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PO SOVIETINIU
KEVALU

Lietuviais esame mes gimę, 
lietuviais turime ir būt!

Karo Muziejaus sodelyje Kaune nebede
ga ugnis prie Nežinomojo Kario kapo. Iš 
sodelio buvo išmestos mūsų žymiųjų žmo
nių statulos. Liko vien tik knygnešys, ku
ris, matyt, priimtinas ir sovietiniams val
dovams: galima juk įsivaizduoti, kad jis 
savo našulyje gabena ne „Aušrą“, ne mal
daknyges, bet Lenino ar Stalino raštus pa
gal dabartinę madą... Bet šalia knygnešio 
vietas užėmė ir keturi vadinamieji komu- 
narai ir net kažkaip į pačius didžiuosius 
išėjusi Salomėja Nėris. Kiti laikai, kita ap 
linka, ir net kita muzika!

Taip, Karo Muziejaus garsieji varpai se
niai jau nebeskambina „Lietuviais esame 
mes gimę“. Senosios, lietuvio širdžiai arti
mos melodijos jau seniai nutildytos. Nuo 
1955 m. ten skambinami sovietiniai himnai 
ir vadinamosios revoliucinės melodijos.

„Literatūroje ir mene“ apie tuos varpus 
ir naująsias jų melodijas rašanti N. Budo- 
nienė, žiūrėkite, džiaugiasi tais pasikeiti
mais. Sako, senajame mieste Nemuno ir 
Neries santakoje varpai dainuoja apie nau 
jus laikus. Bet ta moteris, matyt, nebepa- 
galvoja, kad tas senasis miestas yra nuo 
seno buvęs lietuvių ir kad jame varpai 
turėtų skambinti savas, lietuviškas melodi
jas. Dėl to mes tikime jos tvirtinimu, kad 
kauniečiai myli savo varpus, bet nekenčia 
didelės dalies naujosios muzikos su viso
kiais sovietiniais himnais ir sveikinimais 
„broliškų“ respublikų atstovams.

Lietuviais esame mes gimę, lietuviais tu 
rime ir būt!

Be sąžinės į svetimas bulves
Klaipėdos rajono Pėžaičių pašto viršinin 

kas išpylė „Komjaunimo tiesoje“ pasipik
tinimą tais poilsiautojais, kurie ne gamta 
grožisi, bet vėžius upeliuose gaudo, lazdy
nus laužo ir žmonių bulvių pasikasa. Vir
šininkas šaukiasi įstatymų ir jų prižiūrė
tojų pagalbos.

Iš visa ko matyti, kad be tokios pagalbos 
bulves nukas ne tie, kurie jas sodino. Gali 
įvykti visiškai pagal aną bolševikinį dės
nį: kas tavo, tai ir mano.

Žinoma, mes čia nežadame teisinti tų, 
kurie kasa svetimas bulves, taigi nepalai
kome to nedoro dėsnio. Bet seniau, kaip 
atsimename, tokiu dėsniu naudodavosi pa
miškių laukuose šernai. O žmonės nelįsda
vo į svetimas bulves. Kas gi čia dabar at
sitiko, kad reikia šauktis pagalbos prieš 
žmones, kurie nesiklausę kasa, ką nesodi
no?

Jeigu sakytume, kad žmonės puola sve
timas bulves, nes neturi ko valgyti, gal 
šiuo atveju ir suklystume, čia gi kaltinami 
poilsiautojai, kurie suvažiuoja ne tik dvi
račiais ir motociklais, bet ir automobiliais. 
Vadinas, tai vis daugiau ar mažiau poniš- 
kesni svetimų bulvių mėgėjai. O jei kas 
turi automobilį, tai galėtų užtekti rublių 
ir bulvėms nusipirkti. Taigi išeitų, kad tas 
pašto viršininkas teisingas, kai jis pakal
tina tuos automobilių savininkus sąžinės 
neturėjimu. Vagia žmonės jau iš įpratimo. 
Režimas per 20 metų jau suspėjo sudildyti 
jų sąžinę, išauginti naujus žmones su ko
munistine sąžine.

Deja, tokiems, tur būt, sunku jau bus 
grąžinti tikrą žmogaus sąžinę.

Kulką gavęs „ištikimas partijos 
sūnus“

Mes dažnai pakaltinam lietuvius bolše
vikus, kad jie išduoda tautiškumą. Dauge
liu atvejų tai, be abejo, tikra tiesa. Bet 
taip pat tiesa, kad kartas nuo karto jie vis 
dėlto mėgsta pakalbėti bent apie tuos sa
vuosius, kurie dirbo partijai ir režimui ir 
susilaukė tragiško galo. Dabar, štai, buvo 
ištrauktas į paviršių Juozas Vareikis, ku
ris šiuo metu švęstų 70 m. amžiaus sukak
tį, jei Stalinas nebūtų įsakęs jo suimti ir 
1939 m. sušaudyti.

Toks pat likimas ištiko ir jo žmoną, at
rodo, vien dėl to, kad ji buvo jo žmona.

O to Vareikio būta ne tik bolševiko, bet 
ir lietuvio, bent lietuviškos kilmės, ir ta jo 
lietuviška kilmė, matyt, privertė lietuviš
kus sovietinius laikraščius dabar apie jį 
parašyti. Lietuvoje jis nebuvo girdėtas, 
nes visą laiką gyveno ir dirbo Rusijoje. 
Taip karštai dirbo, kad net buvo užsidir
bęs Lenino ordiną.

O po to gavo kulką.
Mes dabar skaitome įrodinėjimus, kad 

jis neteisingai buvo suimtas, nuteistas ir 
sušaudytas, žiūrėkite, šitoks veikėjas, ši
toks darbininkas ir kovotojas už sovietinę 
valdžią ir Sov. Sąjungą!

Bet kulką vis tiek gavo.
Argi doroj, tvarkingoj, savo žmones ger-

OPERATYVININKAI
(Elta) Neseniai pasibaigė netoli Trakų 

vykęs Vilniaus „operatyvininkų“ pirmasis
sąskrydis. Jais vadinami nariai operatyvi
nių grupių, veikiančių prie didesnių mies
tų komjaunimo komitetų. Operatyvininkų 
grupių uždaviniai — kovoti su kriminali
niais nusikaltėliais, mažamečių vaikų nu
sikalstamumu, palaikyti viešąją tvarką 
gatvėse. Bent tokius uždavinius joms pri
skiria „Komjaunimo Tiesa“ (rugs. 20 d. 
187nr.), aprašiusi Vilniaus operatyvininkų 
sąskrydį. Jame dalyvavo apie 150 žmonių. 
Operatyvinių grupių štabo viršininku yra 
rusas Kazakovas, sąskrydžio metu pri
ėmęs atskirų grupių viršininkų raportus. 
„Komjaunimo Tiesos“ korespondento žo
džiais, prieš jį išsitempia „operatyvinės 
grupės prie komjaunimo Lenino rajono ko 
miteto vadovas" Algis Vasauskas su mėly
ne paakyje, bet su medaliu ant krūtinės — 
„už pavyzdingą darbą saugant viešą tvar
ką“. Mat, neseniai Vasauskas Vilniuje, L. 
Giros ir Stepo Žuko gatvių sankryžoje, su
sidūrė su didele grupe chuliganų. Šie, at
pažinę jo asmeny operatyvinės grupės vir
šininką, nutarė jį nudobti. Gerokai sumuš
tas, Vasauskas paspruko ir, išsišaukęs bū
rį milicininkų, pradėjo kautis su chuliga
nais. Tepasisekė du chuliganus sulaikyti: 
Kauno Politechnikos Instituto filialės III

17 OK. LIETUVOS SPORTININKŲ
OLIMPIADOJE

(E) „Komjaunimo Tiesa“ paskelbė, kad 
Sovietų Sąjungos sportininkų organizacijų 
centro taryba patvirtino „šalies olimpinės 
delegacijos į XVIII vasaros žaidynes Toki
juje sudėtį“. Joje yra iki šiol rekordinis 
ok. Lietuvos sportininkų , skaičius — 17. 
Būtent: „Žalgirio“ irkluotojai: Jucys, Liut- 
kaitis, Levickas, Jukna, Jagelavičius, Kar
ia, Briedis, Bagdonavičius, Vaitkevičius, 
Sterlikas, Motiejūnas; lengvaatlečiai: Ka- 
lėdienė, Aleksiejūnas, Orentas, Varanaus- 
kas, Vaupšas bei du kartus Europos bokso 
čempionas Tamulis.

J. Marcinkevičių siūlo kandidatu Lenino 
premijai gauti

(E) Ok. Lietuvos Rašytojų sąjungos val
dybos posėdy, įvykusiame rugsėjo 15 d. 
Vilniuje, „vieningai nutarta“ J. Marcin
kevičių pasiūlyti kandidatu „1965 metų 
Lenininei premijai gauti“. Posėdyje pir
masis Marcinkevičiaus kandidatūrą iškėlęs 
poetas A. Baltakis, kuris ypač išgyrė kandi 
dato premijai gauti poemą „Kraujas ir pe
lenai“, nes tai „partinės (!) poezijos pa
vyzdys“. Kaip žinoma, poemoje vaizduoja
ma Pirčiupio kaimo tragedija. (Kaimo gy
ventojus vokiečiai, išprovokuoti komunis
tinių partizanų, antrojo Pasaulinio karo 
metu sudegino. — E.). Baltakio žodžiais, 
Marcinkevičius vertas premijos ir dėl kito 
kūrinio - apysakos „Pušis, kuri juokėsi“.

Kazachstane 100.000 lenkų tremtinių
(E) Aukšti „Suvienytos Lenkų darbo 

partijos“ (Lenkijos kompartijos oficialu
sis pavadinimas) pareigūnai, neseniai grį
žę iš kelionės Sovietų Sąjungon, pranešė, 
kad vien tik sovietinėj Kazachstano res
publikoj yra dar apie 100.000 lenkų, kurie 
ten buvo ištremti po Lenkijos užpuolimo 
1939 m. Kita tremtinių dalis yra tie len
kai, kuriuos Sovietai ištrėmė, užėmę Len
kijos plotus 1944 m. Pagaliau tremtinių 
tarpe yra ir nemaža buvusių partizanų, 
kovojusių su komunistais. Tremtiniai ne
turį jokio kontakto su savo tėvyne, iš ku
rios jie negauna nei laiškų, nei spaudos. 
Daugumas yra praradę viltį kada nors sa
vo gimtąjį kraštą išvysti. Kiekvienas trem 
tinys lenkas, bandęs susisiekti su Lenkijos 
konsularinėmis ir diplomatinėmis įstaigo
mis Sovietų Sąjungoje, būdavo iki šiol 
baudžiamas sunkiomis bausmėmis. Lenki
jos pareigūnai pareiškė, kad ir kitose So
vietų Sąjungos vietose yra internuotų 
Lenkijos piliečių. Praeity buvę daroma 
daugybė žygių juos susigrąžinti Lenkijon. 
Nepasiekta jokių rezultatų, tad Varšuvos 
vyriausybė nematanti jokios galimybės šių 
žmonių likimui pakeisti.

biančioj ir vertinančioj valstybėj kas nors 
gali šitaip elgtis su nusipelniusiais veikė
jais, kurie nieko bloga nepadarė, niekuo ne 
nusikalto? Jeigu kur šitaip gali atsitikti, 
tai sakome, kad čia jau paskutinis galas.

Na, tai ką gi gero galėtume pasakyti 
apie Sov. Sąjungą, kur šitaip yra? Ką gi 
galėtume pasakyti apie tuos komunistus, 
ypač lietuvius, kurie savo galva rizikuoda
mi remia tokį režimą?

kurso studentus (!) Juknevičių
jūną.

Reikia manyti, kad operatyvininkų tiks
las yra tvarkyti ne tik triukšmadarius ir 
kriminalinius nusikaltėlius, bet ir talkinti 
saugumiečiams, persekiojant bet kokį lie
tuvių priešinimąsi režimui. Ne veltui są
skrydžio metu apie 20 naujųjų operatyvi
ninkų „raudoną nario knygelę“ gavo iš 
„buvusio pirmosios Trakų Vytauto vardo 
partizanų brigados vado T. Mončiunsko 
rankų“. Korespondentas pristato ir kitą 
„nusipelniusį“ operatyvininką — „trolei
busų valdybos darbuotoją Alfonsą Pau
lauską, savotišką Dzeržinskio turgaus spe
kuliantų rykštę“. „Spekuliantai“ ok. Lietu 
voje yra ir tie, kurie pardavinėja iš Ame
rikos gautus siuntinėlius ar kurie, negalė
dami pragyventi iš darbo, „susiorganizuo
ja" prekių ir bando turguje iškišti. Tokius 
skurdeivas ir gaudo operatyvininkai, kad 
visa pasigrobtų kompartija ir per ją 
Maskva.

Iki šiol operatyvininkai teveikė Vilniu
je, Kaune ir Klaipėdoje. Sąskrydyje kal
bėję pabrėžė, kad yra būtina operatyvines 
grupes steigti kiekvienoje Vilniaus viduri
nėje mokykloje (gimnazijoje) bei kiekvie
name didesniame mieste. Kyla klausimas, 
ar gimnazistai ir studentai tiek suchuliga- 
nėjo, kad jiems tvarkyti reikia karinių da
linių, suformuotų iš jų pačių mokslo drau
gų? O gal chuliganais vadinami visi tie, 
kurie yra režimui bet kuo įtartini?

Bekonas ir rusas

(E) Zarasų rajono Žukliškių kolchozo 
pirmininkas K. Antanauskas aprašo „Tie
soj“ (rugs. 15 d. 216 nr.) linksmai tragiš
ką istoriją apie bekoną ir rusą. Jo kolcho
zas atvežęs parduoti į Dusetų kooperatyvą 
paskerstą bekoną, kurį priėmė mėsos par
duotuvės vedėjas Morozovas. Dirbant pa
gal planą, tą pačią dieną nespėta „apifor
minti“ reikiamų dokumentų. Morozovas 
patarė atvažiuoti kitą dieną. Bekoną at- 
vežusieji kolchozininkai pasitikėjo Moro
zovu, nes Dusėtų kooperatininkai — Žuk
liškių kolchozo šefai. Bet per tą pasitikė
jimą vos neprarastas bekonas! Sekančią 
dieną atėjusį kolchozo valdybos įgaliotą 
kolchozininką Morozovas išvarė. Jis ne- 
priėmęs jokios kiaulės iš Žukliškių kol
chozo. Kolchozas pasiskundė kooperatyvo 
pirmininkui ir milicijai. Po poros mėnesių 
tardymo Morozovas prisipažino bekoną 
nukniaukęs... Kooperatyvas grąžino kol
chozui 114 rublių, kuriuos išieškojo iš 
Morozovo. Lyg nieko nebūtų įvykę, ruse
lis ir toliau dirba kooperatyve ir, kaip 
įtaria apvogto kolchozo pirmininkas, va
gia-toliau... Matyt, bijoma Morozovą baus 
ti ar atleisti iš darbo, nes jis okupanto 
tautos sūnus.

f SeplųnioS
PERKAMI KALINIAI

V. Vokietija davusi R. Vokietijai už dau 
gelį milijonų markių savo gaminių, kad bū 
tų paleista apie 800 politinių kalinių.

Dabar tariamasi, kad būtų išleisti vaikai 
tų tėvų, kurie yra pabėgę į V. Vokietiją.

AMNESTIJA R. VOKIETIJOJE
V. Berlyno surinktomis žiniomis, Rytų 

Vokietija nuo liepos 31d. yra paleidus apie 
1.200 politinių kalinių, daugiausia V. Vo
kietijos ir V. Berlyno gyventojų.

O dabar R. Vokietijos komunistų vadas 
Ulbrichtas paskelbė, kad iki gruodžio 20 d. 
būsią paleista 10.000 politinių kalinių ry
šium su R. Vokietijos komunistinio režimo 
15 metų sukaktim.

KO NORI NEPRIKLAUSOMIEJI?
Kaire, Egipte, posėdžiavusieji 47 jokiems 

blokams nepriklausančių kraštų atstovai 
nutarė prašyti visas valstybes, kad jos dau 
giau nebegamintų ir kitiems kraštams ne- 
perdavinėtų atominių ginklų.

AREŠTUOTAS VVANKOWICIUS
Lenkijos vyriausybė areštavo 72 m. am

žiaus rašytoją Melchiorą Wankowičių, ku
ris yra pasirašęs 34 autorių pareiškimą, pa 
sisakant; prieš cenzūrą. Manoma, kad jis 
bus pakaltintas tuo, jog užsienin išsiuntė 
tą pareiškimą. Kai jis buvo jau suimtas, 
rašytojų susirinkime jį smarkiai užsipuolė 
partijos atstovas.

Wankowicius karo metu ir po karo gy
veno užsienyje iki 1958 m. ir turi JAV pi
lietybę.

ir Motie-

Europos ir Amerikos spaudos nuotrupos

Kinija ir jos bomba
Laikraščiams pasisakyti apie Kiniją da

vė progos du dalykai: komunistinio režimo 
15 metų sukaktis ir žinia, kad Kinija jau 
greit išbandysianti savo atominę bombą. 
Ryšium su ta sukaktimi amerikiečių „The 
New York Times“ rašo:

„Anksčiau ar vėliau dabar Pekinge val
džią savo rankose laikantieji Mao ir jo 
draugai turės užleisti vietą naujai kartai. 
Pasaulis gali tikėtis, kad tie jų įpėdiniai 
supras, jog Kinija daugiau laimės laiky
damasi bendradarbiavimo ir taikingos po
litikos, o ne eidama ir toliau tuo pavojin
gu keliu, kurį pasirinko Mao“.

Bet gal Kinija dar labiau pradės keltis 
į didybę, kai turės jau atominių ginklų? 
Kinijos padėtis nėra gera, ir dėl to britų 
„The Times“ rašo:

„Dar reikės dešimtmečio, kol Kinija 
ūkiniam gyvenime pasieks reikšmingesnio 
lygio. Kinijai dar toli iki to ūkinio lygio, 
kokio ji užsimojusi pasiekti. Jos gynyba 
taip pat dar nėra pasiekusi tos ribos, prie 
kurios priartintų sėkmingas pirmosios ato
minės bombos išbandymas. 1955 m. pasku
bomis sukolektyvinus žemės ūki, dabar 
kiekvienas nepasisekimas tuoj parodo, 
kad ten nesama sutarimo tarp partijos ir 
vyriausybės. Partija nustatinėja užsimoji
mus, kuriuos turi įvykdyti vyriausybė. O 
vyriausybės vyrams ligi šiol vis nesiseka. 
Vieni jų turėjo pasitraukti, o kiti bando 
prisiderinti“.

Tačiau atominė bomba gali pakelti Ki
nijos prestižą. Dėl to amerikiečių „The 
New York Times“ rašo:

„Kiekvieną kiniečių bandymą išsprog
dinti prieš savo kaimynus nukreiptą ato
minę bombą lydės nepasitenkinimas. Ta
čiau politines ir propagandines pasėkas 
toks faktas sukels dideles. Pekingas pa
grįstai gali laukti, kad tuo bus suduotas 
smūgis dabartiniam „baltojo žmogaus mo
nopoliui“, ir tai gali sudaryti pagrindą 
ūkiškai atsilikusiems Azijos, Afrikos ir 
Lotynų Amerikos kraštams pradėti žiūrėti 
į Kiniją, kaip į savo vadovę, ir ieškoti jos 
paramos. Savo ruožtu kiniečių atominė 
bomba bus nauja kliūtis atomu ginkluo
toms didžiosioms valstybėms sustabdyti 
atominių ginklų plitimą ir jų bandymus“.

DA IR NIET POLITIKA
Amerikiečių „N.Y. Herald Tribūne“ 

rašo:
„Da, da“ — skamba lyg mažo vaiko la- 

lavimas; o tai yra rusiškas žodis. Kai pra
eitų metų gruodžio mėn. Jungtinės Valsty
bės ir S. Sąjunga ieškojo naujų būdų tai
kai užmegzti, tai Nikita Chruščiovas savo 
laiške prez. Johnsonui parašė „da“ — taip, 
S. Sąjunga pasirašys J. Tautų susitarimą, 
kuris draudžia jėga spręsti ginčytinus te
ritorinius klausimus. O kai Saugumo Ta-

DIENOS ~|
NEDUOS NĖ KAPEIKOS

J. Tautos įspėjo S. Sąjungą, kad jai ne
bus leidžiama balsuoti, jeigu neįmokės sa
vo įnašo J. Tautų karinėms operacijoms ap 
mokėti.

S. Sąjungos delegatas atsakė, kad J. Tau 
tų karinės operacijos Vid. Rytuose ir Kon 
ge buvusios neteisėtos ir dėl to jo vyriausy 
bė tam reikalui neduos nė kapeikos.

ATSISKAITYMAS
Britų kai kurie laikraščiai neseniai rašė, 

kad Britanija ir Sov. Sąjunga sutarė ne
trukus pradėti tartis dėl atsiskaitymo už 
nusavintus turtus. Tuo atveju galėtų bū
ti paliestas ir Britanijoje esantis nepriklau 
somos Lietuvos auksas.

O Izraelis jau susitarė su Sov. Sąjunga: 
sumokės pinigais ir prekėmis Sov. Sąjun
gai 1.5 mil. svarų už pastatus Jeruzalėje, 
kurie kadaise buvo carinės Rusijos nuosa
vybė.

EILINIS NESUSIPRATIMAS
Chabarovske sovietų saugumo policija 

užpuolė, iškrėtė, kai kuriuos daiktus atim
dama iš vieno britų ir trijų amerikiečių 
karinių atstovų.

Vyriausybėms dėl to pareiškus protestą, 
sovietai pakaltino juos šnipinėjimu

TUNELIU PABĖGO
Į Vakarų Berlyną išsikastu tuneliu pabė 

go 57 rytinės zonos vokiečiai, tarp jų 31 
moteris ir 3 vaikai.

Tiems pabėgus. R. Berlyno policija sura
do tunelį.

ryba stengėsi priversti Indoneziją, kad ji 
apsiramintų dėl Malajazijos, tai S. Sąjun
ga pasakė savo „niet“ ir pasinaudojo veto 
teise, kad viskas nueitų niekais. Praeitą 
savaitę vėl nuskambėjo tas „da, da“. Taip, 
taip, sakė užsienių reikalų ministeris Gro- 
mykas, S. Sąjunga remia draudimą jėga 
spręsti teritorinius ginčus“.

TIK PRADŽIA

Britų „The Times“ rašo dėl Rytų ir Va
karų Vokietijos sutarties, pagal kurią 4 
kartus per metus Vakarų berlyniečiai ga
lės lankyti savo gimines Rytų Berlyne:

„Ta sutartis yra daugiau techninio ar 
žmoniško pobūdžio. Greičiau bandymas 
tarp Rytų ir Vakarų Vokietijos pereiti nuo 
paprastų prie reikšmingesnių dalykų. Iki 
šiol juk federalinės respublikos vyriausy
bė su Rytų Vokietija visokius reikalus 
tvarkė lyg kokios draudžiamos meilės da
lykus... O rusai juk būtinai nori parodyti, 
kad Ulbrichtas bus jau ne ilgiau kaip po
rą metų ir kad jis tą nelaimingą žmogų 
verčia būtinai sudaryti geresnį įspūdį. Ga
limas dalykas, kad jis, pavyzdžiui, pa
skelbs net politiniams kaliniams amnes
tiją“.

KAUNE 265.000 GYVENTOJŲ
(E) Minint Kauno 20 metų „išlaisvini

mo“ sukaktį, Kauno Vykd. Komiteto pir
mininkas J. Šerys, pagal „švyturio“ infor
maciją, pateikė keletą skaitmenų. Pagal 
Šerį, Kaune šiuo metu gyventojų yra 265 
tūkstančiai. Mieste kasdien susikuria sep
tynios naujos šeimos, gimsta 13 kūdikių. 
Miesto teritorija esanti padidėjusi trigu
bai. Svarbiausios pokario metais pastaty
tos įmonės: Kauno hidroelektrinė, radijo 
gamykla, turbinų gamykla „Pergalė“, pliu 
šo-šilko kombinatas, ketaus liejykla ir ki
tos. Per dieną pagaminama: 700 tonų su
renkamojo gelžbetonio statyboms, 290 
elektromotorų, apie 15 tūkstančių metrų 
vilnonių ir 54.000 metrų šilkinių audinių, 
23.000 porų avalynės ir kt. (Nepažymėta 
tačiau, kad pati didžioji visų gaminių da
lis išvežama į įvairias Sovietijos respubli
kas, dalis tenka ir eksportui į užsienio 
kraštus — E.).

Giriamasi, kad Kaune netrukus pradės 
veikti naujos gamyklos, pvz., dirbtinio 
pluošto, medvilnės verpimo fabrikas, me
dicinos preparatų gamykla ir kt. Iš kitų 
šaltinių žinoma, kad dirbtinio pluošto ga 
mykla statoma nepaprastai lėtai. Teigia
ma, kad Kaune gyva prekyba, tačiau skai-. 
čiai kaip tik liudija menką gyventojų eko
nominį pajėgumą. Taigi kauniečiai kas
dien pajėgia įsigyti vos penkis šaldytuvus, 
23 skalbimo mašinas, tris motociklus, 18 
radijo ir 16 televizijos aparatų.

PASAULYJ
— Rytų Vokietijos piliečiai spalio ir 

lapkričio mėnesiais galės važiuoti į Kubą 
atostogų praleisti, bet geležinkeliu jie tu
rės pasiekti Maskvą, o iš ten jau lėktuvu 
bus gabenami į Havaną.

— Europos Atominė Bendruomenė (Eu 
ratomas) vėl gavo iš J.A.V. 40.000 svarų 
uranijaus 235 ir 491 svarą plutonijaus.

— Šiaurės Norvegijoje į laimingo žvejo 
tinklą suplaukė 110 lašišų, vis taip sve
riančių tarp 15 ir 20 svarų, ir už jas jis 
gavo 1.500 kronų (500 svarų).

— 90 m. amžiaus sulaukęs, Pietų Afri
koje mirė ūkininkas, kuris būrų karo me
tu buvo paėmęs į nelaisvę Winstoną Chur- 
chillį.

— Frankfurto miestas svarsto potvar
kį, pagal kurį, statydamas naujus namus, 
savininkas įpareigojamas pastatyti ir ga
ražą.

— Nežinoma moteris nukrito Paryžiuje 
iš Notre Dame katedros bokšto, užkrito ant 
22 m. amžiaus amerikietės ekskursantės, ir 
abi žuvo.

— Bažnyčios Suvažiavime olandas vysk. 
Dodewaardas pasiūlė katalikams sutarti 
kartu su protestantais versti į įvairias kai 
bas bibliją, o Vokietijoje, Olandijoje Cei- 
lone, Tanganikoje ir Ugandoje šitai jau 
praktiškai esą vykdoma.

— Pannos kasyklose Indijoje rastas 17. 
61 karatų deimantas.

— Vakarų Vokietijos jaunuolis su savo 
sužadėtine iš Rytų Vokietijos sportiniu au 
tomobiliu perbėgo iš Čekoslovakijos į Aus
triją; pasienio sargybiniai apšaudė bėgan
čiuosius, bet nepataikė.

— Grupė (160) statybos darbininkų Lon 
done, Britanijoje, reikalauja, kad patyru
sioms ir nepatyrusiems būtų mokamas vie 
nodas atlyginimas, ir jie tada uždirbtų po 
42 svarus savaitei.
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THE HERDSMAN AND THE LINDEN TREE
Dar tik neseniai pirmą kartą po šio ka

ro Lietuvoje buvo išspausdintos Vinco 
Krėvės realistinės novelės. Ten jis, kaip 
sakoma, nelabai mėgiamas. Matote, 1940 
m. jis buvo paskirtas ministeriu pirminin
ku. kai sovietinės armijos užplūdo Lietu
vą, bet ilgainiui iš tų pareigų pasitraukė, 
viešuose pasisakymuose atskleidė visas jo 
sužinotąsias paslaptis, kaip Sov. Sąjungos 
aukštieji žiūrėjo į Lietuvos reikalus ir 
kaip be atodairos vykdė sovietinimą. Pa
galiau pats pasitraukė iš krašto ir svetur 
mirė. Tokių „nuodėmių“ bolševikai jam 
nebūtų atleidę.

Bet Krėvė lieka Krėve. Išmesk jį iš lie
tuvių literatūros, tai kaip tada pati ta li
teratūra atrodys? Tiesa, Stalino laikais jo 
vardas nebuvo Lietuvoje minimas ir joks 
jo kūrinys nebuvo perspausdinamas. Bet 
Lietuvoje truputį pasikeitė sąlygos, o pats 
Krėvė mirė, taigi jo vardo minėti dabar 
nebebijomą, ir kai kurie jo raštai jau yra 
išleisti. Prieš keletą metų buvo išleisti 
„Dainavos šalies senų žmonių padavimai“, 
nors atsakingieji už tai gavo velnių, nes 
paleido tas patriotines apysakas be jokių 
įžangų. Paskui išėjo .Raganius“, o dabar 
realistinės novelės. Kai kurie kiti jo dar
bai šiandieninėmis sąlygomis valdantie
siems, žinoma, visiškai nepriimtini. Pvz„ 
„Šarūno“ ten negalima išleisti, nes jis gi 
vaizduoja Lietuvos apsijungimą. O dabar 
gi Lietuvą savo glėbyje laiko Maskva. Di- 
dė’ių kliūčių yra ir kitiems darbams iš- 
lei ti. Bet literatūros istorijoje jam paskir
ta tinkama vieta, kokia tokiam didžiajam, 
kaip lead Krėvė, priklauso. Jei jis ir litera
tūros istorijoje guldomas į Prokrusto lovą, 
tai jau kitas dalykas: tikro Krėvės, aišku, 
negalima dabar parodyti.

Mes turime čia kitas sąlygas, ir dėl to 
tuoj po karo lietuviškos leidyklos mums 
parūpino realistines noveles ir „Dainavos 
šalies senų žmonių padavimus“, o Lietu
vių Enciklopedijos leidėjas J. Kapočius 
neseniai baigė didžiulį V. Krėvės šęjjiato- 
mį. Taigi mes esame aprūpinti.

Bet labai džiugi naujiena, kad dabar, 
štai, jau Stepas Zobarskas buvo pajėgus 
pristatyti Vinco Krėvės realistinių nove
lių rinkinį anglosaksiškam skaitytojui 
anglų kalba. Tą pristatymo darbą atliko 
New Yorke veikianti ir Stp. Zobarsko va- 
dbvaUjarria „Mahylahd Books, Ine.“ lei
dykla, kūri jau ir iki šiol yra pateikusi vi
są eilę lietuviškų į anglų kalbą verstų 
knygų, šis Stp. Zobarsko darbas — lietu
vių literatūros turtų pateikimas anglosak
sams — yra vertas didžiulės pagarbos ir 
įvertinimo. Tik, deja, kas gi jį įvertins, jei 
kartais trūksta net ir paprasčiausios para
mos, kai reikia naūją knygą leisti ir gau
dyti tam reikalui dolerių!

Šis V. Krėvės apysakų rinkinys angliš
kai pavadintas nors ir ilgu, bet skambiu 
The Herdsman and the Linden Tree var

du. Kaip skaitytojas galės lengvai spėti, 
tam skambiam vardui yra išplėsta ..Sker
džiaus“ pavadinimas — čia jau ir sker
džius minima ir toji Grainio liepa, kuri 
taip glaudžiai susijusi su senio Lapino gy
venimu.

Knygai įžangą parašęs prof. Charles 
Angoff, kuris atveria skaitytojui Krėvės 
apysakų grožio šaltinius. Turint galvoje, 
kad knygą skaitys daugiausia nelietuvis 
ir lietuviško rašto nebeįkandąs lietuvis, 
tokia įžanga — tikras perliukas. O prof. 
Angoff jau nebe pirmą kartą talkina Stp. 
Zobarskui, pristatant vertimų knygas ki
tataučiams. Jis jau pažįsta mūsų literatū
rą, apčiopia jos dvasią ir pajėgus yra įves
dinti į mūsų kultūros turtus kitatautį 
skaitytoją.

V. Krėvės kūrinių rinkinyje turime pen
ketą: „Išsibarė“ (angliškai: He spoke his 
mind), verstas Raphaelio Sealey, „Silkės" 
(The Herrings), verstos Prano Pranckaus, 
„Antanuko rytas“ (Antanukas' morning), 
verstas R. Sealey, „Galvažudys“ (The 
Murderer), verstas R. Sealey, ir „Sker
džius“ (The Herdsman and the Linden 
Tree), verstas Albino Baranausko.

Duotas straipsnis ir apie V. Krėvę.
Kai perga'.vojame, kas kiekvienoje tų 

novelių yra, tai tik džiaugiamės parinki
mu. Gražūs ir gražiausi dalykai parinkti. 
Manome, kad jie gražiai ir išversti. Tai 
liudija juk ir tai. kad prie knygos vertimo

A. Miškinis rašo poemą apie
emigrantus Vakaruose

(E) Ilgai pokario metais buvęs Sibiran 
ištremtas, nepriklausomoj Lietuvoj garsė
jęs. poetas Antanas Miškinis ragina trem
tinius grįžti Lietuvon. Jis „Tėvynės balse“ 
pasakoja, kad Lietuvoj puiki vasara, geri 
keliai, kad Gargždai ir šakiai atsistatę, 
kad jis tuoj išleisiąs poezijos knygą, vardu 
„Arti prie žemės“, kurioje tas Lietuvos gro 
žybes aprašys... Jau įpusėjęs ir lyrinę poe
mėlę apie Vakaruose gyvenančius emigran 
tus, kurie lydę nauges, dirbę skerdyklose, 
kasę anglis, auginę kavą... Pats raginto
jas grįžti Lietuvon, žinoma, negali parašy
ti poemos apie savo paties išgyventas kan 
čias Sibiro vergų stovyklose. Atsidėkoda
mas kompartijai už tai, kad leido grįžti 
tėvynėn, jis, greičiausia, turi klausyti jos 
ir imtis eiliuoti tai, ko pats neišgyveno ir 
apie ką net jokios objektyvios medžiagos 
neturi — apie tremtinių gyvenimą Vaka
ruose. Jo liūdnos, iš jau susenusio veido 
žvelgiančios akys „Tėvynės balse“ lyg no
rėtų pasakyti: netikėkit tuo, ką aš čia ra
šau ir ką žadu rašyti...

Prof. A. Jucys — 60 metų

(E) Ok. Lietuvos spauda mini fiziko 
Adolfo Jucio 60 metų sukaktį. Ta proga 
pažymima, kad Jucys mokslinį darbą pra-

EUROPOS LIETUVIS

ne pirštą, bet visą ranką yra pridėjęs mū
sų senasis pažįstamas darbštusis sulietu
vintasis Raphaelis Sealey. Jis čia mūsų 
tarpe gyvendamas reiškėsi šitaip darbš
čiai, o ir ten, JAV, kaip matome, užsikro
vęs didelę lietuvišką naštą.

Kitos pavardės — Pr. Pranckaus ir Alb. 
Baranausko — irgi yra džiuginantis ženk
las, kad daugėja vertėjų, tokių būtinų ši
tokiam talkos darbui.

Knyga išleista gražiai, kietai įrišta, ap
rūpinta Prano Lapės pieštu aplanku. Jos 
kaina 3.95 dol.

Žinoma, kad ši knyga pirmoje vietoje 
skirta angliškai kalbantiems kitataučiams. 
Nors malonu ją ir sau turėti, bet dar ma
loniau būtų Kalėdų ar kita kuria proga 
padovanoti kokiam šviesiam, knygą mėgs
tančiam anglui ar angliškai mokančiam 
kitos tautos šviesuoliui, kuris lietuviškai 
nemoka, bet Krėve galėtų pasidžiaugti. 
Šitaip darydami, mes, žinoma, nors šiek 
tiek paremtume Stp. Zobarsko „Manyland 
Books“ leidyklos gražias pastangas, o tuo 
pačiu lietuviškai paambasadoriautume. 
nes kultūros turtai kartais geresnę sėklą 
pasėja, negu pluoštelis kokios nevalyvos ir 
nuobodžios propagandos.

Knyga, be abejo, tinkama ir tiems, ku
rie užmiršo savo tėvų kalbą ar neišmoko 
jos, kad lietuviškai galėtų paskaityti nors 
pluoštelį Krėvės raštų.

K. Abr.

dėjo dar „buržuazijos valdymo laikais“, 
kai Lietuvoje „nebuvo palankių sąlygų 
mokslams, ypač tokiems, kaip fizika, vys
tytis“ („Tiesa“ rugs. 12 d. 214 nr.). Su- 
kaktininkas gimė 1904 m. rugsėjo 12 d. 
Kretingos aps. Baigęs Vytauto Didžiojo 
Universiteto Matematikos-gamtos fakul
teto fizikos skyrių, 1933 m. pradėjo dirbti 
tame pačiame universitete iš pradžių jau
nesniuoju, vėliau vyresniuoju laborantu. 
Domėjosi teorine fizika. 1938-1940 m. spe
cializavosi Anglijos universitetuose. 1941 
m. Jucys apgynė disertaciją. Jis yra vie
nas iniciatorių, steigiant okup. Lietuvos 
Mokslų akademijoje Fizikos, matematikos 
ir astronomijos mokslų sektorių, kuris 
1956 m. išaugo į savarankišką inštitutą; 
kelerius metus Jucys buvo jo direktoriu
mi. šiuo metu jis yra Teorinės fizikos ka
tedros vedėju. Jo mokslinio dėmesio cent
re yra kvantų teorija bei spektrų mokslas. 
Šioje srityje yra paskelbęs daugybę 
straipsnių ir vieną didesnį veikalą.

Nauja vadovybė
(E) Kauno Politechnikos instituto rek

toriumi paskirtas docentas M. Martynai- 
tis, prorektoriumi mokymo reikalams — 
Č. Jakimavičius. Antruoju prorektoriumi 
yra doc. R. Chomskis.

a
EKMAulENIO 

iRlMČIA-O
AR REIKIA MOKĖTI MOKESČIUS?
Visiems žinomas atsakymas, kurį davė 

Kristus, kai fariziejai veidmainiškai Jį 
paklausė, ar valia duoti ciesoriui mokestį, 
ar ne. Jis liepė parodyti mokesčių pinigą 
ir, pamatęs ant jo ciesoriaus paveikslą bei 
parašą, pasakė: Atiduokite tat, kas cieso
riaus. ciesoriui, o kas Dievo, Dievui (Mt. 
22,21).

Kristus neatsakė tiesiog, ar mokesčiai, 
Romos ciesoriaus uždėti pavergtai žydų 
tautai, yra teisingi ir ar juos būtinai rei
kia mokėti. Tačiau Jis aiškiai davė su
prasti, kad ciesorius ir apskritai pasaulinė 
valdžia turi tam tikras teises bendruome
nės gyvenime.

Valdžia turi rūpintis bendrais krašto 
reikalais (krašto gynimu, vidujinės tvar
kos palaikymu, keliais ir t.t.). Tam reika
lingas lėšas sudeda visi krašto gyventojai, 
mokėdami mokesčius. Tai, tur būt, kiek
vienam sveikai galvojančiam žmogui aiš
ku ir suprantama. Visiems suprantama, 
kad yra tokių bendrų viso krašto reikalų 
ir kad apskritai mokesčius mokėti reikia.

Bet yra nemaža abejojančių, ar mokes
čiai visada teisingi. Kartais atrodo, kad 
valdžia išleidžia per daug pinigų visai ne
reikalingiems dalykams, taigi kad mokes
čiai per dideli; arba atrodo, kad mokesčių 
našta neteisingai padalyta: iš vienų kraš
to piliečių reikalaujama per daug, iš kitų 
per maža. — Ir gali kilti klausimas: ar aš 
esu sąžinėj įpareigotas visus mokesčius, 
muitus bei visokias prievoles mokėti? Ar 
nuodėmė, jei kur nors išvengiu mokestį 
užmokėti, arba jei pervežu kokią prekę 
per valstybės sieną, nesumokėjęs muito? 
Ar nuodėmė duoti kyšį valdininkui, kad 
kitaip įvertintų mano turtą ar uždarbį?

Žinoma, ir čia lengviau pastatyti klau
simą, negu į jį atsakyti. Daug įvairių atsi
tikimų gali būti, ir patys dorovės mokslo 
mokytojai ne visada yra vienos nuomonės, 
kaip išreikšti bendrą dėsnį. Praktikoj 
kiekvieną atsitikimą tenka išnagrinėti at
skirai, atsižvelgiant į visas aplinkybes.

Gal galima prileisti, kad kai kuriais 
atsitikimais prievolė mokėti mokesčius 
yra grynai valstybinis potvarkis ir įparei
goja tik tiek, kiek žmogiškas autoritetas 
gali įpareigoti, t.y.: mokėk, nes kitaip būsi 
nubaustas. Tokio potvarkio žmogus laiko
si tik iš baimės, kad bus nubaustas. — Bet 
labai dažnai tai yra ir sąžinės pareiga: 
kaip pagal prigimties reikalavimą, taip ir 
pagal Tvėrėjo norą kiekvienas asmuo turi 
rūpintis visos bendruomenės reikalais, 
taigi ir savo lėšomis prisidėti prie bendrų
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išlaidų finansavimo. Ir jei kas, vengda 
mas mokėti mokesčius, apgauna valdžią, 
jis nuskriaudžia kitus to krašto gyvento, 
jus: kitiems tenka mokėti daugiau, nes 
valstybės išlaidos šiaip ar taip turi būti 
apmokėtos.

Visi taip pat sutinka, kad neteisingai 
bei negražiai elgiasi ir nusikalsta prieš 
bendruomenę tie valdininkai, kūne, pri
imdami kyšius, neteisingai sumažina mo
kesčių naštą savo pažįstamiems; ir taip 
pat tie, kurie kyšius duoda, tuo tvirkinda
mi ir į bloga vesdami viešuosius tarnau
tojus.

Konkrečiam gyvenime gali būti visokių 
atsitikimų, bet bendras dėsnis pasilieka 
visada: neatsisakyti nešti bendrą naštą! 
■— Taip ir šv. Paulius, kalbėdamas apie 
klusnumą vyresnybėms viešame gyveni
me, moko: „Jums yra reikalo pasiduoti 
vyresnybei ne dėl rūstybės, bet ir dėl są
žinės. Todėl ir mokesčius mokate. ... Tai
gi, atiduokite visiems, ką esate kalti: kam 
mokestį — mokestį, kam muitą, — muitą, 
kam baimę — baimę, kam 
garbą“ (Rom. 13,5-7).

Kristus, paklaustas apie 
sakė: „Atiduokite tat, kas 
šoriui ir, kas Dievo, Dievui“. — Apie Die
vą, tiesa, Jo niekas neklausė; bet savo at
sakyme Jis duoda suprasti, kad viešųjų 
pareigų (mokesčių mokėjimo) išpildymas 
yra susietas ir su Dievo valios išpildymu.

Kaip ten bebūtų, mokesčių mokėjimas 
nėra nuodėmingas; nemokėjimas gi 
būti nuodėmė.

pagarbą — pa

mokesčius, at- 
ciesoriaus, cie-

gali

>Vincas

d„ 12.30
12 vai.

vai.

Kunigas
LIETUVIŠKOS PAMALDOS
NOTTINGHAM — spalio 18
ROCHDALE — spalio 25 d.,
WOLVERHAMPTON —spalio 25 d., 11 V-į 

St. John's Square.
DERBY — spalio 18 d., 11 vai.. Bridge Gt.

Augąs Kauno Politechnikos instituto 
miestelis

(E) Kaip praneša „Komjaunimo Tiesa“ 
(rugs. 15 d. 183 nr.), baigiami statyti Kau 
no Politechnikos instituto statybos fakul- 
teto rūmai. Per vasarą prie jų statybos 
dirbo patys studentai. Neseniai baigti ir 
du studentų bendrabučiai. Aplink senuo
sius instituto rūmus kuriąsis visas mies
telis. Ateity jis tapsiąs savarankišku rajo
nu su mokomuoju, administraciniu, ūki
niu, gyvenamuoju ir sportiniu sektoriais. 
Išaugsią daugiaaukščiai centriniai rūmai, 
būsią pastatyta dar dvylika (!?) penkia
aukščių pastatų bendrabučiams; „gyven
vietės užstatymo paįvairinimui numatomi 
devynių aukštų bendrabučiai“ — giriasi, 
ir, tur būt, fantazuoja laikraščio kores
pondentas. Projektuojama prie studentų 
miestelio prijungti dabartinį „Žalgirio“ 
stadiono kompleksą. Čia numatoma papil
domai įrengti plaukymo baseiną, lengvo
sios atletikos maniežą. Miestelio teritorija 
užimsiant! 64 ha plotą. Visus statybos dar 
bus nurnatoma baigti iki 1975 metų.

■

J. KUZMICKIS

KRISTIJONO DONELAIČIO

METAI
(4)

c) Kalba apie gaisrą

Pfičkus pertraukia kitus ir pradeda kal
bėti apie ugnį, kuri tiek naudos žmonėms 
duoda. Tačiau nesaugoma ugnis daug ža
los padaranti:

Juk girdėjot, kaip dusyk puikiam Kara
liaučiui 

dėl raspustos ir sunkių griekų pasidarė. 
Argi nematėte jau daug tokių nabagėlių, 
ubagais einančių, kuriuos sušutino lieps

nos?
Juk pernai Dočys ugnim paleido Krizo 

turtą, neatsargiai elgdamasis su pypke. 
Dėl to nereikia juoktis iš Krizo, elgetau
jančio ir Tėvemūs kalbančio, nes visiems 
taip pat gali atsitikti. Dėl to reikia tvar
kingai užlaikyti namus ir vaikus iš anksto 
įspėti.

Pričkui taip bekalbant, „ant ulyčios“ 
drioksteli šūvis. Pasirodo, kad Dočys, užsi
geidęs varnienos, davė Durakui „loduotą 
Puloką“ (šautuvą), o šis iššovęs uždegė 
skūnią ir supleškino kaimynų trobas, pats 
nuo puloko nukentėjęs.

Amstrotas su tarnais ištiria bylą ir su
rakintą Dočį išveža į teismą. Po penkių 
dienų iššaukiami liudininkai: Milkus, Ens- 
kys, Bleberio žentas, Lauras. Laurienė, 
Jekė ir Pakulienė. Dočys atkakliai ginasi:

Juk jūs, ponai, mus, būrus, jau taip nu
stekenot, 

kad paskiaus mums ėst reiks žiurkes 
irgi palėdas.

Visi stebisi Dbčio akiplėšiškumu, nepa
teisindami jo neatsargumo.

d) Kelionė į Karaliaučių

Vakmistras įsako šaltyšiams rengtis į 
Karaliaučių. Pakamorė Kurpiūnas sušau
kia dvylika Šulcų, kurie sujudina visą 
Vyžlaukių valsčių.

Lauras nusiskundžia, kad niekas nesi
gaili žmonių ir užmiršta Dievą, o ypačiai 
Kasparas ir Daugkalba.

Pričkus sudraudžia nekibint Kasparą, 
nes varlė negalinti stengtis prieš liūtą, ir 
su šaltyšiais išvažiuoja į Karaliaučių. Kar
tu su juo važiuoja ir vakmistras, nes 
šykštusis amtstrotas bijo, kad pinigai ne
prapultų. Likęs namuose, amtstrotas iš 
baimės verkia, keikiasi ir meldžiasi.

Sugrįžęs Pričkus sumoka jam „tris Ža
kus naujų skarbų“ (tris maišus). Tačiau 
pritrūksta vieno šilingo. Dėl jo amtstrotas 
visą naktį negali užmigti,

O, išaušus jau, taipo sumušdino Pričkų. 
kad, vos tris dienas sulaukęs, numirė 

bėdžius. 
Bet ir vakmistrui taip smarkiai mušė 

per ausį, 
kad ir jis penkias dienas ant patalo 

, sirgo;
o būrus visus, kurie jo pardavė grūdus, 
liepė todėl pliekt, kad jie pasivėlinę 

buvo 
ir tiek rūpesčių sunkių jam buvo pa

darę. 
Seimas ragina nenusiminti ir pataria 

kiekvienam sąžiningai eiti savo pareigas. 
Sauvaliautojus didpilvius perspėja, kad 
jie neturi teisės bausti teisiųjų, nes vieną 
kartą reikės už viską atsakyti. Vargdie
nius baudžiauninkus ragina ramdyti aša

ras, nes jau gana nabašninko amtstroto 
verkta. Juk vyrų jau moterys laukia, o be 
to, ir gyvuliai dar nešerti.

Pagaliau ir Lauras supeikia vokiečius ir 
„prancūzpalaikius“, kurie lietuvininkus 
niekina, nors jų darbo vaisiais mielai nau
dojasi.

e) Seimo nuraminimas
Seimas pabrėžia, jog bloga esą, kad ir 

prancūzai ir lietuviai neatmena Dievo. 
Juk ir gyvuliai, jei galėtų kalbėti, dėkotų 
Dievui, nes visi ir žiemos metu randa sau 
pašaro.

Toliau jis prisimena jaunystę, gražias, 
pumpuruotas dienas ir jautriai skundžiasi:

A, kur dingot, ak, jūs, jaunos mūsų die
nelės!

Rudenis ir žiema grožybes jūsų sudarkė, 
o mums, diedams, jau vainiką žilą nu

pynė.
Laukai jau šalti, ledais ir pusnynais už

sikloję, miega. Tačiau vėl ateis vasara, ir 
vėl bus galima išeiti į dirvas. Dievas visa 
nuo amžių sutvarkė ir, aprūpinęs paukš
čius, žmonėms paliepė dirbti. Nulydėję ru
denį su svodbomis ir gražiai pasidžiaugę, 
būrai turi taupiai gyventi, kad sveiki pa
vasario sulauktų. Savo kalbą Seimas bai
gia Viešpaties pagarbinimu:

Bet be tavęs tu, dangiškasis mūsų tė
tuti!

Nieks negali mums tekt, ką miela vasa
ra žada.

Taigi, tėtuti! toliaus už kožną reikalą 
mūsų 

rūpink tėviškai, kad vėl jau vasara ra
sis, 

ir mes vėliai ant laukų triūsinėdami 
vargsim.

laiko gamtos 
sudaro foną, 
kitoks veiks-

„Metų“ gamta
Kristijonas Donelaitis, kaip vėliau Že

maitė. iš dalies Lazdynų Pelėda, pirmiau- 
cia duoda atitinkamo metų 
vaizdą. Gamta jo kūrinyje 
kuriame vyksta vienoks ar 
mas.

Reikia pripažinti, kad K.
geras peizažistas. Jis hėkbpijuoja natūra
lios gamtos, kaip, pavyzdžiui, žemaitė, bet 

Donelaitis yra

parenka esmingiausius vaizdus ir juos at
kuria jam vienam būdingomis priemonė
mis.

Imkime kad ir pavasario vaizdą. Tuo 
metu, kada gamtoje viskas bunda, keliasi, 
auga ir žydi, negali būti jokios statikos. 
Priešingai, visoje gamtoje galima jausti ir 
matyti dinamiką — judrumą, gaivališku
mą, gyvybiškumą.

K. Donelaitis, paprasto valstiečio sūrius, 
turėjęs gerų progų pastebėti šitą pavasa
rio ypatybę, sudaro labai gerų priemonių 
jai pavaizduoti.

Pavasario dinamiką jis išreiškia vaiz
dingais veiksmažodžiais, kurių charakte
ringa žymė — gyvas veiksmas, akcija, di
namika:

Jau saulelė vėl atkopdama budino svietą 
ir, žiemos šaltos triūsus pargriaudama, 

juokės.
Šalčių pramonės su ledais sugaišti pa

gavo, 
ir putodams sniegs visur į nieką pavirto. 
Tuo laukus orai drungni gaivindami 

glostė 
ir žoleles visokias iš numirusių šaukė. 
Krūmai su šilais visais išsibudino keltis 
ir laukų kalnai su kloniais pametė 

skrandas...
Palyginkime šitą dinamišką pavasario 

vaizdą su Žemaitės „Sutkų“ įžangoje 
aprašytu pavasariu:

„Pavasarėlis. Saulė netoli laidos, lėčiau 
jau bešildo, lengviau bešviečia. Apšvietu
si įkypai miškus, ji žiūri į skleidžiamus 
lapelius, sprogstančius pumpurėlius, iš že
mės dygstančias žoleles. Trakuose, po krū
mus ir žolynus, nedrąsios žibuoklės slaps
tosi, lapeliuose įsikniaususibs, kiūtodamos 
žolynėly kvepia. Pakraščiais miško, baltai 
pasipuošusios, klesti ievos“.

Nors ir pastarajame pavasario aprašy
me jaučiame pabudusią gamtą, tačiau jo
je yra kur kas daugiau statikos, kurią iš
reiškia šitokie veiksmažodžiai, kaip: žiūri, 
slapstosi, kiūtodamos kvepia, klesti...

Kad dar labiau išryškėtų dinamiškas K. 
Donelaičio pavasario prasiveržimas, paly
ginkime jį su patosišku Maironio 
„Jaunosios Lietuvos“ pavasario vaizdu:

Palaimintas laikas.! Ne kartą rytys 
dar rytšaliais galvas žiedams nulanks- 

tys,

t:
bet saulė vis lipa j žiemius.
Vis lipa ir šypsos nudžiugus saulutė, 
nudžiunga ir žmonės, į darbą sukrutę; 
pavasaris lanko pakiemius!

(VI giesmė)
Maironio parinktieji veiksmažodžiai — 

„lipa ir šypsos“ — neatstoja K. Donelai
čio „atkopdama budino“ ir „pargriaudama 
juokės“. Jeigu Maironio pavasaris pasi
vaikščiodamas „lanko pakiemius“ ir tiktai 
„gali prikelti“ nabašninkus, tai K. Do
nelaičio pavasaris j u o k i a s i su saule, 
s k r a i d o su vėjais ir š a u k i a, ii 
numirusių visokias žoleles.

Pereidamas į gyvosios gamtos aprašy
mą, K. Donelaitis vartoja tokius pačius 
vaizdingus veiksmažodžius ir vaizduoja
mus gyvius tiesiog suasmenina. Jo vamOs, 
šarkos, pelės ir kurmiai giria šilumą; mu
sės, vabalai, uodai ir kaimenė blusų susi
renka varginti žmones ir išsižioja įgelti; 
vorai verpalus audžia ir tyliai kopinėdami 
mezga tinklus medžioklei.

Arba įsiskaitykime, kaip vaizdingai poe
tas aptašo bičių šeimyną:

Bet ir bitins jau šeimyną savo pabu
dint 

ir prie darbo siųst bei ką p e 1 n y t 
n'užmiršb.

Tuo pulkai jų pro plyšius išlįsti p a- 
g a v 0 

ir lakstydami su birbynėms žaisti 
pradėjo.

Šitą gyvą, dinamišką bičių pabuditno 
vaizdelį palyginkime su Ig. Š e i n i a u s 
vabzdžių aprašymu:

„Ant kitos žolelės lipa marga Dievo kar
vytė. Lipa taip rūpestingai, apeidama ap
sukui. Laukiu jos pasiekiant viršūnę.

Ne, lipo ir perėjo ant kitos žolelės. Pa
buvusi ant jos truputį, leidžiasi žemyn. 
Nepatiko ar ne ten pataikė, kur ėjo. Nusi
vylusi grįžta.

O čia štai, visai palei mano ranką, nar
siai tempia skruzdėlė kaži kokį svaru 
daiktą. Sukrutinau pirštą, ir palindo po 
lapu. Pasislėpė“.

(Vasaros vaišės)

■
(Bus daugiau)
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Lietuva - pasaulio nugalėtoja Sfiaityteju laukai
Nuo 1937 m. Lietuva — Europos krepši

nio meisteris. 1959 m. — didžiulės pergalės 
Pietų Amerikoje. 1964 m. — nugalėta Aus
tralija, Kanada ir kt.

Jūs man parodykite kovingesnę už lie
tuvius tautą — prie jos garbingiausio pa
minklo nusilenkęs palikčiau savo akinius.

1937 metais, Pilsudskio Lenkijai kruvi
nai mušant sukaustytus lietuvius lenkų 
okupuotose lietuvių žemėse, tuo laiku ne
ištekę reikalingų ugnies ginklų savo nar
siesiems šauliams, kariams — lietuvišką 
atsaką davėme kultūringu, sportiniu bū
du: Europos krepšinio pirmenybėse Rygo
je pasipūtėliškai mušeikiškos Lenkijos 
rinktinę parklupdėme prieš Lietuvišką 
Vytį. Lietuva nugalėjo visų Europos vals
tybių krepšininkų rinktines. Lietuva — 
Europos krepšinio nugalėtoja.

1939 metais visą Europą, kaip anais lai
kais Vytautas Didysis, Kęstutis, Algirdas, 
Mindaugas ar kiti Lietuvos karaliai, pasi
kvietėme jėgų palyginti pas save į sve
čius, į gražųjį, tarp kalnelių, tarp upių 
išsiraičiusi Kauno miestą. Kas išgirdo — 
atvažiavo. Deja, garbingųjų priešininkų 
tarpe nebuvo Vokietijos, tos peštukiškos 
rudmarškinės, Lietuvai atplėšusios tris 
apskritis su senuoju Klaipėdos uostu. Jie 
pabūgo lygios, riteriškos kovos: dantimis 
kaleno pasislėpę už storo plieno šarvų tan 
kuose, pasinėrę povandeniniuose laivuose. 
Ir tik karo laivų, lėktuvų eskadrilių, mo
torizuotų dalinių dengiamas anų Adolfas 
tedrįso trumpam iškelti savo auluotas ko
jas lietuviškame pajūryje.

O, ne! Lietuva ne tik nenugalėta, bet 
Lietuva — priešingai ją sunaikinti norė
jusiems, ir vėl nugalėjo visą Europą gar
bingoje dvikovoje, vyras prieš vyrą, rink
tinė prieš rinktinę. 1939 metais Kaune 
vėl parklupdėme visų sportiškų Europos 
valstybių rinktines. Vėl esame Europos 
meisteris krepšinyje. Tos pakartotinai pel 
nytos didžios garbės niekas Europoje ne
turėjo laimės iš mūsų — lietuvių — pa
veržti.

Pokario metais, po 1944-tųjų, lietuviai 
krepšininkai, esantieji rytiniuose, vakari
niuose ar kitokiuose kraštuose, gintarinių 
laurų vainiką tebepynė. Vakarų Vokieti
jos benamių (D.P.) stovyklose lietuviai 
nuvarginę patiesia kiekvieną priešininką, 
įskaitytinai geriausias amerikiečių krep
šininkų rinktines, jas nugalėdami net po 
keliasdešimt taškų persvara. Lietuviai 
kviečiami treniruoti didžiųjų Europos 
valstybių krepšinio komandas, rinktines. 
Lietuvius krepšinio trenerius svetimų 
valstybių prezidentai apdovanoja aukš
čiausiais medaliais, dideliais garbės pri
pažinimais.

Likę bolševikinės Sovietų Rusijos oku
pacijoje, lietuviai irgi skina laimėjimus, 
ne tik mokydami mases gražaus sporto, 
bet treniruodami okupantus meniško žai
dimo meno, taigi ir vėl parklupdydami 
nugalėtoją prieš lietuvišką genijų. Kaip 
viduramžiais, taip ir XX a., tik tada ka
laviju, dabar virtuozišku sporto menu ir 
daug kuo kitu.

Talkinant kitiems okupuotiems pabal- 
tiečiams — estams ir latviams, Sovietų 
Sąjunga iškyla i pirmaujančias Europos 
ir net viso pasaulio sportines valstybes. 
Pradedama stebėtis bolševikinės Rusijos 
laimėjimais tarptautiniuose susitelkimuo
se, olimpiniuose žaidimuose, skinant vie
ną medalį po kito.

Tesuminėsime keletą pavardžių: 1953 
metais Maskvoje Sovietų Sąjungos krep
šinio rinktinėje žaidė lietuviai: Butautas, 
Lagūnavičius, Petkevičius, Lauritėnas; 
latvis Zylins; estas Kullman. Sovietų Ru
sija visam pasauliui gyrėsi atsistojusi 
Europos krepšinio viršūnėje. Panašios is
torijos kartojosi olimpiniuose žaidimuose 
Helsinkyje, Melburne, Romoje. Ne tik 
krepšinyje. Pabaltiečiai, negalėdami atsto 
vauti savo laisvoms valstybėms, medalius 
laimėjo sovietų rinktinei. Sakysime, Mel
burne' olimpinėje sovietų krepšinio rink
tinėje žaidė lietuviai Stonkus, Petkevi
čius, Lauritėnas; latvis Kruminš.

Pietų Amerikoje triuškinančios lietuvių 
pergalės

1959 metais Amerikos lietuviai krepši
ninkai, nugalėję daugybę dolerinių, orga
nizacinių sunkumų, pasileido didžiajai ke-

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. AGO 4374

RAŠO ALGIRDAS GUSTAITIS 

lionei į Pietų Ameriką, kur Brazilija lai
kė pasaulio krepšinio meisterio titulą. 
Neįtikėtinai sunkūs žaidimai ne tiek dėl 
pašėlusiai vikrių, nuostabiai gerų Pietų 
Amerikos žaidėjų, bet dėl neįprasto kli
mato, skirtingo maisto, neretai didelėje 
aukštumoje (kalnuose) žaidimo. Ne tame 
klimate užaugę lietuviai negalėdavo lais
vai alsuoti, įtemptai keletą minučių žais
dami pritrūkdavo plaučiuose oro.

Nežiūrint visokiausių sunkumų, Pietų 
Amerikoje iš žaistų 17 rungtynių laimėjo 
net 14. Žaidė: Kolumbijoje (Medelin, Bo
gota), Argentinoje (Buenos Aires), Urug
vajuje (Montevideo), Brazilijoje (Porto 
Alegre, Sao Paulo, Rio de Janeiro), Vene- 
zueloje (Maracay, Valencia, Caracas), 
Trinidade (Port of Spain). Lietuvos, kaip 
Europos krepšinio meisterio, vardas skam 
bėjo radijo bangomis, tviskėjo televizijo
se, plesdeno ištisas gatves užimančiuose 
plakatuose, mirgėjo žurnaluose, spaudoje. 
Priėmimai valstybių prezidentų, kitų di
džiųjų.

Bendra nuomone — Lietuva nugalėjo 
Pietų Ameriką.

1964 olimpiniai metai. Lietuvių 
laimėjimai JAV-se, Australijoje, Kanadoje

Šiais 1964 metais olimpiniai žaidimai 
vyks Tokio, Japonijoje. Be abejo, jei Lie
tuva būtų nepriklausoma, mūsų pasauli
nio garso sportininkai atstovautų Baltojo 
Žirgo gintarinio pajūrio šaliai, žinomai 
Lietuvos vardu. Deja, Lietuva sukaustyta 
okupantų rusų.

Daugiau milijonas lietuvių kilmės žmo
nių gyvena vien JAV-se, kur veikia kelios 
dešimtys sporto klubų, išsidėsčiusių nuo 
Kalifornijos iki New Yorko. Juose akty
viai sportuoja daug jaunų lietuvių, lietu
vaičių, ne tik neseniai iš Europos atvyku
sių, bet antros, net trečios generacijos lie
tuvių, kurių seneliai į Ameriką atvyko ca
ro rusų okupacijos laikais. Jie tebėra lie
tuviai ir už lietuvišką garbę paguldytų 
savo galvą.

Ir vėl sudaryta pajėgiausių Amerikos 
lietuvių krepšininkų rinktinė, dalyvius 
parenkant tiktai iš lietuviškų sporto klu
bų, iš svetimųjų nesiskolinant. Tuo stip
riai pabrėžiama lietuviškumas, raginantis 
visus lietuvius sportininkus priklausyti 
savo sporto klubams, nesijungiant prie 
svetimųjų, nežiūrint, kokios tautybės ar 
kokiame universitete jie bebūtų.

Taip sudaryta Amerikos lietuvių krep
šininkų rinktinė dalyvavo 1964 metų pa- 
baltiečių sportinėse žaidynėse Cleveland, 
Ohio. Be didelio vargo estų rinktinė nuga
lėta 115:35. Kiti vieni geriausių Europos 
krepšininkai, mūsų kraujo broliai latviai, 
buvę Europos krepšinio čempionai, iki tą 
laurų vainiką iš jų nepaveržė lietuviai, 
nugalėti 102:89. Keliasdešimt taškų skir
tumu supliekti ir JAV-ių amerikiečių ge
rieji krepšininkai Chicago, Illinois.

Tokių triuškinančių pergalių gaubiami, 
Amerikos lietuviai krepšininkai 1964 lie-

DRIEŽAS IR PAUKŠTIS VIENAME 
BUSTE

Uolinėse Naujosios Zelandijos salose 
gyvena žinomasis triakis driežas baterija, 
arba tuatara. Tai senovinis padaras, se
nesnis už seniai išmirusius driežus-milži- 
nus — brontozaurus, ichtiozaurus.

Haterijos kilusios iš pirmųjų sausumą 
užkariavusių reptilijų prieš 200 mln. m. 
Kitados visų stuburinių gyvūnų protėviai 
buvo triakiai: dvi didelės akys buvo gal
vos šonuose, o trečioji, mažesnė, viršugal
vyje. Ta akis nebuvo reikalinga, ir vėliau 
atrofavosi.

Haterijos trečioji akis išliko. Ji turi 
vyzdį ir tinklainę, bet mato blogai: vos te- 
atskiria šviesą nuo tamsos.

Kateri j a — nuostabus padaras ir kitais 
atžvilgiais: ji nemėgsta saulės (driežams 
tai neįprasta) ir gyvena po žeme... aUdra- 
paukščių lizduose. Tūkstančiai audra- 
paukščių lizdenasi Naujosios Zelandijos 
salose. Paukščiai ir driežai (o tai nemaži 
driežai — 75 cm ilgio) taikiai gyvena. Ir 
neretai viename urvelyje lapų kraike gy
vena dvi šeimos — tuatara ir audrapaukš- 
tis. Tuatara retai kada dieną palieka po
žemį. Kai kada ji, prasikasusi „grindis“, 
padeda čia savo kiaušinius. O kitame ur
velio kampe peri jauniklius audrapaukš- 
čio patelė. Tuatara miega greta, susirie
tus lanku. Nei paukščių, nei paukščiukų 
ji niekada neliečia.

BRITŲ DIDIEJI LAIKRAŠČIAI
Britanijos didžiųjų laikraščių tiražai: 

„Daily Mirror“ 4.951.488 egzemplioriai, 
„Daily Express“ — 4.275.643, „Daily 
Mail“ — 2.423.424, „Daily Telegraph“ -— 
1.312.582, .Daily Herald“ — 1.265.020, 
„Daily Sketch“ — 923.130, „Guardian“ — 
271.739, „Times“ — 256.123. .

Dabar „Daily Herald“ leidimas sustab
dytas. Jo vietoj išleista „Sun“. 

pos 7 d. per Los Angeles, Calif., išskrido į 
Australiją bandyti naujų pergalių Lietu
vos garbei. Ar pavyks? Australai žinomi 
kaip labai geri sportininkai įvairiose spor
to srityse, pasaulio mastu laimintieji įvai
rias taures, medalius, turintieji labai pa
togų klimatą įvairių rūšių sportui.

Australijoje lietuviai krepšininkai pasi
rodė dar geriau nei Pietų Amerikoje ir iš 
per trumpą svečiavimosi laiką žaistų 25 
rungtynių laimėjo 24. Pakartotinai žais
dami, prieš juos nugalėjusių australiečių 
komandą užtikrintai laimėjo, įrodydami, 
kad lietuviai krepšinyje yra nenugalimi... 
bent Australijoje. Lietuviai supliekė ir 
olimpinę Australijos rinktinę rezultatu 
93:88.

Niekas, o niekas negalės aprašyti Aust
ralijos lietuvių džiaugsmo, jų valiojimų, 
šaukimų, ašarų upelių, širdžių įsitempimo 
kartais vos iki netrūkimo. Lietuviai ant 
kelių parklupdė išdidžiuosius australus, 
kurie, būdami fanatiški šovinistai, lietu
viams neleisdavo lietuviškai kalbėtis spor 
to aikštėse, už lietuvišką žodį paskirdavo 
technišką baudą, kurie, lyg bušmėnai bež
džiones, sugriebę ne vieną lietuvį už ran
kos perspėdavo kalbėti angliškai, nes jie 
„gyvena didžioje, puikioje, gražioje Aust
ralijoje, ne Lietuvoje“. Lietuviai, sukan
dę dantis, kentėjo. Savotiško atsilyginimo 
valandos, dienos, savaitės atėjo, kai iš už 
jūrų atvykę lietuviai australiokus vertė 
nulenkti savo išdidžias galvas prieš Lietu
vos vėliavą, kai jų šovinistiniai išdidūs 
australų orkestrai nuolat ir nuolat, be
veik kasdien, grieždavo nugalėtojų — Lie
tuvos — himną. Australai stodavo pagar
bai, nuleidę galvas tylėdavo, kai tuo tar
pu lietuviai triumfališkai giedojo:

Lietuva, Tėvyne mūsų,
Tu didvyrių žeme...
Sako, Australijoje lietuviai savo Tautos 

— Lietuvos — himną giedodavo iš džiaugs 
mo ašarodami, kiti net balsu kūkčiodami, 
kai tuo tarpu australiokai iki kraujo kas
davo savo lūpas, pirštus. Paskutinis mūšis 
yra reikšmingiausias.

Rugpiūčio 14 d. Amerikos lietuviai krep 
šininkai, dideliais baltais Vytimis raudo
name fone ant juodų švarkų ties širdimi, 
su lietuviškomis geltona-žalia-raudona 
spalvomis jų žaidimo tvarkingose, vieno
dose uniformose buvo sutikti su gėlėmis, 
džiaugsmu sklidinomis širdimis Los An
geles, Calif., ir vėliau kitose lietuvių kolo
nijose JAV-se.

Tūkstančiams stebint, kita pergalė di
džiulėje Lietuvių Dienoje, įvykusioje 1964 
rugpiūčio 23 d. New Yorko Pasaulinės Pa
rodos proga. Ir kvietimas žaisti su Kana
dos olimpine krepšinio rinktine Toronto, 
Ont., Kanadoje. Kanadiečiai ne tik norėjo 
sulošti su jau visame pasaulyje žinomais 
geraisiais lietuviais krepšininkais, bet jie 
tikėjosi ne tik laimėti Kanadai žaidimą ir 
„atlyginti“ lietuviams už jų „giminaičių“ 
visuotinius parklupdymus Australijoje.

Lietuviai iššaukimą dvikovai priėmė, 
nuvyko į Kanadą ir 1964 rugpiūčio 29 d. 
Kanados valstybinę olimpinę rinktinę nu
galėjo 96:86.

Taigi ar Lietuva nėra Pasaulio nugalė
toja krepšinyje?

(Pabaiga sek. nr.)

IŠ JŪROS IR UGNIES
Europos žemėlapyje jau seniai nebėra 

„baltų dėmių“: kiekvienas kampelis čia 
išmatuotas ir aprašytas. Ir štai gana tirš
tai gyvenamoje Europos vietoje sala, ku
ria nėra žengusi žmogaus koja. Pagaliau 
juk ir negalėjo žengti: sala vos gimusi, ir 
ją sudarąs ugniakalnis tebeveikia.

Štai trumpa „naujagimio“ biografija.
Praėjusių metų lapkričio 14-ąją per 100 

km į pietus nuo Islandijos pradėjo veržtis 
povandeninis ugniakalnis. Milžiniškas dū
mų stulpas, iškilęs virš jūros, buvo iš toli 
matomas. Į įvykio vietą pasiųsti lakūnai 
pasakojo apie fantastišką gamtos siautu
lio vaizdą: iš kraterio besiveržianti lieps
na kaitaliojo spalvą, aplink virė jūra. Iš
ryškinus iš lėktuvo padarytas nuotrau
kas, paaiškėjo, kad išsiveržimo vietoje su
sidarė sala. Ji greitai augo ir gruodžio 
pradžioje buvo 1 km ilgio. Laivas, prie jos 
priplaukęs po dviejų savaičių, nustatė 
kranto aukštį — 200 m. Islandijos vyriau
sybė priskyrė salą savo teritorijai ir pa
vadino ją Siurtėjumi — „Juodąja sala“, 
o ją pagimdžiusį ugniakalnį — Siurnuru 
— „Juoduoju kalnu“.

Tai ne pirmas toks Islandijos teritorijos 
padidėjimo atvejis. 1783 m. archyvuose 
pažymėta pirma sala, „atsiradusi iš jūros 
ir ugnies, kilusios iš gelmės“. Vėliau 
„Karštosios salos“, taip vadinama Islan
dija, pakrantės vandenyse dar atsirado 
keletas vulkaninių „brolių“.

MEDINIS MIKROSKOPAS
Rygoje. Stradinio vardo medicinos isto

rijos muziejuje yra seniausias Latvijoje 
mikroskopas. Jis visas ištekintas iš me
džio. -

Jeigu bekalbant liežuvis diltų, daugelis 
mūsų seniai jau būtume nebyliai.

KAS TAVO TĖVAS?
Pirmosios sovietų okupacijos metu at

vykusi į Lietuvą katiuša gausioje ir pamo
kytoje kompanijoje garsiai pasigyrė: ma
no tėvas buvęs girtuoklis, motina prostitu
tė, o sovietų valdžia padarė iš manęs 
žmogų.

Kompanijoje būta ir daugiau rusų. Ta
čiau ne visi ga’ėjo taip drūtai pritrenkti, 
nes ne visų tėvai galėjo verstis anksčiau 
minėta profesija. Be to, caro laikais sunku 
buvo numatyti, kad toks gimdytojų ama
tas ateinančiai kartai bus lyg ir pakopa į 
ateitį.

Lietuvoje normaliais laikais tėvų pagar
ba buvo didelė. Ne tik apie savuosius blo
gai nekalbėta, bet ir svetimuosius mokėta 
vertinti.. Kartą apsistumdė du pirmosios 
klasės gimnazistai, ir vienas jų, bankinin
ko sūnus, labiau nukentėjęs, norėdamas 
atsigriebti, staiga paklausė, girdi, kas tavo 
tėvas. O oponento tėvo pozicija buvo gan 
silpna, tai buvo matyti iš sūnaus sulopytų 
kelnių. Klausimo išvada buvo ta, kad visa 
klasė šaipėsi iš bankininkėlio, kol jis pali
ko mokyklą.

Tauta irgi šeima, tik didžiulė. Jei joje 
kas gero, kodėl nepakalbėti, kodėl nepasi
džiaugti, nepasididžiuoti, nes tik kilnūs 
gražūs darbai kelia energiją, rodo kelią 
jos vaikams, tuo tarpu negerovės, purvas 
atstumia, nupurto. Bet kai kam tas išmė
gintas ir pripažintas metodas negeras, ir 
štai dr. Valteris atsisuka į mus ir šūkteli: 
kas tavo tėvas? Va, kiti turi profesorius, 
Nobelio laureatus, o tu ką turi?

Žinoma, kiekvienas gali rašyti į laikraš
tį, ir - redaktorius toks mandagus, kad 
spausdina dažną straipsnį, taigi nėra ko 
jaudintis dėl vieno kito straipsnio, tačiau 
nuostabu, kad kai kas beveik dėkoja dr. 
Valteriui už akių atidarymą. Va, iš tikrų
jų, nugi ir vargšai esame, tų brudų brude- 
lių tiek pas mus, kad pradėkime kratytis, 
žemintis ir atgailauti. Sekime daktaro iš
keltą vėliavą, o joje tik įrašo trūksta, to 
katiušos sakinio, kuris taip išgarsino jos 
tėvą ir motiną.

Kaip ten bebūtų, žmonijos aukščiausia 
gerovė yra laisvė. Per du šimtu metų kry
žiuočiai nepajėgė palaužti lietuvių, "ir tai 
parodo tautos atsparumą, drąsą, garbin
gumą. Garbė protėviams, kurie paliko tokį 
palikimą.

Algirdas dukart daužė kardu Maskvos 
vartus. Vytautas maudė žirgus Juodojoje 
jūroje. Tai ne vien romantinė praeitis, tai 
ne vien tik valdovų tautos alinimas, bet 
Rytų Europai anais laikais tai buvo gele
žinis dėsnis: jei tu kardu nesiaubsi mano 
žemės, aš siaubsiu tavo.

Kad ir buvo padaryta klaidų (kurioje 
tautoje jų nebūta), bet lietuviai pajėgė 
įrašyti savo vardą istorijos puslapiuose, ir 
jų iš ten neišbrauksi. Taigi gyva, judri, 
sumani tauta, kuri nelinkusi vergauti, ver
ta turėti geresnę ateitį.

Kai kam Nobelio laureatai, profesoriai 
kvapą užgniaužia. Pripažįstu, tai garbingi 
žmonės. Laboratorijose ar plunksna jie 
atidengė daug paslapčių, garbė jiems, jei 
jie pasitarnavo žmonijai vienu ar kitu ke
liu. Ir čiurčilis gavo Nobelio premiją už 
savo memuarus. Gal ne tiek už plunksnos

DIEVO KARALYSTĖS 
ŽINIOS -

(2)

Prie Šventojo Rašto negalima nieko pri
dėti nė atimti, nes jis pilnas ir tobulas. 
(Apr. 22:18, 19;2 Tim. 3:16,17). Jei kas da
bar sakosi esąs pranašas tokia pat pras
me, kokia buvo Biblijos rašytojai, tas su
vedžioja pats save ir kitus, kurie jo klau
so. Esamuoju laiku Dievas leidžia savo iš
tikimiesiems žmonėms suprasti pranašys
tes. Vienas tokių, kuriems Dievas davė ga
lybės suprasti ir išaiškinti pranašystes, 
buvo C.T. RUSSell.

Savo veikale, kurį jis pavadino Armage
dono Kova ir išleido 1897 m., jis rašė pas
kutinę kovą. Mes paduodame ištrauką:

„Didžiosios dienos kova, lygia kaip ir 
kitas revoliucinis karas, prasidės ir vyks 
laipsniškai. Kiekvienas ginčas turi tam 
tikras priežastis, tikras ar pramanytas tau 
tines skriaudas: po to seka aiškus šitų 
skriaudų atjautimas, nes nuskriaustieji 
turi daug nukentėti; paskui bandoma įves
ti įvairias reformas, kurios pasirodo bergž
džios ir dėl to veda į didelius ginčus, žo
džių kovą, persiskyrimus, prieštaraujan
čias nuomones ir pagaliau į kerštą ir kovą 
ginklais. Tokiu pat būdu įvyks Visagalio 
Dievo Didžios Dienos Kova. Joje šviesa 
kovos prieš tamsybę, laisvė prieš priespau
dą, tiesa prieš klaidas. Ji palies visą pa
saulį, nes ūkininkas sukils prieš kuni
gaikštį, parapijonis prieš kleboną, darbi
ninkai prieš kapitalistus; prispaustieji ko
vos ginklais prieš visokią neteisybę ir tiro
niją; prispaudėjai gi ginklais gins tai, ką 
jie per ilgus amžius vadino savo teisėmis, 

darbą, kiek už sulaužymą tironijos.
Paskaičius Antano Šukio knygą apie 

penkis kryžius, peršasi mintis: kuris yra 
garbingesnis žmogus, ar atlygintas už la
boratorinį, plunksnos darbą, ar tas ginan
tis savo tautos, šeimos laisvę? Juk tų se
nesnių ir jaunesnių bernelių dėka išsiau
ginome visą eilę kultūringų žmonių, gar
sių profesorių, tokias mokslines pajėgas, 
kaip prof. Maceina, prof. Ivinskis, kurie 
dirba čia pat mūsų pašonėje, Vokietijoje, 
nekalbant jau apie Ameriką ir kitur.

Jei toji laisvė nebūtų sunaikinta, tų 
mokslininkų, tų profesorių turėtumėm dar 
daugiau, gal ir Nobelio premijos pasimai
šytų. Bet tos premijos dar nėra tikra tau
tos potencialumo žymė. Dėl tų premijų 
kartais kyla nemaža kivirčų.

Ne viskas ir užsienyje taip kultūringa, 
didinga ir gera, kaip kai kas mums mėgi
no teigti, pabuvęs kurį laiką už Lietuvos 
ribų. Priverstinai atvažiavę, pasitrankę po 
Europą, tarp teigiamų savybių radome ir 
purvo, ir utėlių, ir nesugyvenimo, ir cha
mizmo, ir kitko.

Jei kitur gyvendami norime matyti tik 
vertybes, nebijokime jų ieškoti ir mūsų 
tautoje, ten jų pilna. Tačiau verkšlenimą, 
vergiškumą, pataikavimą palikime mūsų 
priešams, kurie jau seniai mus juodina ir 
tamsina, perdirbdami ir mūsų istoriją, 
mėgindami suniekinti ir visą mūsų tautą, 
nepabėkime jiems ieškodami originalumo. 
Kietas, rimtas darbas neša vaisių, o ne 
blaškymasis.

R. Giedraitis

DĖL KELIO Į ATEITĮ
Didžiai Gerbiamas Ponas Redaktoriau!

Beskaitant įvairią lietuvišką spaudą, 
niekur neteko pastebėti, kad laisvėje esan 
čios lietuviškos institucijos ar liečiamieji 
asmenys nors vienu žodžiu būtų atsakę 
Sovietų Sąjungos leidžiamajam propagan
diniam laikraštukui „Tėvynės Balsui“ 
del jo išvedžiojimų, kai kartais net ir rie
biais sakiniais būna aprašomi mūsų veiks 
niai bei pavieniai asmenys.

Praktiškai į tuos klaikius kaltinimus 
iki šiol jokio dėmesio nekreipiau ir vis 
galvojau, kad tai yra tik propagandinis 
triukas užsienio lietuviams kiršinti. Bet, 
štai, „Europos Lietuvio“ 34 numeryje J. 
Šateikis, atsakydamas Dr. Valteriui, aiš
kiai drožia, kad organizacijos supiudžiu- 
sios lietuvį su lietuviu, organizacijų vadai 
pridarę visokių kvailysčių ir narius viso
kiais būdais išnaudojusios, tai mano nu
stebimui nėra galo ir esu priverstas pa
sakyti, kad tokiu atveju ir pasitikėti ne
bėra galima. Kartu kaip eilinis tautietis 
laikau ir už pareigą nors į vieną lietuviš
kų laikraščių redakciją kreiptis ir prašyti, 
kad tokiems apkaltinimams paremti net 
būtinai turėtų būti ir parodymai duoda
mi, nes antraip galiu aiškiai pasakyti, kad 
tokie be įrodymų J. Šateikio straipsniai 
niekuo nesiskiria nuo sovietinės propagan 
dos ir tarp lietuvių sukelia nesusiprati
mus, kurie sunkiai būna pašalinami. Bet 
jeigu „Europos Lietuvis“ tai išspausdino, 
ar jau reikia laikyti už teisybę?

Be to, ir iš viso jau būtų aukščiausias 
(Nukelta į 4 psl.)

nežiūrėdami to, kad jie pavergė arba iš
naudojo kitus“. — Armagedono Kova, 
541 psl.

Aukščiau pateiktieji žodžiai buvo para
šyti daugiau kaip prieš 50 metų. Jų auto
rius jau nebegyvena, jis mirė 1916 m. Bet 
jo skelbti dalykai įvyksta, būtent, 1914 
metais turėjo pasibaigti pagonių laikai; 
po to turėjo prasidėti pasaulinis karas, po 
kurio turėjo ateiti revoliucija, o po revo
liucijos anarchija. Turėjo atsirasti galinga 
kariuomenė, kuri dalyvaus Armagedono 
kovoje, apie kurią jis rašė šitaip:

„Kur tat yra, mes klausiame, tokia ka
riuomenė? ir kur ji lavinama ir rengia
ma? — kariuomenė, prieš kurią dreba že
mė (visuomenė) ir pasijudina dangus 
(bažnytinės valdžios) (Joėlio 2:10); kuri 
drąsiai sukils prieš vardines Krikščionijos 
jėgas, kaip civiles, taip ir dvasiškijos? Kur 
yra ta kariuomenė, kuri netolimoje ateity
je paniekins visą Krikščionijos stiprybę, 
jos ilgai pagarboje laikomąsias doktrinas, 
jos valdžią ir jos kunigiją? — kuri igno
ruos visus Krikščionijos iškeikimus (ulti
matumus), paniekins jos nutarimus ir rei
kalavimus ir išdidžiai priešinsis visokiai 
organizuotai valdžiai? kuri eis per degan
čio vulkano liepsnas ir, nepaisydama nei 
šautuvų nei durtuvų, pralauš sau kelią 
pro ginkluotus laivynus ir, atimdinėdama 
iš valdovų vainikus, suvers karalystes į 
jūrų vidurį? kuri uždegs dangų ir sutirpys 
žemę, paversdama senąją tvarką griuvė
siais, kaip buvo pranašų išpranašauta?“ 
— Armagedono Kova, 545 pusi.

(Bus daugiau)

Kas domisi Tiesa, reikalaukite Knygų 
Katalogo. Neturtingiems siunčiam veltui 
mažas knygeles ir Traktatus. Pareikalavi
mus siųskite šiuo adresu: L.B.S.A. 212 E. 
3rd Str. Spring Valley, Ill. U.S.A. (61362)
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Europos lietuvių kronikų
LIET. SODYBA

MŪSŲ RĖMĖJAI
Apsimokėdami už Nidos Knygų Klubo 

knygas ar , Europos Lietuvi“, šie tautie
čiai yra pridėję aukų: 20 ši!. J. Pumeris. 
19 šil. B. Kmieliauskas, 5 šil. J. Zaleckas. 
pa 4 šil. J. Tamašauskas ir C. Vaitkaitis, 
3 šil. D. Mikulėnas, po 2.6 šil. P. Krasaus
kas ir J. Jakimavičius.

LONDONAS
NEPRALEISKIME PROGOS

ALUTIS
Sodybos Klubo nariai, buvusieji vasaro

tojai, lankytojai ir visi kiti lietuviai kvie
čiami atvykti spalio 17 d., šeštadienį, į 
tradicinį sezono užbaigos ALUTI.

Pradžia 7.30 vai. vak.
Pora bačkų alaus ir sumuštiniai nemo

kamai...
Alutį ruošia Sodybos Klubas. Atskiri pa 

kvietimai taupumo sumetimais nebus lie
tuviams siuntinėjami.

Kas norėtų ta proga Sodyboje pernak
voti, prašomi apie tai pranešti iš anksto.

Sodybos Klubo Valdyba

BRADFORDAS
PABALTIECIŲ KONCERTAS

Jis bus Victoria Hall. Shipley, prie Brad- 
fordo, spalio 24 d.. 5 vai. (ne 6 vai., kaip 
per klaidą paskelbta pereitame E. L. nu
meryje).

J koncertą iš Bradfordo geriausia va
žiuoti raudonu autobusu Nr. 67 ir mėlynais 
Nr. 24, 25. 26 ir 27.

Rengėjai

STOKE-ON-TRENT
ŠOKIAI SU PROGRAMA

Spalio 24 d. Sneyd Arms patalpose, 
Tunstalyje, rengiami šokiai su programa, 
kurią išpildys skautai. Smagūs muzikan
tai, patrauklūs bufetas ir loterija. Pradžia 
6 vai., pabaiga 11.45. Pelnas skiriamas vie
tos skautų reikalams. Maloniai kviečiame 
visus apsilankyti ir paremti.

Rengėjai
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

KOKIAS KNYGAS SKAITYSIME?
Nidos Knygų Klubo ir „Europos Lietu

vio“ sieninis kasdien nuplėšiamas kalen
dorius 1965 metams tuojau grįžta iš knyg
rišyklos ir bus siuntinėjamas skaityto
jams.

Prenumeratoriai, kurie nėra jo atsisakę, 
gaus be jokių prašymų. Bet jeigu kas ligi 
šiol negaudavo, o norėtų gauti, tai prašom 
parašyti: Lithuanian House Ltd., 1 Lad- 
broke Gardens London, W.ll.

Kalendorius, be abejo, tinka ir kaip do
vana jo negaunantiems bičiuliams. Tokią 
dovaną gavęs lietuvis juk turės kasdien šį 
tą pasiskaityti.

Spaustuvė dabar renka literatūros met
raštį „Pirmąją Pradalgę“. Tai mūsų rašy
tojų naujausios kūrybos almanachas, pir
mas dar toks Nidos Knygų Klubo gyveni
me. Jame su savo kūryba dalyvauja apie 
30 rašytojų. Jei skaitytojams šioji naujie
na patiks, tokie metraščiai galės būti lei
džiami kas metai. O leidėjai galvoja, kad 
skaitytojams metraštis patiks.

Kartu su metraščiu skaitytojai gaus ir 
jauno rašytojo Kazio Almeno novelių-apy- 
sakų rinkinį „Bėgius“.

Lietuviai irgi dalyvavo
Liuteronų Pasaulinės Tarybos vokiečių 

vyr. komitetas kasmet ruošia Liuteronų 
Bažnyčių išeivijoje kunigams ir bažnyti
niams bendradarbiams teologinio pasiruo
šimo suvažiavimus. Be teologinių žinių 
pagilinimo, dalyviai supažindinami su ak
tualiais bažnytinio gyvenimo klausimais 
ir, kas labai svarbu, vieną kartą metuose 
asmeniškai susitinka su savo kolegomis iš 
broliškų bažnyčių tremtyje. Tad šie suva
žiavimai vyksta visad labai jaukioj ir ma
lonioj atmosferoj. Jų vieta vis keičiama, 
vienais metais vyksta jie Pietuose, o kitais 
Šiaurės Vokietijoje. Šių metų suvažiavi
mas įvyko Pietų Vokietijoje rugsėjo 14-18 
d.d. Alexandersbad/Fichtelgebirge. Evan
gelikų Liuteronų Volkshohschule patalpo
se. Ši vieta yra netoli Čekoslovakijos sie
nos, apie 135 km nuo Nuernbergo į rytus.

Suvažiavimo bendra tema buvo: „Tikiu 
vieną Dievą Tėvą, Visagalį, dangaus ir 
žemės Sutvėrėją“. Suvažiavimui vadovavo 
kunigas Dr. Ebehard iš Stuttgarto, kuris 
yra minėtojo komiteto įgaliotinis.

Suvažiavime dalyvavo apie 50 kunigų ir 
bendradarbių iš estų, latvių, lietuvių, len
kų ir vengrų liuteronų Bažnyčių. Iš lietu
vių dalyvavo kunigai: senj. A. Keleris, 
Juozas Urdzė, J. Stanaitis, buvęs Lietuvo
je Evangelikų Liuteronų Konsistorijos vi
cepirmininkas ir lietuvių Sinodo pirminin
kas Adomas Geležinius, bažnyčios bendra
darbiai: Marija Kilienė, Fr. Šlenteris, Jo
nas Pareigis ir Fr. Skėrys.

Kiekvieną vakarą ir rytą vyko 
pamaldos, kurias laikė pakaitom kunigai 
iš Estijos, Latvijos, Lietuvos, Lenkijos ir 
Vengrijos. Po pusryčių įvykdavo kasdien
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SIUNTINIAI Į LIETUVĄ BE MUITO, 
LICENZIJOS IR KITŲ MOKESČIŲ !

Tokius siuntinius galima pasiųsti per mus iš sandėlių, 
esančių Sovietų Sąjungoje. Taip siunčiame automobi
lius, motociklus, dviračius, siuvamąsias mašinas, akor
deonus, radijo ir televizijos aparatus, medžiagas, mais
tą, svaiginamuosius gėrimus, cigaretes ir t.t.
Taip pat be jokių kliūčių galima siųsti į Lietuvą maistą, 
medžiagas ir kitas prekes iš Anglijos.
Kviečiame pasinaudoti proga pasiųsti giminėms labai 

vertingą specialų
ŽIEMINĮ SIUNTINĮ — P-3,

kurį sudaro dvi atkarpos po 3 jardus dviems paltams 
labai šiltos angliškos ULSTER medžiagos ir viena atkar
pa 3 su puse jardų ekstra geros angliškos medžiagos žie
miniam vyriškam arba moteriškam kostiumui tik už

£25.0.0 su Sov. muitu ir pasiuntimu.
Taip pat dar galima pasiųsti mišrų aukšto koloriteto 
maisto 22 svarų siuntinį M-13, kurį sudaro taukai, kaka
va, miltai, kava, šokoladas, cukrus, arbata ir prieskoniai, 

tik už £10.0.0 su Sov. muitu ir pasiuntimu.

Be to, dar tebesiunčiame labai didelį pasisekimą turėju
sį specialų tvirtų ir gražių vilnonių angliškų medžiagų 
siuntinį V-3, kurį sudaro trys atkarpos trim kostiumams 

po 3 su puse jardų, iš viso 10 su puse jardų, tik už
£16.15.0 su Sov. muitu ir pasiuntimu.
Reikalaukite pavyzdžių ir rašykite:

BALTIC STORES LTD.
(Z. JURAS)

421, HACKNEY RD., LONDON, E.2.
Tel.: SHO 8734
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KASDIENISKOS
SMULKMENOS

Mielas Redaktoriau, Bet mes entuziastiškai sveikintume di
desnius kiekius literatūros plokštelėse. Tą 
temą retkarčiais prisimename ir net laik
raščiuose parašome. O JAV net ir graži 
pradžiukė padaryta: Stasys Santvaras ir 
Antanas Gustaitis į plokštelę įdeklamavo 
po pluoštą savo eilėraščių! Tačiau tik pra-

Gramofono ir plokštelių mėgėjai šian
dien jau sako, kad plokštelės lyg ir sudaro 
šiokį tokį pavojų knygoms.

Jeigu taip atsitiktų, žinoma, būtų labai 
negerai. Kai mes kalbame apie gramofoną 
ir plokšteles, tai paprastai turime galvoje 'djjukį Jeigu būtų kas tokias plokšteles 
muziką. Jeigu žmonės galutinai susimuzi- perka. tikrai jų reikėtų kur kas daugiau 
kintų ir nusiliteratūrintų. tai gerai negale- Ar apskritai tai yra kokia nors nau.
tų būti. O ypač, jei knygą išstumtų tuščia 
populiarioji muzika su visokiais je.je.je ar 
dadio.

jiena?
Kai niekur nesidairome, tai atrodo lyg 

ir naujiena. O anąkart kai pakliuvo man 
į rankas knygoms aptarti skirtas vokiškas

Jūsų pačių paruoštus siuntinius pasiunčiame už že
miausią kainą. Duodame geriausias išsimokė j imo 

sąlygas. |

LIUTERONŲ BAŽNYČIŲ IŠEIVIJOJE 
KUNIGŲ IR BENDRADARBIŲ 

SUVAŽIAVIMAS

Biblijos nagrinėjimai, kuriuos pravedė 
kunigai: Roman Remmel (estas) iš Luebe- 
cko, senj. Adolfas Keleris (lietuvis) iš 
Bremeno, Paulis Urdzė (latvis) iš Olden- 
burgo.

Dar buvo paskaitos „Teologiniai aspek
tai supramonintoj produkcijoj" (docentas 
kun. Dr. Hans Schulze iš Erlangeno uni
versiteto), „Kūrimas ir evo'iucija“ (Dr. 
Roemhild, iš Alexandersbado), „Krikščio
nių tikėjimas apie sutvėrimą, atpirkimą, 
pašventinimx ir mūsų pamokslas“ (prof. 
Dr. Walter Rupprecht, Augustana Universi 
teto Neuendettelsaue).

Po paskaitų popiečiais būdavo diskusi
jos ar atskirų tautybių kunigai bei bažny
čių bendradarbiai susirinkdavo paso- 
džiams. Vakarai būdavo skirti laisves
niems pasikalbėjimams. Kunigas Hirsch,

namų vedėjas Alexandersbade, pasakojo 
apie savo darbus. Vienas vakaras buvo 
skirtas pranešimams apie veiklą parapijo
se. Senj. kun. Keleris papasakojo apie 
evangelikų lietuvių liuteronų gyvenimą 
Vakarų Vokietijoje, mokyt. Fr. Skėrys da
vė platų pranešimą apie Vasario 16 Gim
naziją Huettenfe'.de, kun. Adomas Geleži
nius papasakojo savo įspūdžius iš praeitų 
metų kelionės po JAV ir Kanadą, o Kilie
nė parodė šviesos paveikslus iš Vasario 16 
Gimnazijos ir Pabaltiečių Krikščionių 
Studentų bendrabučio Annaberge. Pasku
tinį vakarą Oberkirchenrat kunigas G. 
Klaperis iš Hannoverio papasakojo savo 
kelionės įspūdžius po Pietų Afriką ir iškė
lė gyventojų problemas.

Fr. Sk.

Lietuviai dalyviai iš kairės į dešinę: Kun. Adomas Geležinius, sekr. Fr. Šlenteris, 
kun. Julius Stanaitis, kun. Juozas Urdzė, mokyt. Fr. Skėrys, senj. kun. Adolfas Ke
leris ir p. Jonas Pareigis. Priekyje kun. žmona ponia Marija Kilienė.

laikraštis, tai tikrai nustebau. Vokiečiai, 
pasirodo, turi jau gausybę literatūros 
plokštelėse. Ištisą biblioteką! Net gražu 
žiūrėti.

O lietuviai kol kas tik tą vieną plokštelę.
Mūsų lietuviška tokia jau liūdna tvar

ka. kad net ir į gerus parengimus dažnai 
susirenka negausiai publikos. O kas jau 
susirenka, tai dažniausiai vis tie patys ir 
tie patys. Retenybė, jei kartais išlenda iš 
užsidarymo kiauto koks nors visiškai nau
jas ir seniai bematytas retas veidas.

Tai ar tie nuolatiniai nelabai gausūs pa
rengimų lankytojai gali tuo pačiu metu 
dar būti dviejose vietose? Ar galima iš jų 
net ir reikalauti tokios aukos?

Jeigu negali, tai kodėl gi J. Lūža spalio 
17 d. kviečia visus atvykti į Lietuvių So
dybos alutį, o LAS į Lietuvių Klubą Lon
done tąpat dieną susitikti su nottingha- 
miškiais?

Ar čia tik dešinė nežino, ką daro kairė, 
ar nenori žinoti?

* * *
Išsiaiškinti kai kuriems papročiams, ži

noma, reikia laiko ir didesnių studijų. Pa
vyzdžiui, mes jau visuotinai esame įsitiki
nę, kad rankų bučiavimas yra poniškai 
lenkiškas, todėl šiais demokratijų ir lygy
bių laikais vargu ar kultivuotinas. Tokia 
jau šiandien visuotina nuomonė, ir čia gal 
nieko nauja nebeišrasime.

Bet, pavyzdžiui, ir mūsiškių tarpe da
bar vis labiau įsigali chruščioviškas pasi- 
glebėsčiavimas ir pasibučiavimas į žandus.

Ar tikrai toksai glebėsčiavimasis yra 
chruščioviškos kilmės, ar vien tik rusiš
kos? Ar gal jis tik apskritai slaviškas ir 
reiškia, kad kažkokia nauja bajorija savo . 
papročius jau permeta į lietuvių bendruos 
menę?

Atsakyti nepajėgčiau.
Tačiau tasai paprotys man nepatinka. 

Dar labiau nepatinka, negu bajoriškasis 
rankų bučiavimas.

Tavo Jonas
——..................... .....................................

VOKIETIJA

SKAITYTOJŲ LAIŠKAI

(Atkelta iš 3 psl.) 
laikas sužinoti, kas ir kur yra teisybė, 
nes nelaikau už garbę plačiai visuomenei 
padarytąsias įvairias kvailystes nutylėti!

O gal ir toliau mūsų inteligentija gal
voja, jog „tamsi liaudis“ nieko neturi ži
noti?

Kas tikruosius faktus slepia, tik lietu
vių tautos duobkasiams pasitarnauja ir 
žiūri savo naudos ir auksinių dienelių...

Kas iš to, kad visi rašo apie praeitį ir ją 
nagrinėja, tačiau vis tiek nepasimoko ir 
vis kartoja senas klaidas su blogomis už
mačiomis? Dėl to kyla dar didesnis mate
rializmas, negu 1926 metų perversme, 
kurio metu juk praktiškai buvo palaidota 
Lietuvos demokratija.

Blogas savo tautos vaikas būčiau, jeigu 
stočiau tokių ginti, kurie, užmiršę gimtąją 
kaimo pirkią, brolį artoją, sunkiai dirban
čią tautą ir pareigą tėvynei, už mažmo
žius vienas kitą begirdami, svajoja privi
legijuotą Lietuvą atstatyti!

O gal, tautai išsilaisvinus iš žiaurios 
bolševikų okupacijos, ir toliau reikės pas
ninkauti tam, kad tik privilegijuotų stalai 
skanėsiais būtų nukrauti?

Štai jau 20 metų, kaip apleidome Lie
tuvą, bet prietarų nuo teisybės taip ir ne
išmokstame atskirti. Ateitis miglota. Ben
druomenė menkėja. Bet privilegija ir vėl 
turi plačią dirvą reikštis, nes tikrai pa
prastas ir tikras lietuviškas nuoširdumas 
negi gali būti vertingesnis už markę, do
lerį, svarą ar kitokius pinigus?

Užuot buvę vieningi ir suglaustomis jė
gomis žengę laisvinimo keliais, vėl bando
me piršti tokias mintis, kurios jau seniai 
yra atgyventos ir kurios net Nepriklauso
mybės laikais žalingai veikė tautos 
dvasią.

Dėl to nėra ko ir verkšlenti, kad eili
niai tautiečiai pradėjo niekuo nebesido
mėti.

Kas dar nesuprato, kad liaudies valia 
sudaro visuomeninės santvarkos pagrin
dą, tai, vardan mūsų tautos tragedijos, 
jau laikas būtų tai suprasti ir žiūrėti, kad 
visiems tautiečiams būtų rodomas tikras 
ir teisingas kovos kelias, kuris garantuo
tų visiems laisvą ir kilnų gyvenimą de
mokratinėje Ir šociališkai teisingai tvar
komoje Lietuvoje!

Jeigu tokiais keliais eisime, tai ir mar
goje spaudoje nebereikės daugiau aima
nuoti!

Su pagarba Pr. Liegus

BENDRA TREMTINIŲ DIENA
(ELI) Memmingenas. Tremtinių diena 

Memmingene, kaip ir pernai, buvo vokie
čių tremtinių rengiama kartu su pabaltie- 
čiais. Laisvė, teisė, taika ir tautų apsi
sprendimo teisė buvo tos dienos šūkiai.

Miesto teatro salė prisirinko tremtinių 
— vokiečių, latvių, lietuvių, estų, — tiek 
ir gausių svečių iš plačiosios miesto ir 
krašto visuomenės. Plačioj parengimo pro 
gramoj dalyvavo įvairių kraštų tremtiniai 
su savo dainomis, šokiais, deklamacijo
mis, skaitymais. Apie lietuvių pasirodymą 
rašė „Memminger Zeitung“ šitaip: „Lietu
vių tautinių šokių grupė žavėjo svečius 
dviem tėvynės šokiais — Audėjėle ir Gran 
dinėle. Jos choreografiškai ir šokėjiškai 
geras atlikimas artėjo į baletą ir rodė pa
žymėtinus šios jaunos mėgėjų grupės su
gebėjimus“. Tai buvo Memmingeno lietu
vių jaunimo šokėjų grupė, instruktuota 
Alinos Grinienės.

SKYRIAI:
Manchesteryje — 121 Middleton Rd., 8. 
Chicagoje — 7042 So. Talman Ave. 60629.. 
Kanadoje — 124 Park St., Sudbury, Ontario.
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SPALIO 24 D. LIET. NAMUOSE, 1, LADBROKE GARDENS, W.ll, 
ĮVYKSTA ŠAUNUS, LONDONO L. M.S. „DAINAVOS“ RUOŠIAMAS,

• RUDENS BALIUS
PRADŽIA 7 V. V. ĮĖJIMAS 5 Šil.

ĮDOMI PROGRAMA. TURTINGA LOTERIJA. GERA MUZIKA. 
NUOSTABUS BUFETAS IR BALANDŽIAI.
Visi kviečiami dalyvauti — staliukai užsakomi tel. PAR 2470.
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Tėvas A!f. Bernatonis, lietuvių kunigų 
misijonierių direktorius Vokietijoje, rug
sėjo 16 d. minėjo savo 50-tąjį gimtadienį. 
Veiklusis kunigas kapucinas yra gimęs 
1914 m. Jiezno apylinkėje. Gimnaziją bai
gė Plungėje, teologiją studijavo Miunste- 
ryje, Vak. Vokietijoje. Kunigu įšvęstas 
1943 m. Nuo 1950 m. yra vyriausias lietu
vių tremtinių sielovados tvarkytojas Vo
kietijoje. Daugiausia jo pastangomis yra 
nupirkti Vasario 16 Gimnazijos pastatai 
Huettenfelde. Tėvas Bernatonis gimnazi
jos ateitimi ir dabar nuolat rūpinasi, ei
damas jos Švietimo Komisijos pirmininko 
pareigas.
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