
PO SOVIETINIU 
KEVALU

Koks skirtumas tarp raudono 
kiniečio ir raudono sovieto?

Mūsų priežodis sako, kad skiedros laks- 
_ to, kai miške kertamas medis.

Kai dabar sovietiniai ir kinietiškieji ko 
muništai ginčijasi dėl revizionizmo ir dog 
matizmo, tai to ginčo nuotrupos būtinai 
pasiekia ir Lietuvą.

Žinoma, lietuviams pristatomas tik so
vietinis požiūris, kritiškas sovietinis žvilgs 
nis į kiniečių darbus ir pasisakymus. To
kia yra sovietinė demokratija, kad tik sa
vo vadų nuomones reikia išklausyti. Jeigu 
pateiksi ir priešo nuomonę, tai ji kai ką 
juk gali ir suvilioti. Visuose diktatūriniuo 
se kraštuose valdantieji, nors ir kažin 
kaip būtų apsistatę policija, vis tiek jau
čia stiprią baimę, kad žmonės nepradėtų 
galvoti, kad nepaaiškėtų tikroji teisybė. 
O priešo pusėje juk irgi gali būti koks 
grūdas teisybės.

Na, mums čia būtų per platu nagrinėti, 
kas teisingesni yra dėl meno ir literatūros, 
kiniečiai ar sovietai. Bet iš rusiškojo „Ko 
munist“ žurnalo lietuviškame „Komunis
te“ persispausdintasis straipsnis kiniečius 
pristato maždaug kaip velnius raguotus. 
Ten, Kinijoje, sako, literatūra ir menas 
puoselėja akiplėšiškiausią asmenybės kul
tą. Ten viskas turi būti sukomunistinta, 
net ir užsieninės operos. Arba sukomunis
tinta, arba su panieka atmesta.

Skaitydami tokią kiniečių kritiką, mes 
galvojame, kad tas reikalas kažkaip jau 
nebenaujas, jau iš kažkur labai pažįsta
mas. O jeigu taip, tai iš kur gi jis pažįsta
mas?

Na, gi iš tų nesenų laikų, kai buvo rašo
mos poemos apie Staliną, kai Ždanovas ir 
kifT neišmanėliai išminčiai mokė rašyto
jus ir kitus meno žmones, kaip reikia ra
šyti, piešti, o neišmokusius siuntė į Sibirą 
mirti. Kiniečiai taip pat siunčia „perauk
lėti“ net ir garsius savo rašytojus, tik ne 
į Sibirą, nes jį kol kas valdo sovietai, o į 
vadinamąsias komunas. Vadinas, kiniečiai 
eina sovietų pramintu keliu. Tai ko gi čia 
urgzti ir rodyti nepasitenkinimą? Ar 
biauri teisybė akis badytų? Argi seniai 
čia buvo grąžinta laisvė rusų poetui, ku
ris buvo patyčiai išvarytas mėšlo mėžti?

O dabar paskaitykite „Pergalės“ žur
nale iš to pat „Komunist“ persispausdin
tąjį kitą straipsnį apie herojiškos epochos 
meną, ir dar labiau paaiškės, kad partijos 
neišmanėliai ir sovietuose meno ir litera
tūros žmones vis tiek tebelaiko ant trum
po pavadžio. Kai Stalinas numirė ir buvo 
apskelbtas žiauriu žmogžudžiu, tai nebėra 
ko rašyti apie jį poemų.

Kitas reikalas kiniečiams: jų didysis 
žmogžudys Mao tebėra dar gyvas!

O sovietuose vis tiek iš meno reikalauja 
ma, kad jis gyvenimą vaizduotų tik švie
sų, teigiamą, kad viskas būtų lakuojama 
balta spalva. Kas neklauso, tai terorizuo
jamas ir siunčiamas į kolchozą.

Tai koks iš tiesų čia skirtumas tarp 
sovietų ir kiniečių?

Kaip vyksta nusavinimas?
Anąkart nustebome, kad Sov. Sąjungoje 

ir jos okupuotuose kraštuose ruošiamasi 
labai plačiai minėti socialistinio interna
cionalo fūū metų sukaktį. Spėjome, kad 
toks užsimojimas bus susijęs su bolševikų 
pastangomis nusavinti tą internacionalą 
fr paversti jį propagandiniu arkliuku.

Pasirodo, šitaip jau ir vyksta. Marksiz
mo - leninizmo institutas prie Sov. Sąjun
gos komunistų partijos centro komiteto 
nustatė, kaip į tą reikalą turi būti žiūri
ma, ir tas pažiūras paskelbė „Pravdoje“. 
Straipsnis, kuriame dėstomas oficialusis 
partijos požiūris j internacionalą, dabar 
persispausdinėjamas respublikų laikraš
čių. O, matote, partijos specialistų požiū
riu, internacionalas buvęs Markso ir En
gelso kūdikis. Vėliau dar įmaišomas Leni
nas, ir reikalas aiškus.

Ar taip iš tiesų buvo? Nesvarbu, kad ne 
taip buvo. Svarbu, kad visi tikėtų, jog 
taip buvo, kaip dabar sakoma.

Ar šnipas, ar herojus?
Pasirodo, Sov. Sąjunga turėjo kadaise 

gerą šnipą, kuris dirbo vokiečių ambasa
doje Japonijoje. Tasai šnipas Dr. Zorgė 
pranešęs sovietams, kada vokiečiai ir ka
da japonai puls Sov. Sąjungą. Jis, žino
ma, buvo suimtas ir sušaudytas, kaip ir 
daugumas šnipų. O kai dėl jo pranešto
sios žinios apie vokiečių - sovietų karo 
pradžią, tai ja, matyt, sovietai net nepati
kėjo, jei nepasiruošė ir buvo sumušti.

Tačiau tas Zorgė bent dabar buvo pa
gerbtas — apie jį pastatyta filmą. Filmoje 
jis padarytas herojum. Ar jis tikrai buvo 
herojus. Vokiečiai pasakytų, kad jis buvo 
savo krašto išdavikas. Rusams jis lyg ir 
herojus.

Bet ar šnipas gali būti herojus?

JAUNIMAS
(Elta) Rugsėjo 16 d. Maskvoje prasidė

jo „jaunimo ir studentų solidarumo kovo
je už nacionalinę nepriklausomybę ir išsi
vadavimą, už taiką pasaulinis forumas“. 
Šitaip griozdiškai komunistinė ok. Lietu
vos spauda (plg. „Kom. Tiesos“ rugs. 13 
d. 182 nr.), versdama pažodžiui iš rusų 
kalbos, pavadino komunistų suorganizuo
tą jaunimo sąskrydį Maskvoje. Ko šiuo 
sąskrydžiu siekiama, matyti iš sekančių 
sakinių, parašytų minėtame „Kom. Tie
sos“ numery: „Jiems (jaunuoliams) teks 
spręsti daugybę aktualiausių klausimų, 
nugalėti nemaža prieštaravimų, kylančių 
dėl pažiūrų ir politinių įsitikinimų skirtu
mo, siekiant paruošti vieningą programą 
kovos už šviesų kiekvieno vaikino, kiek
vienos merginos likimą. Forumas — tai 
jėgų sutelkimas, tai nuosprendis rasis
tams, kolonialistams, naujo pasaulinio ka
ro kurstytojams — visoms tamsioms jė
goms, trukdančioms žmonių laimei“. — Į 
Maskvą susikviesta, panaudojant visą 
kompartijos turimą įtaką ir visokias ap
gaules bei viliones, iš viso pasaulio „pa
žangaus“ jaunimo be pažiūrų ir tikėjimo 
skirtumo. Jam buvo leidžiama „diskutuo
ti“, tariamai pagerbiant visokius įsitikini
mus, jei tik jie taikingi. Kartu betgi siek
ta įtaigos, kad „taikingiausias“ kraštas 
pasauly yra Sov. Sąjunga, o „pažangiau
sia“ ideologija — komunistų. Ji ir esanti 
anoji „vieninga programa“ laimei ir tai
kai pasiekti.

Lengvatikių jaunuolių iš laisvojo pa
saulio sąskrydin atvyko, palyginti, ne
daug — apie 5.000, įskaitant ir gausias 
delegacijas iš Sov. Sąjungos bei sateliti
nių kraštų. Vienybės „ardytojai“ sąskrydy 
buvo kiniečiai, kurie jau atidaromajame 
posėdy protestavo dėl jų atstovo į prezi-
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KAS BUVO UŽ OSWALDO PEČIŲ?

JAV vyriausybės paskirtoji Warreno ko
misija paskelbė savo tyrinėjimų protokolą 
dėl to, ar prez. Kennedžio nužudymas bu
vo suokalbininkų darbas, ar vieno asmens.

Komisija tvirtina, kad Oswaldas vienas 
už tai atsakingas.

PADĖTIS ALŽYRE
Rytinėje Alžyro dalyje trūksta maisto ir 

penktadalis gyventojų teturi darbo.
Vietinis laikraštis reikalauja, kad iš val

dančiosios partijos būtų pašalinti visi tie, 
kurie stengiasi praturtėti ir prabangiai gy
venti, nesirūpindami žmonių reikalais.

JUNGIMASIS SU GRAIKIJA REIKŠTŲ 
KARĄ

Turkijos užsienių reikalų min. Erkinas 
pareiškė, kad Kipro salos prijungimas prie 
Graikijos reikštų karą. Kiprui buvo duota 
nepriklausomybė, nes ten gyvena ne tik 
graikai, bet ir turkai.

PAVERGTŲJŲ SEIMO
DEŠIMTMETIS

Rugsėjo 20 d. suėjo lygiai 10 metų, kai 
New Yorke savo veiklą pradėjo Pavergtų
jų Europos Tautų Seimas, apjungdamas 
Albaniją, Bulgariją, Čekoslovakiją, Esti
ją, Latviją, Lenkiją, Lietuvą, Rumuniją ir 
Vengriją, šios „Mažosios Jungtinės Tau
tos“ yra tarsi laisvojo pasaulio prietiltis 
laisvės fronto pozicijose prieš sovietinę 
Vergiją. Todėl laisvės draugai jį remia, o 
Kremliui — tai tarsi „mane, tekel, fares“ 
anam Babilonijos karaliui. Dešimtmečio 
proga Seimui savo pareiškimus atsiuntė 
prezidentas L.B. Johnson, prezidentinis 
kandidatas senatorius B. Goldwater, vice- 
prezidentiniai kandidatai sen. H.H. Hum
phrey ir kongresmanas W.E. Miller, eilė 
senatorių ir kongresmanų, New Yorko bur 
mistras R.F. Wagner, Europos Tarybos Pa 
tariamojo Seimo pirmininkas P. Pflimlin, 
Prancūzijos delegacijos Europos Pataria
majame Seime pirm. R. Radius, Vokieti
jos Bundestago narys Karl zu Gutten
berg, Švedijos - Baltijos Komiteto pirm, 
prof. B. Nerman. publicistai R. Drum
mond ir E.A. Mowrer, kandidatas į sena
torius R.F. Kennedy, W.H. Judd, o gyvu 
žodžiu įsijungė į Seimo posėdį tautinės Ki 
nijos ambasadorius Yu-Chi Haueh. AFL/- 
CIO atstovas I. Brown, Pavergtųjų Drau
gų Amerikiečių pirm. Ch. Emmet. Rytų 
Europos Kilmės Amerikiečių pirm. msgr. 
J. Balkūnas, Laisvosios Europos Komiteto 
pirm. J. Richardson.

Ta proga keli sovietų pavergtųjų tautų 
draugai atžymėti laisvės kovos medaliu.

Kor.

MASKVOJE
dilimą neisrinkimo. Jie taip pat demons
tratyviai susilaikė nuo plojimų Chruščio
vui, kai jis apsilankė į forumą. Šitai labai 
pykino sąskrydžio ruošėjus, Maskvos ko
munistus, norėjusius jaunimui pateikti 
„vieningą taikos programą“...

„Vienybę“ sąskrydy ardė ir Vak. Vokie
tijai forume atstovauti vien prokomunis
tinės Vokiečių Taikos Unijos (DFU) atsto 
vui (komunistui), dėl to protestavo vokie
čių Jaunųjų Demokratų delegatas: Taikos 
unijos atstovas esąs per senas atstovauti 
jaunimui... Protestuojančiam vokiečiui 
salės tvarkdariai neleido užlipti scenon 
ir formaliai protestą pareikšti. Dėl to 
Vak. Vokietijos atstovai demonstratyviai 
išėjo iš salės. Kilus triukšmui, staiga iš 
forumo darbų tvarkos buvo išbrauktos 
diskusijos Vokietijos klausimu vienoj iš 
penkių svarbiųjų forumo komisijų. Tada 
buvo suorganizuotos privačios diskusijos, 
kuriose dalyvavo daugiau jaunuolių nei 
pagrindinių komisijų posėdžiuose. Vak. 
Vokietijos atstovai susidomėjusiam jauni
mui čia dėstė savo krašto susivienijimo 
problemas.

Vak. Vokietijos jaunimo atstovai savo 
pažiūras dėl susivienijimo vis dėlto galėjo 
pareikšti kitų pagrindinių komisijų posė
džiuose. Jie atrėmė komunistų iš Rytų 
Vokietijos priekaištus, esą, Vak. Vokietija 
normtinšigyti atominių ginklų (iš tikrųjų 
iškilmingu pareiškimu ji yra jų atsisakiu
si). Taikingumą įrodžiusi be kitko ir tuo, 
kad sustabdė ginklų tiekimą Kipre tiek 
turkams, tiek graikams. Vak. Vokietija to
dėl negalinti susivienyti su Rytų vokie
čiais, kad šiems neleidžiama laisvai apsi
spręsti, kokį režimą — Rytų ar Vakarų — 
jie nori turėti.

NORVEGIJOS PLANAI
Norvegijos karalius savo kalboje nuro

dė, kad socialistinė vyriausybė imsis toli
mesnių socialinių priemonių krašto gero
vei. Bus išleisti specialūs lakštai pirkti že
mei miestams planuoti ir plėsti. Bus padi
dintos pensijos.

Tikimasi, kad Norvegijos 1964 metų ga
mybos procentas pakils iki 6.

SAVIVALDYBIŲ RINKIMAI
Norvegijoje savivaldybių rinkimuose so

cialistai smarkiai pralaimėjo. Daroma iš
vada, kad valdančioji socialdemokratų par 
tija gali pralaimėti ir 1965 m. parlamento 
rinkimuose.

Vokietijoje savivaldybių rinkimuose pra 
laimėjo krikščionys demokratai, o socialis
tai padidino savo atstovų skaičių savival
dybėse.

KINIJOS BOMBA
JAV užsienių reikalų ministeris Ruskas 

pareiškė, kad Kinija netrukus išbandys sa
vo atominę bombą.

Kinijos įstaigos tvirtina, kad tai netiesa.

VOKIETIJA LAUKIA BRITANIJOS
V. Vokietijos vyriausybė pasiryžusi įti

kinti kitus Europos Ekonominės Bendruo
menės narius, kad j fe duotų 3 metus laiko 
Britanijai įstoti.

Kai Britanijoje baigsis rinkimai, Vokie
tijos vyriausybė reikalaus, kad Europa to
liau ekonomiškai ir politiškai vienytųsi.

TAIP PAT, KAIP IR VISI KITI
Sovietų delegacija nuvyko į Kiniją, kuri 

švenčia 15 metų režimo sukaktį.
Delegacija buvo sutikta taip pat iškilmin 

gai, kaip ir kitos delegacijos.

DAUGIAU GINKLŲ
Prez. Sukamo vadovaujama delegacija 

atvyko į Maskvą.
Delegacija stengsis gauti iš Sov. Sąjun

gos daugiau ginklų.

Mažosios Lietuvos lietuvių ir jų bičiulių 
suvažiavimas

(E) Nemažas būrys Mažosios Lietuvos 
darbuotojų ir jų bičiulių rugsėjo 5-7 d. 
buvo suvažiavę konferencijos į Atlantic 
City, JAV. Konferenciją atidarė ilgesne 
kalba Mažosios Lietuvos Rezistencinio Są
jūdžio pirm. M. Brakas. Po jo kalbėjo Su
sivienijimo Lietuvių Amerikoje pirm. P.P. 
Dargis, metęs žvilgsnį į M. Lietuvos gar
bingą praeitį. Rugsėjo 6 d. skaitė paskai
tas M. Gelžinis („Klaipėdos pilies steigi
mas“) ir dr. M. Anysas (apie mažlietuvių 
istoriją, kalbą ir etnografinę padėtį). 
Konferencijoje dalyvavo apie 40 žmonių.

Europos ir Amerikos spaudos nuotrupos

Politika ir pasimatymai
Rytų Vokietijos vyriausybė vieną kartą 

jau buvo sutikusi leisti Vakarų berlynie
čiams aplankyti savo gimines Rytų Berly
ne. Po ilgų ir vis nesėkmingų derybų da
bar sutarta, kad tokie pasimatymai bus 
galimi 4 kartus per metus. Deja, pasirodo, 
kad tai nėra vien humanitarinis veiksmas. 
Rytų Vokietijos vyriausybė nori iš to pa
daryti sau politinį kapitalą. Vokiečių „Die 
Welt“ dėl tos sutarties rašo:

„Juk tikrai keistas prasilenkimas su 
tiesa yra tai, kad Rytų Berlyno valdžia 
sutartį/ dėl pasienio susisiekimo prisiskiria 
sau kaip didžiulį laimėjimą, įrodinėdama, 
kad tai yra jos geros valios įrodymas, ir 
ta proga reikšdama priekaištus federalinei 
respublikai. Matyt, sovietinės zonos val
dantieji galvoja, kad jie, sutvarkydami pa
sienio susisiekimą, tuo pačiu įvykdė sąly
gas gauti iš Bonnos ilgalaikiams kredi
tams. O federalinės respublikos vyriausy
bė nuolat yra davusi suprasti, kad tarp'zo- 
ninės prekybos lengvatoms sąlyga yra nu
versti Berlyną skiriančią sieną. Pasienio 
susisiekimas juk nereiškia, kad laisvai ga
lima prieiti prie Berlyno, ir Bonna negali 
svarstyti kreditų klausimo, kol zonos va
dovybė nevykdo to gyvybinio reikalavimo 
ir tebesudaro grėsmę dėl susisiekimo su 
Berlynu“.

O britų „The Daily Telegraph“, stebėda
masis, kad iš viso tokios sutartys reikalin
gos, įžiūri čia kanclerio Erhardo laimėji
mą. Šis laikraštis rašo:

„Tas susitarimas, kad 800.000 Vakarų 
berlyniečių galės aplankyti savo gimines 
Rytų Berlyne, yra tokios rūšies palaima, 
kurią vargiai pajėgs įvertinti šitaip žiau
riai nesuskaldytų bendruomenių nariai. 
Chruščiovas, be abejo, norės tai paversti 
savo asmenine dovana. Jis nori pasirodyti 
humanistas, ir jam vis rūpestį kelia tas 
dalykas, kad Vakarai nuoširdžiai tebejau
čia reikalą susijungti su Rytais. Sutartis 
yra taip pat gaivinantis švirkštas federali- 
niam kancleriui Erhardui, kurį partiniai 
kolegos nuolat kritikuoja, kad jis esąs 
per daug minkštas komunistiniam kaimy
nui, o koalicinės vyriausybės bendradar
biai ir opozicija spaudžia, kad panašiais 
susitarimais jis turėtų dar daugiau rizi
kuoti“.

KAS BUVO UŽ OSWALDO PEČIŲ?
Žinoma, kad jį nužudė Oswa’.das. Bet 

tas Oswaldas buvo komunistas, net gyveno 
Sov. Sąjungoje. Ar jis nebuvo komunistų 
suokalbininkas? Sovietai visą laiką tvirti
no, kad Oswaldas įvykdęs dešiniųjų reak
cionierių užsimojimą. Atsakydama į tuos 
spėliojimus, JAV vyriausybės paskirtoji 
Warreno komisija dabar paskelbė savo ty
rinėjimų protokolą, kuriame tvirtinama, 
kad nužudymas nebuvo joks suokalbis, 
kad Oswaldas veikė vienas. Norvegų „Mor 
genbladet“ dėl to rašo:

„Pranešimas skirtas ir kitiems kraštams 
ir jų institucijoms. Štai sovietų laikraščiai 
reiškė spėliojimus, kad „reakciniai sluoks 
niai“ planavę nužudyti prezidentą. Šis pra 
nešimas yra geriausias dokumentas, ku
riame stengiamasi išlaikyti taikaus sugy
venimo dvasią tarp Sov. Sąjungos ir JAV“.

VLIKAS PERSITVARKO

(Elta) Rugpiūčio 29 d. New Yorke po
sėdžiavo Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvini
mo Komiteto praplėstas prezidiumas. 
Svarstyta vad. „Birželio 22 d. Komisijos“ 
suredaguotas apsijungimo protokolas ir 
„Atsišaukimo lietuviams“ tekstas. Komi
sijos pasiūlytas protokolas dėl apsijungu
sio VLIKo sudėties bei struktūros buvo 
prezidiumo ratifikuotas. VLIKan grįžtan
čios Nepriklausomybės Talkos ir Lietuvių 
Fronto Bičiulių organizacijos jau anks
čiau šį protokolą ratifikavo: tokiu būdu 
VLIKas galės persitvarkyti. Apsijungusia
me VLIKe bus 15 grupių: Lietuvos Atgi
mimo Sąjūdis, Lietuvos Darbo Federacija, 
Lietuvių Krikščionių Darbininkų Sąjun
ga, Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjunga, 
Lietuvių Fronto Bičiuliai, Mažosios Lietu
vos Rezistencinis Sąjūdis, Lietuvos Rezis
tencinė Santarvė, Rytų Lietuvos Rezisten
cinis Sąjūdis, Lietuvos Socialdemokratų 
Partija, Lietuvių Tautinis Sąjūdis, Lietu
vos Ūkininkų Partija, Lietuvos Ūkininkų 
Sąjunga, Lietuvos Valstiečių Liaudininkų 
Sąjunga, Vienybės Sąjūdis.

Persitvarkęs VLIKas turės tris orga
nus: Seimą, į kurį kiekviena VLIKe daly
vaujanti grupė deleguos po 3 atstovus, 
Tarybą ir Valdybą — vykdomąjį organą 
iš 7 asmenų.

Persitvarkiusio VLIKo posėdis įvyko 
spalio 3 d.

Švedų „Stockholms Tidningen“ rašo:
„Reikia tikėtis, kad to pranešimo dvasia 

bus tinkamai suprasta abiejose Atlanto 
pusėse. Jokios politinės naudos juk nedavė 
visi tie gandai, kad čia komunistų ar kraš
tutinės dešinės suokalbis“.

Britų „The Times“ nurodo:
„Gera, kad Amerika nereiškia viešos 

panikos ir nesitveria minties, jog vyksta 
nykus tarptautinis suokalbis. Tačiau kai 
bus įgyvendintos geresnės saugumo prie
monės, vis tiek dar pasiliks neišspręstas 
klausimas, kad esama „per daug kraštuti- 
niųjų ir per daug ginklų“.

Tik prancūzų „Le Figaro“ vis dar abe
joja. Jis rašo:

„Be abejo, amerikiečių įstaigos yra tos 
nuomonės, kad skelbiamieji dokumentai 
įtikins abejojančius. Tačiau mes esame 
įsitikinę, kad tokios viltys yra klaidingos. 
Dokumentai niekuo neatremia tų kritikų, 
kurie iki šiol rimtai pasisakydavo prieš 
oficialiąsias teorijas dėl atentato užkuli
sių. Dar net galima pasakyti, kad kai ku
riais atvejais Warreno protokolas sustip
rino abejones dėl buvusių Dallase įvykių“.

JAUNIMO KONGRESAS
PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO 

KONGRESUI BESIRENGIANT 
PASITARIMO IŠVADOS

PLB Valdybos, JAV LB Centro Valdy
bos, Kanados LB Krašto Valdybos, jauni
mo organizacijų ir jaunimo spaudos at
stovų pasitarimas, įvykęs rugsėjo 19-20 
arenomis Tabor Farmoje, Sodus, Mich., vai 
šingoje PLB Valdybos pirmininko Juozo 
J. Bačiūno gToboje, fsklausęs PLB Valdy
bos narių inž. V. Kamanto bei M. Len
kauskienės pranešimų ir išdiskutavęs pa
saulio lietuvių jaunimo kongreso šaukimo 
reikalą, tikslus bei uždavinius, sutarė:

1. Pasitarimas pritaria pasaulio lietuvių 
jaunimo kongreso šaukimo minčiai, nes 
toks kongresas, burdamas pasaulio lietu
vių jaunimą vienon vieton, įgalins apžvelg 
ti dabartinę jo padėtį laisvojo pasaulio 
kraštuose ir padaryti reikiamas išvadas jo 
kultūrinei, visuomeninei, sportinei, Lietu
vos laisvės kovos ir kitokiai veiklai.

2. Kongresui siūloma 1966 metų Darbo 
dienos savaitgalio data (rugsėjo 3-5) ir 
vieta Detroitas, Clevelandas ar kuris ki
tas JAV vidurio miestas.

3. Kongreso rengimo komitetą sudaro 
PLB Valdyba: ji kviečia penkis šio komi
teto narius, kiti nariai jos kvietimu dele
guojami JAV ir Kanados lietuvių jauni
mo organizacijų.

4. Rengimo komitetas išsirenka darbo 
prezidiumą ir techniškiems kongreso dar
bams sudaro atitinkamas komisijas, išsky
rus finansų komisiją, kurią sudaro PLB 
Valdyba.

5. Kongresą globoja PLB Valdyba, ir vi
sų kraštų lietuvių bendruomenės yra pra
šomos aktyviai jį remti moraliai bei ma
terialiai, kad jis ko sėkmingiausiai galėtų 
atlikti tuos uždavinius, kurie tokiam kong 
resui skiriami. Į tuos uždavinius įeina: į 
kongresą sutraukti ko daugiausia viso 
laisvojo pasaulio lietuvių jaunimo, kelti 
jaunimo tarpusavio bendravimo ir bendra 
darbiavimd nuotaikas, parodyti jau dir
bamą darbą ir uždegti dvasią naujiems 
darbams, polėkiams, pasiryžimui.

Gyvos lietuviškos dvasios jaunimo rei
kia lietuvių išeivijos, lietuvių tautos ir 
Lietuvos ateičiai. Todėl visi į darbą!
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdyba

Solistas V. Noreika vyksiąs stažuotis į 
Milano „Skalą“

(E) Rugpiūčio pabaigoje Maskvoje vy
ko dainininkų konkursas — atranka dėl 
teisės vykti stažuotis į Milano „La Skalą“. 
„Komjaunimo Tiesa“ (rugs. 15 d. 183 nr.) 
praneša, kad atrankoje dalyvavo daugybė 
geriausių Sov. Sąjungos jaunųjų daini
ninkų, iš kurių tik trys atrinkti stažui ži
nomojoj Milano operoj. Trejetuke yra ir 
jaunas Vilniaus operos tenoras Virgilijus 
Noreika, be kitko, dainuojąs pagrindinę 
partiją neseniai Lietuvoje pastatytoje 
„Manon“ operoje. -(Kiti du: Jerevano ope
ros solistas Merikijanas ir estas Krūmas). 
Kaip pats Noreika laikraščio koresponden 
tui nurodo, stažavimas Skaloje prasidės 
nuo ateinančių metų sausio mėn. ir tęsis 
10 mėnesių. Jis turės per šį laiką su diri
gento pagalba italų kalba paruošti vienos 
ar dviejų operų pagrindines partijas. Ma
nąs paruošti „Bohemą“ ir „Rigoleto“.
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K, NAUJAS LIETUVOS ŽEMĖLAPIS

PASIKALBĖJIMAS SU JO AUTORIUM ALGIRDU GUSTAIČIU
Apie tai patyriau pernai lankydamasis 

Los Angeleje. Pasirodo, ieškodamas nau
jos medžiagos Lietuvos žemėlapiams, Gus 
taitis pamiršta eiti į darbą ištisomis sa
vaitėmis, dėl ko vos neišlekia iš geros 
darbovietės. Jis taip atkakliai laikosi savo 
nustatytosios linijos, kad net virpa kalbė
damas apie naujo Lietuvos žemėlapio bū
tinumą. Sako, iki šiol Lietuva neturi nė 
vieno kaip reikiant Lietuvos žemėlapio. 
Kokios nepriklausomos Lietuvos mes sie
kiame? Kokiose sienose reikalausime bū
simos Lietuvos Europos taikos konferenci
joje? — klausia Algirdas Gustaitis.

Atsakymą ne taip lengva rasti. Iš tiesų, 
kokį žemė'apį patiestume ant taikos sta
lo? Kokių sienų reikalautume Rytuose, 
Pietuose, Vakaruose? Kaklais pagrindais 
savo reikalavimus pagrįstume?

Į šiuos klausimus Algirdas Gustaitis at
sako porą valandų trunkančiu aiškinimu. 
Tuos motyvus čia neįmanoma surašyti. 
Savaip atpasakosiu:

— Vieną kartą visiems laikams turime 
aiškiai, tikrai pasakyti, kokių Lietuvos 
sienų reikalaujame. Visų pirma patys lie
tuviai turi žinoti, kur prasideda ir kur 
baigiasi Lietuva. Eitkūnai ir Zarasai nėra 
kraštutinės Lietuvos sienos.

— Rytuose ir Pietuose Lietuvos sienos 
turi eiti nuo XVI a. iki XX a. žinomąja 
Propriae Lituania linija. Tai etnografinė, 
istorinė, vietomis ir kalbinė lietuvių sie
na. Ištisa eilė istorinių, etnografinių lie
tuviškų vietovių lieka už Propriae Litua
nia rytuose. Bet mes nenorime reikalauti, 
kas mums nepriklauso, kaip ir neturime 
išsižadėti mums teisėtai turinčių priklau
syti žemių. Kai kuriose Prop. Lituania 
ribose šiandien gyvena „tuteišiškai“ kal
bantieji. Jie yra lietuvių kilmės žmonės, 
ilgose svetimųjų okupacijose priversti pa
sisavinti svetimų žodžių. Daugelis jų ne
žino savo tautybės. Slavų spaudžiami jie 
bijosi pasisakyti lietuviais. Bet jie nei 
gudai, nei lenkai, nei rusai, ir tai jie žino.

— Propr. Lituania sienos labai artimos 
vadinamajai 1920 metų Lietuvos-Sovietų 
Rusijos sutartimi pasirašytai sienai, ku
rią sovietai sulaužė 1939 metais, Lietuvai 
pripažindami tik nedidelę dalį jų pačių 
pripažintų žemių. Bet sutartis lieka sutar
timi, ir žodžių iš rašto nei dantimis neiš- 
grauši. Vietomis 1920 metų sutartimi sie
na net ėjo Lietuvos naudai, lyginant su 
Prop. Lituania linija.

— Vakaruose lietuviai dar daugiau mig 
lose braidžiojo, neišmanydami, griebtis už 
Potsdamo sutartimi priskirtosios Prūsijos, 
ar kitaip spręsti Vytauto Didžiojo neper- 
kirstą mįslingąjį mazgą. Mūsų spaudoj 
tuo reikalu daug rašyta, ginčytasi, barta- 
si. Daugiausia, kad mes patys per mažai 
siekiame Prūsijoje. Prūsų-lietuvių reika
las mane išskirtinai domino dar nuo gim
nazijos. vėliau universiteto laikų Lietu
voje. Daug tuo reikalu studijavau, galvo-

VLADAS MINGĖLA, JAV.

jau. Vakaruose daviau ribą, kuri paten
kins ir karščiausius lietuviškos Prūsijos 
entuziastus. Motyvai pagrįsti istoriniais 
ir kt. duomenimis, faktais.

— Baigus Lietuvos ribų problemą, 
..Naujienose“ 1964 birže’io mėnesį atspaus 
dinta didelio dėmesio verta M. Gelžinio 
studija, antrašte: Goettingene perrašoma 
Maž. Lietuvos istorija. Didž. gerbiamas 
M. Gelžinis, naudodamasis vokiečių moks 
lininkų duomenimis, mums, lietuviams, 
paskelbė, kad Goettingene vokiečių moks
lininkai iš esmės keičia Prūsijos istoriją, 
sau nepalankius duomenis nuslėpdami ar 
naikindami, stengdamiesi įrodyti, kad prū 
sai ir lietuviai buvę negiminingos tautos, 
kad lietuviai plėšikavimo tikslais puolę 
Prūsiją ir prūsus, kad prūsai, Prūsija pri
klausanti vokiečiams, germanams. Jie to
kiais melais remdamiesi spausdina dau
gybes knygų bemaž visomis Europos tau
tų kalbomis, lygiagrečiai naikindami tei
singus duomenis, objektyvias knygas. Tai
gi, esame liudininkai naujo vokiečių geno
cido, vykdomo prieš mūsų akis. Sekančios 
europiečių kartos augs minėto vokiečių 
melo šeriami. Teisingas lietuvių atsaky
mas vokiečiams, lenkams, rusams, gu
dams ar kitiems Lietuvos, lietuvių prie
šams būtinas. Manasis Lietuvos žemėla
pis bus vienas iš atsakymų įvairiems Lie
tuvos, lietuvių priešams.

— Ar apie Jūsų naują žemėlapį žino 
mūsų diplomatai, emigracinės Lietuvos 
vadovai?

— Kai kurie žino. Iš jų gavau sveiki
nančius atsakymus. Dar gyvas būdamas 
VLIKo pirmininkas Dr. A. Trimakas man 
parašė, kad jei kils tarptautinio masto 
klausimas dėl Lietuvos sienų, VLIKas 
kreipsis į mane, norėdamas pasinaudoti 
kad ir dar nebaigto naujojo Lietuvos že
mėlapio duomenimis, sienomis.

— . Draugo“ Nr. 149 Povilas Žičkus pa
skelbė straipsnį, raginantį kartą visiems 
laikams teisingai išspręsti Prūsų Lietuvos 
reikalą, jį teisingai pavaizduoti baigiama
me ruošti Lietuvių Enciklopedijos tome ir 
kitur. Ką tuo reikalu pasakytumėte?

— Daugiau tokių rašinių! Lietuviai per 
daug apkiautę gyvybiniuose mūsų tautai 
reikaluose. Jie mieliau užsiiminėja kas
dieninėmis, dažnai plačiai garsinamomis 
smulkmenomis, nei esmiškai svarbiais rei 
kalais. Kas gali būti svarbesnio, kaip tei
sėtų savo tautai plotų reikalavimas? Kai 
kurie mūsų mokslininkai bijosi drąsiai 
teisingo lietuviškų reikalų gynimo, nes, 
esą, užsieniečių raštuose jie nerandą mū
sų pretenzijas paremiančių pasisakymų. 
Ką tik mūsų minėto Goettingeno vokiečių 
mokslininkų moksliniai darbai yra nau
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jausias atsakas tokiems sulepusiems lie
tuvių mokslininkams. Argi negalima gal
voti lietuviškai, jei svetimieji tokiam lie
tuviškam galvojimui nepritaria?! Aišku, 
nuosaikiam, argumentuotam galvojimui, 
išvadoms. Sakysime, kai kurie lietuviai 
vis negali išdrįsti Vytauto Didžiojo vadin
ti karaliumi, nes dauguma užsienio kny
gų jį vadina kunigaikščiu ar didžiuoju ku
nigaikščiu. Panašaus vergiško pataikavi
mo Lietuvos priešams lietuviuose pilna.

— Kaip Prūsijos Lietuvos reikalą pa
skelbs Lietuvių Enciklopedija, nebūdamas 
jos artimu bendradarbiu, nežinau. Galima 
spėti, kiekvienas rimtas rašinys, studija 
ar pan., griežtai lietuviškai pasisakanti už 
lietuvišką Prūsiją, duoda naujo ir paleng
vina mūsų mokslininkams. Tikėkime, Lie
tuvių Enciklopedijos lietuviško tomo re
daktorius, gerb. dr. V. Maciūnas, lietuviš
kos Prūsijos reikalą pristatys akademi
niame lygyje ir lietuviškai.

— Kokie didžiausi sunkumai buvo ku
riant naujus Lietuvos žemėlapius?

— Sunkumų, painiavų, neaiškumų bu
vo daug. Visus juos nors suminėti užim
tų per daug vietos. Tesuminėsiu vos ke
letą:

a. Propriae Lituania ribos. Tuo reikalu 
perversta daugybė žemėlapių. Kilo neaiš
kumų, raštu kreipiausi į kai kuriuos mū
sų istorikus. Jinai išvesta.

b. Lietuvos sienos Vakaruose, tai yra 
Prūsijos klausimas. Varčiau ne tik pla
čiau žinomus žemėlapius, bet ir senuo
sius, kelių šimtų metų. Jie pilnai neiš
sprendė. Talkos ieškojau istoriniuose duo 
menyse. Iš įvairių šaltinių surankiojau 
lietuviams naudingus skaičius, datas. Į 
klausimą pažiūrėjau ne vien geografinės 
kasdienybės plokštumoje. Čia vėl įeina 
istoriniai, politiniai reikalai. Šiuokart, 
iki žemėlapis neišspausdintas, plačiau ne
noriu pasisakyti.

c. Lietuviškų vietovardžių klausimui 
prūsų Lietuvoje, t.y. Prūsijoje. Vietovar
džių pagrindu ėmiau dr. A. Salio sudarytą 
ir Lietuvių Enciklopedijos išleistą vardy
ną. Bet jis nepilnas. Trūko ištisos eilės 
vietovių. Raštu kreipiausi į mūsų kalbi
ninkus. Naudojausi įvairiomis knygomis. 
Sudariau kiek buvo įmanoma geriausiai, 
tikslingiausiai.

Kliuvinių buvo kur kas daugiau. Saky
sime, JAV-se nepavyko rasti pokarinių 
Prūsijos žemėlapių. Iš Vakarų Vokietijos 
pavyko gauti vieną, bet jis teapėmė dalį 
teritorijos. Tas žemėlapis buvo išleistas 
Didž. Britanijos Karo ministerijos. Para
šiau į Londoną laišką, išdėsčiau jiem savo 
rūpestį ir reikalą, ir po kelių savaičių 
Anglijos Karo Ministerija tą žemėlapį 
atsiuntė apdėtu išperkamu mokesčiu. To
kiu būdu gavau tokius būtinus žemėla
pius.

— Nelengvas taip pat ir iliustracinis 
redagavimas. Ačiū Daumantui Cibui, la

bai pigiomis kainomis jis sutiko pagamin
ti svarbias nuotraukas, kurių jis turėjo 
savo ir kituose archyvuose.

— O jau topografinis bei geografinis 
žemėlapio išdėstymas — vėl kita proble
ma. Visą šios srities slegiantį svorį pasi
ėmė ant savo pečių topografijos pulkinin
kas Juozas Andrius. Mudu daug valandų 
kartu ir pavieniui praleidome studijuoda
mi, pakeisdami vietovių dydžius iš vieno 
į kitą mastelį. Esame padarę keletą žemė
lapio juodraščių. Visus pagrindinius ap
skaičiavimus, išdėstymus, braižymus darė 
Juozas Andrius, o aš kiek galėdamas jam 
talkinau. To darbo darbelio buvo daug! 
Tūkstančių darbo valandų tam prireikė. 
O kur dar to žemėlapio pabaiga?!

— Ar tik vieną Lietuvos žemėlapį ruo
šiate?

— Du. Vienas, didysis, mastelio 1:400. 
000. Antrasis, mažasis, 1:1.000.000 maste
lio. Tačiau abejų sienų ribos vienodos, 
tik vaizdinis bei duomeninis apipavidali
nimas kiek skiriasi.

— Ar turime bent vieną panašų: ilius
truotą, dokumentuotą ir lietuviškai tei
singą žemėlapį?

— Bent aš negirdėjau.
— Visokius leidinius ar spaudinius lei-

(Nuke’.ta j 3 psl.)

MIRĖ DR. V. TERCIJONAS
(E) Rugsėjo 12 d. New Yorke mirė gy

dytojas, visuomenės veikėjas Dr. Vincas 
Tercijonas, sulaukęs 76 metų amžiaus.

Buvo gimęs 1890 m. Marijampolės apy
linkėj, medicinos mokslus baigęs Maskvo
je. Nepriklausomoje Lietuvoje tarnavo 
Sveikatos departamente, gydytojo parei
gas ėjo Kauno vaikų ligoninėje, Vytauto 
Didžiojo Universiteto vaikų klinikoje, kar 
tu versdamasis privačia praktika. Akty
viai veikė Kūdikių gelbėjimo draugijoj, 
Lopšelio, Pieno Lašo, Motinos ir Vaiko 
globos draugijoj, Kovai su džiova draugi
joj ir kitur. Emigravęs į JAV, reiškėsi Su 
sivienijime Amerikos Lietuvių (SLA).
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ATLEISK MUMS, KAIP IR MES 
ATLEIDŽIAM

Tą „Viešpaties maldos“ prašymą mes 
dažnai kartojam, neretai gal visai negal
vodami apie jo prasmę. Iš tikro gi prašyti 
atleidimo ir atleisti yra du skirtingi da
lykai.

Jei tu, sakysim, autobuse užlipai kitam 
ant kojos ir atsiprašei, jau viskas tvarkoj. 
Jei kitas tau koją numynė ir atsiprašė, 
tau dar tebeskauda... Jei tu kitam pada
rei žalos ir jis tau dovanojo, tuo inciden
tas ir užbaigtas; jeigu gi kitas sulaužė
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tau, sakysim, kėdę, atsiprašė, ir tu jam 
dovanojai — tu pasilieki su sulaužyta 
kėde.

Kristus, kalbėdamas apie atleidimą, pa
sakė tokį palyginimą (Mt. 18,23-35). Ka
ralius, darydamas apyskaitą su savo tar
nautojais, rado vieną, kurs jam buvo sko
lingas milžinišką sumą — 10.000 talentų. 
Ir kadangi neturėjo iš ko atiduoti, kara
lius, pagal tų laikų papročius, įsakė par
duoti jį ir jo šeimą vergais. Tarnas puolė 
ant kelių ir meldė pasigailėjimo, žadėda
mas kaip nors sutaupyti ir grąžinti skolą. 
Karaliui jo pagailo; jis suprato, kad to
kios sumos tarnas niekada nesutaupys, 
taigi jis jam dovanojo visą skolą. — Tas 
tarnas gi, vos išėjęs iš karaliaus rūmų, 
sutiko savo draugą, kurs jam buvo sko
lingas nedidelę sumą — 100 denarų. Pa
reikalavo tuojau grąžinti; ir nors šis mel
dė palaukti dar truputį, nenorėjo apie tai 
nė girdėti, smaugė jį ir perdavė teismui. 
Už nedidelę skolą, nors jam pačiam prieš 
keletą minučių buvo dovanota didžiulė 
skola.

Taip jau yra: jei žmogus pats kaltas, 
jis noriai apeliuoja į gailestingumą; o jei
gu kitas jam nusikalto, jis reikalauja tei
singumo. Tiesa, įstatymas jo pusėj, nes ir 
maža skola yra skola, ir ją reikia atiduo
ti, ir skriaudą reikia atitaisyti. Bet kiek
vienam, kurs tada girdėjo Kristaus pamo-
kymą ar dabar jį skaito Evangelijoj, aiš
ku, kad tas tarnas turėjo atleisti savo 
draugui, nes juk ir jam buvo atleista.

Kristaus palyginime karalius, kurs 
daug atleido, yra Dievas, atleidžiąs žmo
nėms nuodėmes, nors jos ir didelės būtų, 
jeigu tik žmogus prašo. Bet už tai žmogus 
turi atleisti savo artimui; ir ne tik taip 
sau atleisti, o dėl to, kad Dievas jam dau
giau atleido.

Jei tu atleidi tam, kurs gatvėje netyčio
mis tave stumtelėjo ir atsiprašė, tai juk 
menkniekis, ir nedidelis atleidimas. Jei 
atleidi tam, kurs tave įžeidė, nes neišsi
moka pyktis ir sau nervus gadinti. — pro
tingai pasielgi. Jei dovanoji skolą kaimy
nui, matydamas, jog jis taip vargingai gy
vena ir neturi iš ko atiduoti, ir tau jo gai- 
la, — tai labai girtinas žmogiškas jaus
mas ir humaniškas pasielgimas. Bet visiš
kai krikščioniškas atleidimas bus tada, 

i jei atleisi savo artimui su ta mintimi, kad 
Dievas tau atleistų, prisimindamas tą pra 
šymą iš „Tėve mūsų“ maldos.

Kas gi nesugeba ir nemoka ir negalvo
ja atleisti, tas pats save nuteisia ir pa
smerkia, nes tada jo kasdieninė malda
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skamba taip: „Neatleisk man mano kal
čių, kaip ir aš neatleidžiu savo kaltinin
kams“.

Kunigas Vincas > -

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
ECCLES — spalio 11 d., 12 15 vai.
BRADFORD — spalio 11 d„ 12.30 vai.
NOTTINGHAM — spalio 18 d., 12.30 vai.
ROCHDALE — spalio 25 d., 12 vai.
STOKE-on-TRENT — spalio 11 d., 12 vai., 

Tunstall.
DERBY — spalio 18 d., 11 vai., Bridge Gt.
WOLVERHAMPTON —spalio 25 d., 11 v., 

St. John's Square.

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

KRISTIJONO DONELAIČIO

METAI
(3)

c) Enskio samprotavimai
Bužas, kaip anksčiau Pričkus ir Lauras, 

filosofuoja apie užgimstančių „ponačių“ ir 
būrų lygybę ir vėlybesnį išsiskyrimą. Ta
čiau ponai be būrų negali gyventi, nes tik
tai iš jų darbo maitinasi.

Pričkus skundžiasi, kad ponas ne tik 
apibara, bet ir apkula, jog „dėl to bau- 
džiauniks pradeda juoktis“ ir jo, šalty- 
šiaus, neklausyti. Taip atsitiko su tinginiu 
Slunkiumi, kuris subartas jam pagrasino. 
Pričkus prisimena savo jaunystę ir skun
džiasi nepagerbta senatve:

Taip aš, mislyk tikt, gailiuosi pasenusio 
kuino: 

nes jis trylika metų, man šuoliais jodi
nėjant, 

po balnu mane viežlybai į baudžiavą 
vilko.

Ogi manęs, želėk, Dieve! nuplikusio tar
no, 

jau visai nei šis nei tas susimilt nesu
pranta.

Pričkaus skundą palaiko Enskys, pri
mindamas, kad ir jis gailisi savo „nudi
lusio stungio“ (briedkriaunio), kuris try
lika metų jam ištikimai tarnavo. Tuo tar
pu jam, nuvažiavus į šilą pasivogt medžių, 
kad galėtų kasmet „mezliavą mielą amt- 
monams mokėt“, teko ne kartą pliekti.

Toliau Enskys pasakoja apie savo kai

mynus Pelėdą ir Slunkių. Jie esą nepa
prastai apsileidę nevalyvos:

Trobos smirdų tų, kad jas kas nor įsi- 
tėmyt, 

nei pustynės iš visų pašalių pasirodo. 
Kad aukštyn žiūri, pamatai sudriskusį 

kraiką, 
ant kurio sklypus nuplėštus klestina vė

jai, 
kad viens čia, kits ten nuo stogo ritasi 

lopas.

Bet apačioj, kad jų butus biaurius pa
žiūrėsi, 

tuo juos, kaip staldus ar kiaultvarčius, 
■v pamatysi:

nes, kur tik žiūri, visur mėžinys pasiro
do. 

Kartą, sutikęs Pelėdą, mėgino jį pamo
kyti ir smarkiai subarė. Tačiau Pelėda, 
beržinį nusitvėręs, siekė jo nugaros ir, jei 
ne Seimas, „ant vietos būtų numušęs“.

d) Dočio piktos išdaigos
Taip besikalbant, žemė „virpėti paga

vo“, ir išsigandę svečiai išsilakstė. Pasi
rodo, kad Dočys su šešiais kūlikais taip 
nesvietiškai kūlė žirnius, kad nė pelės ne
drįso kribždėti.

Dočio jau toks paprotys: kiekvienais me 
tais, „iškuldamas savo javus, išgandina 
svietą“, kad net kai kurie savo namus pa
lieka. Be to, jis didelis girtuoklis ir daž
nai į karčiamą bėga. Maža to: 

Bet moteriškė jo, linų grįžtes nusinešus 
ir slaptoms pardavus, vis paragaudama 

siurbia.
O dar to negana, bet ir vaikus nusive

dus 
ir į tėvo prieglobstį pasodinusi, maukia.
Praėjusiais metais Plaučiūnas į krikšty

nas pasikvietė Kasparą, Bleberio tarną, 
Dočį, Krizą ir Laurą. Susirinko ir ne
kviestų svečių. Besivaišindami Lauras su 
Dočiu pradėjo nešvankiai bartis. įsigėrę 
prisidėjo ir kiti:

Kubas su Lauru, garbingo Kasparo žen
tu, 

ir Mikols, ant kiemų statyts pakamose, 
su kitais draugais ant Dočio umaru šo

ko.
Štai, tuojaus visi, kaip kudlas koks su

sivėlęs, 
raičiojos ant aslos ir taipo mėsinėjos, 
kad viens nosies, kits ausiu girdėt nepa

laikė.
Ypačiai Dočį taip nesvietiškai pagadino, 
kad jį jo vaikai lovyj vos parnešė gyvą. 
Dočio pati Pimė su kitomis moterimis— 

Gryta, Selmyke, Berge ir Jeke — puolėsi 
ji gydyti. Tačiau Dočys, užuodęs tepalų 
kvapą, moteris su vaikais išmušė laukan 
ir dar vaikus apkūlė.

e) Seimo samprotavimai
Seimas pertraukia Krizo pasaką ir ap

gaili senovės dienas, kada prūsai vokiškai 
nemokėjo ir nepažino nei kurpių, nei sa- 
pagų. Anot Seimo, lietuvninkams nepri
tinką nešioti klumpių, nes jų tėvai negy- 
rę: dar labiau netinką dėvėti sapagų (ba
tų), nes tai prancūzų įvesta „maniera“.

Tėvai, neturėdami mokyklų, „iš galvos 
šventus mokinosi mokslus“, dėl to ir ne
sielgė taip, kaip dabarties žmonės, kurie 
iš bažnyčios tuoj į karčiamą skuba ir girti 
„ant aslos vemdami tąsos“.

Seimas prikiša, kad kai kurie tėvai net 
vaikus „į karčiamą velka“ ir jų akivaiz
doje pešasi. Tuo tarpu mokyklai ir ponui 
pinigų nebeturi. Atsiranda Paikių ir 
Vanšbų, kuriems niekas negali įtikti:

Paikius ant lytaus, ant giedros barasi
Vanškus.

Viens taria, per šviesu, kitam negana 
šviesybės;

šiuilė šiam negera, o ans pamokinimą 
peikia.

Šulmistras keliems per jaunas ir nieką 
nemoka, 

o kitiems tas pats per sens ir blogs pa
sirodo.

Nenaudėliai, „nesvietiškai glūpas akis 
užsipylę“, net kunigus pradeda kritikuo
ti. Tačiau yra ir gerų lietuvninkų, kurie 
ir patys mandagiai elgias ir savo namus 
„pridabodami valdo“. Visuomet betgi pa
saulyje gerųjų buvo mažiau, nei „nelabų
jų irgi bedievių“. Klaidingai buvo mano
ma, kad tik šveisteris (šveicarietis) ir 
prancūzas pataiko žmones suklaidinti, o 
tiktai vokiečiai „vogt ir keikt nesigėdi“. 
Pasirodo, nuo jų neatsilieka ir lietuvnin
kai, į kuriuos Seimas nuoširdžiai kreipias:

Ak, lietuvninkai, širdingi mano brole
liai!

Ben nesilyginkim akliems šio svieto be
dieviams, 

ir n'atbokim, kad į mus žiūrėdami bloz- 
nai 

šypsos ir, glūpus štukius pramanydami, 
juokias.

Pagaliau Seimas skelbia, kad jau žiema 
artėja, ir ragina pasišildyti namus ir pa
taisyt galvijų stonias. Skirstantis linki po 
visų švenčių naujmetį sulaukti ir vėl kai
myniškai susirinkti pasikalbėti.

IV. Žiemos rūpesčiai
Pagaliau paskutinėje „Metų“ dalyje K. 

Donelaitis pradžioje duoda ryškų žiemos 
vaizdą ir aprašo vilkų piktas išdaigas.

Toliau atskiri veikėjai (Pričkus, Enskys 
ir Seimas) ginčijasi apie miško vogimą, o 
Pričkus perspėja dėl ugnies. Kyla gaisras, 
ir Dočys patenka į teismą.

Keliaudamas į Karaliaučių, netikėtai 
miršta Pričkus. Seimas bara ponus ir ra
mina vargdienius, o lietuvninkų niekini
mu nusiskundžia Lauras.

Ketvirtoji dalis baigiasi Seimo nurami
nimu, prisimenant gražią jaunystę.
a) Žiemos narsai

Šiaurys vėjas su šalčiais sukausto že
mę. Baigiasi adventas, ir artinasi Kalėdų 
šventės, atnešdamos laukiamą žiemą. Ji 
puošni ir gėlėta:

Tikt dyvai žiūrėt, kaipo barzdoti pušy
nai 

su savo kuodais garbanotais visur pasi
rodo 

ir, nei puderuoti ponaičiai, stov įsirėmę. 
Žvėris žiema suvarė į girias, o žmones 

— „pas kūkalį mielą“. Žvėrys neturi kuo 
šilčiau apsirengti, o žmonės turi ir šiltų 
trinyčių ir vilnonų bei kailinių.

Iš girios išlenda išalkę vilkai, kurie per 
ištisus metus draskė galvijus. Autorius 
kreipiasi į žiemį, kad išnaikintų vilkų gi
minę, ir primena medžiotojams ir miški
ninkams, kad ir jų pareiga pašaudyti vil
kus.
b) Ginčas dėl miško vogimo

Pričkus, šnairomis į Kubą žiūrėdams, 
bara būrus už slunkiškumą ir vagystes. 
Svetimtaučiais (lenkas, žydas ar vokie
tis) jis nesistebi, — tokia jau jų prigimtis: 

Ale ką mislijat, kad toks tūls randasi 
smirdas, 

kurs, lietuviškai kalbėdams, pradeda 
branyt, 

ir visai n'atboj, kad Krizas Krizą pri
gauna?

Dar blogiau, kad įsigėrę būrai giriasi 
miško prisivogę. Nuostabu, kad tokie dar 
skundžiasi ponais, esą, „jie paskutinį la
šina kraują“.

Enskys mandagiai kreipiasi į Pričkų, 
prikišdamas, kam šis išdarko „lietuvnin
ką nabagėlį“, pasakydamas visas jo šel
mystes. Juk visi panašiai elgiasi. Ir pats 
Pričkus, jaunas būdamas, vogęs mišką. 
Tiesa, reikia liautis vogti, bet tik dėl to, 
kad jau gana „liesininks koravojo“.

Seimas nesutinka su Enskiu. Jis ragina 
išlaikyt gerą lietuvio vardą, nes visi juos 
myli ir net jų drabužius vilki. Pagaliau 
vagystę pats Dievas uždraudė.

(Bus daugiau)
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Skaitytųjų (ttiSkai
LIETUVIAI SPORTININKAI IR

NAUJAS LIETUVOS ŽEMĖLAPIS

Atviras laiškas p. Algirdui Gustaičiui, 
Los Angeles, JAV

Ponas Algirdas Gustaitis iš Los Angeles 
(JAV) sielojasi, kad amerikiečiai lietu
vius sportininkus, atvykusius Amerikon 
sovietų komandų sudėtyje, sąmoningai 
vadina rusais (plg. „Europos Lietuvio“ 
Nr. 34 iš š.m. VIII. 25 d.). Jo paaiškinimai 
amerikiečių žurnalistams Amerikos laik
raščiuose nebuvę spausdinami.

Mes, Vokietijos Federalinėje Respubli
koje gyvenantieji lietuviai, taip pat pyks
tame dėl tos pačios priežasties, bet pas 
mus, Vokietijoje, yra toks skirtumas, kad 
kreipimasis į vokiečių laikraštininkus bū
na sėkmingas. Štai vienas pavyzdys sėk
mingos intervencijos: „Hamburger Abend 
blatt“ 1964.VIII.12 d. išspausdino Ham
burgo lietuvių klebono kun. Šarkos laišką 
„Žalgirio“ irkluotojų tautybės reikalu. 
Daug tuo pačiu reikalu pasiekė prieš ke
letą metų redaktorius Valteris Banaitis 
Miunchene. Mes priėjome išvados, kad 
vokiečių laikraštininkai ne iš blogos va
lios, bet iš nežinojimo lietuvius sportinin
kus sovietų ekipose kartais pavadina ru
sais; sovietai jų gi lietuviais nepristato! 
Nežiūrint to, štai kokius kun. Šarkos žo
džius nesivaržė išspausdinti „Hamburger 
Abendblatt“: „Klaidingas pavadinimas 
mūsų sportininkų tautybės mus, lietuvius, 
tiek tremtyje, tiek Sovietų Rusijos oku
puotoje tarybinėje Lietuvoje labai įžei
džia, nes kiekvienas lietuvis siekia savo 
tėviškės laisvės ir nepriklausomybės“!

Palankumas lietuvių siekimams tiek jų 
tautiškumo išlaikymui, tiek valstybės ne
priklausomybės atstatymo reikalavimams 
yra būdingas Jtakingajai daliai šiandie
nės vokiečių vyriausybės ir visuomenės. 
Šitą faktą pastebėjo ir atžymėjo lietuvių 
vadovaujantieji veiksniai užsienyje. Štai 
Amerikon iš Vokietijos nuvykęs VLIKo 
Vykdomosios Tarybos pirm. p. Jonas 
Glemža prieš VLIKo plenumą 1961.XI.25- 
26 d. pasakė tokius žodžius: „Su pasiten
kinimu galima pabrėžti, kad mūsų draugų 
skaičius Europoje nuolat didėja. Ši drau
gystė pasireiškia įvairiomis formomis bui 
tiniame, kultūriniame ir politiniame gyve 
nime. Pastebimas didesnis vokiečių val
džios, įvairių įstaigų palankumas lietuvių 
bendruomenės reikalams. Šios įstaigos nu 
mato paskirti nemažą sumą (300.000 DM) 
papildomų lietuvių gimnazijos trobesių 
statybai, remiami kultūriniai« užsimoji
mai“.

Numatytoji suma buvo paskirta, gimna
zijos naujasis trobesys jau stovi. Šiandien 
beveik kiekvienas didesnis lietuvių kultū
rinis parengimas Vokietijoje paremiamas 
Federalinės valdžios finansinėmis subsidi
jomis.

Kai dėl spaudos, žurnalų, laikraščių, tai 
ypač vokiečių tremtinių leidiniuose rodo
mas supratimas Pabaltijo tautų likimui ir 
aspiracijoms. Kaip tik tie sluoksniai, ku
rie nenori ir negali atsisakyti savo Ryti
nės Vokietijos tėviškių (Rytprūsių, Pome
ranijos, Silezijos), tiesia ir pabaltiečiams 
ranką mūsų kovoje. Visa tai čia rašau, 
nes p. Algirdas Gustaitis ir kai kurie kiti 
lietuviai-amerikiečiai į šiuos faktus nėra 
atkreipę dėmesio, nes kai kurie jų pasireiš 
kimai Amerikoje rodo, kad jie nestebi 
Europoje vykstančio gyvenimo ir idėjų 
evoliucijos, bet operuoja sąvokomis, ku
rios gal buvo teisingos prieš 30 metų.

Štai į mano rankas pateko iš užjūrio 
gauta iškarpa straipsnio „Naujo Lietuvos 
žemėlapio belaukiant“ („Tėviškės Žibu
riai“ iš 1964.VII.30), kuriame aprašomi 
p. Algirdo Gustaičio kartografiniai darbai 
piešiant Lietuvai naujas valstybės sie

NAUJAS LIETUVOS ŽEMĖLAPIS
(Atkelta iš 2 psl.)

džiant tariamasi su leidėjais. O gal sugal
vojote apsieiti be leidėjo? Jeigu taip, kaip 
manote nugalėti piniginius sunkumus? 
Juk pats nesi turčius.

— Tikiu lietuvių tauta ir taip pat pa
sitikiu lietuviais. Ko būtų verta tauta, 
jei neįstengtų išleisti (ar nenorėtų!) gy
vybinės svarbos žemėlapio. Pradėjau be 
jokio leidėjo užtikrinimo. Šiuo metu dar 
nenorėčiau visų kortų atskleisti. Tik aš 
tikiu, o taip pat tegu tiki ir pasitiki mūsų 
spaudos skaitytojai — žemėlapis bus iš
leistas!

Algirdas Gustaitis — įdomi asmenybė. 
Jis kūrybingas, darbštus, jame slypi visa 
enciklopedija vis naujų ir naujų lietuviš
kų sumanymų. Jis visur suspėja ir daug 
padaro Lietuvai svarbių darbų.

Kad ir su šiuo žemėlapiu. Jis yra dide
lio formato, ant grindų pasitiesęs (kur 
gausi tokio dydžio stalą?) jis rinko vieto
vių, miestų pavadinimus, ant kurių segio
jo jau paruoštas iliustracijas, o šalia jo 
gulėjo kortelėse surašyti istoriškai svar
būs, kondensuoti, duomenys. Ak, to darbo

darbelio, pagalvojau pats, jam užteks dar 
keliems metams. Bet jis rūpinasi amžinu 
ir Lietuvai labai svarbiu garbės reikalu. 
Algirdas Gustaitis pasiryžo visas mūsų 
istorikų, politikų ir geografų klaidas ati
taisyti.

Lietuvių tautai ir pasauliui rengiamas 
reikšmingasis Lietuvos žemėlapis, kuris 
turės pakeisti net mūsų galvoseną Lietu
vai priklausančių žemių atžvilgiu.

Šio žemėlapio sienos rytuose ir pietuo
se, spėju, eis maždaug pagal 1920 m. lie
pos 12 d. Lietuvos ir Sovietų Sąjungos 
pasirašytąja sutartimi ir nustatytąja sie
nos linija. Algirdas Gustaitis dar tuo rei
kalu autoritetingai savo nuomonės nėra 
pasakęs. Aš tačiau tikiu, kad Rytprūsiuo
se mūsų siena eis, t.y. ribosis, Pregelio 
upe. Tuo būdu visas „Kaliningradas“ pri
klausys Lietuvai. Rytuose ir pietuose, o 
ypač siena su Sovietų Sąjunga ir Lenkija 
mūšų siena bus kiek kitokia. Aišku: Su
valkai, Seinai, Lyda, siena turėtų eiti už 
upės Beržūnės-Bereznica, kiek atokiau 
nuo Lietuvos. Toliau siena eis apie Mins
ką. Aišku, Pastovis, Breslauja bus toli 
mūsų pusėje ir taip eis iki Dauguvos.

nas... Niekas, be abejo, negali drausti p. 
A. Gustaičiui piešti idealinį Lietuvos že
mėlapį. Bet ir mes, lietuviai-europiečiai, 
turime teisę iš mūsų tautiečių Amerikoje 
reikalauti tolerancijos dėl mūsų „votum 
separatum“. Atrodo, kad, gyvendamas to
li nuo Europos gyvenimo tikrovės, p. A. 
Gustaitis ir jam prijaučiantieji dar nepa
galvojo apie jų darbų pasekmes. Jaučiu 
pareigą priminti, kad Vokietijos Federali
nės Respublikos vyriausybė ir šiandien te
belaiko 1937 m. Vokietijos sienas legali- 
nėmis ir dar nėra atsisakiusi nuo Rytprū
sių, kurių bent pusę p. A. Gustaitis nori 
priskirti prie ateities Lietuvos. Todėl to
kio žemėlapio su praplėstomis Lietuvos 
sienomis platinimas bus nedraugiška de
monstracija Federalinės Vokietijos atžvil
giu. Sunku bus įtikinti vokiečius, kad A. 
Gustaičio žemėlapiai tėra privataus as
mens darbas. Kaip 1961 m. Mantvydo že
mėlapio „Karyje“ atgarsis parodė, jis bu
vo suprastas, kaip visos lietuvių išeivijos 
politinių pretenzijų pareiškimas.

Kiekvienam aišku, kad naujų teritori
nių reikalavimų skelbimas žemėlapių for
ma šiandien mums neatneš politinės nau
dos. Tuo tarpu mūsų išeivijos kultūriniam 
- buitiniam gyvenimui jis padarys žalą, 
kurią pajusti turėsime mes, Vokietijos lie
tuviai. Mūsų draugai bus apvilti, o mūsų 
priešų nuomonė gaus naują argumentą 
prieš mus. Bus sukompromituota tiek lie
tuviškoji politika, tiek lietuviškasis moks 
las. Esu tos nuomonės, kad yra visiškai 
klaidinga taktika mokslinius tyrinėjimus 
sieti su politika. Mokslinis tyrimas turi 
būti atliktas pagal mokslo metodus ir 
ir mokslinio objektyvumo dvasioje, neda
rant jokių politinių išvadų ir reikalavimų. 
Medžiaga apie lietuvybės praeitį, visur, 
kur ji pasireiškė, neišskiriant Prūsijos, tu 
ri būti renkama ir tiriama. Dėl objekty
vaus ir rimto lituanistikos tiriamojo dar
bo net mūsų priešai negalės mums nieko 
prikišti. O politinius - teritorinius klausi
mus turėtų spręsti tik atsakingos politinės 
institucijos, išeidamos iš internacionali
nės teisės principų, tikslingumo ir politi
nių pasekmių apsvarstymo.

Apie lietuvybę senojoje Prūsijoje, tiek 
Mažojoje Lietuvoje, tiek už jos ribų esan
čiame Karaliaučiuje, kur XVI-XVIII a. 
buvo lietuviams skirta bažnyčia, Federa
linės Vokietijos archyvuose išliko gan 
daug beveik netyrinėtų archyvalijų. Goet- 
tingene Karaliaučiaus archyve tuo tikslu 
buvojant, pats buv. jo direktorius, dabar 
pensininkas, prof. Dr. K. Forstreuteris 
man, kaip lietuviui, liepė atnešti ir paro
dyti XVIII a. ranka rašytus Prūsijos gy
ventojų sąrašus, kuriuose nurodyta kiek
vieno valstiečio tautybė, taip kad galima 
nustatyti daugelio vietovių — Donelaičio 
laikų — lietuvių skaičių, jų pavardes; ten 
pat mačiau Karaliaučiaus lietuvių bažny
čios aktus ir kt. Šitaip jau antrą dešimtį 
metų dirbant lituanistinį tyrimo darbą Vo 
kietijos bibliotekose ir archyvuose, gero
kai nustebino p. Algirdo Gustaičio „Tėviš 
kės Žiburiuose" paskelbtieji žodžiai: „Kur 
galima arba kur įmanoma, net nesidrovi
ma sunaikinti unikumus, kurie yra prie
šingi vokiečių tezei paremti. Taigi, esame 
liudininkai kultūrinio, knygų naikinimo, 
genocido“.

Kadangi bibliotekose ir archyvuose 
kiekviena knyga ir aktų rišulys suinven- 
torizuoti, o p. A. Gustaitis Los Angelese 
tvirtina esąs „unikumų naikinimo Vokie
tijoje liudininku“, tad tegu nurodo šitų 
„sunaikintųjų unikumų“ signatūras ar 
bent sunaikintųjų veikalų metrikas ir var 
dus institucijų, kuriose tie sunaikinimai, 
liudininko teigimu, įvykę!

Dr. Povilas Rėklaitis
Marburg a.d. Lahn (Europa), 1964.IX.15.

LAISVALAIKIO MĄSTYMAI

Mielas Daktare Valterį,
Vakaras. Prieblandos valandos. Kasdie

nio triūso rūpesčiai susislapsto jau apte
musiuos kampuos, o aš sėdžiu ir mąstau.

Kada buvau Lietuvoje, tai mąstydavau 
apie tai, kaip vienas ir kitas ministeris blo 
gai ministeriaudavo, kaip aštrios politinių 
partijų kovos žlugdė mums tokią brangią 
demokratiją ir kaip vėlesni „diktatoriai“ 
žlugdė save pataikaudami protekcioniz
mui ir ugdydami korupciją. Mąstydavau 
irgi, kas reikėtų daryti, kad Lietuva, nors 
dar labai jauna, taptų vertinga Vakarų 
Europos kultūringų tautų nare. Kaip ir 
daugelis lietuvių, taip ir aš jų tarpe da
riau, kaip išmaniau ir kaip sugebėjau.

Kada palikau Lietuvą, atsidūriau emi
gracijoj ir gyvenu po svetima pastoge ir 
svetimųjų tarpe, aš pamiršau ir anuos blo 
gus ministerius, ir anas staugiančias poli
tines partijas, ir anuos išdidžius „diktato
rius“. Dabar, kada sėdžiu sau vienas ir 
mąstau, tai Lietuva, iš visų septynių di
džiųjų pasaulio stebuklų, yra vienintelis, 
didžiausias ir gražiausias. Kas man tie Ba 
bilonijos kabantieji sodai, kas man tos 
Egipto piramidės?! Ne Egiptas, bet Šauko
tas, mano gimtasis kaimas, jo sodai, trys 
liepos, kurių prieglobsty žaidžiau, žydras 
žvaigždėtas dangus, kuris laimino Lietuvą. 
Tokio Anglijoj ir sapne nepamatysi, — 
štai mano stebuklai. Lietuva šiandien yra 
man visuomet blizgantis, visuomet tvis
kantis švyturys. Jeigu aš mėginčiau ieško
ti dėmių, tai nepastebėčiau jo šviesos, o be 
šviesos aš tapčiau nuskurusiu ubagu - kla
jūnu.

Mielas Daktare, tik nemėgink manęs 
kaltinti, kad gyvenu ne realybe bet vaiz
duote ar iliuzijomis. Ne. Kada Lietuva bu
vo mano namai, aš, kaip ir visi lietuviai, 
stengiausi ją puošti, kaip išmaniau ir kiek 
galėjau. Šiandien, priešingai, Lietuva puo 
šia ir prasmina mano gyvenimą. Be jos 
šiandien aš bučiau didelis ir tuščias Nie
kas ir neapkęsčiau savęs. Šiandien kiekvie 
nas lietuvis yra man gražiausias žmogus 
pasauly.

Dabar, Daktare, gal suprasite, kodėl aš 
pamiršau visus blogumus. Jeigu Lietuva 
būtų mirusi, tai priminčiau seną romėnų 
patarlę: apie mirusius kalbėkime gerai ar
ba nieko. Bet Lietuva yra kankinė, kanki
nei gi padėkime.

Tiek mano laiško įžangos.
Gaila man to amerikiečio, kuris pasakė, 

kad lietuviai yra „The forgotten tribe“. O 
jeigu jis dargi pretenduoja būti dideliu 
politiku ar šiaip visuomenės vyru, vairuo
jančiu žmonijos likimą, tai gėda ne mums, 
lietuviams, bet jam — amerikiečiui (pa
tarčiau jam atsilankyti bent vienoj Ame
rikos lietuvių rengiamoj dainų šventėj).

Mielas Daktare, pasigendi ir sieloj ies, 
kad iš lietuvių tarpo neatsirado, jeigu ne 
pasaulinio, tai bent europinio masto žino
mų mokslininkų, daktarų, menininkų, po
litikų bei kitokių garsenybių. Žinoma, bū
tų labai nesmagu, jeigu mums tektų puoš 
tis Čaikovskiu todėl, kad jis būtų palaido
tas Kaune. Aš net nepatarčiau puoštis 
Dostojevskiu, nors jo duktė savo atsimini
muos ir rašo, kad jos tėvas dažnai primin
davęs ir liepdavęs vaikams nepamiršti, 
jog jis yra lietuvių kilmės. O jeigu atme
sime ir Čaikovskį ir Dostojevskį, tai ar 
mes, lietuviai, jau tikrai atsidursime des
peratiškoj padėty ir būsime priversti bliau 
ti, kaip alkani bejėgiai veršiai prie tuščio 
lovio?

Aš, mielas Daktare, nesišvaistysiu bend
rybėmis, bet minėsiu sritis ir asmenis.

MEDICINA. Dr. Avižonis, akių specia
listas. Tiek Berlyne, tiek Vienoje daug kar 
tų buvau paklaustas, ar pažįstu Dr. Avižo 
nį, nes jis plačiai žinomas ir žinovas ir au
toritetas Europos akių gydytojų tarpe.

Dr. Kuzma. Girdėjau Karaliaučiuje to
kius nusistebėjimus: „Keisti tie lietuviai. 
Važiuoja pas mus į Karaliaučių, o pas sa
ve turi geresnį chirurgą negu mes“ (vo
kiečiai).

MENAS. Sąmoningai ar nesąmoningai 
mes savinamės, pvz., kad ir Čaikovskį, ku 
ris gimė Maskvoj ir visą savo gyvenimą 
buvo gryniausias rusas. Bet tuo pačiu me 
tū ne tik kad pamirštame, bet vargu ar iš 
viso žinome tuos, kurie patys sakosi pir
muosiuose savo knygų puslapiuose, kad 
jie gimė Lietuvoje. Ir štai paminėsiu dvi 
pavardes.

Berenson — žymiausias meno žinovas 
ir autoritetas pasauly. Sutin — modernio
jo meno tapytojas, apie kurį rašoma ir 
kurio pavardė užtinkama moderniojo me
no enciklopedijoj. Tiesa, jie abu žydai, 
bet jie gimė Lietuvoj, ir juos užaugino Lie 
tuva. Vėliau Sutin gyveno Paryžiuje, o 
Berenson gyveno ir mirė Italijoj.

Su Čiurlioniu mums nesiseka. Mano, la
bai kuklaus meno mėgėjo, nuomonė yra to 
kia: jeigu Čiurlionis anais laikais būtų gy 
venęs ne Petrapily, bet Paryžiuje, jo pa
veikslai būtų visose pasaulio galerijose, jo 
menas būtų užėmęs daug puslapių pasau
lio meno istorijoj (paaiškinimas, kodėl 
taip būtų, išeitų iš šio laiško ribų).

Kitos garsios meno žmonių pavardės 
Europos, o gal ir pasaulinio masto: Dobu- 
žinskis, Berezovaitė (Londone), Kasiulis 
ir Moneys (Paryžiuje). Esu tikras, yra ir 
daugiau, apie kuriuos aš nežinau ir atsi
prašau, kad aš jų nepaminėjau.

Kauno teatras buvo kupinas talentų, 

ypač opera. Bet niekur nevažiavo, nesirek 
lamavo, todėl niekas apie juos nieko ir ne 
žinojo. O filmas? Juk turime jau ne vieną 
šio meno žvaigždę.

LITERATŪRA. Rašome daug, bet vis 
dar nepajėgiame išeiti į plačius pasaulio 
vandenis. Tačiau mūsų poezija, mano ma
nymu, labai stipri, ir mūsų poetai galėtų 
lygintis su bet kurio krašto poetais. Deja, 
poezijos kalba yra tokia, kad ji netinka 
versti į svetimas kalbas; išvertus netenka 
daug savo pirmykščio grožio.

J. Baltrušaitis buvo garsus poetas visoj 
Rusijoj. Aš, būdamas tais laikais dar tik 
gimnazistas, mokiausi jo eilių atmintinai.

TEISĖ. Roemeris, Beliackinas, Jakobso
nas buvo teisės profesoriai Lietuvos uni
versitete ir žinomi savo žiniomis už Lietu
vos ribų, ypač prof. Roemeris, atstovavęs 
Lietuvai Tarptautiniame Tribunole, Ha
goje (Olandijoje).

MOKSLAS. Kiek mes turime profeso
rių, skaitančių dirbančių įvairių kraštų 
universitetuose, aš jau ir nebesuskaitysiu. 
Aš tik prašyčiau juos: 1. nekeisti savo pa
vardžių, manant, kad kitokios yra skam
besnės negu lietuviškos, ir 2. kiekviena ga
lima proga drąsiai sakytis, kad jie yra lie
tuviai, ir duoti savo studentams galimai 
daugiau žinių apie Lietuvą; jeigu Lietuva 
atrodytų jums, ponai profesoriai, dėl ku
rių nors priežasčių per mažas objektas, 
tai ruoškite seminarus apie Pabaltijo kraš 
tus, net su Skandinavija imtinai; tik ne
pamirškite Lietuvos.

Štai, matote, mielas Daktare, vaizdas ne 
toks jau blogas. Aš esu irgi tikras, kad kai 
kurias svarbias sritis esu praleidęs ir gal

Dirbtinis nesusipratimas
AL. N. DIČPETRIS

Aš padėjau savo naujas, tik vakar krau
tuvininkui iš po nosies nukniauktas, odi
nes pirštines ant motociklo sėdynės šalia 
šalmo ir, pasitraukęs keletą žingsnių, at
sisėdau ant šaligatvio, tingiai atsiremda
mas nugara į milžiniško banko marmuri
nę sieną. Buvo vasara, patogus vasaros 
savaitgalio vidudienis; mano mechaniškas 
žirgas blizgėjo saulėje. Aš laukiau draugų.

„Neužilgo“, aš galvojau, ramiai kram
tydamas benzedrino tabletę, „aš pasileisiu 
per špygos nevertą pasaulį. Aš keliausiu 
su saule, 100 mylių į valandą, į pajūrį. Į 
pajūrio miestelį, kur dosnios lėlės manęs 
jau laukia tamsiose pop-garsais aidinčio
se kavinėse, kur naktį galima maudytis 
su batais, kelnėm, marškiniais... ir net su 
pirštinėm ir šalmu, bet tam reikėtų šio to 
stipresnio: benzedrinas tik pipirų žais
lai...“

„I pajūrį“, aš galvojau, „kur galima vi
siškai sustingti arba šėlt iki pasiutimo ir 
niekas tavęs už tai nekiš į pataisos namus 
nei baus užmokėt teismų tarnautojų, nei 
kaltintojų algų, jei žirgas greitas...“

Patenkintas, kad jau tuoj mano tarpko
jy dundės galingas motoras, kad visiškai 
neužilgo gal pasiseks išgąsdinti pėstinin
ką ar du, ar gal pervažiuot kokį juodą ka
tiną, ar net (yeah! yeah! yeah!) retos 
veislės kalę, aš išsitraukiau iš kišenės 
marihuanos cigaretę ir užsirūkiau. Tiesa, 
suplakė širdis, nes tai buvo vienintelis iš 
vakar vakaro kažkaip netyčia užsilikęs 
„ryferis“, bet, sekundę kitą padvejojęs, 
sekundę kitą meiliai į uždraustąją gėrybę

DIEVO KARALYSTĖS ŽINIOS
DABARTINIO PERVERSMO 

PRIEŽASTYS

Pasaulio mokytieji ir profesoriai paduo
da įvairias priežastis esamojo laiko per
versmui ir negalėjimui prideramai sutvar
kyti visuomenės reikalus. Nors ir kiekvie
nas jų turi šiek tiek tiesos, tačiau nė vie
nas nepateikia tikrosios — pradinės prie
žasties, kuri pagimdė kitas priežastis ir 
blogį iš viso. Pavyzdžiui, šiandien didieji 
diplomatai tariasi, kaip pašalinti pasaulio 
krizę. Kiekvienas jų paduoda savo suma
nytą vaistą, kaip pašalinti nesusipratimus 
ir sumišimą, bet padėtis eina vis blogyn su 
kiekviena praeinančia diena. Po kiekvie
nos konferencijos atsiranda daugiau nesu
sipratimų ir vaidų. Todėl žmonės klausia, 
kodėl tai darosi ir kur visa tai veda žmo
niją?

Teisingą ir protingą atsakymą pateikia 
tiktai Šventasis Raštas, Biblija, kuri vadi
nasi Dievo Žodžiu. Šita Šventoji Knyga 
nuodugniai aiškina apie pasaulio negales, 
ir joje parašytos pranašystės parodo, ko
kios bus galutinės pasekmės valdovų pas
tangų, kurie stengiasi įsteigti pasaulyje 
ramybę, šventraštis tai vienintelė Knyga, 
kuri teisingai paduoda praeities istoriją; 
taip pat yra teisinga informacija apie esa
mąjį laiką ir tikros žinios apie ateitį. Tik 
Dievo galybe vadovaudamasis protas te
galėjo pateikti žmogui tokį gausų informa
cijų rinkinį. Rašydamas apie minėtosios 
Knygos rašytojus, Apaštalas Petras sako: 
„šventosios Dvasios įkvėpti kalbėjo šventi 
Dievo žmonės“ (2 Petro 1:21.). Šv. Povilas 
gi sako: „Visa tai jiems atsitiko, kaip vaiz
duotas pamokymas, parašyta gi mums 

nemažai pavardžių esu ir nepaminėjęs. 
Atleiskite man.

Baigdamas, jeigu dar priminsiu, kad 
Lietuva gyveno sau tik 20 metų (t.y. ne
išgyveno net kūdikio amžiaus), tai mano 
išvardintieji pavyzdžiai turėtų kiekvie
nam lietuviui įkvėpti drąsos gyventi išdi
džiai. Aš nematau jokio reikalo, kodėl 
mes, lietuviai, turėtumėm būti pasmerkti 
aukotis „forinierių masei“.

Klausyk, Daktare, jeigu škotai, dėvėda
mi sijonus, sugebėjo įtikinti pasaulį, kad 
jie yra vyrai (ir dar kokie šaunūs!) ir, 
pūsdami pro avinų pūsles, irgi įtikino, 
kad jų birbynės yra muzika, tai negi mes, 
lietuviai, dėvėdami kelnes ir dainuodami 
puikias dainas, turėtumėm sunykti žemės 
dulkėse?!

Ko mums trūksta ir visuomet trūkdavo, 
tai'gerai organizuotos veržlios propagan
dos. O šiais laikais propaganda yra ypač 
svarbus ir galingas ginklas. Čia, Anglijoj, 
mes darome, ką galime, nors, deja, mūs 
čia.nedaug yra. Bet Amerikoj ir Kanadoj 
juk yra plačiausios ir beveik neišsemia
mos galimybės.

Žinoma, ypač didelę žalą ir nuostolį mū 
sų tautai daro ypač tie, kurie baigia uni
versitetus, apsikabinėja daktarų laips
niais, ko gera, dar pakeičia savo pavardes 
ir išsižada savo tautos. Ką mums, lietu
viams, daryti su tokiais? Štai, mielas 
Daktare, labai aktuali tema Tamstos se
kantiems laisvalaikio apmąstymams.

Su pagarba

S. Kuzminskas

pamirksėjęs, aš nutariau (nuo benzedrino, 
tur būt, pavirtęs logišku) pasitikėt drau
gais.

„Rok atveš daugiau“, pats sau sumur
mėjau pro saldžių dūmų debesėlį, „arba 
jeigu ne jis — tikrai Džes...“

Man šitaip besamprotaujant, kantriai 
belaukiant, šaligatviu praeinantis pėsti
ninkas žvilgterėjo į motociklą ir, nelauk
tai paėmęs mano pirštines, nė nestabtelė
damas jas nusinešė. Iš nustebimo aš kurį 
laiką nejudėjau, lyg tai, kas atsitiko, nie
ko bendra neturėtų su manim. Bet šaltam 
vagiui toli nenuėjus, aš skubiai baigiau 
rūkyt ir pašokęs ėmiau vytis. Pėstininkas 
sustojo prie didžiulio, net už banką dides
nio, pastato, palaukė kol atsivėrė durys, 
ir žengė į vidų. Kai aš įsmukau vidun, jis 
ramiai stovėjo, veidu atsisukęs į jau užsi
darančias duris.

„Šitaip!“ aš riktelėjau, viena ranka 
tvirtai griebdamas jį už marškinių (mušt 
nemėginau, nes bijojau, kad nepasirodytų 
už mane stipresnis, o draugai dar vis ne
buvo atvykę), kita spausdamas numeriais 
ir raidėm paženklintus mygtukus, — tik 
dabar supratau, kad esam keltuve, kad 
alumininis narvas neimtų kilt į raštinių 
kolosą, kad durys vėl atsidarytų.

„Tu cap-carap mano pirštines!“ dar su
šukau“, eime surast kopo!“

Tvirtai laikydamas vagį už šilkinių 
marškinių, aš lengvai išsitempiau jį į 
gatvę.

„Ten“, aš tariau, „ten yra vienas...“
(Nukelta į 4 psl.)

įspėti, kuriems tenka gyventi amžių (pa
saulio) pabaigoje“. — 1 Korint. 10:11.

Savo tikslams įvykdyti Dievas turi nu
statytus laikus ir valandas. Buvo laikas, 
kurio esamojo laiko įvykiai turėjo būti pa
rašyti Biblijoje kaip pranašystės, bet tu
rėjo ateiti laikas, kuriuo parašytosios pra
našystės turėjo pasidaryti suprantamos ir 
kai jos turi išsipildyti. Juo arčiau prisiar
tiname prie tų laikų, tuo aiškiau galime 
suprasti pranašystes. Tačiau yra parašyta, 
kad „bedieviai nesupras“, net ir tuomet, 
kai išpranašautieji dalykai įvyks jų akyse. 
Mes skelbiame, kad daugelis pranašysčių 
vyksta mūsų dienomis, bet apskritai žmo
nės nežino ir nežinos iki pat galutinio že
mės ir dangaus pajudinimo, apie kurį ra
šė šv. Povilas: „Dar kartą aš pajudinsiu 
ne tik žemę, bet ir dangų.“ — Žydams 
12:26.

šitas galutinis ir pagrindinis žemės pa
judinimas pabudins apsnūdusią žmoniją, 
kad suprastų ir pažintų Viešpaties veika
lus, ir išvada bus ta, kad visos žemės gi
minės bus palaimintos. Pranašas Danie
lius pasakė, kad „pabaigos laiku“ „žinoji
mas padaugės“ ir „išmintingieji supras“. 
(Danielio 12:4, 10.). Anot Šventojo Rašto, 
išmintingais vadinami tie, kurie pažįsta 
Dievą ir pasitiki Juo, tiki Jo pranašystėms 
ir klauso Dievo ir Jo Sūnaus Jėzaus Kris
taus įsakymų.

(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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MUSŲ RĖMĖJAI

Apsimokėdami už Nidos Knygų Klubo 
leidinius ar ,.Europos Lietuvį“, aukų yra 
pridėję šie tautiečiai: 10 šil. J. Petrėnas, 
8.6 šil. P. Matulevičius, po 5 šil. Dr. J. 
Mockus, P. Miklovas ir A. Baranauskas, 
3 šil. J. Jonkaitis, 1 šil. V. Paliuškevičius.

V. SIDZIKAUSKAS EUROPOJE
Spa’io 12 d. LLK pirm. V. Sidzikauskas 

atvyksta trims savaitėms į Europą, kur 
ketina aplankyti didžiųjų valstybių sosti
nes ir susitikti su Lietuvai draugingais 
asmenimis bei pasitarti su mūsų diploma
tiniais atstovais. Spalio 13-15 dd. jis lan
kysis Londone, spalio 16-22 dd. — Vokieti
joje, spalio 22-27 dd. — Romoje ir ligi lap
kričio 3 d. viešės Paryžiuje, kur įvyks 
PET Europos delegatūrų atstovų konfe
rencija.

PABALTIECIŲ ŠOKIAI TELEVIZIJOJE
„Bam Dancers“ programoje BBC televi

zijoje, šalia Nottinghamo lietuvių ir Leeds 
latvių, tautinius šokius šoko ir Bradfordo 
„Atžalynas“. Šokiams vadovavo O. Pelec- 
kienė, o akordeonu šokius palydėjo T. Bu
rokas.

Bradfordiečiai šoko rugsėjo 18 d.

EINA KAIP SKELBIMAS
Su šiuo numeriu pradedame spausdinti 

seriją religinių straipsnių, kurių pirmasis 
turi antraštę „Dabartinio perversmo prie
žastys“, toliau jie bus vadinami „Dievo ka
ralystės žinios“, o dar toliau — „Dievo ka
ralystė“.

Visą tą seriją sudarys 20 straipsnių.
Tik norime atkreipti čia skaitytojų dė

mesį jau iš pat pradžių, kad tie straipsniai 
eina laikraštyje apmokamų skelbimų tei
sėmis.

SUSIARTINIMO VAKARAS
Jaunimo tarpe yra kilęs sumanymas su

ruošti Anglijos ir Prancūzijos lietuvių aka 
deminio jaunimo susiartinimo vakarą, ku
riam patogiausias laikas bene bus per Ka
lėdų atostogas. Vedami pasitarimai dėl pa
togiausios vietos ir dienos.

Norintieji dalyvauti turėtų nedelsiant su 
sisiekti su DBLS Valdyba, pareiškiant pa
geidavimus laišku.

LONDONAS
NEPRALEISKIME PROGOS

Spalio 17 d. (šeštadienį) į Londoną 
(Sporto ir Soc. Klubą, 345 a, Victoria 
Park Rd., E.9) atvyksta iš Nottinghamo 
gausi ekskursija su įdomia, plačia ir įvai
ria menine programa.

Prašoma nesivėluojant gausiai atsilan
kyti, pabendrauti su nottinghamiečiais ir 
pasidžiaugti jų menu, kuris, kaip ir pra
eitais metais, mūsų tikrai neapvils.

Po programos šokiai.
Bus du orkestrai: vienas jaunimui, o 

antras senimui.
Pradžia 7 vai. vak.

Rengėjai

KLUBO POSĖDIS
V. Sidzikausko viešėjimo Londone proga 

ateinančią savaitę bus sukviestas Vieny
bės klubo posėdis. Nariai bus painformuo
ti apie posėdžio laiką.

Dirbtinis nesusipratimas
(Atkelta iš 3 psl.)

Vagis nesipriešino, nė mažiausiai nesi
jaudindamas, laikydamas mano pirštines 
vienoj mosikuojančioj rankoj.

„Tik vienas?“ jis atsakė šypsodamasis.
Aš žvilgterėjau dar kartą: policininkų 

šviesaus metalo sagos žibėjo vidudieny, 
lyg laisvės, lygybės ir tiesos skelbimai.

„Du“, aš tariau.
„Tik du?“ paklausė vagis.
Kratydamas galvą, aš žvilgterėjau dar 

kartą.
„Trys...“ tariau, „ta saulė... tiesiai į 

akis...“
„Kaip tu gali mane kaltint vagyste?“ 

tarė nesipriešinantis vagis, „kaip tu gali 
mane kaltint, kai arba tavo akys, arba 
matematika yra visai niekam tikę?“

Man šį keistą klausimą besvarstant, 
mes prisiartinom prie keturių policininkų. 
Du jų stovėjo tiesiai prieš mus civiliniais 
rūbais, ir tik jų nejudėjimas, tik jų akme
ninis ramumas juos išdavė.

„Matote“, tarė akiplėšiškas vagis, ne
kreipdamas nė truputį dėmesio. „Matote, 
šitas nepraustaburnis ilgaplaukis, šitas 
rokeris išsidraikėlis užpuolė mane — są
žiningiausią brangakmenių ir aukso pirk
lį, — užpuolė mane miesto vidury, saky
damas, kad manosios pirštinės yra jo...“

AUKSINIO RUDENS BALIUS

Nebuvo tokio saulėto rudens, ir nebuvo 
dar tokio baliaus, kokį rengia dainavietės 
spalio 24 d., šeštadienį.

Patartina nesivėluoti, nes ponios Rusec- 
kienės keptieji balandėliai gali greitai iš- 
skraidyti...

Baliaus metu bus išpildoma programa.
Baliaus pradžia 7 vai. vakaro.
Baliaus visas pelnas skiriamas mūsų tau 

tiečiams, prašantiems paramos.
Kviečiame šį moterų šalpos darbą pa

remti ir atvykti į šį parengimą.
Londono Lietuvių Moterų ša’pos Draugija

Dainava

PUSMETINIS PARAPIJOS 
SUSIRINKIMAS

Spalio 11 d., sekmadienį, 4 vai. po pietų, 
Parapijos salėje šaukiamas pusmetinis Pa
rapijos susirinkimas.

Visi parapijiečiai kviečiami atsilankyti.

AUKOS VASARIO 16 GIMNAZIJAI
Vasario 16 gimnazijai aukojo: Sheffieldo 

skyrius — 2.4.0, Wolverhamptone sk. — 
5.11.6, Flackwell H. sk. — 5.0.0, Leicesterio 
sk. — 2.17.0, Gloucesterio sk. — 17.0.0.

Centrinio sk. nariai, Liet. Namų gyvento 
jai ir Liet. Klubo svečiai aukojo: V. Ribo- 
kas — 3.0.0, V. Strimas — 2 0.0, M. Bajori- 
nas, K. Barėnas, B. Brazauskas, T. Česnic- 
kas, L. Galgauskas, V. Jokūbaitis. Kauša. 
J. Lūža, K. Makūnas, J. Matulis, P. ir S. 
Nenortai, K. Plukas, P. Remėza, Rzeszaus- 
kas, P. Ruseckas ir T. Vidugiris — po 1 sv. 
Malinauskas, V. Meškevičius, A. Pranskū- 
nas. K. Žeimys ir A. Žukauskas — po 10 š. 
B. šaulys — 5 šil. ir Brazauskas — 1 šil.

Šiuo metu DBLS Centrinis Iždas turi 
gimnazijai iš viso 133.19.0.

Skyriai, kurie dar negrąžino sąrašų su 
aukomis, prašomi paskubėti. Be to. dar 
nevėlu ir neaukojusiems prisidėti prie gim 
nazijos statybos nors ir smulkiomis auko
mis. Tad siųskit kiekvienas pagal savo iš
gales V. Striniui, 1, Ladbroke Gardens, 
London, W.ll.

V. Strimas
DBLS IŽDO IŽDININKAS

WOLVERHAMPTONAS
D. NARBUTAS JAU PASVEIKO

Po ligos vėl grįžo į mūsų tarpą dirbti 
tautai naudingo darbo D. Narbutas. Lin
kime jam sveikatos, laimės ir pasisekimo.

Šiuo metu Wolverhamptone gyviausiai 
darbuojasi skautės ir Sporto Klubas. Skau 
tems dabar vadovauja Gundė Kamins
kaitė ir p. Kaminskienė.

Gundė pasireiškė gabumais ne tik orga
nizaciniame darbe, bet ir moksle. Ji išlai
kė egzaminus ir gavo vietą Londono uni-. 
versitete.

V.K.

KREPŠINIO TURNYRAS
Spalio 10 d. Wolverhamptone įvyks krep 

šinio turnyras Springfield Rd. mokyklos 
aikštėje. Jei lytų, turnyras įvyks salėje. 
Turnyro pradžia 2.30 vai. p.p.

Vakare, 6.30 vai., Ukrainiečių klube. 
35B Merridale St. West, bus skaučių vai
dinimas „Sibiro maldaknygė“, tautiniai 
šokiai ir 1.1. Po to seks pasilinksminimas.

Visus prašome atsilankyti ir paremti 
skautus ir sportuojantį jaunimą, nes šio 
vakaro pelnas skiriamas šiam mūsų tau
tos prieaugliui.

Rengėjai

Aš pakėliau galvą, ruošdamasis griežtai 
gintis ir kaltint savo kaltintoją, ir nuste
bęs netariau nė žodžio. Abu policininkai 
buvo nepaprasti padarai: daug aukštesni, 
daug stambesni už vidutinišką žmogų. 
Nebyliai, lyg laukdami kaltės pripažinimo 
žodžių, jie žvelgė iš viršaus tiesiai man į 
akis. Kaip tyčia, šiuo akimirksniu neap
sakomai euforiška banga bloškė man į 
galvą. Aš išsižiojau maloniai svaigdamas 
ir mesmeriškai žvelgdamas į artimesnio 
policininko kairę akį ir giliau už akies, į 
patį žmogų, ir iš gerklės gelmių lėtai su
kriokiau:

„Ooo... hoo...“
Bet sekančią akimirką apsvaigimo ban

ga atslūgo, stebimoji akis pasidarė sekli 
ir piktai sumirksėjo, ir (nors aš dar vis 
laikiau vagį, lyg bijodamas, kad nepa
spruktų) aš pajutau, kad ne aš jį čia at
sivedžiau, o jis mane. Kad nusikaltėlis ne 
jis, o aš.

„Ak!“ aš pagalvojau, jau abiem rankom 
fanatiškai laikydamasis už pėstininko 
marškinių, „tai yra baisus žmonijos įžei
dimas... Tai yra žmonijos išdavimas, kad 
demokratijos policininkai turi būt septy
nių pėdų ūgio stipruoliai idiotai...“

Bet, kadangi daugiau visiškai nieko ne
atsimenu, gal būt, aš tik sapnavau.

STROUD

A.A. ANDRIUS KAZIUNAS

Rugsėjo 18 d. Salterly Grange, nepagy
domų ligų ligoninėje netoli Cheltenhamo 
miesto, vėžio liga mirė 65 metų amžiaus 
buvęs DBLS Stroudo skyriaus pirminin
kas Andrius Kaziūnas.

Velionis, dar gyvas būdamas, savo lai
dotuves susitvarkė su ligonines vadovybe 
ir vietos parapijos klebonu. Su visomis re 
Ilginėmis apeigomis buvo palaidotas Chal- 
tenhamo miesto kapinėse.

Giminių čia neturėjo. Buvo rimto būdo, 
su visais draugiškas, religingas, nelaimėje 
nevieną pinigais parėmė. Buvo tarnavęs 
Lietuvos kariuomenėje -viršila. Į atsargą 
išėjęs tarnavo Kauno miesto vidaus polici 
joje vachmistru. Žmona buvo 1941 m. bir
želio mėn. išvežimų auka, ir jos likimo ve
lionis nesužinojo iki savo mirties dienos.

Už jo vėlę Stroudo kolonijos lietuviai 
pas lietuvį kunigą užprašė šv. Mišias.

Ilsėkis amžinoje ramybėje, Andriau.
A. Valentukevičius

KITI STROUDO MIRUSIEJI
Pavasarį nuo dažno svaiginamųjų gėri

mų vartojimo staigiai mirė savuose na
muose Stroudo kolonijos lietuvis Vincas 
Janonis, palikdamas senutę savo žmoną. 
Žmonai atsisakius rūpintis jo laidojimu, 
jo kūnas buvo sudegintas Cheltenhamo 
miesto krematoriume. Apie jo mirtį ir pa
laidojimą sužinojome tik iš vietinės anglų 
spaudos.

Ant prieš metus laiko mirusios Onos 
Naujokaitytės kapo, kuri yra palaidota 
Stroudo kapinėse, jos buvęs šeimininkas 
Jonas Tamulevičius pastatė gražų antka
pį. A.V.

MANCHESTERIS
DONELAIČIO MINĖJIMAS

Manchesterio Lietuvių Koordinacinis 
Komitetas spalio 10 d., šeštadienį, 6 vai. 
p.p., Cheetham Town Hall salėje rengia

Kristijono Donelaičio minėjimą.
Programoje: kun. J. Kuzmickio paskai

ta; meninėje dalyje dainos, deklamacijos 
ir tautiniai šokiai.

Po programos šokiai iki 11.30 vai.
Kviečiame visus tautiečius atsilankyti.

Koordinacinis Komitetas

BRADFORDAS
PABALTIECIŲ KONCERTAS 

BRADFORDE

Po pavykusio bendro Pabaltijo tautybių 
koncerto praėjusiais metais Bradforde, 
toks bendras estų, latvių ir lietuvių kon
certas rengiamas ir šiais metais. Jis bus 
Victoria Hall, Shipley, prie Bradfordo, spa
lio 24 d., 6 vai.

Programoje: Dr. St. Kuzminsko įžangi
nis žodis. Dainuos estų mišrus choras 
„Kungla“. Dainuos estų vyrų choras 
„Koit“. Dainuos latvių vyrų choras „Dau
guva“. Šoks estų tautinių šokių grupė „Ka 
lev“. šoks latvių tautinių šokių grupė „Sak 
ta“. Šoks lietuvių tautinių šokių grupė „At 
žalynas“.

Po programos bus šokiai ir veiks baras.
Salė iš Bradfordo pasiekiama raudonais 

autobusais Nr. 67, 61 ir 59. Mėlynais auto
busais galima važiuoti Nr. 24, 25, 26 ir 27.

Į šį bendrą pabaltiečių koncertą laukia
ma ir iš tolimesniųjų vietų ekskursijų.

Rengėjai

PAIEŠKOJIMAI
VANAGAS Albinas, kilęs nuo Tauragės, 

1948 m. dirbęs Anglijos anglies kasyklose, 
pats ar žinantieji apie jį prašau rašyti: 
Frau Tiškevičiūtė-Kremsier, 3321 Salzgi- 
ter-Beddingen, Hafenstr. 28, W. Germany.

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.

30 M. ŠKOTIJOJE
PREL. J. GUTAUSKO SUKAKTIS

Gražią ir saulėtą rugsėjo 20 d. Glasgovo 
ir apylinkių lietuviai renkasi į bažnyčią 
pamaldoms, o po pamaldų į Blaivybės d- 
jos salę paminėti rugsėjo 8 d. Prigūžėjo 
pilnutėlė salė. Prieš pasivaišinimą prel. J. 
Gutauskas palaimina stalus, sukalbama 
trumpa malda, ir visi laukia šeimininkių 
su šilta arbata.

Bet vietoje arbatos šeimininkės pasiro
do su mažais stikliukais, su stipriuoju gėri 
mėliu, o tik vėliau su arbata. Tada pirm. 
A. Mikalauskas paprašo žodžio prieš pat 
pasivaišinimą ir išduoda šios dienos pa
slaptį, kad šiandieną mes čia susirinkę mi 
nime ne tik rugsėjo 8 d., bet kartu ir mūsų 
dvasios vado prel. J. Gutausko 30 metų 
veiklos sukaktį Škotijos lietuvių tarpe. 
Pirmininkas paprašo visus sustojus išgerti 
po stikliuką už savo dvasios vadą ir jo va
dovavimą mums. Tuo pačiu sugiedama 
Ilgiausių metų prelatui.

Besivaišinant ir besidalijant įspūdžiais 
paprašomas žodį tarti buvęs ilgametis šv. 
Kazimiero draugijos pirm. J. Kriščiūnas. 
Jis šiltai pasveikina prelatą ir nušviečia 
30 metų prel. J. Gutausko veiklą savo pa
rapijiečių tarpe.

Toliau sveikina Škotijos moterų draugi
jos pirmininkė M. Tamošaitytė, kuri šil
tais žodžiais apibūdina prelatą, kaip vieną
žmogų trijuose asmenyse — kaip kunigą, 
advokatą ir daktarą savo tautiečiams.

J. Serafinaitė sveikindama pasakė daug J. Bliūdžius

BANGAVO LIET. POSMAI
Rugsėjo 27 d. sekmadienis nuo pat ryto 

spindėjo didžiu giedrumu. Tokia diena 
Londono lietuvių kelionei į Aylesfordo 
Marijos šventovę už Lietuvą buvo palanki. 
Todėl ten tautiečių įvairiais važmenimis 
susirinko visai arti šimto. Įrašas „Lietu
va“ su trispalve juosta ir kelyje, ir prie 
bažnyčios, ir procesijoje kitataučiams aiš
kiai kalbėjo, kas čia yra.

Pamaldas atlaikė kun. S. Matulis, MIC, 
tvirtai skambant lietuviškai giesmei ir gir
dintis Jono Parulio smuikui. O tuo tarpu 
daugybė anglų ir lenkų turėjo tylias Mi
šias.

Rožinio stočių penkiolikoje tarpsnių lie
tuviška giesmė vėl aidėjo. Mūsiškių ir ki
tataučių akį džiugino lietuvaitės tautiniais 
drabužiais.

Lietuviai dar surengė savą akademiją 
Švč. Marijos pagarbai. Ją atliko aikštėje 
ir salėje. Atidarė ir pravedė mūsų klebo
nas, mintis paryškindamas išvykos daly
vio poeto Vlado Šlaito ir kitų poezijos pos
mais. J. Babilius tarė žodį apie patį Ayles- 
fordą, kuris turi ryšių ir su Lietuva: vie
tinių karmelitų prijoras Tomas Waldietis, 
išrinktas 1430 metais (mūsų Vytauto Di
džiojo mirties metais), karmelitus įkūrė ir 
Lietuvoje. To ir „Lietuvių Enciklopedija“ 
dar nežinojo. Apie ryšį su mūsų kraštu 
šventovės vadovo aiškiai pabrėžta. Mums 
patiems derėtų tą praeitį nuodugniau pa
nagrinėti. — Kadangi prie susibūrimo at
sirasdavo ir angliškų auselių, tai toliau 
apie Šiluvą, naujus Marijos apsireiškimus 
Skiemonyse angliškai pakalbėjo stud. Ant. 
Parulis ir moksleivis St. Mockus, o lietu
viškai moksleivis Jon. Grupiljonas i- 
Vikt. Zdanavičius. Tarpuose girdėjosi 
Maironio, B. Sruogos, K. Grigaitytės, K. 
Bradūno, E. Tumienės ir kitų marijaninė 
poezija, kurią perteikė P. Bulaitis, V. Sins- 
kienė, S. Kasparas bei kiti. Jon. Parulis 
smuiku išpildė Šuberto „Avė Maria“ ir šv. 
Kazimiero pamėgtą giesmę „Ausk Marijai 
rožių giją“.

Po to netrūko ir laisvo laiko, kuris pa
naudotas lietuviškam pabendravimui.

Paskutinė procesija buvo tarptautinė. 
Joje lietuviai išsiskyrė pirmaujamai. Foto
grafų ir tūkstantinių minių dėmesys kry
po į juos. Klebono vedama liet, grupė bu
vo paženklinta įrašu, rodančiu, kad čia 
lietuviai. Plevėsavo savos bažnytinės ir 
tautinės vėliavos, kurias nešė jaunimas, o 
lietuvaitės tautiniais drabužiais lydėjo. 
Mielai lietuvis klausėsi, kai. tūkstančiams 
susirinkus į didžiąją aikštę užbaigai, kar
melitų vyresnysis prieš pamokslą per gar
siakalbius pirmoje vietoje jautriai dėkojo 
lietuviams, pavedė Lietuvą dalyvių mal

jausmingų ir gražių žodžių dvasios vado
vui. Dar perskaityti sveikinimai Lietuvos 
Ministerio K.B. Balučio, Londono Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės Valdybos, šv. 
Onos draugijos, Amerikos seselių vienuo
lių, kurios kartu prisiuntė ir tai dienai 
pritaikytus paveiksliukus, kurie po minėji 
mo buvo prelato išdalyti visiems dalyva
vusiems.

Po sveikinimų taria žodį prel. J. Gu
tauskas, pasveikindamas susirinkusius, 
bet kartu apgailestaudamas, kad didelė 
dalis yra ligoniai ar senatvė jiems nelei
džia pabūti bendrame pobūvyje. Taip pat 
išreiškia didelę padėką salės valdybai ir 
moterų draugijai už suruoštąjį minėjimą 
Ir gausias vaišes, visiems dėkoja už širdin
gus sveikinimus ir linki ilgiausių metų 
darbuotis kartu.

Po oficialios dalies J. Serafinaitės vado 
vaujamas choras duoda dainų koncertą.
Pirmoji daina yra skirta dvasios vado gar 
bei. Kiek teko sužinoti, ta daina yra su
kurta pačios choro vadovės S. Serafinai
tės, ir joje sakoma:

„Garbė Lietuvos žemelei, mūsų bran
giai tėvynei, kur bėga Neris, Šešupė ir Ne 
munėlis gražus. Ten mūs protėviai gyveno 
meilėj Dievo ir tautos, išleido jie savo sū
nus į pasaulio platumas. Ir mes šiandieną 
susirinkę gerbiam Lietuvos sūnų — gar
bingą ir pamylėtą mūsų skotiečių klebo
ną. Linksmiausių, laimingų, ilgiausių 
metų!“

Visų susirinkusių buvo labai karštai su
tikta ši dvasios vadovui naujai sukurta 
daina. Toliau sekė mergaičių duetas ir 
kvartetas, o pabaigai visas jungtinis cho
ras išpildė daug gražių liaudies dainų.

Po koncerto prel. J. Gutauskas dar kar
tą padėkojo už gražias dainas, bet kartu 
priminė, kad be „Sėjau rūtą“ tai ne minė
jimas, o, be to, ir Min. K.B. Balučio svei
kinime irgi buvo pabrėžta, kad būtinai tu
ri būti sudainuota ši daina. Tai pats prela 
tas pradeda, ir visi kartu traukia. Tuo bai 
giamas tos dienos pobūvis.

Garbė Jums, Prelate, ir tebūna pasidi
džiavimas savo tautos vaikais, kuriuos 
Jūs šios salos pakrantėje ganote, kaip tik
rus savo sūnus ir dukras.

Ilgiausių Metų Jums, Prelate!

dai, o paskui girdėjosi pareiškimų, kad 
mūsiškė grupė pasirodė dailiausiai. Mūsų 
moksleiviai Ant. ir Petras Černiai reiškė
si, kaip pagrindiniai patarnautojai prie 
bendro altoriaus.

Giedra spindėjo padangėse ir lietuvių 
veiduose, nes religinis ir tautinis pasiro
dymas pavyko. Rengėjai — Ateitininkų 
Draugovė ir Šv. Onos Liet. Moterų Drau
gija — jautė gilią padėką rėmėjams ir da
lyviams, kurių gausa prašoko viltis.

Grįžtant kalneliais bangavo, kaip neat
skiriamas priedas, lietuviška daina.

T. Banga

NOTTINGHAMAS
PADĖKA

L.A.S. Nottinghamo skyriaus Valdyba 
dėkoja p.p. Bedulskienei ir Petravičienei, 
kurios minint Tautos Šventę paruošė la
bai puikią vakarienę, ir p. Vainorienei ir 
Jesevičiūtei už atliktą labai puikią meni
nę programą.

Sk. Valdyba

PAIEŠKOJIMAI
KVIETKAUSKAS Juozas, gimęs Kardo- 

kų k., Kazlų Rūdos valse., Marijampolės 
apskr., apie 40 m. amžiaus, po karo atsikė
lęs Anglijon, pats ar žinantieji apie jį pra
šom rašyti: Antanas Gill, 38a Peckham 
Rye, London, S.E.15.

SIUVAMOJI MAŠINA UŽ 15 SV.

Taip pat pasiunčiame dviračius, 
motociklus, automobilius ir kt. I 
Lietuvą — Baltic Stores Ltd., 42L, 
Hackney Rd., London, E.2.

Tel. SHO 8734.
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