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PO SOVIETINIU 
KEVALU

Žmonės iš ano pasaulio
;• Ar pasaulis į Vakarus nuo geležinės už

dangos iš tiesų toks biaurus, kokį jį pie
šia sovietiniai laikraščiai ir iš užsienių grį
žę plunksną valdantieji turistai?

Tą klausimą neseniai kėlėme, pasiskaitę 
Juozo Jurginio įspūdžių iš Gotlando salos. 
Jurginiui svetimuose kraštuose irgi žmo
nės gyvena, o ne baidyklės. O D. Rutkutei 
nereikėjo nė į užsienius važiuoti, kad ji 
prieitų dar didesnės išvados negu Jurginis 
ir susižavėtų žmonėmis iš anapus. Ji nu
važiavo į Maskvą toms dienoms, kai ten 
gastroliavo Britanijos nacionalinis teatras, 
ir pamatė Otelą vaidinantį Laurence Oli
vier. Tas vienas aktorius jai padarė tokį 
didelį įspūdį, kad ji „Literatūroje ir me
ne“ paskyrė jam iškelti į aukštybes net pu 
sę puslapio.

Kažkas irgi visiškai nauja ir neįprasta. 
Jos straipsnis sudaro įspūdį, kad kito to
kio puikaus artisto nėra niekur pasaulyje 
— jis vienintelis toks didelis. Tokio dide
lio nėra nė Sov. Sąjungoje, o jeigu yra, tai 
dar niekas apie jį, tur būt, taip spalvingai 
nerašė.

Olivier iš tikro didelis aktorius ir reži
sierius, mes, svetur gyvenantieji, seniai tai 
žinome, nes matėme su juo nemaža filmų, 
ypač šekspyrinių. Dėl to mes su jo didumu 
esame, taip sakant, jau apsipratę. Juo la
biau, kad plačiajame pasaulyje yra daug 
didelių žmonių ir gražių dalykų. Bet gerai 
suprantame Rutkutės įspūdį, kai ji iki šiol 
tokių dalykų nėra mačiusi. Kartu džiaugia 
mės, kad ji nemeluotą savo įspūdį išsakė 
nesidangstydama jokia propaganda.

Bet mes būtume ne visiškai teisingi, jei 
tvirtintume, kad iš laisvojo pasaulio atva
žiuojantieji bent kai kurie žmonės nebūtų 
pagarbinami Lietuvoje. Pavyzdžiui, atva
žiuoja toks lietuviškos kilmės amerikietis 

■ Bonoskis, tai Lietuvoje jis padaromas be
veik genijum ir didžiausiu autoritetu. Iš 
tiesų jam labai toli iki genijaus. Jis yra 
maždaug lietuviškų Mizarų ir Bimbų lygio. 
Bet tokie genijais apšaukiami vien dėl to, 
kad pučia tą pačią dūdą, kaip sovietiniai 
laikraščių redaktoriai ir kitokia sovietinio 
režimo grietinėlė.

Retkarčiais, tiesa, nepagailima gražių žo 
džių ir tikrai talentingam kurio krašto 
žmogui, bet paprastai taip būna tik tada, 
kai jis yra komunistas ar jų simpatikas. 
Laurence Olivier nėra nei komunistas, nei 
jų simpatikas. Jis tik menininkas, ir vis 
dėlto Rutkutei buvo leista viešai pasi
džiaugti jo talentu.

Bajorai ir liaudis
Nulijo ordinų ir medalių lietus. Kelioli

ka Sov. Sąjungos didvyrių, Lenino ir kito
kio vardo ordinų ir medalių kavalierių ir 
Lietuvoje staiga iš karto išdygo šimtai!

Bajorų titulus dalija ir kiti kraštai, ir 
stebėtis čia, žinoma, nėra ko, jei toje sri
tyje neatsilieka ir Sov. Sąjunga. Kai tuos 
ordinais ir medaliais apdovanotųjų sąrašus 
vartome, tai susidarome įspūdį, kad bent 
šičia Sov. Sąjunga net pralenkia kitus 
kraštus. Nors Lietuvai gyventojų skaičiumi 
toli iki tokios Britanijos, kurioje gyvena 
daugiau kaip 50 milijonų, bet šįkart apdo
vanotųjų sąrašai Lietuvos gyventojų ilgu
mu ir pavardžių daugumu pralenkia Bri
taniją.

Ar tai bloga?
Tur būt, kad ne. Romos imperijos senai

siais laikais juk liaudis reikalaudavo duo
nos ir žaidimų. Jeigu trūkdavo duonos, tai 
žmonės užsimiršdavo žaidimuose. Sovietų 
vadai, be abejo, žino tą seną tiesą, dėl to 
ir naudojasi ja. Ordinai ir medaliai maža 
tekainuoja, bet jie padeda valdyti. Oi, kaip 
padeda! Apdovanotieji didžiuojasi, kad jie 
buvo išskirti. O paliktieji be atžymėjimų 
turi arba spaustis, kad irgi pasiektų bajo
rų luomą, arba nepatenkinti žiūri į tuos 
bajorus. Va, pagal senąjį imperialistų dės 
nį suskaldoma visuomenė, ir šitokią ją 
lengviau valdyti ir daugiau galima iš jos 
išspausti. Sniečkus ar kuris nors jo arti
mas bendradarbis iš partijos viršūnės to
kie pat Maskvos berneliai bus ir su ordi
nais ir be ordinų. O pažiūrėk į tuos apdo
vanotuosius liaudies žmones — melžėjas, 
kalvius, šaltkalvius, iešmininkus, šėrėjus, 
net ir brigadininkus. Jie stengėsi ir dėl to 
buvo apdovanoti. Jie dabar labiau dar 
stengsis, nes skatins apdovanojimas, išsky
rimas iš kitų ir net gal kaimynų ar bendra 
darbių smailus patyčių žodis.

Laureatės su nelaureatais
Vilniuje buvo suruošta gražiai išleistų 

knygų paroda. Tų knygų, kurios yra meniš 
kai apipavidalintos ir Leipcigo ar visasą
junginėje parodose buvo atžymėtos meda
liais. Sovietiniai Lietuvos laikraščiai vadi
na jas knygomis laureatėmis.

Bet ar tai reiškia, kad pačios knygos yra

VOKIETIJA 1965 METAIS
ŽVILGSNIAI Į VAKARŲ VOKIETIJĄ

Landsbergo kalėjime Hitleris kadaise ra 
šė savo liūdno atminimo „Mein Kampf" 
knygą. To paties kalėjimo kapinėse guli pa
laidoti pokario metais sąjungininkų nu
teistieji ir pakartieji nacių karo nusikaltė
liai bei žmogžudžiai. Tose kapinėse nese
niai susirinko „Vokietijos nacional - demo 
kratinės partijos" (NPD) vadai. Jie, pa
maldžiai rankas sudėję, klausėsi prakalbos 
žodžių: „Mes čia prisimename visus tuos, 
kurie... nekaltai neteko savo gyvy
bių“.

Nacional - demokratais pasivadinę neo- 
naciai pastarųjų Vakarų Vokietijos rinki
mų, žinia, nelaimėjo. Jų kandidatai surin
ko mažiau kaip vieną nuošimtį visų paduo
tų balsų ir į parlamentą nė vieno atstovo 
nepravedė. Neonaciai, įvairūs šovinistai ir 
aplamai antidemokratiški elementai šian
dieninėje V. Vokietijoje vien tik šia parti- 
jėle nesiriboja. „Nepriklausomųjų vokie
čių akcijos bendruomenė“ (AUD), pavyz
džiui, priešrinkiminėje kampanijoje ko
vojo už „vokiškojo lebensraumo nepriklau
somybę" ir prieš „nacionalinę savižudy
bę" bei „triukšmą". šitos „bendruome
nės" sąrašuose kandidatavo ir buvęs Goe- 
belso adjutantas kunigaikštis zu Schaum- 
berg-Lippe. „Nepriklausomoji darbininkų 
partija“ (UAP) agitavo už „vokišką" so
cializmą... Šitos ir dar kitos į jas panašios 
partijėlės rinkimuose viso labo tesurinko 
3,6 proc. visų paduotų balsų. O tai jau yra 
pernelyg menkas nuošimtis, kad savo svo
riu keltų rimtą susirūpinimą. Ir vokiečių 
liaudyje tos partijėlės paprastai tesukelia 
linksmą šypsenėlę. Po rinkimų įvairių fa
natikų, politinių romantikų ir fantastų ku
riamos partijėlės savaime nugarmėja į po
litinį antikvariatą. Tas betgi nereiškia, kad 
įvairių ultrų elementas visuomeninėje są
rangoje ir įtakoje iš tikrųjų neturėtų jo
kios realios reikšmės. Politinė Vakarų Vo
kietijos struktūra ir jos partiniai skersvė
jai yra kur kas labiau susipainioję.

Gana komplikuotos rinkiminės sistemos 
svarbus dėsnis yra taisyklė, kad savo at
stovus į parlamentą tepraveda partijos, 
rinkimuose laimėjusios nemažiau kaip 5 
proc. visų paduotų balsų. Todėl mažos par
tijėlės aplamai neturėjo galimybių savo 
kandidatų pravesti ir rinkimuose tedalyva 
vo „iš principo" arba vadovaudamosios 
olimpiniu dėsniu, kad esmė glūdi varžybų 
dalyvavime, o ne jų laimėjime. Realių po
litinių ambicijų turintieji prie panašių par 
tijėlių ir nesišlieja, o prieglobsčio ieško di
džiosiose partijose. O ultra - nacionalisti
nės tendencijos V. Vokietijos viešajame gy 
venime, spaudoje ir netgi krikščionių - de
mokratų (CDU bei CSU) ir — kiek rečiau 
— liberalų (FDP) partijose toli gražu nė
ra kimios, nereikšmingos ir dėmesio ne
vertos.

Svarbios tos tendencijos yra ir lietu
viams, nes geopolitinė (tiek komunistinės, 
tiek eventualiai ir demokratinės) Lietuvos 
padėtis visuomet bus nemaža dalimi sąly
gojama Vokietijos.

Vokiečių krikščionys demokratai nei 
ideologiškai, nei sociališkai, nei pagaliau 
konfesiškai nėra vienalytė partija. Pirmai
siais pokario metais, kuriantis demokrati
nėms partijoms ir naujai besiformuojant 
politinei visuomenės diferencijacijai, ne
abejotinų gabumų, lapės uoslės ir stiprios 
asmenybės politikas Konradas Adenaueris 
bet kokia įmanoma kaina siekė sukurti stip 
rią buržuazinę partiją, kuri gebėtų atsverti 
socialdemokratus. Dar nuo kaizerio laikų 
socialdemokratai buvo stipriausia politinė 
partija, nors absoliučios daugumos savo gy 
vavime niekados neįstengė pasiekti. Wei- 
maro respublikoje (1918-33) buržuazinės 
srovės buvo tradiciškai susiskaldžiusios 
konfesiniais, ideologiniais, regionaliniais, 
kartais ir ambiciniais pagrindais. Aden
aueris savo tikslą pasiekė. Iš įvairių politi
nių skeveldrų konklomerato jis iš tikrųjų 
sulipdė dabartinius krikščionis demokra
tus, pasivadinusius Christlich - Demokrati- 
sche - Union, arba sutrumpintai CDU. 
Adenaueriui netgi pavyko suderinti istoriš

labai vertingos bent sovietiniu požiūriu, 
ar tik dailininkų iliustracijos?

Deja, laureatės tik iliustracijos, dailinin
kų pasireiškimas iliustruojant knygą. O tų 
knygų ne viena yra visiškai eilinės. Pvz., 
Venclovos eilėraščių rinkinys „Ar tu žinai 
tą šalį?“ yra tarp tų laureačių, bet tik už 
dailininko iliustracijas.

Ar tai turi reikšti, kad geromis iliustra
cijomis stengiamasi išpirkti pačios knygos 
turinio menkumą, jog būtų gražia forma 
papuoštas socialistinis niekam tikęs turi
nys?

Tur būt. Žiūrėkite, ko gera, Venclova 
dar susilauks kokios literatūrinės premijos 
tik todėl, kad dailininko gražiai papuošta 
jo menkų eilėraščių knyga vežiojama po 
parodas... 

kai antagonistiškus Vokietijos katalikus su 
protestantais ir įvesti naują „konfesinės 
proporcijos" principą valstybės viršūnėse: 
respublikos prezidentui esant katalikui 
<kaip dabar), kancleris, t.y. vyriausybės 
galva būtinai turi būti protestantas, o mi
nistrų portfeliai taip pat proporcingai pa
dalijami tarp abiejų konfesijų narių.

Krikščionys demokratai tokiu būdu tapo 
kompromisais paremtas įvairių interesų 
grupių derinys. Šalia aiškiai konservaty
vaus ir atžagareiviško elemento partijoje 
savo įtaką reiškia ir kairysis, vadinama
sis „darbėmių“ sparnas, kuris savo socia
liniais reikalavimais (pastaruoju metu, be
je, retai sėkmingais) yra pažangus ir arti
mas socialdemokratams. Nuo pat pirmųjų 
rinkimų CDU tapo stipriausiąja partija, ir 
ilgainiui prie jos pradėjo šlietis ultra - na
cionalistiniai sluoksniai. Konglomeratinis 
partijos pobūdis tam, aišku, buvo palan
kus. Stiprios partijos užnugario ieškodami, 
pas krikščionis demokratus atėjo įvairiau
sių stovyklų žmonės. Netgi dabartinis Va
karų Vokietijos kancleris Erhardas, savo 
pažiūromis ir pasaulėžiūra daug artimes
nis liberalams, 1949 metais po tam tikro 
svyravimo nuėjo su CDU, tikėdamasis pas 
krikščionis demokratus turėti geresnių ga
limybių savo idėjoms įgyvendinti. Libera
lams artimas yra ir dabartinis užsienio rei
kalų ministras Schroederis. Politiniai žur
nalistai todėl žodį „krikščioniška“ partijos 
pavadinime dažnai ne be tam tikros ironi
jos rašo kabutėse. Yra vieša paslaptis, kad 
CDU parlamentarų tarpe esama įsitikinu
sių ateistų, kurie savo tikruosius įsitikini
mus nuo viešumos, žinoma, slepia.

Krikščioniuose demokratuose prieglobs
tį susiradę įvairūs ultranacionalistai ir bu
vę naciai valstybiniame gyvenime ne vie
nu atveju iškilo į vyraujančias vietas. Da
lis nacių visuomet yra buvę politiniais 
oportunistais, o kiti, gal būt, ir visiškai 
nuoširdžiai atsiribojo nuo savo fašistinės 
praeities. Abiem atvejais jiems nebuvo 
sunku prisitaikyti prie demokratinių žaidi 
mo taisyklių, jeigu tik rečiau prie demokra 
tinės dvasios. Kai kurie jų iškilo į valsty
bės sekretorius, teisėjus, netgi kabineto mi 
nisterius. Komunistai, o ypač Ulbrichto že- 
įimas R. Vokietijoje ne kartą su malonumu 
yra viešumai atskleidęs V. Vokietijos mi
nistrų bei valstybės sekretorių nelabai sim 
patišką veiklą nacių laikais. Tokios reve- 
liacijos pasipiktinimą sukelia ir tam tik
ruose V. Vokietijos visuomenės sluoksniuo 
se, ypač studentijoje. Sukompromituotieji 
pareigūnai dažniausiai (nors ne visuomet) 
atsistatydindavo.

Iš Lenkijai ir Čekoslovakijai tekusių bu
vusio reicho teritorijų, žinia, milijonai vo
kiečių buvo prievarta išgyvendinti. Milijo
nai Rytprūsių, Slonsko. Pomeranijos, Su
detuos gyventojų chaotiškais pokario me
tais atsidūrė V. Vokietijoje. Susikūrusios 
šitų pabėgėlių (bei ištremtųjų) organizaci
jos ir jų vadovai, suprantama, reiškė rezen 
limentus ir troškimą grįžti į savo tėviškes. 
Politinėje veikloje šitie veikėjai savaime 
gravitavo į kraštutinį dešinumą. Tipiškas 
pavyzdys yra buvusių Sudetijos vokiečių 
lyderis, dabartinis V. Vokietijos susisieki
mo ministras Seebohmas. Savo rinkikams 
pataikaudamas, jis viešose kalbose mėgsta 
pareikšti politinių pretenzijų į Sudetų 
kraštą. Tokiomis kalbomis jis kompromi
tuoja tą pačią vyriausybę, kurios nariu jis 
yra ir kuri pakartotinai yra deklaravusi sa 
vo pretenzijas į 1937 metų Vokietijos sie
nas, vadinasi, be Sudetų krašto. 1937 m. 
sienos iš V. Vokietijos pretenzijų išjungia 
ir Klaipėdos kraštą (bet ne Mažąją Lietu
vą), nors vadinamųjų memellaenderių 
rėksmingų aiškinimų, kad Lietuva 1939 m. 
Klaipėdos kraštą „geruoju“ ir „visiems lai
kams" yra grąžinusi vokiečiams, Bonna 
niekuomet nėra paneigusi. (Įdomu, ar iš 
šito fakto atitinkamas išvadas yra padarę 
atsakingi lietuvių darbuotojai, sakykime, 
pasiuntinybės tarėjas dr. Gerutis arba il
gus metus užsienio reikalų valdytojo po
zoje išbuvęs dr. Karvelis?).

Pabėgėlių organizacijų politinė įtaka bet 
gi mažėja. Pabėgėliai baigia asimiliuotis 
V. Vokietijos vietinėje visuomenėje, ir jų 
politinės aspiracijos vis labiau indentifi- 
kuojasi su faktine jų socialine padėtimi, o 
ne su status quo ante siekimais. Karaliau
čiuje arba Wroclawe gimęs trisdešimtme
tis šiandieną kalba bavarišku arba švabiš- 
ku akcentu ir savo tėviške jis laiko Vaka
rų Vokietiją.

R. E. Maziliauskas

DBLS Nottinghamo Skyriaus nariui 
ANTANUI VASELKAI, 

Lietuvoje mirus jo mylimam Tėveliui, 
gilią užuojautą reiškia 

Skyriaus Valdyba ir nariai

SAVOJ IR SVETIMOJ SPAUDOJ
JAUNIMO METAI

Lietuvoje turėjom Vytauto Didžiojo me
tus (1930). Tada turėjome nepriklausomy
bę, ir tais metais šiuo tuo buvo įamžintas, 
prisimintas ir atgaivintas tam tikromis for 
momis Vytautas Didysis.

Dabar, gyvendami svetur, turėjome jau 
Maironio ir Donelaičio metus. Gražu, kad 
turėjome, bet nesmagu, kad nė vieno tų 
garsiųjų vyrų metais ne tik kalnų nenu- 
vertėme, bet ir kupstuose vos-ne-vos sa
manas pradraskėme.

Ne tiek pačius paskelbimus vertindami, 
kiek konkrečius darbus, rimti žmonės kri
tiškai sutinka ir naują žinią, kad Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės vadovybė 1966 me 
tus skelbia Jaunimo Metais. Argi ir jie iš
liktų tik kalendoriuose ir po laikraščių pa
vadinimais ir lietuviškų institucijų raš
tuose, kad tokie metai iš tikro buvo? Dėl 
to australiškoje „Mūsų Pastogėje“ paskel
bimo vedamajame (v.k.) ir rašo:

„Užakcentuoti lietuvių tautos tęstinumo 
idėjai sumanymas yra tikrai sveikintinas 
ir visom jėgom priimtinas. Bet čia kyla 
klausimas, ką mes numatome arba tikriau 
pramatome pravesti, atlikti, įgyvendinti, 
kad tie metai tikrai būtų paženklinti ne 
vien tik raide, bet ir darbais, kad jie yra 
Jaunimo Metai? Tiesa, programoje prama
tyti jaunimo kongresai, jų tarpe ir Pasau
lio Lietuvių Jaunimo Kongresas ateinan
čių metų vidury, neskaitant jau atskirų 
vietovių jaunimo susibūrimų, kaip Kana
dos Liet. Jaunimo Kongresas, ateinančių 
metų pradžioje Australijos liet, jaunimo 
kongresas Sydnejuje ir t.t. Jaunimo Metų 
paskirtis? Ar Jaunimo Metai neturėtų iš 
anksto turėti parengtos programos, bent 
gairių, kad jie praeitų ne vien tik spau
doje juos paminint vienu kitu blankiu 
straipsneliu, bet kad jie įspaustų lietuvių 
išeivijoje savo žymę darbais, jog tikrai tais 
metais ne tik senimas, bet ir jaunimas dar 
bavosi vieningai ir kaip tik to paties jau
nimo lietuviškai gerovei“.
Apžvelgęs australiškes bėdas dėl jaunimo 

susibūrimų, autorius toliau rašo:
„Daug ką būtų galima sugalvoti ir pra

vesti jaunimo metais organizaciniu mastu, 
bet lygiai svarbu, jeigu ne daugiau, kad ir 
patys tėvai savo šeimoje daugiau kreiptų 
dėmesio į savo vaikų lietuvišką auklėjimą 
ir jų tautinį sąmoningumą. Tai ypač svar
bu pabrėžti atsimenant, kad lietuvybė pir
miausia želdoma šeimoje ir tik vėliau ji 
brandinama organizacijose ir visuomenėje. 
Be abejo, šiuo keliu eina kiekviena sąmo
ninga lietuviška šeima net ir nepaskelbus 
Jaunimo Metų, bet vis tik šie metai turėtų 
sužadinti didesnio budrumo tiek ir šeimo
se, tiek ir pačioje visuomenėje bei organi
zacijose. Ne visada paskelbus kokius spe

r Soįtįnios DIENOS -Į
KUNIGAI DARBININKAI

Prancūzijoje 1943 m. buvo pradėta leisti 
kunigus eiti dirbti j įmones kartu su dar
bininkais. Bažnytines pareigas jie atlikda
vo nedarbo metu.

Bet ilgainiui pradėjo aiškėti, kad dalis 
tokių kunigų dalyvauja karingose profesi
nėse sąjungose, net komunistų įtakoj esan 
čiose, tai ta praktika buvo uždrausta.

Dabar, popiežiui sutinkant, Prancūzijos 
vyskupai vėl leis veikti kunigams darbinin 
kams.

NESUTARIA TVIRTINIMAI

„Pravda“ įspėjo Indoneziją, kad ji liau 
tusi persekioti savo komunistus, nes mark 
sistams-leninistams esąs svetimas dalykas 
leistis į pučus ir politinius nuotykius, to
dėl jie negalėję prisidėti prie sukilimo.

Jei Indonezija nesiliausianti, tai jai bū
sianti atimta parama.

Bet Kinija nesigina, kad rėmė Indonezi 
jos sukilėlius. Ji tik reikalauja neliesti In
donezijoje jos įstaigų ir ten dirbančių spe
cialistų.

NAUJAS INTERNACIONALAS
Praeitą savaitgalį Pragon susivažiavę 35 

kraštų komunistų partijų atstovai įkūrė 
naują komunistinio internacionalo biurą.

Suvažiavimą šaukti buvo pasiūliusios 
prosovietinės laisvųjų kraštų partijos.

Anksčiau buvusį komunistinį internacio 
nalą Stalinas panaikino 1943 m. Iš naujo 
jis buvo suorganizuotas 1947 m., bet 1955 
m. išbarstė Chruščiovas.

— Paskelbus ginklams atiduoti amnesti
ją, per 3 mėnesius Britanijos policijai su
nešta apie 33.000 ginklų ir apie milijoną 
šaudmenų (po karo jau buvo anksčiau du
kart skelbtos amnestijos, ir jų metu suneš
ta daugiau kaip 70.000 ginklų).

NESIMAIŠYTI IR NESIAUKOTI

„Pravda“ atmetė politiką, kad komunis
tiniai kraštai tiesiogiai kištųsi į kitų kraš
tų vidaus revoliucijas. Manoma, kad tai 
yra atsakymas dėl Vietnamo ir pažiūra į 
kiniečių kišimąsi į Indonezijos vidaus rei
kalus.

Taip pat pasisakyta prieš siūlymus, kad 
turtingesnieji komunistiniai kraštai turė
tų padėti neturtingiesiems. Šitaip daryda
ma, Sov. Sąjunga ne ką tepadėtų kitiems, 
kaip rašo „Pravda“, o tik rodytų, kad ko
munistiniai kraštai nepatrauklūs, nes visi 
neturtingi.

Kai dėl nuolatinių ginčų su kiniečiais, 
tai, „Pravdos“ nuomone, imperialistai to 
tik ir laukia, kad „pažangiosios jėgos“ pri
baigtų viena kitą.

SUKARNO PADĖTIS MENKĖJA
Armija palaipsniui perima Indonezijos 

kontrolę, ir prez. Sukamo vaidmuo mažė
ja.

Sukamo iki sukilimo balansavo tarp ka
riuomenės, komunistų partijos ir savo pa
sekėjų ir patarėjų. Dabar kariuomenė pa
skubom valo administraciją nuo komunis
tų, greit ateisianti eilė prezidento patarė
jams, nes valdžią savo rankose turįs karo 
ministeris ir generalinio štabo viršininkas 
gen. Subartas yra antikomunistas.

PREZIDENTO DIKTATŪRA
Brazilijos prez. Branco paskelbė aktą, 

kuris sustabdo visų politinių partijų veik
lą ir suteikia jam teisę diktatūriškai valdy
ti dar bent 17 mėnesių. Aktas buvo pateik
tas parlamentui, bet nepriimtas.

Po praeitais metais įvykdytos karinės re 
voliucijos padėtis buvo kiek atslūgusi. Spa 
lio 3 d. buvo vykdomi net gubernatorių 
rinkimai, ir dviejose žymiausiose valstijo
se juos laimėjo buvusio prezidento Kubit- 
čeko bendradarbiai socialdemokratai.

cialius ar jubiliejinius metus viskas ir vyk 
doma su entuziazmu. Daugelis dalykų pra
vedama vien tik iš pareigos, daug širdies 
neparodant, bet ir tas palieka atitinkamus 
pėdsakus“.

ELGETAVIMAS 
LIETUVIŠKIEMS REIKALAMS

Aptaręs elgetavimų rūšis, kanadiškiuo- 
se „Tėviškės Žiburiuose“ Pr. G. rašo:

„Dirstelėjus į lietuviškosios išeivijos gy
venimą, susidaro įspūdis, kad dar žymi da
lis lietuviškųjų darbų remiasi pripuolama 
išmalda. Tiesa, ne visi. Yra institucijų, ku
rios yra susidariusios pastovų pajamų šal
tinį ir juo remia savo egzistenciją. Prie to
kių galima priskaityti parapijas, vienuoli
jas, spaudos leidyklas, na, ir, žinoma, eko
nominio pobūdžio įstaigas. Bet juk tai ne 
viskas, nes neapima viso lietuvių gyveni
mo. Yra dar visa eilė įstaigų ir darbų,, ku
rie palikti išmaldai. Prie jų priklauso, pvz., 
kad ir šeštadieninės ar kai kur sekmadie
ninės mokyklos. Didesnėse lietuvių koloni
jose per eilę metų tas klausimas buvo ap
tvarkytas ir surasta pastovių lėšų, nors ir
gi nepakankamai. Mažesnėse kolonijose tas 
klausimas yra žymiai liūdnesnėje būklėje. 
Ten, jeigu mokykla gyvuoja, tai daugiau
sia kelių idealistų dėka“.

Tur būt, nemaža dalis tos kanadiškės 
tiesos tinka ir mums. Bet ką reikėtų dary
ti? Žinoma, konkrečius receptus sunku duo 
ti, bet straipsnyje toliau rašoma:

„Išmalda yra geras dalykas, bet nepa
kankamas. Ji gal buvo pateisinama prieš 
penkiolika metų, kai naujiesiems ateiviams 
teko grumtis su įsikūrimo sunkenybėmis, 
bet ne dabar, kai daugumas yra gražiai 
prasigyvenę ir lietuviškos mokyklos reika
lams gali pastoviai skirti didesnę sumą lė
šų. šeštadieninės mokyklos visose lietuvių 
kolonijose turėtų baigti elgetų egzistenci
ją ir pereiti į normalesnį darbą. Ir tėvai, 
ir Bendruomenė, ir parapija (jeigu ji 
yra), ir kitos organizacijos turėtų sudaryti 
pastovų finansinį pagrindą mokyklai, kad 
ji pajėgtų ir tinkamas priemones įsigyti, 
ir mokytojus atlyginti, ir patalpų nuomą 
apmokėti (kur reikia)“.

KADA MES PATEISINAMI?
Lietuvių Krikščionių Demokratų Sąjun

gos biuletenio Nr. 3, be kita ko, rašoma:
„Bet mūsų pasitraukimas pateisinamas 

tik tada, jei mes savo širdimis ir darbais 
visą laiką įrodome, kad palikome savo 
kraštą ne dėl „trupinio aukso, gardaus vai 
gio šaukšto“, bet dėl pakenčiamo gyveni
mo sąlygų ir nepaliaujamos kovos dėl savo 
krašto laisvės. Kas pabėgėlio kelyje palūž
ta, nusikalsta ir nusideda: nepateisina pa
bėgimo, užmiršta savo pareigą tautai“.
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NięĮųs Knygų Klubas išleido Jurgio 
Gliaudo* romaną Agoniją (408 psl.).

Agoniją yra nelietuviškas, bet lietuvių 
kalboje prigijęs žodis, kuris reiškia merdė
jimą, paskutines ligonio pastangas dar at
sispirti mirčiąį. šianpe rpmane mirties 
smaugiamas ligoms, išgyyepąs agoniją, yrą 
mūsų tėvynė Lietuva pačiomis paskutinė
mis nepriklausomybės dienomis, kai sovie
tai, pąsinaudodamį vokiečių pasisekimais 
Vakąęų frontuose ir sutartimis su jais, nu
taria užimti Pabąltijį ir kitus kraštus. Len
kija buvo jau sėkmingai pasidalyta ir nu
siaubta. Vakarų sąjungininkai per daug 
buvo užimti, l$ąd gąlętų kųp nors padėti, 
kaip S,ųųn\ijos atveju. Todėl sovietai pa
skubom rašę, tiesą, kvailai atrodančias no
tas, šaukė pas Molotovą mįnisteriųs, siuntė 
ultimątumųs ir tupj pat armijas, o kąrtu 
ir pareigūnus nąująi tvarkai įvesti ir nau
joms valdžioms sukurti. Ta notų, ultima
tumų, nesiorięntąvimp ir nesutarimų ap
imta Lietuva ir vaizduojamą šiame roma
ne.

Vyresnieji nemaža tų įvykių yra girdėję, 
apie juos skaitę laikraščiuose, dalyje jų pa 
tys dalyvavę, vadinas, išgyvenę. Juk tų vi
sų įvykių išdavą yra ta, kad mes dabar jau 
daug metų gyvename svetur. Šių metų va
sarą kaip tik sukako 25 metai nuo tų įvy
kių pradžios, o nuo Trojos arklio — įgulų 
—įvedimo jau praęjo nęt kiek daugiau. Va 
dinas, romanas iš naujo primena skaityto
jui, kaip viskas vyko ir įvyko, ir šalia vi
sų minęjimų, pasisakymų, skatinimų vi
suomenei sustiprinti kovą už laisvę jis yra 
dar vienas ir visiškai konkretus indėlis į 
šiuos sukaktinius metus.

Jęigu knygoje vaizduojami anų metų 
žmonės ir įvykiai, skaitytojui gal kils klau
simas, ar čia nėra istorija, ar čia tikrai ro
manas.

Rašydamas knygą. J- Gliaudą pasinau
dojo ligi šiol išspąusdin,tąis įvąirių asmenų 
atsiminimais ir dokumentais. Be to, jis dar 
ąpkląusinėjo nemažą togių asmenų, kurie 
dąlyvąvp ano meto įvykiuose, stebėjo juos 
iš ąrti, girdėjo, mątė. Šie papildomi ap- 
klausi.npjimai davė jam tokios medžiagos, 
kuri dąr niekur perą paskelbtą. Taigi jei 
įvykių griaųčiąi ąį:ąitytojui daugiau ar 
mažiąų bus žinomi ąr bent j^ipoti, čia tik 
vėl pripoenami, tai visos rašytojo surink
tosios detąlės nę kartą ir daugeliui bus 
tikįa pąųjįėną, kuri sugyvina sąusus fak
tus, Pavyzdžiui, mes dąugunąas, tur būt,

Lietuvos agonija romane
niekur ir niekada nesame skaitę, kaip so
vietai sutinka svetimų valstybių atstovus, 
kaip atrodė mūsų atstovybė Maskvoje, ku
rie žmonės ten dirbo, koks tų žmonių bū
das, kokie palinkimai ir pamėgimai, kaip 
atstovybė būdavo sekama ir jos persona
las puolat lydimas pėsčių, kai kas išeidavo 
pėsčias, ar važiuotų milicijos pareigūnų, 
kaip laikydavusi Stąlinas, Molotovas, pasi
kvietę Lietuvos ministerius. Tokios deta
lės, aišku, yra ir įdomios ir istoriškos. Ojų 
paberta nuo romano pradžios iki galo.

Tai kas gi knygoje yra nebe istoriška, 
kas leidžia ir verčia knygą pavadinti ro
manu?

Pirmų pirmiausia, istoriškus įvykius pa
sakodamas ir pristatydamas istoriškus 
žmones, parodydamas jų laikyseną, įdėda
mas į jų lūpas jų nusistatymą reiškian
čius žodžius, romano autorius dar leidžia 
jiems kartais vieniems patiems šį tą pa
svarstyti. Tokie svarstymai derinasi su jų 
veiksmąis ir laikysena, bet jie nebėra isto 
riški, jie romanisto išvesti iš tų žmonių 
ląikysenos ir elgesip.

Antra — yra romane keletas epizodų, ku 
rie skirti anuometinėms žmonių nuotai
koms, pavaizduoti. Jie derinasi su įvykiais, 
bet irgi nėra istoriški. Vadinas, tie dalykai 
ir padaro knygą romanu.

Dar vienas dalykas gali rūpėti skaityto
jui net prieš skaitant šį romaną: iš kurių 
pozicijų rašytojas žiūri į įvykius ir žmo
nes? Ką jis kaltina ir ką gina? Kaip rašy
tojas, o ne grynai istorikas, jis gali pasi
rinkti tąm tikras pozicijas, ir iš jų žiūrėti. 
Net ir istorikai ne kartą žiūrį į įvykius iš 
tam tikrų subjektyvių pozicijų. Juo labiau 
tai gali būti leistiną romanistui.

Tokįa mintis dėl pozicijų gali kilti ne
sunkiai. Dėl anų metų įvykių mes juk te
besiginčijame iki šiol- Vieni kaltiname vie 
nūs, kiti kitus ir vis dar nepajėgiame su
tarti, pradėt; vienodai gąlvoti. Tokios vię- 
npdd galvojimo padėties, tųr būt, niekada 
ir neprieisime, bęnt kol būsime gyvi mes 
visi, kurie anuomet gyvenome Lietuvoje 
ir turėjome savo nuomonę dėl valdymo iki 
sovietinės okupacijos ir dėl pagrindinių 
įvykių ar tam tikrų žmonių elgesio okupa
cijai užęinant.

J. Gliaudą, mums rodos, žiūrį į reikalus 
lietuvio akimis, palikdamas pačiam skaity
tojui darytis išvądas, reikšti simpatijas ar 
antipątijąs. Jis nesmerkia prezidento, kąd 
jis tokiam netikusiam metui buvo pasirin-

EUROPOS LIETUVIS

kęs tokį, o ne kitokį minister) pirmininką 
ar ministerius, kariuomenės vadą. Nors ka 
riuomenė išlaikyti Lietuvai kainuodavo di
džiąją dalį jos kasmetinio biudžeto, bet 
pačiam skaitytojui paliekama kaltinti ar 
teisti kąriuomenės vadus, kad kąriupmepė 
niekadą nebuvo pasiruošusi, net ir tuomet, 
kai ji labiausiai buvo reikalinga, nes kraš 
tui grėsė mirtinas pavojus. Pats skaityto
jas galės sau teisinti ar kaltinti ministe
rius, kurie vienais ar kitais sumetimais pa 
kėlė rąnkas pasiduodami, o aukštieji ka
riai su Vitkausku net iš to garsiojo pasku
tinio vyriausybės posėdžio išbėgo sutikti 
sovietų.

žinoma, skaitytojui gal kils nemaža klau 
Simu, į kuriuos jis pats sau ieškos atsaky
mų. Tų atsakymų nebegalės niekas duoti, 
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savo teises, bet kad ji jaučiasi įpareigota 
visų žmonių teises ginti.

Beyeik visi debatuose kalbėję tėvai pasi
sakė už religijos laisvę. Čia neina kalba, 
kaip anksčiau netiksliai rašė Frankfurter 
Allgemeine Zeitung, apie toleranciją, tai 
yra pakantą. Tolerancija yra sena liberališ 
ka pažiūra, ir jai atstovauja tik labai maža 
konsilijos tėvų dalis. Žodis tolerancija sa
ko, kad tarp dviejų blogybių reikia rinktis 
mažesniąją, šiuo atveju, kad kitaip manan 
čius turi tol pakęsti, kol kitaip neina, kol 
esi priverstas. Konsilijos deklaracijos teks 
tas kalba ne apie toleranciją, ne apie pa
kantą, o apie laisvę visur ir visiems.

Didelį įspūdį debatuose padarė čekų 
kardinolo Beran žodis. Patirtis rodo, sakė 
jis, kad sąžinės laisvės netekę arba prie
vartaujami žmonės tampa apsimetėliais ar 
pataikautojais. Ir gal net galima sakyti, 
kalbėjo Beran, kad šitokie apsimetėliai 
Bažnyčiai daug daugiau žalos padaro už 
tuos, kurie savo tikėjimą paslepia iš bai
mės. Tiek kunigo Jono Huso sudeginimą, 
tiek 17-tam šimtmety Habsburgų dinasti
jos pastangas prievarta katalikinti jo tė
vynę, Beran laiko klaidomis, už kurias 
šiandien jo krašto žmonės turi skaudžiai 
atgailoti.

(Tęsinys sek. numeryje)

VATIKANO KONSILIJA
RELIGIJOS LAISVĖS KLAUSIMAS
Karštais debatais apie religijos laisvę 

prasidėjo ketvirtoji Vatikano konsilijos se
siją. Šį kiausirąą ispanų kardinolas de Ari
ba y Castro pavadino vienu sunkiausių. 
Tris kartūs diskutuotas ir perredaguotas 
religijos, laisvės, deklaracijos tekstas ir dau 
gejįuį jos gynėjų atrodė dar nepakanka
mai aiškus, Konsilijos tėvai susidūrė su 
nemažais sunkumais, norėdami išsakyti tei 
ąę į religijos, laisvę žmogaus, gyvenančio 
nuolat besikeičiančiose istorinėse aplinky
bėse, kartu nepažeidžiant amžinosios, ap
reikštosios ir nesikeičiančios tiesos.

Religijos laisvė yrą techniškas terminas. 
Tąi yrą žodis, kurį deklaracijos tekste ga
lima imti tik vięna tam tikra prasme. Žodį 
laisvė galima įvairiai suprasti: pavyzdžiui, 
kaip vąlios laisvę, tai yrą galimybę pasi
rinkti tą ąr kitą dalyką; ąrbą kaip dorovi
nę laisvę, tai yra galimybę priimti ąrbą at
mesti dorovini įstatymą (Evangelijos žo
džiais, pirmuoju atveju žmogus tampa lais 
vu, o antruoju — nuodėmės vergu); arba 
kaip Bažnyčios laisvę, tai yra galimybe 
laisvai skelbti Kristaus mokslą ir vykdyti 
jo paliktus uždavinius.

Deklaracijos teksto projekte žodžiu reli
gijos laisvė konsilijos tėvai nori pasakyti, 
kad žmonės neturi teisės prievartauti vie
ni kitų religiniuose dalykuose. Jie tuo ne- 

o juo labiau negalima benorėti, kad tie, ku 
rie vadovavo kraštui, kitaip pasielgtų. Bet 
neatrodytų, kad už tuos faktus būtų kaitąs 
šips knygos autorius. Jis paėmė istorinius 
faktus, ir jei rpums būtų maloniau, kad tie 
faktai būtų buvę kitokie, tai ne jo kaltė. 
Mes negalime irgi pradėti perrašinėti isto
riją, kad ji šviestų gražiom spalvom, kaip 
šviesiose legendose.

Taip. čia. šioje knygoje, smulkiau pakar
toti anos praeities faktai ne visi bus teisi
nami. Pvz., romanas liudija, kad min. pir
mininkas A. Merkys neryžtiųgąi laikėsi 
Maskvoje, kad jis grįžęs irgi nuskubėjo pa
ilsėti į dvarą, užmiršęs valstybės reikalus, 
kad jis buvo už nuolaidas, kad jis galėjo 
gerąj žinoti, su kokiu priešu turi reikalų- 
Viską pasirašęs, ko sovietams reikėjo, jis 
ir pats buvo, sunaikintas. Bet ką reiškia at
skiro žmogaus tragediją visos tautos trage 
diiOS akivaizdoje? Net jei ir visa vyriausy
bė būtų buvus garbingai pražudyta, nes ir 
taip, dalis jos nąrįų žuvo, ką visa tai būtų

J. KALVAITIS
sako, kad žmogus yra laisvas Dievo atžvil
giu, kad jis nebūtų įpareigotas pildyti do
rovės įstatymų. Jie vien tik tvirtina, kad 
civilinė valdžia neturi teisės kištis į Dievo 
ir žmogaus santykius ir kad tiek pavieniai 
žmonės, tiek jų bendruomenės turi teisę re 
ligiją išpažinti, pagal ją gyventi ir ją skelb 
ti, sekdami savo sąžinės balsu ir neprie
vartaujami bei nekliudomi valstybinių 
įstatymų.

Tik apie šitaip suprastą civilinę religijos 
ląiąvę einą kalba Vatikano, konsilijos dėklą 
racijos projekte. Šitą religijos ląįsvę ligi 
šįol savo konstitucijose yrą pripažinę dau
giau kaip šimtąs valstybių.

Labai paviršutiniškai galvojąs žmogus 
gali prieiti klaidingos išvados: jeigu never
čia, tai, matyt, kad ir nereikia. Gi iš tikrų
jų ši teisė į religijos laisvę sako vien tik 
tai, kąd žmogaus santykiuose su Dievu tei
sėjas yra žmogaus sąžinė, o ne valstybė. 
Valstybės pareiga yra garantuoti laisvę, 
kad žmogus, galėtų sekti savo sąžinės bal
su. Žmogaus asmens orumas reikalauja, 
kad jis, atlikdamas savo pareigas Dievui, 
būtų laisvas nuo išorinės prievartos.

Šitokia deklaracija Katalikų Bažnyčia 
tampa taip tikra prasmę visų žmonių teisių 
gynėją. Paskutinėse savo, kalbose Paulius 
VI yra pabrėžęs, kad Bažnyčia gina ne tik

. v ■
Nr. 44(885). 1965. XI. 2

reiškę tautos garbei? šitai sakydami, mes 
gąilimės kiekvieno žuvusio lietuvio, vis 
tiek, ar jis buvo tik paprastas eilinis, ar 
vadovavo kraštui. Tačiau tos tragedijos tę
sinio akivaizdoje negalime užmiršti ir tūks 
tančių išvežtųjų ir keliasdešimt tūkstan
čių žuvusiųjų.

Nėra ko nė aiškinti, kad pats okupaci
jos aktas, greičiausia, būtų įvykęs net ię. 
tuo atveju, jei Lietuvoje būtų buvusi ir ki
ta vyriausybė. Bet skaitytoją, be abejo, ga
lės liūdinti anuometinis valdančiųjų nesi- 
orientavimas. neryžtingumas, politinių 
sąskaitų tarpusavy suvesdinėjimas . visai 
ne laiku, pasidavimas panikai, kai kurių 
pastangos visomis priemonėmis pirmiąu- 
sia gelbėti savo kailį. Tačiau galvojame, 
kad toks liūdesys skaitytoją galės tik pa
skatinti sąmoningai ir šaltai vertinti pra
eitį, kuri jau nebepataisoma, ir nukreipti 
akis į dabartį ir ateitį. Istorijos nebepamo- 
kysi. Iš jos tik gali pasimokyti.

K. Abr.
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Kiek stirnų Lietuvoje?
Po šio karo, kaip „Tiesoje“ (IX.26) rašo 

I\fl- Lukšą, stirnų Lietuvoje buvo 8.QQ0.
Dabar skaičius jau yra pašokęs iki 

63.00.0.
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JONAS AVYŽIUS

Kaimas kryžkelėje
(48)

Tai tokie dalykai dėjosi užvakar, pirmą 
sėjos dieną. O vakar vėl naujas perkūno 
trenksmas^ anam dar nenudundėjus — įga
liotinių sųsirinkimąs. O šiapdięn — šven
čiame! Bet čia dar ne viskas: avansą už vi
są metų ketvirtį duos! šiaip kalbėk ar taip 
kalbėk, — Toleilfis tuščią; pęaųšina bur
nos. Tą kiekvienas ant savo kupros jaučia
me. — Pajutome... Taip, tąi taip, bet rude
nį ne vienąą paęiaudys... — Tinginiai čiau- 
dys, kad juoą lęur kotą, simuliantai. Ar tau 
jų gaila? — Kai uždroš dėdei, klius ir dė
dukui- O visiems, ką nori kalbėk, Grigai, 
arčiau prie Širdies sąvi arai, negu svetimi 
hektarai. Karaliaus laukai platūs, bet tik 
akims pasiganyti. — Musė kur buvus, kur 
nebuvus prie išrūgų tūpia, kąd ją kur 
kotą. — Iš išrtjgu galimą išlipti, o iš me
daus neišklamposi. — Man taip ir knieti 
tokį aviną pusiau apkirpus paleisti. — Ir 
paleisk, Antaną;. Nūkirpąi jam už šešias
dešimt arų. Dabar mano eilė. — Nebūkit 
pasiutę, nemaišykit plaukų su politika! — 
Cha-cha-cha!

Ras antrą kirpėją, Daujotu Gabrį, irgi 
panašios; šnekos, tik Ląpjno troboje visi 
einą koją į koją.

švenčia kaimas. Ne vienam kyla nuodė
minga mintis — aplaistyti pirmą poilsio 
dieną ir nelauktą avansą. Bet moterys, ku
rių bevielis telegrafas tobuliausias pasau
lyje, jau pajuto sąmokslą, tad šaudo po 
kaimą kaip kregždės prieš lietų, ieškoda
mos savo žmogaus, o suradusios tempia 
nąmo, nepiktą; bąrdąrnosi, nes kaipgi ki
taip parodysi savo valdžią? Kąd ir bę ba
rimo vyriškai galvai aišku: sekmadienis 
ne sekmądięnis, bet šventieji tau daržo ne
įdirbs, bulvių nępasodins, ir pats be ark
lio nįęko nepądąrysi, nes šiokią dieną pęr- 
kąrųsio kuino iš kolūkio nęgąusi. Kažkas 
pąskJeidė gandą, girdi, vidury savaitės pir
mininkas atleisiąs visus, vięnąi dienai nuo 
darbo apsisodinti daržus, bet daugelis ne
nori tuo tikėti, nes skelbimų lentoje kol 
kaą tokio pątyarkymę nėrą. O, be to, lai
kas lyg paties Dievo duotas: dangus pri
barstytas baltų debesėlių — bus bulvės 
pilno?,.. Todęl murmėdąmi panosėje („Vėl 
njąi griebtų tūps arus,..“) kėblina pas bri
gadininką, iš ten. su žodiniu leidimu i ark

lidę, ir po geros valandos kas antrame dar
že užverda karštas darbymetis.

Vakarop daržai ištuštėjo: visi, kas ne
suskubo dieną, sulėkė į raštinę atsiimti 
avanso. Tirštai prirūkytame kambaryje 
stumdėsi geras pustuzinis žmonių, daugu
ma moterys, mat, ne viena, bijodama, kad 
jos žmogus nepaspruktų su visais pinigais, 
atėjo pati atsiimti.

Petras Vingėla sėdėjo su kasininke už 
stalo. Saldžiai besišypsantis, bet piktas 
kaip alkanas liūtas, nes šiandien buvo nu
matęs smagią iškylą į Viešvilę, o išėjo 
piššš.

— Pasirašyk, pupyte uoga. Čia, čia, ant 
šitų taškelių, — nurodinėjo, o kai sugru
busi ranka iš karto nesurasdavo kur, su
imdavo ją savo minkštais kvepiančiais 
pirštais lęartu su plunksnakočiu ir kaip 
nusikaltusį kačiuką pabaksnodavo į rei
kiamą vietą-

— Palauk, palauk, tamstele, turiu žino
ti, ant ko pasirašau.

— Ant popieriaus, ne ant jaučio odos. 
Nebijok, pupyte uoga, velniui dūšios ne
parduos!. Filomena, mokėk: septyniasde
šimt vienas darbadienis po penkis. Trys 
šimtai penkiasdešimt penki.

— O už vyrą?
— Ųž vyrą ir gauni. O čia dėk parašą už 

sąvę. Trys darbadieniai po penkis. Penkio
lika rublių, pupyte uoga. Mokėk, Filome
ną.

— Tik penkiolika?..
— Tai? vekseliai rodo, nieko nepadary

si, Sekantis. Trisdešimt aštuoni po pen
kis... — Skaitliukai kaukšt kąukšt. — Mo
kėk, Filomeną.

— šimtąs keturiasdešimt.
— ...Trys aštuoniasdešimt penki.
— ...Keturi penkiasdešimt. Mokėk, Fi

lomena.
Žmonės vienas po kito pagarbiai lenkiasi 

ties Vingėla, rašosi, virpančiais pirštais 
skaičiuoja pinigus ir, rūpestingai paslėpę 
jųęs užantyje, slenka lauk. Nedrąsūs, lyg 
nusikaltę, tąrtum tie pinigai būtų kokia 
geradario malonė. Kieme daugiau tokių, at 
sięmusių avansą. Stoviniuoja, susimetę 
grupelėmis, šnekučiuojasi. Visus apėmusi 
ypatinga nuotaiką. Pamanykit, prižadėjo 
ir davė! Po penkis rublius! Ir tai tik avan
so... Beveik dvigubai daugiau negu pernai

ROMANAS
išėjo už darbadienį. O rudenį dąr po kilo
gramą grūdų pridės. Aišku, pridės — tuo 
dabar niekas jąų neabejoja.

— Vadinasi, galima ir kolūkyje uždirb
ti, — kažkieno balsas iš būrio.

— Ęaugą virš tūkstančio gavo.
— Kuo šiol, sako, kas mėnesį mokės. 

Kaip fąbrike.
— Mokės! — Burbos Tinginio balsas. 

Piktas kaip širšė. Mat, kišenėje tik dvide
šimt rublių, nes, išskyrus akmenų vežimą, 
šięmet nieko daugiau nedirbo. — Numetė 
šuniui kaulą. Rudenį kitą pridės, rudis ne- 
los, bet ir nedvės. O kai arus apgenės, visi 
rudžiui kaukti padės.

— Ką? Ąr tau už barabono mušimą ne
sumokėjo, Burba? — kuo rimčiausiai pa
klausė Pauga.

— Nesumokėjo, bet prižadėjo: po mir
ties kviečiais atpigus, — atsikirto Burba.

— Nę, balandėli, pats nueisi piauti.
— Kiekvienas eis, kai moka.
— Taigi, rublis visiems tinginį išvarys.
Burba kraipo barzdelės kylį, klausyda

mas nemalonių kalbų. Nebėra jam prita
rėjų. Nepatenkintų užtenka, nes daug kas 
gavo skystokai rublių, bet nebedrįsta pra
sižioti. Tad pavydžiai skersakiuoja į tuos, 
kurie šildo prie krūtinės po keletą šimti
nių, ir širdyje plūsta save.

Arvydas užeina į raštinę ir vėl išbėga į 
kaimą. Kaip ne savo kailyje. Dabar stovi 
valdybos namų tarpduryje ir stebi šurmu
lį kieme. Už nugaros Antanas Grigas. 
Skruostai trūkčioja, kutenami bergždžiai 
tvardomos šypsenos, akys dega. Patenkin
tas ir sujaudintas iki ašarų, kad jį kur 
kots!

Pro šalį prasigrūdo aukšta prakauli mo
teriškė. Išlėkė į kiemą, apsidąirė. Plaukai 
išsipešę iš po skarelės, kampuotas veidas 
įraudęs. Elvyra Kąranauskienė. Visoje apy 
linkėję žinoma šykštuolė ir pavyduolė, tik 
jokiu būdu ne kolūkio darbininkė.

— Kur pirmininkas? — užrėkė vyrišku 
balsu.

— Antai stovi. Pralėkei pro šalį.
— Ko reikia, Kąranauskien?—paklausė 

Arvydas.
— Patarimo noriu! — Prišoko prie val

dybos durų, įsikibo į Arvydą vanago aki
mis. Didelis apgamas, papuoštas rudu gyv- 
plaukių kuokštu, judėjo ant smakro kaip 

gyvas. — Paugos gavo tūkstantį šimtą, 
Gaigalas pusantro tūkstančio, Raudonikiai 
tiek pat, Pomidoras tūkstantį, visi gavo 
šimtus ir tūkstančius, o mudu su vyru ne 
pilną šimtinę. Kaip reikės gyventi, pirmi
ninke?

— Smetona, ei prezidente, tau kompa- 
nijonė atsirado, — nusijuokė kažkas.

— Kaip reikės gyventi! — šūkavo mo
teriškė, apakinta pavydo. — Mažum žinai 
kokią paslaptį, prašom pasakyti, pirminin
ke.

— Žinau. Prieik arčiau, pasakysiu. — 
Arvydas pasilenkė prie Karanauskienės ir 
negarsiai, bet taip, kad visas kiemas girdė
tų, šūktelėjo į ausį: — Ogi ar nieko negir
dėjai, motin, apie tokį poną dievą — dar
bą? Taigi jis dalija šimtines ir tūkstan
čius. ..

Visi pratrūko juoku, o Karanauskienė at 
šlijo nuo Arvydo kaip apsišutinusi ir bai
siausiai sugėdinta, o dar labiau įžeista, nu
dūmė per kiemą į gatvę.

Arvydas suspaudė Grigui ranką: tas juo
kas nuskambėjo jo ausyse maloniau, negu 
šykštuoliui auksas.

Iš skaityklos išėjo Martynas su Povilu 
Naviku. Seni pažįstami, nes rajkomo įga
liotinis per visą Martyno pirmininkavimo 
laiką globojo Liepgirių kolūkį, ir abu su 
Martynu puikiausiai sutardavo. Tai buvo 
vidutinio ūgio pusamžis vyras gudriomis 
akimis, kurios kiek niūrokai žvelgė iš po 
vešlių antakių. Arčiau nepažįstantiems Na 
viko jis atrodė nuoširdus ir nekvailas, ta
čiau tai netrukdė pasklisti kandiems gan
deliams, esą, įgaliotinis mėgstąs pasiklau
syti prie svetimų durų ir kiekvieną, jo ma
nymu, vertą dėmesio girdą pašnibždėti pa
gal paskirtį, tuo parodydamas neabejotiną 
budrumą bei pilietinį subrendimą ir, be 
abejo, tikėdamas už Įdėtą kapitalą pelnytų 
palūkanų — paaukštinimo tarnyboje. Raj
komo darbuotojai jo nemėgo. Jurėnas pa
kentė, bet niekino, valstiečiai žiūrėjo į jį 
abejingai, o Martynas privengė jo, tačiau 
nejautė antipatijos, nes Navikas sugebėjo 
taip gražiai apvesti buvusį pirmininką 
apie kertę, kad tuo tarpu, kai darydavo 
spaudimą, Martynui atrodydavo, jog daro 
nuolaidą, o svarbiausią, priešingai Jurėno 
būdui, nešykštėdavo pagyrimų, tačiau už 
akių, jeigu tai būdavo jam naudinga, pa
miršdavo savo gražius žodžius ir iškone- 
veikdavo už tą patį, negailėdamas juo
džiausių spalvų.

— Nesuprantu, ko šiandien atvažiavau, 
— tarė Navikas, sėsdamasis ant suolo po 
skaityklos langu. — švęsti kiekvienas mo
ka be ingaliotinių.

Arvydas atsisėdo greta, šalia jo — Gri
gas. Navikui iš dešinės — Martynas. Kaž
kas, praeidamas pro šalį, pasijuokė: visa 
valdžia po langu.

— Šventė šventei nelygu, — atsiliepė 

Grigas. — šuniui ir Velykos būdoj, o žmo- ~ 
gui reikia stalo, ir ne bet kokio.

— Ilsėtis reikia ne mažiau mokslo kaip • 
dirbti, — pritarė Arvydas. — Dieną pra
švilpti be naudos, taip, tą kiekvienas suge
bą, draugas Povilai. Bet kam tuomet kny
gos, laikraščiai? Sekmadienis tur; tapti - 
švietimosi diena kaimo žmogui. Kai jį iš
moksime pilnai išnaudoti, tuomet ir vals
tietis pasidarys sąmoningesnis, ir tos še
šios darbo dienos našesnės.

— Išmintingai pasakyta, — pagyrė Na
vikas, nors iš tiesų buvo nepatenkintas, nes 
Arvydo žodžiai nuskambėjo gana iššaukia
mai. — Bet šiandien, draugas, nepastebė
jau nieko panašaus į paties insivaizduoja
mą poilsį. Žmonės prasmilko visą dieną 
savo darželiuose, o nūnai bėga namučio su 
pinigučiais. Vietoj kultūringo poilsio gal
voje privatininkiškos mintys, individualis
tinės nuotaikos. O sėjos darbai kolūkyje 
nepasistūmėjo nė per sprindį. Ar daug čia 
laimėta, draugas?

— O ar matėte, kaip nusiteikę žmonės 
„bėga namučio su pinigučiais“. Ar kalbė
jotės bent su vienu? —savo ruožtu paklau
sė Arvydas. — Laimėjome, labai daug lai
mėjome, draugas Povilai! Teisybė, ne apie 
tokią poilsio dieną svajojome. Bet nėra ko 
norėti — pradžia. Duosime laiko žmonėms 
apsiginti nuo darbų. Išmoks, pripras...

— Šiandien buvo svarbiausia išmokėti 
avansą, — įsiterpė Grigas. — Dabar jau ve 
žirnelis linksmiau riedės, nes ir arklys na
mo greičiau bėga.

Martynas palingavo galva. Negalėjai su
prasti, ar jis neigia, ar pritaria, tačiau bu
vo giliai susimąstęs.

— Išmintingai padaryta. — Navikas nu
sičiaudėjo, nes turėjo chronišką slogą, ku
ri žiemą vasarą nepaleisdavo iki blizgėji
mo paraudusios nosies galo. — Ręikia ska
tinti materialinį suinteresuotumą. Savai
me suprantama, kai yra šaltinių. Toks su
manus šeimininkas, kaip pats, Toleiki, ne- 
iššluos aruodų gyvuliams, draugas, pamir
šęs, kad reikia pasilikti sėklai, — pridūrė 
įsiteikiančiai, o tuo tarpu galvoje taip ir 
zyzė mintis, kaip čia suradus dingstį, pri
sėdus pirmininkui skverną ir paėmus va
džias į savo rankas, kurios užtikrintai pa
suktų pravažinėtu keliu, gal kiek nuobo
džiu, už tai be staigių vingių ir pavojin
gų įkalnių. *■

— Kol kas pinigų už parduotas karves 
užteks avansui. O toliau — pažiūrėsime. 
Manau, už pieną daugiau išrinksime. Juk 
einame ta kryptimi, kad kolūkio reikalai 
gerėtų. Jei reikės, sumažinsime nedalomą 
fondą, žodžiu, viską darysime išlaikyti tvir 
tą darbadienį ir įgyti žmonių pasitikėjimą. 
O kai bus pasitikėjimas, tuomet galėsime 
sakyti, kad kolūkis pusiaukelėje į kalną.

(Bus daugiau)
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Nepriklausomybės sutemos SUNKUSIS BOMBONEŠIS
(41) siant pavojui, ji bus ginama visomis prie- (Vaizdelis iš vieno kolchozo lygiai prieš dešimt metų)

VILNIUS — MŪSŲ, O LIETUVA — RUSŲ

Lapkričio 1 d., Vyriausybės įgaliotiniui 
Vilniui ir jo sričiai A. Merkiui vykstant į 
Vilnių prądėti savo pareigų, drauge su juo 
vykau ir aš, kaip respublikos prezidento 
ątstovas, dalyvauti perimant Reprezentaci 
i)ius, arba Napoleono, rūmus, kurie buvo 
Skirtį prezidentūrai. Tai vieni iš gražiausių 
ir įspūdingiausių Vilniaus architektūrinių 
paminklų, 1792 m. pastatydinti žymiojo Vii 
pigus architekto Lauryno Stuokos - Guce- 
viįiąųs, o po didžiojo XIX-tojo amžiaus 
pradžios gaisro atnaujinti pagal V.P. Sta- 
sovo planą. Tuose rūmuose, skirtuose Vil
niaus vyskupams, carinės Rusijos okupa
cijos laikais gyveno Vilniaus generalguber 
patoriųs, o Lenkijos — Vilniaus vaivada. 
Reprezentacinius rūmus perimant, dalyva
vo raudonosios armijos ir Lietuvos vyriau
sybės atstovai. Pradedant paradiniais var
tais, visi įėjimai i rūmus buvo užantspau
duoti lako antspaudais. Jups raudonosios 
armijos atstovams nuimant, skubomis bu
vo pereinamos visos rūmų salės, įstaigoms 
skirti kambariai ir gyvenamieji butai. Pra- 
ūžusios karo audros jie buvo nepaliesti, ža 
Vingi savo nuostabiu grožiu, didingi, pa
slaptingi, lyg juose būtų užburta netoli
mos Lietuvos ateitis. Juos supanti nyki 
glūduma tarsi atspindėjo to meto visos lie 
tuvių tautos slogią nuotaiką, klaikios atei
ties nuojautą. Reprezentaciniai rūmai bu
vo švarūs, lyg juose niekas nebūtų gyve
nęs. Tokį įspūdį kėlė ir jų tuštumas: be
veik viskas iš jų buvo išgabenta. Juos lie
tuvių vyriausybės atstovams perėmus, vi
dury rūmų aikštės ant stiebo iškilo Lietu
vos vėliava, prie paradinių vartų sargybą 
perėmė Lietuvos kąriai. Vilniaus ir jo sri
ties prijungime tai buvo paskutinis veiks
mas, be iškilmių ir prakalbų.

Po šio kuklaus įvykio praslinko keli mė-
nesiai. Vienos Lietuvos įstaigos bei įmonės 
Vilniuje įsitvirtino stipriau, kitos — silp
niau. Daugiau iniciatyvos, sumanumo ir 
organizuotumo parodė kooperatyviniais pa 
grindais sukurtos ekonominės įstaigos, ma
žiau — kultūrinės. Kai kurių ministerijų 
skyriai buvo perkelti į Vilnių, o pati vy
riausybė keltis į savo sostinę dar vis del
sė. Kartą, besikalbėdamas su respublikos 
prezidentu Vilniaus reikalais, pastebėjau, 
kad vyriausybės delsimas keltis į savo sos
tinę visuomenėje ugdo jai nepalankias nuo 
taikas.

— Jūsų, pone prezidente, visokeriopos 
veiklos didžioji dalis yra glaudžiai susijus 
su Vilniumi, Jūs jį skelbėte esant Lietu
vos širdimi, jo priklausomybe Lietuvai 
grindėte užsienio politiką, dėl jo daugiau
sia esate sielojęsis ir kovojęs, ir Jums pir
majam derėtų keltis į senąją Lietuvos sos 
tinę, kur prezidento laukia tokie šaunūs 
rūmai...

— Iš Sovietų Sąjungos tokia kaina pri
imti Vilnius man nemiela, — skausmo sle
giamu balsu respublikos prezidentas nu
traukė mano kalbą.

FILMAI

PIRMININKAS B. SALADŽIUS

G. Antanaitis ir P. Gailius per „Tiesą“ 
(IX.22) ieško teisybės dėl Molėtų rajono 
Ždanovo vardo kolchozo pirmininko B. Ša- 
ladžiaus.

Prokuratūroje, sako, jo vardu sudaryto
je byloje jau yra įsegti 174 puslapiai raštų 
ir nutarimų. Tas pirmininkas jau nuo 1960 
m. savinas; pinigus. Vien 1963 m. gruodžio 

• mėn. paėmęs 1430 rb. -BeUo,*1961-m. kol- 
chozui buvo nupirktas „Moskvičius“ (to
kios markės automobilis), ir pirmininkas 
po metų surašė aktą, kad mašina jau 50 
procentų susidėvėjusi, ir pats atpirko jau 
už pusę kainos, šiais metais susisiekimą 
tvarkantieji inspektoriai sulaikė kelyje 
zigzagus darančią tą mašiną, ir iš jos iš
krito girtutėlis pirmininkas. Dėl to jam 3 
metams buvo atimtos vairuotojo teisės.

Bet pirmininkas vis pirmininkauja ir 
vairuoja mašiną. Teisės vairuoti jam buvo 
grąžintos po 3 mėnesių.

Tą istoriją laikraščiui davę autoriai ne
žino, kas pirmininką B. Saladžių globoja.

RAŠO ALĖ RŪTA

Garsiausi vardai ne visada nusako filmo 
vertę. O kartais net pikta ir gaila stebėti 
gero aktoriaus vaidybą pigiame ar kvaila
me siužete. „Marriage on the rocks" 
Frank Sinatros užmanytas ir Warner Bro
thers studijos pagamintas filmas yra vie
nas tokių, kurio neišgelbsti nei geros in
tencijos, nei skambūs vardai (ir gera vai
dyba). Gal ir gyvenimiška, bet nekaip pa
rašyta istorija, schematiški charakteriai. 
Viskas atrodo dirbtinai sulipdyta, neįtiki
ma. Deborah Kerr, šiai iškiliai britų akto
rei, visiškai netinka vaidinti kaprizingą 
amerikietę, kuri nežino, ko nori. Nors vai
kai jau dideli, vyras ištikimas ir geras, jai 
nebepatinka gyvenimas, nuobodu, vienoda, 
per daug gera. Reikia įvairumo, nuotykių; 
reikia bent senų laikų meilę paerzinti, 
nors žinai, kad myli savo vyrą ir vaikus. 
Ir prasideda moters kaprizai, priekabės, 
paskui — beveik neįtikinamiausi nuoty
kiai Meksikoje... Komedija — tai komedi
ja, bet ir komedijoje reikia sąmojo, logiš- 
kesnės intrigos, komiškų charakterių. Gal 
tik šaržas? Manau, kad čia amerikiečių 
šeimų gyvenimo vaizdas labai iškreiptas. 
Tiesa, amerikiečiai dažnai skiriasi, bet 
kiekvienos skyrybos prikaišiotos problemų 
ir šiokių tokių skausmų. Niekas taip leng
vai, tik peties kryptelėjimu, skyrybų ne
prašo ir negauna. Dean Martin — simpa
tingas dainininkas ir gerai vaidina, bet ir 
jam čia nedėkinga rolė: apykvailio senber
nio. Frank Sinatros vaidyba — skonio da
lykas; kai kas jį labai mėgsta. Komedija 
užbaigiama laimingai, „šeimos atmosfero
je“, bet užmirštama, peržengus teatro 
slenkstį. „The Agony and the Ecstasy“ 
kruopščiai paruoštas filmas, su puikia 
dviejų aktorių vaidyba. Charlton Heston 
Michelangelo vaidmeny įdomus nuo pra
džios iki galo (daugiau kaip dvi valandos 
spalvotame filme). Ypač gerai pavaizduo
tos didžiojo menininko agonijos; kūrybi
nės ekstazės momentai lyg ir plikesni. Jo 
gyvenimo ir jo būdo šiurkštumai, jo kova

ALEKSANDRAS MERKELIS

— Tai suprantama. Bet Vilniaus, kaip 
Lįetuyos sostinės, grąžinimas yra jau įvy
kęs faktas, kurio negalima ignoruoti, ir jis 
verčia daryti su juo susietus žygius.

— Aš i bolševikų klastingai grąžintą 
Vilnių nesikelsiu. Ten kaip respublikos 
prezidentas įsikūręs, bolševikams okupuo
jant Lietuvą, nebegalėčiau pasitraukti, tap 
čiau jų belaisviu ir būčiau verčiamas pa
sirašyti Lietuvos nepriklausomybės sužlug 
dymą. To aš niekuomet nepadarysiu, — 
smarkią; sujaudintas atsakė respublikos 
prezidentas A. Smetoną.

Tąį buvo pirmas kartas, kąi aš iš res
publikos prezidento išgirdau pesimistišką 
nuomonę apie Lietuvos skaudų likimą, ku
ns neišvengiamai greit ją ištiks. Tai aš ne
kartą buvau girdėjęs ir iš kitų, realiai ver
tinančių esamą Lietuvos padėtį, tik jie tą 
pesimizmą stengdavos pridengti prielaido
mis, kurios jį mažintų.

— Pope prezidente, ar vyriausybė yra 
numačiusi žygius tuo atveju, kai raudono
ji armija okupuos Lietuva? — nedrąsiau 
paklausiau, pats netikėdamas tikslaus at
sakymo į šį ląbąi opų klausimą.

I mano klausimą respublikos preziden
tas neskubėjo atsakyti. Iš jo besiniaukiąn- 
čio veido nusprendžiau, kad Šis klausimas 
jam nemalonus, gal būt, nekartą jau buvo 
keliamas, svarstomas, ir jam nesurasta gą 
lutinio sprendimo. Po ilgokai trukusios 
pertraukos respublikos prezidentas, pats 
dvejodamas, nenoromis atsakė:

— O gal neokupuos...
Ką; karo audros pavojus dar tiesiog Lie 

tuyai negrėsė, kai dar buvo šiokios tokios 
vilties, kąd jis praslinks Lietuvos nepalie
tęs, tuomet drąsiai ir garsiai buvo skelbia
mą, kad, Lietuvos nepriklausomybei gre- 

dėl galimybių kurti, jo meilė akmeniui bei 
marmurui, jo užsispyrimas eiti savu keliu 
parodyta gana autentiškose aplinkybėse 

— laiko, politiniais ir tautiniais atžvilgiais.
Perduota ir menininko kančios prasmė ir 
jo triumfas, apgalėjus save ir medžiagą. 
Rex Harrison, kitas iškilus aktorius, Po
piežiaus Juliaus II vaidmeny yra nė kiek 
ne mažiau įdomus filme už pagrindinį vei
kėją. šie du žmonės, jų vidinės dramos, jų 
keisti santykiai, jų ilga kova ir kartu sa
votiška draugystė įdomu stebėti kiekvieną 
momentą. Įdomumą sudaro ir Irving Stone 
puikiai parašyta Michelangelo gyvenimo 
istorija, nors ji čia nepilnai atvaizduota, 
ir dviejų gerų aktorių sukurti pagrindi
niai charakteriai. Pro akis ekrane prabėga 
beveik visi didžiojo skulptoriaus, dailinin
ko ir architekto kūriniai. Parodomas taip 
pat Rafaelis bei jo kūryba. Filmas gamin
tas Italijoj ir Twentieth Century — Fox 
studijoje. Puikios spalvotos fotografijos ir 
spalvoti vaizdai. Diane Cilento, naujas ita
lų aktorės vardas, nors labai garsintas ir 
svarbiame čia vaidmeny, bet niekuo ypa
tingu nepasižymėjo; net lyg ir nublukino 
kiek patį filmą. Filmas naudingas pama
tyti jauniems ir seniems. Palieka stiprių 
įspūdžių.
„That Darn Cat“ — gana simpatinga isto
rija, su daugeliu komiškų situacijų, nors 
vietomis kiek dirbtinių. Tai filmas vai
kams ir jaunimui, Walt Disney gamyba. 
Gudrios katės veiksmai, labai natūraliai 
nufilmuoti, supinti su žmonių gyvenimo 
intrigom. Katė čia yra savotišku detekty
vo padėjėju, išaiškinant banko vagis ir iš- 
gelbstint pagrobtą, norėtą nužudyti mote
rį. Filmo pažiba yra jauna, gabi aktorė 
Hayley Mills, kuri ir mažas situacijas su
geba paversti vaidybos menu. Kita filmo 
pažiba — puiki Siamo katė, kuri sukelia 
daug pasigėrėjimo ir juoko, aparatams pa
gavus jos įvairias išdaigas. Suaugusiems 
gali būti kiek ir nuobodoka, bet jaunam 
jaunimui filmas yra smagi pramoga.

monemis.
— Daugiau nė pėdos lietuviškos žemės! 

— patetiškai savo kalboje šaukė kariuome
nės vadas gen. St. Raštikis, kai Vokietija 
Klaipėdos kraštą atplėšė nuo Lietuvos.

Tai buvo tik skausmo sukeltas šauks
mas, įsipareigojimas, kurį darant negalvo
ta apie jo tesėjimą.

Po Lenkijos ultimatumo, smarkiai su
krėtusio Lietuvos nepriklausomybę, respub 
likos prezidentas A. Smetona, kalbėdamas 
apie Lietuvos laisvę, savo samprotavimuos 
apie Lietuvos ateitį buvo santūrus, įvairio
mis progomis pabrėšiąs, kad jos likimas 
pareinąs ne tik nuo pačių lietuvių, bet ir 
nuo kitų tautų sūkuringo gyvenimo, galin
čio ją nublokšti į pavojingą būklę. Kaip tie 
siant kelią Lietuvos nepriklausomybei, ne 
visų vienaip buvo suprantama ta nepri
klausomybė, taip ir dabar, karo audros sū
kuriui artėjant prie Lietuvos, jo grėsmė ne 
visų buvo vienaip vertinama. Kas vie
niems atrodė grėsminga ir net Lietuvos 
valstybei pražūtinga, tas kitiems, įvairių 
priežasčių veikiamiems, nekėlė didelių 
rūpesčių, kad Lietuvos nepriklausomybė 
galėtų žlugti. Tokie labiau buvo susisielo
ję esamo valstybės politinio režimo pakei
timu, negu pačios nepriklausomybės išsau
gojimu.

(Bus daugiau)

Kurti, ieškoti, nerimti! Lenino duotasis 
priesakas uoliai vykdomas. Ypač paskuti
nysis šio priesako skyrius. Tiek žemės ūky, 
tiek pramonėje visur jaučiasi neramumas, 
blaškymasis. Kasdien naujos direktyvos iš 
sostinės. Kaip pavyzdį galime paimti že
mės ūkio elektrifikavimo problemas. Gar
susis Lenino GOERLO (elektrifikavimo 
planas) savo metu buvo susilaukęs nema
ža priešingų pažiūrų. 1954 metais buvo 
įsivyravusi nuomonė, kad Lietuvoje netiks 
lu turėti vieningą elektrifikacijos sistemą. 
Kiekvienam kolūkiui elektrinę!

— štai kur idėja, štai kur auksinė min
tis, draugai, — kalbėjo Valstybinės Plano 
Komisijos posėdy Kairys, čia pat buvo iš
bučiuotas į abu skruostus iki šiol nežymus 
inžinieriukas, sukonstruavęs vėjo variklį.

— Draugai, kolūkiai privąlo turėti ne 
tik elektrines, bet ir nuosavus traktorius, 
kombainus, — aiškino toliau savo žody 
Niunka.

— Bet juk elektra! Elektra! Ji taip arti 
dabar rodėsi kiekvienam kolūkiui. — Ir 
kai Kairys staiga prisiminė, kad komuniz
mas tai yra socializmas, plius visos šalies 
elektrifikacija, jam džiaugsmo ašaros ne
davė toliau kalbėti.

— O melioravimo darbai? Negalime gi 
mes džiaugtis, pelkėse turėdami elektrą! 
Reikia spartinti sausinimo darbus, — kal
bėjo Kauno Melioravimo Tresto Valdyto
jas, senas Rokiškio „zimagoras“ ir mergy- 
šius Ožolas.

O kolchoze gyvenimas ėjo atitinkamai 
pagal centre priimtąsias direktyvas. Arti 
Čekiškės viename kolchoze plūkėsi minė
tojo Ožolo vyrai. Du daugiakaušiai ekska- 
vatoriai stovėjo laukdami darbo, bet jau
nas technikas veltui lakstė su popieriais ir 
ieškojo, kur reikia pradėti dirbti. Pagaliau 
suradęs derino duotąjį planą, niveliavo ir 
iš vieno ir kito galo, bet vis taip buvo, kad 
sausintojai ėjo visu metru žemiau rinkė
jų. Kaip tik tą patį kolchozą pasiskyrė sa
vo veiklai ir Raseinių Satfsinimo sistemų 
teritorinė valdyba, kurios darbas buvo 
esamų sausinimo statinių priežiūra ir nau
jų statyba. Jie valė dugną grioviams, darė 
pervažas. Tuokart atvyko Čekiškės MTS 
melioracinė brigada ir visiems iš nustebi
mo bespoksant nustatė savo didžiulę grio- 
viakasę ir trimis stalinecais (traktorius 
S-80) nuvilko įstrižai ir skersai per tik ką 
pataisytus griovius.

—- TųJĮįa~ar aš?,—7_jėkjLte-. 
lefono ragelin Čekiškės MTS direktorius 
Samochinas, pasodrindamas savo išmoktą 
lietuvių kalbą „po matuške“. Raseiniškis 
pokalbio partneris Juodis kalbėjo gana 
aiškiai lietuviškai, bet kartas nuo karto 
duodavo suprasti, kad rusiškas leksikonas 
jam taip pat gerai žinomas. Tuo tarpu 
Tresto valdytojas draugas Ožolas barėsi su 
Raseinių centrinės stoties telefoniste:

— Duokite man „esestėvė“ (tai turėjo 
reikšti „sausinimo sistemos teritorinė val
dyba“), bet telefonistės būta liežuvingos.

— Kad su pragaru ryšio neturime, gir
dėjau į ten bus nusikraustę Himlerio vy
rai. „Sėsėtėvė“, — pataisė Ožolas. — Už
imta, — atrėžė telefonistė ir išjungė laidą. 
Ožolas pasiliko laukti ir galvoje planavo, 
kaip jis susidoros pirma su Juodžiu, o pas
kui su Samochinu. Pastarajam „zimagoriš- 
kų“ išsireiškimų galėjo bet kas pavydėti.

Nuotaiką kolchoze nuskaidrino žinia, 
kad rytoj kolūkis gauna vėjo variklį. Iš va
karo visi, pamiršę dienos negandus su me
lioratoriais ir jų išdarkytais pasėlių plo
tais, smalsiai laukė to nuostabiojo komu
nizmo nešėjo — vėjo variklio. Kolūkio pir
mininkas, „trisdešimttūkstantininkas“, bu
vęs lietuviškos divizijos politrukas, davi
nėjo iš vakaro šoferiui paskutinius nuro
dymus.

— Svarbiausia negerk! Ką žinai, kas ga
li nutikti tokį jautrų mechanizmą vežant. 
Žiūrėk, rupūže, svolačiau, galvą nusuksiu, 
jei bent kiek gėręs parvažiuosi.

Šoferis šypsodamasis linkčiojo galvą. 
Rytojaus dieną visi neva dirbo savo darbą, 
bet vis žvalgėsi vieškelio pusėn, laukdami 
ta technikos stebuklo. Tačiau praėjo visa 
diena, o šoferis vis negrįžo.

— Tur būt, prie bazės laukia, — rami
nosi pirmininkas ir nesulaukęs nuėjo gulti.

Rytojaus dienos rytą raštinės personalas 
rinkosi į darbą. Brigadininkai atėjo gauti

IR VASARĄ, IR ŽIEMĄ,
IR RUDENI, 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)

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

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

Manchester.

VARDAI, ORDINAI, MEDALIAI

Sovietinės aukščiausios tarybos prezi
diumo įsakais nemaža Lietuvos įvairių pa
reigūnų, pradedant pačiu Sniečkum ir bai
giant meistrais, darbininkais ir melžėjo
mis, buvo apdovanoti ordinais ir meda
liais.

14 asmenų gavo socialistinio darbo did
vyrio vardą su Lenino ordinu ir piautuvo 
ir kūjo aukso medaliu. Šių tarpe yra ir 
mokslų akademijos prezidentas Juozas Ma 
tūlis, 2 kolchozų pirmininkai, sovchozo di
rektorius, audėja, melžėja, tekintojas, du 
meistrai, betonuotoj as, mūrininkų brigadi
ninkas, kranininke, garvežio mašinistas ir 
kolchozo grandininkas.

Dideliame Lenino ordinu Apdovanotųjų 
sąraše esama Sniečkaus, kai kurių minis- 
terių, rašytojų, gydytojų.

Dar didesni sąrašai mažesniais ordinais 
ir kitais žymenimis apdovanotųjų.

Kai kuriems apdovanotiesiems pagerbti 
jau suruošti, ir. atitinkami paminėjimai. — 

LI CZUN - ŽENIO VAIDMUO ...

Lį Czun-ženis, kaip spauda Lietuvoje jo 
pavardę rašo, buvo nesovietinės Kinijos 
prezidentas ir Čian Kai-šeko bendradarbis. 
Komunistams laimėjus, jis pabėgo į JAV. 
O dabar grįžo į komunistinę Kiniją, ten 
iškilmingai buvo priimtas ir keliauja per 
kraštą, pozuoja dokumentiniams filmams 
ir ruošią spaudos konferencijas.

Atrodytų, kad tai vien kiniečių reikalas. 
Bet „Rravdoje“ išspausdintas ir „Tiesoje“ 
(spalio 5 d.) perspausdintas I. Ivanovo 
straipsnis rodo, kad buvęs prezidentas pa
naudojamas ir skilimui su Sov. Sąjunga 
didinti. Spaudos konferencijoj jis išaiški
nęs, kad reikia sunaikinti Sov. Sąjungą.

Išvardijęs visus Li Czun-ženio nusikalti
mus prieš komunizmą, Ivanovas dar nuro
do, kad jis pareiškęs, jog tarp Kinijos ir 
JAV nėra jokių problemų, tik Taivanas 
(Formozos sala), dėl kurio būsią galima 
susitarti su čiankąišekininkais.

Sovietinis autorius daro išvadą, kad bu
vusio. prezidento programa esanti sunai
kinti komunizmą ir susitarti su imperializ
mu. Jis esąs išdavikas.

Bet kiniečiams, matyt, parankus.

Naujas sportas
(E) Spalio 3 dieną Vilniuje buvo progos 

pamatyti sportinę naujovę: „motobolo“ 
rungtynes. Tai „futbolas“, kur kamuolį į 
vartus žaidėjai varo važiuodami motocik
lais. Tik vartininkai gina vartus stati, bet 
gina ne rankomis, o užstodami kamuoliui 
kelią motociklu. Pirmos tokios rungtynės 
Vilniuje yra buvusios prieš 19 metų, bet 
vėliau tas sportas buvo apleistas. Tik kai 
Maskvoj buvo patirta, kad ši sporto rūšis 
gana populiari Vakarų Europoj, ir kai 
Maskvoj buvo nutarta neatsilikti nuo Va
karų, — Lietuvoj motobolas irgi galėjo 
(arba ir turėjo) būti įrašytas į programą. 
Rungtynės buvo dar primityvios: buvo at
vejų, kada žaidėjas įvarė kamuolį į priešų 
vartus, bet ne tik kamuolį, o ir vartininką, 
ir pats su visu motociklu įlėkė... Laimėjo 
Vilniaus komanda (2:1). Kauniečių penke
tuke pavardės maždaug lietuviškos, o vil
niečių tarpe tik viena lietuviška.

Vaikai — pionieriai siunčiami į Lenkiją
(E) Rugsėjo 11 d. iš Vilniaus ir kitų 

miestų į Lenkiją, Balstogę (Bialystoką), 
išvyko 200 jaunų moksleivių-pionierių 
grupė. Išvyka pavadinta „draugystės ke
lione“. Balstogėje įvyko lietuvių mokinių 
surengtas koncertas ir lenkams parodyta 
foto paroda. Joje pavaizduotas Lietuvos 
gyvenimas sovietinės santvarkos laikme
čiu.

nurodymų dėl dienos užduoties. Su įvai
riais reikalais, kaip kasdien, atėjo keletas 
paauglių.

— Bet kas ten? — susidomėjo kažkas, 
pirštu parodęs į kviečių lauke kyšančias 
ir prieš saulę žvilgančias metalines dalis.

Prieš dvi savaites prie Veliuonos miške 
buvo rasti paslaptingi mechanizmai, tarsi 
iš lėktuvo numesti, o kai gyventojai prane
šė milicijai, o šioji MVD ir nuvažiavo tir
ti, tai pirmasis priėjęs susisprogdino MVD 
viršininkas Žalimas. Dar prieš kelias sa
vaites ir spauda buvo pranešusi, kad ties 
Palanga neatpažintos priklausomybės du 
lėktuvai buvo pažeidę TSRS oro sienas ir 
apšaudyti nuskrido jūros link.

— Bombonešis! — staiga šūktelėjo vie
nas paauglių, ir visi aiškiai išskyrė prieš 
saulę blizgantį lėktuvo dalių aliuminių.

— Grandinėn! — komandavo pirminin
kas. — Pirmyn!

Keliolika žioplių sudarė grandinę, kurie, 
išskėtę rankas ir iki kaklo šlapdami nuo 
rasos, palikdami paskui save brydės, yrėsi 
prie bombonešio. Pirmininkas sutinka
mai su naujausiu BUP (boevoj ustav pe- 
choty), ėjo penkiasdešimt metrų grandi
nės užpakaly: dabar ne 1941-ji, nėra dur
niaus!!

— Ogi mūsų vėjo variklis, — žinovo to
nu atspėjo dešiniajame grandinės sparne 
ėjęs antrosios brigados brigadininkas, kai 
visu su nepasitikėjimu dar ieškojo metalo 
griozde lėktuvo žymių.

Pasirodo, šoferis dalinai klausė pirmi
ninko pamokymų negerti. Bet jis negėrė 
tik mieste, o iš. jo išvažiavus buvo „trupu
tis“ vis dėlto išgerta, jau netoli namų įva
žiuota į griovį. Po to šoferis sutiko taip 
pat girtą stalineco vairuotoją, kuris apsi
ėmė ištraukti, bet kad šis vėl neįlįstų kur 
į griovį, tai traktorininkas sumanė jį nu
vilkti stačiai iki jo namų ir, žinoma, tiesiai 
per laukus.

Sunku .pasakyti, kiek kartų vertėsi kū
liais sunkvežimis, nes šoferio sėdėta trak
toriaus kabinoje, ir, stengdamiesi perrėkti 
traktoriaus burzgimą, abu dainavo „Žveng 
žirgelis“. Važiuota skersai tik ką išrausto 
pusantro metro griovio, kur sunkvežimis 
dar kartą versdamasis paliko savo naštą, 
— vėjo variklį, o mechanizatoriai-šaunuo- 
liai, baigę savo kelionę, atkabino nuo trak
toriaus pavidalo neturintį geležų gniužulą, 
kadaise turėjusį būti sunkvežimiu.

N ępagalvokite, kad ši smagi istori j a t u- 
rėjo liūdną pabaigą ir šoferis buvo už vėjo 
variklį nubaustas. Anaiptol! Ta pat dieną 
raštinėje buvo gauta direktyva, kad laikas 
baigtį su privačiasavininkiškomis tenden
cijomis ir nurašyti visus vėjo variklius. 
Visai respublikai numatyta vieninga sis
tema.

— Bet sunkvežimis kad man už savaitės 
būtų kaip naujas! — riebiai nusikeikda
mas grūmojo šoferiui pirmininkas.

K. Jurgaitis

A. Sniečkus pasipiktinęs išeivių 
„propaganda“

(E)' A. Sniečkus kiekviena proga savo 
kalbose ar straipsniuose prisimena Vaka
ruose gyvenančių lietuvių veiklą laisvini
mo srityje. „Komunisto“ žurnale (Nr. 8), 
besigėrėdamas Lietuvoje įvestąja „liaudies 
valdžia“, A .Sniečkus apie išeivius primi
nė: „Pabėgę nuo teisingumo lietuviškieji 
buržuaziniai nacionalistai... susirado prie
globstį JAV-se ir iš užsienio varo melagin
gą propagandą prieš lietuvių tautą, žong- 
liuodami demagogiškais .laisvės' ir .apsi
sprendimo' šūkiais. Jie postringauja apie 
demokratiją, nors jiems mažiausiai tinka 
net minėti šį žodį“. Pažymėjęs, kad nepr. 
Lietuvos laikais krašte nebuvo demokrati
jos, toliau Sniečkus, „demokratinių“ idea
lų šalininkas, rašo: „žmonės, kurie savo, 
laiku paskandino kraujuje Tarybų valdžią 
Lietuvoje, o dabar tarnauja JAV šulams... 
piktinasi tuo, kad lietuvių tauta vėl atkū
rė ir dabar jau visiems laikams savo liau
dinę, tikrai demokratinę Tarybų valdžią“.

— Londone veikia ir „Nevykėlių klu 
bas“, kur, sako, susibūrę tie, kuriems kas 
nors nepasisekė, bet praeitą savaitę juos 
ištikęs bendras nepasisekimas: kai 18 to 
klubo narių susirinko atšvęsti dukart per 
metus ruošiamų bendrų pietų, restorano 
virtuvėje kilo gaisras, ir gaisrininkams at
važiavus jie baigė tuštinti vyno stiklus jau 
gatvėje.
SEEEEE’SlSlSraSlSlSlSlSl

LIETUVIŠKAS KRUPNIKAS
Tik ką gavome iš Lietuvos valsty

binės Vilniaus gamyklos Lietuviš
ko Krupniko siuntą.

Labai skanus.
šis lietuviškas gėrimas parduo

damas bonkose po Vfc litro, origina
liame ipokavime. Stiprumas — 40 
lietuviškų laipsnių. Kaina £2.0.0 už 
bonką arba su pasiuntimu į bet ku
rią D. Britanijos vietą £2.3.0.

Reikalaukite, rašykite: Z. Juras, 
421 Hackney Rd., London E.2.
SISISISEISEISEISISISISISE
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Europos lietuviu kronika MANCHESTERIS
KARIUOMENĖS ŠVENTĖS MINĖJIMAS 

SU KONCERTU
DIEVO KARALYSTES ŽINIOS

LONDONAS
DĖL JAUNIMO KONGRESO

DBLS Valdyba norėtų, kad kuo didesnis 
D. Britanijos lietuvių jaunimo būrys daly
vautų PLB Jaunimo Kongrese Chicagoje 
1966 m. birželio 30 d. — liepos 3 d.

Turint galvoje, kad tas dalyvavimas yra 
susietas su didelėmis išlaidomis. DBLS V- 
ba norėtų prašyti savo skyrius ir kitas or
ganizacijas prisidėti lėšomis prie šio pa
rengimo. Tačiau pirmoje eilėje reikia ži
noti, kas iš jaunuolių norėtų kongrese da
lyvauti ir ką mūsų skyrių valdybos reko
menduotų, atsižvelgiant j kandidato ligšio
linį pasireiškimą lietuvių organizacijose 
bei saviveiklos rateliuose.

Kadangi pasiruošimas užima daug laiko 
ir kandidatui reikia gauti bent dviem sa
vaitėm atostogų, o taip pat reikėtų apgal
voti, ar negalima būtų suorganizuoti papi
gintą kelionę, tai DBLS Skyrių valdybos 
yra prašomos jau dabar apsvarstyti šiuos 
klausimus ir nedelsiant pranešti DBLS 
Centro Valdybai, kokie yra kandidatai ir 
ar tie kandidatai ruošiasi važiuoti savo lė
šomis. Prašoma taip pat pažymėti, kiek vie 
tinės organizacijos gali prisidėti prie išlai
dų padengimo.

KVIEČIAMA TALKON 
PABALTIEČIŲ BAZARUI

Pabaltiečių moterų kasmet ruošiamasis 
Londone bazaras šįmet įvyks lapkričio 26, 
27 ir 28 dienomis.

Lietuviams bazare atstovauja „Daina
va“, ir ji prašo tautiečius nepašykštėti at
siųsti bazarui skirtų dalykų.

Siųsti prašoma kiek galima anksčiau, 
kad prieš bazarą būtų galima laiku viską 
sutvarkyti.

Siųsti šiuo adresu: „Dainava“, Bazarui, 
1 Ladbroke Gardens, London, W.ll.

ŽENKLELIS JAUNIEMS LIETUVIAMS 
AUTOMOBILISTAMS

PLB Valdyba ir Pasaulio Lietuvių Jau
nimo Kongreso Finansų Komisija išleido 
specialų lietuvišką ženklelį (stlizuotą Vy
tį) Jaunimo Metams atžymėti. Ženklelis 
yra skirtas lipdyti prie automobilių langų 
ir platinamas po 50 centų. Gautos pajamos

skiriamos Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kon
gresui 1966 m. birželio 30 - liepos 3 d.d.

Ženklelio autorius — dail. Telesforas Va 
liūs Toronte, Kanadoj. Spausdinti paruo
šė dail. Algirdas Muliolis Clevelande, JAV.

LVS Ramovės Manchesterio skyrius lap
kričio 6 d., šeštadienį, 5.30 vai., Manches- 
tery — Cheetham Hill, Town Hali salėje, 
rengia

(6)
(Tęsinys)

Reikia atsiminti ir tai, kad didžioji gy
vybės paslaptis, apie kurios išviršinį reiš-

statoma ant busimojo prisikėlimo iš numi
rusių, o ne ant prasimanymo, kad iš pri
gimties mes esame nemirtinais ir dėl to ne 
galinčiais numirti.

NCTTINGHAMAS
ŽUVUSIŲ IR MIRUSIŲ PRISIMINIMAS

Vėlinių oktavos proga Nottinghamo lie
tuviai lapkričio 7 d., sekmadienį, 4 vai. po 
pietų, susirinks į Southern kapines, Lou- 
gorough Rd„ pasimelsti už žuvusius už 
laisvę ir mirusius tautiečius. Nuo Liet. Jau 
nimo Židinio, 16 Hound Rd., West Bridg- 
ford, išvyksime apie 3.30 vai.

Iki lapkričio 9 dienos imtinai ta pačia 
intencija Jaunimo Židinyje rytais 7.20 vai. 
ir vakarais 8 vai. vyksta ypatingos už mirų 
sius tautiečius pamaldos: laikomos egzek- 
vinės Mišios ir giedami Mišparai.

LIETUVIŲ SEKMADIENINĖ MOKYKLA
Lapkričio 21 d. Liet. Jaunimo Židinyje, 

16 Hound Rd., West Bridgford, bus pradė
tos lituanistinės pamokos. Jos bus kas sek
madienį, išskyrus antrą mėnesio sekma
dienį, po 11 valandos liet. Mišių.

Kviečiame tėvus pasirūpinti, kad visi 
atitinkamo amžiaus vaikai pamokas lanky
tų. Registruoti Jaunimo Židinyje. Pamo
kas galės lankyti ir tie vaikai, kurie lietu
viškai nemoka, bet pramokti norėtų.

Kariuomenės Šventės Minėjimą.
Programoje: paskaita, sol. J. Liustikai- 

tės dainos, jaunųjų Pažėraičių baletas, ei
lėraščiai ir kitokia trumpa, bet įdomi da
lis.

Veiks savas bufetas. Šokiams gros ge
ra muzika. Maloniai kviečiame savus vie
tinius su šeimomis bei draugais ir tolimes
nių vietovių lietuvius atsilankyti į minė
jimą.

Programos dalis, išpildoma sol. Janinos
Liustikaitės. sužavės ir pradžiugins visus, 
nes solistė tą įrodė kitose Anglijos lietu
vių vietovėse.

Iki pasimatymo minėjime!
Skyriaus Valdyba

LIET. SODYBA
ŠAUDYMO SEKCIJOS SUSIRINKIMAS

Headley Park Klubo šaudymo sekcijos 
narių susirinkimas įvyks sekmadienį, lap
kričio 7 d„ 11 vai. ryto, Lietuvių Sodyboje 
Headley Park.

Kviečiami dalyvauti visi sekcijos nariai.

kimąsi mes šį tą sužinojom, pasilieka di
džiojo Tvėrėjo rankose. Jis sutvėrė ne vien 
žmogų, bet ir visus žemesnio laipsnio gy
vūnus. Visokiai gyvybei žemėj jis yra kaip 
saulė natūraliai šviesai — pati versmė, 
žmogus negali padaryti organizmo ir pri
pūsti jį žemės oru, kad pasidarytų gyvas. 
Oras gi yra gyvybės kvapas žmonėms ir 
galvijams. Dėl to Dievas naudoja gyvybės 
kvapą arba orą, atgaivindamas visus gy
vus padarus žemėj.

Plačiąją temą apie prisikėlimą mes pa- 
liksime vėliau apsvarstyti. Trumpai pa
duodame tik keturis šventraščio tekstus, 
kurie kalba apie krikščionių viltį būti iš
aukštintais į nemirtinumą, arti prie Vieš
paties. Romiečiams 2:7 mes skaitome: 
„Tiems (krikščionims), kurie ištverme ge
ruose darbuose ieško garbės, išaukštinimo 
ir nemarumo“, šis tekstas parodo, kad da
bar krikščionis dar neturi nemirtinumo, 
bet turi jo ieškoti su „ištverme geruose

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

CORBY — lapkričio 7 d„ 12 vai., Šv. Pat
riko bažnyčioje, Gainsborough Rd.

NOTTINGHAM — lapkričio 7 d.. 11 vai., 
Liet. Jaunimo Židinyje. 16 Hound Rd„ 
West Bridgford.

BIRMINGHAM — lapkričio 14 d„ 11 vai., 
21 Park. Rd.

DERBY — lapkričio 21 d., 11 vai., Bridge 
Gate.

BRADFORD — lapkričio 7 d„ 12.30 vai. Po 
pamaldų visi kartu lankysime kapus.

NOTTINGHAM — lapkričio 14 d., 12.30 v.
BRADFORD — lapkričio 21 d., 12.30 vai.
ROCHDALE — lapkričio 28 d„ 12 vai.
ECCLES — lapkričio 14 d„ 12.15 vai.
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| KALĖDINIAI SIUNTINIAI !
1 Mieli tautiečiai, nudžiuginkite artimuosius Lietu-
1 voj, pasiųsdami jiem dovanėlių Kalėdoms ir N. Metams!
I Mes esame sudarę tris specialius didžiai vertingus
| šventinius siuntinius, kurių kaina Jums bus visai priei- 
| narna ir kokybė sužavės gavėjus, štai jie: |
| Kalėdinis P(rabanginis) I |
= Angį, paltinė šilto veliūro medž. 3 jardai; išeiginei vyr. arba mot. 
= eilutei vilnonė angį, medžiaga 34 jardo; nepermatoma nailono medž.SS ==
= suknelei — 4 jrd.; kaklaraištis; šilkinė skarelė; šokolado dėžė — 1
= sv.; kavos pupelių 1 sv.; švelnaus nailono mot. balt. — apatinukas
| ir kelnaitės; vyr. išeiginiai nailono marškiniai ir vyr. arba mot. sko-
| tiškos vilnos nertinis TIK UŽ £33.0.0 SU PASIUNTIMU IR MUITU!
| Kalėdinis S(taigmeninis) II
1 Angį. viln. medžiaga dviems vyr.' arba mot. eilutėms — 7 jardai; la-
= bai graži portugališka šilta medž. suknelei — 4 jrd.; 2 poros nailono— = 
| kojinių; vyr. arba mot. vilnonis nertinis; vyr. išeiginiai nailono marš- 
| kiniai ir šokolado dėžė 2 sv---- TIK UŽ £25.0.0 SU PASIUNTIMU
f IR MUITU! |
i Kalėdinis D(ovaninis) III
| Angį. viln. medž. vyr. arba mot. eilutei — 34 jardo; medžiaga šiltai, 
f gražiai mot. suknelei — 4 jrd.; sunkaus itališko šilko medž. suknelei 
= — 4 jrd.; šilkinė skarelė; 2 poros nailono koj. ir 2 sv. šokolado TIK
f UŽ £20.0.0 SU PASIUNTIMU IR MUITU! — — 
= Be to, tebesiunčiame mūsų populiariuosius standartinius siun
ti tinius V-3, 104 jrd. viln. kostiuminės medž., už £16.15.0; N-4, 16 jrd. = — s
= keturioms suknelėms nailoninės nepermatomos medž., už £15.0.0;
f P-3, 6 jrd. vilnonės medž. dviem, paltams ir 34 jrd. vilnonės medž.
i išeiginiam kostiumui, už £25.0.0; NMSK, 3 nertiniai, 3 išeig. marški-
f niai, 3 viln. skarelės ir viena atkarpa 3} jrd. kostiumui už £25.0.0;
i ir M-13, aukšto kaloriteto 22 ibs. maisto siunt. už £10.0.0.
I Automobilius, dviračius, siuv. mašinas, svaig. gėri-
| mus, tabaką (Sov. gamybos) galime pristatyti iš Kaune

ir Vilniuje esančių kooperatyvų.
Siunčiame ir Jūsų pačių sudarytus siuntinius (tik 

naujų prekių). Tokius siuntinius (iki 22 Ibs) galite ad
resuoti mums, ir mes juos išekspedijuosime į Lietuvą už 
Inturisto imamą mokestį. Mūsų sąskaitos už per mus 
Jūsų pasiųstus į Lietuvą siuntinius suteikia teisę gauti 
atitinkamą Income Tax sumažinimą. Prie tokių siunti- 

| nių galime pridėti šį tą ir iš mūsų kataloginių prekių. 
1 Siųskit užsakymus, reikalaukit pavyžidžių ir kainininkų:

I BALTIC STORES LTD. |
I (Z. JURAS) f
| 421, HACKNEY ROAD, LONDON, E.2. f
f Telef. SHO 8734 i
I Seniausioji šioje srityje lietuvių firma. Greitas, garan- |
| tuotas ir gavėjo parašu patvirtintas pristatymas ! |
| Atstovai: Anglijoje — A. Kuzmickas, 31 Milton St., Eccles, f
f Manchester. JAV — L. Venckus, 7030, So. Talman Ave., Chicago, |
| III. Australijoje — K. Stankūnas, 5 Markwell St., Brisbane, Qnland. g
| Kanadoje — A. Kusinskis, 124 Park St., Sudbury, Ont. g
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VOKIETIJA
MIRĖ JUOZAS VAIVADA

Gautingo sanatorijoje po ilgų metų var
ginančios ligos spalio 22 d. mirė veterina
rijos gydytojas Juozas Vaivada, 65 metų 
amžiaus, kilimo nuo Biržų.

Velionis buvo giliai tikintis, ramaus bū
do, tikros lietuviškos dvasios. Mums, ligo
ninis, rūpestingas. Vis pasistengdavo susi
rašyti su leidėjais, parūpinti mums laikraš 
čių ir knygų, kad mums nebūtų taip nuo
bodu tuose nelaimingųjų namuose.

Velionis ilgus metus buvo Balfo įgalioti
nis ir iš bet kur gautą šalpą padalydavo 
taip, kad nė vienas nesijautė nuskriaustas.

Palaidotas Gautingo Kat. kapinėse spa
lio 25 d. Laidotuvėse dalyvavo kun. Dr. J. 
Aviža, kun. A. Micas, stipresni ligonys ir 
būrelis lietuvių, atvykusių iš toliau, o taip 
pat ir kitataučių, kurie pažinojo velionį.

Tegul būna Tau. Juozai, lengva svetima 
žemė.

Gautingiškis
MARGARET IIASEBROOK SUSITINKA 
SU MUENCHENO LIETUVIŲ MOTERŲ 

KLUBU
50300 moterų klubų (General Federa

tion of Womens Clubs) pirmininkė M. 
Hasebrook, senatoriaus Hasebrook žmona, 
lankydama Europą, atvyko ir į Muenche- 
ną, kur lapkričio 7 d. jai sutikti buvo su
ruošta arbatėlė. Priėmime dalyvavo Ame
rikiečių Mot. Klubas, Vokiečių-Amerikie- 
čių Mot. Klubas ir Lietuvių Mot. Klubas.

M. Hasebrook, kuri yra kilusi iš Nebras- 
kos, papasakojo apie Moterų Klubų veiki
mą J.A.Valstybėse. Iškeltais pavyzdžiais 
paryškino ten organizuotą moterų veiki
mą bei jo praktinį pasisekimą. Kaip M. 
Hasebrook aiškino, vienoje mažoje gyven
vietėje 40 narių mot. klubas įrengė ligoni
nę, nes 26 narės turėjo gimdyti, o artimas 
miestas buvo toli. Mot. klubo lėšomis fi
nansuojamos laboratorijos, institutas ko
vai su džiovos liga.

Moterų klubai, tęsė Hasebrook, surengė 
eiseną kovai prieš artritį. Surinktieji pini
kai panaudojami tirti serumui, ir tikimasi, 
kad po poros metų tą serumą bus jau gali
ma naudoti. Taip pat yra daug daroma 
orui tirti ir vandens švarumui palaikyti.

Jau prieš 97 metus vienos žurnalistės 
Naujorke įsteigtas moterų klubas išaugo į 
50300 klubus 55 tautose ir turi 11 milijonų 
narių (5 milijonai pačioje Amerikoje). Ji 
jau 34 metus priklauso klubui ir dveji me
tai jiems vadovauja. M. Hasebrook savoje 
kalboje taip pat pakartotinai paminėjo ir 
Lietuvių Mot. Klubą Amerikoje.

A. Grinienė trumpoje apžvalginėje kal
boje nušvietė lietuvių padėtį Vokietijoje ir 
Vokietijos Liet. Mot. Klubo vardu įteikė 
M. Hasebrook tautinių motyvų juostą.

Muencheno Moterų Klubo 
korespondentė

Bet šitas gyvybės principas savaime nė
ra jokia išmintis arba inteligencija. Tai 
yra Dievo galybė, kurios dėka turime gy
vybę. 1 Mozės 7: 15,22 pasakyta, kad visi 
gyvuliai turi tą patį gyvybės kvapą.

Toliau tirdami, mes patirsime, kad prie
žastis. dėl kurios Biblija pateikia būsimoje 
amžino gyvenimo viltį žmogiškosioms esy
bėms, kurios klausys Dievo įsakymų, yra 
tai, kad Tvėrėjas žada suteikti tokiems am 
žinąjį gyvenimą, o ne tai, kad jis būtų pra- 
dinai įdėjęs į žmogaus kūną ką nors ne
mirtinga.

Nemirtingumo viltis
Kaip jau buvo pabrėžta, sakinio „ne

mirtina siela“ visai nėra Biblijoje. Žodis 
„nemirtinasis" pasirodo tik vieną kartą vi
soje Biblijoje, ir toje vietoje jis taikomas 
Viešpačiui, o ne žmogui. 1 Tim. 1:17 mes 
skaitome: „Amžių Karaliui, nemirštančia
jam, neregimam vienam Dievui gyrius ir 
garbė per amžių amžius“. 1 Tim. 6:16 turi
me panašų pareiškimą, kuriame vartoja
mas žodis nemirtinumas. Ir šis tekstas kai 
ba apie Viešpatį. Skaitome šitaip: „Vienas 
turįs nemarumą ir gyvenąs neprieinamoje 
šviesoje, kurio nematė nė vienas žmogus 
ir negali matyti, jam garbė ir amžinas vieš 
palavintas". Šituo du tekstu turėtų galuti
nai nuspręsti klausimą, ar žmogus iš pri
gimties yra nemirtinas sutvėrimas.

Žodis „nemirtinumas“ pasirodo kitose 
keturiose vietose Biblijoje, ir kiekvieną 
kartą juo aprašomas busimasis sąlyginis 
atlyginimas tiems, kurie šiame gyvenime 
ištikimai seka Viešpaties pėdomis. Ir čia 
vėl įsidėmėkite gerai, kad mes nebandome 
įrodinėti, jog nėra busimojo gyvenimo 
žmonėms, bet verčiau tvirtiname, kad, pa
gal Bibliją, visa busimojo gyvenimo viltis

darbuose".
1 Korintiečiams 15:53 mes skaitome: 

„Nes šitas gendamasis turi apsivilkti ne- 
gendamumu ir šitas mirtingasis turi apsi
vilkti nemirtingumu". Čia ir vėl pasakyta, 
kad „nemirtingumo“ kokybė, jei žmogus 
kada nors ją gaus, jis turės ateityje ja „ap 
sivilkti“. Apaštalas aiškiausiai sako, kad 
dabar mes esame „mirtinomis“ esybėmis. 
Sekančioj eilutėj skaitome: „O kai šitas 
gendamasis apsivilks negendamumu ir ši
tas mirtingasis apsivilks nemirtingumu, 
tada įvyks žodžiai, kurie parašyti: Mirtis 
bus pergalės praryta".

Turime dar vieną ir tai paskutinį tekstą 
Biblijoje, kuriame kalbama apie „nemirti
numą“, t.y. 2 Tim. 1:10. Šitoje vietoje skai
tome: „Dabar ji apreikšta pasirodymu mū
sų Išganytojo Jėzaus Kristaus, kurs sunai
kino mirtį ir iškėlė švieson gyvenimą bei 
nemirtinumą per Evangeliją“. (Vysk. Gied 
raičio vert, „nesmertelnumą"). Šitie žo
džiai parodo, kad prieš mūsų Viešpaties 
pirmąjį atėjimą niekas negalėjo turėti pro 
gos nei stengtis įsigyti nemirtinumą. Tik 
po to bažnyčiai buvo duotas patarimas 
taip daryti. Čia dar pasakyta, kad visa gy
venimo ir nemirtinumo viltis susikaupia 
Jėzuje ir jo atpirkimo darbe.

(Bus daugiau)

Kas domisi Tiesa, reikalaukite (nemo
kamai) spaudos, knygelių ir traktatų šiuo 
adresu:

L.B.S.A.
212 E. Third St., Spring Valley, Ill. 

U.S.A. (61362)

Apmokamo skelbimo teisėm

KLAIPĖDOS KRAŠTO VOKIEČIŲ 
SUVAŽIAVIMAS

Kaip sudėtų, taip ir Klaipėdos krašto 
vokiečiai surengia savo tradicinius suva
žiavimus, kurių vienas įvyko rugsėjo 25- 
26 d.d. Mannheime. Mums, lietuviams, 
ypač įdomūs šitie jų susitikimai, nes juo
se, galima sakyti, kiekvieną kartą puolami 
lietuviai, be to, jie dažniausia vyksta Mann 
heimo mieste, kurio apskrityje veikia lie
tuvių Vasario 16 gimnazija.

Šį kartą sąskrydžio pakvietimuose, ša
lia keleto parodėlių, futbolo rungtynių ir 
choro koncerto, buvo atžymėti tėvynės va
karas ir iškilmingas aktas, kurie buvo pra
vesti Rosengarteno Musensaal (tai yra 
Mannheimo centrinė švenčių salė). Tėvy
nės vakaro metu salė buvo išpuošta įvairio 
mis vokiečių, rytprūsių miestų ir ordinų 
vėliavomis. Gausiai susirinkusius svečius 
pasveikino Mannheime gyvenančių „melel 
laenderių“ pirmininkas Tidecks, priminda 
mas, kad šiais metais suėjo 50 metų, kai 
Mannheimas apsiėmė globoti Klaipėdos 
miestą ir jo vokiečius. Po to Gieseler, ku
ris kalbėdamas ar deklamuodamas niekaip 
neapsieidavo nevartojęs ir tai beveik kas 
antrame sakinyje „o heiliges Deutschland“ 
(šventoji Vokietija), pravedė meninę pro
gramą. Deklamatorė buvo apie 70 m. am
žiaus Gieseler, ir deklamuojama buvo Goe 
thės ir kitų klasikų kūriniai.

Iškilmingojo akto metu kalbėjo visų 
Klaipėdos krašto vokiečių ligšiolinis pirmi 
ninkas Richard Mayer, jo įpėdinis Grentz, 
tarptautinės teisės ekspertas von Braun 
ir Mannheimo vyriausiasis burmistras Dr. 
Reschke. Naujasis pirmininkas Grentz per 
skaitė sveikinimus, kuriuos atsiuntė net 
žymūs federalinės Vokietijos vadovai, kaip 
CDU partijos reikalų vedėjas Dufhues ir

aukštas SPD partijos pareigūnas Carlo 
Schmid. Grentz pažymėjo, kad dabar jau 
dvidešimt metų, kai reikėjo palikti gimtą
jį kraštą, tačiau tėvynės meilė klaipėdie
čių vokiečių širdyse nėra išgesusi ir perduo 
dama jaunimui. Deja, salėje to jaunimo ne 
buvo. Dauguma svečių tai seneliai ir sene
lės.

Tęsdamas savo kalbą, Grentz iškėlė bu
vusio pirmininko Richard Mayer nuopel
nus, kuris, Lietuvai „pagrobus“ Klaipėdos 
kraštą, visomis jėgomis dirbo Vokietijos 
dalies grąžinimui tėvynei. „Memellaende- 
rių“ taryba jam todėl yra suteikusi garbės 
pirmininko vietą. Taip pat vyr. burmistrui 
dr. Reschke pagerbus Mayerį, von Braun 
pasakė pagrindinę kalbą. Jis pažymėjo, 
kad Klaipėdos kraštas yra toliausia j šiau
rę atsikišusi Vokietijos dalis.

Mayer reikalavo, kad tokios problemos, 
kaip Klaipėdos krašto „Anschluss“ prie Vo 
kietijos, turi tapti pagrindiniais Vokietijos 
politikos uždaviniais. Nors von Braun jau 
drįso aiškinti, kad Tautų Sąjunga yra pri
pažinusi „neteisėtą Klaipėdos prijungimą 
prie Lietuvos“, tačiau Mayer tuo nepasiten 
kino ir tvirtino, kad, pagal tarptautinę tei
sę, Klaipėda yra Vokietijos dalis. Jis, tur 
būt. pamiršo 1924 metų Klaipėdos konven
ciją.

Taip pat Mayer pabrėžė, kad niekas ne
turi teisės reikalauti Klaipėdos vokiečius 
atsisakyti savo tėvynės. Mūsų nuomonė to
kia: Klaipėda kaip jūsų tėvynė — taip; 
Klaipėda kaip Vokietijos provincija — ne! 
Susirinkusiųjų daugumas užkalbinti lietu
viškai, atsakydavo lietuviškai, ir tai, atro
do. mielai.

Stebėtojas

Skaitytoja CatMkai
BELGIJA

MIRĖ V. KAZAKEVIČIUS
Rugpiūčio 28 d. mirė Belgijos lietuvis 

Viktoras Kazakevičius.
Gausiai susirinkę tautiečiai palaidojo jį 

Eisdene kapinėse.
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DĖL RŪPESČIŲ ECCLES JAUNIMU
K. Pažėra, „E. Lietuvio“ Nr. 39 nusaky

damas Eccles lietuvių bėdas, skatina ne
juokais susiimti, nes lietuvybė ne tik Ecc
les, bet ir visoj plačioj Manchesterio apy
linkėj tirpsta kaip sniegas pavasarį. Daug 
kalbėta, daug daryta, bet vaisių maža ma
tyti. Tai tik beliko, pagal K. Pažėrą, mūsų 
vaikams Saleziečių ir Vasario 16 gimna
zijos.

Autoriaus manymu, visos organizacijos 
’r Klubas turėtų ateiti į talką, bent kelio
nės išlaidas vaikams apmokėti.

Iš dalies gal ir per kietas reikalavimas. 
Jei atsirastų tokių norinčių mokytis jau
nuolių apie 20, tai tik tos vaikų kelionės 
sausai ištuštintų organizacijų kasas. Bet 
iš tiesų galėtų organizacijos padėti bent 
tiems, kuriems būtinai reikalinga. Pvz„ 
praeitais metais iš septynetą vaikų augi

nančios šeimos išvyko du į Saleziečių gim
naziją. Už vieną tėvas sumokėjo kelionę, o 
už kitą skolino gimnazija. Ar ne gėda?

Mes Manchestery turime Koordinacinį 
Komitetą, kuris tvarko Manchesterio ir 
apylinkės lietuvių reikalus. Manome, kad 
jis atkreips į tai dėmesį.

Nors drugys nukrėtė skaitant K. Pažėros 
spėjimą, kad tik 15-20 metų beliko lietu
viams čia laikytis, bet gal autorius ir ge
rai bus apskaičiavęs. Manchesterio lietu
vių amžiaus vidurkis jau švariai siekia dau 
giau kaip pusę šimto. Mostono lietuvių ka
pinėse karstas ant karsto priguldyta. Mi
rusiųjų amžiaus vidurkis 45 m.

Be kita ko, primintina, kad vienas jau
nuolis iš Eccles mokėsi Italijoj prie spaus
tuvės mašinų, po metų grįžo ir dabar ga
vo gerai apmokamą darbą Eccles spaustu
vėj. S. D.
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