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PO SOVIETINIU 
KEVALU MANIFESTAS Europos ir Amerikos spaudos nuotrupos

Vilniaus tūzų mizarinis sujudimas
Sovietiniai Lietuvos laikraščiai nėra di

deli: ketvertas puslapių, tai ir viskas. O 
jeigu iš tų ketverto puslapių daugiau negu 
vienas paskiriama kuriam nors žmogui pa
minėti, tai suprantama, kiek jau tas as
muo turi būti nusipelnęs. Paprastai net ir 
pakankamai gerai nusipelniusieji būna 
paminimi vienu, o geriausiu atveju dviem 
straipsneliais.

O dabar didžiulė išimtis padaryta Rojui 
Mizarai, kurio 70 m. amžiaus sukaktį šven 
čia Lietuva. Be abejo, visa Lietuva nei 
švenčia, nei švęs. Kas gi Lietuvai tas Mi- 
zara? Jis rūpi tik dabartinėms viršūnėms. 
Jei jis iš tiesų būtų toks jau nusipelnęs 
lietuvis, tai ir mes turėtume plačiau apie 
jį žinoti, nes jis gi JAV visą amžių gyve
no. Rašė straipsnius Amerikos lietuvių ko
munistų laikraščiams, redagavo tuos laik
raščius. Rašė ir šiokius tokius romanus, 
bet jie tokio menko literatūrinio lygio, kad 
galėjo patraukti tik tuos skaitytojus, ku
riuos domino prokomunistinės idėjos.

Tiek Lietuvoje, tiek ir svetur yra daug 
f labiau pagerbti vertų lietuvių, tačiau so

vietiniai Lietuvos laikraščiai ta pabarbos 
šlove dabar vainikuoja, būtent, Mizarą. 
Pažiūrėkite tik vilniškę „Tiesą“. Sukakti- 
ninko pagerbti buvo suvaryti į specialų 
susirinkimą rašytojai, dailininkai, kompo
zitoriai, žurnalistai ir visuomenės atstovai. 
Ten sakė saldžias parkalbas apie Mizarą 

f Mieželaitis, Venclova, Petrulis, Tamuliū- 
nas, Baltušis, Kapočius, Reimeris, Laurin- 
čiukas, Zimanas. Tai vis žmonės, kurie va
dovauja kuriai nors kultūros gyvenimo 
sričiai.

Gal kai kurie jų apie sukaktininką tėra 
tiek pat girdėję, kiek ir daugumas mūsų, 
bet iš pareigos reikia paliaupsinti.

Bet sukaktininkas dar liaupsinamas ir 
„Tiesoje“ išspausdintais Mieželaičio, Venc
lovos ir Zimano straipsniais.

Taigi išeitų, kad tasai raudonasis Rojus 
turi turėti nuopelnų. Būtų tikras nesusi
pratimas, kad susimestų jo draugai ir pa
žįstami ir savo asmeninę draugystę pa- 

. verstų tokia didele vieša švente. Kaip gi 
toksai reikalas atrodytų sovietinėmis są
lygomis, jei tasai Mizara neturėtų nuo
pelnų!

Na, visas jo nuopelnas, tur būt, tas, kad 
jis yra vis dėlto gal pajėgiausias ir Lietu
vos dabartiniams tūzukams priimtiniau
sias išmirštančios lietuvių komunistų už
sieniuose generacijos atstovas. Galima li
teratūriniais kriterijais remiantis nurašyti 
į niekalą visus jo romanus ir straipsnius,
nes jie vis tiek niekai. Bet kai palygini 
Mizarą su visais kitais senukais ir senutė
mis komunistais, kurie parvažiuoja su eks
kursijomis Lietuvos pasižiūrėti ir kolcho
zų prieš mirdami pagarbinti, tai vis tiek 
jis pranašesnis už juos.

Žinoma, nesąmonė yra tokie paliaupsi- 
nimai, kaip Zimano, kad vargu kas yra 
tiek prisidėjęs, plečiant lietuvių kultūrą ir 
kalbą JAV, kaip Mizara. Bet išmirštan- 
tiems užsieniuose gyvenantiem lietuviam 
komunistams reikės šiokio tokio paminklo, 
kad jie patūravojo Lietuvos bolševikams. 
Va, tasai paminklas ir bus pastatytas Mi
zarai, kaip visų komunistinių davatkėlių 
simboliui.

Tokio simbolio, matyt, reikia, ir pamink 
lo reikia. Tą saujelę susenusių komunistų 
juk Lietuvos sovietiniai tūzai pristato vis 
krašto gyventojams, kaip lietuvišką emi
graciją.

Dirbtinis lietuviškos emigracijos 
vaizdas

Suprantama, kad sovietinių laikraščių 
skaitytojai Lietuvoje pasigenda žinių apie 
užsienio lietuvius ir jų darbus. Taip pat 
suprantama, kad sovietinė spauda bijo to
kių žinių duoti, nors ir apie nepolitinį reiš
kimąsi. Bijo, nes tai rodytų skaitytojams, 
kad svetur gyvenantieji lietuviai dirba, 
kuria, reiškiasi. O toks žinojimas stiprintų 
neapykantą visokioms uždangoms ir norą 
pasinaudoti tuo, kas svetur sukuriama ir 
padaroma.

Vis dėlto norėdama patenkinti tą norą 
bent iš dalies, sovietinė spauda dirbtiniu 
būdu prisimena užsienio lietuvius. Ji kar
tais išsispausdina keletą žinelių iš komu
nistinių lietuviškų laikraščių JAV. Toron- 
tiečiai lietuviai komunistai, va, paminėjo 
tokią sukaktį, čikagiškiai kitokią. Dar Pet- 
rikienė papūtė šiek tiek dūmų, pagyrė so
vietinę tvarką ir pažangą. Prie to dar pri
dedama ištraukėlė, kad sovietinės okupa
cijos 25 m. sukakties neminės tik tautos 
„atplaišos“, ir reikalas baigtas.

O juk tie vadinamieji atplaišos ir suda
ro visą lietuvišką darbščią ir kūrybingą 
užsienio lietuvių daugumą, apie kurią bū
tą įdomu sužinoti. Apie „Vilnį“ ir „Lais
vą" susibūrę vadinamieji pažangieji iš 
tiesų yra atplaiša, kuri nieko jau nei gero, 
nei įdomaus nebegali padaryti.

(Elta) Sovietų Sąjunga, pasirašiusi su 
Hitlerio Vokietija klastingą agresijos su
tartį, prieš 25 metus užpuolė Pabaltijo 
valstybes. Apie 300.000 raudonosios armi
jos karių užplūdo Lietuvą 1940 m. birže
lio 15 d., o Latviją ir Estiją — birželio 
17 d. Kremliaus emisarai — Dekanozovas, 
Višinskis ir Ždanovas, sovietų okupacinės 
kariuomenės padedami, nušalino teisėtą
sias vyriausybes. Pabaltijo valstybių ne
priklausomybė buvo sutrypta. Jos pavers
tos sovietinėmis kolonijomis.

Užpuldama savo baltiškuosius kaimy
nus, Sovietų Sąjunga pradėjo jėgos žygį 
į Vakarus. Tai buvo dabartinės tarptauti
nės įtampos ir naujo karo grėsmės pradžia.

Savo agresiniais veiksmais prieš Estiją, 
Latviją ir Lietuvą Sovietų Sąjunga sulau
žė savo su šiomis valstybėmis pasirašytas 
taikos ir nepuolimo sutartis, taip pat ki
tus savo tarptautinius įsipareigojimus.

Nusavinimai, išnaudojimai, nuskurdini
mas, prievartos darbai, žmogaus pagrindi
nių teisių ir laisvių išniekinimas, rusini
mas, terorizavimas, masinės deportacijos 
ir žudynės — tai sovietinės okupacijos 
ženklai Pabaltijo valstybėse. Šiais savo nu
sikaltimais, kuriuos ji tebetęsia, Sovietų 
Sąjunga sulaužė Atlanto Chartos įkvėptą 
Jungtinių Tautų Deklaraciją, Jungtinių 
Tautų Chartą, Genocido Konvenciją ir 
Visuotinę Žmogaus Teisių Deklaraciją — 
savo pačios pasirašytus tarptautinio sugy
venimo dokumentus.

Estų, latvių ir lietuvių tautos, savo isto
rija ir tradicijomis būdamos vakarietiškų 
pažiūrų bei kultūros, visad tikėjosi Vaka
rų pasaulio paramos. Jų pasitikėjimą Va
karais stiprino Jungtinių Amerikos Vals
tybių 1940 m. liepos 23 d. deklaracija, 
JAV Prezidento 1940 m. spalio 15 pareiš
kimas, Atlanto Charta, Jaltos Europos Iš
laisvinimo Deklaracija, Jungtinių Ameri
kos Valstybių ir kitų Didžiųjų Vakarų De
mokratijų pakartotiniai pareiškimai nepri
pažinti Pabaltijo valstybių neteisėto įjun
gimo į Sovietų Sąjungą; JAV ir daugelio 
Europos bei Pietų Amerikos valstybių pri
pažinimas laisvųjų Pabaltijo valstybių 
diplomatinių atstovų; pagaliau, Jungtinių 
Tautų tikslai ir principai. Dar daugiau. 
Pabaltijo tautų viltis stiprina kolonializ
mo visuotinio likvidavimo eiga ir tautų 
apsisprendimo teisės visuotinis pripažini
mas. Azijos ir Afrikos kolonijinių tautų 
išlaisvinimo sąjūdis padėjo išryškinti so
vietinį kolonializmą ir sustiprinti paverg
tųjų lietuvių, latvių ir estų viltis. Lietuva, 
Latvija, Estija tiki, kad kolonializmo vieš- 
patavimd likvidavimas nesustos prie Pa
baltijo vailstybių sienų.

Pasipriešindami savo prispaudėjams, pa 
baltiečiai aiškiai įrodė savo kietą nusista
tymą atgauti laisvę ir didžiai prisideda 
prie visų Sovietų Sąjungos pavergtų tautų 
vedamosios kovos dėl laisvės ir teisingu
mo. Nepaisydamos didelių nusivylimų ir 
sunkių bandymų. Pabaltijo tautos tiki į 
savo laisvės ir nepriklausomybės atsta
tymą.

Šią vasarą sovietinis okupantas Pabalti
jo valstybėse rengia klaikų spektaklį — 
25 metų pavergimo sukakties iškilmes, ku
rių metu prievartaus pavergtąsias Pabalti
jo tautas rodyti dėkingumą savo pavergė
jams.

Mes — laisvieji estai, latviai ir lietuviai 
— suprasdami mums tekusią atsakomybę

JAV KONGRESAS TIRIA PADĖTĮ 
PABALTIJO VALSTYBĖSE

(Elta) Didelio skaičiaus rezoliucijų, lie
čiančių Pabaltijo valstybes, paskatinta, 
Atstovų Rūmų Užsienio Reikalų Komisi
jos Europos Reikalams Pakomisė gegužės 
17 d. Vašingtone, D.C. pravedė apklausinė
jimą apie dabartinę padėtį Sovietų pa
vergtose Pabaltijo valstybėse. Pakomisei 
pirmininkavo atstovė iš New Yorko Edna 
F. Kelly. Ji ir vadovavo apklausinėjimams.

Pakomisė tyrinėjo Pabaltijo valstybių 
rusifikaciją, gyventojų perkeldinimą ir ko
lonizaciją bei religijų persekiojimą.

Pranešimą visais tais klausimais visų 
trijų Pabaltijo valstybių vardu padarė 
VLIKo ir Lietuvos Laisvės Komiteto pir
mininkas Vaclovas Sidzikauskas. Lietuvių 
liudytojas buvo Alfonsas Milukas, baigęs 
Kauno universitetą, tik prieš du mėnesius 
atvykęs iš Lietuvos, prieš tai 9 metus bu
vęs tremtyje Vorkutoje ir kitose Sovietų 
Sąjungos priverčiamojo darbo stovyklose. 
A. Milukas yra JAV pilietis. Jis apklausi
nėjamas pateikė daug naujų persekiojimo 
faktų ir savo, kaip tremtinio, išgyvenimų. 
Estų liudytojas buvo Arseni Taalman. bai
gęs Talino Politechnikumą ir 1963 m. gruo 
džio mėn. pasprukęs iš Estijos. V. Sidzi
kauskas ir abu liudytojai, pateikę prane
šimus, atsakinėjo į klausimus. Apklausinė
jimo duomenis-dokumentus JAV Kongre
sas išleis atskiru leidiniu.

savo tautų ir istorijos atžvilgiu, 25 metų 
sovietinės agresijos sukakties proga jau
čiamės įpareigoti iš naujo pareikšti mūsų 
tautų siekimus:

MES KALTINAME- Sovietų Sąjungą 
įvykdžius ir tęsiant tarptautinį nusikalti
mą Pabaltijo valstybėms,;

MES REIKALAUJAME, kad Sovietų Są
junga atitrauktų savo kariuomenę, policiją 
ir administraciją iš Pabaltijo kraštų;

MES PRAŠOME laisvojo pasaulio vals
tybių. ypač Didžiųjų Galybių, vyriausy
bes panaudoti visus taikius būdus ir prie
mones Pabaltijo ir kituose Rytų-Centro 
Europos kraštuose tautų apsisprendimo 
teisei vykdyti;

MES TAIP PAT PRAŠOME Jungt. Tau
tų Komisiją Kolonializmui Likviduoti tuo
jau vykdyti savo nudelstą prievolę, tuojau 
pradėti svarstyti sovietų kolonializmą Pa
baltijo valstybėse;

MES ŠAUKIAMĖS į visos žmonijos są
žinę suprasti Pabaltijo valstybėms neati
taisytas pavergimo skriaudas ir stiprinti 
pastangas joms išlaisvinti;

MES DIDŽIUOJAMĖS Estijos, Latvijos, 
Lietuvos žmonių nepalaužiama rezistenci
ja pavergėjo užmačioms, siekiančioms jų 
tautinę ir žmogiškąją individualybę sunai
kinti;

MES MANOME kartu su savo tautomis, 
kad dabartiniai sovietų ūkiniai, politiniai 
bei ideologiinai sunkumai, būdingi totalis- 
tinei sovietų santvarkai, žymiai nusilpnino 
Sovietų Sąjungą ir sustiprino pavergtųjų 
išsilaisvinimo viltis;

MES PAŽADAME stiprinti savo jungti
nę organizuotą veiklą laisvajame pasauly
je Pabaltijo valstybių laisvės bylai pagrei
tinti;

MES PAGALIAU PAREIŠKIAME ir 
laisvajam ir komunistų viešpataujamam 
pasauliui, neišskiriant nė Sovietų Sąjun
gos, kad išsilaisvinusios Pabaltijo tautos 
darys viską, kad užtikrintų savo kaimy
nams kuo geriausius valstybinio suvere
numo ir teritorinio neliečiamumo abišaliu 
gerbimu pagrįstus santykius.

PABALTIJO VALSTYBIŲ LAISVĖS 
TARYBA:

Vaclovas Sidzikauskas 
Pirmininkas

Vyriausiojo Lietuvos Išlaisv. Komiteto 
ir Lietuvos Laisvės Komiteto Pirmininkas 
Aleksander Kuett, Vice-pirmininkas, Esti
jos Laisvės Komiteto Pirmininkas, Vilis 
Hazners, vicepirmininkas, Latvijos Laisvės 
Komiteto Pirmininkas. Nariai: Juozas 
Bachunas, Pasaulio Liet. Bendruomenės 
Pirmininkas, Peter Lejinš, jr., Pasaulio 
Laisvųjų Latvių Federacijos Pirmininkas, 
Olev M. Piirsalu, Pas. Estų Tarybos Pirmi
ninkas, Algis Zaparackas, Lietuvių Stu
dentų S-gos Pirmininkas, Gundega Michel, 
Pasaulio Latvių Studentų S-gos Pirminin
kė, Peer Rebassoo, Estų Studentų JAV Są
jungos Pirmininkas.
New Yorkas, 1965 m. birželis.

„THE LITERARY REVIEW“ 
PABALTIEČIAMS

(E) Fairleigh Dickinson Universiteto 
(New Jersey) leidžiamas Charles Angoff 
(romanistas ir literatūros kritikas) ir Cla
rence Decker (literatūros kritikas) reda
guojamas trimėnesinis The Literary Re
view savo šių metų pavasario numerį pa
skyrė lietuvių, estų ir latvių literatūrai, 
įvadinį straipsnį apie moderniąją Pabalti
jo tautų literatūrą parašė rašytojai lietu
vis A. Landsbergis ir amerikietis Clark 
Mills. Lietuvių literatūrai atstovauja J. 
Aistis, P. Andriušis, K. Bradūnas, B. Braz
džionis, J. Kaupas, A. Markevičius, V. My
kolaitis-Putinas, H. Nagys, A. Niliūnas, H. 
Radauskas, A. Škėma ir J. Vaičiūnaitė. 
Estų literatūros pavyzdžiams skirta 30 
psl., latvių — 37 psl., lietuvių — 48 psl. 
Apie kiekvieną autorių įdėti glausti bio
grafiniai duomenys. Savo vedamąjį redak
cija baigia taip:

„Lietuva, Estija įr Latvija yra Sovietų 
Rusijos pavergtos jau daugiau kaip vienos 
kartos amžius, tačiau šių kraštų rašytojai 
yra radę kelius apdainuoti savo tautų pra
eitį, jų herojus, savo kraštų dangaus šiltą 
skaidrumą, nepaisydami jau taip ilgai kū
jo ir piautuvo darkomų jų gatvių ir jų 
kraštovaizdžio... Šios trys mažos tautos 
yra davusios moderniajai Europos istori
jai nuostabiausios poezijos ir dailiosios 
prozos gabalų..." Tai tikrai gražus žurna
lo gestas Lietuvos laisvės kovos 25 metų 
sukakties proga.

6 PROCENTAI
Anglijos bankas numušė procentą nuo 7 

iki 6.

Komunizmas ar generolai?
Dominikos respublikoje vyksta pilietinis 

karas, ir JAV ten laiko savo kariuomenę, 
kad komunistai nepaverstų tos respublikos 
antra Kuba. Įvairaus pobūdžio neramumai 
ir riaušės vyksta ir kituose Lotynų Ameri
kos kraštuose. Ar iš tiesų ten viską daro 
komunistai? Amerikiečių „The New York 
Times“ rašo:

„Dominikos respublikos generolas Im- 
bertas, Kolumbijos prezidentas Valencija, 
Bolivijos generolas Barrientos ir Guate- 
malos vyriausybės galva pulkininkas Per
alta — visi vieningai meta atsakomybę ko
munistams. Tokia taktika pasirodo nau
dinga. Tuo būdu laimima Jungtinių Vals
tybių parama... Iš tikrųjų, išskyrus Guate
mala, kur neramumai didžiąja dalimi pri
klauso nuo kairiųjų, komunizmas nėra pa
grindinė visų sunkumų priežastis. O kai 
neramumai prasideda, tada tai, aišku, įsi
maišo ir komunistai. Kadangi jie yra ap
mokyti kaip agitatoriai ir neramumų kėlė
jai, tai ilgainiui jie ir pradeda vaidinti di
delį vaidmenį“.

Tokios pat nuomonės yra ir amerikiečių 
„Newsweek“, kuris nurodo, kas kaltas už 
padėtį kiekviename krašte ir kokių vilčių 
esama ateičiai. Jis rašo:

„Iš tiesų komunizmas toli gražu nėra va
dovaujanti jėga, ir čia net yra visokiausių 
tų komunistinių susibūrimų, pradedant 
trockistais ir baigiant maocetungininkais. 
Ir savo skaičium komunistai nėra grėsmė. 
Komunistai pradeda sudaryti rimtą pavo
jų tik ten, kur teisėtos vyriausybės yra 
menkos ir kur krašto ekonomija atsiduria 
ant pražūties krašto. Tačiau net ir tokiais 
atvejais, kaip jau ne kartą paaiškėjo, jei 
tik karinė diktatūra perima tvarkytis, grės 
mė tuojau pat padidėja. Nuo 1961 m., kai 
buvo sudaryta Pažangos Sąjunga, ne ma-
žiau kaip septyniuose Lotynų Amerikos 
kraštuose vyriausybes nuvertė „visaži
niai“ generolai jr pulkininkai. Kai kuriais 
atvejais, kaip, pavyzdžiui, Brazilijos, tuo 
pasisekė sustiprinti padėtį krašte. Tačiau 
visais kitais atvejais perversmai tik sukėlė 
naujus neramumus ir sudarė progų komu
nistams pasireikšti. Bolivijoje, dešimt die
nų vedę pilietinį karą su karine vyriausy
be, kasyklų darbininkai vėl grįžo į darbą. 
Tačiau į kasyklų darbininkų sąjungas įsi-

f SefilųnioS
NORI SUSIGRĄŽINTI KUBITSCHEKĄ

Nuvertus Brazilijos vyriausybę, daliai 
žymiųjų politikų buvo atimtos teisės, ir jie 
pašalinti iš krašto. Tarp tokių buvo ir bu
vusieji prezidentai Kubitschekas, Quadro- 
sas ir Goulartas.

Brazilijos socialdemokratai dabar nori 
susigrąžinti Kubitscheką, kuris galėtų vėl 
būti išrinktas prezidentu. Tačiau kariškiai 
daro spaudimą prez. Brancui, kad jis nesu
tiktų.

BENDRA GYNYBOS PRIEMONIŲ 
GAMYBA

Amerikiečiai buvo kaltinami, kad jie 
stengiasi visus kraštus priversti imti jų 
ginklus.

Dabar JAV gynybos ministeris McNa
mara pasiūlė NATO kraštams sudaryti sa
vo bendrąją rinką ginklams gaminti.

AKIS UŽ AKĮ, DANTIS UŽ DANTĮ
Izraelio kariuomenės junginiai perėjo 

Jordano sieną, sunaikino teroristų bazę, 
malūną ir benzino tanką.

Izraelio kariuomenės vadovybės praneši 
mu, tuo buvo atsilyginta Jordano teroris
tams, kurie nuolat pereidinėja sieną, pri- 
dėlioja bombų su laiko užtaisu, kurioms 
sprogstant nukenčia ir civiliai gyventojai.

KINIJOS ĮSPĖJIMAS
„Liaudies dienraštyje“ Kinija nurodo, 

kad amerikiečiai sutraukė į Vietnamą 
ypač daug savo kariuomenės ir jų lėktuvai 
kasdien puola Šiaurės Vietnamą.

Tokiai padėčiai esant, Kinija darysianti 
viską Vietnamui padėti.

PAKISTANAS NORI TAIKOS
Pakistano prez. Ajubas pasidžiaugė bri

tų vyriausybės pastangomis sustabdyti ka
rą tarp Indijos ir Pakistano, kuris vyksta 
tarp abiejų kraštų Kutčo Ranno srityje.

ČOU TANZANIJOJE
Kinija rodė didžiulį norą pasiųsti savo 

atstovą į Tanzaniją. Ji pasiūlė Tanzanijai 
bent 16 mil. svarų vertės paramos.

Dabar Kinijos min. pirm. Čou En-lajus 
nuvyko į Tanzaniją valstybinio vizito. Su
tiktas jis buvo entuziastiškai. 

skverbę komunistai tebėra grėsmė, ypač 
kad karinė junta griebiasi nepopuliarių 
priemonių kasyklose. Kolumbijoje ne ko
munistai yra tikrasis rūpestis, bet demo
kratinė vyriausybė nėra pajėgi pradėti 
vykdyti socialines ir ekonomines reformas 
ar susitvarkyti su banditais. Ekvadore ka
rinė junta gana pažangi, bet ji nepajėgi 
vykdyti ekonomines reformas, ir generolai 
turėjo šauktis kariuomenės susitvarkyti su 
visuotiniu streiku. Guatemaloje vėl tvar
kosi senieji aristokratai, kurie sustabdė 
visą žemės reformą ir numatytuosius pa
gerinimus ūkininkams. Dėl to Kuboje ap
mokyti komunistai ten kelia neramumus, 
ir laukiama riaušių. Urugvajuje yra pa
vyzdinė demokratija, bet ji neįveikia susi
tvarkyti su infliacija, dėl to jau generolai 
kelia galvas. Argentinoje generolai vėl 
pradėjo grasinti civilinei vyriausybei. 
Dėl to, susiduriant su tokiomis sudėtingo
mis ir prieštaringomis Lotynų Amerikos 
problemomis, vargu ar patenkinamas yra 
Johnsono nusistatymas vien žiūrėti, kad 
komunistai neperimtų valdžios“.

Laikraštis galvoja, kad viltys ten gali 
būti remiamos vis stiprėjančiomis krikš
čionių demokratų partijomis. Krikščionys 
demokratai, kaip laikraštis pažymi,

„Nusistatę prie juntas ir apie tam tik
rus asmenis suburtas partijas, krikščionys 
demokratai siūlo liberalią ideologiją, kuri 
drąsiai gali varžytis su komunistais inte
lektualų ir profsąjungininkų tarpe“.

AR ATEIS Į TALKĄ KOMUNISTAI?

Prancūzijos komunistinių profsąjungų 
vadas Frachon buvo susitikęs su prez. de 
Gaulle'iu, ir britų „The Guardian“ rašo:

„Susitikimas pabrėžtinai rodo, kad pran-
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cūzų komunistų partija pradeda suprasti, 
jog de Gaulle‘io pažiūros yra maždaug to
kios pat, kaip ir jos. Dėl to kyla klausimas: 
už ką komunistai balsuos prezidento rin
kimuose gruodžio mėnesį? De Gaulle'is 
nieko jiems negali pasiūlyti namie, bet už
sieniuose jis gali sudaryti jiems Prancūzi
jos didybės vaizdą. Kadangi prancūzų ko
munistai yra visada atkaklūs nacionalistai, 
tai jie gali tik džiaugtis, kad Prancūzija 
įsigija vis daugiau nepriklausomybės“.

DIENOS u
PREZIDENTAS GINA SAVO POLITIKĄ

JAV prez. Johnsonas spaudos konferen
cijoje pasisakė už dabartinę savo politiką 
Dominikos respublikoje.

Jo noras neleisti įsigalėti ten komunis
tams nesanti kokia nors nauja teorija, nes 
ir prez. Kennedys to paties siekęs.

ŠIMTAPROCENTIŠKAI TOS PAČIOS 
NUOMONĖS

9 dienas išbuvęs Bulgarijoje, Suslovas 
grįžo į Maskvą (spėjama, kad jis, kaip spe 
cialistas, buvo atsiųstas aiškintis sukilimo 
prieš valdžią priežasčių).

O Bulgarijos min. pirm. Živkovas įsak
miai tvirtina, kad Bulgarija ir Sov. Sąjun
ga yra tiesiog neperskiriamos.

SOVIETINIAI LĖKTUVAI
Turima žinių, kad Šiaurės Vietnamas 

yra gavęs iš Sov. Sąjungos iki 30 bombo
nešių.

NUSTATYTOS DIENOS
Britanijoje valstybinės šventės (Bank 

Holidays) nustatytos 1967 m. gegužės 29 d. 
ir rugpiūčio 28 d., o 1968 m. — birželio 3 d. 
ir rugsėjo 2 d.

AMERIKIEČIO PASIVAIKŠČIOJIMAS
ERDVE

Amerikiečiai paleido į erdves Gemini IV 
erdvės laivą su dviem astronautais — Ja
mes McDivitt ir Edward White, kurie ap
skrido žemę 62 kartus per 97 vai. 50 min.

Astronautas White erdvėje buvo išleis
tas iš laivo ir išbuvo lauke 20 minučių, tuo 
pralenkdamas sovietinį kosmonautą 10 
minučių.
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Džiazo festivalis Maskvoje
(E) Balandžio mėn. Maskvoje, viename 

jos priemiesčių, įvyko pirmas Sovietų Są
jungos istorijoje džiazo festivalis. Dalyva
vo 15 kolektyvų, jų vienas— „Kool“... Ge
riausias kolektyvų dalyvaus vasaros metu 
Alžyre rengiamame jaunimo festivaliuje. 
Džiazo ansambliai Maskvoje atliko įvairių 
kompozitorių kūrinius (Gershwin, Duke 
Ellington ir kt.), buvo atliktas ir sovieti
nis kūrinys „Woschod 2“.

1
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AKIMIRKOS
JO EKSCELENCIJA BUROKĖLIS

Prieš kokį pusantrų metų senas panevė
žietis draugas Kazimieras Barėnas parašė 
man laišką. Girdi, tu dabar priklausai Ra
šytojų Draugijos valdybai, visa valdyba 
gyvena Angelų miestelyje, tai ir perduok 
jai apsvarstyti mano prašymą. Nidos lei
dykla Londone sutiks išleisti užsienio lie
tuvių literatūros metraštį, gi aš atliksiu 
visą paruošimo darbą. Man dabar reikia, 
kad visi rašantieji Draugijos nariai ir ne- 
nariai ko greičiau atsiųstų savo kūrinių. 
Kiek išgalėdamas kreipsiuos ir tiesiai as
meniškai, bet, žinoma, negaliu gi valdybos 
ignoruoti...

Prašymą perdaviau, ir posėdyje jis buvo 
apsvarstytas. Be abejonės, tokį sumany
mą reikia paremti. Pirmininkas Brazdžio
nis ir sekretorė Alė Rūta išsiuntinės drau
gijos nariams paraginimą. Bet atrodė ne
daug vilčių, kad taip greit uždainuos mū
zos ir ims šokinėti pegasai. Juk dabar visi 
„neturi laiko“, net ir rašytojai.

Niekam nenuostabu, kai apsirinka opti
mistai: juk jų pareiga ir užsiėmimas gy
venti melagingom svajonėm ir į viską žiū
rėti šviesiausiai. Nuostabiau ir maloniau, 
kai apsirinka pesimistai, kurie viską mato 
juodai, kaip per deguto statinę.

Ir štai neseniai laisvųjų lietuvių litera
tūros metraštis išėjo, vardu Pirmoji Pra
dalgė. Pripjauta storai, kone per 400 pus
lapių, ir svarbiausia, kad tai buvusi tik 
pirmoji rugiapiūtė. Leidėjai ir redaktorius 
įžangoje pasisako, kad jie ir toliau užsimo
ję iškirsti po pradalgę „su viltimi, kad 
šiaip vyks metai po metų, kol Nidos Kny
gų Klubo pareigas perims pajėgesni leidė
jai arba kol Vilnius vėl pasidarys mums 
visiems lietuviškos šviesos šaltinis“.

* * *
Rinkinyje dalyvauja net 33 rašytojai, iš 

kurių vienas (Kleopas Jurgelionis) senat
ve mirė metraštį pradedant ruošti, o kitas 
(Algimantas Mackus) pačioje jaunystėje 
tragiškai žuvo metraštį bebaigiant spausti.

Ir taip pirmuoju ypu su trisdešimt trim 
brūkšniais piešiasi lietuvių išeivijos litera
tūrinė panorama. Vytautas Alantas su iš
trauka iš istorinio romano „Šventaragis“, 
Pulgis Andriušis su vaizdžįais prisimini
mais apie režisorių Romualdą Juknevičių, 
o Marija Aukštaitė su jautriais tėvynės il
gesio išgyvenimais. Kazimieras Barėnas, 
Aloyzas Baronas, A. N. Dičpetris, Jonas
.. ........................................................  n a -■.-.■.Trr":

RAŠO

BRONYS RAILA

Gailius, Antanas Giedrius. Balys Gražulis, 
Algirdas Gustaitis, Marius Katiliškis, Alė 
Rūta, Juozas Tininis ir Antanas Tulys su 
novelėmis ar trumpais apsakymais. Petro
nėlė Orintaitė su vaikystės atsiminimų 
apybraiža, Juozas Švaistas su gyvu pieši
niu apie Vaižgantą, kai šis kartą buvo ap
kaltintas.. pornografijos skleidimu.

Ir, be abejo, ištisa plejada visokio sti
liaus, amžiaus, nuotaikos, skirtingų formų 
ir pajėgumo poetų: Ona B. Audronė, Balys 
Auginąs, Vitalija Bogutaitė, Kazys Bradū- 
nas, Kotryna Grigaitytė, Juozas Almis Jū- 
ragis, Kleopas Jurgelionis (savotiška, įdo
mi, skirtingų tonų lyrika apie meilę), Al
gimantas Mackus (keliomis ištraukomis 
iš šiuo metu jau atskirai išėjusios knygos 
Chapel B), Juozas Mikuckis, Benediktas 
Rutkūnas, Danguolė Sadūnaitė-Sealey, Liū 
nė Sutema, Vladas Šlaitas, Mykolas Vait
kus ir Leonardas Žitkevičius (kuris, deja, 
šiam rinkiniui nepanorėjo atsivesti savo 
žymiai stipresnio dvynuko brolio Balio Pa- 
vabalio)...

Gaila, šiame pirmajame metraštyje la
bai šykščiai teužderėjo mūsų literatūrinė 
kritika, etiudai, essay, mūsų žodinės kūry
bos apžvalgos užsienyje ir nė vienu atžvil
giu nepaliečiamos lietuvių rašytojų litera
tūrinės tragedijos ir tragikomedijos ana
pus geležinės uždangos. Aišku, šios visos 
temos nepasens sekančiose pradalgėse. Šį 
kartą tik vienas Jonas Grinius paskelbė 
įdomesnę J. Gliaudos „šikšnosparnių sos
to“ romano analizę, gi J. Kuzmickio ilgo
kas rašinys apie „egocentrinę A. Vienažin
džio lyriką“ labai išsimėtą iš metraščio 
paskirties rėmų. Jeigu šitokiai temai šian
dien kas dar norėtų surasti aktualumo, tai 
būtų buvę galima perspausdinti žymiai gi
lesnę ir rafinuotesnę, beveik fantastišką 
J. Dobilo studijėlę apie Vienažindžio lietu
viškos dvasios gelmes.

* * *
Pabraidžius mūsų literatūrinio derliaus 

apdorojimo laukuose, man susidarė įspū
dis, kad mūsų grožinės prozos ir poezijos 
atžvilgiu Pirmoji Pradalgė pateikia gana 
tikslų ir būdingą vaizdą. Ar kas tuo džiaug 
tusi, ar kas liūdėtų ir priekaištautų, bet 
tokia dabar darosi mūsų „tremties litera
tūra“. Beveik jokio maišto, nei patetikos, 
nei revoliucijų, nei liepsnojančių ugnių 
aukštai iškeltuose kuoruose. Daugiau kla
siška ramuma, atoslūgis, gal ir nuovargis, 
aiški stoka lietaus kiek išgeltuose smėly- 

nuošė. Nėra joje pačių audrų ir staugian
čių vėjų, nei demoniškų gelmių, nei die
viškų žaibavimų, — o tik saikingas ar re- 
zignavusis jų ilgesys. Dažnai ir jokio il
gesio.

Prozoje kiek išsiskiria jauniausias am
žiumi A.N.Dičpetris, bet dar tik maniera- 
vimusi ir poza, nes nelengva save surasti, 
o dar sunkiau ką nors tikrai naujo, gilaus 
ir išmintingo savyje rasti. Poezijoje išsi
skiria taip pat vienas iš jauniausių, Algi
mantas Mackus — daugiau savaimingu 
stiliumi ir brandesne mintimi, kuri bent 
pajėgė šokiruoti visokių sričių filisterius. 
Bet šiaipjau nei prozoje, nei poezijoje for
mos požiūriu dar nenueita nė žingsnio to
liau, ką jau prieš 40 metų buvo praplėšę 
„Keturi Vėjai“. O tatai protarpiais mane 
ir sargdina senų gerų laikų nostalgija...

Lyrika -— mūsų pasididžiavimas ir, kaip 
dažnas pasako, lietuvių literatūros galybė 
— šin rinkinin dar nesutraukė visų galin
giausiųjų, ir todėl josios visumos vaizdas 
būtų kiek blankokas. Na, ne lyriškuose 
pasauliuose dabar gyvena laisvieji lietu
viai, ir pagaliau eilėraštis retėja būti mė
giamiausia žmogaus santykiavimo forma 
su aplinka, būtimi ir dievais. Dalis poetų, 
ypač moterys, rodo palinkimą laisviesiems 
eiliavimo būdams, vadinamoms „balto
sioms eilėms“. O tat kaip tik labai pavo
jinga. Amatininkiškai kalbant, laisvasis 
eiliavimas, be abejo, lengviausias, ir taip 
sekasi gausiai prirašyti ilgų „poemų“. Bet 
jos ir lieka tik juodraščiais. Vandens yra 
apsčiai ir net kiek vaisių sulčių, — • deja, 
šiais laikais poezijos mėgėjas nieko kito 
nebepripažįsta, kaip tik sulčių ekstraktą. 
Todėl rašyti „baltosiomis eilėmis“, ir kad 
jos virstų tikra poezija, iš tikrųjų yra 
daug sunkiau.

Leiskite duoti pavyzdėlį, Vlado Šlaito 
„Metamorfozę“ iš aštuonių eilučių.

Pasižiūrėjau kartą — burokėlis, 
ir kitą kartą — burokėlis, 
ir taip daug kartų burokėlis, burokėlis. 
Gi kai po daugelio dienų 
buvau išbėgęs vėl į daržą pažiūrėt, 
jau burokėlio nebebuvo: 
jo vietoj buvo didelis raudonas 
Jo Ekscelencija Burokas.
Vladas šlaitas, sprendžiant iš ankstyves

nių rinkinių, yra gabus, įdomus, origina
lus, vienu žodžiu — pasiturintis poetas. Jo 
sugebėjimams tokia „lyrika“ yra nebeleis- 
tina. Pirmiausia, ta mūsų žmogaus pasi
pūtimo ir jo fantastiškų metamorfozių te
ma, kurią išvartoje, aprašė, ligi nudilimo 
prisibarė ar išjuokė dažnas mūsų žurnalis
tas. Ir antra, tatai jie yra atlikę net geriau, 
vaizdingiau ir išradingiau už poetą.

* * •
Nidos leidykla mums vis paliudija, kad

K. KORSAKAS APIE FILOLOGIJOS DARBUS
(E) Akademikas K. Korsakas „Tiesoje“ 

(bal. 25 d. Nr. 96) paskelbė platų straips
nį apie lietuvių filologijos darbus bei pla
nus ateičiai. Jis pripažino, kad pirmaisiais 
pokario metais buvo pasireiškęs filologų 
trūkumas, ypač kad nepr. Lietuvos laikais 
parengtųjų kvalifikuotų filologų didesnio
ji dalis, „pasidavusi nacionalistinei propa
gandai. karui baigiantis palike gimtąjį 
kraštą, atitrūko nuo savo tautos, nuo nau
jo socialistinio gyvenimo kūrimo". Vėliau, 
pagal Korsaką, buvusios sudarytos galimy
bės vykdyti didžiuosius lietuvių filologijos 
uždavinius. Vis dėlto jis pastebėjo, kad 
dėl kvalifikuotų filologų stokos ir pokario 
sąlygų rimtesnis darbas teprasidėjęs tik. 
antrame pokario dešimtmetyje, t.y. apie 
1955 m.

Stambiausiu filologijos darbu Korsakas 
laiko „Lietuvių kalbos žodyną“. Jau išleis
ti 6 tomai iki raidės „K", pradedant 3-ju 
tomu „Žodynas“ rengiamas pagal sovieti
nės leksikografijos principus. Maža to, 
Korsakas teigia, kad pirmieji du „Žodyno“ 
tomai turį „kai kurių esminių trūkumų“ 
(nesukirpti pagal kom. partijos reikalavi
mus... — E.), tad numatyta abu tomus 
perredaguoti, nes, girdi, reikia patenkinti 
visuomenės pageidavimą... Abu perreda
guoti tomai būsią baigti per penkmetį. 
Šiuo metu atiduotas spaudai „Žodyno“ 
7-tasis tomas, redaguojamas 8-tasis ir ra
šomas 9-tasis tomai. Iš viso būsią 15 tomų, 
o paskutinysis turėtų pasirodyti ne vėliau 
kaip 1980 metais. „Žodyno“ kartoteka 
pastaruoju metu išaugusi iki trijų milijo
nų kortelių.

Iš kitų filologijos srities darbų dar pa
minėta: rengiamas dialektologinis atlasas 
(duomenys surinkti iš 705 vietovių), drau
ge renkami ir lietuviški vietovardžiai bei 
asmenvardžiai. Šiuo metu baigiamas spaus 
dinti „Lietuvių kalbos gramatikos“ tomas, 
apimąs fonetiką ir dalį morfologijos — 
dar būsią du tomai. Sovietų mokslininkai 

ne tik Lietuva, bet ir lietuvių literatūra 
yra iš žemės ūkio šalies. Tai matyti iš kny
gų vardų. Anuomet storą, gerą ir naudingą 
mokykloms ir namams bendrąją lietuvių 
grožinės literatūros antologiją leidyklos 
vadovai užvardijo „Sauja derliaus“, norš 
iš tikrųjų būtų galėję pavadinti pūru ar 
net aruodu.

Dabar metraštis gavo taip pat ūkišką 
vardą — pradalgė. Skambus, poetiškas ir 
labai pasisekęs pavadinimas. Ir kada dar 
pridėta, kad tai pirnu/ji pradalgė, viskas 

šį darbą laiką „fundamentaliu lietuvių kai 
bininkų darbu". Literatūros mokslo srity
je, pagal Korsaką, „teisingai nušviesta“ 
įvairių praeities rašytojų kūryba, nors, 
esą. čia pasitaiką ir spragų. Netrukus pa
sirodys „Lietuvių literatūros istorijos“ III 
tomo 2 dalis (vad. pažangioji literatūra 
1917-1940 m., būsią nušviesti ir išeivių raš
tijos „svarbesnieji faktai“). Baigiamas 
ruošti ir ketvirtasis tos marksistinės lite
ratūros istorijos tomas. Pastaruoju metu 
(pagal aiškius maskvinius reikalavimus 
— E.) pradėta rengti kolektyvinė mono
grafija „Spalio revoliucija ir lietuvių lite
ratūra" ir kt. K. Korsakas dar paminėjo 
darbus tautosakos tyrinėjimo ir folkloris
tikos srityse, kai kuriuos tęstinius filolo
ginius leidinius. Numatoma naujai leisti 
„Baltistika“, kuri skiriama daugiausia ly
ginamosios kalbotyros bei baltų-slavų 
problemos klausimams. Korsakas nepamir 
šo pridurti, kad ir lietuviai filologai tar
nauja vad. tautų draugystei, internaciona
lizmui, komunizmo statybai ir kad filolo
gijos mokslas essą atsirėmęs į „įkvepian
čias marksizmo-leninizmo idėjas...“

Dr. J. GIRNIUI 50 M. AMŽ.

(E) 50-sias gimimo metines gegužės 
25 d. mini pasižymėjęs lietuvis filosofas ir 
visuomenininkas dr. Juozas Girnius. Jis 
gimęs 1915 m. Sudeikiuose, Utenos apskr. 
Studijas gilino užsienyje. Vytauto D. Uni
versitete dėstė filosofiją. 1951 m. įgijo dr. 
laipsnį Montrealio universitete, Kanadoje. 
Girnius ypač domisi egzistencine filosofi
ja. šalia visos eilės straipsnių ir išeivijoje 
išleistų svarbių knygų, Girnius daugiau 
kaip 10 metų redagavo L. Enciklopedijos 
tomus. Aktyviai reiškiasi visuomenės veik 
loję, ypač ateitininkuose. Nuo šių metų 
pradžios yra „Aidų“ žurnalo redaktorium.

kitaip nusišviečia, ir visokie mūsų kritiš
kumai ar nusivylimai suminkštėja.

Žolė lankos pakraštyje, vasarojus prie 
lauko keliuko, rugiai ar kviečiai prie dide
lio vieškelio vis būna labiau apšiurę. Mat, 
tuos pakraščius tai nerūpestingi žmonės 
daugiau išmindžioja, tai žvirbliai nulesa, 
tai koks galvijas nuskabo, o ir ūkininkui 
čia sunkiau lygiai gerai žemę įdirbti. Tad 
kai plovėjas dalgiu iš krašto paguldo pir
mąją pradalgę, ji būna ne tokia tiršta, 
vešli ir grūdinga. Bet dalykai pradeda eiti 
geryn su antrąja. Ko ir tikėsimės.
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Kaimas kryžkelėje
----------------------------------------------------------------------------------- ROMANAS

JONAS AVYŽIUS---------------------------------------------------------------------------—
(28)

Kai nubudo, kambarys buvo pilnas links 
mos saulės šviesos. Apšalę langai švytėjo 
lyg paauksuotas vitražas. Per kiemą ro
pojo traktorius, vilkdamas priekabą su mi
neralinėmis trąšomis. Nuo jo kurtinančio 
riaumojimo drebėjo kambarys.

Martynas prisimerkęs žiūrėjo pro atitir
pusį lango viršų į gatvę. Skaisti priešpie
čių saulė ridinėjosi sniego laukais. Dangus 
buvo aukštas, šviesus. Medžiai stovėjo ap
šerkšniję, ir beribėje erdvėje atrodė kaip 
lengvučiai mieli žaisliukai, kuriuos, rodos, 
imk ir dėkis į savo vaikišką krepšį. Nuo 
nekalto baltumo ir akinančios šviesos Mar
tynui suskaudo akis, o dar labiau širdį, 
ir jis stovėjo vienmarškinis prie lango, 
priblokštas karališkos gamtos didybės ir 
savo menkumo.

Priemenėje kažkas lipo kopėčiomis; pa
sigirdo duslūs žingsniai ant aukšto, iš lu
bų pabiro spaliai. Martynas nuėjo prie du
rų, kur nakčiai pasistatydavo kibirą, pakė
lė nuo grindų, kad nežvangėtų, ir paleng- 
vėjęs pasijuto geriau. Kol rengėsi, vis kaž
kas laipiojo ant aukšto, pro plyšius po tru
putį birinėjo spaliai. Tur būt, Toleikienė. 
Moteris. Goda... Taip! Kaip būtų miela 
klausytis jos žingsnių, laukti nulipant ir 
žinoti, kad ši gyva būtybė priklauso tau 
vienam...

Martynas užsimetė kailinukus ir sagsty- 
damasis išėjo į priemenę. Prie slenksčio 
stabtelėjo, norėjo užsidegti cigaretę, bet 
neturėjo degtukų. Kol rausėsi kišenėse, at
sivėrė Toleikių durys ir pasirodė Ieva su 
maišu ant pečių. Ji ropojo kaip didelė 
skruzdė, slegiama sunkios naštos, o pri
durmu! krypavo Arvydukas, prilaikyda
mas maišą iš apačios. Martynas pasisvei
kino. Ieva sumišo, buvo besustojanti, bet 
apsigalvojo ir nuėjo prie kopėčių. Marty
nas prišoko, čiupo maišą į glėbį ir, neklau
sydamas prieštaravimų, nutraukė nuo 
pečių.

— Tai ne jums. Rodykite kelią.
Ieva dėkodama ir protestuodama pasi

lipė kopėčiomis ant aukšto.
Palėpėje kabojo lašinių pąltys, pora 

kumpių, kartelė su dešrų rinkėmis. Čia pat 
voliojosi keletas ryšulių. Martynas numetė 
maišą šalia jų ir nurijo seilę. Rūkytų deš
rų kvapas priminė, kad netoli para, kaip 
paskutinį kartą žmoniškai valgė.

— Tokius daiktus turėtų Arvydas tam
pyti, — pasakė su užuojauta.

— Na, taip... žinoma... — sumikčiojo 
Ieva, išraudusi iki ašarų. — Jis ir žadėjo... 
Bet tikriausiai pareis vėlai. O su žiburiu 
labai nepatogu. Matote, vieną kambarį už- 
leidome žmogui. Reikia greičiau atkraus- 
tyti...

— Jeigu yra daugiau sunkių daiktų, ga
liu padėti, — pasisiūlė Martynas.

— Ne, kaimyne... dėkui, nereikia. Jūs ir 
taip... Aš jau viena susitvarkysiu..

Bet Martynas nieko nenorėjo girdėti. 
Neklausydamas mandagių Ievos prieštara
vimų, jis nuėjo su ja į iškraustomą kam
barį ir surado čia ne porą menkų mazge
lių, kaip ji sakė, o keletą gerų maišų su 
miltais ir grūdais, jų tarpe vieną prikimš
tą senų laikraščių bei žurnalų, kuriuos vie
nu laiku Arvydas buvo pradėjęs komplek
tuoti. Per keliolika minučių visas šis tur
tas atsidūrė ant aukšto. Martynas, sunkiai 
alsuodamas, šluostėsi nuo kaktos prakaitą. 
Ieva stovėjo prie skliautų lango ir nedrą
siai šypsojosi. Ji buvo apsivilkusi nutriu
šusia suknele, miltuota, apkibusi voratink
liais; nuvargęs veidas dvelkė kažkuo tokiu, 
kas kėlė užuojautą, norą jai padėti, žadino 
švelnų artimumo jausmą ir pasitikėjimą 
ta darbščia nuoširdžia paprastuole. Ji pa
kvietė Martyną priešpiečių, ir jis mielai 
sutiko. Valgė išsiblaškęs, pasikeisdamas 
su Ieva vienu kitu žodžiu. Žiūrėjo į ją, o 
matė Godą.

— Kaip jūs manote, — paklausė užsi
miršęs, — ar moteris gali iš naujo pamilti 
vyrą, kurį kartą mylėjo?

Ieva nustebusi trūktelėjo pečiais. Kol 
susigraibė atsakyti, jis padėkojo už prieš
piečius ir pasuko į duris.

Kolūkio raštinė buvo tuščia — visus iš
varė mėšlo vežti. Kai Martynas įėjo į pir
mininko kabinetą, Arvydas vilkosi paltu, 
ruošdamasis išeiti.

— Sėskis, — jis mostelėjo ranka į kėdę. 

—Mums reikia pasikalbėti, Martynai. Tik 
prašau būti atviram. Paskutiniu metu kaž
kas darosi su tavimi. Ar negalėtum paaiš
kinti, kas būtent atsitiko?

— Žinau, šiandien turėjau važiuoti į 
stotį išimti trąšų. Pamigau, — atvirai pri
sipažinsiu, — atsakė Martynas atgailau
jančiu pavaldinio tonu. — Vakar išgėriau, 
matai... ir velnias patraukė...

— Kam veidmainiška išpažintis, Marty
nai? Nemulkink akių. Lyg nežinai, apie ką 
eina kalba, štai atsisėskime ir pakalbėki
me nuoširdžiai, kaip du komunistai.— Ar
vydas paėmė Martyną už alkūnės, stumte
lėjo kėdėn, o pats atsisėdo priešais.

— Galėčiau pasiųsti po velnių, nes ne
turi teisės mane tardyti, bet šį kartą susi
laikysiu. Aš myliu vieną moterį, Arvydai. 
Jau kelinti metai. Anksčiau ta meilė man 
atrodė neįmanoma, todėl slėpiau savo jaus
mus ir kankinausi. Ir tik dabar pamačiau, 
kad mano kančios buvo niekam nereika
lingos. Deja, per vėlai: jį manęs nebemyli. 
Ar pakanka to paaiškinimo?

— Nenusisekusi meilė... Amžina gim
nazistų ir studentų tema. O mudviem, dė
kui Dievui, jau po trisdešimt, jei ne dau
giau. Tokiame amžiuje lyg ir juokinga 
skųstis mamai, kad kitas iškabino tavo 
manų košelę. Aš neneigiu meilės, bet ji nė
ra būtina sąlyga absoliučiai žmogaus lai
mei pasiekti. Tik darbas gali suteikti lai
mę, nes jis daro mus tobulesnius, kilnes
nius, yra ištikimas ir amžinas žmogaus są
jungininkas. Jau vien žinojimas, kad aš 
dirbu kažką naudingo, reikalingo žmo
nėms, kad mano pastangos prisideda prie 
jų pilnesnės laimės, mane daro laimingą.

— Tai žodžiai iš tavo knygų lentynų, — 
tarė Martynas su lengva ironija. — Bet 
nesiginčysiu. — tegu jie būna teisingi. Ką 
daugiau pasakysi? Beje, tarp kitko noriu 
priminti, kad padėjau tavo žmonai sutam
pyti maišus ant aukšto, o ji už tai atsilygi
no priešpiečiais. Būčiau mažiau suvėlavęs.

Arvydas sutrikęs nusuko akis į šoną.
— Ką nori tuo pasakyti? — paklausė, 

blogai slėpdamas apmaudą.
— Ką pasakiau. Ir dar, kad tau sunku 

suprasti meilę. — Martynas stojosi, bet 
Arvydas rankos mostu pasodino jį.

— Gal būt. Gyvenime tesu tik du kar
tus stipriai mylėjęs: pradžios mokykloje — 
tada man ėjo vienuolikti metai — ir prieš 
vestuves. Vėliau... nežinau... gal ir teko 
pergyventi kažką panašaus, bet tai nebuvo 
tokia meilė, kaip mes suprantame. Bent 
jau nė karto neatėjo į galvą, kad, netekęs 
mylimos moters, turiu užmiršti savo parei
gas visuomenei ir ieškoti paguodos degti
nės stiklelyje. Taip, broleli. Per nepilnas 
tris savaites, kai mudu kartu dirbame, ko
kius tris kartus temačiau tave blaivą. Ko
dėl taip? Juk ir anksčiau mylėjai tą pačią 
moterį, o taip negerdavai. Aš prašau dar 
kartą, Martynai: būk nuoširdus. Kitaip 
mudu nerasime bendros kalbos. Tu jautie
si įžeistas, kad užėmiau tavo vietą? Netiki 
mano planais? Juk taip? Nes kaipgi su
prasti tavo abejingumą viskam, kas vyks
ta kolūkyje?

Martynas pasisiekė nuo stalo grafiną su 
vandeniu, prisipylė stiklinę ir vienu užsi
vertimu išgėrė. Veide klajojo dirbtina šyp
sena.

— Įžeistas? Ne. Gal įskaudintas, nusivy
lęs, prislėgtas ar kaip kitaip, — atsakė jis, 
vengdamas Arvydo žvilgsnio. — Ir kas čia 
nenormalaus? Aš nežinau tokio žmogaus, 
nors ir labiausiai idėjinio, kuris džiaugtų
si, atsidūręs žemesnėje vietoje. Kilti aukš
tyn kiekvienam maloniau, negu kristi. Bet 
ką padarysi? O kai dėl tavo planų, tai tik
rai netikiu jais. Tokiomis priemonėmis ne
pakelsi kolūkio. Visų pirma žmogui mokėk 
tiek, kad galėtų pragyventi iš darbadienio, 
o jau paskui siaurink jo privatų ūkį. Tu gi 
ką padarei? Vidury dienos apiplėšei žmo
nes ir nori, kad jie tikėtų tavo gerais keti
nimais. Nežinau, ar tai labai komunistiška.

— Tu žinai geresnę išeitį? Puiku! Duok 
ją šen! — nusišaipė Arvydas.

— Nežinau ir neieškau. Niekas nežino. 
Bent kol kas. Jeigu žinotų, seniai kolūkie
čiai gyventų taip, kaip vaizduoja mūsų ra
šytojai.

— Tu gyveni savo kolūkiečių nuotaiko
mis, Martynai. Ir labiausiai' atsilikusių, 
pasakysiu, — su širdgėla pratarė Arvydas. 
— Tokie komunistai — retežiai ant parti
jos rankų. Jeigu būtum sąžiningas, grąžin
tum partinį bilietą.

— Tam padaryti visų pirma reikia drą
sos, o aš bailys. Be to, partijos bilietas 
man šiek tiek brangiau kainavo, negu, pa
vyzdžiui. kai kam iš tų, kurie jį įsigijo, 
agitacines kalbas sakydami, ir šiandien 
galvoja turį teisę kitus mokyti.

Arvydas paraudo.
— Taip, aš nebuvau fronte, — pratarė 

įsižeidęs. — Bet nepamiršk, kad esu šiek 
tiek jaunesnis už tave, mobilizacija nelietė 
mano metų. O tiek sąmoningumo, kad ei
čiau savanoriu, tada dar neturėjau. Paga
liau labai jau pats buvai sąmoningas ketu
riasdešimt pirmaisiais? Juk nepasitraukei 
į Tarybų Sąjungą, bet likai bernauti buo
žėms, o į armiją išėjai tik po išvadavimo.

Martynas atlaidžiai nusišypsojo.
— Žinoma. Aš nė nemanau girtis ko

kiais ten nuopelnais. Tu nesupratai manęs, 
Arvydai. Aš turiu galvoje skriaudą. Tik 
skriaudą, ir nieko daugiau. Rodos, ketu
riasdešimt šeštais ar septintųjų pradžioj 
— tada dirbau apylinkės pirmininku — 
teko dalyvauti kartu su liaudies gynėjais 
vienoje operacijoje. Kažkas apskundė vie 
ną mūsų kaimo valstietį, neva pas jį užei- 
dinėja banditai. Apsupom sodybą, iškra- 
tėm, bet nieko neradome. Žmogelis viso
mis keturiomis gynėsi nepalaikąs banditų. 
Teisybė, kartą buvo užėję, paėmę pusę la
šinių, bet ką galėjęs ginkluotiems padary
ti? Liaudies gynėjai sumušė jį iki sąmonės 
netekimo, įvertė kaip skerdieną į vežimą 
ir girti dainuodami išdūmė Viešviiėn. Ten 
jam dar pridėjo, po to įkišo su žmona ir 
vaikais į vagoną ir išbildino. O žmogus te
buvo tiek kaltas, kad norėjo gyventi ir, 
bijodamas banditų keršto, nepranešė apie 
juos valdžiai.

— Tokių atsitikimų būdavo šimtai. Ne
suprantu, kam beprisiminti? — paklausė 
Arvydas paniuręs.

— Ogi tam, kad žinotum štai ką: kai to
kie. kaip tu, mokėtės valstybės pinigais ir 
ramiai miegojote, sapnuodami gražią atei
tį, mes ėjome sargybą po jūsų laingais, ir 
kartais mūsų rankos būdavo ne visai šva
rios. Taip, ne visai švarios... O jūs minkš
tučiai. nekaltučiai, kaip viščiukai, išsiritę 
iš kevalo. Cypt, cypt, cypt... — Martynas 
su neslepiamu pykčiu pažvelgė į Arvydą 
ir atsistojo.

Arvydas irgi pakilo ir paėmė Martyną 
už alkūnės. Buvo labai susijaudinęs.

— Aš nenorėjau tavęs užgauti. Taip iš
ėjo todėl, kad mudu per mažai vienas kitą 
pažįstame. Mudviem reikia labiau suartė
ti, Martynai. Užeik pas mane vakarais. 
Paplepėsime, palošime šachmatais. Gaila, 
kad nemedžioji — sekmadienį nusitrenk
tume į Sukmedį. Bet mudu galime pava
žiuoti iki Ežerėnų pameškerioti po ledu. . 
Pamatysi, kaip įdomiai praleisime dieną. 
Sutarta?

Martynas gūžtelėjo pečiais ir, nieko ne
atsakęs, išėjo iš kabineto.

(Bus daugiau)
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Nepriklausomybės sutemos
(21)  teko stovėti mūsų valstybės priešakyje ir

■
jy ■

Tęsdama ankstyvesnių vyriausybių dar
bus žemės ūkiui remti, jo našumui kelti ir 
Ūkininkų būklei gerinti ir tuos darbus plės 
dama bei tobulindama, vyriausybė nusi
stačiusi intensyviai vykdyti kaimų į vien
kiemius skirstymo darbus ir paskubinti 
žemės reformą baigti. Daug dėmesio kreip
ti j melioraciją ir nusausintų plotų kultū
rinimą, remti mašinų plėtimą kaime, leng
vinti ne vien dėl savo kaltės sunkioje būk
lėje atsidūrusių ūkininkų padėtį, plėsti ir 
tobulinti žemės ūkio švietimą, pritaikant 
jį praktinio gyvenimo reikalavimams, tvar 
kyti opų žemės ūkio darbininkų klausimą, 
sudarant sąlygas šiems kaime įsikurti, pa
dedant ūkininkams aprūpinti juos tinka
mais butais, drausminant darbininkus ir 
keliant jų darbo našumą. Apskritai žemės 
ūkis bus laikomas pagrindine mūsų ūkio 
šaka, ir jam palaikyti ir ugdyti bus atiduo 
tos geriausios pajėgos. Kad mūsų tautos 
turtas — miškai nenyktų, bus sustiprintas 
miškų želdinimas, jų sausinimas ir našu
mo kėlimas. Parduodant miško medžiagą, 
bus paboti ūkininkų reikalai.

Valstybės ūkinei bei kultūrinei pažan
gai pirmaeilės reikšmės turi geri keliai, 
todėl vyriausybė svarstys geležinkelio 
tinklo praplėtimą vakarų ir rytų pasie
niuose ir visomis išgalėmis plėsti plentų 
tinklą ir gerinti vieškelius.

Neturint pakankamo plentų tinklo, di
delė susisiekimo ir transporto našta tenka 
pakelti mūsų vieškeliams, kurių taisymas 
yra uždėtas ūkininkams. Vyriausybė, norė
dama palengvinti natūralinę keiių taisymo 
prievolę, rūpinsis racionalizuoti kelių tai
symo darbą, pirmiausia išplečiant kelių 
taisymo mechaninių priemonių naudoji
mą. Sėkmingesniam kelių tvarkymui vy
riausybė rūpinsis įsteigti kelių fondą.

Kaimo kultūriniam kilimui didelės įta
kos turi paštas ir radijas, todėl vyriausy
bė dės pastangų padaryti paštą ir radiją 
prieinamą kaimui.

Šiuo metu elektra yra kasdieniška būti
nybė. Vyriausybė rūpinsis tvarkyti elekt
ros ūkį, steigiant elektros gamyklas, pa
remtas mūsų natūraliniais jėgos šaltiniais, 
ir sudaryti sąlygas, kad elektra tiek švie
sai, tiek ir jėgai būtų prieinama platiems 
gyventojų sluoksniams.

Gerbiamieji Seimo nariai, savo sunkia
me darbe vyriausybė reikalinga Tamstų 
pritarimo ir paramos. Vyriausybė nori re
alizuoti visos tautos vienybę, ji kviečia vi
sus geros valios piliečius į bendrą kūry
binį darbą. Tik vieningi būdami, mes pa
tikrinsime mūsų tėvynės saugumą, tvarką 
ir ramų visų piliečių sugyvenimą. Visiems 
teks intensingai dirbti ir susispausti, nes 
tik darbu ir racionaliu taupumu pakelsi
me mes tautos gerovę. Dirbdami vieningai, 
mes įkūnysime respublikos prezidento An
tano Smetonos idėją, kad visos srovės turi 
sutekėti į vieną bendrą tėkmę, kuri vadi
nasi Lietuvos laisvė ir nepriklausomybė.

Ministro pirmininko Seime perskaityto
je vieningo darbo vyriausybės deklaraci
joje beveik nieko naujo nepasakyta, ko 
nebūtų buvę daryta vadinamosios tautinės 
vyriausybės. Šiuo atveju vieningo darbo 
vyriausybė — tautinės vyriausybės darbų 
tęsėja. Tatai pabrėžiama ir pačios deklara
cijos pradžioje, kad naujoji vyriausybė 
atėjus darban ne griauti, kas ligi šiol buvę 
sukurta, bet tęsti pradėtą darbą, toliau 
kurti. Nors naujoji vyriausybė sako į dar
bą stojanti tautai sunkiu metu, kuris iš jos 
pareikalausiąs visos eilės naujų uždavinių 
ir naujų problemų, tačiau pačioje deklara
cijoje tie uždaviniai ir problemos nekelia
mos, o tik kiek labiau paryškinama senųjų 
darbų tąsa. Iš deklaracijos atrodo, lyg Lie
tuva gyventų savo nepriklausomybės vi
dudienį, o ne sutemas, kurios pradėjo ją 
gaubti. Kad taip įvykiai klostės, parėjo ne 
nuo pačios Lietuvos ir joje esamo režimo, 
o nuo jos ypatingos geopolitinės padėties 
ir nuo tarptautinės politinės būklės, kuri 
Lietuvai kaskart darės nepalankesnė, grės
mingesnė, šuoliais artėjanti prie katastro
fos. Savaime suprantama, kad vyriausybė 
viso to negalėjo kelti savo deklaracijoje, 
nes tai būtų skelbimas defetizmo, kuris vi
sais atžvilgiais tautai žalingas, nuodijąs 
jos gyvybines šaknis.

IR VASARĄ, IR ŽIEMĄ,
IR RUDENI, IR PAVASARĮ 

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

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

Manchester.

ne tik

ALEKSANDRAS MERKELIS

GEN. J. ČERNIAUS ASMUO IR 
POLITIKA

Ministras pirmininkas ats. brig. gen. Jo
nas Černius, gimęs 1898 m. sausio 6 d. 
Kupiškyje, Panevėžio apskrityje, buvo 
aukšto išsilavinimo ir didelio karinio paty
rimo žmogus: savanoris kūrėjas, 1919 m. 
liepos 6 d. baigęs Lietuvos karo mokyklos 
pirmąją laidą, 1929 m. Briusely aukštąjį 
inžinerijos mokslą, o 1932 m. Paryžiuje 
karo akademiją — Ecole Superieure de 
Guerre, įgydamas generalinio štabo kari
ninko laipsnį. Dalyvavo Lietuvos nepri
klausomybės kovose ir tarnavo įvairiuose 
kariuomenės daliniuose, eidamas atsakin
gas pareigas. 1934 m. vasarą buvo paskir
tas karo mokyklos viršininku, o 1935 m. 
kariuomenės štabo viršininku. 1937 m. res
publikos prezidento aktu pakeltas į briga
dos generolus. Paskirtas ministru pirmi
ninku, išėjo į atsargą.

Ats. brig, gen J. Černius buvo kariškis, 
politika tesidomįs tik tiek, kiek to reika
lauja aukštos bei atsakingos jo, kaip kario, 
pareigos. Išvaizda, būdu ir manieromis — 
visiška priešingybė savo buvusiam virši
ninkui kariuomenės vadui brig. gen. St. 
Raštikiui. Paprastumas, atvirumas, nuo
širdumas ir, gal būt, kiek per didelis pasi
tikėjimas kitų gerais norais bei valia buvo 
ryškieji jo asmenybės bruožai, santykiau
jant su kitais žmonėmis. Ministru pirmi
ninku sutiko būti ne garbės siekdamas, bet 
pareigos skatinamas. Respublikos prezi
dentą A. Smetoną laikė autoritetu, kurio 
išmintimi, patyrimu ir valstybės vadovavi
mu pasitikėjo ir visuomet jį rėmė.

— Vyriausybės, jos artimiausių bendra
darbių ir savo vardu sveikinu Tamstą, p. 
respublikos prezidente, vardadienio proga 
ir nuoširdžiai linkiu Tamstai sveikatos ir 
pasisekimo sunkiame ir atsakingame vals
tybės vadovavimo darbe, — kalbėjo mi
nistras pirmininkas J. Černius 1939 m. bir
želio 12 d., A. Smetonos tradicinių vardi
nių išvakarėse, sveikindamas vardininką.

— P. respublikos prezidente, per pasku
tiniuosius 21 metus Tamstai daugiausia
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

RAUDONIEJI ENTUZIASTAI IR PAVARGUSIEJI
PASIKALBĖJIMAS SU „NEMUNO KRAŠTU“

„Nemuno kraštas“ svetur neturi rimtes
nių bendradarbių. Jam medžiagos dau
giau pagraibstoma iš dabartinių Lietuvos 
šaltinių. Bet redaktorius didžiuojasi tuo, 
kad jau užsimezgė ryšys su skaitytojais ir 
kad skaitytojai teigiamai vertina žurna
liuką. O jei teigiamai vertina, tai išeina, 
kad jiems patinka jo vedamoji politika.

Kadangi jau esu rašęs apie tą politiką, 
tai dabar norėčiau tik pajudinti klausimą, 
kuo gi reiškiasi tie entuziastiškieji laiškai, 
kas iš jų matyti.

Pavyzdžiui, „Nemuno krašte“ išspaus
dintas „Argentinos Lietuvių Balso“ laiš
kas, kuriame dėkojama už gautąją kalen
dorių siuntą, prašoma dar daugiau ir sako
ma, kad gautieji buvę išdalyti studentams, 
būtų reikalinga dar mokytojams. Jei dau
giau būtų gauta, tai būtų siunčiama į pro
vinciją. Kalendorius pažadamas teigiamai 
vertinti „Argentinos Lietuvių Balse“.

Toks laiškas, aišku, yra tikras medus 
„Nemuno krašto“ leidėjams. O kaip gi 
„Argentinos Lietuvių Balsui“? Matote, 
anas Argentinos lietuvių laikraštis po tru
putį jau pradeda svyruoti, ar čia eiti kelio 
pakraščiu, ar viduriu. Argentinos sąlygo
mis, gal tas svyravimas ir suprantamas, 
jeigu ir nepateisinamas. Ten eina vienas 
lietuviškas katalikiškas laikraštis, o „Ar
gent. Lietuvių Balsas“ buvo lyg ir libera
liškas ar kairesnis. O kur ta kairė baigiasi, 
tai sunku net nutuokti. Ji gali baigtis ir 
vadinamaisiais pažangiaisiais, o prisitai
kymas prie jų gali reikšti privačiai leidžia
mam laikraščiui daugiau prenumeratų. 
Tik nuostabu tai, kad gi ir kiti laikraščiai 
ir nelaikraščiai išleidžia lietuviškų kalen
dorių ir galėtų jų nepagailėti pasukti ir 
Argentinos lietuviams. Bet, kaip sakoma, 
dėl skonio sunkoka ginčytis.

Visokeriopą pagalbą „Nemuno kraštui“ 
žada ir kažkoks bijąs pasirašyti tautietis 
iš Brazilijos. Kodėl gi tas tautietis bijo ir 
kodėl jis taip skuba su savo parama? Argi 
Brazilija būtų kraštas, iš kur negalima ra
šyti į užsienius laiškų? Aišku, jis bijo išsi
duoti. Tokia jo baimė rodytų, kad jis yra 
vienas iš vadinamųjų pažangiųjų, kurie 
Brazilijoje ir apskritai Pietų Amerikoje 
nelabai mėgiami ir gal kartais pasekami, 
kaip priešvalstybinis elementas.

Laiškų spausdinama ne tik iš Pietų Ame 
rikos. štai labai džiaugiasi „Nemuno kraš
tu“ Škotijoje gimęs ir Croydone gyvenąs 
J. Logan. Jis net apgaili, kad žurnaliuke 
nėra angliško skyriaus jo vaikučiams, ku
rie nebemoka lietuviškai. Va, matote, ko
kie dideli uždaviniai iškyla. Tik sukis. Tik 
platink lietuvišką žodį po visą pasaulį! 
Angliškai lietuvišką žodį? Nesvarbu. Ar 

pergyventi daug džiaugsmo ir liūdesio va
landų. Tamstos didelės išminties ir patyri
mo vedama tauta net liūdesio valandomis 
nenusiminė, nenustojo tikėti šviesesne atei 
timi. Priešingai, Tamstos skatinama, glau
desniu vieningumu, didesne energija, tvir
tesniu pasiryžimu tęsė kovą už savo šven
čiausią teisę — būti laisva ir apginti savo 
nepriklausomybę, atgautą didelėmis au
komis.

— Mano vadovaujama vyriausybė, dirb 
dama vieningai, eina ir eis Tamstos nuro
domu vienybės keliu, suburdama visas po- 
žityvines lietuvių pajėgas kūrybos ir at
statymo darbui, šitame darbe Tamstos 
vertingi nurodymai mums visada yra ir 
bus labai brangūs.

Ta pačia proga respublikos prezidentą, 
kaip vyriausiąjį ginkluotųjų pajėgų vadą, 
sveikino ir kariuomenės vadaš brig. gen. 
St. Raštikis. Jis savo kalboje, be kitko, pa
brėžė:

— Mūsų tėvynė, kaip ir visas pasaulis, 
gyvena neramius laikus, pilnus įtempimo, 
nervinimosi ir stokos pasitikėjimo laikus. 
Tokiais laikais valstybės vadovavimas yra 
labai sunkus ir atsakingas. Todėl visų tau
tiečių pareiga yra eiti į pagalbą šiam bend 
ram visos valstybės ir visos tautos reika
lui. šiuo atžvilgiu kiekvienas tautietis pat
riotas, neišeidamas iš jam pavesto darbo 
ir pareigų kompetencijos ribų, privalo vie
ningai ir aktingai prisidėti prie pozityvaus 
ir kūrybinio darbo ir, be to, padėti krašto 
valdžiai kovoti su visu tuo, kas dar yra 
mūsų tarpe negero, taisytino, ir realios vi
sos tautos vienybės, kurią Jūsų Ekscelen
cija jau seniai skelbiate ir kuri padarytų 
mūsų valstybę stiprią ir saugią.

— šiame darbe, kaip ir visose kitose 
tiesiogiai mums pavesto darbo srityse, mes 
esame visiškoje Tamstos, kaip mūsų vy
riausiojo ginkluotųjų pajėgų vado ir mūsų 
autoriteto, dispozicijoje.

— Šį reikalą minime ir šiandieną, Tams 
tos vardinių išvakarėse, nes žinome, kad 
tautos vienybės reikalas Tamstai yra ypa
tingai artimas ir rūpimas. Tad, duok Die
ve, kad Tamstos ir visų pasitenkinimui jis 
būtų geriausiai išspręstas.

(Bus daugiau)

lietuviško žodžio iki šiol niekas neskelbė? 
Irgi nesvarbu. O jeigu skelbė ir skelbia, 
tai J. Loganui tas žodis, matyt, buvo ne
priimtinas. Tik dabar jis iš „Nemuno kraš
to“ pajuto tekant saldų lietuvišką medų...

Pažangietis N.Y. jau išeina pats su poli
tine deklaracija savo laiške. Jis puola 
tuos, pagal jo išsireiškimą, „vaduotojus“, 
kurie šaukę už Goldwaterį į prezidentus. 
Prakišote, sako, netekote net ir gero savo 
draugo senatoriaus Kittingo. Tik juoką ir 
pyktį, sako, kelia, kai šitokie dar ruošiasi 
Lietuvą vaduoti! — Va, šičia tai jau žmo
gus aiškus! Nors pavardę bijo pasirašyti, 
bet pažymi, kad jis pažangietis, ir jo poli
tika visiškai aiški. Tik kam gi jam rašinėti 
į „Nemuno kraštą“, kad Amerikoje pažan
gieji dar turi laikraščių, o Lietuvoje išeidi- 
nėja „Tiesa"? „Nemuno kraštas“ gi eina, 
taip sakant, pačiu kelio viduriu... O vi
durkelininkai supranta, kad laisvuose kraš 
tuose niekas nedraudžia žmonėms jausti 
simpatijas ar šiam, ar kitam kandidatui į 
prezidentus ir tuo pačiu'dalyvauti kovoje 
už Lietuvos laisvę.

Nevidurkelišku reikia laikyti ir Austra
liečių pasirašiusiojo laišką. Tamsiai pieš
damas Australijos lietuvių gyvenimą, jis 
savo laiške tvirtina, kad jų veikla reiškia
si vien rietenomis, kad jie susibūrę vieni 
į tautininkų kromelį, o kiti susiblokavę su 
klebonais, ir eilinis pilietis bijąs pakliūti 
sūkurin, niekas nesirūpinąs lietuvybės iš
laikymu. žinodami, kad tai jau nebe kriti
ka, o iš viso su tikrove nesuderinamas juo
das paveikslas, nes Australijos lietuviai 
gražiai ir plačia reiškiasi lietuvybės dir
voje, mes to laiško negalime laikyti kriti
ka, o vadinamojo pažangiečio pasireiški
mu. Bet pažangiečiai nėra vidurkelininkai, 
jie siekia savo tikslo tiesiai ir atvirai, kaip 
ir tasai Australietis.

Bet mes nedrįstame pasakyti, kad „Ne
muno krašto“ vidurkelininkai nebūtų pa
traukę dėmesio ir pasikeitusių žmonių. 
Va, gražiausias tokio pasimetusio lietuvio 
pavyzdys yra A. Vinciūnas iš Chicagos, 
kuris irgi pasireiškė ilgoku laišku „Nemu
no krašte". Žmogus prisipažįsta buvęs mo
kytoju Lietuvoje, įkvėptas Mickevičiaus, 
Maironio, Kudirkos ir dabar gyvenąs sva
jonėmis. Žinoma, svajotojams šiandien 
ypač sunku, lietuviams svajotojams sveti
mam krašte. Tik realistai išlieka dvasiškai 
sveiki (vieni mušdamiesi dėl dolerių, o kiti 
dėl savo krašto laisvės, dėl kultūros, dėl 
lietuvybės). O svajotojas Vinciūnas, ma
tote, laukė ir nesulaukė, kol kas nors išva
duos Lietuvą. Visi pranašavo, Vinciūnas 
išsižiojęs klausėsi tų pranašavimų ir paga
liau pavargo. Pavargo ir pagaliau nutarė

SUSIRINKIMAI IR
REZOLIUCIJOS

(Elta) Atėjo birželio mėnuo, vadinamas 
Baisiuoju Birželiu, nes tą mėnesį prieš 25 
metus buvo okupuota Lietuva. Taip pat 
birželio mėnesį sukanka 24 metai, kai 1941 
m. vyko masiniai Lietuvos gyventojų trė
mimai ilgametei kančiai ir mirčiai į toli
mąsias Sovietų Sąjungos sritis.

Vyriausiasis Lietuvos Išlaisvinimo Ko
mitetas skelbia, kad birželio mėnuo tebū
na pradžia sustiprintos kovos prieš oku
pantą — Sovietų Sąjungą ir jos nusikals
tamuosius darbus mūsų tėvynėje. Labai 
svarbu, kad visame laisvame pasaulyje gy
veną lietuviai gausiai ir vieningai rinktųsi, 
demonstruotų, protestuotų ir priimtų ati
tinkamus nutarimus.

VLIKas paruošė pavyzdinės rezoliucijos 
projektą ir jį išsiuntinėjo viso laisvojo pa
saulio centrinėms lietuvių organizacijoms. 
Tikima, kad šiuo projektu bus pasinaudo
ta rengiamųjų protestų ar demonstracijų 
susirinkimuose prieš Lietuvos okupantą, 
visai lietuvių tautai sunkiai kovojant ir 
siekiant atgauti laisvę bei nepriklauso
mybę.

VLIKas per ELTĄ atkreipia dėmesį, kad 
susirinkimuose priimtosios rezoliucijos tu
rėtų būti kuo plačiau išsiuntinėtos atitin
kamo krašto vyriausybės nariams (Fed. 
Vokietijoje ir jos paskirų kraštų vyriau
sybėms), parlamentarams^ spaudai ir vi
suomeninėms organizacijoms. Tikimasi, 
kad paskiruose kraštuose įvykę susirinki
mai bus reikiamai aprašyti lietuvių ir ki
tataučių spaudoje. Pageidaujama, kad 
paskiruose kraštuose į minėjimus, susirin
kimus būtų pakviesti kitataučių valdžios, 
spaudos atstovai, kad apie minėjimus, pri
imtus nutarimus būtų painformuota vie
tos spauda, radijas, televizijos stotys.

Visą minėjimų medžiagą (su nutarimų 
nuorašais, svetimtaučių ir savos spaudos 
aprašymais) prašoma siųsti ELTAI adre
su: ELTA, 741 Reutlingen, Gratianusstr.il

Bus daroma žygių, kad pavergtosios Lie
tuvos gyventojai apie minėjimus ir nuta
rimus būtų painformuoti per laisvojo pa
saulio radijų valandėles lietuvių kalba.

Čia pateikiamas VLIKo paruoštasis 
Rezoliucijos projektas

Mes, lietuvių kilmės .......(įrašomas atit.

nebeklausyti senų pažadų, o sueiti „į arti
mesnius santykius su rytiniu pasauliu“, 
žodžiu, nutarė nueiti mažiausio pasiprieši
nimo keliu („vidurio keliu“, kaip sako
ma). Mums, žinoma, gaila kiekvieno tokio 
lietuvio, kurie piršto prie lietuviškų reika
lų neprideda, kurie tik svajoja apie gata
vai keptus balandžius, užmiršdami, ko
kias aukas turi pakelti Lietuvoje likusieji, 
kiek jiems yra tekę iškęsti ir pavargti, ta
čiau ką gi su silpnadvasiais svajotojais pa
darysi! Pavargėlių visada ir visur būna, ir 
šiuo metu jie labai praverčia „Nemuno 
kraštui“, kuris su vadinamųjų pažangiečių 
talka ir specialistų išminties padedami 
ryžtasi sutraukti į savo prieglaudą nebe- 
darbingus, visiškai išsikvėpusius, suinvali- 
dėjusius buvusius nepriklausomybininkus. 
Tikriau sakant, sutraukti visus vinciūnus 
nori ne į prieglaudą, o į kelio vidurį, ar
čiau sovietinių prieglaudų, kolchozų gar
binimo ir t.t.

Tai trumpai aptartas vaizdas tų, kurie 
telkiasi apie „Nemuno kraštą“. Kas dar 
norėtų įsijungti į tą puikią kompaniją iš 
„vidurio kelio“?

Johan Kopustas, Vokietija

DR. A. GERUTIS ATPIRKO J. GABRIO 
ARCHYVĄ

Apie vasario mėn. vidurį Corsier ties 
Vevey, Šveicarijoje, mirus Juozo Gabrio 
našlei (pagal kilmę šveicarei), Dr. A. Ge
rutis, Berne, nupirko iš įpėdininkystės 
valdytojo Gabrio paliktąjį archyvą ir bib
lioteką. Archyvas apima daugiausia J. 
Gabrio pastangomis 1911 metais Paryžiuje 
įsteigtą ir 1915 m. į Lausanne miestą, Švei
carijoje, perkeltą „Tautybių Sąjungą“ ir 
Lietuvių Informacijos Biurą.

Biblioteką pirmoje eilėje sudaro ano 
Biuro išleisti leidiniai svetimomis kalbo
mis ir Biurui atsiųsti raštai, susiję su įvai
rių tautų išsilaisvinimo aspiracijomis.

Daktaro Geručio žinioje yra ir Juozo 
Gabrio memuarų rankraščiai, aprašą au
toriaus veiklą 1911-1919 metais.

Argentinoje mirė dr. Alf. Kairelis

(E) „Argentinos Liet. Balsas“ pranešė 
apie gegužės 6 d. Quilmes mieste, Argen
tinoje, mirusį dr. Alfonsą Kairelį. Teisi
ninkas, visuomenininkas dr. Kairelis buvo 
emigravęs į Argentiną 1947 m. Mirė vėžio 
ligos pakirstas.

kraštas) piliečiai ir šio krašto nuolatiniai 
gyventojai, akivaizdoje lietuvių tautos 25 
metus vedamos didvyriškos kovos prieš 
Lietuvos okupantą — Sovietų Sąjungą dėl 
suvereninių teisių atstatymo savarankiš
kai tvarkytis nepriklausomoje valstybėje, 
kurios pradžia siekia 13-jį šimtmetį, būda
mi giliai susirūpinę dabartine mūsų kraš
to nelaisvės padėtimi, 1965 metų ...............
mėn.............. d............... (vieta) susirinkę,
griežtai

protestuojame
prieš Sovietų Sąjungos agresiją ir prieš 
jos, kaip Lietuvos okupanto, nusikalsta
mus darbus.

Toliau VLIKo nurodoma į tokius oku
panto nusikalstamus darbus:

1. apie 400.000 Lietuvos gyventojų išžu
dymą ar ištrėmimą;

2. kasmetinį sistemingą Lietuvos jauni
mo trėmimą prievartos darbams į Sovietų 
S-gą, jo neteisėtą ėmimą į sovietų kariuo
menę;

3. Lietuvos kolonizavimą, privilegijų tei
kimą atgabentiems Rusijos gyventojams;

4. Lietuvos gyventojų materialinį api
plėšimą, ūkininkų pavertimą baudžiaunin
kais, darbininkų išnaudojimą;

5. tikinčiųjų persekiojimą, religinės 
praktikos varžymą, maldos namų uždari
nėjimus,:

6. kūrybinės laisvės varžymą, lietuvių 
kultūros sovietinimą.
Mes reikalaujame,

a. kad Sovietų Sąjunga tuojau atitrauk
tų iš Lietuvos savo karines jėgas, admi
nistracijos aparatą, atgabentus komunis
tus ir kolonistus;

b. kad tuojau grąžintų visus iš Lietuvos 
ištremtus gyventojus ir jaunimą, paimtą į 
Sovietų Sąjungos kariuomenę;

c. kad tuojau sustabdytų tikinčiųjų per
sekiojimą ir grąžintų iš jų atimtus maldos 
namus;

d. kad tuojau leistų ūkininkams laisvai 
ūkininkauti, o darbininkams laisvai orga
nizuotis ir ginti savo profesinius reikalus.

Pagaliau, rezoliucijoje prašoma atitinka
mo krašto Prezidentą, parlamentą, vyriau
sybę, gubernatorių ir kt.

paremti visus mūsų reikalavimus tarp
tautinėse konferencijose,

pasmerkti Sovietų Sąjungos agresiją 
prieš Lietuvą ir jos, kaip okupanto, nusi
kalstamus darbus Lietuvoje,

reikalauti, kad Jungtinės Tautos svars
tytų Sovietų Sąjungos kolonializmo panai
kinimą Lietuvoje.

PASTABA: bendruose, su latviais ir es
tais, susirinkimuose rezoliucijos tekstas 
atitinkamai pakeičiamas.

SUOMIŲ PARODOJE

Hamburge nuo gegužės mėn. pradžios 
iki 16 d. buvo suomių pramonės paroda, 
kurioje vyravo medžio dirbiniai, mašinos, 
indai, papuošalai, kiek tekstilės įr maisto 
dalykų.

Tik įėjus parodon, metėsi akysna didžiu
lės milžiniškų ir snieguose paskendusių 
suomių miškų ir ežerų nuotraukos. Taip 
viskas panašu į mūsų žavingąjį Žuvintu 
ežerą!

Kaip medžio dirbiniai, taip ir visa kita 
turi savo stilių, niekur nematytą ir skonin
gą. Buvo išstatyti ir mediniai rąstų namai, 
įvairaus dydžio, vienaukščiai, tinkami miš
kuose medžiotojams. Namas gyventi su vi
sais moderniškais įrengimais, 104 kvadra
tinių metrų ploto, garažas ir dar 40 metrų 
rūsys, alyva apšildomas, sienos izoliuotos 
nuo stiprių šalčių, kainuoja DM 70.000. 
Taip pat labai įdomus beržo medžio šlifuo
tas parketas smulkiais kvadratėliais, kurio 
kaina už kvadratinį metrą DM 25, ir pra
banginio kiek brangiau.

Parodoje buvusieji suomių pareigūnai 
maloniai viską rodinėjo vokiečiams, bet 
ypač buvo malonūs, kai tik susipažino su 
lietuviais. Su lietuviais tuojau ir pasikal
bėjimas užsimezgė.

Suomija — nemažas kraštas, turi 337. 
009 kvadratinių kilometrų ploto. Vien tik 
ežerų 31.613 kvadr. kilometrų plotas (o tų 
ežerų yra apie 55.000). Gyventojų 4,5 mili
jonų. iš jų švedų 8,6 proc. (gyventojų re
ligija — 90,6 proc. liuteronų), žemės pa
viršiaus apie 70 proc. miškai, 10 proc. dir
bamos ir ganyklos, o likusioji — tyrlau
kiai — tundra.

Svarbiausioji pramonė — medis, popie
rius, tekstilė, varis, nikelis, granitas ir 
marmuras. Prekybos laivynas apie 766,955 
BRT. Jūrų susisiekimo laivynas apie 16. 
101 laivas su 12,5 mil. NRT. Krašto eks
portas yra daug didesnis negu importas. 
Medžioklės žavingos, tik šernų neturi. 
Laplandijos šaltis siekia iki 40° Celsijaus.

J. čekauskas

Naujas Romos liet, radijo valandėlės 
laikas

(E) Lietuviškos transliacijos per Romos 
Radiją perduodamos kas vakarą nuo 8,50 
iki 9,05 vai. vid. Europos laiku (10,50-11, 
05 vai. vak. Lietuvos laiku) 31, 33-41, 24- 
50,08 metrų (trumpomis bangomis) arba 
9575, 7275, 5990 kilohercų dažnumu.
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Europos lietuviu kronikų
MANCHESTERIS

OKUPACIJOS MINĖJIMAS Sekminės
Manchesterio Koordinacinio Komiteto

Sodyboje
KADA NEIŠEIS „E. LIETUVIS“?

Dėl vasaros atostogų „Europos Lietuvis“ 
neišeis birželio mėn. paskutiniųjų ir liepos 
mėn. pirmųjų dienų (VI.27-VII.3) savaitę.

LONDONAS
LAISVĖS KOVOS SUKAKTIS

Baltų Tarybos ruošiamasis Laisvės ko
vos 25 metų sukakties ir Birželio trėmimų 
minėjimas įvyks šeštadienį, birželio 12 d., 
7 vai. vak.. Estų Namuose Londone (18 
Chepstow Villas, W.ll, netoli Lietuvių 
Namų). Minėjime kalbės Mr. D.G. Stewart 
Smith, „East-West Digest“ žurnalo redak
torius. Meninę programos dalį išpildys 
Londono latvių choras, diriguojamas Z. 
Abolinšo, ir solistė Birutė Valterienė.

Tautiečiai kviečiami dalyvauti ko gau
siausiai.

25 - TOSIOS LIETUVOS OKUPACIJOS 
SUKAKTIS

Didžiosios Britanijos Lietuvių Bendruo
menės Valdyba rengia 25 metų Lietuvos 
okupacijos sukakties minėjimą birželio 
19 d., šeštadienį, 7.30 vai. vakaro, Londono 
Lietuvių Sporto ir Socialinio Klubo salėje 
(345A. Victoria Park Road, London, E.9).

Programoje: Lietuvos Pasiuntinybės Pa
tarėjo V. Balicko žodis; paskaitininku bus 
inž. J.P. Nasvytis, Amerikos lietuvis, da
bar tarnybiniais reikalais esąs Didžiojoje 
Britanijoje.

Be to, šiam minėjimui bus speciali me
ninė programa, kurią atliks Londono Lie
tuviškos Bažnyčios choras, vedamas J. 
Černio. Jonas Parulis su sūnumi P. Paru
liu atliks muzikinę tos programos dalį.

Šios ypatingos sukakties proga Bendruo 
menės Valdyba kviečia visus lietuvius mi
nėjime dalyvauti.

SUSITIKIMAS SU DIPLOMATIJOS 
ŠEFU MIN. S. LOZORAIČIU

Birželio 4 d., penktadienį, Londono Lie
tuvių Vienybės Klubas pakvietė Londonan 
tarnybiniais reikalais atvykusį į Britani
jos sostinę Lietuvos Diplomatijos Šefą Mi- 
nisterį S. Lozoraitį supažindinti su Lietu
vos reikalų padėtimi. Susirinkimas įvyko 
Lietuvių Namuose.

Be reto svečio Min. S. Lozoraičio ir V. 
Lozoraitienės, susirinkime dalyvavo Min. 
B.K. Balutis, Pasiunt. Patarėjas V. Balic- 
kas, tam vakarui į Londoną užsukęs Dr. S. 
Kuzminskas, Klubo nariai ir dar retų sve
čių iš JAV ir Australijos. Išklausyta įdo
maus pranešimo ir pasidalyta nuomonė
mis.

„ISLINGTON GAZETTE“ PAMINĖJO
P. BULAIČIO SUKAKTĮ

..Islington Gazette“ išsispausdino straips 
nį, kuriame duodama žinių apie 70 m. am
žiaus sulaukusį mūsų veikėją Petrą Bulai
ti-
Straipsnis pailiustruotas fotografija Petro 

ir Onos Bulaičių su Lietuvos Ministeriu 
B. K. Balučiu.

BRADFORDAS
PAVERGTŲJŲ TAUTŲ KONCERTAS 

BRADFORDE
Birželio 19 d.. 4.30 vai., Viktorijos salėje 

„Saltaire“ komunizmo pavergtosios tautos 
rengia bendrą koncertą.

Koncerto programą išpildys estai, veng
rai. latviai, lietuviai, lenkai ir ukrainie
čiai.

Po koncerto bus šokiai. Gros lenkų or
kestras „Bajka“.

Baras ir bufetas.
Rūpinamasi, kad būtų vėlesni autobusai 

į Bradfordą.
Kviečiame lietuvius šiame koncerte da

lyvauti
Rengėjai

KUN. L. JANUŠKOS PRIMICIJOS
Prieš kurį laiką Anglijoje kartu su mu

mis gyvenęs ir dirbęs Liudas Januška šiais 
metais Romoje baigė teologijos studijas ir 
priėmė kunigystės šventinimus.

Birželio 20 d., 12.30 vai.. St. Ann's baž
nyčioje bus jo primicijos. Tuoj po pamaldų 
visi vyksime į mūsų klubą bendrų užkan
džių, kad pagerbtume naująjį kunigą ir 
kartu su juo pabendrautume.

Nuoširdžiai kviečiu Bradfordo ir plačių 
apylinkių lietuvius gausiai dalyvauti toje 
retoje šventėje.

Kun. J. Kuzinickis

ROMOJE APSISTOKITE
„VILLA LITUANIA“

Lankydamiesi Romoje, Italijoje, apsisto
kite Popiež. Liet. Šv. Kazimiero Kolegijos 
svečių namuose:

VILLA LITUANIA,
Piazza Asti 25 (Via Casalmonferrato, 33, 

Tel. 78.90.33). Roma — Italia.
Rasite jaukią aplinką, sveiką maistą ir 

neperdėtą kainą. Pageidaujama, kad dėl 
apsistojimo laiko būtų susitarta iš anksto.

„Vilią Lituania“ Direkcija

iniciatyva birželio 19 d., šeštadienį, rengia
mas Lietuvos, Latvijos ir Estijos 25 metų 
okupacijos minėjimas, kuriame dalyvaus 
visų trijų tautybių atstovai.

Programoje: 4 vai. po pietų Mostono ka
talikų kapinėse iškilmingas vainikų padėji 
mas prie paminklinio kryžiaus, dalyvau
jant visoms trims tautybėms su savo tau
tinėmis ir organizacijų vėliavomis.

6 vai. po pietų Manchesterio Soc. Klube 
DBLS Centro Valdybos nario A. Pranskū- 
no paskaita ir meninė dalis.

Visus tautiečius maloniai kviečiame į 
minėjimą atsilankyti, o moterys ypač pra
šomos dalyvauti tautiniais rūbais.

Manchesterio Koord. K-tas
PREZIDENTO A. SMETONOS 

PAMINĖJIMAS MANCHESTERYJE
Gražiam gegužės mėnesiui užbaigti man- 

chesteriečiai susirinko į Klubo patalpose 
surengtąjį Prezidento A. Smetonos minė
jimą.

Minėjimas rengiamas DBLS skyriaus. 
Salė pilnutėlė. Garbės prezidiuman pakvie 
čiamas savanoris-kūrėjas Girdžiūnas ir 
nenuilstamas Manchesterio apylinkės vei
kėjas Banaitis.

Paskaitą skaitė taip pat kolonijos dar
buotojas mokytojas Dainauskas. Prelegen
tas jautriai ir įdomiai perkelia klausyto
jus į Užulėnio kaimą — velionies gimtinę 
ir į Clevelandą. kur jis žuvo per gaisrą. 
Po to kartu su Prezidentu grįžtame į Lie
tuvą prisiminti jo atliktų darbų Lietuvai, 
nes iš tikrųjų, anot prelegento, Smetona ir 
Lietuva per 22 metus Nepriklausomo gy
venimo tapo neatskiriami.

Didelė padėka tenka D. Dainauskui už 
kruopščią paskaitą, o rengėjams padrąsi
nimo surengti daugiau panašios rūšies va
landėlių. Pirmasis bandymas buvo vietoj 
ir vykęs. Tai neapsistokite ties Prezidentu, 
o prikelkite ir kitus, kurie kovojo už kraš
to laisvę ir vedė kraštą nepriklausomo gy
venimo keliu.

A. N.

VESTUVĖS CHICAGOJE
Užaugusi Manchesteryje, prieš maždaug 

du ir pusę metų iš Anglijos Amerikon iš
vykusi Elytė Venckutė gegužės 22 d. susi
tuokė su Vincu Izokaičiu Šv. Kryžiaus 
bažnyčioje Chicagoje.

Vedybų apeigas atliko iš Worcester, 
Mass., pakviestas abiejų jaunųjų šeimų ir 
daugelio Anglijos lietuvių pažįstamas kun. 
Justinas Steponaitis, kuris prieš sutuoktu
ves perskaitė gautą iš Vatikano telegramą: 
šv. Tėvas jaunavedžiams jų vestuvių pro
ga suteikė savo tėvišką apaštališkąjį pa
laiminimą. Mišių metu, vargoninkaujant 
muzikui Petrui Armonui, giedojo labiau
siai lietuvių mėgiama solistė Dana Stan-

Atrodo, kad subuvimai Sekminių metu 
Lietuvių Sodyboje kasmet yra panašūs. 
Nemaža vis tų pačių veidų pamatome. Mū
sų laikysena maždaug vis tokia pat būna 
šįmet, kaip ir pernai ar užpernai. Būtinai 
suvažiuoja ekskursijos iš Nottinghamo, 
Birminghamo, Londono ir- kitų garsių vie
tų. Tik gal daugėja privačių automobilių 
skaičius. Tik mes, vyresnieji, kaip K. Bi- 
vainis sako, žilstame ir plinkame, ir jis 
tokį vaizdą susidaręs pamaldų metu, kai 
palipėjęs ant kalniuko prie kryžiaus ir 
žvilgterėjęs į visą susibūrimą iš viršaus. 
Bet tai rodo, kad mes keičiamės ir kartu 
visi Sekminių subuvimai Lietuvių Sodybo
je. Pražilę ir praplikę, kai kurie jau gal ir 
pritingime sėsti į autobusą ar traukinį. 
Bet už tai kiek jaunimo, pavyzdžiui, šįmet 
tautinius šokius šoko, futbolą spardė ir ki
taip savo judrumą rodė! O kiek dar ir šį
kart buvo tokių atsitikimų, kad žmonės 
pirmą kartą susitiko po ilgų dvidešimt me
tų nesimatymo! Vadinas, ligi šiol dar ne 
visi atvažiuodavo, kažkur vienumoje stum 
davo dienas ir tik dabar pasiilgo savų žmo 
nių, senų draugų ir bičiulių ir šįkart pasu
ko Sodybos kryptim.

Šįkart sąlygos taip susidėjo, kad Sody- 
bon atvažiavo ir Lietuvos Diplomatijos Še
fas Ministeris S. Lozoraitis su ponia. Jo 
žodžiais tariant, nė viena lietuvių kolonija 
pasaulyje nieko panašaus neturi, kaip Lie
tuvių Sodyba, ir jeigu jis šitaip sako, tai 
turi būti tiesa, nes Ministeris S. Lozoraitis 
pažįsta įvairių kraštų lietuvių padėtį, rei
kalų verčiamas visur pabuvoti. Vadinas, 
jeigu ta Sodyba yra tokia viena ir vienin
telė, tai, matyt, dėl to ji ir sutraukia dar 
tokį didelį būrį žilų ir praplikusių, jaunų, 
kurie šoka tautinius šokius, dar tik dabar 
surandančių į ją kelius ir iš kitur Angli- 
jon laikinai atvažiavusių lietuvių, kurie 
savo kolonijose neturi panašių laisvių ir 
platybių. Taip, šįkart irgi buvo nemaža to
kių lietuvių, kurie augo ar gyveno kituose 
žemynuose, o dabar yra šiame krašte ir su 
mumis praleido šią dieną.

Saulė šįkart nebuvo labai sekminiška. 
Vis tokie pilki debesys, vis traukia dangų 
aplinkui, vis uždengia vėl saulę, jei ji ir 
pabando truputėlį šyptelėti. Dar ir vėjas 
kartais stipriau pūsteli ir nušiurpdo. Bet 
lietaus — nė lašo. Kažkur, sako, lijo ir net 
smarkiai. Kažkur norėjo lyti, bet ne Sody
boje. Čia visi galėjo šakotis pagal savo 
nuotaikas ir norus: kas su daina prie stik- 
liukėlio. kas pažintis megzdamas ar išgy
ventuosius metus pasakodamiesi, kas kal
nely išsitiesę, o kas ir rododendrų žiedais 
apsikaišęs paežery, prie baseino, paupyje 
prie malūno, pabirę takuose ar susėdę šie
no kūgyje.

Sekminės su visais džiaugsmais ir links
mybėmis, aišku, turi galą. Gal dar gera 
būtų turėti ilgesnę valandėlę su vienu ki
tu persimesti žodžiu, bet laukia namai, 
laukia autobusai, kurie veš namo, laukia 
vairas tų, kurie atvažiavo savo mašinomis. 
Tad iki pasimatymo gal atostogų metu, o 
gal su kai kuo ir vėl tik kitais metais, kai 
suplauksime čia iš visur!

Stasys Grigaliūnas

TĖVYNĖS AŠAROS

žaliuos berželiai baltmarškiniai 
Per Sekmines,
Skarotos liepos auksažledės 
Ten, tėvynėj.

Raudos motulės sengalvėlės 
Sūnužėlių,
Ir verks dukrelės našlaitėlės 
Tėvužėlių:

„Kur rast jų kapą, Dievužėli, 
Ten Sibire...“ 
—
„Jų laisvės žygiai tautai amžiais 
Nebus mirę“.
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MIELI TAUTIEČIAI !

Pasiremdami ilgamečiu patyrimu ir nuolatiniais 
prekybiniais ryšiais su Lietuva, kviečiame per mus pa
siųsti giminėms Tėvynėje tai, kas ten naudingiausia ir 
reikalinga.

Siūlome šiuos vertingus labai aukštos kokybės do
vanų siuntinius ypatingai sumažintomis kainomis, į 
kurias jau įskaitytas Sov. muitas ir pasiuntimas.

LKS: 2 vyr. arba mot. angliški elegantiški lietpal- 
' čiai; 7 jardai angliškos vilnonės medž. dviems vyr. kos
tiumams ir 8 jardai nepermatomo sunkaus, gražaus 
nailono 2 suknelėms — tik už £38.10.0.

į

P-3: 6 jardai šiltos angliškos Ulster vilnonės me
džiagos 2 paltams ir 3į^ jardų ekstra geros viln. angį, 
medžiagos vyr. kostiumui tik už £25.0.0.

V-3: 10^2 jardų labai tvirtų, gražių, vilnonių angį, 
medžiagų trims eilutėms tik už £16.15.0.

N-4: 16 jardų nepermatomo sunkaus, labai gražaus 
rašto nailono keturioms suknelėms tik už £15.0.0.

Jungiant N-4 su P-3 arba V-3, susitaupo trys svarai 
pasiuntimo išlaidų, nes, pvz., N-4 ir P-3 junginys tekai
nuoja £37.0.0, o V-3 ir N-4 junginys — £28.15.0.

M-13: 22 Ibs taukų, sviesto, šokolado, kakavos, ka
vos, arbatos ir t.t. tik už £10.0.0.
Garantuotas ir apdraustas pristatymas per 3-4 savaites.

Duodame geriausias išsimokėjimo sąlygas.

Užsakymus siųskite:

BALTIC STORES LTD
(Z. JURAS)

421, HACKNEY ROAD, LONDON, E.2.

Seniausia liet, bendrovė Anglijoj, veikianti nuo 1938 m.

SKYRIAI:
Manchesteryje — 121 Middleton Rd., 8.
Chicagoje — L. Venckus, 7030 So. Talman, 

Chicago, Ill, 60629, Tel. 436-0494.
Kanadoje — 124 Park St., Sudbury, Ontario.

kaitytė ir Vytas Radys, lydimi „Dainavos“ 
Meno ansamblio, kurio ir abu jaunave
džiai yra aktyvūs nariai.

Po sutuoktuvių Elytės tėvai Juzefą ir 
Leonas Venckai savo namuose surengė 
priešpiečius. Tarp jaunavedžių artimesnių 
giminių čia buvo keletas ir iš toliau atvy
kusių: jaunojo dėdė Bajerčius su šeima iš 
Cleveland, Ohio; jaunosios dėdė Dr. E. 
Deckys su šeima iš Brooklyn, N.Y., jos 
brolis Vilboras iš Brockton, Mass., ir kiti.

Vakare Chicagos lietuvių tarpe ypač dėl 
savo geros muzikos ir patogių patalpų ži
nomoje Balio Pakšto svetainėje įvyko ves
tuvių vaišės, kuriose dalyvavo apie 240 
žmonių, tarp jų ir nemažas skaičius buvu
sių Anglijos lietuvių: Brazdžioniai, Gar- 
bonkos ir Polikauskai (Bradford), Sebasti
jonai ir Kūrai (Manchester), Šidlauskai 
(Rochdale) Pumpučiai ir Černiauskas 
(Northampton). Pažymėtina, kad ir viena 
iš keturių pamergių buvo Irena Polikaus- 
kaitė, buvusi Anglijos lietuvaitė. Vaišių 
metu jaunavedžiams išreikšta nemažai 
gražių linkėjimų ir sveikinimų žodžiu, o 
raštu ir telegramomis gauta sveikinimų 
dar ir iš Lietuvos, Australijos, Anglijos, 
Prancūzijos, Vokietijos ir Kanados. Iš 
Didž. Britanijos telegramomis sveikino: J. 
Serafinaitė — Škotija; Pilkauskų šeima — 
Nottingham, o iš Manchesterio — kun. V. 
Kamaitis ir Navickų bei Snabaičių šeimos.

Kai sekančią dieną dalis giminių ir pa
žįstamų jau buvo išvykę namo, jaunave
džiai savo povestuvinėn kelionėn išvyko 
kelioms savaitėms į saulėtą ir palmėmis 
ošiančią Floridą.

Užaugusi ir savo jaunystę praleidusi 
Anglijoje, nuo pat savo vaikystės buvusi 
aktyvi šio krašto lietuvių skautė ir vėliau 
ateitininkė, jaunoji nuotaka savo išrinkta
jam dar prieš vestuves daug pripasakojo 
apie šį tolimą pilių ir princų kraštą, tad 
pagaliau abu nutarė kada nors aplankyti 
Londoną, skautų stovyklą Sodyboje ir nie
kad nepamirštamus Manchesterio lietu
vius ir jų mieląjį Klubą.

Dalyvis

DERBY

Mūsų narį
p. Petrą Stančiką ir Miss J.E. Toogood, 

sukūrusius šeimą, nuoširdžiausiai sveikina 
ir ilgiausio saulėto gyvenimo linki

Derby Lietuvių Klubo Valdyba ir nariai
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Gegužės 21 d. Vasario 16 Gimnaziją ap
lankė visos1 Federalinės Vokietijos provin
cijų Pabėgėlių ministerijų pareigūnai, ku
rie buvo suvažiavę į Mannheimą konferen
cijom Aukštieji svečiai domėjosi lietuvių 
gimnazijos istorija, jos dabartine būkle, 
apžiūrėjo naujuosius namus ir senąją pilį 
ir grožėjosi lietuvių tautiniais šokiais, ku
riuos buvo iš anksto užsisakę. Svečius ly
dėjusieji žurnalistai, aprašydami šį vizitą, 
ypač iškėlė lietuvių tautinių šokių aukštą 
meninį lygį. Lampertheimer Zeitung, pvz., 
skaitome šitokias eilutes: „Šiuo metu Vo
kietijoje yra lietuvių, latvių ir vengrų gim
nazijos. Tose mokyklose, kurios finansuo
jamos Federalinės vyriausybės, kraštų vy
riausybių ir pačių tautinių bendruomenių, 
yra puoselėjama tėvynės kalba, papročiai 
ir tradicijos. Tuo svečiai galėjo įsitikinti,

lankydamiesi Huettenfelde. Mokytojos E.
Tamošaitienės vadovaujama tautinių šo
kių grupė sužavėjo tautiniais šokiais, ku
rie suteikė galimybę giliai įžvelgti į krašto 
folklorą. Mokinės ir mokiniai sugeba ne 
tik įspūdingai šokti, bet jie gyvai atvaiz- O:

duoja šokio turinį. Jų laikysena yra grakš 
ti, muzikali, plastiška ir kupina užsidegi
mo. Ar tai būtų Jonkelis, ar Blezdingėlė, 
ar Ragučiai, ar Džigūnas, visur pastebima, 
su kokiu atsidavimu jaunieji lietuviai kul
tivuoja savo tėvynės šokius. Šioji tautinių 
šokių grupė, pasipuošusi pačių mergaičių 
išsiuvinėtais kostiumais, yra ar ne pati ge
riausioji grupė iš viso“. (Nr. 120, 25 geg. 
1965).

KNYGOS
St. Yla „Tikiu Dievą“ didelis maldynas 

kaina 50 šilingų.
B. Armonienė „Palik ašaras Maskvoje“ 

(lietuviškai) kaina 22 šil.
V. Jakubėnas ir kiti „Lietuviškos Muzi

kos Rinktinė“ gaidos 14 šil. 8 pen.
J. Mingėla „Labas Rytas, Voverė“ (vai

kams), gražiai iliustruota 18 šil. 6 pen.
A. Jasmantas-Maceina „Gruodas“ eilės 

22 šilingai.
J. Girnius „žmogus be Dievo“ 39 šil. 6 p.
K. Almenas „Upė į rytus, upė į šiaurę“

2-jų tomų romanas atsk. tomo kaina 22 šil.
A. Baranauskas „Karklupėnuose“ Prem.

romanas 18 šil. 6 pen.
S. Zobarskas „Lithuanian Short Stories“ 

35 šilingai.
J. Daudzvardienė „Popular Lithuanian 

Recipes“ 14 šil. 8 pen.
S. Černienė „Dainos Lietuvai“. Solo bal

sui ir fortepionui gaidos 5 šil.
Žemėlapiai, žodynai, plokštelės ect. Ra

šyti: „DAINORA“ 14, Priory Rd., Kew, 
Surrey.

NGTTINGHAMAS
BIRŽELIO ĮVYKIŲ MINĖJIMAS

Birželio 13 d., sekmadienį, 2.30 vai., Not- 
tinghame, YMCA Hall, Shakespeare St., vi 
sų pabaltiečių ruošiamas bendras

Birželio Įvykių minėjimas.
Lietuviai kviečiami gausiai dalyvauti.

JONINĖS

Nottinghamo Moterų D-ja birželio 19 d. 
Ukrainiečių Salėje, Bentick Rd., rengia 
Jonines.

Bus šilti ir šalti užkandžiai, veiks baras. 
Įėjimas vyrams 1 svaras, moterims 10 ši
lingų.

Kviečiame vietos bei apylinkių tautie
čius. Pradžia: 6 vai.

P.S. Norintieji dalyvauti užsirašo pas 
Damaševičienę, Grokauskienę ir Zavec- 
kienę.

Valdyba

Galiausiai svečiai Lietuvių Vasario 16 
Gimnazijos mokytojų kambaryje dar dau
giau kaip dvi valandas tęsė savo darbo 
posėdį.

E. Simonaitis pas lietuvius šiaurės 
Vokietijoje

(E) Maž. Lietuvos Tarybos Pirmininkas 
ir PLB Vokietijos Kr. Valdybos narys E. 
Simonaitis gegužės mėn. lankė lietuvių tel
kinius Harzburge, Lauenburge, Geesthach- 
te, Hamburge, Pinneberge, Luebecke, Han- 
noveryje. Luebecke buvo Maž. Lietuvos 
Tarybos Prezidiumo posėdis. Jo metu buvo 
pagerbtas 75 m. amž. sulaukęs V. Endri- 
kaitis.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

NOTTINGHAM — birželio 13 d., 12.30 vai.
BRADFORD — birželio 20 d., 12.30 vai.,

St. Ann's bažnyčioje kun. L. Januškos 
primicijos.

ROCHDALE — birželio 27 d., 12 vai.
COVENTRY — birželio 13 d., 12.30 vai.
DERBY — birželio 20 d., 11 vai.
STOKE-on-TRENT—birželio 27 d., 12 v.

EUROPOS LIETUVIS —
LITHUANIAN WEEKLY.
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