmotoiYa
po padaryta tam tikru, Sovietų akimis buvo išleidęs bausmėmis grasinantį įsa- kams ne gėda to rusiškojo kolonializmo
Tuo ir buvo baigtos delegacijos tuščios konstitucinio kontinuiteto Lietuvoje So- logišku, interpretacijos aktu, būtent, pre- kymą gyventojams, kad gyventojai nepa- nematyti ir neparodyti? O gal jie savo gė
pastangos respublikos prezidentą A. Sme vietai dar tuo laiku aukščiau nurodytais zidento A. Smetonos šiuo momentu išvy- dėtų rusams belaisviams pabėgti ir ne- dą pridengia už savo darbus gausiai gau
toną grąžinti į Kauną. Tuo reikalu nesėk- sumetimais nenorėjo. Iš viso veikusi Lie- kimas į užsienius buvo vyriausybės inter- teiktų jiems jokios pagalbos. Tai mūsų so- namaisiais rubliais?
mingi buvo ir visi kiti vyriausybės žygiai, tuvoje 1938 metų konstitucija, kurios re pretuotas esąs tolygus atsistatydinimui —
žimas galima pavadinti „prezidentiniu“ ir tai esąs sui generis rezignavimas, likviduo
gumą, meilę ir galybę. Ir pagaliau, kai
kuri stengėsi politinės galios maksimumą jas jojo prezidentavimą ir vadovavimą
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paskutinis aštriausias ištyrimas Tūkstantsulaikyti respub'ikos prezidento rankose, valstybei.
meties pabaigoje bus parodęs visus, kurie
Birželio 16 d„ sekmadienį, priešpiet de kaip tik dėl to buvo Sovietų sumanytai
Tuo reikalu aukščiau minėtas vyriausy
pritaria nuodėmei, pors ir iš viršaus rodo
legacija grįžo iš Kybartų į Kauną ir tuoj inscenizacijai patogi. Respublikos prezibės
pareiškimas ir savo dvasia ir raide
si k ausančiais, ir tada, kai visi tokie bus
pranešė A. Merkiui apie savo nesėkmingą dent£Į kurįS „vadovauja valstybei“ (šios
(14)
prieštaravo veikiančiai konstitucijai, jis
išnaikinti iš žmonių tarpo (Apr. 20:9),
žygį. Šis nedelsdamas painformavo Dėka- konstitucijos 3 §-fu) ir kurio rankose yra
Kristus atiduos karališkąją valdžią Tėvui.
nozovą, faktinąjį Sovietų Sąjungos paver- ga-ia ir mįnisterių kabinetus keisti, ir sei- vyriausybės buvo padarytas ne laisvu no
Toliau,
Apreiškimo
20:7-10,
yra
parody

giarnos Lietuvos valdytoją. Jo įsakymu mą p?leistii ir įstatymus leisti, buvo gali- ru, bet prievarta. A. Merkys respublikos ta, kad Tūkstantmetinio amžiaus pabaigo Apaštalas kalba apie tai šitaip: —
„Paskui ateina galas, kada jis perduoda
birže’io 6 d. per Kauno ir Vilniaus radiją ma viskas pačios Lietuvos aktais daryti, prezidento pareigų eiti negalėjo, nes Lie je bus laikas „piūties,“ sijojimui ir atsky
buvo paskelbtas šis komunikatas:
rpacj respublikos prezidento buvimas So- tuva, prof. Roemerio žodžiais tariant, „jau rimui tarp tuomet gyvenančių milijardų karalystę Dievui ir Tėvui, kada jis bus su
buvo patekusi į svetimos valstybės karinę
— Vakar, birželio 15 dieną, respublikos vietams buvo reikalingas. Jeigu respubli- ir politinę dispoziciją, ji jau dėl militari- žmoginių esybių, kai jau kiekvienas bus naikinęs visokią valdžią ir visokią galybę
prezidentas Antanas Smetona išvyko į už- kos prezidentas A. Smetona būtų pasiror nės okupacijos nebuvo nei nepriklausoma, turėjęs pilniausią progą pasiekti tobulu bei jėgą. Juk jis (Kristus) turi karaliauti,
sienį. Jo išvykimą susidariusiomis aplin- dęs neužtenkamai lankstus, tai esamose nei suvereninė; einąs respublikos prezi mo. Tuomet įvyksiąs sijojimas bus pana kol jis bus padėjęs visus priešus po savo
kybėmis vyriausybė laiko atsistatydinimu aplinkybėse, kai visa faktinė galia bei jė- dento pareigas A. Merkys iš tikrųjų vals šus į sijojimą „Babilono,“ „Krikščioni- kojomis. Kaip paskutinysis priešas, sunai
iš respublikos prezidento pareigų. Respub- ga Lietuvoje buvo Sovietų rankose, gal tybei nevadovavo, nes jai ir jos aktams !cs,“ dabartinės „piūties“ metu; ir tai bus kinama (Adomiškoji) mirtis. O kai visa
likos prezidento pareigas, einant Lietuvos nebūtų buvę sunku priversti jisai atsista- vadovavo iš Maskvos atsiųstas užsienio ‘aip pat panašu į sijojimą žydų amžiaus bus jam pavergta, tai aišku, kad, išskyrus
konstitucijos 72 str„ eina ministro pirmi- tydinti; jam gi atsistatydinus, i vakuojan- reikalų liaudies vicekomisaras Dekano „pjūtyje.“ Tūkstantmetinio amžiaus piū- tą (Tėvą), kuris visa jam pavergė (tūks
Lyje įvyks galutinis atskyrimas „ožių“ nuo tančiui metų).“ — 1 Kor. 15:24-28.
ninko pareigas Antanas Merkys.
čią respublikos prezidento vietą su visais zovas
Ar Dievo valia paliaus įvykti žemėje
Viešpaties
„avių,“ kaip yra parodyta Vieš
:us:n:
(Bus daugiau)
::::::
taip, kaip danguje, po Kristaus ’tūkstant
paties prilyginime. —■ Mato 25:31-46.
IK h:::::::::
Nors žydų ir Evangelijos piūčių pasek metinio karaliavimo pasibaigimo? Visai
Partijos vadovai Kėdainių kombinate
mės parodo surinkimą tik mažo būrelio ir ne! Bus kaip tik priešingai, iš tikro tasai
i?
(E) Gruodžio 28 d. Kėdainių chemijos pripažinimą nevertais didelių minių, to stovis bus Kristaus karaliavimu pasiek
kombinate atiduotas naudoti superfosfa dėl, kad iki šiam laikui šėtonas suvedžioja tas. Tais laikais visa žmonija bus tobula
Dabar pats laikas pasirūpinti velykiniais siuntiniais
ii
to cechas, kuris per metus gaminsiąs že ir apakina žmonių minias, mes galime pri taip, kaip buvo Adomas po jo sutvėrimo
giminėms ir artimiesiems Lietuvoje!
mės ūkiui 360 tūkst. tonų trąšų. Ta proga derančiai laukti, kad Tūkstantmetinio (visi nusidėjėliai jau bus sunaikinti).
išsiųstas darbininkų laiškas Chruščiovui, amžiaus piūties pasekmės bus kaip tik Kiekvienas bus susipažinęs su geromis
■■■
Nepraleiskite progos pasinaudoti mūsų paruoštais ypač
o Kėdainių įmonėje įvyko mitingas, daly priešingos, — didesnė dalis žmonijos — teisingumo sėkmėmis ir su pavojingomis
vertingais, gerais, patraukliais ir labai žemom kainom
vaujant pavergtosios Lietuvos partijos ir paklusnios „avys“ bus įvestos į amžinąjį ir pažeidingomis nuodėmės sėkmėmis; ir
siūlomais šiais šventiniais siuntiniais:
valdžios vadovams bei varovams. Savo kai gyvenimą’ mažuma gi, kuri prilyginta kurie bus pasekmingai išlaikę ištyrimą ir
boję A. Sniečkus („Tiesa“ nr. 303, gruo prie „ožių,“ bus sunaikinta. Viešpaties iš parodę savo pilniausią sutikimą su dieviš
VELYKINIS SIUNTINYS NR. 1
džio 29 d.) plačiai citavo Chruščiovo tei tyrimo pasekmės bus suradimas kokybės, kais įstatymais ir pasidavimą jo teisin
6 svarai miltų, 2 sv. sviesto, 2 sv. kiaul. taukų, į sv. arbatos;
ginius, kad „chemija yra galinga priemo o ne didelio skaičiaus. Jis garantuoja, kad giems patvarkymams.
i sv. kakavos, 1 sv. saldainių, 2 sv. ryžių. 1 dėž. Nescafe;
Tucmet Dievo Karalystė bus tarp žmo
nė sparčiai didinti žemės ūkio produktų nuodėmei ir nusidėjėliams ir tiems, kurie
1 sv. razinkų, į sv. pipirų ir lauro lapų, 2 sv. lašinių;
gamybą“, liaupsino bei kėlė įvairius Sovie pritaria piktam, nebus leista eiti toliau, nių taip, kaip ji yra danguje tarp angelų.
tijos bei jos politikos tariamuosius laimė :air iki Tūkstantmeties pabaigai. Niekam Ypatingasis Kristaus tarpininkavimo Ka
1 sv. cukraus.
jimus ir nepamiršo pridurti, kad vad. bur nebebus leista gadinti amžinosios laimės ralystės darbas — parodymas pasigailėji
Kaina tik 10 sv.
žuazinėje santvarkoje nebuvę cheminės ir ramybės, nes tuomet „mirties jau nebe mo silpniems nusidėjėliams, esantiems po •
pramonės, o jei iš užsienio būdavę įsive bus, nė gedėjimo, nė rėksmo, nė skausmo Nauja Sandora, — buš pabaigtas, nes tuo
VELYKINIS SIUNTINYS NR. 2
žama
apie 150 tūkst. tonų trąšų, tai jas, nebebus, nes kas buvo pirma, praėjo.“ — met jau nebebus silpnų ir netobulų žmo
iiii
3 jardai puikios vilnonės medž. paltui; 3J jardo grynos vilnos
nių. kurie galėtų tais dalykais pasinau
iiii
esą. išsidalydavę „buožės ir dvarininkai“. Apr. 21:4.
angliškos medžiagos kostiumui; 4 jardai puošnaus nailono suknelei;
■M—
Taip tat ateis Dievo Kaalystė ir Jo va doti.
(Bus daugiau)
3 šilkinės patrauklios skare’ės: 2 poros nailoninių kojinių; 1 vyr.
lia įvyks žemėje taip kaip danguje. Tokiu
arba moteriškas grynos vilnos nertinis; 1 išeiginiai vyr. marškiniai;
tat būdu Kristus, Tėvo atstovas, kara
Kas domisi Tiesa, reikalaukite Knygų
liaus, kol jis pažemins visokią prieštarau Katalogo. Neturtingiems siunčiam veltui
1 sv. saldainių ir 1 pora vilnonių vyr. kojinių.
■Ii:
jančią vyriausybę ir galybę ir privers mažas knygeles ir Traktatus. Pareikalavi
(A.
BRIEDIS)
Kaina
tik
30
sv.
iiii
3, ST. DUNSTAN'S GARDENS, kiekvieną kelią klūpauti ir kiekvieną lie mus siųskite šiuo adresu: L.B.S.A. 212 E.
žuvį išpažinti Dievo Tėvo išmintį, teisin- 3rd Str. Spring Valley, Ill. U.S.A. (61632).
Prie nurodytų kainų nebereikia nieko primokėti, nes į
t
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DIEVO KARALYSTE

Mieli tautiečiai,
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LONDON, W.3
Tel. ACO 4374

jas įeina muitas, pasiuntimas, draudimas, supokavimas,
licenzijos ir visi kiti mokesčiai.

SIUNTINYS NR. 10

Mieli tautiečiai, norime priminti, kad mes esame maisto
specialistai ir maistu prekiaujame Londone
jau nuo 1938 metų!

Todėl turime visas galimybes pasiųsti ir siunčiame į
Lietuvą maistą pigiausiomis kainomis, geriausios
kokybės, tinkamiausiai įpokuotą ir greičiausiai —
tiesiai iš savo krautuvių ir sandėlių.
Duodame lengviausias išsimokėj imo sąlygas ir pilnai
atsakome už siuntinių pristatymą.
Siunčiame taip pat jūsų pačių sudarytuosius siuntinius.

Baltic Stores Ltd
(Z. JURAS)
S
iiii

HMM

421, HACKNEY RD., LONDON, E.2, ENGLAND.
Tel.: SHO 8734.
Mūsų Skyrius yra Manchesterio Lietuvių Klube:
121, Middleton Rd., Manchester 8.
::::

::::::
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KOLONISTAI

10 jardų vienos arba 3 spalvų po 3į jar
RUSŲ KOLONISTŲ SKAIČIUS
do, lygių spalvų, tamsiai mėlynos, juodos,
rudos, pilkos ar žalsvos, su įaudimais
(E) Paryžiuje leidžiamas „Preuves“
kraštuose ALL WOOL MADE IN ENG
žurnalas savo periodinį dokumentacijos
LAND, 100 proc, grynos vilnos, — su vi
biuletenį gruodžio 31 d. paskyrė Pabaltijo
sais mokesčiais tik 19 sv. 19 šil.
kraštams ir jų likimui. Žurnalo vyr. reSIUNTINYS NR. 10 A
daktorius Armand Gaspard straipsnyje
Toks pat kiekis 100 proc. grynos vilnos apie Pabaltijo kraštus smu'kiai atpasakojo
medžiagų, bet be įaudimų kraštuose ir padėtį nuo 1940 m. Jis lankėsi Švedijoje ir
juostelėmis, panašių spalvų, tik 16 sv. 16 š. nurodė, kad švedai aistringai domisi įvyPrie tų siuntinių jūs dar galite pridėti kiais Afrikoje ir Azijoje, tuo tarpu apie
10 sv. svorio ir kitokių mūsų prekių, temo- Pabaltijo kraštus kalbama retai. Tai paste
kėdami tik už prekes. I azijinę Rusiją — bima ne tik Švedijoje.
Pagal autorių, šeši milijonai estų, latvių
15 šil. priedo.
Įvairūs maisto siuntiniai iki 44 sv. svo ir lietuvių — tai senos tautos, o lietuvių
rio galimai žemesnėmis kainomis. Pvz„ 20 ir latvių kalbos esančios seniausios iš dar
sv" grynų"kiaulinių "taukų7io”sv’’smulkaGŠ
J;ikus^”“r0<?ęs_ * _S°7et7 ir
vokiečių okupacijos laikotarpius, A. Gas
cukraus, 10 sv. ryžių tik 12 sv. 9 šil. 3 p.
pard pažymėjo, kad, 1944 m. vėl sugrįžus
Greitas ir sąžiningas patarnavimas. Ga raudonajai armijai, atnaujinti Pabaltijo
rantuotas pristatymas.
sovietinimo žygiai, sukolektyvintas žemės
ūkis, o prieškarinio lygio jam nepavyko

PABALTIJY — PER 1 MILIJONĄ

pasiekti ligi šių dienų. Nuolat vyksta bol
ševikų vedamoji kova prieš vad. buržuazi
nį nacionalizmą. Dar nurodęs į, Pabaltijo
kraštuose vedamąją kovą prieš bažnyčią!
į deportacijas bei jaunimo perkėlimą į
p’.ėšinių žemes anapus Uralo, autorius tei
gia: „dėl masinių išvežimų atsiradusi tuš
tuma užpildoma rusų ar slavų atvykė
liais“. Palyginus prieškarinių metų statist!
ką su 1959 m. sovietų įvykdytuoju gyven
tojų surašymu, matyti, kad trijuose Pa
baltijo kraštuose rusiškasis elementas iš
318.000 pakilo ligi 1.212.000. Estijoje nau
jieji kolonistai sudaro 24 proc. visų gyven
tojų skaičiaus, o Latvijoje — 38 proc.
— Rytų Vokietijoje ir toliau gyventojai
galės pagal korteles pirkti mėnesiui kilo
gramą sviesto ir 2-3 kilogramus mėsos,

4

4
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EUROPOS LIETUVIS

juos... skatinti, nes juk vad. socialistinis
sektorius nėra pajėgus pagaminti viso rei
kalingo maisto. Bet iš kitos pusės privalu
(Atkc ta iš 1 p J.)
sis sektorius nėra suderinamas su komu
nusiskundžia: „Žemės ūkyje nedaug esa nistine teorija. Taigi, kuo daugiau sovieti
ma jaunimo. Skubėdami baigti mokyklą. nė propaganda kalba apie sovietinės visuo
SIS NUMERIS IŠĖJO ANKSČIAU
17-mečiai jaunuoliai ir merginos palieka menės žygį komunizmo link, tuo atrodo
savo gimtuosius kaimus ir vyksta į mies
Šis „Europos Lietuvio" numeris išėjo
MŪSŲ RĖMĖJAI
tus vieni studijuoti, o kiti dirbti pramonė
diena anksčiau dėl techniškų persitvarky
mų spaustuvėje.
Apsimokėdami už kalendorių, Nidos je. Ir jie ten įsikuria ilgesniam metui, kar
Atsiprašom, jei kam dėl to susidarytų Knygų Klubo knygas ar „Europos Lietu tais ir visam gyvenimui. Daugelis kolcho
nepatogumų.
vį". aukų yra pridėję šie tautiečiai: 20 šil. zų pirmininkų tiesiog nežino, kaip su to
J. Latakas. 19 šil. J. Petrėnas. po 14 šil. P. kia padėtimi susidoroti" („KomsomolskaKleinas ir P. Liesis, po 4 šil. A. Kedykas, ja Pravda", 1963 m. liepos 24 d.). Kodėl
PASIRAŠYTI AR NE?
LONDONAS _
A. Kožemekinas, P. Lech-Lechevičius, Pr. jaunimas bėga į miestus, laikraštis čia pat
Bet kokiam darbui atlikti dažnai tas
Eurksaitis. B. Urbanavičius, J. Juozapa atsako: „žemi atlyginimai, menka laisva
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS
vičius, A. Ropius. K. Andriuškevičius, P. laikio organizacija" ir t.t. Pagal sovietų pats žmogus pasirinks kitą būdą, jei tik tą
Mikovas, P. Pajaujis, P. Simonaitis. J. spaudą, daugelyje atvejų kolchozininkus patį darbą dirbs keletą kartų. Iš šalie gi
ŠVENTĖ
Bernotas, P. Šukys ir A. Valkūnas, 2 šil. pasišalinti iš ūkių sulaiko tik jų turimieji stebintieji visada tuoj palygina ir nesun
privatūs sklypai. Kita priežastis, atbaidan kiai pastebi, kas būtų galima geriau, to
Didžiosios Britanijos Lietuvių Bendruo D. Gintas.
ti kolchozininkus ir verčianti siekti laimės buliau at.ikti. Tas pats yra su laiškais,
menės Krašto Valdyba rengia Nepriklauso
miestuose, yra trūkumas įstatymų, įvedan kalbomis, rašiniais, straipsniais, visuome
mybės šventės minėjimą Londono lietuvis
čių pensijas ar kurio nors pobūdžio socia nine veikia, žmonių santykiais ir kt.
kai bendruomenei vasario 15 d.. 7.30 vai.
linius palengvinimus kolchozininkams.
vakare, Londono Lietuvių ir Sporto ir So CORBY
Prieš suvažiavimus, susirinkimus ar va
Privačių sklypų reikšmė labai didelė. saros stovyklas dažnai prašoma pagalvo
cialinio Klubo
(parapijos) patalpose
(345 A. Victoria Park Road. London, E.9).
Lietuviškos pamaldos Corbyje bus vasa O sovietiniai vadovai jų atžvilgiu naudoja ti apie naujas idėjas, klausiama patarimų,
rio 2 d., 12 vai., šv. Patriko bažn., Miliais dvilypę poltiką. Jie supranta, kad tie skly naujų planų. Klausiamieji retai padeda;
pai reikalingi, jie net jaučia reikalą beveik visi žino, kad paruošti lengvai įvyk
UŽ LIETUVĄ
Rd.
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domą, vispusiškai apgalvotą planą nėra
Vasario 16 d. Lietuvių šv. Kazimiero baž
lengva; beveik visi žino ir tai, kad pats
nyčioje pamaldos už Lietuvą bus 11 vai.
lengviausias būdas išvengti nemalonumų
Šv. Mišias užprašė J.E. Lietuvos Ministe—
pasilikti nuošaliai.
ris Bronius Kazys Balutis.
Būtų nesunku vadovauti, jei vadovai tu
Tautiečius kviečiame gausiai dalyvauti.
retų ga'ios padėjėjus priversti vykdyti nu
Kalėdų švenčių proga rytų viešpačiai sieną praėjus, ji buvo metama. Niekas jos tarimus. atlikti pavestuosius darbus. Mū
PABALTIECIŲ BALIUS
susimylėjo. Ta malonė primena despotiz skaityti nenorėjo. O tai daug pasako.
sų sąlygose, jei gražiuoju nepavyksta pri
Aprašyti susitikimo scenas sunku. siprašyti, patys turi viską atlikti.
Baltų Tarybos ruošiamas balius įvyks mo laikus, kai maldaujama buvo ne teisę
šeštadienį, vasario 8 d„ Londone. Majestic pritaikyti, nes toji buvo žiuri, b?t pasi Džiaugsmo ašaros buvo matyti daugelio
Nesant galimybės atlyginti visiems, ku
Rooms salėje, 196 Willesden Lane. N.W.6. galėti. Viešpačiai buvo aukščiau teisės, ir akyse. Kas dedasi viduje, niekas neparodo, rie dirba visuomenei, nei už paaukojamą
o kas parodo, laikomas komediantu ir jam sias atostogas, nei už patiriamuosius ne
Artimiausia pož. stotis — Willesden jų valia buvo pasigailėti ar pasmerkti.
Green.
Vokiečiai pralaimėjo karą, ir vokietis netikima. Todėl^reporteriai neturėjo nė malonumus, o jaučiant būtiną reikalą kri
Baliuje pasirodys lietuvių, latvių ir estų virto teteisiu žmogum. Vokiečiams Kalė bandyti tų scenų fotografuoti, ką jiems tikuoti tokių žmonių darbą, raštus ar apy
tautinių šokių grupės. Turtingas bufetas dų šventės tradicija susitikti su giminė rytiečiai ir uždraudė. Kaip sunkiai žmogus skaitas, reikia būtinai išdrįsti pasirašyti
ir geras orkestras.
mis yra beveik šventenybė. Tiesa, ši tra pergyvena išsiskyrimą, parodo susirgimai, tikrą pavardę. Jei kas to nepadaro, redak
dicija nėra vien vokiečių, visos pasaulio kurie baigiasi kartais net mirtim. Tik nie torius to turėtų pareikalauti.
Dar vis tebesitęsia Jono pastabų (dėl
tautos šios tradicijos laikosi, tik gal vieni kas dėl to nesigraudina. tai kiekvieno as
vokiečiai taip ryškiai ją pabrėžia apsikeis- meninis reikalas. Valdžios siekimas virto pavėluoto, perilgo skautų Jubiliejinių me
NOTTINGHAMAS
žmonių psichoze.
tų ir Jubiliejinės stovyklos aprašymo, iš
dami dovanomis.
Pro kontrolės punktus buvo praėję 1,318
UŽGAVĖNIŲ BLYNAI
Mfl-o siena išskyrė šeimas prievarta. mi'ijonų žmonių. Išduota iš viso 698124 naudojant popieriaus kantrybę) sukelta
sis susirašinėjimas.
Vasario 8 d., 6 vai. p.p„ Ukrainiečių Klu Jau anksčiau perskyrimas šeimų buvo įvy leidimai. Tie skaičiai nieko nepasako, nes
Man iš dalies tenka pastebėti tik mažą
bo patalpose (30, Bentick Rd.) Nottingha- kės, bst jis nebuvo dar toks ryškus, kaip vienas leidimas buvo duodamas visai šei
išmūrijus sieną ir ją hermetiškai uždarius. mai. Be to, daugelis buvo ne vieną, bet dalelytę skautų susirašinėjimo. Galimas
mo Liet. Mot. Draugija rengia
Daugiau kaip 2 metus šeimos tega’ėjo su ke'is leidimus gavę. Tai buvo neuždrausta, dalykas, kad vien dėl šios priežasties tebe
Užgavėnių B'ynų B ilių.
Dalyvavimas vyrams 15 ši’., moterims sižinoti laiškais, kurie begėdiškai cenzū tik su įsitikinimu galima pasakyti, kad su įsitikinusi, jog esamomis sąlygomis
ruojami. Tuo būdu šis kalėdinis susitiki 1/3 visų vakarų Berlyno gyventojų buvo apyskaita nė kiek nebuvo pavėluota. Kas
10 šil.
iš arčiau stebi skautų-čių pastangas palai
N rintieji dalyvauti, neatidėliodami re mas ypač išryškina, kokia ma’onė su ep’ankę rytų Berlyną.
kyti ryšį rąštu, žino dirbančiųjų sąlygas,
gistruojasi pas Mot. Draugijos pirmininkę teikta. Kas pažino Berlyną prieš iš
Lietuviai, dar sunkesnio likimo ištikti, gali tik stebėtis tų žmonių pasiryžimu ir
augant
mūro
sienai,
tas
žino,
koks
didelis
Br. Oželienę (78. Addison St.).
gerai supranta berlyniečius.
kantrybe.
Pasibaigus b’ynų programai, bus šokiai, judėjimas būdavo Ka’ėdų metu. Draudi
Apišbė.
Taip pat redaktorius turėtų reikalauti
kurių metu linksmins puikiai žinomas uk mas susitikti Berlyno gyventojus ypač
sunkiai palietė. Kad rytiniai viešpačiai ?GGGGGGGGGW®GGG pasirašyti tikra pavarde ir tuos, kurie
rainiečių orkestras.
būtų sutikę atnaujinti įsigyvenusią vokie JEI REIKIA PASIŲSTI SIUNTINĮ kritikuoja straipsnį ar straipsnio autorių,
Kviečiame visus registruotis.
po kuriuo buvo tikras parašas. Prisipažįs
čių tradiciją, ar kad tai būtų pradžia nau
Nottinghamo Liet. Moterų Draugija
tu, kad labai didelė pagunda yra po straips
jos krypties, naujų palengvinimų, niekas — KREIPKIS Į
netiki. Spėjama, kad rytiečiai norėjo ir LIETUVIŲ NAMŲ BENDROVĘ, niu padėti slapyvardę. Bepigu Jonui, kai
jam mūsų gerb. Redaktorius leidžia savo
dabar šį reikalą išnaudoti propagandos
MIRĖ BR. ZINKEVIČIUS
mintis reikšti ir kritikuoti išvengiant as
2, LADBROKE GARDENS,
reika'ams. Antai, žiūrėkit, kaip pas mus
Sausio 17 d. Prestone gyvenantis vien
reika’ai pagerėjo, kai sieną uždarius jūsų
meniškos kritikos!
gungis 45 m. Bronius Zinkevičius tragiš
LONDON, W.ll.
r~akuliantai negali mūsų alinti! Kiek
kai žuvo Leilando fabrike, naktinėj pa
Yra daugybė bendro pobūdžio temų, ku
jiems tatai nusisekė, sunku būtų įvertinti. MAISTO SIUNTINIAI PERSIUNČIAMI
mainoj.
rių
neįmanoma paliesti, neužsitraukiant
Laisvės suvaržymas yra sunkus ir skau
TIESIOG IŠ DANIJOS.
Neturėjo Prestone g'minių nei artimųjų.
tikrų nemalonumų. Pvz.. dabar ypač ma
dus dalykas žmogaus gyvenime. Medžiagi
Jei giminių ar tokių artimųjų būtų, pra
doj kelti savo priešų k’aidas, nepripažįs
nė gerovė tik nedaugelį suvilioja. Gal ki
šome atsiliepti dėl jo palikimo.
tant jiems jokių gerų ypatybių. O visi ži
GGGGGGGGGGGGGGG
taip mano rytų viešpačiai? Tik tatai jų
Smulke»n’ų informacijų galima gauti
nom, kad pasaulyje nerasime nei tautos,
k'aida. Jei keli oportunistai leidžiasi tur
pas p. V. Dajorą. 10, Holstein Street. Pres
nei valstybės, nei paskiro žmogaus, kurie
tų suviliojami, išsižada laisvės, tai negali
ton, Lancs.
būtų
arba visiškai blogi, arba visiškai ge
ma sakyti kad tai visuotinis reiškinys.
ri. Kai mūsų proseneliai užkariavo žemes
DBLS Pre.t’nc Skyriaus
Tik ar iš tiesų ten tokia didelė pažanga
— Tragiškai žuvo Justinas Pažėriūnas,
Valdyba
įvyko, tai didelis klausimas. Grįžtantieji gimęs 1915 m. Žemaitijoje, gyvenęs pasku iki Juodųjų jūrų, jie buvo didvyriai, bet
buvo apdovanojami literatūra, bet, vos tiniu laiku Bad Zwischenahn. Palaidotas kai kitos tautos bando praplėsti savo že
mes — jos yra plėšikės. Kas tik pabando
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiimiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii vietos kapinėse.
būti kiek objektyvesnis — žino iš anksto,
— Stasys Citvaras, ilgus metus daina kad bus pasmerktas. Todėl išimtis galėtų
PUIKI DOVANA
vęs solo Dono Kazokų chore, atvyksta va būti tik tiems, dėl kurių straipsnių origi
BET KURIA
sario mėn. nuolat apsigyventi Hamburge. nalių minčių galėtų nukentėti autorius ar
— Daugelis užsienio lietuvių vyrų at jo artimieji.
PROGA!
vyksta į Vokietiją susipažinti su lietuvai
Naujai įdainuota
Birutė Valterienė
tėmis vedybų tikslu.

Europos lietuviu krvuiku

PRIVATUS

SKLYPELIS

neįtikėtina ar paradoksalu, kai tas privatu
sis sektorius sovietų ūkyje ne tik veikia,
bet ir k ęsti. Sovietiniai vadovai, beieško
dami ūkio nesėkmės priežasčių, nėra pa
darę reikiamų išvadų — privatus ūkis
prcduktingesnis už socialistinį — tai turė
tų būti aišku ir Kremliaus valdovams.

Sdaitųto ju tetukai

KALĖDOS BERLYNE

VOKIETIJA

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.

ANONIMINIAI LAIŠKAI

Anoniminiai laiškai niekuomet nėra la
kai simpatinga apraiška. Ne dėl labai sim
patingų priežasčių jie dažniausiai ir rašo
mi: iš neapykantos, iš menkavertiškumo
jausmo, dėl liguistai suprasto įsižeidimo.
Kartais tokie slapukiški raštai siuntinėja
mi ir su visiškai sąžininga intencija. Įvai
rūs visuomeninio arba ir asmeninio gyve
nimo faktai dažnai iššaukia ir teisingą pa
sipiktinimą bei skaudulį, bet komplikuoti
šmeižtų ir įžeidinėjimų įstatymai užkerta
kelią viešai ir atvirai tokius faktus iškelti.
Tokiais atvejais griebiamasi ir anoniminio
informacijos kelio. Deja, ir panašiais at
vejais geri anoniminių rašėjų norai retai
gerų tikslų pasiekia. Po savo raštu nepasi
rašęs slapukas savaime jaučia kur kas
mažesnį atsakomybės jausmą ir todėl yra
linkęs savo aprašomuosius faktus perne
lyg perdėti, dėl efekto netgi pagražinti, o
išvadas paaštrinti. Pagaliau anoniminiai
laiškai savu keliu vėl sukelia perdėtai
įjautrintą reakciją: išeina savotiška gran
dininė reakcija ir iš vienokios ar kitokios
blogybės susidaro tų blogybių visas kau
pas...
Tokios bendrėlesnės mintys kyla, kada
eilę mūsų visuomenininkų ir redakcijų
pastaruoju metu lanko anoniminiai bendralaiškiai apie mums visiems brangią ir
— sakytume — trapią lietuvišką įstaigą,
būtent. Vasario 16 gimnaziją Vokietijoje.
Šitoje vietoje įsakmiai pasakytina, kad
šias eilutes rašančiajam toli gražu nėra
žinoma, ar anuose anonimuose apie Vasa
rio 16 gimnaziją ir jos vadovybę iškeltieji
duomenys atitinka teisybę. Jau vien tik
tai dėl to sunku spręsti, ar tų anoniminių
raštų rašėjas (arba rašėjai) turėjo sąži
ningas intencijas. Gal būt, ir turėjo, nes
šalia visiems anonimams būdingų šiurkštybių pastebime ir tikrai nuoširdaus susi
rūpinimo gimnazijos likimu niuansų...
Tiek to. Kaip ten bebūtų, šitie anoni
miniai bendralaiškiai besąlyginai smerkti
ni. nes ir geriausias intencijas turėdami
jų autoriai (arba autorius) žaidžia bergž
džiomis priemonėmis, o pačiai gimnazijai
gali būti padaryta nepataisoma žala! Gal
būt, ir yra kai kas gimnazijoje kritikuoti
na. gal būt, ir jos vadovybėje darytinos
kokios nors personalinės pakaitos — sako
me GAL BŪT, nes faktai juk nėra bešališ
kai patikrinti, bet tam visuomet yra atvi
ros kitos priemonės, kurių civilizuotiems
žmonėms vis dėlto derėtų laikytis.
Pasitaiko atvejų, kada griebiamasi ir ki
tokio pobūdžio anoniminio „kariavimo“
būdo, kurį būtume linkę pavadinti, tarsi,
pusiau anonimu. Konkretus tokio nereika
lingo ir problematiško slapukiškumo pa
vyzdys būtų „Europos Lietuvio“ 1963 m.
Nr. 50, 6 psl. 5-je skiltyje išspausdinta ži
nutė, pavadinta „Bolševikų šmeižtai“. Sla
pukiška toji žinutė, nes ji paskelbta be
parašo ar inicialų. Žinoma, kad tokia for
ma skelbiamosios žinios laikraštyje pa
prastai lieka redaktoriaus atsakomybėje.
Išeiviškosios mūsų spaudos sąlygomis, ka
da laikraštis neturi nuolatinio bent pusiau
profesonalinio žurnalistinio bendradarbių
tinklo, redaktoriui pilną faktinę atsako
mybę priskirti būtų netikslu, o moralinė
atsakomybė visu 100 proc. guli ant tokios
žinutės iniciatorių pečių.
Šita „Europos Lietuvyje“ paskelbtoji
žinutė pagaliau yra ir įvairiopai proble
matiška. Juk tvirtinimas, kad anų anoni
miniu laiškų autoriai yra bolševikai, pra
šoka ir lakiausios fantazijos ribas. Kaip
ten bebūtų, viduramžiai, bent Vakaruose,
jau gerokas laiko tarpas, kaip yra pasibai
gę. Baigėsi prieš 64-rius metus ir devynio
liktasis amžius, kada bet kas, kas konser
vatyviai nusiteikusiems dvasiškiams arba
ir pasauliečiams nebuvo paranku, liko nu
rašyta į „cicilikus“. Todėl ir šitokį kaip
sakėme, pusiau slapukišką anonimiškumą
kažin ar galėtume priskirti prie tikrai civfizuotų kovos priemonių. Viena blogybė
kažin ar atsveria kitą blogybę, nors pasta
roji ir mažiau bloga būtų.
tai sveikiausia yra visiškai ignoruoti. Šiuo
gi atveju, kada jie siuntinėjami serijiniais
bendra'aiškiais ir kada klausimas liečia
mums taip opią gimnazijos problemą, tiePa vienius anoniminius laiškus paprassiogiai to paliestieji turėtų rimtai pasvars
tvti, ar teisingiausias kelies nebūtų suras
ti priemonių bešališkų asmenų — turinčių
visuomenės pasitikėjimą — arbitražu visą
dalyką ištirti ir visuomenei palankia for
ma išaiškinti.
R. E. Mazilauskas

Plokšteles išleido AIDAS Records, 7203 South Western Ave, Chicago,
Ill. GR 6-2800.
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