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PO SOVIETINIU 
KEVALU

Jei nebijotų, tai Lietuvoje, o ne 
čia rodytų

Vilniuje leidžiamasis ir tik mums, sve
tur gyvenantiems skiriamas „Tėvynės bal
sas" išsispausdino penketą Juozo Mikuc
kio eilėraščių iš jo „Derliaus vainiko“, ku
ris šįmet buvo išleistas Nidos Knygų Klu
bo Londone.

Tas „Tėvynės balsas“ šitokių dalykų 
paprastai vengia, nes visi užsieniuose gy
venantieji rašytojai ir poetai ar moksli
ninkai daugiau ar mažiau turi būti laiko
mi išdavikais. Jeigu jie kitokie būtų, tai 
turėtų sėdėti Lietuvoje ir dainuoti apie 
Akmenės cemento ar Kėdainių trąšų fab
rikus ar kolchozus ir panašius daiktus. 
Jie pačiu tuo savo gyvenimu užsieniuose 
juk smerkia dabartinį Lietuvos režimą. 
Pripažįstant, kad tokių žmonių užsieniuo
se daug yra ir kad jie yra vertingi, reikia 
juk būtinai darytis išvadas: velnias ten ne 
režimas, kad šitiek kūrybingų žmonių pri
versti ko toliausiai pasitraukti nuo jo!

Dėl to sovietinėje Lietuvos spaudoje 
stengiamasi kaip galima rečiau teminėti 
jų pavardes. Ypač to dėsnio stipriai lai
kosi masiniam skaitytojui skiriamieji laik 
raščiai. Juo mažiau žmonių težinos, kad 
užsieniuose esama tiek daug šviesios ir 
kūrybingos lietuvių inteligentijos, juo ra
miau bus valdantiesiems. Kai žmogus iš
nyksta iš akių, tai ir iš širdies, kaip mūsų 
žmonės sako. Todėl režimas ir rūpinasi, 
kad visi tie pasitraukusieji nebebūtų mi
nimi, kad jie būtų laikomi lyg ir mirusiais 
tautos akyse.

Tik tokie, o ne kitokie sumetimai juk 
galėjo būti režimo pateisinami ir literatū
ros istorijoje. Literatūros istorija, žinoma, 
nėra dienraštis, ir joje daugiau jau leisti
na. Dėl to joje minimi vardai ir darbai tų 
rašytojų, kurie šiandien gyvena svetur. 
Bet minimi tik tie jų darbai, kurie buvo 
išleisti nepriklausomoje Lietuvoje. Vadi
nas, išvažiavote, pasitraukėte, ir jūsų gy
venimą ir tolimesnius darbus turi jau 
gaubti tyla.

Jeigu dabartinio režimo spauda kalbėtų 
apie juos, tai tuo pačiu kaltintų save. Žmo 
nes juk nuolat galvotų apie tuos pasitrau
kusius ir sakytų: kaip gi čia gali taip ne
žmoniškai būti? Šalin tokį atžagareivišką 
režimą! Mes norime tokio režimo, kuriam 
valdant visi išsitektų ir būtų laimingi sa
vo krašte!

Tokiu kaltinimu, be abejo, skambėtų 
taip pat žinia, kad svetur gyvena ir toliau 
teberašo Juozas Mikuckis, kurio nuo 1907 
metų išleista net 10 poezijos knygų. Kaip 
gi čia gali būti, kad tautai neleidžiama 
naudotis jo kūryba ir jis visiškai nutyli
mas? Tikrai keisti tų bolševikų keliai. 
Matote, nedrįsdami jo pristatyti tėvynėje 
gyvenantiems skaitytojams, pristato jį 
bent mums per „Tėvynės balso“ laikraštė
lį. O jei pristato ir net nepuola nei paties 
autoriaus, nei jo kūrybos, tai išeitų, kad 
Mikuckis priimtinas. Bet priimtinas, ma
tyt, tik mums.

Dar ir mums, matyt, priimtinas labai 
atsargiai, nes tasai „Tėvynės balsas“ ra
šo, kad J. Mikuckio „Derliaus vainikas“ 
išėjo ne Amerikoje. O gal skaitytojas pa
rašydamas matė tą knygą, tai žino, kad ji 
šiėjo ne Amerikoje. O gal skaitytojas pa
ieškos Amerikoje, neras ir liausis ieškojęs, 
pasitenkindamas vien tuo, ką tas laikraš
tėlis parašė.

Deja, gali būti, kad tas „Tėvynės balso“ 
bendradarbis, kuris rašė apie Mikuckio 
poezijos knygą, net ir nematė jos. Jam bu
vo duoti 5 eilėraščiai, pasakytas knygos 
vardas, o tu jau, vyruti, iš tų duomenų 
turi išsunkti, kas reikia...

Rusiškas mastas lietuvių 
literatūrai matuoti

Rusas Lermontovas, aišku, yra didelis 
poetas. To jo didumo niekas nesiruošia 
mažinti. Kai dabar minimos jo 150-tosios 
gimimo metinės, tai ir mes nesivaržydami 
prieš jo talentą nulenkiame galvą.

Bet kartu mes negalime tylom praeiti 
pro tą šunuodegavimą, kuriuo verčiasi tą 
sukaktį minėdami lietuviškieji sovietiniai 
literatūros istorikai ir kritikai. Pagal juos 
išeina, kad stambiausieji lietuvių poetai 
rašė būtinai nusižiūrėję dabar jau į Ler
montovą. Kai buvo minimas Puškinas, tai 
tada visi šokosi įrodinėti, kad lietuvių 
poetai beveik rašinėte nusirašinėjo iš Puš
kino. Tokie pat įtakos nuopelnai priskiria
mi Majakovskiui ir kitiems rusams. O da
bar ir Lermontovui.

Dar keletą tokių sukakčių paminėjus, 
jie juk pajėgs jau įrodyti, kad lietuvių li
teratūra yra tik rusų literatūros kopija ir 
ją galima be širdies skausmo nurašyti į 
nuostolius!

KAPITALISTINIAI FABRIKAI
SOVIETAMS

Europos ir Amerikos spaudos nuotrupos

Kremliaus suokalbio 
atgarsiai

(Elta) Vakarų Vokietijos spaudos atsto
vai Maskvoje praneša, kad sovietai su
planavo iš „Vakarų kapitalistų" nusipirkti 
ištisus cheminės pramonės fabrikus. Tik 
visa bėda, kad Kremliaus ižde švilpauja 
vėjas. Be ilgalaikių kreditų iš Vakarų jų 
sumanymas „chemizuoti“ Sov. Sąjungos 
ūkį gali nueiti niekais. Vakariečiai turėtų 
Kremliaus bosams cheminės pramonės fa
brikus parduoti išsimokėjimui per maž
daug septynerius - penkiolika metų.

Privilioti Vakarų pramonininkams, ku
rie galėtų cheminės pramonės įrengimus 
Sovi'ėtTjoj finansuoti ir tuo būdu neblogą 
biznį padaryti, Kremliaus galvos sugalvojo 
didžiulę tarptautinę parodą Maskvos Sokol 
nikų parke. Ji norima pravesti patraukliu 
šūkiu — „Chemija industrijoj, statyboj ir 
žemės ūky“. Jau išsiųsti žinomesnėms che 
minės pramonės firmoms visame pasauly
je pirmieji kvietimai parodoje dalyvauti. 
Ji turi įvykti 1965 m. rugsėjo 11-26 d.d. Su 
parodoje dalyvaujančiomis firmomis so
vietai tikisi užmegzti glaudžius ryšius ir 
jas sugundyti cheminės pramonės investi
cijomis Sov. Sąjungoje. Mat, ši pramonė 
yra svarbi ir karo ginklų sektoriuje. Užvis 
labiausiai sovietams rūpi iš Vakarų įsiga- 
benti mašinas ir net ištisus fabrikus dirbti

SOVIETINIS ATOLYDIS
RAŠO J. Gutauskas

Prekybos varžtų sušvelninimas ir gali
mybės pakeliauti po Sovietų Rusiją kelia 
klausimą, ar iš tikrųjų palengva pakelia
ma geležinė uždanga? Ar čia yra tikri įro 
dymai, kad Sovietų Sąjunga keistų savo 
politiką?

Atsakydami į šį klausimą, privalome tu
rėti galvoje, kas yra toji geležinė uždanga, 
šalia grynai fizinės ir militarinės padėties, 
uždanga juk reiškia visus metodus kontro
liuoti informacijai, kuri patenka į išorinį 
pasaulį, ir užtikrinti, kad Sovietų S-gos 
žmonės nieko negirdėtų, nieko nematytų ir 
nieko neskaitytų, kas galėtų prieštarauti 
toms vertybėms ir įsitikinimams, kuriuos 
Kremlius mėgino skiepyti per 46 metus. 
Kiekvienas žodis apie sovietus, kuris pa
siekia mus, mūsų laikraščius, radijo ir te
levizijos pranešimus, jeigu jis ateina iš 
Maskvos, praeina per griežtą sovietų cen
zūrą. Sovietai reguliuoja visą medžiagą ži
nioms. Sovietų valdžia kontroliuoja žurna
listų keliones. Krašto plačios sritys visai 
uždarytos užsieniečiams. Paprastas turis
tas būna jau iš anksto išdirbtos Inturisto 
— oficialios kelionių agentūros — kontro
lėj. Jie mato tą, kas parinkta matyti, ne
gali turėti kontakto su žmonėmis, norėda
mi sužinoti apie jų gyvenimą.

Sovietų žmonėms kontrolė yra dar di
desnė. Komunistų partija valdo visus laik 
raščius, visas leidyklas, radijo, televizijos 
stotis ir trukdymų sistemą, kad žmonės 
neklausytų išorinio pasaulio. Vidutiniam 
sovietų piliečiui beveik neįmanoma išva
žiuoti į užsienį.

1852 m. vienas Amerikos diplomatas ra
šė, kad paslaptis apibūdina viską, niekas 
nedaroma viešai, kas verta žinoti.

Rusai niekuomet nežinojo tikros laisvės, 
spauda buvo kontroliuojama cenzūros nuo 
Kotrinos Didžiosios iki Nikalojaus II žu
vimo. Mes kartais užmirštame, kad rusų

Kas tada bus?
O gi vien tiktai ta genialioji rusų litera

tūra, kuri, žinoma, daug geriau skamba 
ne lietuviškai, bet rusiškai.

Ar ne šito ir nori visi rusintojai?

Kosmonautai ir nepasitvirtinusi 
tiesa

Kai 3 sovietiniai kosmonautai pakilo į 
erdves, sovietiniai Lietuvos poetai gavo 
įsakymą tuoj parašyti jų garbei eilėraš
čius ir perduoti laikraščių redakcijoms. 
Poetas Br. Mickevičius savo ta proga pa
rašytame eilėraštyje net prisipažįsta, kad 
jis tą naktį nemiegojęs. Vadinas, kepė 
žmogus eilėraštį.

Bet jis savo eilėraštyje vis dėlto išreiškė 
įdomią mintį apie Ikarą. Graikų legenda- 
rinis Ikaras, sako, nukrito ir užsimušė, o 
sovietiniai kosmonautai nekrinta.

Deja, tos minties nepatvirtina sovietinio 
gyvenimo faktai. Kai kurie kosmonautai, 
tiesa, nekrinta. Bet ar ne didesnis už vi
sus kosmonautus buvo Nikita Chruščio
vas, kuris net kalbėjosi su skraidančiais 
kosmonautais? Jis buvo lyg koks dievas 
Zeusas, o ėmė ir nukrito nuo sosto... 

nėms trąšoms ir sintetinėms cheminėms 
medžiagoms gaminti. Juos domina ir nau
jausi tipai matavimo instrumentų, nauji 
pakrovimo ir iškrovimo kranai ir t.t. Jie 
norėtų masiškai gauti ir naujausios chemi 
nės literatūros.

Vakarų pramonininkų investicijoms, ku
riant Sovietijoj cheminę pramonę, trukdo 
NATO ir Berno Unijos draudimai prekiau
ti su Sovietų Sąjunga gaminiais, svarbiais 
karo pramonei, bei teikti jai ilgalaikių kre 
ditų. Iki šiol šį draudimą laužyti išdrįso 
tik Anglija, davusi Kremliui paskolą 12 me 
tų. Tačiau sovietai tikisi ilgalaikių pasko
lų ir iš kitų NATO partnerių, nes, jų many 
mu, kapitalistai negalėsią atsispirti pagun 
dai daryti biznį, kuriame Sov. Sąjungos 
užsakymai cheminei pramonei sieks mili
jardines sumas...

Sovietų vilionės yra labai pavojingos, 
nes jos taiko sugriauti NATO valstybių vie 
nybę, iki šiol išlaikytą nusistatymu ne
stiprinti Sovietų Sąjungos ūkiškai, juo la
biau militariškai. Reikia tikėtis, kad va
kariečiai įžvelgs, jog sovietai cheminės 
pramonės sukūrimu nori nugalėti savo ūki 
nę krizę ir galų gale žengti buvusios Chruš 
čiovo svajonės — taikiu būdu palaidoti ka 
pitalizmą — link.

literatūros milžinai Puškinas, Gogolis, Dos 
tojevskis, Tolstojus kovojo prieš cenzūros 
įstaigas. Slaptoji policija taip pat buvo 
svarbi carams valdant. Komunistai, kurie 
būdavo areštuojami ir kalinami carų lai
kais, patys sudarė daugiau rafinuotą poli
tinę sistemą, pasinaudodami ja prieš savo 
priešus, tik dar taikliau ir žiauriau. Carų 
laikais tokios kraštutinės priespaudos nie
kada nebuvo prieita, kaip Stalino laikais. 
Nėra jokios abejonės, kad Dostojevskis bu
vo laisvesnis rašytojas negu šių dienų Pa
sternakas.

Kodėl sovietų vadams reikia izoliuoti sa 
ve ir savo žmones, kai jie už savęs jaučia 
jėgą?

Sovietai giriasi, kad jie surado sistemą 
aprūpinti vidutinį žmogų padoriu gyveni
mo lygiu. Bet visai kitaip atrodo tiems, ku 
rie matė visoj Sov. Sąjungoj žemą pragy
venimo lygį. Sovietų vadams daug svar
biau, kad jų valdomieji nepažintų kitų 
kraštų gyvenimo, negu tai, kad užsienie
čiai nepamatytų per daug sovietų gyveni
mo. Vidutinis sovietinis pilietis galvoja, 
kad jo gyvenimo sąlygos nėra tokios geros, 
kaip amerikiečio, bet jis neturi jokio su
pratimo, koks tarp tų sąlygų skirtumas. 
Kaip jis nustebtų aplankęs ir pamatęs va
kariečio gyvenimą Danijoj, Vokietijoj, Ang 
lijoj. net ir satelitinėj Vokietijoj. Bet, ne
laimei, jis nebuvo niekuomet išleistas iš 
savo krašto.

Komunistai žino, kad jie negali laimėti 
atvirų lenktynių su politiniu idealu, kuris 
yra palaikomas Vakaruose. Sovietų komu
nistams neįdomu keistis idėjomis.

Mes suprasime Kremliaus nuoširdumą 
apie laisvą pasikeitimą su Vakarais, kai 
Maskvos ir Vilniaus gyventojai, eidami 
gatve, galės nusipirkti užsienio laikraščius 
ir užsisukti savo radiją pasiklausyti iš New 
Yorko ar Londono be baimės, arba kai ga
lės nueiti į kelionių agentūrą, nusipirkti 
bilietą sau ir savo šeimai ir važiuoti į Pa
ryžių, į Čikagą ar kitur.

Panaikint geležinę uždangą reikštų galą 
dabartinei sovietų sistemai, kokia ji yra 
šiandien. Kremlius niekuomet nemokės sa 
vo noru tos kainos.

JUOZUI SLIŽIUI,
jo Motinai mirus Lietuvoje, 
reiškiame gilią užuojautą.

J. Galbuogis ir namo gyventojai

MIRĖ BUV. LIETUVOS KARININKAS 
ADV. STASYS ZIENIUS

Po sunkios ir ilgos ligos spalio 16 d. Vo
kietijoje mirė STASYS ZIENIUS. Palaido
tas spalio 19 d. Geesthachte.

Jo žmonai ir giminėms reiškiame gilią 
užuojautą, o Tau, a.a. Stasy, ramybės 
Viešpatyje.

Valerija ir Jonas čekauskai

Rašydamas apie Chruščiovo nuvertini
mą, šveicarų „Journal de Geneve“ nurodo:

„Šeimoje visada kažkaip juokinga atro
do, kai jos nariai apie įdomius įvykius jo
je sužino tik tada, kada jie būna jau pra
ėję. O pats tas faktas, kad užsienių komu
nistų partijos dažnai pradeda reikšti nepa
sitenkinimą ir dabar kritikuoja suokalbi
ninkus prieš Chruščiovą, rodo, kad jos iš 
dalies jau nebėra Maskvos globoje“.

Britų „New Statesman“ Chruščiovo nu
vertimą laiko sovietų komunistų parti
jos politikos auka. Parodyti savo griežtą 
nusistatymą kiniečiams buvo nutarta va
sario mėn. Tada buvo priimtas Suslovo 
piktai parašytas pareiškimas.

„Tuomet buvo įvairių prielaidų“, rašo 
laikraštis, „kad didžiausi tokios strategi
jos rėmėjai buvo Suslovas, Brežniovas ir 
Podgornys. Nikita Chruščiovas nesikratė 
tokios politikos, bet ir nenorom ją vykdė. 
Praeitą žiemą, kalbėdamasis su Gomulka 
medžioklės metu rytinėje Lenkijoje, jis pri 
pažino, kad Suslovo surašytame pareiški
me per daug aštrių žodžių ir kad jis para
šytas per daug puolamu tonu, idant galė
tų sudaryti pagrindą diskusijoms; dar pri
dėjo, kad jis neturėtų būti spausdinamas. 
Deja, balandžio mėn. pradžioje jis buvo at 
spausdintas“.

Toliau laikraštis sumini dar visą eilę 
faktų, kai Chruščiovas sakydavo vienaip, 
o kažkieno būdavo padaroma kitaip. Laik
raštis darosi tokią išvadą:

„Labai galimas dalykas, kad Mao parei
kalavo Chruščiovo galvos, kaip sąlygos pa 
sitarimams. O Kremliaus vyrai težinojo 
tik vieną būdą nuversti savo vadui: jie su 
sitvarkė su juo prie uždarų durų, o paskui 
centro komitetas patvirtino sprendimą“.

r Segios DIENOS -į
29 KALTINIMAI

Nuvažiavę į Maskvą aiškintis, dėl ko 
Chruščiovas buvo pašalintas, užsienių ko
munistai tvirtina, kad jie matę 40 puslapių 
dokumentą, kuriame buvęs Sov. Sąjungos 
diktatorius kaltinamas 29 kaltinimais.

Svarbiausi kaltinimai: netikusi buvo jo 
politika Kinijos atžvilgiu; klaidų pridarė 
Kubos ir Suezo krizių metu; sujaukęs už
sienių reikalų ministerijos darbą, pats vi
sur kišdamasis; pridaręs klaidų važinėda
mas po Skandinavijos kraštus (kai kas 
galvoja, kad kitiems sovietų vadams labai 
nepatiko Norvegijoje jo pasakytieji juokai 
apie Molotovą ir Bulganiną); be partijos 
prezidiumo pritarimo nusiuntė su misija 
savo žentą. Adžubejų į Vokietiją; sumaišė 
komunistinių kraštų ūkinės sąjungos veik
lą; pakenkė Rumunijai, nukirsdamas jai 
alyvos tiekimo vamzdį; sukėlė krizę sovie
tų žemės ūkyje; padarė didžiulių klaidų 
ekonominiuose planuose; suirutę padarė 
ekonominiame gyvenime, iš pradžių įsaky
damas viską decentralizuoti, o paskui vėl 
centralizuoti; sukūrė naujo tipo asmeny
bės kultą; nusikalto giminių protegavimu 
ir sukišdamas į svarbias vietas savuosius; 
jo elgesys netinkamas dideliam socialistų 
vadui; nepasiruošęs sakydavo kalbas ir 
užsieniuose pridarydavo tokių dalykų, ku
rie stebindavo Sov. Sąjungą; užleido sun
kiąją pramonę; klaidinga buvo jo statybos 
politika; tarp valdininkų kėlė sąmyšį; ne
prižiūrėjo mokslinių tyrimų vykdymo; at
leido daugelį pareigūnų ir partijos gretose 
smukdė pasitikėjimą.

VOKIETIJOS GINKLAI IZRAELIUI
V. Vokietija jau keletas metų pardavi

nėjo ginklus Izraeliui (duota daugiau kaip 
už 17 mil. svarų).

Tas sandėris ligi šiol buvo laikomas pa
slaptyje. Dabar paslaptis atidengta, grei
čiausia, dėl to, kad Vokietija vis kaltina
ma dėl tų mokslininkų vokiečių, kurie dir
ba Egipte (atominių ginklų srityje).

Be to, vyriausybės skatinamos, vokiečių 
firmos nori dideliais atlyginimais parsivi
lioti iš Egipto ir savo mokslininkus.

TRECIASIS NESUSIPRATIMAS
V. Vokietija pareiškė nepasitenkinimą 

tuo, kad Prancūzija duoda Sov. Sąjungai 
ilgalaikius kreditus.

Tai jau trečias nesusipratimas tarp šių 
abiejų kraštų, kurie savo metu buvo pasi
rašę glaudžios draugystės sutartį. Kiti du 
nesusipratimai: nesutarimas dėl žemės 
ūkio politikos Ekonominėje Bendruomenė

Panašios nuomonės laikosi ir prancūzų 
„L'Aurore“, kuris rašo:

„Suokalbininkams reikėjo žmogaus, ku
ris dėl savo užsispyrimo, jų požiūriu, galė
tų būti palaikytas atsakingu už pasaulio 
komunistų susiskaldymą. Chruščiovas gi 
taip laikėsi, kad bet koks pokalbis su kinie 
čiais darėsi neįmanomas. Naujieji Krem
liaus vadai galės pradėti atsargiai kalbė
tis su Mao Tse-tungu, žinoma, stengdamie
si nesudaryti įspūdžio, kad jie suklaupę 
prašosi taikos. Tačiau pats „suokalbis“ 
Chruščiovui nuversti yra išskirtinės reikš
mės politinis veiksmas. Jis atveria kelią 
pradėti pasitarimams tarp Maskvos ir Pe- 
kingo. Maskvos suokalbininkai paaukojo 
Chruščiovą, galvodami, kad tai yra vienin 
telis būdas pasauliniam komunizmui iš
gelbėti“.

Žinoma, santykiai su Kinija dar nėra 
viskas. Pasaulyje yra daug tvarkytinų 
klausimų, ir juos sprendžiant didelės reikš 
mės turės sovietų laikysena. Dėl to ameri
kiečių „The New York Times“ rašo:

„Prezidentas Johnsonas išmintingai pa
sisakė dėl pasikeitimų Maskvoje, siūlyda
mas naujiesiems sovietų vadams pozity
viai spręsti opiuosius tarptautinius klau
simus, ypač pavojingiausiąjį atominių 
ginklų plitimą, kai jau kiniečiai išsprogdi 
no pirmąją savo atominę bombą. Johnso
nas pasirinko teisingą toną, pasisakyda
mas, kad jis yra pasiruošęs susitikti su 
naujaisiais sovietų vadais, jei to reikalau
tų taikos reikalas. Tuo pat metu jis įspėjo 
ir Vakarus, kad jie nesiliautų buvę bud
rūs. Vašingtonas, žinoma, negali lemti ko
munistinio pasaulio įvykių raidos, bet 
svarbu, kad dabartiniai ir busimieji valsty 
bininkai žinotų, su kokia Amerikos politi
ka jie susidurs“.

je ir vokiečių pasiryžimas remti amerikie
čių politiką dėl bendrosios atominės gyny
bos (de Gaulle'is priešingas tokiai politi
kai ir vokiečių dalyvavimui tose pajė
gose).

ČEKAI IŠSIŲSTI Iš BOLIVIJOS
Bolivijos miestuose vyksta riaušės.
Ryšium su tuo Čekoslovakijos misijos 

nariams įsakyta išsikraustyti iš krašto, 
nes jie kišasi į krašto vidaus reikalus (če
kų ginklais aprūpinami riaušininkai).

BREŽNEVAS TRIS KARTUS
PABUČIAVO N. CHRUŠČIOVĄ

(E) Prieš pusmetį, balandžio 16 d., So- 
vietijoje iškilmingai minint N. Chruščio
vo 70-sias gimimo metines, tas KP CK, 
Chruščiovą spalio 14 d. nuvertęs, drauge 
su anuomet L. Brežnevo vadovaujamu A. 
Tarybos prezidiumu ir Min. Taryba N. 
Chruščiovą buvo pasveikinę tokiais žo
džiais: „Visas Jūsų gyvenimas, brangusis 
Nikita Sergejevičiau, yra ryškus pavyz
dys, kaip reikia pasiaukojamai tarnauti 
Lenino partijai ir tarybinei liaudžiai... 
Jūsų veikla mūsų Tėvynės ir visos pažan
giosios žmonijos labui nusipelnė didelio ta 
rybinės liaudies ir viso pasaulio darbo 
žmonių dėkingumo, pagarbos ir meilės“.

Chruščiovo, kaip partijos pirmojo sekre 
toriaus, vietą užėmęs Brežnevas balandžio 
mėn. kalbėjo: „Jūsų nuostabūs darbai nu
pelnė Jums... milijonų dorųjų žmonių pa
garbą ir meilę...“ Čia pat L. Brežnevas 
Chruščiovą apkabino, tris kartus pabučia
vo ir įteikė jam Lenino ordiną bei „Aukso 
žvaigždės“ medalį.

N. Chruščiovas savo atsakyme nurodė: 
„Ne nuo manęs viskas priklauso. Mes vei
kiame visi kartu, ir tai mūsų jėga. Viso
mis jėgomis stengsiuos atidirbti avansą, 
kurį jūs man duodate“. (PIg. „Tiesą“).

Žinoma, Chruščiovą nepaprastai nuošir
džiai sveikino ir okup. Lietuvos partinės 
bei valdžios įstaigos.

DBLS Valdybos nariui ir Lietuvių Namų 
B-vės direktoriui VLADUI STRIMUI dėl 
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Sidabrines kamanos
Jausti poeziją reikia širdies. O pradėti 

apie ją kalbėti reikia gerai išmanančio spe 
cialisto. Deja, tų specialistų, kurie išma
nytų, kaip reikia viešai pakalbėti apie poe
ziją, labai nedaug tėra, ir tie patys vis daž 
niausiai užimti kitais darbais. O kai nesi 
specialistas, tai ir delsi diena iš dienos ką 
nors sakytis, nors žinai, kad gera poezijos 
knyga ne kasdien išeina ir kad apie ją rei
kia visu balsu kalbėti: tegu visi žino, tegu 
džiaugiasi, tegu naudojasi.

Tokią poezijos knygą jau kadais yra iš
leidęs čikagiškis Lietuviškos Knygos Klu
bas. Tai Kazio Bradūno Sidabrinės kama
nos (94 puslapiai, kaina 2.00 doleriai).

Malonu sutikti kiekvieną K. Bradūno 
naują knygą. Jis gi vienas pačių iškiliau
siųjų mūsų poetų. Kartu vienas tų mūsų 
poetų, kurie nuolat ieško naujos išraiškos, 
naujų gelmių, iš kurių galėtų semtis poe
zijos, bet visada paetinės kūrybos pagrin
du laikantis nuoširdumą. Poezija jam turi 
veikti daugiausia j širdį. O į širdį gali veik 
ti tik tokia poezija, kuri yra paprasta, vi
siems suprantama, be jokių mįslių. Ji to
kia, žinoma, ir yra.

Bet K. Bradūnas palaipsniui vis darosi 
nebe toks, koks jis pradėjo dar Lietuvoje 
savo poezijos kelią. Jis darosi mistiškes
nis. Šaltinis jo poezijos, rodos, vis tas pats: 
lietuvis ir jo aplinka, jo darbai, jo tikėji
mas, istorija ir visa kultūra kartu su žeme 
ir jos velėna, šitoks Bradūnas buvo savo 
poezijoje prieš krūvą metų, šitoks jis te
bėra ir dabar motyvų atžvilgiu. O kas pa
sikeitė, tai jo poezijos įvaizdžiai. Seniau K. 
Bradūnas nesakė:

Atapučia šaltas vėjas
Tatato tatato
Atneša debesėlį
Sidabro.

Nesakė jis:
Pakurk ugnelę 
Ir nebijok — 
'Ugnelė šventa.

Nebūtų seniau sakęs ir šitaip:
Susėdom prie Nemuno į smiltį 
Ir valgome varganas atnašas: 
Duoną ir žuvį.
Gali netikėti,
Kad vieškeliu praėjęs elgeta 
Buvo Senelis Dievas.
Bet mūsų varganos atnašos
(Žuvys ir duona)
Jau stebuklingai padaugintos,
Ir kelionėje pamuštos kojos 
Nelauktai gyja.

Šitokie ir panašūs dalykai atėjo į K. Bra 
dūno poeziją tik pastaraisiais metais. O jų 

atėjimas reiškia, kad poetas nuo tiesiogi
nio, realistinio vaizdavimo pasuko į tas 
priemones poezijai, kurios pažįstamos ir sa 
vos liaudies kūryboje, liaudies tikėjimuo
se, religijoje, kuri susiejama su lietuviš
kais motyvais.

Ta naujovė reiškiasi ir K. Bradūno „Si
dabrinėse kamanose" ir teikia jai ypač 
daug lietuviškos šilumos.

Be kita ko, K. Bradūno „Sidabrinių ka
manų“ išskirtinę vertę rodo ir viena lyg 
ir pašalinė aplinkybė. Šis rinkinys laimėjo 
„Draugo“ dienraščio poezijos 1000 dolerių 
premiją, kurią paskyrė J. E. Evens - Eva- 
nauskai. K. Abr.

K. Bradūnas

BURTININKAS IR PIEMENĖLIS

Anksti pavasarį. 
Kol dar gegutė nekukuoja 
Ir griausmas negriaudžia, 
Išėjo burtininkas 
Ir klauso — 
Piemenėlis dainuoja.

Kažin ar tik ne mūsų vaiką
Bus nusižiūrėjęs:

Jis duonos trupinį
Padėjo prie medžio
Ir sako —
Tegu pasidrūtins,
Kol dar gegutė nekukuoja 
Ir griausmas negriaudžia.

PAGONIŲ UGNIS

Ją radom gruzdant prie Veliuonos — 
Ugnis, kaip žmogus, alkana — 
Jai davėme ruginės duonos, 
Jai duonos buvo negana.
Tada užkūrėm ją Pilėnuos
Ir šokom patys į liepsnas.
Dar ir dabar tos pilkos plėnys 
Užkrinta motinų kasas,
Kada sūnus, pajutęs ugnį, 
Atūžiančią jauna dvasia, 
Į žygių metasi bedugnę 
Ir dingsta liepsnose.

TREMTIS

Kur skeveldros mano tarmės?
Nerandu savo krašto žmonių.
Būriai kruvinų žinių
Iš anapus kyla ir puola,
Lyg paukščiai pavargę j uolą, 
Mūsų širdin.

EUROPOS LIETUVIS

J. RIMŠOS DARBŲ PARODA 
BUENOS AIRES

(E) Rugsėjo 28 d. Buenos Aires mieste, 
Argentinoje, atidaryta 20-ji iš eilės dail. 
Jono Rimšos paroda. Išstatyti 25 kūriniai. 
Ryšium su parodos atidarymu „Argentinos 
Liet. Balso“ (1239 nr.) paskelbtame pasi
kalbėjime J. Rimša pasakoja, kad pirmą
ją parodą jis organizavęs prieš 32 metus, 
kai dar buvo Buenos Aires Meno Akade
mijos studentu. Tapytojo J. Rimšos darbus 
yra įsigijęs Bolivijos bankas, Istorinis Tau 
tos Muziejus, Wildestein galerija Argenti
noje, Čiurlionio Meno galerija Čikagoje, 
privatūs meno rinkėjai įvairiuose P. Ame
rikos kraštuose, lietuviai keliuose konti
nentuose ir kt.

Būdamas Valst. Bolivijos Meno Akade
mijos direktorium ir joje profesoriauda
mas, J. Rimša algą išdalydavęs neturtin
giems studentams. Jo paruoštų menininkų 
yra visoje Pietų Amerikoje.

LITUANISTIKOS PASKAITOS
Dr. J. P. Locher, gyvenąs Berne, pradėjo 

skaityti paskaitas Neuchatelio universite
te, Šveicarijoje, apie lietuvių ir slavų kal
bas bei literatūrą. Tuo būdu šis jaunas 
šveicarų kalbininkas vėl atnaujina žino
mojo lituanisto prof. Dr. M. Nidermanno 
kursą, kuriam jis vadovavo iki savo mir
ties. Kursas praplėstas slavų kalbomis.

Dr. Locher šiuo metu rašo habilitacijos 
darbą apie žodžio „tauta“ aiškinimą lietu
vių kalboje. Šveicarijos nacionalinis fon
das mokslui remti suteikė jam stipendiją, 
kad jis galėtų labiau įsigilinti į lietuvių 
kalbą.

Berno universiteto lyginamosios kalbo
tyros katedros vedėjas prof. Dr. G. Redard 
yra prof. M. Niedermanno mokinys. Prieš 
kelerius metus jis Berno universitete va
dovavo lietuvių kalbos kursui, suruoštam 
lyginamosios kalbotyros studentams.

LIETUVIŲ DAILININKŲ PARODOS 
AUSTRALIJOJE

(E) Rugsėjo 29 - spalio 12 d.d. Melbour
ne buvo atidaryta dail. Henriko Šalkausko 
individualinė kūrinių paroda. Buvo išsta
tyti 27 darbai. Dailininkas yra atžymėtas 
visa eile premijų. Jo darbus turi įsigiju- 
sios visos Australijos meno galerijos. Prieš 
mėnesį H. Šalkausko darbų paroda vyko 
Adelaidės mieste ir buvo labai teigiamai 
įvertinta.

Spalio 16 d. Sydney mieste atidaryta 
dail. V. Rato dailės paroda. Ji truko iki spa 
lio 31. Išstatyta 32 kūriniai, daugiausia li
noleumo, medžio ir gipso graviūros.

RUDENS DŪMOS

Pažiūrėjau, ką Šv. Raštas sako apie ru
denį, ir užtikau tokią vietą šv. Apaštalo 
Judo laiške: „Jie... rudens medžiai, nevai
singi, du syk mirę, išrauti su šaknimis...“ 
(Jud. 12).

Žinoma, Apaštalo tikslas ne rudens gam 
tą aprašinėti. Rudens vaizdas ir tie me
džiai. jau ir anksčiau nevaisingi, o dabar 
rudens vėjo su šaknimis išrauti (taigi dvi
gubai mirę) yra paveikslas tų žmonių, ku
rie, tiesa, tapo krikščionimis, bet gyvena 
bedieviškai, lėbavimuose ir ištvirkime: jie 
patys save išskiria iš tikrųjų krikščionių 
tarpo, nes tai gyvūniniai žmonės, neturį 
dvasios (Jud. 19).

Liūdnas vaizdas matyti blogus krikščio
nis. Jeigu tie žmonės būtų ne krikščionys, 
juos būtų galima teisinti tuo, kad jiems trū 
ko auklėjimo ar Dievo malonės, kad jie 
dar nepergyveno dvasinio pavasario; gali
ma būtų tikėtis, kad ilgainiui jie atneš vai 
šių. Bet jeigu jau ruduo, o vaisių vis dar 
nėra, tai jų ir laukti nebėra prasmės.

Tokių liūdnų, rudeninių krikščionių bu
vo jau tada, Apaštalo laikais. Nenuostabu, 
kad jų ir dabar yra — bergždžių, nesuge
bančių suvaldyti savo geidulių, paskendu
sių patogumuose, kurių modernus pasau
lis tiek daug duoda. Tai juk niekam ne 
paslaptis.

Bombėjo mieste, Indijoj, prasideda pa
saulinis Eucharistinis Kongresas. Indijoj 
krikščionių nedaug, bet jie gana veiklūs, 
jaučia savyje pavasarines jėgas augti ir 
plėstis, turi didelius planus. Laukdami, 
kad Eucharistinis Kongresas parodys visai 
tautai krikščionių religijos išorinį dydį ir 
krikščioniškosios idėjos vidujinį gylį, jie 
kartu bijosi kai kurių kitų krikščionių, ku 
rie atvažiuos į Kongresą. Atvažiuos juk 
tie, kurie turi lėšų tolimai kelionei; apsi
stos didžiuose viešbučiuose ir gyvens sau 
europietiškai ar amerikietiškai; šalia daly
vinio Kongreso pamaldose ir iškilmėse, jie 
panorės aplankyti ir pamatyti Indijos bei 
Bombėjo įžymybes, taigi bus ne tik maldi
ninkais, bet ir turistais. Kokį įspūdį pada
rys tie turtingieji užsienio krikščionys ne 
turtingiems, dažnai badaujantiems Indijos 
gyventojams? Taigi suprantama, kad Kon 
greso rengėjai ir vietiniai krikščionys tru 
pūtį prisibijo savo turtingųjų brolių. Jie
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turtingi ir patogiai gyvena, bet galima abe 
joti, ar jie geresni, negu badaujantieji.

Ne visi krikščionys yra geri krikščionys, 
ir ne visi krikščioniškai gyvena.

Šv. Judo laiškas baigiasi ne blogųjų, 
bergždžiųjų, netikrųjų krikščionių papei
kimu ar pasmerkimu, o gerųjų paskatini
mu išlaikyti nesuteptą tikėjimą, išsaugoti 
savyje Dievo meilę ir pasitikėti Jėzaus 
Kristaus gailestingumu.

Ir ne tik save išsaugoti, bet prisidėti ir 
prie paklydusiųjų gelbėjimo: gelbėti, ką 
galima, su giliu įsitikinimu, kad išgelbėti 
galima daug ką.

Jeigu liūdnoj rudenio nuotaikoj ir ma
tom daug blogo, daug netobulumo ir pase
nusio nevaisingumo, tai dar ne pasaulio ga 
las. Viltis visada gyva. Kaip tame Kris
taus palyginime: Vienas žmogus turėjo sa
vo sode figos medį, kurs jau treti metai 
nedavė vaisių, todėl liepė jį iškirsti, kad 
žemės veltui neužimtų. Bet sodininkui gai 
la medžio: jis prašo dar bent metus medį 
palikti, pažada jį apkasti ir trąšų uždėti ir 
tikisi, kad vaisių vis dėlto bus (Luk. 13, 
6-9).

Pasitaiko juk, kad šiltas pavasaris atne
ša naujų gaivinančių jėgų, ir ilgai neVaisin 
gu buvęs medis gausiai pražydi ir užmezga 
vaisių.

Kunigas Vincas

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
HUDDERSFIELD — lapkričio 8 d., 

1 v. p. p.
BRADFORD — lapkričio 15 d., 12,30 v.
NOTTINGHAM — lapkričio 21 d., 12 v. 

pamaldos už a.a. Krivicką ir jo paminklo 
pašventinimas.

NOTTINGHAM — lapkričio 22 d.. 12,30 
v. pamaldos už žuvusius karius.

ROCHDALE — lapkričio 29 d., 12 v. 
ECCLES— lapkričio 8 d., 12.15 vai. 
BIRMINGHAM — lapkričio 1 d., 11 vai.,

19, Park Rd.
CORBY — lapkričio 8 d., 12 vai.. St. Pat

rick, Gainsborough Rd.
NORTHAMPTON — lapkričio 15 d., 12 

vai., katedroje, Kingsthorpe Rd.
COVENTRY — lapkričio 22 d., 12.45 vai., 

St. Elizabeth Rd. Išpažintys 12.30 vai.

ALG. GEGECKAS IŠLAIKĖ KVOTIMUS

Ciuriche brandos atestato kvotimus iš
laikė Algimantas Gegeckas. Tai yra pir
mas jaunosios kartos lietuvis, gimęs iš pa
bėgėlių tėvų Šveicarijoje ir čia baigęs 
mokslus. Jis tobulai moka lietuvių kalbą. 
Alg. Gegeckas pradėjo medicinos studijas-’’ 
Ciuricho universitete.

J. KUZMICKIS ---------------

KRISTIJONO DONELAIČIO

METAI
(7)

Paprastas, juodadarbis žmogus yra ir 
Enskys. Jis yra stataus būdo, aktyvus, 
žmogus su iniciatyva, tačiau mėgėjas ge
rai pavalgyti, įsigerti ir įvairių niekų pri- 
pliaukšti.

Enskys nėra tinginys. Kai reikia, jis ir 
„sausos malkelės atneša glėbį“, kad tik 
greičiau valgis išvirtų.

Rengdamasis pas Krizą į svodbą, Ens
kys rūpestingai savo šimelį nuvalo ir pats 
apsitvarko:

Ypačiai iš visų Enskys savo šimelį 
prausė 

ir, balnodams jį, prie šonų prisegė kil
pas.

Taip išrėdęs jau žirgelio nugarą visą, 
tuo savo kulšis su nauju diržu surakino 
ir ant blauzdų svodbiškus sopagus už

simovė.
(Rudenio gėrybės)

Tačiau prie stalo Enskys nesantūrus ir 
greitai nusivaišina. Dabar pasirodo, kad 
jis žmogus primityvas, nežiūrįs jokių 
mandagumo etiketų:

Štai, tuojaus Enskys, ištraukęs didelį 
peilį, 

virtas ir keptas mėsas padalyt pasisiūlė. 
Bet, kaip ponai daro, tranšieruot nemo

kėdama, 
tuo su nagais, kaip būrs, lašinių šmotus

nusitvėrė 
ir skvarbydams ant torielių sumetė stu- 

kiais: 
nes, prisirijęs jau, nenumanė mandagiai 

elgtis. 
(Ten pat)

įsigėręs Enskys pradeda girti savo po
niškus jaučius, o vėliau ragina visus šokti. 
Tačiau jis nuovokos nepameta: kai ateina 
nekviesti Slunkius ir Pelėda,

Enskys, iš pykčio beržinį pagriebęs,
Slunkiaus irgi Pelėdos šonus skalbti

pradėjo 
ir po tam, plaukų nusitvėręs, išmetė 

laukan.
(Ten pat)

Enskio talismanas yra „ant šalto prei- 
kalo kaltas“ briedkriaunis, kuris jau try
lika metų jam ištikimai tarnauja „dešras 
mėsinėjant ir lašinių šmotus ant svodbų 
mandagiai piaustant“. Jam Enskys jaučia 
ypatingą sentimentą:

Ak, brolau! šio stungio, šio nudilusio 
stungio, 

aš taipo gailiuos, kad kartais verkt ne
siliauju.

Enskys turi susidaręs ypatingas pažiū
ras į ponų nuosavybę, ypač mišką. Jo nuo
mone, vogti, norint pačiam praturtėti, o 
paskum visą pelną pragerti, negalima. Ta
čiau kas kita, jei nėra iš ko ponams „mez
liavą mielą“ mokėti:

Kad man kartais vogt ar ką išplėšt pa
sitaikė, 

rods, ir aš nesigėdėjau ištiest savo 
, ranką,

ale ne sav vogiau, bet vis maloningiems 
ponams.

Juk žinai, kaip mums kasmets reik mez
liavą mielą 

amtmonams mokėt, kad jie jau urdelį 
siunčia

ar per vakmistrus skvieruot ir mušt ne
siliauja.

(Ten pat)

Enskys griežtai pasisako prieš apsileidė
lius ir išlaidžius būrus, duodamas pavyz
džiu Pelėdą ir Slunkių. Jau ir jis, papras
tas, primityvus žmogus, negali pakęsti jų 
apsileidimo ir vulgariai subara („Kiaulė, 
tariau... juk tu jau, kaip juodvabalis, mė

žinyj pasirodai“), už tai vos mušti negau
damas.

Savo pažiūras į teisę bėdoje pasikirsti 
ponų medžių Enskys išdėsto ir žiemą, kai 
šaltyčius Pričkus už vagystes sudraudžia 
būrus. Jis nepatenkintas, kad Pričkus iš
darko „lietuvninką nabagėlį...., jo šelmys
tes visas pasakydama“ ir primena, jog ir 
Pričkus, „šaltyšium dar nepastojęs, pana
šiai elgėsi.

Tačiau būrų tarpe yra ir labai nepavyz- 
dingų, kurie lietuvninkams tiktai gėdos 
padaro. Iš jų tarpo išsiskiria apsileidėlis 
Plaučiūnas. Jo gyvenimą ir būdą gerai 
charakterizuoja atsitikimas su dalgiu.

Rudenį talkininkavęs pas Kasparą, 
Plaučiūnas talkoje taip prisiryja, kad nak
tį, „ant tamsių laukų klydinėdams“, pa
meta „budę naują su dalgiu šukėtu“; Kitą 
dieną jis neieško prapuolusių daiktų, tik 
jų pasigenda po metų, kai reikia šieną 
piauti. Dabar jis šen ir ten bėginėja, bet 
nieko neranda,

ir paskiaus, iš papykio beržinį pagavęs, 
pačią su glūpais vaikais kone numušė 

smirdas.
(Vasaros darbai)

Tačiau dalgio istorija dar nebaigta: 
Plaučiūnas pažaboja kuinpalaikį ir nuke
liauja į Karaliaučių naujo dalgio pirkti:

O vei, ten dyvų visokių daug pamaty- 
dams, 

ir žioplinėdams vis bei būriškai šokinė- 
dams, 

budę su nauju dalgiu nusipirkt užsi- 
—miršo;

bet ir kuinpalaikį taipjau pas Miką pra
gėręs, 

pėsčias po dviejų nedėlių vos parsibastė 
ir savo pievą pridergtą (tikt gėda sa

kyti) 
šnybždams ir rėplinėdams vis su piau- 

tuvu kirto.
((Ten pat)

Plaučiūnas apsileidęs ir nevaleiva. Ap
leistas jo ūkis, apleisti ir jo namai, kad 
jis pats, „nei juodvabalis kribždėdams, 
mėšle gyvena“.

Tačiau ir Plaučiūnas gerbia tradicinį 
lietuvių vaišingumą: kai „vaikpalaikiai 
Plaučiūno parnešė plonį“ (pabaigtuvių 
vainiką), jis juos pasitinka ir apdalina 
„lašinių šmotais“:

O po tam savo namą jau viemai šesta- 
vojęs 

ir kaimynus iš visų kampų suvadinęs, 
taip nesvietiškai ir kiauliškai prisirijo, 

kad jau su visais svečiais po suolu nu
puolė.

(Ten pat)
Dėl šitokio Plaučiūno nesantūrumo jo 

namai pavirsta tikra karčiama. Kai jis tik 
sumano pavaišinti svečius (per pabaigtu
ves ar krikštynas), jis pats taip nusigeria, 
kad „jau šviesos nepažįsta“ ir pradeda su 
svečiais niekus taukšti arba net muštis. 
Krikštynų metu įsigėrę vyrai užpuola Do- 
čį ir „taip nesvietiškai pagadino, kad jį jo 
vaikai lovyj vos parnešė gyvą“.

Panašus į Plaučiūną yra kitas apsileidęs 
tinginys Slunkius. Pavasarį, kada visa 
gamta pradeda busti ir būrai skuba iš na
mų į laukus darbo dirbti, Slunkius nesi
drovėdamas apgailestauja, kad taip greit 
žiema praėjo:

Ak! kieksyk aš, rūpesčių visų nerninė- 
dams, 

ištisas ir užklots krankiau pas kakalį 
šiltą.

Ak! kad būt ilgiaus žiema pas mus pasi
likus, 

ir kad vis miegot mums būtų sviete pa
skirta!

Ogi dabar, želėk, Dieve! jau vasara 
randas 

ir darbų naštas nusitvert vėl ragina 
rengtis.

Ak, mano ašaros į akis jau pradeda 
trauktis.

(Pavasario linksmybės)
Slunkius savo tinginystę stengiasi pa

teisinti analogijomis iš gyvosios ir negy
vosios gamtos:

Žinom juk, kad ratas sens, pamaži besi- 
sukdams, 

tą daugsyk apgauna, kurs vis ritasi šok- 
dams;

o kieksyk sutrūksta, jis permier besi- 
sukdams!

Kuinas taipojau ramboks, vis žingine 
žengdams, 

kartais dar toliaus uždėtą nuneša naštą, 
kaip tūls žirgs, durnuodams ir piestu 

šokinėdams, 
o kiek sykių dar iškadą sav pasidaro!
Ant, smalininks sailėt ir išparduot savo 

smalą 
per kiemus pamaži važinėdams kirkina 

ratą, 
o tiktai nusipelno jis sav pinigą grečną. 
Kas iš to, kad būras tūls, per daug bėgi

nėdama 
ir permier besirūpindams, savo sunkina 

širdį!
(Ten pat)

Pasirodo, Slunkiaus tinginystė yra pa
veldėta iš tėvo Kubo ir protėvio Stepo. 
Stepas, ant demblio (iš šiaudų pintos pa
klodės) girtas gulėdamas ir prastu Žaku 
apsiklojęs, šitaip rėkdavo:

„Vaikai! šukštu jums naujus niekus 
pramanyti.

Taip gyvenkit, kaip mes, tėvai jūsų, gy
venom.

Vis protingai, vis pamaži nusitverkite 
darbus.

Čėdykitės kytriai jauni, dar būdami 
klapais, 

kad dar ir senysta ką ras, atšokdama 
kartą“. 

(Ten pat)
Dėl šito apsileidimo Slunkius yra visų 

lietuvninkų nemėgiamas, o šaltyšius Prič
kus ir vakmistras dargi jį apkulia.

Slunkius tačiau netingi nekviestas į sve
čius nusibaladoti, jei jaučia ten alaus ir 
užkandų (plg. Krizo svodbą). Jisai tiek 
yra bukas ir neapdairus, kad turi būti ki
tų išmetamas pro duris.

Ne daug kuo nuo Slunkiaus skiriasi ir 
jo draugas Pelėda. Ir jis apsileidęs, ap
skretęs, o jo troboj, kaip ir Slunkiaus, 
„kaip staldai ar kiaultvarčiai“, nes jie abu 
„ir kiaules stuboj laikyt nesigėdi“.

Neiškentęs Enskys, važiuodamas pro 
Pelėdos trobas, piktai jį subara:

O tu, neprieteliau skarots, su valkata 
Slunkium 

jau visai nesigėdi tarp žmonių pasi
rodyt?

Judu netinkat kiauliapalaikes kelias va
rinėti, 

o dar kaip gaspadoriai su kitais gaspa- 
doriais 

vis aukščiaus česnyj tarp svotų bandote 
sėstis 

ir tikt vis gardžiai smaguriaut ir maukt 
išsižiojat.

Ak, kad vyriausybė jau ant mūs susi
miltų 

ir abu ben veik iš kiemo mūsų paguitų! 
Juk jau mes visi smirdėt dėl juma pra

dėjom.
(Rudenio gėrybės)

Tačiau Pelėda nekreipia dėmesio į Ens
kio pastabas ir dargi jo nugaros siekia.

Pelėda, kaip ir Slunkius, tačiau nenori 
praleisti -nė vienų vaišių, kur galėtų bent 
kiek įsikaušti, ir nekviestas eina į lietuv
ninkų čėsnis.

(Bus daugiau)

.
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Kai kuriems asmenims primygtinai sklei
džiant spaudoje ir privačiais raštais prie
kaištus Vasario 16 gimnazijai, PLB Vokie
tijos Krašto Valdyba randa reikalo pa
reikšti štai ką.

1. NUOSAVYBĖS KLAUSIMAS
Vasario 16 gimnazija yra lietuviu nuosa 

vybė, savininko teisėmis tvarkoma PLB 
Vokietijos krašto valdybos. Turimasis skly 
pas, senieji rūmai ir barakai yra įsigyti vi 
so pasaulio lietuvių lėšomis. Nuosavybė nė 
ra apsunkinta jokiomis skolomis, išskyrus 
1956 m. užtrauktą DM 30.000 hipoteką, iš
mokamą po DM 300 per metus. Naujieji 
rūmai statomi sutelktinėmis lietuvių ir vo
kiečių lėšomis. Vokiečiai savo paramą ski 
ria po lygiai iš dviejų šaltinių: DM 250.000 
iš Federalinės ministerijos Pabėgėlių Rei
kalams (Bonn) ir DM 250.000 iš Baden - 
Wuerttembergo krašto Vidaus Reikalų mi
nisterijos. Toji suma įrašoma į nuosavybės 
knygas, kaip benuošimtinė ir negrąžina
ma parama, skirta lietuvių mokyklos na
mų statybai. Parama gali virsti ilgalaike 
paskola, jei iš esmės pasikeistų namų pa
skirtis. Be to, buvusiam PLB Kr. V-bos 
pirmininkui J. Rugieniui ir iždininkui A. 
Mariūnui atsakingas ministerijos pareigū
nas yra pareiškęs, kad tokia parama po 8 
metų gali būti visiškai nurašyta, jei per tą 
laiką nepasikeis namų paskirtis.

2. GIMNAZIJOS VADOVYBĖ IR JOS 
MOKOMASIS PERSONALAS

Gimnazijos teisiškasis tvarkytojas yra 
PLB Vokietijos Krašto Valdyba. Ji skiria 
direktorių ir mokytojus. Visi paskyrimai 
laikomi galiojančiais tik tada, kai gauna
mas iš Šiaurinio Badeno Vyr. Mokyklų įs
taigos patvirtinimas. Šiuo metu nėra nė 
vieno mokytojo, kuris tokio patvirtinimo 
nelturėtų. Dabartinis gimnazijos direkto
rius kun. Bronius Liubinas yra baigęs li
cenciato laipsniu du fakultetus, jo diplomų 
fotokopijos buvo įteiktos Vyr. Mokyklų 
įstaigai ir gautas patvirtinimas. Nors ture 
damas kitas atsakingas pareigas, kun. Br. 
Liubinas 1962 m. spalio mėn. buvo pripra
šytas tuometinės PLB Vokietijos Kr. Val
dybos, pirmininkaujamos Izidoriaus Ru- 
gieniaus ir Švietimo Komisijos, pirminin
kaujamos tėv. Alfonso Bernatonio, būti 
Vasario 16 gimnazijos direktorium.

Kadangi tai reiškė labai didelį vieno as
mens apsunkinimą, todėl visą laiką buvo 
ieškoma direktoriaus, kuris galėtų atsidėti 
tik toms vienoms pareigoms. Direktoriaus 
ieškojo Europoj ir užjūriuose Kr. Valdy- 
bošpirmininkai I. Rugienius ir Dr. J. Avi

ža, o taip pat Švietimo Komisijos pirmi
ninkas tėv. A. Bernatonis, tačiau be pa
sekmių.

Mokytojų pavardės ir jų išsilavinimas 
pakartotinai buvo skelbta spaudoje. Pa
brėžtina, kad nuo 1964 m. balandžio mėn. 
pradėjus dėstyti V. Lėnertui ir nuo rugsė
jo Dr. J. Griniui, septyni Vasario 16 gim
nazijos mokytojai turi universiteto baigi
mo diplomus. Kiti yra lankę ir baigę spe
cialias mokyklas, mokytojų seminariją, ar
ba lankę ar lanką universitetą. Kai kurie 
dėsto tik žemesnėse klasėse, būdami šiam 
darbui pilnai kvalifikuoti, kai kurie, šalia 
savo pagrindinio dėstomojo dalyko, dėsto 
kelias pamokas ne savo srityje. Keletas 
mokytojų Vasario 16 gimnazijoje jau dir
ba daugiau kaip 10 metų, kiti kiek trum
piau. PLB Vokietijos Krašto V-ba ir gim
nazijos direktorius nuo seno stengiasi su
rasti visiems dalykams galimai geriau 
kvalifikuotus mokytojus, tačiau tai nela
bai sekasi. PLB Vokietijos Krašto Valdyba 
laikosi nuomonės, kad mokslo lygio kėli
mas negali būti sutapatintas su dirban
čiųjų mokytojų atleidimu. Atkreiptina 
taip pat dėmesys, kad dabartiniai mokyto
jai vis dėlto pajėgia paruošti mokinius net

BALTIC STORES
& 

INVESTMENTS CO.
PALANGA PROPERTIES LTD. 

(Z. Juras)
421, HACKNEY RD., LONDON, E.2, 

ENGLAND.
Tel. SHO 8734.

il, LONDON LANE, BROMLEY, KENT, 
ENGLAND.
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Už investavimus 5 metams ir 
ilgiau moka 7%.

Investavimai pilnai apdraudžiami ir 
garantuoti nekilnojamu turtu, be to, 
kylant nekilnojamo turto vertei, pro
porcingai ir pagal oficialiuosius in
deksus didėja ir Jūsų investuotasis 

kapitalas!
Už investavimus 1-2 metams 

mokame 5 nuošimčius.
Už investavimus 2-3 metams 

mokame 6 nuošimčius.
Sutvarkome palikimo reikalus.

tikrai sunkiems abitūros egzaminams.
Mokytojų atlyginimai. Vasario 16 gim

nazijos mokytojams nustatant atlyginimą, 
atsižvelgiama į išsilavinimą, turimąjį pa
mokų skaičių, kitas einamąsias pareigas, iš 
tarnautąjį laiką ir šeimos sudėtį. Universi 
tetą baigusio etatinio mokytojo mėnesio 
atlyginimas yra DM 477 brutto (119 dol.), 
universiteto nebaigusio DM 424 (106 dol.) 
Etatinio mokytojo privalomas savaitės pa 
mokų skaičius yra tarp 24 ir 28. Mokyto
jui, atliekančiam daugiau negu 28 pamo
kas per savaitę, už kiekvieną pamoką pri
dedama DM 6 (1,5 dol.). Bendrabučių ve
dėjai už savo darbą bendrabutyje gauna 
mėnesiui DM 318 (79 dol.) ir kambarį, o 
už atliekamas pamokas mokama po DM 6. 
Mokytojai, kurie neturi pilno etato, atly
ginami už atliktą pamoką po DM 6. Moky
tojai, ištarnavę Vasario 16 gimnazijoje 
daugiau kaip 5 metus, gauna mėnesiui DM 
50 (12,5 dol.) priedą. Jeigu yra vedęs ir 
žmona nedirba, mokamas DM 50 šeimos 
priedas mėnesiui, o už kiekvieną vaiką mo 
karna DM 20 (5 dol.). Visi mokytojai turi 
teisę naudotis nemokamu maistu. Mokes
čiai atskaitomi pagal Vokietijoje veikian
čius įstatymus.

3. MOKSLO LYGIS IR ABITURIENTŲ 
SKAIČIUS

Moksleiviai į Lietuvių Vasario 16 gim
naziją priimami be patikrinamųjų egzami
nų. Jie priimami daugeliu atvejų nepai
sant" blogų vokiškos pradžios mokyklos pa
žymių, nes laikomasi nuomonės, kad Vasa
rio 16 gimnazija turi du tikslus: a) paruoš 
ti lietuvių jaunimą akademinėms studi
joms ir b) auklėti ir mokyti lietuvių jau
nimą lietuviškai krikščioniškoje dvasioje. 
Tie abu tikslai ne kiekviename lietuvių 
vaike ar jaunuolyje yra įmanomi pilnai su 
derinti, nes ne visi lietuvių vaikai yra pa 
kankamai gabūs, kad baigtų gimnaziją, ta
čiau visi yra verti būti auklėjami lietuviš
kai krikščioniškoje dvasioje. Kad įmano- 
miau būtų galima siekti abiejų tikslų, į pir 
mąsias klases priimami visi prašantieji lie 
tuvių vaikai, o vėliau daroma atranka pa
gal tinkamumą aukštesniam mokslui. Tai 
didžiąja dalimi yra priežastis mokinių ne
pastovumo, jų nuolatinio keitimosi. Patys 
abitūros egzaminai yra nė kiek nelengves- 
ni, negu kiekvienoje vokiečių gimnazijoje, 
nes egzaminuojama švietimo ministerijos 
autoritetu, iš tų pačių temų, kurios duo
damos visoms gimnazijoms. Didysis tokios 
tvarkos pliusas yra išduodamasis pilnaver 
tis brandos atestatas, atveriąs duris į kiek 
vieną universitetą.

4. ELGESYS
Moksleivių elgesys vertinamas pagal Š. 

Badeno Vyr. Mokyklų įstaigos nuostatus. 
Elgesio pažymys nėra kokia nors mokslei
vio moralės - dorovės kvalifikacija, o vie
na iš auklėjimo priemonių. Normaliai ge
ras elgesys vertinamas pažymiu 2. Pažy
mys 3 rašomas tada, kai mokytojai paste
bi kokius nors menkus elgesio trūkumus, 
pvz., mandagumo srityje. Rašant 2 ir 3, 
mokytojų taryboje neprotokoluojama, ka
dangi tai nelaikoma elgesio sumažinimu 
Lietuvos mokyklų tvarka. Elgesio sumaži
nimas išreiškiamas pažymiu 4, tačiau ir 
tas pažymys anaiptol dar neatestuoja mo
kinio nemoralumo. Gauti elgesio 4 užtenka 
išeidinėti nelaiku iš gimnazijos ribų, būti 
nuolat nepaklusniu, užgaulioti mokytojus 
ir t.t. Kiekvienas elgesio sumažinimas iki 
4 atliekamas mokytojų balsų dauguma, ir 
jo priežastis įtraukiama į protokolų kny
gą. Elgesio pažymys 1 rašomas tik išimti
nais atvejais, kai norima kurį nors moki
nių už ką nors ypač atžymėti. Elgesio vie
netas nutariamas mokytojų balsų daugu
ma, pagrindą įrašant į protokolą.

5. PALYGINIMAS SU VOKIETIJOJ
VEIKIANČIA LATVIŲ GIMNAZIJA

Kiekvienas palyginimas yra sunkus ir 
retai iki smulkmenų tikslus. Latvių gim
nazija naudojasi didesne vokiečių parama 
todėl, kad ji veikia turtingiausiame ir dos
niausiame Federalinės Vokietijos krašte, 
Šiaur. Reino Vestfalijoje, ir kad ji yra įsi
kūrusi Miunsterio mieste, kuris yra Rygos 
miesto globėjas. Pagrindines sumas lat-

IR VASARĄ, IR ŽIEMĄ.
IR RUDENĮ, IR PAVASARĮ 

ne tik maistu, bet ir kitomis gėrybėmis
Jei saviems padėti nori, 
Padarysi tai tikrai,
Kreipkis tik tuojau pas TAURĄ, 
Ir neliks kišenė kiaura!
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3, ST. DUNSTAN'S GARDENS, 
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Tel. ACO 4374

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

Manchester. 

viai gauna iš krašto vyriausybės, miesto 
savivaldybės ir evangelikų organizacijų. Iš 
Fed. Vokietijos vyriausybės jie negauna 
daugiau už lietuvius. Baden Wuerttem
bergo vyriausybė, kurios ribose veikia lie
tuvių gimnazija, yra ir mažiau turtinga ir 
mažiau dosni. O artimiausias miestas yra 
Mannheimas, kuris globoja Klaipėdos vo
kiečius, tad lietuviams čia jau sunkiau ką 
nors laimėti.

Latvių gimnazijos mokslo lygis sunkiai 
patikrinamas, nes jie visus egzaminus lai
ko savo tarpe. Minusas pasirodo tada, kai 
reikia stoti į universitetą. Lietuvių gimna
zijos abiturientai priimami į kiekvieną uni 
versitetą be jokių papildomų egzaminų, o 
latvių gimnazijos abiturientai priimami 
užsieniečių teisėmis, tai yra, išlaikę uni
versiteto nustatytus egzaminus. Latvių 
moksleivių šiuo metu yra truputį daugiau 
negu lietuvių (112 prieš 99), tačiau ir lat
vių žmonių yra kone dvigubai daugiau Vo 
kietijoje, o daug jų yra Šve3ijoje ir kituo
se Europos kraštuose.

Latvių gimnazijos mokytojams algas 
(devyniems) moka Vestfalijos krašto so
cialinių reikalų (ne švietimo, kuri remia 
pripažintas gimnazijas) ministerija. Jų 
algos įvairuoja tarp DM 800 ir 1.500 mėne
siui. Apie lietuvių mokytojų algas buvo mi 
nėta aukščiau, kurios aiškiai neprilygsta 
latviškosioms. Apie latvių mokytojų kva
lifikacijos tikslių žinių neturima, tačiau 
niekur nėra paskelbta, kad jos būtų tokios, 
kokios reikalaujamos valstybinėse ar pri
pažintose gimnazijose Vokietijoje. Spaudo 
je paskelbtasis latvių gimnazijos direkto
riaus Vitens (buvęs Pinnebergo pabaltie- 
čių universiteto dėstytojas) vardu pareiš
kimas, kad latvių gimnazija esanti, „prie
šingai lietuvių ir vengrų gimnazijoms, vie
nintelė Vakarų Vokietijoje pripažinta vals 
tybės“, yra per stiprus ir neišreiškia tik
rosios padėties. Pripažinimas gali būti įvai 
raus pobūdžio. Tam tikra prasme yra pri
pažinti ir vengrai, ir latviai, ir lietuviai. 
Apie pripažinimo laipsnį galima spręst iš 
išduodamųjų brandos atestatų vertės. Iš 
didesnio pripažinimo išplaukia ir didesnis 
priklausomumas bei kontrolė.

Yra perdėtas spaudos skelbimas, kad lat 
vių gimnazistams vokiečiai stato interna
tą, kur kiekvienas moksleivis turės atskirą 
butą su virtuve, gyvenamuoju kambariu 
ir dideliu balkonu. Tiesa, kad latviai spalio 

(Nukelta į 4 psl.)

NEGAILESTINGA 
MOTERIS

Visi Vietnamo gyventojai ją pažino. Ji, 
kaip ir visos Vietnamo moterys, nešiojo 
labai ilgus plaukus, bet išsiskiria iš kitų 
savo krašto moterų tuo, kad labai 
didžiuojasi, yra žiauri ir nepaprastai sa
vim pasitiki. Jos vardas — Kim Loan, jos 
amžius — nežinomas. Vieni to krašto gy
ventojai sako, kad ji 33 metų ir labai gra
ži, kiti tvirtina, kad ji 38 metų amžiaus 
ir labai negraži. Bet dėl kito dalyko visi 
yra vienodos nuomonės: Kim Loan yra 
nepaprastai pavojinga „ginklo moteris“. 
Kartais ji nešioja šautuvą, o kai kada ir 
du sunkius pistoletus, kuriais ji kiek tik 
pajėgia kovoja komunistinių partizanų 
„Vietcong“ naudai. Pietuose nuo Saigono 
gyvenantieji ūkininkai kalba gana dažnai 
apie šitą moterį, kuri per vienerius metus 
išsikovojo labai aukštą poziciją „Viet- 
conge“.

Kai žuvo jos vyras, partizanų vadas, 
kovodamas su teisėta Vietnamo kariuome
ne, ji visiškai nenuliūdo. Suradusi jo la
voną, susirinko savo daiktus ir išvyko iš 
to kaimo, nusistačiusi kovoti partizanų 
dalinyje. Savo du vaikus ji paliko gimi
naičiams.

Minėtame dalinyje, kuriame šiaip yra 
vien tik vyrai, ji labai pasižymėjo, kaip 
viena žiauriausių kovotojų. Dabar ji yra 
Tan An kaimo vadė, ir ją saugoja du au
tomatiniais pistoletais ginkluoti vyrai. Ji 
vadovauja net pačių didžiųjų dalinių puo
limams ir pasirodo bevelk geriausiai nusi
mananti, kaip surinkti iš ūkininkų pini
gus partizanų veiklai. Čia ji pasireiškia 
ypatingu žiaurumu ir negailestingumu. 
Vienas ūkininkas pasakoja, kad ji nese
niai užsuko pas jį ir pareikalavo didelės 
sumos pinigų. Kai jis, tikrai nepajėgda
mas, atsisakė išpildyti jos įsakymą, tai ji 
padėjo ant stalo pistoletą ir tarė: „Ne su 
manim, bet su šituo ginklu kalbėk!“ Ūki
ninkas išsigandęs tuojau išbėgo pasirūpin
ti pinigų.

Šita moteris viskuo užsiiminėja: ji šni
pinėja ir net suieško naujų kovotojų par
tizanams. Ne per seniai jos dėka komunis
tinės kovotojų eilės praturtėjo 33 vyrais.

Bet, vesdama tokį gyvenimą, ji neatsi
sako visa to, ko ir kitos moterys pageidau
ja. Prieš kurį laiką ji buvo nuėjusi pas 
kirpėją ir leidosi plaukus sudėti. Bet kai 
policija užgriuvo kirpyklą, Kim Loan jau 
buvo gana toli nukeliavusi.

Paruošė Andrius Šmitas,
Liet. Vas. 16 gimnazijos mokinys

KASDIENISKOS
SMULKMENOS

Mielas Redaktoriau,

Lietuviais esame mes gimę, lietuviais tu
rime ir būt!

Toks yra šūkis Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės Valdybos leidžiamojo „Pasaulio 
Lietuvio“.

Gražus šūkis, ir gražus laikraštėlis. Bet 
gražių laikraštėlių mes turime gana daug, 
tur būt, daugiau, negu kitos bendro liki
mo tautybės. O jeigu iš šūkių būtų galima 
valgyti duoną, tai sotūs būtumėm visi ir 
dar nesuspėtumėm visko suvalgyti. Deja, 
ne šūkių reikėtų, o darbų.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdy
ba savo leidinį, atrodo, laiko vienu iš di
džiųjų savo darbų. Dėl to pastarajame jo 
numeryje (9) dar kartą nubrėžia „Pasau
lio Lietuvio“ uždavinius. Kad tie uždavi
niai svaresni atrodytų, tai įtikinėjama, 
jog visas to laikraščio tvarkymo darbas at
liekamas vien už ačiū.

* • *
Ar tasai „ačiū“ mūsų gyvenime reika

lingas?
Sakyčiau, kad yra tokių darbų, kurie 

reikalingi aukos. Ar už juos kas sakytų 
ačiū, ar nesakytų, tai, tur būt, neesminis 
reikalas.

Daug esmingiau viskas atrodo, kai pa
svertame aukojimosi rezultatus. Pavyz
džiui, aukos prasmė žymiai labiau nušvin
ta, kai pradedame galvoti, kam tasai „Pa
saulio Lietuvis“ iš viso reikalingas, ką jis 
duoda bendruomenės nariams.

O ką gi jis duoda?
Iš laikraščių parankiotų senų žinių, štai 

ką jis duoda.
O surankioti joms ir atspausdinti, pasi

rodo, savo visą laisvalaikį gaišta ištisas 
būrelis inteligentiškų lietuvių, kuriems, 
tur būt, ir ačiū niekas nepasako.

Dėl to mes nei laukiame to „Pasaulio 
Lietuvio“, nei jo leidime prasmę įžiūrime.

• « •
Būtų visiškai kas kita, jei visus pasau

lio lietuvius apimanti ši bendrinė organi
zacija išleistų, sakysim, padorų lietuvišką 
savaitraštį, tokį, kuris patrauktų visus lie
tuvius, net ir tuos, kurie šiandien nieko ne 
beskaito. Tokį savaitraštį, kuris prašoktų 
visu kitus turiniu ir puslapių skaičium. 
Tokį, kuris į talką sau sutrauktų visas ge
riausias jėgas.

Tokiam „Pasaulio Lietuviui“ mes plotu
me iš peties, kad net delnai perštėtų dar ir 
į kelintą savaitę. Plotume ir pakartotinai 
ir sakytume: štai, kad padarė vyrai, tai pa 
darė, gražu ir pačiam paskaityti ir prieš ki 
tus pasididžiuoti tokį laikraštį turint!

* * «
Aš žinau, kad mūsų lietuvis yra smar

kiai susiskaldęs. Dėl to ir laikraščių išeina 
dešimtys, bet tarp jų nėra juk nė vieno, 
kuris būtų karališkai geras. Tarp daugelio 
laikraščių sunyksta visos bendradarbių pa 
jėgos, ir dėl to turime greičiau ne laikraš-

DIEVO KARALYSTĖS 
ŽINIOS

5.
Jėzus ir kalbėjo apie šitą dieną ir pasa

kė: „Abraomas matė mano dieną ir džiau
gėsi“. Ir kiekvienas iš Šventųjų pranašų, 
kurių raštai sudaro Senąjį Testamentą, 
kalbėjo ir rašė apie atsteigimo laikus. Jė
zus žadėjo ir skelbė žemiškos karalystės 
įkūrimą ir liepė savo mokytiniams prašyti 
jos atėjimo. Jo mokytiniai buvo taip įtikė
ję į Jo pažadėjimus, kad tris dienas pirm 
Jo prikalimo ant kryžiaus davė jam šitokį 
klausimą: „Pasakyk mums, kada tai bus ir 
koks bus tavo čia buvimo ir amžiaus pa
baigos ženklas?“

Įvairūs Jėzaus atsakymai į šituos klau
simus yra parašyti dvidešimt pirmame sky 
riuje Luko ir dvidešimt ketvirtame skyrių 
je Mato. Pasakęs daug ženklų, kurie liu
dys šio amžiaus pabaigą ir naują dieną iš
auštant, Jėzus dar pasakė kai ką apie žy
dų tautą šitokiais žodžiais: „Mokykitės pri 
lyginimo iš fygos medžio. Kai jo šaka jau 
darosi minkšta ir dygsta lapai, jūs žinote, 
kad vasara arti“ (Mato 24:32). Fygos me
dis naudojamas simboliškai pranašystėje 
pavaizduoti žydų tautai, todėl ir pats Jė
zus naudojo tokį simbolį.

Jėzus prakeikė fygos medį, kuris tą pa
čią dieną nuvyto ir nudžiūvo, ir kelioms 
dienoms praėjus Jis pažvelgė į Jeruzalės 
miestą ir tarė: „Jeruzale, Jeruzale, kuri žu 
dai pranašus ir užmuši akmenimis tuos, 
kurie pas tave siųsti, kiek kartų aš norė
jau surinkti tavo vaikus, kaip kad višta su 
renka savo vaikučius po sparnais, ir tu ne 
norėjai, štai jūsų namai bus jums palikti 
tušti“. Nuo to laiko žydų tautos iširimas 
vyko labai greitai: bet nuo 1916 metų mes 
pamatėmė, kad fygos medyje (Izraelyje) 
dygsta lapai.

(( 
čius, o laikraštėlius. Visi tie bendradarbiai 
dirba maždaug už tokį pat ačiū, kaip ir 
būrelis „Pasaulio Lietuvio“ redaktorių.

Tačiau esu tikras, kad pasiryžęs geru 
laikraščiu patapti „Pasaulio Lietuvis“ pa
jėgtų palenkti į save geriausius bendradar 
bius. Čia iškiltų baimė, kad dalis dabarti
nių pustuščių laikraščių turėtų gal atsi
sveikinti su skaitytojais.

O tegul atsisveikina! Ko gi čia gailėtis? 
Juk žinome, kad už vieną luptą duoda de
šimt neluptų.

* * *
Kas nenorės su manim sutikti, tai ga

lės iškelti vieną rimtą priekaištą. Sakys: 
kol tavo tas „Pasaulio Lietuvis“ iš Ame
rikos pasieks Australiją, Britaniją ar kitą 
tolimesnę vietą, tai smarkokai pasens. 
Toks priekaištas, žinoma, bus gana tei
singas.

Bet sakyčiau, kad ir šitokią bėdą galima 
nugalėti.

Duokite, pavyzdžiui, Australijos „Mūsų 
Pastogei“ ar „Tėviškės Aidams“, Brazili
jos „Mūsų Lietuvai“, Argentinos „Arg. Lie 
tuvių Balsui“ ar „Laikui“ ar londoniš- 
kiam mūsų „Europos Lietuviui“ kokius 8 
puslapius jau gatavai suredaguotos ir į 
matricas pervestos medžiagos su gera at
karpa, su gerais straipsniais ir, be abejo, 
su bendruomenės veiklos aprašymais. Tie 
laikraščiai dės tokias matricas ant spaus
dinamosios mašinos, dar pridės savo ket
vertą puslapių, ir jų skaitytojai turės jau 
12 puslapių karališką laikraštį. Skaitys ir 
sakys, kad bent po 20 metų kažkas atėjo į 
protą ir padarė tikrai nuoširdžios padėkos 
vertą darbą.

Ar tie kiti laikraščiai ir toliau nešiotų 
savo senus vardus, ar priimtų „Pasaulio 
Lietuvio“ pavadinimą, tai, man rodos, ne
būtų esminis dalykas. Dėl to gal būtų ir 
lengviau susitarti, negu dėl paties reikalo 
turėti bent vieną gerą laikraštį.

Tavo Jonas

Džiūgauja: batų kaina sumažinta 3.50 rb.
(E) Ok. Lietuvoje nuo spalio 1 d. kiek 

sumažintos kainos kai kurioms plataus 
vartojimo prekėms. Pagal prekybos minist 
ro pavaduotoją I. Jasiūną („Tiesa“, spalio 
3 d.), Lietuvos gyventojams ypač patinka 
batai panašios į odą gumos padais. Tokie 
batai dabar atpiginti vidutiniškai 14,5 
proc. Jei batai anksčiau kainavo 17 rub
lių 80 kap„ tai dabar už juos tenka mokė
ti 14 rb. 1-4 rubliais atpiginta moteriška 
ir vaikiška avalynė. Pagal Jasiūną, jau ke 
liama liaudies gerovė, o tikrovėje tai ne
žymus kainų sumažinimas. Ketvirtadalis 
mėnesinio atlyginimo už batų porą — sun
kiai pakeliamos išlaidos. Tai kaip tik liu
dija ne gerovę, bet sunkią padėtį.

Šalyje, kurią Dievas žadėjo duoti Izrae
lio vaikams kaip amžiną nuosavybę, jau ta 
po įsteigta Izraelio valstybė, ir ji turės 
augti ir turėti pasisekimo. Išrinktoji seno 
vinė Dievo tauta, įzraelitai, turės progą su 
grįžti į savo šalį, ir niekas negalės jiems 
pakenkti, nes taip yra pasakęs patsai Die
vas per savo pranašą Jeremiją (23:7,8): 
„Anose dienose Judas bus išgelbėtas, ir Iz 
raelis gyvens su pasitikėjimu. ...Kaip gy
vas Viešpats, kurs išvedė ir atvedė Izraelio 
namų ainiją iš šiaurės šalies ir iš visų 
kraštų, į kuriuos aš buvau juos išmėtęs, 
kad jie gyventų savo žemėje“.

šventasis Raštas aiškiai parodo, kad Iz
raelio stūmimas turėjo būti tik laikinis, 
„kolei įeis (į bažnyčos narių tarpą) pilnas 
pagonių skaičius“. Tam įvykus, „Bus išgel 
betas visas Izraelis“. Rašydamas toliau ir 
aiškindamas jų atmetimo priežastį, apašta 
las Povilas sako: „žiūrint evangelijos, jie, 
tiesa, yra neprieteliai jums; išrinkimu gi 
jie yra mylimiausi tėvams (patriarkams ir 
pranašams)“. — Rom. 11:25-28.

Dėl nusikaltimų ir nepaklusnumo Die
vas buvo pasakęs Izraelio vaikams: „Aš 
jus išmesiu iš šitos šalies, kurios nežinote 
jūs ir jūsų tėvai; jūs tarnausite tenai die
ną ir naktį svetimiems dievams, kurie ne
duos jums atilsio“. Bet tam nubaudimo lai 
kui praėjus Dievo pranašas skelbia anai 
tautai paguodos žodžius, sakydamas: „To
dėl štai ateina diena, sako Viešpats, ir ne
bebus daugiau sakoma: Kaip gyvas Vieš
pats, kurs išvedė Izraelio vaikus iš Egipto 
žemės, bet: Kaip gyvas Viešpats, kurs iš
vedė Izraelio vaikus iš šiaurės šalies ir iš 
visų kraštų, į kuriuos aš juos išmečiau; 
nes aš sugrąžinsiu juos atgal į jų žemę, ku 
rią esu davęs jų tėvams“. — Jer. 16:11-15.

(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, Bl. U.S.A. (61362)
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Europos lietuviu krouiliu
LONDONAS

GYVIEJI M IRU ŠIEM S
Lietuvių bažnyčioje sudėtinės Mišios ir 

vakariniai mišparai už mirusius, žuvusius 
tautiečius prasidėjo Vėlinėse ir baigiasi 
lapkričio 9 d. vakare. Lapkričio 8 d., sek
madienį, 7 vai. vakare bus gedulinga pro
cesija. Daugelis tautiečių pamaldoms pri
siuntė mirusių ir žuvusių artimųjų vardus.

DAINAVIEČIŲ SUSIRINKIMAS
Daug darbo ir reikalų turime, todėl lap

kričio 15 d., 4 vai. p.p., visos renkamės 
Lietuvių Namuose.

Pirmininkė Br. Daunorienė

SVEČIAI IŠ TOLIAU LONDONE
Lankydamasis Londone tarnybos reika

lais, į Lietuvių Namus buvo užsukęs jau
nas ekonomistas iš Prancūzijos Perkūnas 
Liutkus.

Keletą dienų Lietuvių Namuose taip pat 
viešėjo svečias iš JAV A. Visockis.

O bristoliškis prof. Dr. K. Lederis su 
šeima Lietuvių Namuose praleido savait 
galį.

STOKE-ON-TRENT
GRAŽUS POBŪVIS

Spalio 24 d. buvo surengti šokiai su pro
grama. Programą išpildė jaunučiai skau- 
tai-ės. B. Zinkus per tris atsilankymus su
gebėjo paruošti kregždes ir vilkiukus 
veikti sutartinai — iš vieno.

Pora skautiškų sutartinių dainelių ir 
pora eilėraščių sudarė vaizdą, kad ir ma
žiukai, jei parengiami, gali atlikti gražius 
lietuviškos programos punktus. Kaip ten 
bebūtų, bet vaikai, svečiai, o ypač tėvai 
buvo labai patenkinti. Po pasirodymo ar
tistai buvo pavaišinti arbatėle ir atitinka
mais jų ūgiui užkandžiais.

Vakaras praėjo sklandžiai ir pakilioje 
nuotaikoje. Ypač daug susidomėjimo su
kėlė torto varžytynės. Labai sumaniai ir 
energingai jas pravedė E. Šova ir B. Zin
kus. Pradinė torto kaina buvo 5 šil., o var
žybų laimėtojas sumokėjo 48 šil.

Padėka priklauso vyriausiai organizato
rei I. Surblienei, taip pat geros širdies 
tautiečiams J. Mosteikai už penkių svarų 
auką, o O. Vencaitienei, S. Kalasevičienei, 
J. Budrevičienei ir J. Trapeckui už vertin
gas dovanas loterijai.

Daugiau tokių pobūvių, ir kregždžių bei 
vilkiukų eilės padaugėtų, o tada ir pobū
vių programos būtų įvairesnės ir turinin
gesnės. V.

VASARIO 16
(Atkelta iš 3 psl.)

mėnesį persikelia į naujus vokiečių pini
gais pastatytus namus. Tačiau atkreiptinas 
dėmesys į esminį skirtumą: latvių namai 
yra ir bus vokiečių nuosavybė, o lietuvių 
Vasario 16 gimnazija yra ir bus lietuvių 
turtas!

6. DIDYSIS PAVOJUS
PLB Vokietijos Krašto Valdyba ir Va

sario 16 gimnazijos direktorius neslepia ir 
nemano slėpti nuo visuomenės esamųjų 
sunkumų. Atvirumą liudija ir Informacijo 
se skelbiami smulkūs pranešimai apie gim 
nazijos padėtį. Vasario 16 gimnazija yra 
viso pasaulio lietuvių turtas ir įsipareigo
jimas, todėl nenuostabu, kad ja visi rūpi
nasi. Tačiau susiduriama su pavojum, kai 
rūpesčio vardan pradedamos skelbti nebū
tos ar perdėtos klaidos, kai, nedrįstant net 
pasisakyti savo pavardės, neatsakingai 
tampomos spaudos puslapiuose atsakingų 
asmenų pavardės, prisegant prie jų suges
tyvių įtarinėjimų ir kaltinimų, kai skelbia 
ma nętiesa arba klaidingai aiškinami fak
tai, kai maišomos sąvokos, pvz., elgesys 
vadinamas moralės (dorovės) vardu, kai 
stengiamasi nuvertinti ir suniekinti kitų 
pastangas, kai šaukiama visuomenę į kovą 
prieš asmenis, nešančius pačią sunkiausią 
gimnazijos išlaikymo naštą. Nepaisant tai, 
kokio didumo raidėmis būtų šaukiama to
kių raštų antraštėmis „gelbėkime Vasario 
16 gimnaziją“, iš tikro tuo tik prisideda 
ma prie gimnazijos sunykimo. Niekinant
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

AR SIUNČIATE į Lietuvą ar kitus Sov. 
TAI JUMS BUS NAUDINGAS T A Z A

Sąjungos kraštus siuntinius? 
B O iliustruotas katalogas, 

kuriame jūs susirasite viską, ko tik gali reikėti, įskaitant 44 SVARŲ 
MAISTO SIUNTINIUS!

RAŠYKITE TUOJ lietuviškai:

TAZAB & Co. Ltd
22, ROLAND GARDENS, LONDON, S.W.7.
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MŪSŲ RĖMĖJAI
Atsiskaitydami už Nidos Knygų Klubo 

leidinius ar „Europos Lietuvį“, spausdin
tam lietuviškam žodžiui paremti aukų pri
dėjo šie tautiečiai: 8 šil. V. Olencevičius, 
5 šil. S. Ūsas, po 4 šil. P. Poviliūnas ir M. 
Liepinaitienė ir 2.6 šil. A. Rimdzevičius.

NOTTINGHAMAS
JAUNIMO ŠOKIŲ VAKARAS

Nottinghamo jaunimas lapkričio 7 d. ruo 
šia šokių vakarą.

Gros puiki muzika — Lukšaičio kapela, 
bus ši ti ir šalti užkandžiai.

Kviečiame visus, jaunus ir senus, atsi
lankyti. Baras veiks iki 12 vai. nakties, šo
kiai iki 1 vai. Pradžia 6 vai.

THE DRILL HALL, Arnot Hill Rd., Ar
nold, Nottingham. Autobusai iš centro 20, 
52 ir 69, išlipti Arnold Public Library, ir 
yra kairėje pusėje maždaug už 100 jardų 
nuo paminėtosios vietos, kuri priklauso 
T.A. kariuomenei.

Nottinghamo Jaunimas

DERBY
KARIUOMENĖS MINĖJIMAS

Kariuomenės šventės minėjimas ruošia
mas lapkričio 14 d. Pradžia 6 vai. vakare. 
Minėjimas bus Normanton Hotel salėje 
(Normanton Rd.).

Paskaitą skaitys K. Deveikis, meninę 
programą atliks Nottinghamo lietuvių jau
nimo grupė (tautiniai šokiai, dainos ir k.). 
Dainuos kupletistas P. Zaveckas.

Po meninės dalies galima bus ir polką 
sušokti. Bufetas veiks iki 11.30 vai.

Kviečiame atsilankyti visus apylinkės 
lietuvius.

Sk. Va'dyba

MANCHESTERIS
LINKSMAS VAKARAS

Manchesterio Lietuvių Soc. Klubas lap
kričio 7 d., 6 v. p.p., savo patalpose rengia

Linksmą Vakarą,
kurio metu programą paįvairins savo kup
letais D. Kaniauskas. Šokiams gros gera 
kapela.

Nuoširdžiai kviečiame visus tautiečius iš 
Manchesterio bei iš tolimesnių ir artimes
nių apylinkių atsilankyti į linksmavakarį.

Klubo Valdyba

GIMNAZIJA
asmenis, kertamas pasitikėjimas pačia įs
taiga. Didysis pavojus yra tas, kad tokiu 
būdu, sąmoningai ar ne, įsijungiama į lie
tuvių priešų akciją, kuriems Vasario 16 
gimnazija nedvejotinai yra nepakeliui ir 
kurie labai džiaugtųsi, kad ji būtų sugriau 
ta savųjų rankomis.

7. PADĖKA IR PRAŠYMAS
PLB Vokietijos Krašto Valdyba nuošir

džiai dėkoja visiems Vasario 16 gimnazijai 
remti būrelių organizatoriams, vadovams 
ir nariams. Būreliai yra pats tvirčiausias 
ir patikimiausias gimnazijos išlaikymo pa 
grindas. Dėkoja visiems statybos rėmė
jams, ypač statybai remti komitetų vado
vams ir nariams, visoms organizacijoms, 
pirmoj eilėj Balfui ir visų kraštų Lietuvių 
Bendruomenėms. Dėkoja spaudos ir radi
jo darbuotojams, pozityviai ir skatinamai 
atsiliepiantiems apie Vasario 16 gimnaziją. 
Dėkoja visiems geros valios lietuviams ir 
kitataučiams, kokiu nors būdu prisidėju- 
siems ir prisidedantiems prie Vasario 16 
gimnazijos medžiaginio ir dvasinio palai
kymo.

PLB Vokietijos Krašto Valdyba prašo ir 
toliau viso pasaulio lietuvių paramos Va
sario 16 gimnazijai. Prašo medžiaginės pa 
ramos, kad būtų galima užbaigti stato
muosius klasių namus ir būtų galima įma
nomai egzistuoti. Prašo dvasinės ir mora
linės paramos. Prašo kvalifikuotų ir pajė
gių asmenų ateiti į pedagoginę talką.

Huettenfeldas, 1964 m. spalio 12 d.

KO NENORI GERBINAMAS TAUTIETIS?
Tie, kurie iš karto pasipiktintumėte šita 

su klaidomis parašyta šio straipsnelio ant
rašte, neskubėkite teisti nei manęs, nei 
spaustuvės. Čia istorija yra šiek tiek sudė
tingesnė, ir jon įveltas tasai žurnaliukas 
Nemuno kraštas, apie kurį jau esu rašęs ir 
kurio pasirodė Nr. 2. Jo turinyje šitaip ra
šomas gerbiamas tautietis. O ir apskritai 
tame žurnalėlyje mūsų lietuviška kalba 
darkoma iš peties. Didžiąja dalimi tai atsi
tinka, tur būt, dėl to. kad tasai „Nemuno 
kraštas“ spausdinamas Vokietijoje ir, ma
tyt, vokiečių prižiūrimas. Dėl to mes šia 
proga ir norėtume tiems slapukams pa
siūlyti susikrauti skudurus ir keliauti į 
Vilnių ar nors į Rytų Berlyną, kur ilgai 
buvo spausdinamas Michailovo „Tėvynės 
balsas“ (kai dabar Michailovo vietą už
ėmė generolas Karvelis, tai tas naujasis 
pirmininkas, matyt, irgi nori iš pareigos ar 
smalsumo retkarčiais užmesti akį,.kaip čia 
tas jo draugijos leidinys atrodo, nors pa
skaityti gal senis ir negauna, nes tas leidi
nys Lietuvoje draudžiamas...). Tas „Tė
vynės balsas“, šiaip ar taip, kalbos šitaip 
žiauriai nedarko.

Žinoma, tegu sau būtų ir kalba darko
ma, tegu jie sau net galvą nusisuktų be- 
gudraudami, koks gi čia būtų mūsų reika
las, jei tas žurnaliūkštis nenorėtų lietuvių 
išeivių mokyti lietuviškumo. O Nr. 2 veda
majame juk aiškiai rašoma: „Mūsų nuo
mone, visų pirma turime visi, atmetę bet 
kokias politines tendencijas, susitelkti. 
Mūsų veiklos pagrindu tebūnie obalsis: 
„Visų pirma — lietuvybė, visa kita — vė
liau!“ Ne, ne, ne „Visų šalių proletarai, vie 
nykitės!“, bet „Visų pirma — lietuvybė“!
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllimillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUIIII 
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— Lapkričio 7 d. vakare vietos jaunimo 
organizacijos Sodyboje ruošia Guy Faw
kes naktį. Jei oras pasilaikys geras, verta 
ta proga atvykti savaitgaliui pasigrožėti 
mirštančia gamta ir prašmatniais fajerver 
kais. Nakvynė užsisakytina iš anksto.

— šią žiemą numatyta iš pagrindų per
dirbti - atremontuoti Sodybos kieme esan
tį namelį — „kumetyną“. Remonto planas, 
kurį paruošė patyręs šios srities specia
listas inž. R. Baublys, vietos savivaldybės 
jau patvirtintas. Ieškomas rangovas dar
bams atlikti.

VOKIETIJA
MIRĖ INŽ. L. PROSINSKIS

(E) Spalio 18 d. Stuttgarte— Bad Cann- 
statte ilgesnį laiką sirgęs mirė Vokietijos 
lietuvių veikėjas inž. Liubomiras Prosins- 
kis. Gimęs 1889 m. lapkričio 1 d., tad ne
trukus jis būtų sulaukęs 75 metų amžiaus. 
L. Prosinskis kaip dipl. inžinierius dirbo 
Kaune, Tauragėje ir kituose miestuose. 
1944 m. pasitraukęs į Vak. Vokietiją, Pro
sinskis įsijungė į lietuvių bendruomenės 
veiklą ir ėjo atsakingas pareigas. Kelis 
kartus buvo Stuttgarto PLB apylinkės pir
mininku, nuo 1957 m. dirbo Lietuvos Rau 
donajame Kryžiuje, buvo PLB Vokietijos 
Kr. Tarybos narys ir 1959-60 m. Vokietijos 
Kr. Valdybos pirmininkas. Pastaruoju me
tu apylinkės valdybos vicepirmininku. Pa
laidotas spalio 21 d. Stuttgarto (Bad Cann 
statto) kapinėse.

BALTŲ KULTŪROS DIENOS
Spalio 16-18 d.d., Hannoveryje, Nieder- 

sachsen krašto sostinėje, buvo surengtos 
„Baltų Kultūros Dienos“, kuriose savo dai 
lės ir istorinius eksponatus išstatė meno is 
torikas Dr. P. Rėklaitis.

Spalio 17 d. surengtose iškilmėse kalbė
jo Lietuvos diplomatinės tarnybos šefas 
min. S. Lozoraitis, atvykęs iš Romos. Be 
jo, kalbą pasakė Niedersachseno ministe- 
ris pabėgėlių reikalams Dr. C. Miehe. Iš
kilmių metu kvartetas sugrojo M.K. Čiur- 
lionies kompoziciją. Iškilmių pabaigoje 
buvo sugroti Pabaltijo valstybių ir Vokie
tijos himnai. Salė buvo papuošta visų da
lyvavusių valstybių vėliavomis.

„Baltų Kultūros Dienų“ proga Hannove 
ryje įvyko Niedersachseno krašto lietuvių 
bendruomenės suvažiavimas, kurį atidarė 
J. Wagneris. Suvažiavimo metu kalbėjo ir 
pranešimus darė min. S. Lozoraitis, pa
siuntinybės patarėjas Dr. A. Gerutis ir re
daktorius V. Banaitis iš Miuncheno. Spa
lio 17 d. įvyko pabaltieČių muzikos vaka
ras. Jo metu buvo atlikti lietuvių muzikų 
Vainiūno, Šimkaus, Dvariono, Banaičio, 
Gruodžio ir Pakalnio veikalai. Šalia smui
kininko ir pianisto, programą atliko lietu
vaitė Marija Panse. Be to, partizanines dai 
nas dainavo seserys Goštautaitės.

„Baltų Kultūros Dienų“ Hannoveryje or 
ganizavimo darbe, be kitų, aktingai daly
vavo J, Wagneris ir H. Hahnas, Lietuvos 
vokiečių veikėjas.

V. SIDZIKAUSKAS VOKIETIJOS 
LIETUVIŲ TARPE

(E) Lietuvos Laisvės Komiteto New Yor 
ke pirmininkui V. Sidzikauskui lankantis 
Europoje, spalio 17 d. jis turėjo pasitarimą 
su Vak. Vokietijos centrinių lietuvių orga
nizacijų atstovais. Stuttgarte įvykusiame 

Bet kaip tu. žmogau, iš „Nemuno krašto“ 
mokysiesi lietuvybės, jei jis vadina mus 
garbinamais tautiečiais ir net šūkį pakeitė 
obalsiu! Jei mūsų jaunimas šitaip pradėtų 
kalbėti ar rašyti, tai mes tikrai būtume ne
patenkinti. Tačiau, greičiausia, tas žurna
liukas skiriamas ne jaunimui, o mums, se
niams, kurių ir šiaip jau ir su pagaliu ne- 
benulietuvinsi. Lietuviais gimėme, užaugo
me. lietuviais ir mirsime.

O nupolitinti galima juk ir mus. Arba 
perpolitinti. Kad tai galimas dalykas, šitai 
rodo jau nemaža pavyzdžių ir iš persipoli- 
tinusių lietuvių, kurie iš atkaklios dešinės 
persimetė į Lietuvos okupanto garbinto
jus. „Nemuno kraštas“ kaip tik šito juk ir 
siekia, nes tame pat vedamajame rašo: 
„Per daugelį metų teko girdėti aibę nuo
monių apie tai, kaip tvarkyti svetur esan
čių lietuvių gyvenimą. Vienokių ir kitokių 
nuomonių, reikšmingų ir nereikšmingų, 
kartais labai rimtų, bet neretai ir naivokų. 
Tačiau, jei pabandytume subalansuoti vi
sas tas nuomones, rimtai pasverti, ką esa
me tremtyje nuveikę, pamatytume, kad 
labai nedaug. Kuo tai paaiškinti? Greičiau 
šiai tuo. kad mūsų ligšiolinę veiklą užgož
davo įvairios politinės tendencijos, dau
giau trukdžiusios, negu padėjusios“.

Va, čia ir pakastas visas „Nemuno kraš
to“ šuniukas! Jeigu jis žiūrėtų ne dabarti
nių Lietuvos valdančiųjų, bet savomis lie
tuviškomis akimis, tai turėtų pripažinti, 
kad mes tremtyje daug padarėme. Net la
bai daug. Kiek čia mes turime visokių or
ganizacijų, kurios dirba lietuvišką darbą! 
Kiek išleidome lietuviškų knygų! Kiek mū 
sų politikai prigadino nervų Maskvos pa- 

posėdyje V. Sidzikauskas, palietęs tarptau
tinės politikos padėtį, plačiau apsistojo 
ties JAV-se vykdomos Lietuvos laisvinimu 
besirūpinančių politinių ir visuomeninių 
organizacijų konsolidacijos klausimu. Po
sėdyje dalyvavę vieningai pritarė lietuviš 
kų pajėgų išeivijoje apsijungimui ir pa
reiškė nuomonę, kad jis paliestų ir Euro
poje veikiančias lietuvių organizacijas. 
Ta proga pasisakyta, kad JAV-se globališ- 
kai veikiančios organizacijos, kaip VLIK- 
as ir PLB. dar nepasiūliusios tokio lietu
viškų organizacijų Europoje apsijungimo 
veiklos gairių. Pabrėžta, kad Lietuvos lais 
vinimo akcijoje lietuviai Europoje turėtų 
sudaryti vienokį ar kitokį organą ar atsto
vybę.

V. Sidzikauskas dar lankėsi Miunchene, 
vėliau išvyko į Romą ir Paryžių, kur spa
lio mėn. pabaigoje įvyko Europos ACEN 
(PET) atstovų ir Pabaltijo diplomatų po
sėdžiai.

MIN. ST. LOZORAITIS TARP 
HAMBURGO IR APYLINKĖS LIETUVIŲ

Kun. V. šarkos pastangomis spalio 18 d. 
buvo suruoštas Hamburge lietuviškas va
karas su trumpa programa: šv. Mišios ir 
Rožinis už Lietuvą ir lietuvių tautą, o vė
liau koncertinė dalis su soliste Marija Pan 
se-Simaniūkštyte, artisto Albino Gedvilo. 
L. Narkevičiaus deklamacijomis ir studen
to Ričardo Baliulio akordeonu.

Vakaran teikėsi atvykti ir min. St. Lo
zoraitis su paskaitėle, kurios susirinku
sieji ypač laukė.

Min. St. Lozoraitis pareiškė, kad jis, 
kaip diplomatas, pranašysčių nedarys, lyg 
meteorologai apie orą, kurios dažnai būna 
netikslios. Jis nurodė, kad Lietuvos oku
pacijos byla yra gyva ir visur keliama, 
spaudoje dėl jos rašoma, ir patikino, kad 
Lietuva bus laisva, bet reikia turėti kantry 
bės, vienybės ir dirbti visiems. Mes turi
me jungtis, nesiskaldyti, nes nėra kas tu
rėtų skaldyti, mūsų tikslas yra vienas, kad 
būtų laisva Lietuva! Džiaugėsi laisvojo pa
saulio lietuviais, kaip pagrindu savo dip
lomatinei veiklai.

Ta proga buvo pagerbti atsistojimu žu
vusieji dėl Lietuvos laisvės ir sugiedotas 
Tautos himnas.

Min. St. Lozoraitis sakėsi, jog pirmą kar 
tą esąs Hamburge, bet mes tikimės, kad ne 
paskutinį.

Kun. Šarka padėkojo visų vardu min. 
St. Lozoraičiui už jo atvykimą ir paguodi
mą, programos dalyviams ir susirinku
siems. Dar buvo pasivaišinta ir pasikal
bėta. J.C.

SGGGGGGGGGGGGGG
JEI REIKIA PASIŲSTI SIUNTINĮ 
— KREIPKIS Į
LIETUVIŲ NAMŲ BENDROVĘ,

2, LADBROKE GARDENS, 
LONDON. W.ll.

GGGGGGGGGGGGGGG

SIUVAMOJI MAŠINA UŽ 15 SV.

Taip pat pasiunčiame dviračius, 
motociklus, automobilius ir kt. į 
Lietuvą — Baltic Stores Ltd., 421, 
Hackney Rd., London, E.2.

Tel. SHO 8734. 

tikėtiniams Lietuvoje! Turint galvoje, kad 
mūsų čia tėra tik saujelė, palyginus su vi
sa tauta, tai visi tie darbai yra tikras ste
buklas. O kai mums reikia, tai ir papoli
tikuojame, bet vis tiek žiūrėdami visi vie
no galutinio tikslo: laisvos Lietuvos. Pa
galiau kas gi čia mums galėtų uždrausti 
papolitikuoti? čia gi nėra maskvinės tvar
kos. O „Nemuno kraštas“, tur būt, vis tiek 
nesugebės mūsų perauklėti. Tai taip ir tu
rės niekais nueiti jo pastangos.

Jeigu Vilniaus politiniai tūzai iš tiesų ; 
rūpintųsi mūsų lietuvybe, o ne suraudo- 
ninimu, tai turėtų uždaryti ir „Tėvynės 
balsą“ ir iš jo paimtaisiais mūsų adresais 
siuntinėjamąjį „Nemuno kraštą“. Jų vie
toje galėtų Vilniuje išleisti gražų, didelį 
mėnesinį žurnalą be jokios politikos. Jeigu 
„Nemuno kraštas“ tvirtina, kad lietuvybei 
kenkia mūsų politika, tai ji kenks mums ir 
iš dabartinio Vilniaus ateidama.

Tas nepolitinis žurnalas galėtų mus mo
kyti Lietuvos istorijos, geografijos, gam
tos, literatūros ir kitų lietuviškų dalykų, 
tačiau ne iš dabartinių jau perdirbtų, su- 
bolševikintų istorijų, kuriose iškraipoma 
visa lietuvybė. Mes pasiryžę būtume pri
imti tokius nepolitinius dalykus. Deja, bol 
ševikams iš Vilniaus tokiai lietuvybei gai
la būtų rublių.

t

tų rublių, kurie nutrau- 
dirbančių tautiečių „Tė- 
„Nemuno kraštui“ leisti,

O mums gaila 
kiami nuo mūsų 
vynės balsui“ ir 
nes tie leidiniai mums nereikalingi ir ne
naudingi.

Johan Kopūstas, Vokietija

PASAULY
— Prez. Johnsonas su savo patarėjais 

apskaičiavo, kad jam reikia pasiųsti 35.000 
kalėdinių sveikinimo atvirukų.

— Išskridęs iš Las Vegas į Los Angeles 
su 85 keleiviais, lakūnas mirė savo sėdy
nėje, o lėktuvą grąžino atgal su juo išskri- . 
dęs kitas lakūnas.

Goettingeno (Vokietijoje) vaikų kli- 
išgelbėjo 4 m. amžiaus berniuką ir 
amžiaus jo seserį, kai jie namuose su- 
ir saldainių vietoj sučiulpė skausmui

nika 
5 m. 
rado 
malšinti tabletes.

— Siouxo mieste, JAV, studentė buvo 
nuteista sumokėti 50 dol. arba atsėdėti 15 
dienų už tai, kad sviedė kiaušinį į kandi
dato į prezidentus Goldwaterio paveikslą.

— Bekasdamas savo žemėje šulinį van
deniui, ūkininkas Lyonsas Illinojuje_JAE. 
pirmą kartą 50 metrų gilumoj užtiko aly
vą, antrą kartą alyvą ir dujas, bet jis ne
nori tais radiniais pats naudotis ar ki
tiems duoti naudotis, nes jam, sako, malo
nu bus ir toliau auginti paršus, kaip ir 
ligi šiol.

—---------
KNYGA — GERIAUSIA DOVANA

Naujausios knygos:
A. Nevardauskas — Pajūriais, pama

riais, gausiai iliustruota mūsų pajūrio 
vaizdais — 1.16.8.

St. Yla — Moderni mergaitė. Tai nauja, 
dar nematyta viešnia lietuvių knygų tar
pe — 0.18.6.

Dr. J. Prunskis — Mokslas ir religija. 
D. ir G. Sibiro kankiniams pagerbti šį lei
dinį skiria autorius — 0.14.8.

J. Kralikauskas — Mindaugo nužudy
mas. šiame istoriniame romane autorius 
atgaivina didelę tautos žaizdą — 1.2.0.

St. Kairys — Tau, Lietuva. Šioje knygo
je autorius visą gyvenimą skiria savo tau
tai, kad būtų laisva ir demokratinė — 
1.15.0.

Sibiro tremtinių ranka parašyta maldų 
knygelė „Marija, gelbėk mus“ — 0.9.3. Šią 
maldaknygę galima gauti lietuvių ir anglų 
kalbomis.

Žemėlapiai, gintaras, plokštelės, laikraš
čiai bei žurnalai.

Rašyti: DAINORA, 14 Priory Rd., Kew, 
Surrey.
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