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PO SOVIETINIU 
KEVALU

Propaganda didvyrių sąskaiton
Kaunas gražiai palaidojo lakūnų didvy

rių Dariaus ir Girėno palaikus.
Kai sakome „Kaunas“, tai turime galvo

je ne tuos tūzus ir tūzelius, kurie dalyvavo 
laidotuvėse ir sakė oficialias kalbas, bet 
mases lietuvių. Darius ir Girėnas, nors ir 
tragiškai žuvo, juk yra simbolis anos gra
žiosios praeities, kai didvyriai gimė ne 
partijos įsakymu ar čekistų patvarkymu. 
Anuomet žmogus pats savo valia rodė ryž
tą, kad tik Lietuva būtų šviesesnė ir gar
sesnė. Tokių laikų prisiminimas, aišku, 
šildo širdį. Šiandien lietuviai jau nebega
lėtų parodyti panašaus didvyriškumo. O 
jeigu ir būtų toks laimingas atvejis, tai 
laimėjimas tektų jau nebe Lietuvai.

Deja, ir šis lakūnų didvyrių laidotuvių 
įvykis, tur būt, buvo paverstas viešomis 
iškilmėmis, kad susidarytų proga paspiau- 
dyti ant praeities. Lakūnai iš tiesų buvo 
didvyriai, bet pažiūrėkite, kas tuomet val
dė kraštą! Vadinas, į šviesių prisiminimų 
švarų vandenį įverčiama didžiulė statinė 
dvokiančio propagandinio deguto. Kad tas 
degutas stipriau paveiktų, tai paskelbiama 
net, kad lakūnų palaikai tik dabar buvo 
surasti įmūryti medicinos institute ir kad 
jie buvo jau sugedę. Vadinas, palaidosime, 
užkasime, ir bus baigta.

O kas gi kaltas, kad palaikai sugedo? 
Argi nebuvo žinoma, kad jie buvo ten už
mūryti? Net ir mes čia būdami žinojome. 
Laikraščiai rašė, kad jie ten yra. Taigi ga
lima buvo tuojau po karo patikrinti ir su
tvarkyti.

Deja, rusams tokie lietuviai didvyriai 
yra kenksmingi, nes jų buvimas kelia lie
tuvių dvasią. O lietuviški komunistai, aiš
ku, vykdo rusų valią ir gabena tų didvy
rių palaikus į tolimas kapines, kad retas 
kas ten užsuktų pasižiūrėti ir susimąstyti.

Bado propaganda
Vilniškė „Tiesa“ paskelbė didžiulį buvu

sio Lietuvos reformatų bažnyčios general- 
superintendanto kunigo Adomo Šerno pa
sisakymą, kuriame religija laikoma nesą
mone.

Tokio aukštas pareigas ėjusio žmogaus 
persivertimas į valstybinį ateizmą lyg ir 
tūrėtų būti laimikis valdantiesiems. Žiūrė
kite, ką dabar šneka buvęs reformatų baž
nyčios galva! Vadinas, ir jūs visi skubėki
te pasekti juo.

Tačiau, tur būt, kiekvienam tuoj kils įta 
rimas, kur gi šis žmogus buvo iki šiol. Ko
dėl jis nepasisakė prieš religiją, kai buvo 
20, 50, 60 ar 70 metų amžiaus? Kodėl jis 
staiga panorėjo pasitarnauti valstybiniam 
ateizmui tik dabar, sulaukęs 80 m. am
žiaus? Jeigu būtų tokį pareiškimą parašęs 
prieš keliolika metų, tai jam nebūtų tekę 
iškęsti visokių persekiojimų. Jis gi buvo 
visos lietuvių reformatų bažnyčios galva, 
tai bolševikai, aišku, nepaliko jo ramybėje. 
Tai jei jis iškentėjo visus persekiojimus ir 
sulaukė tokio gražaus amžiaus, ar bebuvo 
kokia nors prasmė viešai dar pasityčioti 
iš to, kas visą gyvenimą buvo brangu? Dar 
keletas metelių, o paskui ateis mirtis.

Taigi, matyt, kad tie dar keletas metelių 
ir kėlė senam žmogui siaubą. Kaip kuni
gas, jis, aišku, negali gauti jokios pensijos 
ir jokios kitokios globos ar malonės. Vadi
nas, gilioje senatvėje žmogus yra atsidūręs 
prieš bado mirties šmėklą. O dabar, su- 
biaurojęs tai, kuo visą gyvenimą tikėjo ir 
ką brangino, jis gal gaus bent skurdžiam 
duonos kąsniui kokią kapeiką. Tai argi ne 
tragiškas gyvenimas sovietinėje santvar
koje, jei net šitokiu būdu tenka gelbėtis 
nuo bado mirties?

Namai ir lūšnos
„Švyturio“ žurnalas yra gavęs smarkios 

pylos už tai, kad per maža rūpinasi politi
ka, labai artimas esąs pigiesiems užsienių 
magazinams. Tokiems magazinams dabar 
Lietuvoje, žinoma, negali būti vietos. Visi 
turi karštai politikuoti. Dėl to ir „Švytu
rys“ stengiasi. Jo redaktoriai ir parinkti 
bendradarbiai rašo ypač karštus komenta
rus. Va, A. Lieponlu pasirašęs asmuo „Švy
turio“ Nr. 15 stengiasi išgirti naująjį įsta
tymą, kuris žada kai kurių sričių tarnau
tojams padidinti atlyginimus ir kolchozi- 
ninkams kada nors pradėti mokėti nors 
vardines pensijėles.

Ta proga Lieponis nurodo ir kitus sovie
tinius laimėjimus, žiūrėkite, kiek daugia
aukščių namų jau pristatyta Kaune, kiek 
ten žmonių jau apsigyvenę! Tam džiaugs
mui stipriau išreikšti Lieponis dar pasi
naudoja ir priešingu pavyzdžiu. Sako, Lis- 
kūno lūšna, va, sugriuvo, vyrai kapstosi 
po griuvėsius, traukia apdaužytus rakan
dus ir džiaugiasi, kad tuo metu nieko ne
buvo namie, visi gyvi išliko.

Kuo gi čia reikia džiaugtis?
| Kadangi Kaune j naujus namus visi ne-

LEIDIMAI PAKELIAUTI SVETUR
(Elta) Ar lietuviai pavergtoje tėvynėje 

gali laisvai keliauti ne tik po kraštą ir 
Pabaltijį, bet ir kitas sovietines respubli
kas? Kaip su keliavimu į satelitinius kraš
tus, ar tokios kelionės labai varžomos, ko
kia tvarka gaunami leidimai? Su tais klau
simais Eltos atstovas kreipėsi į neseniai 
iš Lietuvos atvykusius.

— Taip, Lietuvos gyventojai gali laisvai 
važinėti po Pabaltijo kraštus ir po kitas 
„broliškas“ respublikas. Išimtį sudaro va
dinamosios pasienio zonos. Norint į jas pa
tekti, tenka gauti ypatingą milicijos lei
dimą.

Čia pora pavyzdžių. Juk Nida ir Juod
krantė laikomos kurortinėmis vietomis, 
bet... jei norėtum į ten nuvykti, kreipkis 
į miliciją. Žinoma, tokių pasienio zonų yra 
Lietuvoje daugiau.

Manau, Vakaruose jau girdėjote apie 
vadinamąsias „draudžiamąsias zonas“ (za- 
pretnaja zona). Juk tokioje Palangoje 
paplūdimio smėlis kas vakarą suakėjamas, 
ir toji juosta (nuo kopų iki jūros) drau
džiama pažeisti tarp pusiaunakčio ir 6 vai. 
ryto. Draudžiamosios zonos yra ir miške, 
tad dažnai pasitaiko atvejų, kad Palangos 
poilsiautojai, bevaikščiodami po mišką, 
staiga atsiduria „zonoje“, jie vedami į mi
liciją aiškintis, ir jų klausiama: ar drau
gas sąmoningai nuklydai į draudžiamąją 
zoną? Tai sudaro keblumų. O kas tokiose 
zonose slypi, tai vietos gyventojams ar 
svečiams sudaro paslaptį.

Dėl kelionių į satelitinius kraštus — daž 
niausiai pageidaujama vykti į Lenkiją, ta
čiau susiduriama su tikruoju sovietiniu 
biurokratizmu. Tekdavo matyti, kaip se
nutės, norėdamos Lenkijoje aplankyti gi
mines, mėnesiais vaikščiodavo į miliciją, 
kol galų gale reikiamai užpildydavo doku
mentus. Anketose vis susiduriama su to
kiais klausimais: ar esi buvęs užsienyje, 
ką veikei „didžiojo tėvynės karo“ metu, ar 
buvai teistas? Tenka nurodyti giminių pa
vardes, užsiėmimą bei adresą.

Daug formalumų tais atvejais, kai nori
ma, kad iš Lenkijos atvyktų giminės. Ten
ka pristatyti daugybę dokumentų, jų tarpe 
ir norinčioj© atvykti gimimo metrikus ir 
pan. O juk tokiame Vilniuje karo metais 
daug dokumentų yra žuvę, taigi ar tenka 
stebėtis, kai žmonės dažnai nusiskundžia, 
kad dėl „kažin kokio popieriuko“ ištisais

DIRBTI IR KOVOTI
Europos Lietuvių šviesuolių sveikinimas 
Tėvynei iš XI-sios Lietuviškųjų Studijų 
Savaitės, perduotas per Vatikano radiją 

rugpiūčio 24 d.

XI-ji Lietuviškųjų Studijų Savaitė, įvy
kusi rugpiūčio 8-16 dd. Vokietijoje, Vasa
rio 16-sios vardo gimnazijoj Huettenfelde, 
siunčia ilgesio ir meilės sveikinimą Tėvy
nei prie Nemuno ir visiems tautiečiams, 
išblaškytiems po visą žemės rutulį.

Susirinkę iš Anglijos. Italijos, Prancūzi
jos, Švedijos, Šveicarijos, Vokietijos, su 
svečiais iš Jungtinių Amerikos Valstybių, 
Kanados ir N. Zelandijos, šioje Studijų sa
vaitėje mes gvildenome krikščionybės ir 
modernaus pasaulio santykių klausimą ir 
priėjome išvadą, kad gaivalingame mūsų 
dienų vyksme idėjos valdo pasaulį ir kad 
naujos idėjos, kūrybiškai perimtos iš neiš
senkančio krikščionybės minčių lobyno, 
yra galingiausias mūsų ginklas kovoje už 
naują žmogų ir naują pasaulio ateitį.

Šioje Studijų savaitėje mes taip pat me
tėme kritišką žvilgsnį į nueitąjį tremties 
dvidešimtmečio kelią, didžiavomės jos pa
siektais kultūriniais laimėjimais ir pasiry- 
žome toliau tęsti savo protestą prie Tėvy
nės pavergimą, dar labiau išlaikydami gy
vą ryšį su Tėvyne ir svetur gyvenančiais 
tautiečiais.

Mes pagerbėme žuvusiųjų už Tėvynę, 
ypačiai pokario Laisvės kovų sąjūdžio au
kų, atminimą ir palikome kaip dovaną Va
sario 16-sios vardo gimnazijai žiupsnelį 
žemės nuo Nežinomojo Kareivio kapo, kad 
čia besimokantis mūsų jaunimas jaustų 
artumą karžygių krauju aplaistytos Lietu
vos žemės, kuriai mes visi turime didelę 
pareigą.

Įžengdami į trečiąjį tremties dešimtme
tį, mes ryžomės toliau nepailsdami dirbti, 
kurti ir kovoti už ateitį, kad greičiau atei
tų toji diena, kai laisvas lietuvis žmogus 
galės vykdyti savo darbus laisvoje Lietu
voje ir laisvame pasaulyje. — 

sutilps, tai, tur būt, reikia džiaugtis tuo, 
kad lūšnos nebetaisomos jau pačios 
griūva.

Deja, Lieponis nepasako, kur gi apsigy
vens tos sugriuvusios lūšnos įnamiai. 
Lauks, tur būt, kol bus pastatyti dar vieni 
namai.

dešimtmečiais negali aplankyti giminių.
Dar galima pridurti, kad iš satelitų te

galima kalbėti apie persikėlimus į Lenkiją. 
Masiniai persikėlimai į tą kraštą buvo įma 
nomi iki 1960 m. Anuomet buvo reikalau
jama, kad norintieji persikelti lenkų oku
pacijos metu būtų gyvenę Vilniaus krašte. 
Būdinga, kad troškimas patekti arčiau Va
karų toks didelis, jog gyventojai sudary
davo fiktyvias santuokas, ir... jos kainuo
davo iki 10.000 senais rubliais. O dabar tė
ra įmanoma išvykti į Lenkiją aplankyti 
giminių.

Jau kitas reikalas tai delegacijų ar me
nininkų, sportininkų kelionės į satelitines 
valstybes. Tačiau ir tokiais atvejais reikia 
užpildyti ilgas bei painias anketas ir gauti 
partinių organizacijų „charakteristikas“. 
Oficialiai gi vykimas į satelitinius kraštus 
laikomas „laisvu“.

— Vienas kitas senesnių Lietuvos gy
ventojų pasiekia Vakarus. Mums vis įdo
mu, ar Lietuvos gyventojai bando persi
kelti į Vakarus, ar jie susiduria su kliūti
mis? — toliau klausinėjo Eltos atstovas.

— Persikelti į Vakarus laikoma nepa
prastai sunkiai įvykdomu dalyku. (Žino
ma, tai neliečia asmenų, kurie Lietuvoje 
gyvendami turėjo Vokietijos pilietybę ar 
gyveno Klaipėdos krašte).

Nemažai Lietuvos gyventojų, turėdami 
giminių užsienyje, po keletą kartų krei
piasi į įstaigas, prašydami juos išleisti pas 
gimines į JAV ar Australiją, bet... jų pa
reiškimai paprastai atmetami. Ant rankos 
pirštų suskaičiuotume atsitikimus, kai pra 
šymai patenkinami. Jau visai kas kita, kai 
Chruščiovui viešint Amerikoje, jis asme
niškai būdavo prašomas užtarimo ir pagal
bos žmonėms išvykti į Vakarus — jie bū
davo išleidžiami per kelias savaites. Žino
ma, buvo keli atvejai, kai iš Lietuvos į 
Ameriką ar kitur išleido kelias senutes. 
Tačiau tai aiški sovietinė taktika — ar 
jiems rūpi senukams mokėti pensiją! Visai 
neįmanoma, kad leistų bent laikinai iš
vykti į vad. kapitalistinius kraštus. Tai 
neliečia turistinių išvykų ar įvairių dele
gacijų bei kitų grupių keliavimų.

Pažymėtina, kad, norint išvykti į sateli
tinę valstybę ar į „kapitalistinį“ kraštą, iš 
piliečio reikalaujama daugybės įvairių do
kumentų. Jie turi būti rašomi tik rusų kal
ba. Lietuvių tarpe gali išgirsti tokį juoką: 
anketose tiek daug visokių klausimų, kad 
lengvai gali rasti ir klausimą: „ar jūsų bo
butė dažnai turi slogą?“

— Priminėte grupines keliones į Vaka
rus. Kokiomis aplinkybėmis j Vakarus ke
liauja menininkai, sportininkai ar jaunimo 
festivalių dalyviai? Ar reikalaujama, kad 
jie Lietuvoje paliktų šeimas, ar kreipia
mas dėmesys į jų gimines Vakaruose?

— Taip, jie visi išleidžiami, nes juk rei
kia „apginti tarybinio meno ar sporto gar
bę“. Tačiau prieš jiems išvykstant apie 
juos, jų patikimumą ir kt. surenkamos įvai 
riausios žinios. Tokius delegatus išleidžiant 
į užsienį, daromas skirtumas tarp sateliti-

(Nukelta į 4 psl.)
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„Sovietinėje enciklopedijoje“ ligi šiol 
buvo rašoma, kad slaptosios policijos vir
šininką Menžinskį 1934 m. nužudė Jagoda, 
kuris po jo perėmė tas pareigas, bet 1937 
m. buvo nuteistas ir ta proga prisipažino.

Dabar skelbiama, kad Menžinskis mirė . 
širdies smūgiu.

Kad Kirovą nužudė ne susikalbėję Bu- 
charinas, Rykovas, Zinovjevas, Kamene
vas ir kiti, bet Stalinas, tai Chruščiovas 
jau paskelbė 1956 m.

KIPRAS IR BUSIMASIS KARAS
Kipro salos vyriausybės delegacija išvy

ko į Maskvą tartis dėl ginklų tiekimo.
O Turkijos vyriausybė tvirtina, kad 

Graikija tiesiog veržte veržiasi pradėti ka
rą su Turkija. O jeigu karas tarp abiejų 
kraštų prasidėtų, tai Kipro sala jame ma
ža ką bereikštų.

PRAŠO DUONOS
Kadangi Indijai gresia badas, tai Brita

nija buvo paprašyta iš Australijos gabena
mus kviečius nukreipti jai.

J.A.V. prašomos Pakistanui skirtuosius 
laivus su kviečiais taip pat atiduoti In
dijai.

OPOZICIJA CENTRO KOMITETE
Kinijos žurnalas „Raudonoji vėliava“ 

atskleidė, kad revizionistas Yang Hsien- 
chenas visomis priemonėmis skleidžia 
Chruščiovo idėjas Kinijoje — straipsniais 
ir paskaitomis.

O jis yra partijos centro komiteto narys 
ir partinės aukštosios mokyklos vadovas.

Europos ir Amerikos spaudos nuotrupos

Johnsonas ir Humphreys
J.A.V. demokratų partijos suvažiavimas 

kandidatu į prezidentus busimiesiems rin
kimams patvirtino dabartinį prezidentą 
Johnsoną, o į viceprezidentus — senatorių 
Humphreyį. Pirmiausia dėl paties Johnso- 
no amerikiečių nepriklausomasis laikraš
tis „The New York Times“ rašo:

„Per tuos devynetą mėnesių prezidento 
pareigose, kurios jam atiteko tokiomis tra
giškomis aplinkybėmis, Johnsonas laikėsi 
gerai. Artėjant rinkiminei kovai, bus ke
liami skirtumai tarp Johnsono ir Goldwa- 
terio politikos pilietinių teisių, ūkinės poli
tikos, vyriausybės socialinės atsakomybės, 
atominių ginklų politikos ir J.A.V. politi
kos su tikraisiais draugais ir galimais prie 
šais klausimais. Logika mus verčia galvo
ti, kad Lyndonas Johnsonas turi būti iš
rinktas Jungtinių Valstybių prezidentu“.

Pačių respublikonų „N.Y. Herald Tri
būne“ rašo:

„Prezidentas Johnsonas visiškai ne 
taip kaip Millerį pasirinkęs senatorius 
Goldwateris ieškojo į viceprezidento vietą 
sau žmogaus, kurio tinkamumas toms pa
reigoms jau būtų įrodytas. Vien tik tai ir 
gali sudaryti pagrindą, kad būtų išrinktas 
žmogus tokioms kritiškoms ir atsakingoms 
pareigoms“.

Teigiamai į kandidatų parinkimą žiūri 
ir kitų kraštų laikraščiai. Švedų „Stock- 
holms Tidningen“ rašo:

„Parinkti stipriausi žmonės. Kalba čia 
eina taip pat ir dėl programos, kuri pasi
sako prieš kraštutinumą, prieš rasizmą ir 
prieš lengvabūdišką žaidimą atominėmis 
bombomis. Dėl to nebus ko stebėtis, jei 
abudu jie surinks du trečdalius visų 
balsų“.

Norvegų „Aftenposten“ rašo:
„Humphrey‘io parinkimą kandidatu į 

viceprezidentus sveikins visi, kurie linki, 
kad J.A.V. laikytųsi pastovios vidaus ir 
užsienių reikalų politikos“.

Danų „Aktuelt“ nurodo:
„Paskutinieji viešosios nuomonės duo

menys rodo, kad daugumas liberalesniųjų 
respublikonų mieliau nori busimosios vy
riausybės priekyje matyti demokratą, ne
gu tokį kraštutinės dešinės respublikoną, 
kaip senatorius Barrys Goldwateris. Šia
pus Atlanto taip pat esama pagrindo 
džiaugtis Johnsono-Humphrey'io kombi
nacija“.

Britų „Daily Mail“ rašo:
„Humphrey'io parinkimas yra išmintin

gas ir atsakomybės pajutimą rodąs žings
nis, ypač dėl to, kad šis žmogus jau yra iš
bandytas. Humphreys yra prezidentinio 
masto žmogus ir turi gerą vardą, kuris rei
kalingas tokioms pareigoms“.

KAI KINU KOMUNISTAI TVARKO 
OPOZICIJĄ

Dėl komunistų partijų skilimo britų 
„The Guardian“ rašo:

„Nuo pat sovietų-kiniečių ginčo pradžios

CHRUŠČIOVAS Į BONNĄ
Bonnoje paskelbta, kad Chruščiovas iš 

tiesų yra pasiryžęs atvažiuoti į Vokietiją. 
Kancleris Erhardas buvo pastatęs sąlygą, 
kad ta proga būtų svarstomi Vokietijos ir 
Berlyno klausimai.

Bet jis atvažiuos, greičiausia, tik po rin
kimų Amerikoje, kurie bus lapkričio mėn., 
ir po pasaulinės komunistų konferencijos, 
kuri numatoma gruodžio mėn.

SIENŲ KLAUSIMAS
„Pravda“ piktai atsakė Kinijai, kuri ke

lia ginčytinų žemių klausimą. Kas būtų, 
sako, jei visi pradėtų kelti tokius klausi
mus? Tada turėtų prasidėti karai.

O Kinijos min. pirm. Čou En-lajus yra 
pareiškęs, kad jis jau 1957 m. priminęs 
Chruščiovui, jog Sov. Sąjunga tūri per 
daug užėmusi svetimų žemių — iš Japoni
jos, Kinijos, Vid. Rytuose, Rytų Europoje 
ir iš Suomijos. Tą mintį Mao Tse-tungas pa 
kartojo japonų socialistams dabar.

VARŽYBOS DĖL ITALŲ KOMUNISTŲ
Vieton mirusio Togliačio Italijos komu

nistų partijos vadu išrinktas Luigis Lon- 
gas.

Nors jis žinomas savo prosovietine lai
kysena, tačiau Kinijos komunistų partija 
jau paskelbė, kad yra pakvietusi jį į Pe- 
kingą.

O sovietai, norėdami įsiteikti Italijos 
komunistų partijos vadovybei, mirusio 
Togliačio vardu pavadino miestą prie Vol
gos, sanatoriją Krime, inžinerijos institu
tą ir laivą. 

pradėjo aiškėti, kad komunistams visur 
teko pasirinkti savo tikėjimui išreikšti 
vieną iš dviejų kelių. Daugumas valdžios 
savo rankose neturinčių partijų nebesuta- 
ria, kai kurios suskilo. Galima darytis 
prielaidų, kad nesusipratimai prasidėjo ir 
tose partijose, kurios valdo, net Kinijos ir 
Sov. Sąjungos. Kartas nuo karto tai pasie
kia ir viešumą“. Nurodydamas dabar iš
ryškėjusi faktą, kad Kinijos partijose esa
ma prosovietinio sparno, laikraštis toliau 
sako: „Tačiau nesusipratimai Kinijos ko
munistų partijoje tvarkomi žymiai atsar
giau ir mažiau liejant kraujo, kaip Stalino 
partijoje“.

KAS BUVO PRIEŠ 25 METUS?

Mes dažnai keliame mintį, kad vakarie
čiai politikai išdavė mus sovietams. O len
kų „Express Wieczomy“ irgi rašo:

„Jeigu D. Britanija ir Prancūzija būtų 
išpildžiusios savo įsipareigojimus Lenkijai 
ir visomis turimomis pajėgomis puolusios 
Hitlerį, tai, reikia manyti, būtų tuo būdu 
nulėmusios antrojo pasaulinio karo įvy
kius. Prancūzų armija tada turėjo 9 divizi
jas, 2500 šarvuočių, 10.000 pabūklų ir 1410 
lėktuvų. Be to, Prancūzijoje tuomet stovė
jo rinktiniai britų daliniai. Lenkijos vy
riausybė pasitikėjo savo sąjungininkais, 
tačiau tas pasitikėjimas nebuvo pateisin
tas. Už tai lenkų tauta turėjo sumokėti di
džiulę kainą“.

VLIKo Prapl. Prezidiumo posėdis
(E) Rugpiūčio 29 d. New Yorke posė

džiavo Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto Praplėstasis Prezidiumas. Gru
pių atstovai pareiškė nusistatymą „Birže
lio 22“ komisijos surašyto protokolo ratifi
kacijos klausimu. Pagal komisijos sutartą 
protokolą reformuotame VLIKe būtų 15 
grupių (aštuonios politinės partijos ir sep
tynios kovos organizacijos). Ligšioliniame 
VLIKe yra 10 grupių (septynios partijos 
ir trys kovos organizacijos). Ideologiškai 
artimesnėms organizacijoms komisija pa
siūlė apsijungti.

SOCIALISTŲ INTERNACIONALO 

SUKAKTIES MINĖJIMAS

Praeitą savaitgalį Briuselyje, Belgijoje, 
įvyko Socialistų Internacionalo suvažiavi
mas, kuriame paminėta ir 100 metų sukak
tis nuo jo įsikūrimo.

Rytų ir Vidurio Europos Soc. Unija iš
kėlė suvažiavime pavergtųjų tautų klausi
mą. Jų pasisakymą spausdiname kitame 
puslapyje.

Iškilmių išvakarėse buvo pranešta, kad 
naujuoju Soc. Internacionalo pirmininku 
išrinktas Austrijos vicekancleris Bruno 
Pittermannas. Rytų Europos socialistų tar
pe ši žinia buvo sutikta su dideliu pasiten
kinimu. Bruno Pittermannas yra didelis 
Rytų Europos tautų draugas ir užtarėjas. 
1963 m. Soc. Internacionalo suvažiavime 
jis buvo tas, kuris geriausiai pasisakė mū
sų kraštų reikalu.

Dabar suvažiavime lietuviams atstovavo 
J. Glemža, inž. J. Vilčinskas, Juknevičius 
ir Petraitis.

Sovietai seka Vakarais ir radijo srityje
(E) Sovietų Sąjunga nuo liepos mėn. 

pabaigos turi naują radijo siųstuvą „Ma- 
jak“ (Švyturys). Jis ypačiai programų at 
'žvilgiu aiškiai iseka Vakarų pavyzdžiu. 
Šalia žinių, komentarų ir aktualių repor
tažų didžioji programos dalis skirta mu
zikai. Vakarų stebėtojai nurodo, kad iš 
muzikos daug vietos skiriama Vakarų šo
kių ir operečių melodijoms. Naujojo siųs
tuvo programa, atrodo, siekia labiau pa
traukti klausytojus, kuriems sovietinių 
siųstuvų žodinė ir gerokai propaganda per 
sunkta programa jau smarkiai įgrisusi. 
Be to, vis labiau įsiliepsnojant Maskvos - 
Pekino konfliktui, norima savo piliečius 
informuoti labiau patrauklia forma.

Per trejus metus 2111 politinių 
nuosprendžių

(E) Laisvųjų Juristų Vakarų Berlyne 
surinktais duomenimis, nuo 1961 m. rug
piūčio 13 d., kai sovietų „dėka“ Berlyne 
atsirado vad. „gėdos siena“, Rytų Vokieti
joje ir rytiniame Berlyne įvyko 3336 poli
tinio pobūdžio suėmimai. Teismai paskel
bė 2111 nuosprendžių. Buvo keturi mirties 
sprendimai, 21 asmuo nuteistas kalėjimu 
ligi gyvos galvos. Užregistruota 937 nuo
sprendžiai - bausmės „mėginusiems pa
bėgti“ ir nuteisti 439 asmenys, nes jie sku
bėję bėgantiems į pagalbą.
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TURININGOSIOS PASKAITOS
KRIKŠČIONYBĖ TURI SĄLYTĮ IR SU MODERNIUOJU PASAULIU

MEČYS MUSTEIKIS

Rugpiūčio 8-16 dienomis Vokietijoje, Va
sario 16 Gimnazijoje Huettenfelde, įvyko 
XI Europos Lietuvių Studijų Savaitė. Sa
vaitės metu buvo nagrinėjama šiems lai
kams labai aktuali bendra tema „Krikščio
nybė moderniame pasaulyje“. Savaitė pra
ėjo dideliu pasisekimu: gerai paruoštos 
paskaitos, įdomios ir įvairios temos, išsa
mios diskusijos, viskas vyko labai sklan
džiai, daug dalyvių. Iš viso savaitėje daly
vavo apie 130 žmonių iš devynių valsty
bių: Anglijos, Italijos, Prancūzijos, Švedi
jos, Šveicarijos, Vak. Vokietijos ir su sve
čiais iš J.A.V., Kanados ir N. Zelandijos.

Savaitę rengė: Europos Lietuvių Fronto 
Bičiuliai, Vokietijos Ateitininkų Sendrau
gių ir Studentų Sąjungos, Vokiet. Lietuvių 
Evangelikų Jaunimo Ratelis ir Vokiet. 
Vyr. Skautų-čių Rajonai. Savaitę globojo 
PLB Vokietijos Krašto Valdyba. Moderato
rius — dr. K.J. Čeginskas. Techniškoji Ko
misija — mokyt. T. Gailius. A. Grinienė, 
dr. J. Norkaitis.

Savaitė prasidėjo jau rugpiūčio 8 d. su
sipažinimo vakaru, bet oficialus jos atida
rymas įvyko rugp. 9 d. Tą pat dieną pir
mąją paskaitą skaitė prel. Ladas Tulaba, 
Roma, tema „Vatikano II Santaryba ir 
Bažnyčios reiškimasis dabarties pasauly
je“. Iš vienos pusės, prelegentas nurodė 
sustiprintą ateizmo veržimąsi pasaulyje. 
Iš kitos pusės, — iškėlė Katalikų Bažny
čios pastangas išeiti į priešpuolį. Iš to iš
plaukia ir sustiprintos pastangos siekti 
vienybės tarp krikščioniškųjų konfesijų. 
Tuo pat tikslu ieškoma artimesnio sąlyčio 
ir su nekrikščioniškomis religinėmis ben
druomenėmis ir net su ateizmu.

Rugp. 10 d. paskaita dr. Jono Norkaičio, 
Koelnas, tema „Krikščionybės vaidmuo so
cialinio klausimo sprendime“. Paskaitos 
metu išryškėjo, kad socialiniame gyvenime 
dar nėra surasta nė viena ūkinė sistema, 
kuri pilnai patenkintų visas šalis: darb
davius, dirbančiuosius, valstybę ir Baž
nyčią.

Tą pat dieną vakare davė savo paskaitą 
ir prof. Z. Ivinskis, Bonna, tema „Dabarti
nė lietuviškosios istoriografijos padėtis“. 
Prelegentas nurodė daugybę mokslinės 
medžiagos, išleistos įvairiomis kalbomis, 
turinčios ryšio su Lietuvos praeitimi, pra
dedant Mindaugo laikais ir baigiant šių 
dienų Lietuva. Išryškėjo, kad tokią me
džiagą renka daug įvairių svetimųjų insti
tucijų, tačiau nerenka patys lietuviai.

Rugp. 11d. Paskaita Stočkholmo ir Up
salos universitetų lietuvių kalbos lekto
riaus dr. Juozo Lingio, tema „Šeima pra

ŠATRIJOS RAGANA

VIKTUTĖ
APYSAKA

(29)

Balandžio 11 d., antradienis
Kartu su pavasariu užvirto ant mūsų tiek 

darbo, kad nebeįmanai žmogus, kokį čia benu
tverti: reikia sėti daržus, taisyti darželius, da
boti perinčias žąsis ir kalakutes, dalyti pava
karius. O, be to viso, ilgiau darbuotis su Ka
ziuku, nes egzaminai panosėje. Pasidalijome 
darbus su Alenute: ji paėmė į savo globą dar
žus, o aš darželius ir sodą. Sodininko neturi
me, visi darbininkai reikalingi laukuose, tik 
vienas vežėjas kartais dirba sode, reikia viską 
pačiai ne tik prižiūrėti, bet daug ko ir padirb
ti. Mano paskaitos su tarnaitėmis nutrūko, jos 
visos darbuojas laukuose per dieną, jau nebe
susirenka vakarais, nes jau ir vakarų beveik 
nebėra. Tik sekmadieniais pasakoju joms, jų 
pačių prašoma. Iš to su džiaugsmu sprendžiu, 
kad tie pasakojimai joms patinka.

Balandžio 14 d., ketvirtadienis
Neapsakoma laimė yra žinoti, kad yra pa

saulyje žmogus, visiškai tau atsidavęs, pasi
rengęs dėl tavęs paaukoti viską, kurs iš viso 
pasaulio paimtų tave vieną, kuriam tu ge
riausia, brangiausia, jo sielos siela... šįvakar, 
jam išeinant, stovėjau gonkose. Oras kvepėjo 
pavasariu, danguje plaukė auksinis mėnuo. 
Atėjo man į mintį mažrusiška dainelė, ir atsi
sveikindama padainavau jam pusbalsiu:

Oi, tu mėnes, mėnesėli, 
Nežibėk tu niekam, 
Tik, begrįžtant į namelį, 
Mano numylėtam!..

Ką ir besakyti, kaip jam patiko! (Bus daugiau)

moninėj visuomenėj". Paskaitininkas 
kruopščiai surinkta medžiaga apibūdino 
šeimos būklę įvairiais laikotarpiais, ilgiau 
apsistodamas prie šių laikų, iškeldamas 
įvairius sunkumus. Drauge prelegentas nu
rodė, kad ir lietuvių tremtinių bei išeivių 
šeimos atsiduria pavojun — net tarp dvie
jų ugnių: atlaikyti sutechnikintos pramo
nės puolimus, kokius patiria visų kraštų 
šeimos, neišskiriant net okupuotos Lietu
vos (ką patvirtino oficialiomis statistiko
mis), ir atsispirti svetimos, neįprastos ap
linkos sąlygoms Vakaruose.

Tą pat dieną vakare paskaitą skaitė dr. 
P. Rėklaitis, Marburgas, tema „Rytų Euro
pai tirti įstaigos Vokietijoje“. Prelegentas 
nurodė, kad šiuo laiku Vak. Vokietijoje 
veikia apie 200 mokslo įstaigų, kurios atsi
rado dėl vokiečių žemių ir vokiškos įtakos 
netekimo Rytų Europoje ir dėl iškilusios 
komunizmo grėsmės. Tirdami Rytų Euro
pos problemas, vokiečiai yra sukaupę daug 
medžiagos, liečiančios ir Lietuvą, jos isto
riją bei kultūrą. Prelegentas nurodė, ku
riuose institutuose, bibliotekose ar archy
vuose tos medžiagos yra gausiausia. Pa
skaitininkas drauge apgailestavo, kad į tas 
institucijas lietuviai, gyveną Vakaruose, 
per mažai nusiunčia lietuviškų knygų ar 
kitos spaudos, ir to pasėkoj vyrauja sovie
tiškos Lietuvos propagandinė medžiaga.

Rugp. 12 d. kalbėjo prof. J. Eretas iš 
Bazelio. Savo paskaitoje „Krikščionis ir 
kultūra“ prelegentas temą išplėtė į lietu
vių kultūrą, iškeldamas jos tris laikotar
pius: 1. Kultūra Vilniaus Universitete — 
Valančiaus laikotarpis; 2. XIX a. antrosios 
pusės kultūrinis sąjūdis Vilniuje — Basa
navičiaus laikotarpis ir 3. Nepriklausomy
bės laikai — Šalkauskio laikotarpis. Prof. 
Eretas, nurodęs komunizmo žalą kultūrai 
ir žmonijai, iškėlė krikščioniškosios pasau
lėžiūros palaimą. Svetur gyvenančių trem- 
tinių-išėivių pareiga ir misija — išlaikyti 
savo tautos kultūrą. Tauta tol bus gyva, 
kol bus gyva jos kultūra.

Popietėj buvo perteikta antroji šios die
nos reikšminga paskaita: „Tarptautinė pa
dėtis, mūsų reikalai ir jaunimas“. Ją skai
tė Lietuvos Pasiuntinybės prie Šv. Sosto 
sekretorius St. Lozoraitis jr„ Roma. Jis 
akylu žvilgsniu apibūdino pasaulio dabar
tinę politinę būklę. Kartu iškėlė ir šiuolai
kinę mūsų padėtį. Juridiškai ji yra stipri, 
nes didžiosios Vakarų valstybės nepripa
žįsta Lietuvos okupacijos. Bet politiškai 
turime daug sunkumų, nes svetimieji mū
sų klausimus vengia kelti tarptautinėje 
plotmėje. Prelegentas, paminėjęs kai ku

Balandžio 16 d., sekmadienis
šįvakar, vaikščiodami po sodą, klausėmės 

lakštingalos. Paskui Alenutė ir Kaziukas nu
bėgo namo, tepatikome mudu su p. Antanu. 
Atsistojau alėjos gale ant Ventos kranto ir, 
atsirėmusi į medį, gėrėjaus lakštingalos dai
na. ūmai pajutau, kad p. Antano ranka švel
niai mane apkabina... Pasilenkęs ir žiūrėda
mas man į akis, jis paklausė:

— Viktutė, dar pasakyk, ar myli mane?
Ir, kaip visados, iš karto nepatiko man tas 

klausimas. Nekantriai atsakiau:
— Nesuprantu, kam klausi. Argi dar ne

žinai?
— žinau, mieliausioji, bet taip malonu 

klausyti tų žodžių, argi tau ne? Ir kartais man 
rodos, kad tai sapnas, ta tokia mano laimė... 
Pasakyk, vienintele!

—Myliu, myliu, myliu... — atkartojau gal 
apie šimtą sykių, norėdama nors kartą paso
tinti jį tuo žodžiu.

— Tai eikime pas tavo tėvelius pasakyti 
apie mudviejų meilę... Juk jei myli mane, tai 
ir eisi už manęs, ką?

— Ar eisiu? Ką beveiksi nėjus? Taip įsi
spraudė! į mano širdį, kad nebėra man gyve
nimo be tavęs...

Laimingas, jis bučiavo man rankas. O 
manyje tuo tarpu pakilo nuostabus jausmas: 
lyg gailestis, lyg baimė ateities, lyg laimė... pa
ti nežinojau kas, ir nepajutau, kaip akyse su
žibėjo ašaros, ir jis jas pamatė.

Išsigandęs, nuliūdęs, žiūrėjo į mane, 
klausdamas:

— Viktutė, mieliausioji, kas tau?! Kuo 
tave užgavau? Gal tu manęs nemyli, gal ren- 
kies? Sakyk! Jei nenori, Viktutė, neisime pas 
tėvelius!

Gėda man rados, kad jį vėl užgavau savo 
kvailumu. Nusijuokiau ir, padėjus jam ranką 
ant lūpų, liepiau tylėti, paskui įkišau ranką 
jam po pažaste, ir nuėjome.

Tėveliai sėdėjo gonkose. Apkabinau ma- 
tušėlę.

— Matušėl, p. Antanas klausia, ar eisiu 
už jo...

Mama nusišypsojo, tarsi seniai laukiamą 
naujieną Išgirdus.

— O tu, žinoma, atsakei, kad nenori... ar 
taip?

Turėjau prasijuokti. Išbučiavome tėve
liams rankas, pasijuokėme, paverkėme.

Vadinas, turiu jaunikį... Man galvoje ne
sutelpa, kaip tai pasidarė. Pasirinkti visiškai 
svetimą žmogų ir eiti su juo... Kaip tai keista 
ir baugu!

Apskritai imant, baugu, bet man visiškai 
ne...

Balandžio 25 d., antradienis
Gavau padėjėją darbuotis sode: p. Anta

nas, sugavęs laisvą valandą ir atbėgęs pas 
mus, padeda man šluoti alėjas. Mums bedir
bant, laikas bėga labai linksmai ir maloniai: 
kalbam ir kalbam be atvangos, ir vis dar yra 
apie ką.

Vieną sykį paklausiau jį, kas jam labiau
siai patinka žmoguje. Atsakė, kad jam patin
ką, jei žmogus nesistengia ieškoti kituose blo
gų pusių, žinoma, negalima esą jų nepastebė
ti ir reikią kartais apie jas kalbėti, bet tai kas 
kita; jam esąs biaurus tas noras ieškoti žmo
nėse vien tik ydų, ir dar su pasigėrėjimu, su 
džiaugsmu. Nekenčiu, sako, žmonių, kurie su 
žiburiu ieško savo artimo nuodėmės ir, ką nors 
atradę, šaukia dideliu balsu ir tą savo artimą 
vadina prapuolusiu.

Visiškai su juo sutikau; ir man toks jaus
mas svetimas ir biaurus.

Kitą sykį vėl kalbėjome apie meilę. Aš pa
sakiau, kad nesuprantu, kaip galima mylėti ke
lis kartus, mainant tos meilės objektus, lyg 
pirštines. Meilė, mano nuomone, tada tėra tik
ra, gryna ir verta to vardo, jei tveria lig mir
ties. Jeigu meilė nėra amžina — ji neturi pras
mės. Meilė, kuri miršta kelis kartus gyvenime, 
ar net metuose, stumia žmogų į gyvulių eilę; 
nemėgstu klausyti nei skaityti apie tokius 
jausmus, nemalonu man ir koktu.

Jis sutiko su manim. Bet sako, kad šioje 
žemėje retai tesąs sutinkamas ištikimybės 
idealas.

žinau, tai liūdna ir man, kad taip yra.
Bet ir tai žinau, žinau tikrų tikriausiai, 

gilių giliausiai, kad mudviejų meilė yra amži
na. Lig mirties ir po mirties.

EUROPOS LIETUVIS

rias mūsų pačių daromas klaidas, nurodė, 
į ką šiuo laiku turėtų būti kreipiamas mū
sų didžiausias dėmesys. Ypač iškėlė būti
numą laikyti sąlytį su krašto rezistencija 
ir stiprinti ją, pateikti jai naujų idėjų. 
Skatino stipriau atremti okupanto propa
gandą. Į visą veiklą įtraukti kuo daugiau 
jaunimo, nes be jaunimo visos mūsų pa
stangos būsiančios bergždžios.

Rugp. 13 d. mokyt. Vincas Natkus, He- 
chingenas, savo paskaitoje nagrinėjo temą 
„Visuomeninių Idėjų kaita tremties krikš
čionių pažiūrose“. Prelegentas giliai iš
mąstytoje paskaitoje apibūdino lietuvių 
mintytojų pažiūras ir jų ryšį su modernią
ja kultūra. Drauge išryškino ir proble
matiką, kuri iškyla paliečiant krikščiony
bės santykį su kultūra bei moderniąja 
valstybe. Be daugelio paminėtų vardų, 
prelegentas daugiausia rėmėsi mūsų filoso
fų Šalkauskio, Maceinos ir Girniaus min
timis.

Tos pat dienos popiety įdomią paskaitą 
skaitė evangelikų kun. Juozas Urdzė, Bad 
Godesbergas, tema „Santarybos atgarsiai 
protestantų sluoksniuose“. Jis apžvelgė at
siliepimus įvairių protestantiškųjų Bažny
čių, vyskupų ir teologų, kurių vieni palan
kiau, kiti priešiškiau vertina II Vatikano 
Santarybą. Apie krikščioniškųjų Bažnyčių 
susivienijimą kalbėti esą dar per anksti, 
nes yra didelių kliūčių. Pirmiau tam rei
kia paruošti tikinčiųjų sielas psichologiš
kai ir daug melstis. Šiuo laiku reikia iš
kelti tai, kas evangelikus ir katalikus jun
gia, o ne kas skiria.

Tos pat dienos vakare pranešimą padarė 
prof. V. Mantautas, Worcesteris. Jis kalbė
jo apie Amerikos kataliką studentą iš is
torinės perspektyvos bei jo laikyseną Ko
legijose vykstančio modernėjimo akivaiz
doje.

Rugp. 14 d. prof. J. Griniaus, Miunche
nas, paskaita „Vertybių konfliktas dabar
tinėje mūsų literatūroje“. Paskaitininkas 
nagrinėjo 25-rių paskutiniųjų metų laiko
tarpio lietuvių rašytojų grožinę literatūrą. 
Apibūdino tėvynėje likusių ir tremtyje 
esančių lietuvių rašytojų kūrybines ten
dencijas, tai, kas sutampa ir kas skiriasi, 
ir dėl kokių priežasčių tie skirtumai pasi
reiškia. Drauge iškėlė stiprią teistinę įta
ką šio laiko lietuvių tremties literatūrai. 
Dievas, kaip vidiniai pažintas visatos ir 
žmogaus egzistencijos pagrindas, vis la
biau tampa dėmesio centru įvairiuose 
žmogiškųjų vertybių konfliktuose.

Rugp. 15 d. Vieną reikšmingiausių pa
skaitų perteikė Vatikano lietuviškųjų ra

dijo valandėlių direktorius kun. dr. V. 
Kazlauskas, Roma, tema „Krikščionybės 
ateitis“, šioje paskaitoje buvo palygintos 
ideologinės materializmo ir krikščionybės 
pozicijos ir iš to padarytos išvados. At
kreiptas dėmesys į materializmo ir bedie
viškojo humanizmo sklidimą, bet kartu 
konstatuotas ir pasireiškiąs krikščionybės 
kilimo laikotarpis, kas ateičiai teikia džiu
gių vilčių. Prelegentas prisiminė ir krikš
čionybės būklę pavergtoje Lietuvoje. Ko
munizmas gali prievarta užgniaužti išori
nes krikščionybės apraiškas, tačiau pati 
krikščionybė liks gyva katakombose ir 
žmonių sielose. Krikščionybė yra Dievo 
įsiveržimas į žmonijos istoriją! Ji saugo ir 
mūsų tautos dvasią nuo sulūžimo, — tvir
tino paskaitininkas, baigdamas savo pa
skaitą.

Šalia Savaitės pagrindinių paskaitų vy
ko plati ir įdomi šalutinė programa, kurią 
aprašysime atskiru straipsniu.

(ELI)

„Ribotumas“ ir A. Krikščiukaičio-Aišbės 
kūryboje

(E) Liepos 24 d. sukakus 100 m. nuo ra
šytojo A. Krikščiukaičio-Aišbės gimimo, 
jo kūrybą „Tiesoje“ (Nr. 174, liepos 26 d.) 
vertino Mokslų Akademijos bendradarbė 
D. Straukaitė. Nurodžiusi kai kuriuos gy
venimo, kūrybos bruožus, išvardinusi ir 
laikraščius, kuriuose buvo spausdinama 
Aišbės kūryba, autorė pažymėjo, kad ra
šytojas kovojęs už kalbos grynumą, pir
masis parašė apsakymus, kurie visiškai 
atitinka apsakymo žanro reikalavimus. 
Vis dėlto ir Aišbei prikišamas vadinama
sis ribotumas — esą, jis vengęs atskleisti 
antagonistinius klasių santykius, nekėlęs 
socialinių priežasčių, nulemiančių kaimo 
kultūrinio gyvenimo atsilikimą. Tačiau 
aplamai jo apsakymai praturtinę 19 amž. 
realistinę lietuvių literatūrą.

Vladas šlaitas

TRUMPAS EILĖRAŠTIS
Takš, 
takš 
ir takš. 
Mažytė pertrauka.
Po to ir vėl po valandėlės kitas „takš“.
Tai „dangaus ašaros“ arba „lietus ant 

stiklo“. 
(Kaip tau geriau patinka, taip vadink).

ŠILUVOS ŠVENTOVĖ

Ir šiemet į Šiluvą Marijos Užgimimo 
šventėje renkasi maldininkai.

Šiluva — tai ne tokia Marijos šventovė, 
kaip jų nemaža yra įvairiuose kraštuose, 
kaip Lurdas, ar Loreto, ar Maria Želi. Į 
Lurdą kiekvienas gali važiuoti ar pėsčias 
eiti, nesibijodamas nei milicininkų, nei 
konduktorių traukiniuose; gali ramiai sau 
pasimelsti ir ramiai keliauti. Į Lurdą ar 
kitas šventoves tikintieji eina melstis. Ži
noma, atvažiuoja ir smalsuolių.

į Šiluvą smalsuoliai nevažiuoja: per 
daug rizikinga! Ir tikintieji čia renkasi ne 
tiek melstis, kiek kovoti. Neužtenka vien 
melstis: už savo tikėjimą tenka ir kovoti, 
statant save į pavojų, kad tave viešai iš
juoks ar iš tarnybos, jei geresnę turi, at
leis, o gal net apstumdys ar pabaudą tau 
užkraus, ar pasodins kuriam laikui...

Jau pati kelionė į Šiluvą nelengva, nes 
reikia saugotis valdžios ir komsomolcųfS 
akių, kurios ypač šiomis dienomis budriai 
seka visus kelius bei miško takelius, ve
dančius į tą pusę. Ir maldos metu tenka 
nuolat dairytis, ar neateina kas nors. Mal
da Šiluvoj trumpa ir nerami — tai lyg šū
kiai kovoje.

Trumpa malda už save.
Malda už tuos, kurie serga, ar kenčia, ar 

persekiojami.
Malda už tuos, kurie, gyvendami tėvy

nėj, yra pavojuje prarasti savo tautinį vei
dą ir religinę sielą.

Malda ir už tuos, kurie, išeivijoj būda
mi, yra tame pačiame pavojuje: prarasti 
savo tautinį veidą ir savo religinę sielą.

Malda už tuos, kurie — tėvynėje — ne
galėjo ar pabijojo ateiti pasveikinti Moti
nos Jos gimimo šventėje. Ir už tuos, kurie 
jau nenori Jos savo motina pripažinti.

Malda ir už tuos, kurie ir galėdami ir 
neturėdami ko bijotis, užmiršo pasveikinti 
Motiną Jos gimimo dienoje.

Malda už kovojančius, kad pergalėtų; ir 
už nekovojančius, kad kovotų.

Dievo Motina Šiluvoje įkvepia tą kovos 
dvasią. Čia buvo centras vidujinio religi
nio atsinaujinimo senais laikais. Čia že
maičiai rasdavo sau jėgų kovoti už savo 
įsitikinimus prieš ponus ir caro valdžią, 
prievarta verčiančius juos priimti kitą 
kėjimą. Čia semiasi sau dvasinių jėgų tie, 
kurie dar ir dabar sugeba ir drįsta ateiti.

Bet jau vien tos Marijos šventovės prisi
minimas yra jėga! Jeigu ir toli Šiluva, jos 
dvasinė jėga gali būti arti.

Ir tie maldininkai, kurie vien mintimis 
ir malda tegali Šiluvą aplankyti, panašūs 
į tuos izraelitų tautos tremtinius, Babilono 
belaisvėj begiedančius psalmę: „Jei užmir
štu tave, Jeruzale, tebūa užmiršta mano 
dešinė! Teprilimpa liežuvis prie mano go
murio, jei aš neminėsiu tavęs, jei nestaty
siu Jeruzalės aukščiau už kiekvieną mano 
linksmybę“ (Ps. 136,(5-6).

Kunigas Vincas
LIETUVIŠKOS PAMALDOS
NOTTINGHAM — rugsėjo 13 d., 12.30 v., l 

už Lietuvą.
COVENTRY — rugsėjo 13 d., 12.45 vai., 

šv. Elzbietos bažnyčioje.
ECCLES — rugsėjo 13 d„ 12.15 vai.

Mr
ALĖS RŪTOS EILĖRAŠČIAI

Nidos Knygų Klubas išleido Alės Rūtos 
eilėraščių rinkinį „Gyvenimo lašai“.

Šis leidinys nėra privalomas Nidos Kny
gų Klubo nariams, todėl bus siunčiamas 
tik tiems, kurie užsisakys. Kaina tokia pat, 
kaip ir eilinio Nidos Knygų Klubo leidinio.

Kietai įrištų egzempliorių nėra.

PAJŪRIAIS — PAMARIAIS
Nauja, ilgo grojimo plokštelė, kurioje 

įdainuota 16 dainų vyrų okteto, vedamo 
A. Mrozinsko — „Ei, Lietuvos kareivė
liai“, „Jūreivių maršas“, „Gaudžia trimi
tai“ ir t.t.

Be šios plokštelės, šiuo metu galima 
gauti: Opera „Pilėnai“ trijose plokštelėse, 
Lietuvių Tautiniai Šokiai, Švedo Tautinio 
Ansamblio, Vandos Stankus „Ar Pameni“; 
16 liaudies dainų, įdainuotų Rūtos choro, 
Fausto Strolios Liaudies dainų rinkinys ir 
taip pat naujai pasirodžiusią Lionės Juo
dis — „Dainuojame su Lione“.

Visas šias plokšteles galima užsisakyti: 
DAINORA, 14, Priory Rd., Kew, Surrey.

NAUJAUSIOS KNYGOS
Dr. Maceina — Niekšybės paslaptis — 

1.9.4.
Stp. Kairys — Tau, Lietuva — 1.15.0.
K. Bielinis — Teroras Sovietų Sąjungo

je — 0.12.6.
Dr. J. Končius — Vytautas The Great 

Grand Duke of Lithuania — 1.9.4.
P. Garšva — Negęstanti šviesa — 1.5.8.
St. Yla — Moderni mergaitė — 0.18.6.
Daudzvardienė — Popular Lithuanian 

recipes — 0.14.8.
Rašyti: DAINORA, 14, Priory Rd., Kew, 

Surrey.
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EUROPOS LIETUVIS

SOG. INTERNACIONALO SUKAKTIS BULIAUS IR KARMEN
Unijos nariai: Bulgarijos Socialistų Par

tija, Čekoslovakijos Socialdemokratų Par
tija, Estijos Socialistų Partija, Vengrijos 
Socialdemokratų Partija, Latvijos Social
demokratų Partija, Lietuvos Socialdemo
kratų Partija, Lenkijos Socialistų Partija, 
Jugoslavijos Socialistų Partija.

Idėjos, kurios prieš šimtą metų pagimdė 
Socialistų Internacionalą, visą laiką turėjo 
didelės įtakos Rytų Europoje. Socialistų 
sąjūdžio Rytų Europos kraštuose anksty
vomis dienomis jo pionieriai uoliai ieškojo 
tarptautinio socializmo pastangose sau 
įkvėpimo ir žinių. Rytų Europos socialistų 
partijos visą savo gyvavimo laikotarpį bu
vo tampriai susirišusios su Socialistų In
ternacionalu, laikėsi jo idealų dažnai dide
lio pasiaukojimo kaina ir gynė juos iš vie
nos pusės nuo dešiniųjų šovinistų puolimų, 
iš antros — nuo komunistų. Jos niekad ne
susilpnino savo nuolatinių pastangų sude
rint ištikimybę savo tautom su socialistinio 
internacionalizmo principu. Jos prisidėjo 
prie Socialistų Internacionalo atgaivinimo 
po pirmo pasaulinio karo ir taip pat labai 
sunkiomis aplinkybėmis po antrojo karo.

Tarptautinis solidarumas
Rytų Europos tautos dažnai kentėjo dik

tatūrinių režimų ar svetimos imperialistų 
valdžios priespaudą. Visais tokiais atvejais 
Socialistų Internacionalo balsas buvo gar
siai girdimas visame pasaulyje, tarptauti
nio solidarumo balsas keliamas protestuo
jant prieš priespaudą, reikalaujant atsta
tyti laisvę, bet kur ir bet kada paglemžtą, 
ir užstojant tuos, kurie nukentėjo už išti
kimybę demokratinei santvarkai ir socia
lizmui.

Rytų Europos socialistų partijų uždrau
dimas šiuo laikotarpiu yra vienas didžiau
sių smūgių, kuriuos bet kada pergyveno 
Socialistų Internacionalas. Atsisakydama 
„pripažinti Europos padalijimą į laisvą ir 
pavergtą rajoną, kaip nuolatinį“, Tarptau
tinė Socialistų Konferencija 1949 metais 
paragino Rytų Europos socialistų partijas 
įsteigti savo bendrą centrą egzilėje. Vid. 
ir Rytų Europos Socialistų Unija, įsikūru
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ap/£
Nelabai seniai netolimose (džeto nuoto

liais skaičiuojant) šalyse, nelengvos pra
monės fabrikų dūmais papuoštuose mies
tuose gyveno du amatininkai. Vieno var
das buvo K., o kito M.

Nors abu buvo to paties amato meistrai, 
jie vienas kitą mėgo ne broliškai (dažnai 
broliai vienas kito nemėgsta), o taip kaip 
du amžini priešai tegali vienas kitą mėgti: 
jie nuolatos, nors tikrai gyveno skirtingo
se šalyse, vienas kitą meiliai stebėjo; nuo
latos dalijosi amatui svarbiais išradimais; 
nuolatos tarėsi, posėdžiavo, nuolatos bend
rai, taip sakant, suko galvas.

Žiūrėk, tik įvyks kas nors neįdomaus 
(mums neįdomaus, nes mes gi, palyginti, 
su K. ir M., menki amatininkai), ir jau te- 
lefonuoja vienas meistras kitam:

„Alio, K.“, sako M. „Čia kalba M. Kaip 
tau atrodo, ar..?“

Bet K. buvo senyvas žmogus ir kiek 
kurčias ir neišgirdo, kas tas ar.

„Kaip, kaip?“ jis paklausė, smarkiai 
spausdamas telefono ragelį prie ausies.

„Kaip tau atrodo“, pakartojo M., „ar?“
Bet K. ir vėl neišgirdo, kas tas ar. Aki

mirką kitą padvejojo (nepatogu kitam 
meistrui kurčiu pasirodyt) ir giliai atsi
kvėpęs pamažu tarė:

.Kaip?“
M., gal būt, supratęs, kad telefonas ne

gerai veikia, pakartojo klausimą kiek gar
siau, bet nelaimių nelaimė — K. vis tiek 
neišgirdo. Klaust dar kartą tikrai būtų 
per daug, bet tylėt irgi nėra kaip. Ir ėmė 
garsiai kalbėt.

„Žinai, drauguži“, tarė, „man atrodytų, 
kad ne. Kritiški laikai, supranti. Aišku, 
per daug jaudintis neverta, bet rankas su
dėjęs irgi nesėdėsi. Žolė ir tai nesėta ne
auga! Ką čia žmogus... Tokie laikai. O 
kaip tu pats manai?“

„Pilnai sutinku, tokie laikai“, atsakė M., 
pirma ilgokai patylėjęs. „Tai gal sekančią 
savaitę?“

„Sekančią savaitę?“ pakartojo K. išsi
gandęs, kad kažką neįdomaus pražiopsojo.

„Gal sekančią savaitę pas mane užsuk
si“, labai garsiai tarė M.

„Ne!" riktelėjo K. „Negaliu. Esu labai 
užsiėmęs“.

Ir pamokyt, taip sakant, kad bičiulis 
ateityje į telefoną nešūkautų, o aiškiau 
kalbėtų, trenkė ragelį ant šakelės.

Taip įvyko, kad K., dieną ir naktį besi
darbuodamas bendram klientų labui bei 
pasaulinei taikai, nes ir taika, kaip ta žolė, 
nepuoselėjama ne tik kad neauga, bet ir 
visai dingsta, nepalikdama nė savo kvapo. 
— taip įvyko Tad, kad K., heroiškai bepra
kaituodamas, visiškai užmiršęs paskutinį 
pokalbį, patelefonavo savo brangiam drau
gui.

,.M.", tarė K. maloniu balsu.“ gal girdė
jai, mano klientai užsinorėjo vengriško

VID. IR RYTŲ EUROPOS SOCIALISTŲ UNIJOS PAREIŠKIMAS
si šio paraginimo įtakoje, turi malonumo 
nuo to laiko dalyvauti Socialistų Interna
cionalo veikloje, prisideda prie politinės 
linijos šiems laikams ieškojimo ir perduo
da tarptautinei socialistų bendruomenei 
troškimus ir aspiracijas tų, kurie yra nu
tildyti šiuo metu komunistų valdomuose 
Rytų Europos kraštuose.

Stalinizmo liekana
Apgailėtinas faktas, kad Socialistų In

ternacionalo nariai — Rytų Europos parti
jos negali laisvėj švęsti šio didžiojo jubilie
jaus, meta sunkų šešėlį ant šių iškilmių. 
Rytų Europos socialistams neleidžiama 
veikti komunistų valdomuose kraštuose. 
Jiems neleidžiama susirinkti pademon
struoti savo pasišventimą laisvės ir socia
lizmo idealams; jie negali leisti spaudos 
bei viešai kalbėti, skelbdami demokratinio 
socializmo mintį.

Neatsižvelgiant į visa tai, demokratinis 
socializmas tapo labiau gyvybiškai reika
lingas Rytų Europai negu bet kada anks
čiau; per kelis pastaruosius metus galima 
buvo pastebėti pasiteisinant tuos idealus 
ir principus, kuriems yra pasiskyręs Socia
listų Internacionalas.

Stalinizmo siaubas kilo iš politinės de
mokratijos sugriovimo; despotizmas kilo 
iš vienintelės partijos valdymo. Komunis
tų partijų monopolio tęstinumas — Stali
no laikų palikimas — daugiausia sužlugdo 
pasikeitimus, kurie įvyko Rytų Europoje 
po Stalino mirties. Politinio ir dvasinio 
gyvenimo Rytų Europoje atsipeikėjimas 
gali būti pilnai pasiektas tiktai atstačius 
politinių organizacijų ir laisvų socialistų 
partijų laisvę.

Neatsižvelgiant į tai, kad komunistų par
tijos laiko savo kontrolėje informacijos 
priemones, joms nepavyko užtemdyti de
mokratijos reikšmės socialiniam progresui 
ir socializmui; jų ideologinis bankrotas ne
pateisina pretenzijos į monopolinę padėtį.

Šiais šimtmečio jubiliejaus metais Rytų 
Europos socialistų partijos patvirtina savo 
nusistatymą nuskaidrinti socialistų idea
lus, pašalinus nuo jų iškreipimus ir paže
minimą, kuriais jie buvo suteršti komunis

AMATININKUS
gulašo? Nežinau, gal bent tų nepaprastų 
silkių, žinai — šmalcufkų, reikėtų parū
pint... Kaip čia būtų, jei atvyktum pasi
tart? Ikrų ir skaidriosios prižadu“.

„Ne“, atsakė M. aiškiai, tik kiek maišy
damas r ir 1 raides. (Telefonas, atrodytų, 
veikė puikiai). „Esu labai užsiėmęs: gami
nu klientam patrankas. Bet sakyk, ar tau 
negėda apie riebias silkes kalbėti, kai ki
toj pasaulio pusėje milijonai tik kramto
mąja guma ir Coca-cola minta?"

„Tai ką!“ atsikirto K. „Gal manai, kad 
aš senatvėje imsiu ryžius garbinti!“

„Ne, vyruti“, tarė M. „Užmiršai amato 
principus: ryžiai tiems, kurie nekritikuo
ja. Kitiems — švino į pakaušį...“

Ir šį kartą jis trenkė ragelį ant šakelės.
Labai galimas dalykas, kad M., supran

tamai pasipiktinęs dėl K. revoliucinių 
minčių, dar pridėjo: „Fui!“ Bet apie tai 
tegalim spėlioti, tikrų žinių nėra.

Pokalbiui pasibaigus, K. smarkiai susi
rūpino. Patrankomis per jūras nešaus, va
dinas, su laukiniais visko gali būti. Dar ko 
gera ir savo, taip sakant, artimą... Aišku, 
geros patrankos nelabai tinka netolimiem 
taikiniam naikinti (žvakę užpūsti įmano
ma ir be gaisrininkų pagalbos), bet žmo
nijos istorijoj pasitaiko retkarčiais vienas 
kitas nelogiško elgesio pavyzdys.

„Hm. hm“, tarė sau po nosim K., „ar 
tik neteks kreiptis į dėdę S...“

Žinoma, vienam meistrui tiesiogiai 
kreiptis į kitą to paties amato meistrą 
(nes ir dėdė, viską pasakius, buvo nemen- 
kesnis savotiškai meistras už K. arba M.), 
kad padėtų palaimint ir į teisingą kelią 
nuvest trečią meistrą — būtų negirdėtas 
dalykas. Yra etiškesnių būdų. Tad K. iš
tiesė savo dirbtuvėj milžinišką žemėlapį 
ir ėmė studijuot:

„Aha, čia Europa... O čia kas?“
Sublizgėjo, lyg įgudusio šachmatininko, 

senelio akytės.
„Ar tik ne Laos, Vietnamas, Cambodia, 

Thailandas?“
Ir... Bet gana jau, gana. Tai yra pasaka 

be galo.
Ar bičiuliai amatininkai dar po šiai die

nai laimingai darbuojasi gerovei savo 
klientų ir tų, kurių mąstymo aparatai na
gu ir dančiu priešinasi insektosofijai, arba 
dualektiniam materializmui, negaliu tik
rai pasakyti. Pasaka, nors iš tikrųjų be 
galo, vis dėlto naujoviška. Bet, pagal vi
sus patikimus duomenis, naujoviškose pa
sakose nudvėsę kuinai nėra ilgai pliekia
mi, o padaras, kurį K. ir M. (ir prieš juos 
kiti meistrai) taip karštai, taip pavyzdin
gai botagavo, atrodytų, buvo ne tik negy
vas, bet, atsižvelgiant į amatininkų dar
bus bei ašarų ir kitokių skysčių upes, — 
kyla abejonė, ar jis iš viso yra kada nors 
matęs šviesą.

AL. N. DIČPETRIS

tams esant valdžioje; atstatyti, prisilai
kant Socialistų Internacionalo tradicijų, 
tikrą socialistinio internacionalizmo sąvo
ką, kuri šiuo metu yra begėdiškai naudoja
ma tam, kad būtų užlaikytas ir įamžintas 
Sovietų viešpatavimas ir jų eksploatacija.

Laisvės Soc. Internacionalo nariams — 
Rytų Europos partijoms

Socialistų Internacionalo narių — parti
jų Rytų Europoje uždraudimas buvo bru
talios jėgos aktas, ir tiktai jėgos pagalba 
neleidžiama joms veikti; tam nereikia iš- 
kalbingesnio liudininko, kaip Vengrijos 
Socialdemokratų Partijos atgaivinimas 
1956 metų vengrų tautos sukilimo metu. 
Kuo ilgiau tęsiasi Rytų Europos socialistų 
partijų draudimas, tuo didesnė žala yra 
daroma progresui ir socializmui visame 
pasaulyje. Todėl, švenčiant Socialistų In
ternacionalo šimto metų sukaktį, turi būti 
paskelbtas nepriklausomybės Rytų Euro
pos kraštams reikalavimas, žmogaus tei
sių, politinių laisvių ir laisvės Socialistų 
Internacionalo nariams-partijoms Rytų 
Europoje atstatymo.

KAIP TVARKOMI LIETUVOS PILIEČIŲ 
TURTINIAI SANTYKIAI?

(E) Lietuvoje priimtas ir nuo 1965 m. 
sausio 1 d. pradedąs veikti Civilinis ko
deksas, pagal Vilniuje Sovieto sesijoje pa
darytąjį A. Kairelio pranešimą, atspindi 
„visus TSR Sąjungos ir sąjunginių respub
likų civilinių įstatymų pagrindų nuosta
tus ir normas“. Būdamas sovietinių įsta
tymų tikruoju sekimu, tas kodeksas skiria 
daug vietos ir atitinkamai reguliuoja pi
liečių turtinius santykius. Čia pora pavyz
džių: civilinio kodekso projekto 109 str. nu 
stato, kad (sovietinis) pilietis gali turėti 
kaip asmeninę nuosavybę darbo pajamas 
ir santaupas, gyvenamąjį namą ir kt. To
liau pabrėžiama, kad turtas, esantis asme
nine piliečių nuosavybe, negali būti nau
dojamas ne darbo pajamoms gauti. Jei pi
lietis, pvz., namais „sistematingai naudo
jasi ne darbo pajamoms gauti, tai tas tur
tas turi būti neatlygintinai paimamas teis
mine tvarka“. (327 str. numato, kad savi
ninkai, išnuomodami butus, negali imti di
desnių nuompinigių, negu nustatyta Min. 
Tarybos). 114 str. vėl kalba apie kitą na
mų atėmimo atvejį: kai pilietis pasistato 
namą neturėdamas reikiamo leidimo, pa
tvirtinto projekto arba jis „šiurkščiai pa
žeidęs pagrindines statybos normas“.

Vietoje Tolminkiemio — Čystyje Prudy
(E) Kaliningrade ir Čystyje Prudy vie

tovėje (tai naujas sovietinis Tolminkie
mio pavadinimas) rugpiūčio 5 d. vyko iš
kilmės: paminėtos K. Donelaičio 250 m. gi
mimo metinės. Kaliningrade įvyko poezi
jos vakaras, o Čystyje Prudy atidengtas 
paminklinis akmuo. Be režiminių partijos 
ir valdžios atstovų, į Kaliningradą ir į Tol 
minkiemį — Čystyje Prudy buvo išvykęs 
jubiliejinio K. Donelaičio komiteto pirm. 
K. Korsakas, rašytojai E. Mieželaitis, T. 
Tilvytis, A. Baltakis, A. Drilinga, A. Mal
donis, Just. Marcinkevičius, V. Reimeris, 
operos, baleto ir dramos aktoriai, dar 
spaudos, radijo ir televizijos atstovai. 
Kaip ir kituose didžiojo rašytojo minėji
muose, ir Kaliningrade Donelaitis pavers 
tas vadinamosios tautų draugystės simbo
liu ir... kovotoju už (bolševikiškai supras 
tą) taiką. Savo kalboje E. Mieželaitis itin 
liaupsino rusiškąją inteligentiją, nes ji 
„jau labai seniai domėjosi Donelaičio „Me 
tais". Esą, Donelaičio vardas telkiąs į 
bendrą šeimą, tapęs draugystės simboliu. 
O pagal T. Tilvytį, kai mes šiandien kal
bame apie Donelaitį, turime galvoje visus 
dorus žmones... kovojančius už taiką. 
Tad, teigė Tilvytis, Donelaičio vardas {ra
šytinas šalia Ševčenkos ir Lermontovo, 
Šekspyro ir Mykolo Angelo vardų.

Dėl katino nuskriaudė kolchozo melžėją
(E) Lietuvoje vasaromis vyksta įvykiai, 

panašūs į feljetonus. Jei spręsti iš „Tie
sos“ (Nr. 173, liepos 25 d.) pykčio, kai ku
rie juokingi įvykiai šių dienų Lietuvoje 
lengvai pavirsta į karčią tikrovę. Pasiro
do, vieno kolchozo melžėją Onutę atsekė 
katinas. Katiną pastebėjęs kolchozo pir
mininkas užsipuolė melžėją, nes, girdi, 
katinas galįs paplauti kolchozo karvę. Ki
tą dieną melžėja buvo iškviesta į kolcho
zo valdybos posėdį. Valdybos nariai pri
ėmė nutarimą: „Už katino atsivedimą į 
fermą nubraukti melžėjai Onai P. penkis 
(5) darbadienius“. Taigi melžėja nu
skriausta dėl nieko, o valdybos nariai su 
pirmininku gavo tokį partinio dienraščio 
patarimą: negalima kur reikia ir kur ne
reikia savo teisėmis kaip vėzdu mosuoti.

— Maskvos duomenimis, sovietų aukš
tosiose mokyklose studijuoja apie 21.000 
užsieniečių.

Dar gimnazistas būdamas, pamatęs Gra
nados maurų mūrų nuotraukas, svajojau 
nukeliauti ten. Toji svajonė neišblėso, ir 
pagaliau atėjo laikas patenkinti kurstantį 
troškimą.

Prasidėjus atostogoms, arba paleistu
vėms, anot dr. Valterio, pradėjau ruoštis 
nejuokais. Jei marškiniai ir kitos kūną 
dengiančios medžiagos gali būti ir naujos, 
tai batai jau gerai išmėginti. Jie — vartai 
į atostogų malonumą ar pragarą. Taigi iš- 
krapščiau senučiukus sandalius, kuriems 
jau seniai į pensiją, išlyginau juos, išva
liau, kad neišrūkytų iš kurio nors pado
resnio hotelio, ir pasijutau šiaip taip ap
sidraudęs.

Žinoma, prieš ilgą ir varginančią kelio
nę reikia ir pasilsėti. Besilsėdamas suki
šau keturius maišus smėlo ir cemento į 
tvoras, takus ir įsitikinau, kad neturėsiu 
vargo karštoje Ispanijoje, kad kūno linijos 
išlygintos, be nereikalingo kurio nors 
sluoksnio.

Taigi susitvarkęs pradėjau krauti laga
miną, bet žmogus netobulas sutvėrimas, 
pilnas silpnybių. Atėjus išvykimo dienai, 
geriau — nakčiai, visokios rūdys pradėjo 
graužti sielą. Ir lova patogi, ir lovys geras, 
ir tų darbų darbelių, sumanymų, neišlai
kytų pažadų tiek, kad nors atidėk užsimo
jimą. Žmogus, kaip tas augalas prie sienos. 
Prilipo jis savo čiulptukais, ir sunku jį at
plėšti, kai nori pakeisti jo kryptį. Laimė 
tik, kad jau sausio mėnesį užsakyta vieta, 
duoti rankpinigiai ir šiuo metu piniginėje 
pezetai vietoje svarų.

Netoli vidurnakčio užtrenkėm duris, ir 
pačiupau lagaminą. Per visą gyvenimą šis 
momentas užbaigia visus abejojimus, ir 
toks noras keliauti, rodos, ir namų ne
reikia.

Autobusas, nakties ekspresas, skuba tie
siai į Viktorijos stotį. Ir pasitaikyk tu man 
taip, kad tai karščiausia naktis Anglijoje. 
Negana to, autobusas drūtai šildomas. 
Tvanku, nors pagalbos šauk. Persišaldęs 
konduktorius neleidžia atidaryti lango, 
girdi, pavojus keleiviams, ko gero, kuris 
nors galą gaus. Šuntam nejuokais, pratina- 
mės prie Ispanijos kaitros.

Pusiau snausdamas svajoju apie šaltąją 
jūrą, vėjuotą kanalą, tačiau jis iškrečia 
pačią didžiausią kiaulystę. Kanalas lygus, 
tartum ežeras. Saulė kaitina be gailesčio, 
ir iš šono kyla garai, miglos. Sėdime lyg 
maiše, lyg sardinės keptuvėje. Kad ir di
džiulis laivas, bet ir jis vargiai suima tą 
įvairių tautų minią. Vos prasigrūdi į bufe
tą atsigerti ir atgal. Nors iš Doverio į Ca
lais tik ranką paduoti, bet laivas nutaria 
pasilsėti, jis išjungia savo mašinas. Sėdžiu 
viršuje, svajingai žiūrėdamas į jūrą. Jei 
kas taip nuleistų virvelę į vandenį, kad tik 
vien kojas pamirkyti būtų galima! Devy
nios eilės, apsupusios bufetą, geria, kas 
yra geriamo: alų, limonadą ir kitą nedorą 
skystį. Stebiuosi dėl atsargų gausumo: tik 
geras traukinys gali pristatyti tuos iš
teklius.

Kai po valandos ir ilgiau laivas nepaju
da iš vietos, susirūpinę turistai tikrina 
laikrodžius. Tokie pavėlavimai gali išmesti 
keleivį be pravažiuojamo krašto pinigų, 
turimas bilietas, vietaženklis gali netekti 
vertės, nutraukiamas ryšys su kita linija 
ir visa eilė kitų negerovių. Man pačiam 
triskart teko išgyventi tą įtempimą, kai 
tik sekundės skyrė nuo katastrofos. Kartą, 
pavėlavus traukiniui per Belgiją, iššokau 
Koelno nežinomoje milžiniškoje stotyje, te
turėdamas vos dešimt, penkiolika sekun
džių. Puoliau ten, puoliau šen, ieškodamas 
reikiamo perono, klausiau, bėgau, vos ne- 
parverčiau vežamo lavono ar puslavonio, 
apsupto dviejų gailestingųjų seserų. Užpa
kaly manęs kilo riksmas, gal kas vijosi — 
nežinau. Nepavijo. Šokau į judantį trau
kinį. Uždusęs neturėjau jėgų dairytis, nes 
baimė kalė, ar tinkama kryptimi važiuoju, 
ar traukinys įrašytas mano biliete.

Šį kartą, trokšdamas pamirkyti kojas, 
visai nesirūpinu. Galingajai Cooks organi
zacijai patikėjau savo vargdienį likimą, ir 
tegu ji suka galvą, kaip nugabenti mane 
Ispanijon.

Pagaliau, pakilus potvyniui ar atoslū
giui, suvirpo laivo mašinos, ir keliais šuo
liais atsidūrėme Calais.

I Paryžių vietoje penktos atvykome apie 
vienuolikta, mūsų traukiniui seniai išėjus 
į Ispaniją. Kartu, žinoma, išvažiavo ir mū
sų miegamosios vietos ir gera vakarienė. 
Laimė, nuotaiką pataisė minutės pasima
tymas su miela dr. Deveike. Prieš daugelį 
metų mus vargšus, tada bepinigius, jinai 
gražiai pasitiko Paryžiuje, parodydama 
daug lietuviško nuoširdumo. Dabar šis 
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sentimentalus susitikimas tuojau buvo per 
trauktas. Cooks kuo greičiausiai sugrūdo 
mus į autobusą, nugabeno į Austerlitzo 
stotį ir sukišo į kitą traukinį. Dabar visiš
kai įsitikinau, kad tai pajėgi organizacija. 
Nors traukiniai perpildyti, visos vietos 
anksčiausiai užsakytos, mes viską gavo
me, kas mums priklausė. Pirmaklasinin- 
kai, lovininkai, kušetininkai — kiekvienas 
išsitiesė savo vietoje, lyg būtų mūsų trau
kinys, lyg mūsiškis nebūtų išvažiavęs prieš 
porą valandų. Makalynės, žinoma, būta 
važiuojant aplinkiniu keliu. Vienas kitas 
jautresnis keleivis vos nepaleido dūdų, 
rodydamas surūgimą, bet daugumas ir dė
mesio nekreipė.

Labiau į vakarą negu į rytą, kaip buvo 
numatyta, atsidūrėme Ispanijos Port Bou 
kurorte prie Viduržemio jūros. Čia pirmą 
kartą pažvelgėme į visus bendrakeleivius, 
nes dalis jų nekeliavo su mumis, o susirin
ko iš visų kraštų į šią vietą pradėti kelio
nės. Viso 31 siela. Stambi biznierė iš Ka
nados, rūgšti ir išdidi, kuklus bostonietis, 
dukart apkeliavęs pasaulį, daug vargęs 
jaunystėje, įsigijęs doktoratą ar net du, 
bet nepadaręs pinigo. Dabar dirbąs kažko
kį labdaringą darbą Bostone, laikąs ne
turtingų jūreivių namus. Keli stambūs 
biznieriai iš Australijos, apkeliavę visą 
Ramųjį Vandenyną. Medaus mėnesį lei
džianti pora iš Argentinos, jauni, malonūs, 
kultūringi žmonės, rodos, didžių plantacijų 
savininkai; šešios ramios, kuklios ir gra
žios mergaitės iš Hondūro, JAV, Australi
jos. Viena jų dirbanti Maribymonge bib
liotekoje, tik kitoje, ne ten, kur bičiulis 
žurnalistas A. Krausas. Aštuonios liktar- 
nos, dirbančios švietimo srityje; senstelė
jęs, mažas apskritutis gydytojas su žmona 
iš Maltos ir kiti. Tas įvairumas — gera 
medžiaga studijoms, nes arti suplakti žmo
nės, besidalydami kelionės vargais ir links 
mybėmis, lengvai iškrato savo tikrąją pri
gimtį, atskleidžia savo didžias ir mažas 
nuodėmes. Daugumas jų nesigrupuoja, bet 
nevengia ir kompanijoje pabūti, pavalgyti. 
Labiau krūvose laikosi tie, kuriems rūpi 
išgerti ką nors stipresnio, kad ir bonką 
šampano. Daugiausia man gaila bostonie- 
čio. Jis prirašytas autobuse prie biznierės 
kanadietės, kuri visos kelionės metu, tur 
būt, ir žodžio neištarė jam. Užtat ekskursi
jų metu stengiuosi jam padėti. Pamatęs 
„operą“, rodau jam pirštu. Dažnai jis su
ka ten. „Opera“ išvirto tualeto sinonimu. 
Vyrams Ispanijoje užrašyta „kabaleros“, 
iš to padarėm „Kabalera Rustikana“, o 
vėliau jau sutrumpinom į operą.

Traukia akį gera moterėlė iš Yorkširo, 
kuri, kad ir alpdama nuo karščio, visad 
tempia su savimi portfelio didumo ranki
nukus. Ekskursijų metu jie gali likti maši
noje ir tai be pavojaus pradingti. Kartą 
siūliau panešioti vieną, kai nuovargis žudė 
ją, bet ji atsisakė mano paslaugos. Įdomus 
ir mūsų vadovas anglas, kuris atrodė šal
tas, susivaldąs, bet po oda karštakošis. 
Kai kas iš bagočių nemėgo jo, nes jis ne
skyrė jų, bet, mano manymu, jis puikiai 
tiko savo pareigoms. Šoferis ispanas labai 
atsargus, kantrus. Tokiam galima patikėti 
mašiną be pavojaus. Tik kartą mačiau jį 
išmestą iš vėžių, kai, užuot sekundę palau
kęs, vežimas akiplėšiškai užgrozdino kelią. 
Mūsų šoferis tada be garso, vien tik lūpo
mis, bet jau labai aiškiai nusiuntė kažkokį 
gerai žinomą, bet drūtai gėdingą žodį ve
žiko pusėn, kuris net ranka prisidengė. 
Vargšas šoferis negalėjo riktelti garsiai, 
nes jaunavedžių pora iš Argentinos su
prastų jį.

(Bus daugiau)

BOMBA ATEISTUI PROFESORIUI

O GAL EILINĖ REŽIMO PROVOKACIJA

British United Press žinių agentūra pa
skelbė Maskvoje gautą žinią, kad Lietuvo
je teisiamas katalikų kunigas, kuris kalti
namas panaudojęs bombą su laiko užtaisu 
nužudyti ateistinę knygą rašiusiam pro
fesoriui.

Kunigas vadinamas Tėvu Augustinu. Jis 
turėjęs bendradarbiu dailidę iš Vievio. Jie 
abu ir pakaltinti nužudymu prof. Alberto 
Šamaičio (žinioje pateikiamoji pavardė ga
li būti ir klaidingai parašyta — gal kartais 
ir ne Šamaitis, o Šarmaitis).

Kunigas pakaltintas tuo, kad prikalbė
jęs dailidę įtaisyti profesoriaus kambaryje 
netoli telefono bombą su laiko užtaisu. 
Paskui vidurnaktį jis paskambinęs profe
soriui per keletą minučių prieš bombai 
sprogstant.

Tokie duomenys paduodami agentūros 
žinioje. Sovietinė Lietuvos spauda kol kas 
dar tyli.

Gali, žinoma, būti, kad toks atentatas 
buvo, kad kuriais nors sumetimais sovie
tinei Lietuvos spaudai įsakyta tylėti, bet 
taip pat gali būti, kad už tokį atentatą tu
rės atsakyti ir toks asmuo, kuris su ta by
la nieko bendra neturi, tačiau reiškiasi 
prieš sovietinį režimą ir dabar tokia proga 
pasinaudojant galės būti sulikviduotas.

įgtas. it.-.*.-
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ŠILUVOS ŽENKLE
Rugsėjo 27 d., sekmadienį, Ateitininkų 

Draugovė ir Liet. Moterų šv. Onos drau
gija ruošia maldingą kelionę už Lietuvą 
į gražiąją Aylesfordo šventovę. Tai bus 
lyg išvyka į Šiluvą, į kurią pavergtieji 
tautiečiai šiuo metu plaukia. Ruošiama ir 
akademinė, meninė dalis.

Vienas autobusas jau yra užpildytas. 
Skubiai reikia užsirašyti antram, nes gali 
pritrūkti vietų. Užsirašyti Lietuvių klebo
nijoje tel. SHO 8735, pas F. Senkuvienę, 
S. Kasparą arba Z. Juro krautuvėje.

Kaina 10 šilingų.
Nuo Lietuvių bažnyčios autobusas iš

vyksta 8.30 vai.
Ypač kviečiame dalyvauti vaikus ir jau

nimą. Suaugusieji ir jauni, jei tik gali, ren
giasi tautiniais rūbais.

Kurie bevelija važiuoti savomis mašino
mis, kviečiami dalyvauti ir atvykti prieš 
11 vai.

Visiems svarbu gausiai susirinkti, nes 
lietuviams teks pasirodyti prieš anglus ir 
kitas tautas. Adresas: Aylesford, Maid
stone, Kent.

Pasiimti užkandžių.

MOTERŲ PADĖKA
Pirmą kartą Londone įvykusio moterų 

pagerbimo baliaus dalyvės dėkoja vyrams 
už gražiai suruoštą pobūvį ir gėles..

Ypač padėką reiškiame S. Puidokui, I. 
Dailidei, K. Blažiui, V. Musteikai, J. Da- 
midavičiui, A. Demeniui, J. Sinusui ir H. 
Petrauskui už gražiai paruoštus stalus ir 
puikiai pagamintus valgius.

Dėkojame kun. J. Budzeikai, P. Bulai
čiui ir Babiliui už gražius žodžius ir komp
limentus, skirtus mums, ir ypač P. Maša- 
laičiui už įspūdingą kalbą ir monologą, 
kuris ne tik pralinksmino mus visas, bet, 
kas svarbiausia, suteikė mums jėgų ir pa
sitikėjimo mūsų ateities darbuose.

Londono Moterys

PAIEŠKOJIMAI
DOCIS Petras, 1956 m. gyvenęs Wens- 

fielde, prie Wolverhamptono, pats ar ži
nantieji apie jį prašom rašyti „Europos 
Lietuvio“ Administracijai.

LEIDIMAI PAKELIAUTI SVETUR
(Atkelta iš 1 psl.)

nių ir „kapitalistinių“ kraštų. Prisimenu 
tokiį atsitikimą: viena sportininkė lankėsi 
Lenkijoje ir Čekijoje, tačiau į „supuvusius 
Vakarus“ jai buvo uždrausta vykti. Moty
vas? Vakaruose ji turinti giminių.

Oficialiai, norint keliauti į Vakarus (net 
ir į „kapitalistinius“ kraštus), galima gau
ti vadinamuosius kelialapius. Juos darbo
vietė gauna per profesinę sąjungą. Prane
šama, kad kelionei į Čekiją, Prancūziją ar 
JAV gauta tiek ir tiek kelialapių, ir jų kai
na dažniausiai didelė. Kelialapis į Čekiją 
kainuoja 600 rb. (čia įeina kelionė, maistas 
ir kt.). Leidžiama išsikeisti labai ribotą 
pinigų sumą. Aišku, norinčių vykti atsi
randa, bet viskas priklauso nuo to, ar turi 
pinigų, ar partinė organizacija rekomen
duos tave kaip patikimą. Be to, jei turi už
sieny giminių ar kas iš tavo šeimos buvo 
teistas, tai ir nebandai įsigyti kelialapio, 
nes juk vis tiek neišleis.

Būna ir kitokių kliūčių patekti į užsienį. 
Štai, vienas spaudos žmogus Vilniuje pa
norėjo su turistų grupe išvykti į Prancūzi
ją. Jis jau gavo visus reikiamus leidimus, 
tačiau per porą dienų prieš išvykstant jo 
viršininkas, nugirdęs, kad pareigūnas „ga
li pabėgti“, sukliudė išvykti. Pasirodo, 
viršininkas pabūgęs kompromitacijos, nes 
galimo pabėgimo atvejais būtų pakaltin
tas ir jis ir kolektyvas, jiems būtų buvę 
prikišama, kodėl jie nepastebėję, kad vie
nas narys esąs „nesąmoningas“ ir pan. Bū
tų neišvengiamas papeikimas.

Dėl Lietuvoje paliekamųjų giminių — 
taip, į Vakarus išvykstantieji turistai ar 
įvairių delegacijų nariai kaip „užstatą“ 
Lietuvoje palieka žmoną ar tėvus. Vyks
tant į satelitinius kraštus, tokio „užstato“ 
nereikalaujama.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ IR SSSR BE MUITO IR BE PAŠTO IŠLAIDŲ

I. DINERMAN & GO. LTD.
93-97 REGENT ST., LONDON, W.l

Pravartu žinoti naują būdą siuntinams siųsti į Lietuvą ir SSSR, štai 
jis: jūs norimąją pirkti prekę pasirenkat iš iliustruotų katalogų mu
sų kontoroje. Čia jau apmokate pagal tame kataloge nustatytą kainą 
be jokių kitų užmokesčių.
Taip pat yra didelis pasirinkimas (pagal sąrašą) maisto standarti
nių siuntinių iki 16 kg svorio.
Gavėjui pristatoma be jokio užmokesčio garantuota, aukštos koky
bės sovietinės gamybos prekė.
Siuntinių siuntimas su vietinėmis prekėmis bei maisto produktais ir 
toliau paliekamas galioti.

ANTANO ŠUKIO ATSIMINIMAI IR
ŠATRIJOS RAGANOS APYSAKA

Nidos Knygų Klubas jau pradėjo savo 
nariams siuntinėti dvi naujas knygas.

Viena jų — didžiulė nepriklausomybės 
kovų dalyvio, savanorio ir dviejų Vyties 
kryžių kavalieriaus Antano Šukio atsimi
nimų knyga „Du mediniai ir trys geleži
niai kryžiai“. Knyga yra aprūpinta plates
ne pik. J. Lanskoronskio įžanga, kurioje 
aptariama A. Šukio atsiminimų vertė.

Ši knyga turi 376 puslapius (o jos kai
na, žinoma, jau dviguba).

Antroji knyga yra puikioji mūsų klasi
kės Šatrijos Raganos apysaka „Viktutė“, 
su kuria „Europos Lietuvio“ skaitytojai 
jau turėjo progos apsipažinti ir šio laik
raščio atkarpoje.

Išleisdamas šią knygą, Nidos Knygų 
Klubas tęsia savo mintį duoti skaityto
jams bent šiek tiek lietuvių literatūros 
klasikų kūrinių. Pirmiausia norima duoti 
šiek tiek tokių dalykų, kurie Lietuvoje da
bar neleidžiami. Tarp tokių, žinoma, yra 
ir Šatrijos Raganos „Viktutė“, kuri dabar
tiniam režimui ir okupantui negali patikti 
bent keliais sumetimais.

AZIJOS MILŽINAS
Kun. Petras Urbaitis ruošia atsiminimų 

knygą iš savo 20 metų tam tikrų patyrimų 
Kinijoje.

„Šiai dienai ir rytojui“ knyga laukė 7 
metus leidėjų — mecenatų. Tačiau kun. 
P. Urbaitis džiaugiasi, kad su „Azijos mil
žinu“ taip neatsitiks, nes rimtai pažadėjo 
prisidėti prel. J. Gutauskas, Glasgow, kleb. 
Dr. St. Matulis, M.I.C., Londone, o jau 10 
svarų suma prisidėjo Bakaičiai.

Jis tikisi, kad bus ir daugiau tokių, ku
rie prisidės prie išleidimo šios knygos.

PAIEŠKOMAS TARNAUTOJAS
Lietuvių Namų Akc. Bendrovei Londone 

reikalingas tarnautojas, kuris galėtų dirbti 
bare, valyti namus, dirbti raštinėje ir 
spaustuvėje.

Rašyti: Lietuvių Namų Akc. Bendrovės 
Valdyba, 1, Ladbroke Gardens, London, 
W. 11.

— Jau žinoma, kad iš Vakarų atvykę 
stropiai sekami. Kaip su tais gyventojais, 
kurie susitinka su atvykusiais Vakarų tu
ristais, ar milicija tuos gyventojus apklau- 
sinėja? Kaip žiūrima į „pažangiuosius“?

— Teisingai, visi atvykę sekami. Oku
pantas nepageidauja, kad su tais užsienie
čiais susitiktų vietos gyventojai. Jau buvo 
atsitikimų, kad dėl pasikalbėjimų su to
kiais Vakarų užsieniečiais lietuviams teko 
smarkiai nukentėti. Užsieniečius susitikę 
vietos gyventojai vėliau apklausinėjami, 
svarbiausia, kokiomis temomis buvo kal
bėta su tais iš Vakarų atvykusiais svečiais. 
Atvykusius pasisvečiuoti vadinamuosius 
pažangiuosius lietuvius vietos gyventojai 
laiko aiškiais komunistais.

— Ar galima tikėtis, kad būtų leidžia
mas grupinis Vakaruose gyvenančių ne 
„pažangiųjų“ keliavimas į Lietuvą? Ar ga
lima, kad Vakarų turistai galėtų lankyti 
ne tik Vilnių bei kitas vietas, bet visą 
kraštą?

— Neatrodo, nebent komunizmas tiek 
patobulėtų, kad būtų išdrįstama rodyti ne 
tik Vilnių, Trakus, kai kuriais atvejais 
Kauną bei pavyzdingus kolchozus. Tačiau 
gyvenimas juk negerėja, tad ir neturima 
daug vilčių.

— Dar viena. Maskvoje akredituoti Va
karų žurnalistai, neseniai keliavę į Pabal
tijį, paminėjo, jog sovietai dėl strateginių 
priežasčių varžo keliavimą lėktuvais. Pvz., 
užsieniečius iš Maskvos į Taliną Estijoje 
gabena traukiniais.

— Suvaržymų esama. Pvz., skrendant 
iš Vilniaus i Maskvą stiuardesė visus ke
leivius, ir sovietinių neišskiriant, įspėja: 
draugai, prašome nefotografuoti.

NGTTINGHAMAS
TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

Rugsėjo 12 d. Ukrainiečių Socialinio Klu
bo patalpose, 30 Bentinck Rd„ Nottingha- 
me ruošiamas

Tautos šventės minėjimas.
Paskaitą skaitys kun. J. Kuzmickis. Pro

gramą atliks Nottinghamo ir Mansfieldo 
jaunimas. Po programos šokiai.

Pradžia 5.30 vai .vakaro.
L.A.S. Nott. Sk. Valdyba

MANCHESTERIS
TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS IR

SUSIRINKIMAS
DBLS Manchesterio Skyrius rugsėjo 12 

d„ šeštadienį, 6 vai. vakare, Manchesterio 
Lietuvių Socialinio Klubo patalpose ren
gia Tautos šventės minėjimą.

Paskaitininkas—DBLS Centro Valdybos 
pirmininkas inž. J. Vilčinskas.

Po minėjimo šokiai iki 11 vai.
Sekančią dieną, sekmadienį, 3 vai. p.p„ 

Klube įvyks DBLS narių Susirinkimas.
Susirinkimo metu Sąjungos pirmininkas 

supažindins mus su Sąjungos bei Lietuvių 
Namų B-vės veikla.

Kviečiame į susirinkimą atsilankyti vi
sus, kurie šiuo reikalu domisi, o ypač Są
jungos narius ir Liet. Namų B-vės akci
ninkus.

Skyriaus Valdyba

SVARBUS KLUBO SUSIRINKIMAS
Pasitraukus iš Valdybos Klubo kasinin

kui A. Jaloveckui, šaukiamas visuotinis 
narių susirinkimas naujam kasininkui iš
rinkti.

Susirinkimas bus rugsėjo 19 d„ šeštadie
nį, 5 vai. popiet, Klubo patalpose.

Kadangi bus svarstomi ir sprendžiami 
rimti reikalai, kurių Valdyba viena negali 
išspręsti, tai nariams dalyvavimas susirin
kime yra būtinas.

Klubo Valdyba

BRADFORD AS
PAMALDOS EVANGELIKAMS

Pamaldas lietuviams evangelikams lai
kysiu rugsėjo 13 d„ 14 vai., Bradforde, Vo
kiečių bažnyčioje (29 Grt. Horton Rd.).

Kun. Aldonis Putcė

DERBY
PAMALDOS EVANGELIKAMS

Pamaldas lietuviams evangelikams laiky 
siu rugsėjo 20 d„ 14.30 vai., Derbyje, St. 
Mary’s sankryžoje.

Kun. Aldonis Putcė

IR VASARĄ, IR ŽIEMĄ.
IR RUDENĮ, IR PAVASARĮ 

ne tik maistu, bet ir kitomis gėrybėmis
Jei saviems padėti nori, 
Padarysi tai tikrai,
Kreipkis tik tuojau pas TAURĄ, 
Ir neliks kišenė kiaura!

TAURAS
(A. BRIEDIS)

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

BALTIC STORES
& 

INVESTMENTS CO.
PALANGA PROPERTIES LTD.

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

ENGLAND.
Tel. SHO 8734.

11, LONDON LANE, BROMLEY, KENT, 
ENGLAND.

Tel. RAV 2592.

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.

Skaitytoju taioUai
LAISVALAIKIO MĄSTYMAI

Dr. K. Valterio straipsniai yra tikrai 
skaitytini, nors iš gausių atsakymų matyti, 
kad ne visi skaitytojai su juo sutinka. At
rodo, kad Dr. Valteris vadovaujasi peda
goginiu dėsniu: perdėjimas daro dėstomą 
dalyką vaizdingesniu. Tai ir gerai, kitaip 
į jo straipsnius nebūtų reakcijos.

Dėl straipsnio „Bendroji atsakomybė“ 
irgi negalima pilnai sutikti. Kad tautos li
kimas priklauso nuo visų piliečių atsako
mybės jausmo ir iš to išplaukiančių pilie
tinių pareigų atlikimo, tur būt, visiems 
aišku. Pavyzdžių tam daugybė; imkime tik 
Romos respubliką ir Lenkijos-Lietuvos 
valstybę. Bet taip pat visi, tur būt, sutin
kame, kad atsakomybė kyla kartu su ei
namosiomis pareigomis ar tai privačiame 
ūkiniame gyvenime (business life), ar vals 
tybės hierarchijoje. Jeigu lemtingais 1939- 
1940 metais vadas būtų lietuvių tautą ve
dęs į ugnį ar vandenį, tauta būtų jį sekusi 
ir savo pilietines pareigas atlikusi. Bet 
pirmiausia reikia turėti vadą. Gal būt, yra 
ir kitaip galvojančių, bet tie, kurie anuos 
lemtingus metus išgyveno Lietuvoje, išgy
veno jau sąmoningai ir kaip galvojantys 
piliečiai, tai taip manančių ir įsitikinusių 
yra didelė dauguma.

Tiek dėl praeities. Atsakomybė tautai ir 
emigracijos uždaviniai bei pareigos dabar
tyje yra mūsų kultūrininkų labai rimtai 
išnagrinėtos ir įvairioje lietuviškoje perio
dikoje bei leidiniuose svetimomis kalbo
mis norintiems skaityti lengvai prieinama.

Dr. Valterio paminėjimas kažkurio ame
rikono pasakymo, kad jūs (lietuviai) esate 
užmiršta giminė — „You are the forgotten 
tribe” ir atsakymas, kad lietuvių tauta 
nieko nedavė pasauliui, verta pažiūrėti ar
čiau, nes neprityręs jaunimas gali būti 
klaidinamas ir pats daryti klaidingas iš
vadas.

Pilkąja „foreigner'ių“ mase tapsime 
mes tik tada, kai patys save tokia laikysi
me. Man prisimena vienas šios vasaros po
kalbis su senosios kartos lietuviu, kuris 
savo metu studijavo Peterburge. Jis mane 
klausė, kaip mes jautėmės studijuodami 
vakarų Europoje. Jis ir visi lietuviai anuo 
laiku Peterburgo Akademijoje laikė save 
aukštesniais už rusus. Kaip jis išsitarė: 
„Mes laikėme save kunigaikščių tautos 
atstovais“. Šiandien romantizmui vietos 
liko labai mažai. Bet mums pakanka ir lie
tuviškos tikrovės. O ji yra žiauri, bet kar
tais labai didinga.

Man vėl prisimena neseniai „Europos 
Lietuvyje“ išspausdintas straipsnis apie 
sulikvidavimą vieno lietuvio kunigo. Jo 
„nusikaltimas“ yra tas, kad jis partiza
nams einant j mirtį davė dvasinį sustipri
nimą. Tie vyrai ir moterys, kurie kovojo 
žinodami, kad nelaimės, ir tie, kurie juos 
prieš mirštant stiprindavo, yra juk didvy
riai. Jie mylėjo laisvę daugiau už savo gy
vybę. Jie yra gerbtini kiekvieno žmogaus, 
tikinčio ir netikinčio, net ir žmogiško prie
šo. Jiems juk galiojo „komunistės“ S. Ne
ries žodžiai ir daina, kurią per paskutinę 
Respublikos dainų šventę Vilniuje aistrin
gai dainavo 30.000 choristų:
„Sesuo žydrioji Vilija, skubėk, skubėk į

Nemuną, 
Sakyk, kad laisvę mylime daugiau mes už 

gyvenimą“.
Juk per paskutinį karą ir ypač pokarį 

žuvo 15-20 proc. lietuvių. Ar žuvo tiek pro
centų anglų, ar žuvo tiek Britanijos pilie
čių? Ar būtų jie iš viso ėję žūti, žinodami, 
kaip lietuviai, kad ne jų bus pergalė? O 
kiek tūkstančių tylių didvyrių šiandien 
gyvena pavergtoje Tėvynėje? Ar jais 
mums nereikia didžiuotis?

Jau vien mūsų kilmė, mūsų kalba, mūsų 
mažuma pasaulyje išskiria mus iš pilko
sios masės, o dar labiau iš pilkosios „fo- 
reigner’ių“ masės. Nekalbėkime apie tuos, 
kuriuos girtus policija nuo šaligatvių su
renka. Tokių yra kiekvienoje tautoje ir 
kiekviename visuomenės sluoksnyje, tik 
įvairiomis formomis.

Pagaliau noriu prieiti prie temos. Dr. 
Valterio straipsnio mintis yra maždaug to
kia: kur mūsų lietuviai Nobelio premijos 
laureatai? Teisybė, Nobelio laureatų netu
rime. Ir tai ne dėl to, kad mes būtume ma
žiau gabesni ar darbštesni už germaniškas 
ar slaviškas tautas. Juk vokietis ir, tur 
būt, amerikonas tuoj nustos dirbti, jeigu 
jo darbas jam neneš naudos. Kada arba 
kiek ilgai lietuvių tauta dirbo sau? Kad 
lietuviai noriai dirba, kada iš darbo yra 
naudos, manau, parodė amerikoniškoji lie
tuvių emigracija. Bet viena karta pratur
tėja tik labai retais atvejais. O lietuvių 
likimas yra toks, kad kiekvienos kartos 
darbo vaisiai sunaikinami, jei ne du, tai 
tikrai vieną sykį. Juk lietuvis per šimtme
čius, kaip ir šiandieną, Lietuvoje dirba 
tik už bulvę ir geriausiu atveju už duoną.

ŠKOTIJA

MIRĖ V. DZIKAS
Rugpiūčio 27 d. mirė lietuvis V. Dzikas, 

gyvenęs Kinlochlevene, Škotijoje.

O kada lietuvių tautai reikėjo dvasines 
vertybes kurti?

Dr. Valteris klausia, kur mūsų moksli
ninkai emigracijoje? Dr. Valteriui, be abe
jo, yra žinoma, kad tie laikai, kada vienas 
mokslininkas savo uždarame kabinete he- 
roiškus išradimus išgalvodavo, jau seniai 
praėjo. Nobelio premijos laureatai šian
dien yra tik iškaba didžiulio darbo kolek
tyvo (team-work). O tapti gero ir našaus 
kolektyvo šefu yra svarbu, ar esi palikuo
nis atplaukusių laivu „Mayflower“, ar po
kariniu DP transportu. Nacionalizmas gy
vuoja, deja, ne tik Europoje, Britanijoje, 
bet ir Amerikoje. Mūsų profesorių ir ap
skritai akademikų skaičius vakarų pasau
lyje yra vertas dėmesio. Ir tuo atveju 
mums nėra pagrindo save laikyti pilka 
„foreignerių“ mase.

Kas liečia tikrai įžeidžiantį pasakymą 
„You are the forgotten tribe”, tai taip sakę 
ar saką tegul tuo nesididžiuoja. Jeigu jie 
nebūtų mūsų ir daugelio kitų užmiršę, šian 
dien jie neturėtų problemų nei Berlyne, 
nei Korėjoj, nei Vietname, nei kitur kur. 
Istorija niekad nesustoja vietoje. Jaltos ir 
Teherano „didvyriai“ bus dar pervertinti. 
O mes, užmirštieji, kaip tik turime pagrin
do pakelti galvas aukščiau už mus užmir
šusius.

A. Kušlys, Šveicarija

Lietuvių Diena New Yorko pasaulinėje 
mugėje

(E) Rugpjūčio 23 d. New Yorko pasauli
nėje mugėje įvyko Lietuvių Diena. Į ją su
plaukė 37 chorai su 1400 dainininkų ir 700 
tautinių šokių šokėjų. Lietuvių Dienos iš
vakarėse įvyko krepšinio varžybos tarp 
Šiaurės Amerikos ir Rytų Sporto Apygar
dos lietuvių rinktinių bei programų išpil- 
dytojų ir svečių susipažinimo vakaras.

Rugpjūčio 23 d. mugės rajone prie lietu
viško kryžiaus padėtas vainikas, atlaiky
tos mišios, po pietų įvyko dainų ir tauti
nių šokių festivalis. Kalbėjo Lietuvos At
stovas Vašingtone J. Kajeckas.

Lietuvių Dienų ženkleliui pagaminti 
Konkurso Komisija pranešė, kad 100 dol. 
premiją už ženklelio projektą laimėjo 
Rūta Kavaliauskaitė, gyv. Sydnėjuje, Aust 
ralijoje. Konkursui buvo įteikti 24 įdomūs 
projektai. Premija buvo paaukota Lietu
vių Gydytojų Draugijos New Yorke.

PASAULYJ!
— Amerikiečių Gillisų šeima vasario 

mėn. poriniu arkliniu vežimu išvažiavo 
pakeliauti po Europą, dabar pasiekė Var
šuvą ir gavo vizą įvažiuoti į Sov. Sąjungą.

— „Beatles” dainininkų grupės vadovas 
save ir savo grupę apdraudė milijonu 
svarų.

— Vakarinėje Olandijoje gyvenąs 22 m. 
amžiaus „Vakarų Europos čigonų karalius 
Koka Petalo vedė, ir vestuvių puotai buvo 
paskersta 80 kiaulių, 950 vištų ir sunaudo
ta 120 statinių alaus.

— Pietų Korėjoje per mėnesį miego li
gos epidemija palietė daugiau kaip 1000 
asmenų, iš kurių 207 mirė.

— 1963 m. J.A.V. teismai 21 asmenį pa
smerkė mirti — 13 baltųjų ir 8 negrus, iš 
jų 13 mirties bausmė įvykdyta elektros kė
dėje, 6 dujų kameroje ir 2 pakarti.

— Laidodami Hamburge jaunuolio nu
žudytą taksio šoferį, kiti šoferiai suruošė 
demonstraciją, reikalaudami įvesti mirties 
bausmę žudikams, nes po karo Vokietijoje 
jau buvo nužudyti 181 taksių šoferiai.

— Nuo rugpjūčio mėn. Danijos miestų 
gatvėmis galima važiuoti ne greičiau kaip 
19 kilometrų per valandą greičiu.

— Brazilijon buvo užkliuvusi šalto oro 
banga, temperatūra krito iki 7 laipsnių 
šalčio, ir 4 asmenys sušalo.

— Ulu-Cami mečetė Erzerume, Turki
joje, pati garsiausia krašte, dėl senatvės 
sugriuvo.

— I J.A.V. nugabenti Rommelio Afri
kos dalinių šalmai parduodami po 5 do
lerius.
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