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PO SOVIETINIU KEVALU
Nors tiek teisių yra

Saulė šviečia, jei iš viso kada sušvinta, 
ir vėjas pučia šiandien ir Lietuvai tik iš 
Maskvos. Lietuva pati negali pasireikšti. 
Jeigu Maskvoje sugalvojami kokie nors 
pakeitimai, tai tik tada jie gali būti svars
tomi ir vykdomi ir Lietuvoje. Ana, kuku
rūzų kultas pasibaigė kartu su Chruščio
vu. Dabar niekas apie juos neberašo, nebe- 
giria jų. Bet dabar iš Maskvos ateina min
tis, kad kasdieninio vartojimo dalykus ga
minanti pramonė gali prisitaikyti prie pir
kėjo pageidavimų. Kai kurios sovietinės 
įmonės tai jau vykdo.

Tokia mintis, žinoma, labai patraukli gy 
ventojams, kurie ligi šiol turėdavo naudo
tis, taip sakant, lyg iš po kirvio išėjusiais 
nedailiais gaminiais. Jeigu reikia batų, tai 
parduotuvėse jie būna visi panašūs — jo
kio įvairumo ir pasirinkimo. Jeigu reikia 
baldų, tai jie irgi visur vienodi. Dėl to tie 
naujieji vėjai iš Maskvos dėl pramonės 
prisitaikymo prie žmonių Lietuvoje, atro
do, sutinkami palankiai. Pavyzdžiui, „švy 
tūrio“ žurnalas, norėdamas sudominti savo 
skaitytojus, buvo išsispausdinęs modelius 
baldų, kurie daug gražesni už ligi šiol par
davinėjamuosius. Tai sukėlė skaitytojų su 
sidomėjimą. Žmonės pradėjo tokių ieškoti 
parduotuvėse.

Deja, parduotuvėse jų nėra. Sako, gami
nama ir gražesnių, bet išvežami kitur. O 
Lietuvos gyventojai ir toliau verčiami nau 
dotis tais griozdiškais, tik iš po kirvio iš
ėjusiais, negražiais.

Dabar , kai papūtė tie nauji vėjeliai, ne
patenkinti ieškotojai pradėjo laiškais bom
barduoti redakciją. Nėra, sako, tokių, ko
kių modelius jūs paskelbėte! Ar negalėtų 
kuris nors fabrikas iš tiesų ir prie mūsų 
pageidavimų prisitaikyti?

Dėl to žurnalas tada jau žengė dar žings 
riį toliau: apklausinėjo baldų parduotuvių 
ir baldų gamyklų vedėjus. Parduotuvėse 
buvo pasiklausyta tokių pat skundų, kokie 
skambėjo ir skaitytojų laiškuose. Iš tiesų 
žmonės ieško to, kas Maskvos leista, bet 
jie neranda ir piktinasi. O gamintojai dar 
atžagari tebevaikščioja ir neskuba. Teisin
damiesi jie suranda daugybę kliūčių prisi
derinti prie rinkos reikalavimų. Jiems, ži
noma, daug patogiau gaminti tokius daly
kus, kokius yra įpratę.

Aišku, jie neatsikalbinėtų, jei Maskva 
būtų įsakiusi prisiderinti prie pirkėjo. Kai 
Maskva liepė kukurūzus auginti, tai visi 
rėkdami bėgiojo po laukus, net ir ten, kur 
toks augalas negali augti. Bet šįkart Mask 
va ne liepia, o tik leidžia. Vadinas, šįkart 
didžia dalimi ir nuo pačių žmonių priklau 
so, ar jie savo reikalavimais ir bombarda
vimais įveiks visokius pramonės biurokra
tus. Tikėkimės, kad įveiks.

O malonu, kad žmonės bent tokiomis pro 
gomis kelia savo balsą ir reikalauja nors 
teisės už savo pinigus gauti žmoniškesnį 
daiktą.

Ką reiškia kraštotyra?
Partija ir Lietuvoje yra pristeigusi nema 

ža draugijų, kurios turi padėti jai žmo
nėms galvas apsukti. Štai tokios rūšies gar 
si draugija yra „Žinija“, į kurią suvaryti 
tūkstančiai inteligentų. Jie per tą draugiją 
turi, taip sakant, šviesti liaudį — skaityti 
paskaitas tokiomis temomis, kokios parti
jai pageidaujamos.

Bet, žiūrėkite, dar yra ir kita tokia pat 
garsi draugija — kraštotyros. Jai ir jos 
darbams irgi diriguoja partija. Net jos ta
rybos pirmininku vis perrenkamas kultū
ros ministerio pavaduotojas V. Akelaitis.

Taip, nepriklausomoje Lietuvoje irgi bu 
vo tokia draugija ir kraštotyrininkų būre
liai. Bet anuometinė nuo šiandieninės ski
riasi kaip dangus nuo žemės. Anuometinė 
su savo būreliais dirbo tikrai kraštui nau
dingą darbą — rinko ir skelbė etnografinę 
medžiagą ir tautosaką. šiandieninė di
džiuojasi tuo, kad surinkta nemaža medžią 
gos apie 1940-1941 metų bolševikų darbus 
Lietuvoje, apie pastarąjį karą, apie, kaip 
sakoma, buržuazinių nacionalistų nusikal
timus, klasių kovą pokario metais. Argi čia 
kraštotyra?

Bolševikams, žinoma, kraštotyra. Kito
kios jie nežino ir nenori žinoti, nes tik to
kia jiems naudinga jų propagandai.

Žinote, lietuviui būtų maloniau, kad jie 
tą savo draugiją bent pavadintų labiau 
jos tikslus ir siekimus atitinkančių vardu. 
Kraštotyra yra per daug švarus pavadini
mas.

Mokykla be vadovėlių
Neseniai skaitėme, kiek dabar daug va

dovėlių išleidžiama Lietuvos mokykloms. 
Skaitydami galvojame, kad taip ir turi bū
ti. Kai mes mokėmės, tai irgi turėjome va
dovėlius. O kaip gi be vadovėlių mokysies?

Dabar aiškėja, kad tų vadovėlių kaip tik 
labai trūksta. Štai lapkričio 2 d. „Komjau
nimo tiesoje“ mokytojas iš Krekenavos V. 
Steponavičius pasipiktinęs klausia, kas 
čia kaltas, kad tų vadovėlių nėra. Vadinas, 
jau trečias mėnuo, kaip mokykla šį rudenį

K.

KAI KALTAS KALTINA
Ką jie dabar paporins? Šitaip pavadino 

A. Lieponis savo straipsnį, kuris išspaus
dintas „švyturio“ žurnalo Nr. 20. Toksai 
klausimas pakišamas mums svetur gyve
nantiems lietuviams, arba, gal tiksliau sa
kant, nemažai daliai mūsų. Lieponis mums 
pakaltinti panaudoja kelių dokumentų iš
traukas. Viename slaptame pasitarime pas 
Hitlerį jau karui prasidėjus su Sov. Sąjun
ga buvę nutarta, kaip laikytis Pabaltijo 
kraštuose. Būtent, nutarta apsimesti tei
sės ir gyventojų gynėjais, nors tie kraštai 
vis tiek turėsią būti vokiečių imperijos da
lis. Vėlesnėje Rozenbergo instrukcijoje 
reichskomisarui Ostlande aiškinama, kaip 
tie užimtieji kraštai turės būti germani
zuojami. Trečiasis dokumentas — suimto 
ir gyventojų žudymu kaltinamo Stasio Liv- 
čino parodymai. Tas imtinys papasakojęs, 
kaip suimtieji būdavo šaudomi ir išrengia
mi.

Bet kuo gi mes čia kalti? Ar koks nors 
bešališkas teismas kur nors ir kada nors 
yra įrodęs, kad mūsų tarpe yra kaltų dėl 
vokiečių užsimojimo Pabaltijį paversti vo
kiečių kolonija? Arba dėl žudymų?

Lieponis be jokio teismo sako, kad tai 
yra „kaltinimo aktai krupavičiams, impu- 
levičiams ir paškevičiams“ ir visiem tiem, 
kurie, girdi, slapstosi Vašingtono ir Bonos, 
Sidnėjaus ir Toronto pakampėse ir grasina 
dar kartą išlaisvinti.

Kadangi minimos tik trys svetur gyve
nančių lietuvių pavardės, o net keletas 
miestų, tai išeitų, kad Lieponis kaltina už 
hitlerinę vokiečių politiką ar už žudymus 
ne vien tik tuos suminėtuosius, bet ir vi
sus, kurie siekia laisvos Lietuvos ir ta 
kryptimi dirba.

MIRĖ FELIKSAS BUGAILIŠKIS

Spalio 27 d. Vilniuje mirė Feliksas Bu- 
gailiškis, žymus visuomenininkas ir kraš
totyrininkas, iš profesijos teisininkas - ad
vokatas (gimęs Juodžiūnuose, Šimonių v., 
1883.XII.3).

Mokėsi Liepojos gimnazijoje ir ten daly
vavo J. Biliūno suorganizuotame ratelyje, 
kurio nariai skleidė anticarinius atsišauki
mus ir lietuviškus raštus. '

1902 m. įstojo į Petrapilio universitetą 
studijuoti teisės, o kol ten universitete 
1904 - 1905 m. vyko streikas, tai gyveno Vii 
niuje ir savo gimtajame valsčiuje ir dirbo 
politinį darbą.

1907 m. ir 1908 m. kalinamas už ryšius 
su socialdemokratais.

Mokslus baigė 1909 m. Apsigyvenęs Šiau 
Įruošė ir čia versdamasis advokato darbu, 
įsitraukė ir į visuomeninį gyvenimą. Lietu 
viškoje spaudoje jis pradėjo dalyvauti jau 
1901 m. Dar Petrapilio metais dirbo stu
dentų draugijos valdyboje, ruošė lietuviš
kus vakarus, bendradarbiavo „Lietuvių 
laikraštyje“, „Vilniaus Žiniose", „Lietuvos 
Ūkininke“, dirbo „Naujosios Gadynės", 
„Skardo“ ir „Žarijos" redakcijose, rašė ir 
vertė knygeles. O Šiauliuose sekretoriavo 
„Varpo“ draugijai. Pirmojo pasaulinio ka
ro metu nusikelia j Vilnių, kur dirba „Lie 
tuvos Žiniose“, vietinėse draugijose. Bet 
1915 m. vėl grįžta į Šiaulius, kuria mokyk
las ir maitinimo punktus, vėl Vilniuje dir
ba „Lietuvos Aide“ ir „Darbo Balse", da
lyvauja 1917 m. lietuvių konferencijoje.

Nepriklausomybės laikais gyveno Šiau
liuose ir dirbo kaip teisėjas, tardytojas, no 
taras, valstybės gynėjas, o nuo 1923 m. apy 
gardos teismo vicepirmininkas. Šalia to 
dar dirbo savivaldybėje, įsteigė mokslei
viams šelpti „Žiburėlio“ draugiją, „Kank
lių" ir „Lopšelio“ draugijas, kooperatinę 
„Skalsos“ valgyklą, Šiaulių žemės ūkio 
draugiją, Kultūros draugiją su „Kultūros" 
žurnalu ir knygų leidykla, Kultūros Švieti 
mo draugiją, Šiaulių kraštotyros draugiją 
su „Aušros“ muziejum.

Redagavo 1919-1922 m. leistąjį „Siety
ną“, 1923 - 1933 m. „Kultūrą", 1930 - 1938 
m. Šiaulių metraštį, Sodžiaus kalendorius. 
Bendradarbiavo „Lietuvos Žiniose“, „Šiau 
lių Naujienose", „Bibliografijos Žiniose“, 
„Lietuviškojoje Enciklopedijoje“. Knygo
mis išleido Aritmetikos uždavinyną, Kaip 
gyvena norvegai, Kaip Italijos valstiečiai 
tvarkosi savo gyvenimą. Žemės ūkio koope 
raciją. Išvertė Šveicarijos prievolių teisę ir 
Vokiečių imperijos civilinį kodeksą.

Pastaruoju metu gyveno Vilniuje. (r)

Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto
Seimas

Seimas šaukiamas posėdžių 1965 m. lap
kričio 27-28 d.d. New Yorke.

dirba. Bet koks gi ten jos darbas be vado
vėlių! Turi būti tikra vargo mokykla.

O net ir Rimšos garsiojoje skulptūroje, 
kur vaizduojama carinių laikų lietuviška 
vargo mokykla, motina moko vaiką skaity
ti iš knygos!

Bet, tur būt, kaltinti tuos ar kitus lietu
vius už vokiečių politiką būtų nesąmonė. 
Greičiausia, šitai nujausdamas, Lieponis 
mums teisintis pakiša net pavyzdį dėl žu
dynių. Girdi, jūs galite sakyti, kaip ir anas 
vokietis esesininkas Starkas, kuris teisme 
tvirtino, kad patys kaliniai vieni kitus su- 
stumdavę į dujų kameras Osvencime. Ar
ba, sako, gal jūs dar patys ką nors gudres
nio sugalvosite.

Iš tikrųjų mums nėra nė ko galvoti. Mes 
tik galime mesti ir metame kaltinimą so
vietų valdantiesiems, kad jie varė prekybą 
su hitlerininkais, pardavinėdami vieni ki
tiems Pabaltijo kraštus. Sovietai su Hitle
rio ministeriais juk padarė biznį ir, taip 
sakant, nusipirko Pabaltijį. Nusipirko ne 
globoti, bet paversti kolonija. Tą savo užsi 
mojimą jie tuojau ir įrodė. Sunaikinę ne
priklausomos Lietuvos valdančiuosius, jie 
prievarta sukūrė savo santvarką ir dešim
timis tūkstančių pradėjo naikinti gyvento 
jus. Kuo šis genocidas skiriasi nuo hitleri
nio? Tačiau kas gi ir kada buvo patraukęs 
teisman šituos tautų žudikus? Daugelis jų 
ir šiandien tebevaikščioja laisvi ir gyvi ir 
net laikomi garbingais žmonėmis, net ordi
nais apdalijami.

Kita vertus, ar mums gali kas nors mes
ti priekaištą, kad mes Hitleriui ar Rozen
bergui padėjome sudarinėti instrukcijas 
germanizavimui vykdyti Pabaltijyje? Kas 
šitoks buvo? Kas bent rėmė tokią politiką?

Tiek sovietiniais laikais, tiek ir vokiečių 
kiekvienas doras lietuvis visa jėga prieši
nosi. Šitam įrodyti yra daugybė pavyzdžių, 
įskaitant ir Lieponio minimąjį prelatą My 
kolą Krupavičių, didelį kovotoją už lietu
vių ir Lietuvos teises. Bet, žinoma, Lietu
voje buvo šaudomi žmonės sovietams ir vo 
kiečiams valdant. Jei Lieponis apsimeta 
nežinančiu, tai mes jam siūlome pasiųsti 
vadinamuosius kraštotyrininkus, sakysim, 
į Panevėžį. Tegu jie ten surenka žinias, 
kas ten šaudė ir kankino gydytojus ir gai
lestingąsias seseris. Tegu gerai pasiklausi- 
nėja, kiek sovietai žmonių sušaudė Pravie
niškėse, Telšiuose, Červenėje ir kitur. Kuo 
gi Lieponis norėtų tuos šaudytojus patei
sinti? Ar jis negalvotų, kad juos reikėtų 
išaiškinti, tuos šaudytojus, suimti ir ati
duoti teismui? O gal jis galvoja, kad bolše
vikų vykdomieji šaudymai negali ir neturi 
būti baudžiami? Jis, tur būt, taip ir galvo
ja, jei apie tuos savuosius šaudytojus nu
tyli.

Kai jis pareikalaus, kad jie būtų teisia
mi, kaip žmogžudžiai, ir kai jie bus beša
liško teismo nuteisti, tada ir mes kitaip 
pakalbėsime. Tada sakysime: prašom, jei
gu mūsų tarpe žinote, kas žmones šaudė, 
tai imkite ir juos atiduokite tam pačiam 
teismui.

O dabar sovietuose teismui atiduodami 
ir dažnai sušaudomi ne žmogžudžiai, bet 
sovietų priešai. Sovietiniai žmogžudžiai 
laisvi vaikščioja nuo paties didžiausio bu
delio, kuris įsakymus davinėjo, iki eilinio 
šaudytojo. Ačiū, tokiais teismais ir jų tei
singumu mes netikime ir netikėsime ir ne
galvosime, kad jų sprendimai yra pagrįsti.

Matai, net ir Lieponio tariamasis teisin
gumas veržiasi į viršų. Nepakęsdamas tų 
lietuvių, kurie stengiasi viską daryti, kad 
Lietuva vėl būtų laisva, jis apskelbia juos 
žudikais. Šitoks kaltinimas, žinoma, pato
gus Lieponio samdytojams ir dabar labai 
madingas Lietuvoje. Ten kiekvienas paver 
čiamas nusikaltėliu, jei norima juo atsi
kratyti. Dėl to Lieponis mostelėjo štai 
plunksna ir pavertė maždaug visus mus 
žudikais. Bet dabar žiūrėsime, ką gi jis 
mums paporins. Gal ir jis sakys, kaip anas 
esesininkas, kad lietuviai dešimtimis tūks
tančių prašėsi išvežami ir su ašaromis mal 
davo, kad sovietai šaudytų juos?

Gamtinės dujos
Šiuo metu Lietuvoje per parą sunaudoja 

ma 3,5 milijonų kub. metrų gamtinių du
jų, kurios yra gaunamos per dujotiekį iš 
Dašavos, Ukrainoje. Dujotiekis pravestas 
į Vilnių, Elektrėnus, Kauną, Panevėžį, Jo
navą ir Šiaulius. Artimoje ateityje jį nu
matoma pratęsti į Naujosios Akmenės ce
mento fabriką ir Klaipėdą.

A. KUBLINSKUI,
Lietuvoje mirus jo Tėveliui, 

gilią užuojautą reiškia
M. Lekšienė ir K. Stepanavičius

PETRUI TRIBUIŠIUI
ir jo šeimai, 

Lietuvoje mirus jo Mamytei, 
gilią užuojautą reiškiu.

M. Gelvinauskienė

Saioį ir svetimoj spaudoj
JAUNIMO KONGRESAS KANADOJE

Dar prieš pradedant Jaunimo metus, Ka 
nadoje jau buvo sušauktas jaunimo kon
gresas, lyg įžanga į visus busimuosius su
buvimus ir pasireiškimus po tuo ženklu.

Kadangi kongresas vyko Toronte, kur iš 
eina „Tėviškės Žiburiai“, tai juose ir rašo
ma:

„Rengėjai ir lietuviškoji visuomenė lau
kė, kad šis kongresas paskatins jaunimą į 
aktyvesnę lietuvybę ir parodys gaires į toli 
mesnį lietuviškumo ugdymą. Ar šis kongre 
sas tą tikslą atsiekė? Atidžiai sekus visus 
kongreso darbus, reikia pripažinti, kad jis 
ta linkme vis dėlto nemažai pajudino mū
sų atžalyną. Ir tai pajudino ne tiek tų dvie 
jų dienų darbai, kiek pasiruošimo laikotar 
pis, kuris buvo gana netrumpas. Per tą lai 
ką jaunimas įvairiose aplinkybėse dirbo, 
rengdamasis kongreso programai: rinkosi 
dainų ir tautinių šokių repeticijoms, ruo
šėsi vaidinimui, mokėsi melodeklamacijų, 
kanklių muzikos, lavinosi akordeono muzi 
koje, diskutavo kongrese svarstysimus 
klausimus, piešė paveikslus dailės parodai, 
redagavo kongreso leidinį, paruošė kongre 
so plakatą bei ženklą ir t.t. Tai vis darbai, 
kuriuos paskatino kongresas. Be jo dauge
lis tų dalykų nebūtų buvę padaryti. O kai 
jaunimas metėsi į tuos darbus, suaktyvėjo 
jų lietuviškumas ir susidomėjimas lietuviš 
kąja veikla. Tai jau pozityvus įnašas į Ka 
nados ir aplamai visos lietuvių išeivijos gy 
venimą, teikiąs vilties ir ateičiai. Tiesa, 
tas jaunimo kongresinis išjudėjimas nebu
vo visuotinis, neapėmė viso Kanados lietu 
vių jaunimo, ypač tolimose apylinkėse, vis 
dėlto jis buvo ir dar tebėra gera paskata 
aktyvesnės lietuvybės linkme“.

Kongrese jaunas akademikas R. Vašto- 
kas savo paskaitoje net iškėlė gaires pro
gramai, kaip tvarkytis ir ką daryti, kad 
jaunimas išliktų nenutautęs. Deja, paskai
tos žodžiai pasiekė tik ribotą skaičių jau
nimo. Pramoginėje dalyje pasirodė talen
tai ir jaunimas turėjo progos susipažinti. 
Bet buvo ir trūkumų, ir straipsnyje apie 
juos sakoma:

„Pirmiausiai krito į akis per menkas jau 
nimo domėjimasis rimtąja kongreso dali
mi, kalbų bei paskaitų baimė. Visai kitą 
įspūdį sudarė, pvz., ateitininkų kongresas 
Toronte š.m. liepos pradžioje. Jame daly
vavo daug jaunimo, bet jis nepasidavė 
„good time“ viešbutinei nuotaikai ir akty
viai domėjosi paskaitomis ir diskusijomis. 
Daugelis Kanados lietuvių jaunimo kong
reso dalyvių buvo apsistoję viešbutyje, 
kur trūko laiko miegui, posėdžiams, bet Už 
teko jo ilgom šnekom, pavilgytom įprasti
niais gurkšniais. Net ir organizacijų na
riai, įpratę prie didesnio drausmingumo,

P Sept^nioS DIENOS ~|
SNUKIO IR NAGŲ LIGA

Sov. Sąjungoje esanti smarkiai paplitusi 
snukio ir nagų liga. Daromos išvados, kąd 
liga esanti apėmusi apie 30 mil. galvijų — 
apie trečdalį viso krašto galvijų.

Liga ypač stipriai esanti paplitusi Uk
rainoje ir vidurinėje Rusijoje.

Kad liga neplistų, kariuomenė talkinin
kauja, padėdama saugoti praėjimus tarp 
rajonų.

TIKRI AR SUKLASTOTI?
Vakarų spaudoje dabar vyksta ginčai, 

ar „Penkovskio užrašai“ yra tikras daly
kas, ar suklastotas.

Kai kurie aiškintojai iš įvairių knygoje 
esančių netikslumų daro išvadą, kad jie 
buvę paskubom parašyti užsieniuose.
JEVTUŠENKA VĖL KALBA

Dažnai užsipuolamas dėl savo laikyse
nos, o ypač kritikuotas, kad užsienių laik
raščiams davė paskelbti savo atsiminimus 
ir įspūdžius, sovietinis rusų poetas Jevtu- 
šenka vėl atkreipė dėmesį į save eilėraš
čiu, kurį paskaitė Jeseninui skirtame mi
nėjime. Ten jis sako, kad Rusija pasikeitu
si, bet ne visur į gera. Štai, sako, sputnikai 
skraido, o kare žuvo 20 mil. ir dar milijo
nas kare prieš liaudį. Be to, komsomolo 
vadai, sako, trankosi kumščiais dėl mūsų 
poetų, ir stengiasi mus sutvarkyti pagal 
savo paveikslą.

PALEISTI RAŠYTOJAI
Prieš keletą savaičių suimti sovietų ra

šytojai Siniavskis ir Danielius paleisti.
Jie buvo suimti, kad slaptai siuntė į už

sienius ir ten spausdino savo antisovieti- 
nius darbus.
PRIEMONĖS PRIEŠ RODEZIJĄ

J. Tautų Saugumo Taryba nutarė už
drausti gabenti į Rodeziją skystąjį kurą.

O Rodezijos min. pirm. Smithas, kuris 
paskelbė nepriklausomybę, šaukiasi, kad 
jo kraštui būtų duota progos pasireikšti. 

šiuo atveju nesijautė angažuoti didesniam 
atsakingumui. Organizacijų vadai, atrodo, 
laikėsi nuošaliai kaip stebėtojai. Be to, ir 
kongreso planavimas ne visur buvo sėk
mingas; net ir jaunųjų atstovai negalėjo 
atspėti savo kolegų nuotaikų“.

O išvada? Ji yra šitokia:
„Šis gi kongresas pavyko gana didžia 

dalim. Mūsų sąlygomis tai jau daug“.

DEMOKRATIJA BE DEMOKRATIJOS

„Mūsų Pastogė“ rašo:
„Perėję priespaudas ir diktatūras, jau 

septynioliktus metus gyvename ir kuria
mės demokratiniame krašte, kur niekas 
mūsų nepersekioja už savą nuomonę ir nie 
kas neprievartauja laikytis kokios sakrali
nės oficialios nuomonės, kurios praktiškai 
demokratiniame krašte nėra. Vis tik per 
tą laiką neatsikratėm vieno neigiamo, atsi
vežtinio bruožo, kuris gal daugiau yra prie 
spaudų išdava ir kuris demokratiniame 
krašte nežinomas, būtent, nenugalėjom tie 
sos baimės. Visi siekiame tiesos ir tiesų 
žmogų laikome garbingu ir kilniu, bet kaž
kodėl daug kur patys teisybės vengiame, 
patys nedrįstame kitam tiesos į akis saky
ti ir bijome apie save tiesą išgirsti, šitas 
bruožas ypač ryškus mūsų visuomenėje 
bei kultūrinėje veikloje. Nekalbant apie 
asmenis, net gi pati visuomeninė veikla, 
kuri yra pirmoj eilėj beasmenė, negali bū
ti kritikuojama, kitaip sakant, kiekvienu 
atveju vengiama atvirai kalbėti, o pasiten
kinama tik nutylėjimu, jei kas nepavyko, 
arba perdėtu liaupsinimu, jei šis tas išėjo. 
Tenka labai ir labai abejoti, ar šitoks tie
sos vengimas ir gyvenimas melo šešėlyje 
neša kokių pozityvių rezultatų. Greičiau 
tai yra stabdis kūrybinei minčiai ir gaiva- 
lingesniam polėkiui“.

Kuo gi konkrečiau reiškiasi tas nede
mokratiškumas? Kas atsitinka, jei kas pa
bando būti demokratiškas ir atviras? O gi 
štai kaip:

„Teisinga pastaba vienu ar kitu atveju 
priimama kaip užgaulumas, kaip nesiskai 
tymas su dirbančiasiais, nes tai esą neįver
tinimas įdėto darbo. Štai dėl ko viena kita 
teisinga pastaba beveik kiekvienu atveju 
sukelia nepasitenkinimo, arba atsikertama 
grasinimais pasitraukti iš bendro fronto, 
užsidaryti ir daugiau niekur nesidėti, kad 
nesusilaukus kritikos. Tai yra labai neigia
mas bruožas, kurio pasėkos dažnai apgai
lėtinos. Dėl to, kas liečia mūsų visuomeni
nę ar kultūrinę veiklą, apstu užkulisinių 
kalbų, bet niekur viešai nei spaudoje atvi
ro tiesos žodžio“.

Tai tiesa. Bet su ta tiesa esame taip jau 
susigyvenę, kad, tur būt, šitaip radom, ši
taip ir paliksim...

KEPĖJŲ STREIKAS
Kai kuriose Anglijos vietovėse pradėjo 

streikuoti kepėjai, reikalaudami didesnių 
atlyginimų.

Streiko smarkiausiai paliestose vietose 
gyventojai priversti patys keptis namie 
duoną.
KINIJA IR J. TAUTOS

Balsuojant Kinijos priėmimo į J. Tautas 
klausimą, 47 kraštai pasisakė už ir 47 
prieš.

Pastaraisiais metais, kai balsuojant ji 
gaudavo mažiau balsų, jos vadai žadėjo su 
organizuoti kitas, revoliucines Jf Tautas, 
ypač kai Indonezija pasitraukė. Dabar, kai 
prasidėjo nesutarimas su Indonezija ir bal 
sų už Kiniją padaugėjo J. Tautose, kinie
čių „Liaudies laikraštis“ rašo, kad Kinija 
dar pasiliksianti nuošaliai.

Garbės vardai
Daugelis Lietuvos įvairių sričių dirban

čiųjų buvo apdovanoti ordinais ir meda
liais.

Tie žymenys skiriami sąjunginės aukš
čiausios tarybos.

Dabar paskelbti dar nemaži sąrašai ap
dovanotųjų garbės vardais teatro meno, ki 
no, muzikos žmonių, dailininkų, artistų, 
mokslo žmonių, švietimo srities darbinin
kų, kultūrininkų, gydytojų, tesininkų ir ki
tų sričių dirbančiųjų.

Tie apdovanojimai jau gauti iš Paleckio.

Naujas tiltas
Naujas tiltas Vilniuje per Nerį iš Anta

kalnio į Kalvarijos pusę atidarytas lapkri
čio 3 d. Tiltas gelžbetoninis, 100 metrų il
gumo, atremtas tik į upės krantus, atida
rant pagarbintas, kaip pirmas tokios kons 
trukcijos tiltas „mūsų šalyje“ (Sovietų Są
jungoje). Tiltas suprojektuotas Leningra
do inžinierių. Iš šešiolikos atsakingųjų sta 
tybos vykdytojų dešimt buvo lietuviai. Sta 
tyba vyko beveik trejus metus. (E)
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XXXIII LIET. ENCIKLOPEDIJOS TOMAS
Jau turime rankose trisdešimt trečiąjį 

Lietuvių Enciklopedijos tomą, pradedamą 
žodžiu Valeikiene ir baigiamą Vienne, re
daguotą P. Čepėno.

Kaip leidėjas skelbia, iš viso tos Enci
klopedijos bus 35 tomai, taigi galas jau vi
siškai matyti.

Šitame tome, reikia pirmiausia pasakyti, 
turime atžymėtus ir kelis Britanijoje gyve
nančius lietuvius: Birutę Valterienę ir Dr. 
Kazimierą Valterį, Petrą B. Varkalą ir pik. 
Tomą Vidugirį ir Škotijos atstovę Apoloni
ją Varnaitytę-Mullen.

Garsių ir mažiau garsių lietuvių šiame 
tome atžymėta nemaža. Juk tomas ir pra
dedamas Valeikienė-Šokelyte Malvina, bu
vusia Petrašiūnų vaistinės savininke, Gied 
raičių vidurinės mokyklos vedėja ir lietu
vių partizanų globėja anais laikais, kai vy
ko mūšiai su lenkais dėl Giedraičių. Su
imta, kankinta, tardoma, nuteista mirti, a 
paskui ir toliau ėjusi tuo pat keliu, štai 
jums trumpai pristatytas vienas žmogus ir 
lietuvis iš tos gausybės, kuri pristatoma 
tome.

Toliau eina laikraštininkas Albinas Va
lentinas, provizorius Jonas Valentinavi
čius, dailininkas Adolfas Valeška, žymus 
Lietuvos didikas Valimantas iš senųjų Vy
tauto Didžiojo laikų, netoli Panevėžio 1919 
metais sušaudytasis Feliksas Valiukas, mo 
kytojas ir visuomenininkas Leonardas Va
liukas, aktorius ir režisierius Vytautas Va
liukas, Antanas ir Mečys Valiukėnai, Va- 
lodka, Valonis, Valsiūnienė... Gal ir per 
daug būtų visus juos čia suminėti, jų pa
vardes pakartoti, kad gi Enciklopedijos 
skaitytojai vis tiek suras juos, pasiskaitys 
apie juos. Jie taip pat suras šitame tome ir 
tris žymiai plačiau aptariamus lietuvius. 
Pirmasis jų — Adomas Varnas, žymus dai
lininkas, o kartu ir visuomenininkas. Ne
priklausomybės metais įvairiomis progo
mis vis būdavo pakartojami čia vienas, čia 
kitas jo pieštieji šaržai. Tai, tur būt. pats 
populiariausias dalykas tie jo šaržai, nors 
per ilgą savo gyvenimą dailininkas daug 
darbų yra padaręs ir dabar dar tebekruta 
Amerikoje.

Kiti du — Vydūnas ir Vienažindys. Vy
dūnas kai kurių mūsų dar ir atsimenama', 
nes mirė Vokietijoje 1953 metais. O Viena
žindžio dar ne viena dainelė prisimenama, 
kai tik susirenka kur nors būrelis lietuvių 
ir pradeda dainuoti.

Žymesnių Lietuvos vietų šiame tome tu
rime pirmiausia Valkininką, įsikūrusi, 
kaip sakoma, upių santakoje, prie Merkio, 
kur įteka Šalčia ir Gelužė, tarp miškų ir 
pelkių, kur kunigaikščiai laikė žirgynus 
ir kur stovėjo Lietuvos kariuomenės raite
lių daliniai. Valkininkų apylinkės smar

kiai nukentėjo pastarojo karo metu.
Kita vietovė — dzūkų Varėna (Merkio 

ir Varėnės santakoje). Be kita ko, ir ši vie
tovė susijusi su kariuomene: carų laikais 
rusai čia buvd įrengę Vilniaus karo apy
gardos kariuomenės pratimų stovyklą ir 
artilerijos pratimų poligoną; kurį laiką ir 
Lietuva naudojo Varėnos poligoną.

Varniai, tur būt, plačiausiai žinomi, kaip 
buvusi Žemaičių vyskupijos sostinė, kur 
gyveno ir iš kur savo ganomuosius valdė 
vyskupai Merkelis Giedraitis ir Motiejus 
Valančius.

Jeigu Veisiejai buvo daugiau garsūs tik 
karalių laikais, tai Veiveriai su savo apy
linkėmis, sako, gal ypač tuo, kad davė Lie 
tuvai būrį inteligentų. Veliuona irgi turi 
turtingą įvykiais istoriją.

Dar turime čia Verkius, legendomis ap
suptą dvarą (ten gi kunigaikštis medžioda
mas erelio lizde radęs verkiantį vaiką — 
busimąjį žynį Lizdeiką, kuris išaiškino Ge 
dimino sapną), Veršvus — žymią archeolo
giniais radiniais vietovę, panašiais radi
niais gausius Vėžaičius, Videniškius, kur, 
kaip spėjama, kunigaikštis Daumantas bu
vęs pasistatęs pilį ir kur jau tikrai ir be 
jokių spėjimų XVII amž. buvo pastatyta 
bažnyčia ir įkurdinti vienuoliai. Dar pri
dėję Vidiškius (Ukmergės apskr.), Vidiškį 
(Švenčionių apskr.), Viduklę (Raseinių 
apskr.), Vidžius (Breslaujos apskr.) ir 
Viekšnius (Mažeikių apskr.) ir Vielionis, 
tuo baigiame tome aprašytąsias Lietuvos 
vietoves.

Yra gi dar apsčiai ir kitų lietuviškų da
lykų. Kaip tvarkėsi lietuviškos valgyklos, 
kada jos pradėtos steigti, kas jų daugiau
sia steigė, kur, kokiais sumetimais? Kaip 
lietuviai valgydavo? Kaip valkatos kalbė
davo ir kaip su valkatomis buvo elgiama
si? Kas yra vaikės ir kas valkstės? Kada 
Lietuvoje buvo įsteigti valsčių teismai, ko
kia buvo jų sudėtis, pareigos ir teisės? 
Kaip Lietuvoje veikė valstybės drauoimo 
įstaiga? Kada Lietuva turėjo valstybinių 
dvarų, kam jie priklausė ir kaip buvo tvar 
komi? Tai temos, kurios svarstomos pirmo 
siose keliose dešimtyse tomo puslapių. Lie
tuviui, žinoma, įdomūs ir toliau surašytieji 
dalykai, ir jis nesusilaikys nepaskaitęs 
apie Valstybės Tarybą, kuri tvarkė Lietu
vos įstatymus, apie Valstybinę Lietuvos 
Filharmoniją, valstiečius Lietuvoje nuo se
nųjų laikų iki dabarties, valstiečius liaudi
ninkus, valstiečių sąjungą, vanagų partiza
ninius dalinius, vandens gerbimą, vanden
tiekį Lietuvoje, vantą (beržo šakelių šluo
tą), vardines, vargonų gamybą Lietuvoje, 
Varmę (prūsų žemės sritis).

Jeigu laiko stoka verstų skaitytoją apie 
čia sustoti, tai jis po darbo ir vėl, tur būt, 

kaip ir aš, norėtų pasidomėti, kada ir kaip 
Lietuvoje būdavo gaudomos ir kepamos 
varnos, kas žinoma apie varnėnus, o pas
kui Varpai (okupacijų metais išėję litera
tūros almanachai), varpai (kuriais skam
binama), Varpas (laikraštis, kuriame dir
bo Kudirka) ir dar kiti Varpai, varpinės, 
varpininkai, Varšuvos lietuviai, kol šitaip 
pamažu prieiname prie Vasario šešiolikto
sios, daug kur aprašytos, bet ir čia enci- 
klopediškai aptartos.

Dar toli tomo pabaiga? Taip, dar toli, ir 
viską suminėti per daug vietos užimtų Ma 
nome, kad suminėtieji dalykai sukėlė skai 
tytojams apetitą, o jų pačių reikalas pa
tenkinti jį tolimesniais enciklopedijos 
straipsniais. K. Abr.

KONRADUI KAVECKUI 60 M. AMŽIAUS
Konrado Kavecko, dirigento ir kompozi-. 

toriaus (prieš apie 30 metų vadovavusio 
Vytauto Didžiojo universiteto ir Kauno 
Bazilikos chorams) 60 metų amžiaus su
kakties proga visi Vilniaus laikraščiai pa
rašė pagerbiamuosius straipsnius, o Palec
kis suteikė jam dar vieną garbės raštą. K. 
Kaveckas profesoriauja Vilniaus konser
vatorijoj, diriguoja dainų šventėse, titu
luojamas liaudies artistu (respublikinio 
masto). Jo gimtadienis—lapkričio 3 d. (E)

MIRĖ JONAS ŠIMKUS
Vilniuje spalio 28 d. mirė rašytojas Jo

nas Šimkus, vienas iš Cvirkos ir Venclovos 
amžininkų.

Jis gimė 1906 m. rugpiūčio 27 d. Rygoje, 
į Lietuvą su tėvais grįžo 1914 m. Persikė
lęs į Kauną 1927 m., mokėsi suaugusių gim 
nazijoje. 1933-1940 m. dirbo „Lietuvos Ži
nių“ redakcijoje. Užėjus bolševikams, 1940 
- 1941 m. redagavo „Darbo Lietuvą“, pas
kui „Tarybų Lietuvą“. Karui prasidėjus, 
pabėgo į Sov. Sąjungą, kur dirbo radijuje 
ir sovietinėje lietuviškoje spaudoje.

Po karo grįžęs į Lietuvą, redagavo „Ta
rybų Lietuvą“, kuri vėliau buvo sustabdy
ta, „Literatūrą ir meną“ ir trumpai buvo 
„Tiesos“ redaktoriaus pavaduotoju. 1948 - 
1954 m. vadovavo rašytojų sąjungai ir bu
vo „Pergalės“ žurnalo redakciniame ko
lektyve.

Nepriklausomos Lietuvos laikais buvo 
„Trečio Fronto“ redakciniame kolektyve, 
išleido du eilėraščių rinkinius — „Užu du
rų“ ir „Pasakos iš cemento" ir apysakų rin 
kinį „Kova dėl Dievo“.

Po karo išleista jo „Apsakymai“, „Ryt 
bus gražu", „Lietuvių tarybinė literatūra“ 
ir „Apie literatūrą“. Iš sovietinės valdžios 
buvo gavęs kelis ordinus ir medalius ir nu
sipelniusio meno veikėjo vardą.

Palaidotas Rasų kapinėse. (r)
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VISŲ DALYKŲ PABAIGA

žmonės dažnai kalba ir mėgsta kalbėti 
apie pasaulio pabaigą. Vieni kitus gąsdina 
šios žemės suirimu, nors tos dienos bijo ii 
jos prisiartinimo nelaukia. Yra religinių
sektų, kurios kasmet spėja dieną ir net va
landą, tvirtindami visiems, kada turėtų 
įvykti pasaulio pabaiga. Praėjus tai dienai 
ir nieko neįvykus, jie spėlioja, ir fanatišku 
tikrumu skelbia kitą. Ir taip metai iš metų. 
Tai daro dėl to, kad nerami sąžinė prime
na nesutvarkytus su Dievu reikalus, neat
lygintas artimui skriaudas, nenuplautas 
nuodėmes ir Dievo teismo neatšaukiamą 
sprendimą. O kalbos apie pasaulio pabaigą 
sukelia nervus ir tartum visus rulygina, 
priskirdamos juos vienodam ir tam pačiam 
likimui.

Tuo tarpu Viešpats Jėzus, kalbėdamas 
apaštalams apie pasaulio pabaigą, nusakė 
daugelį ženklų, kurie įvyks prieš Jo pasi
rodymą, kartu apie tą dieną išsireikšda- 
mas: „Bet anos dienos ir valandos niekas 
nežino, nei dangaus angelai, t!k vienas Tė 
vas“. (Mat. 24, 36).

Jėzus Kristus norėjo pasakyti, kad žmo
gus susirūpintų ta diena ir tiktai savo gy
venimo dorumu, šventumu, nes ji nežino
ma. Kristus, kaip Dievas, žinoįo ir dieną ir 
valandą, bet tai nebuvo reikalinga apreikš
ti žmonėms. Žmonėms reikia tik žinoti kad 
vieną kartą bus pasaulio pabaiga, bus vi
suotinis žmonių teismas, kuriame paaiškės 
ir gerieji ir blogieji darbai, kuriame bus 
viešai parodyti išrinktieji ir pasmerktieji.

Žmogaus gyvenimas yra tik pradžia ke
lionės į amžinybę. Žinoma, nuo gyvenimo, 
nuo jo gerumo ar blogumo pi įklauso, ku
rią amžinybę žmogus pasirinks — su Die 
vu ar be Dievo. Kaip tik ir reikia rūpintis 
ne ateinančiomis bausmėmis, ne pasaulio 
pabaiga, o gyvenimo pritaikymu Evangeli
jai, kad laiminga amžinybė būtų jau šio
je žemėje užtikrinta.

Kiekvienas krikščionis tiktai viena turi 
nuolat prisiminti — gyvenimo kančios ir 
sunkumai nėra tam, kad nubaustų žmogų, 
bet kad jame sunaikintų per daug įsivyra
vusią nuodėmę. Ne iš pykčio Dievas leidžia 
žmonėms bausmių, bet iš meilės, kad žmo
gus patirtų savo sugedimo blogį ir taisytų
si.

Dievo Sūnus ateis teisti visų žmonių lai
ko pilnybėje, kuri tik Jam težinoma. Užtat 
bet koks pasaulio pabaigos spėliojimas ne
siderina su Kristaus mintimi. Nereikia tad 
bijoti tos net ir angelams nežinomos pasku 

tiniojo teismo dienos, nes toje dienoje 
krikščioniškas gyvenimas, kiekvienas pra
kaito lašas, kiekviena, kad ir mažiausia, 
pastanga įvykdyti Dievo valią žemėje bus 
atlyginta ir viešai visiems paskelbta Net 
ir tos nuodėmių į pasaulį atneštos kančios 
ir sunkenybės Dievui yra žinomos, ir „dėl 
išrinktųjų tos dienos bus sutrumpintos“ 
(Mat. 24,22). Tam būsimam teismui krikš
čionys turi ruoštis kiekvieną dieną ir va-
landą, kad amžinybės laikrodis neišmuštų 
netikėtai. „Dangus ir žemė praeis, o mano 
žodžiai nepraeis“ (Mat. 24, 35). Kristaus 
žodžiuose yra mūsų tikėjimas, ir tas tikė
jimas vienintelis neklaidingas.

k.v.k.

MIRĖ HENRIKAS BLAZAS

Brooklyne, JAV, lapkričio 1 d. mirė žur
nalistas ir visuomenininkas Henrikas Bla- 
zas (gimęs 1904 m. sausio 11 d. Rygoje).

Gimnaziją 1924 m. baigęs Kaune, lietu
vių literatūrą ir filosofiją studijavo nuo 
1924 m. Lietuvos universiteto humanitari
nių mokslų fakultete. 1928-1930 m. redaga
vo savo įsteigtąjį „Studentą“, Tarp 1929 ir 
1933 m. yra redagavęs „Naują Žodį“, „Die
ną" ir „Vapsvą“, o 1933-1938 m. savo įsteig 
tąjį „Kuntaplį“. 1938-1940 m. leido ir reda
gavo „Laiką".

1945- 1946 m. Regensburge redagavo „Lie 
tuvių Balsą“, o 1946 m. „Tremtinių Ži
nias". Nusikėlęs į JAV, 1950 m. redagavo 
„Lietuvių Kelią“, o nuo 1953 m. — angliš 
ką tarptautinės valstiečių sąjungos biule
tenį.

1943-1944 m. vokiečių kalintas Stutthofe.
1946- 1948 m. Lietuvos Valstiečių Liaudi

ninkų Sąjungos komiteto vicepirmininkas, 
o nuo 1951 m. generalinis sekretorius.

Laikraščiuose yra rašęs daug lietuvių 
kultūros ir visuomenės gyvenimo klausi
mais.

Atskiromis knygomis išleista: Poligrafi
ja, Darbas redakcijoje, Reportažai ir ko
respondencijos, Raudonasis siaubas.

MSGR. A. BACKIS PERKELTAS į 
COSTĄ RICĄ

Msgr. Audrys Bačkis perkeltas iš Mani- 
los į San Jose, Costa Ricon. Nuncijui iš
vykus į Romą, Msgr. A. Bačkis nuo lapkri 
čio 5 d. eina Apaštališkojo Sosto Charge 
d‘Affaires a.i. pareigas Costa Ricoje. x

Vykdamas į naująją paskyrimo vietą, 
Msgr. A. Bačkis buvo užsukęs į Washing
tong, Dr. S. ir O. Bačkiai, sūnaus parva
žiavimo proga, suruošė priėmimą. Jame da 
lyvavo Valstybės Departamento Baltijos 
Skyriaus viršininkas su žmona, Lietuvos ir 
Latvijos Dipl. Atstovai, Costa Ricos Mi
nisters su žmona, prel. V. Balčiūnas, Tė
vas T. Žiūraitis bei šeimos bičiulių būrys. 
Ta proga Lietuvos Atstovas ir Costa Ricos 
Ministeris palinkėjo Msgr. A. Bačkiui sėk
mės darbe naujoje paskyrimo vietoje.

JONAS AVYŽIUS

Kaimas kryžkelėje
(51)

Jis perkirto vieškelį ir pasuko į pakluo
nes: prieis prie Godos lango užuolankomis, 
kad nepajustų Meškius ir nepažadintų na
miškių.

„Tas šlykštus sukčius — jos tėvas...“ — 
pagalvojo Martynas ir nusistebėjo: nuo to 
laiko, kai prasidėjo meilės istorija su Go
da, nė karto nebuvo jam atėjusi tokia min
tis. Jis prisiminė Gaigalo išpuolį įgalioti
nių susirinkime. Prakeiktas ilgaliežuvis... 
Bet ir Goda gera...
„Tinginė. Valgo vogtą duoną, erzina žmo
nes“.

Jis neryžtingai sustojo ir užsirūkė. Ne, 
šiandien jau vėlu eiti pas Godą. Gali senis 
pabusti. O ir šiaip... su tokia nuotaika... 
Ji tuojau pastebės, ims klausinėti...

Martynas atsišliejo į beržą. Kaimas gi
liai miegojo vėsiame nakties glėbyje, liū
liuojamas švelnaus medžių ošimo. Kūdro
je be paliovos kunkavo varlės.

„Negi jau pilnatis užteka?“ — pamanė 
Martynas, pastebėjęs pro medžius pašvie
sėjusį dangų. Numetė nuorūką į kūdrą, no
rėjo eiti, bet išgirdo greitus sunkius žings
nius. Žmogus beveik bėgo. Anapus kūdros 
tiesiai ties Martynu jis stabtelėjo. Valan
dėlę sunkiai alsavo, paskui pritūpė, užside
gė pypkę ir, slėpdamas ją delne, dingo tam 
soje. I Martyną padvelkė pažįstamu taba
ko kvapu.

Martynas atšoko nuo beržo ir sukluso: 
jam pasigirdo, kad Akmens Varčios pusė
je kažkas rėkia. Vejamas kilusio įtarimo, 
pasileido į pakluones. Ir sustingo: Akmens 
Varčios pakraštyje į dangų kilo gauruotas 
ugnies krūmas.

III

Kraupūs, kupini aliarmuojančio šauks
mo plaktuko dūžiai į artilerijos sviedinio 
gilzę, pakabintą kolūkio valdybos kieme, 
ritosi per kaimą į laukus ir, kaip nekviesti 

naktibaldos ar kokie užpuolikai, laužėsi į 
vidų pro duris ir langus, versdami iš lovų 
persigandusius, užsimiegojusius, žmones.

— Kur? Kas?!
— Negi gaisras?
— Maironių Gaigalas dega!
— Dieve, Dieve...
Paskubomis užsimetę kokį drabužį, pasi

griebę kas po ranka pakliuvo, visi šoko į 
gatvę, tartum būtų užsidegę jų pačių na
mai, ir, tik atsipeikėję nuo pirmo išgąsčio, 
ginklavosi kibirais, kirviais, virvėmis ir lė
kė gaisro gesinti. Niekam per tą sąmyšį nė 
į galvą neatėjo, kad kolūkyje yra toks Pet
ras Inteligentas, nešiojąs skambų kolūkio 
priešgaisrinės apsaugos viršininko vardą, 
už kurį kiekvieną mėnesį jam priskaičiuo
jama po penkiolika darbadienių. Tačiau 
Petras prisiminė savo pareigas. Prisiminė 
ir tai, kad už laiku užgesintą objektą To- 
leikis pažadėjo komandai premijas, o ap
sileidimo atveju nubraukti darbadienius 
keliems mėnesiams.

— Vikriau, mikliau, vyrai! Gaigaliau- 
sias ugny! — šūkavo viršininkas, raginda
mas savo komandą, kuri ir taip buvo skys
toka, nes trejeto žmonių trūko. (Kašėtas 
kažkur krikštynose groja, Karanauskas 
neseniai atsigulė girtas, o Paugiukas išsi
trenkęs pas mergas). Nelabasis papynė už
sidegti sekmadienį! Aplamai, kam galėjo 
ateiti į galvą, kad būtinai šiandien kils 
gaisras... Motoriukas su šlangais, tiesa, 
paruoštas guli ratuose. Bet kažkas nukėlė 
pirmračius, o antro ugniagesių furgono iš 
viso nėra — kaip paėmė pernai gyvuliams 
vandenį vežioti, taip ir tebestovi ganyklo
je.

— Pasiutimas! Kur tuos pavalkus nuki
šo?!

— Viržis įtrūkęs.
— Ne arklininkas, o arklys. Snukį iš

daužyti.
Vyrai laksto keikdamiesi, pykdami. Pet

ras Inteligentas neberagina, nebesibara o 
tyliai dejuoja ir griežia dantį: premija su-

—— ROMANAS
degė. Tikriausiai! O gal ir priešgaisrinės 
apsaugos viršininko darbadieniai...

Orą perskrodė sirenos kauksmas. Ar
čiau, arčiau. Ėmė tolti. Viešvilės ugniage
siai nulėkė. Uch, ne tik premija su darba
dieniais, pats gali sudegti iš gėdos.

— Nebėra ko bevažiuoti, Petrai...
— Tylėk, kreiva diplomatija!
Sušoko visi į ratus, kuriuose motoriukas 

vandeniui perpumpuoti. (Velniop antrąjį 
furgoną!) Nulėkė. Švilpdami, šūkaudami. 
Šuoliuojančių arklių prunkštimas ir veži
mo bildesys prašoko net Viešvilės ugnia
gesių sukeltą triukšmą. Tačiau tuo visas 
žygis ir baigėsi, nes nei vieniems, nei ki
tiems nebuvo daugiau ką veikti: anksčiau 
atbėgę žmonės dar suspėjo šliukštelti ke
letą kibirų vandens, nutempti kabliu į šalį 
iš sienos išluptą rąstą, o ugniagesiams be
liko smilkstančių nuodėgulių krūva, tarp 
kurių šiurpiai stūksojo pajuodusi duon
kepė krosnis ir nuvirtusio dūmtraukio li
kučiai.

Gaigalas sėdėjo už tvoros, atsukęs nu
garą į gaisravietę, ir smelkė cigaretę. Žmo
na su klykiančiu kūdikiu glėbyje blaškėsi 
po-kiemą kaip pamišusi ir visą laiką karto
jo vieną ir tą patį:

— O Viešpatie Dieve! Apsaugok, gel
bėk... Ką dabar darysime... O Viešpatie 
Dieve! Apsaugok, gelbėk...

Kleme Stribokas, pusgirtis iš vakaro, vi
siems rodė apsvilusius kailinius, kuriais 
užsiklojęs gulėjo ant tvartelio, ir pasakojo, 
kaip pajutęs degant, kaip'šokęs per ugnį 
ant žemės, išleidęs į kiemą gyvulius ir pa
žadinęs brolį su broliene.

— Tikra laimė, tamstyte. Būtų visi su
spirgėję, — paguodė Robinzonas.

Prikibilkščiavo Strazdų Vincė. Paskuti
niu metu jis miegodavo kolūkio tvarte, kur 
turėjo įsitaisęs savo dirbtuvėlę. Vincė bu
vo susigyvenęs su mintimi, kad Gaigalų 
lūšna netrukus jam atiteks, ir dabar nuo
širdžiai gailėjosi sužlugusio sandėrio.

— Nereikėjo man persikraustyti į tvar
tą, — pasakė nusiminęs.

— Taip, būtum apmyžęs ir užgesinęs, — 
nusikvatojo Stribokas.

— Vincė nerūko naktį, — reikšmingai 
pastebėjo Šileika nusižiovaudamas.

Stribokas sumišęs trūktelėjo petį: nega
lėjo prisiminti, buvo ant tvartelio užside
gęs cigaretę, ar ne.

Priėjo Lapinas. Iš kaimo atbėgo pasku
tinis, neberado ką gesinti, ir vis dėlto 
pliūptelėjo ant nuodėgulių keletą kibirų 
vandens. Jo veido išraiška buvo gedulinga.

— Nėra gaisro be kibirkšties, nėra, — 
dejavo, čiupinėdamas kairį ūsą, apsvilusį 
per didelį uolumą. — Ugnis lieka ugnimi. 
Nuo cigaretės ar nuo degtuko. Neatsargu
mas... Bet ką bepadarysi? Gerai, kad pats 
nesusidegino, o ir gyvulėliai išliko gyvi.

— Vištos sudegė, — atsiliepė iš būrio.
— Vištos! — Lapinas paniekinamai nu- 

sispiovė. — Jei Gaigalienė nepasididžiuos, 
ateis, duosiu kiaušinių; išsiperins ne kokių 
vištgaidžių, o tikrų lehornų. Ne apie vištas 
galvokim, apie žmones. Kur Gaigalams dė
tis?

— Į durpyną, — išsišiepė Šileika. — Se
niai ten ruošės.

Kažkas prunkštelėjo, bet, pajutęs nepri
tariančią tylą, tuoj užsičiaupė.

— Nesijaudink, Šileika, — atsiliepė Ar
vydas, nepastebimai atsiradęs prie gaisra
vietės. — Kolūkis pasirūpins, kad Gaiga
lams nereikėtų padegėliais eiti.

— Žinoma...
— Kaipgi...
— Reikia žmogui padėti, — pasigirdo 

keli balsai, bet neradę pritarimo, nuščiuvo. 
Liepgirių vyrai tylėdami žvilgčiojo vienas 
į kitą. Lapinas ilgai ir atsidėjęs krapštė 
prie tabokmakio pritaisytu virbeliu pypkę.

— Neblogai, bral, — pirmas atsiliepė 
Pomidoras. — Turint tokį niekam vertą 
laužą, koks buvo Gaigalo, verta paprašyti 
Striboką, kad pamiegotų su cigarete ant 
šiaudų...

— Taigi, kas kaltas, o kas iš savo kiše
nės mokės.

— Turėkit gėdą, žmonės! — Lapinas pa
galiau iškrapštė pypkę. Blėstančio gaisro 
atspindžiai apšvietė jo pasipiktinusį veidą 
ir nervingai šokinėjančias ūsų šluoteles. 
— Niekas nežino savo dienos, valandos, mi 
nutės. Viešpats Dievas vienam nueidamas, 
kitam pareidamas. Nekaskim duobės savo 
artimui, oi,< nekaskime, nes galime patys 
įkristi. Vot Gaigalas. Gąsdino kitus raudo
nu gaidžiu, o tas gaidelis patį sulesė...

Martynas stovėjo nuošaly, nesikišdamas 
į vyrų kalbą. Visa, kas darėsi aplinkui, 

jam atrodė kaip slogus košmaras. Kartas 
nuo karto, įgriuvus perdegusiam rąstga
liui, kibirkščių spiečius plyksteldavo į juo
dą dangaus bedugnę; atsigavusi ugnis ryš
kiau apšviesdavo žmonių būrelį, išplėšda
ma iš tamsos margą beržo liemenį, akme
nų krūvą ir dalį tvoros, už kurios sėdėjo 
Gaigalas. Bet štai jis atsistojo, pasipurtė 
kaip arklys, išbridęs iš vandens, ir pasuko 
prie gaisravietės.

Visi nuščiuvo.
— Šildotės, rupūžės, a? — paklausė 

springstančiu balsu. — Gražu pasižiūrėti, 
kai kaimyno pirtis dega? Ko tylite? Lapi
nai, gyvate, gal tau nelinksma, pasakysi?

Lapinas suniurzgėjo, kaip skęstantis 
šiaudelio griebėsi savo pypkės.

— Duok užsirūkyti, Klemai, — paprašė 
Stribokas. — Savo pabaigiau.

Gaigalas užsimojo ir iš viso vieko tren
kė broliui antausį.

— Žinau, kad pabaigei, gyvate . 
Stribokas nusirito ant žemės.
— Atsipeikėk, Gaigalai! — sušuko Ar

vydas.
— Užtaigi, — atgijo Lapinas. — Kam 

daužytis? Pasitaikė žmogui. Kiekvienam 
gali pasitaikyti. Negi tyčia...

— Tylėk, Lapinai! Kam kalbėti, c tau ty 
lėti! — pasigirdo isteriškas riksmas nuo 
šulinio.

Visi apstulbę atsigręžė: per kiemą arti
nosi Martynas.

— Lauk iš čia, seni! Namo, kiaule! Dink 
greičiau iš akių, biaurybe! — šūkavo Mar
tynas, mosuodamas kumštimis. Jo paišinas 
veidas buvo iškreiptas pašėlusio pykčio, lū 
pų kampučiuose baltavo putos.

— Ką aš tau blogo, Martynai, ką?.. — 
sustenėjo Lapinas, traukdamasis atatups
tas.

— Rankų pasišildyti atėjai! —- sustaugė 
Martynas. — Kad tavęs čia nė kvapo!..

— Martynai... Kas tau? — Arvydas su
čiupo jį už pakarpos ir pasuko veidu į sa
ve.

Martynas pažvelgė apdujusiomis akimis 
į Toleikį, į nustebusius žmones ir staiga 
atsipeikėjo. Sugniaužti kumščiai nusviro, 
pečiai nusmuko žemyn. Stovėjo prieš vy
rus susigėdęs, išsekintas pykčio priepuo
lio ir drebėjo kaip į žabangas pakliuvęs 
žvėrelis.

— Ko pasiutai be velnio, kad tave kur 
kots? — nusistebėjo Grigas.

(Bus daugiau)
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ULTIMATUMAS, KURIS PAREIKALAVO 
NEBE PĖDOS ŽEMĖS...

Birželio 15 dienai vos prasidedant, tarp 
1 ir 2 vai. nakties, pradėjo rinktis lemiamo 
posėdžio kviestieji. Gautos telegramos iš
šifravimas užtruko. Pirmiau buvo pasiųsti 
j prezidentūrą tik patys reikalavimai, o ne
trukus ir visa iššifruota telegrama. Tai bu
vo ne kokie paprasti reikalavimai, bet la
bai griežtas šio turinio ultimatumas:

Po paskutiniu metu Maskvoje įvykusių 
pasikalbėjimų tarp Sovietų Sąjungos Liau
dies Komisarų Tarybos pirmininko V. M. 
Molotovo ir Lietuvos Ministrų Tarybos pir 
mininko Merkio, o taip pat ir Lietuvos už
sienio reikalų ministro Urbšio, sovietų vy
riausybė konstatuoja šių faktų tikrumą:

1. Pastaraisiais mėnesiais Lietuvos val
džios organai pagrobė eilę kareivių iš so
vietų kariuomenės įgulų, stovinčių Lietu
vos teritorijoje pagal Sovietų Sąjungos ir 
Lietuvos savitarpinės pagalbos sutartį, 
kad kankinimais išgautų iš jų sovietų val
džios karines paslaptis. Nustatyta, kad ka
reivis Butajevas buvo ne tik pagrobtas, bet 
vėliau ir lietuvių policijos nužudytas, kai 
sovietų valdžia pareikalavo jį grąžinti. 
Dviems pagrobtiems sovietų kareiviams, 
Pisarevui ir Šmargonecui, pavyko pabėgti 
iš juos pagrobusios ir kankinusios polici
jos. Pagrobtas kareivis Sutovas iki šio lai
ko dar nesurastas. Tuo būdu Lietuva siekė 
padaryti sovietų kariuomenės įgulų buvi
mą Lietuvoje nepakenčiamą. Tatai liudija 
dar ir šie paskutiniųjų dienų faktai: gau
sūs areštai ir išsiuntimai į koncentracijos 
stovyklas Lietuvos piliečių, dirbančių so
vietų įgulose, kaip skalbėjos ir kiti, o taip 
pat masiniai areštai techninių darbininkų, 
dirbančių prie kareivinių statybos. Tokios 
niekuo nepagrįstos ir nedraudžiamos repre 
sijos prieš Lietuvos piliečius, tarnaujan
čius sovietų įgulose, turi tikslą ne tik pa
daryti neįmanomą sovietų kariuomenės gy 
venimą Lietuvos teritorijoje, bet ir ugdyti 
nedraugiškus santykius su sovietų kariuo
mene ir paruošti jos užpuolimą.

Visi šie faktai liudija, kad Lietuvos vy
riausybė yra šiurkščiai pažeidusi jos su So 
vietų Sąjunga sudarytą savitarpinės pagal 
bos sutartį ir ruošia užpuolimą sovietų įgu 
lų, esančių Lietuvoje pagal šią sutartį.
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KALĖDINIAI SIUNTINIAI !
Mieli tautiečiai, nudžiuginkite artimuosius Lietu

voj, pasiųsdami jiem dovanėlių Kalėdoms ir N. Metams!
Mes esame sudarę tris specialius didžiai vertingus 

šventinius siuntinius, kurių kaina Jums bus visai priei
nama 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 31 jardo; nepermatoma nailono medž. 
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. ško
tiškos vilnos nertinis TIK UŽ £33.0.0 SU PASIUNTIMU IR MUITU!

Kalėdinis S (taigmeninis) II
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 
IR MUITU!

Kalėdinis D(ovaninis) III
Angį. viln. medž. vyr. arba mot. eilutei — 31 jardo; medžiaga šiltai, 
gražiai mot. suknelei — 4 jrd.; sunkaus itališko šilko medž. suknelei 
— 4 jrd.; šilkinė skarelė; 2 poros nailono koj. ir 2 sv. šokolado TIK 
UŽ £20.0.0 SU PASIUNTIMU IR MUITU!

Be to, tebesiunčiame mūsų populiariuosius standartinius siun
tinius V-3, 101 jrd. viln. kostiuminės medž., už £16.15.0; N-4, 16 jrd. 
keturioms suknelėms nailoninės nepermatomos medž., už £15.0.0; 
P-3, 6 jrd. vilnonės medž. dviem, paltams ir 31 jrd. vilnonės medž. 
išeiginiam kostiumui, už £25.0.0; NMSK, 3 nertiniai, 3 išeig. marški
niai, 3 viln. skarelės ir viena atkarpa 31 jrd. kostiumui už £25.0.0; 
ir M-13, aukšto kaloriteto 22 ibs, maisto siunt. už £10.0.0.

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. 
Siųskit užsakymus, reikalaukit pavyzdžių ir kainininkų:

BALTIC STORES LTD
(Z. JURAS)

421, HACKNEY ROAD, LONDON, E.2.
Teief. SHO 8734

Seniausioji šioje srityje lietuvių firma. Greitas, garan
tuotas ir gavėjo parašu patvirtintas pristatymas! 
Atstovai: Anglijoje — A. Kuzmickas, 31 Milton St., Eccles, 
Manchester. JAV — L. Venckus, 7030, So. Talman Ave., Chicago, 
Ill. Australijoje — K. Stankūnas, 5 Markwell St., Brisbane, Qnland. 
Kanadoje — A. Kusinskis, 124 Park St., Sudbury, Ont.

ALEKSANDRAS MERKELIS

2. Tuoj pat po savitarpinės pagalbos su
tarties sudarymo Lietuvos vyriausybė įsto
jo į karinę sąjungą su Latvija ir Estija, pa 
keisdama vadinamąją Baltijos Entantę, ku
rioje karinę sąjungą turėjo Latvija su Esti 
ja, į trijų valstybių karinę sąjungą. Sovie
tų Sąjunga yra įsitikinusi, kad ši karinė są 
junga yra nukreipta prieš ją. Prisidėjus 
Lietuvai prie karinės sąjungos, sutvirtėjo 
nuo Sovietų Sąjungos slepiami ryšiai tarp 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos generalinių 
štabų, žinoma taip pat, kad nuo 1940 metų 
sausio mėnesio yra leidžiamas anglų, pian- 
cūzų ir vokiečių kalbom s tos karinės są
jungos spaudos organas —Revue Baltique.

Visi šie faktai liudija, kad Lietuvos vy
riausybė grubiai pažeidė Sovietų Sąjungos 
ir Lietuvos savitarpinės pagalbos sutartį, 
kuri abiems šalims draudžia sudarinėti 
bet kokias sąjungas arba dalyvauti koali
cijose, nukreiptose prieš vieną kurią su
tartį pasirašiusių šalių.

Visi šie Sovietų - Lietuvių sutarties pa
žeidimai ir nedraugiški Lietuvos vyriausy
bės veiksmai santykiuose su Sovietų Sąjun 
ga kartojasi, nors Sovietų Sąjunga veda 
ypačiai geros valios kupiną ir prolietuviš- 
ką politiką, atidavus, kaip žinoma, savo 
iniciatyva Lietuvai Vilniaus miestą ir jo 
sritį.

Sovietų vyriausybė, matydama, kad pa
naši būklė ilgiau tęstis negali, laiko abso
liučiai būtinu ir neatidėtinu:

1. Kad būtų atiduoti teismui vidaus rei
kalų ministras gen. Skučas ir Saugumo De 
partamento direktorius Povilaitis, kaip tie
sioginiai kaltininkai provokacinių veiksmų 
prieš sovietų kariuomenės įgulas Lietuvo
je;

2. Kad tuoj būtų sudaryta Lietuvoje to
kai vyriausybė, kuri būtų pasiruošus ir pa 
jėgtų patikrinti garbingą Sovietų - Lietu
vos savitarpinės pagalbos sutarties vykdy
mą ir energingą šios sutarties priešų su- 
draudimą;

3. Kad tuoj pat būtų patikrintas laisvas 
praleidimas į Lietuvos teritoriją sovietų 
kariuomenės dalinių, jų paskirstymas Lie
tuvos centruose tokiu kiekiu, kurio pakak-

sutemos
tų laiduoti Sovietų - Lietuvių savitarpinės 
pagalbos sutarčiai vykdyti ir užkirsti kelią 
provokaciniams veiksmams, nukreiptiems 
prieš sovietų įgulas Lietuvoje.

Sovietų vyriausybė laiko šių reikalavi
mų patenkinimą elementarine sąlyga, kad 
Sovietų - Lietuvių savitarpinės pagalbos 
sutartį būtų galima sąžiningai ir garbingai 
vykdyti.

Sovietų vyriausybė laukia Lietuvos vy
riausybės atsakymo iki birželio 15 dienos,
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VOKIETIJA 1965 METAIS
NAUMIESČIO ŽUDYNIŲ FIASKO

Paskutinė nacišką Vokietijos praeitį lie
čianti byla yra ypač būdinga dabartinei 
vokiečių tautos dvasinei būsenai pažinti. 
Prokuratūra tardymą pradėjo ne buvu
siems žmogžudžiams, bet buvusiems... pri
siekusiesiems teisėjams, nedrįsusiems ar
ba nenorėjusiems žmogžudžių pavadinti 
žmogžudžiais. Byla mums įdomi ir dėl sa
vo lietuviško aspekto.

1941 metais SS kavalerijos dalinys, ku
riam priklausė Werner Scheu ir Kari Stru
we, Naumiestyje išžudė 200 žydų tautybės 
Lietuvos piliečių. Scheu tada savo rankom 
nužudė, mažiausia, keturis, o Struwe vieną 
žmogų. 1961 metais prisiekusiųjų teisme 
gydytojas Scheu aiškinosi, kad jis skerdy
nėse dalyvavęs „mediciniškais“ tikslais, sa 
vo aukas šaudęs „iš pasigailėjimo“, prieš 
tai joms tik liepęs „išsivilkti švarkus, nes 
reiche juk siautė tekstilės gaminių trūku
mas“.

Neatsižvelgdamas į kaltinamųjų prisipa
žinimą, prisiekusiųjų teismas Scheu nu
baudė 6 metams, o Struwe 5 su puse metų 
sunkiųjų darbų kalėjimo, tik ne už žmog
žudystes, bet už „pagalbą žmogžudystėje“. 
Aukštesnysis teismas sprendimo nepatvir
tino ir bylą liepė spręsti iš naujo. Kitos su
dėties prisiekusiųjų teismas 1964 m. bylą 
persvartė ir bausmes padidino iki 10 bei 9 
metų kalėjimo. Tačiau ir šie prisiekusieji 
užsispyrę laikėsi pažiūros, kad nuteistieji 
nėra žmogžudžiai, o tiktai „padėjėjai“, ne
žiūrint fizinės žmogžudystės įrodymo, pa
čių nuteistųjų prisipažinimo ir aukštesnio
jo teismo pabarimo už ankstyvesnįjį spren 
dimą. Pripažinus nuteistuosius žmogžu
džiais, pagal baudžiamojo kodekso nuosta
tus, prisiekusieji būtų turėję skirti baus
mes iki gyvos galvos (V. Vokietijoje mir
ties bausmė yra panaikinta). O to prisie
kusieji, matyt, kaip tik ir norėjo išvengti. 
Pagaliau, kantrybės netekęs, aukštesnysis 
teismas bausmes savo keliu padidino iki 
gyvos galvos kalėjimo.

Prisiekusiaisiais teisme tarnavo tipiški 
žemesnėsės stratos vokiečių visuomenės at 
stovai: kalvis, kepėjas, laivų statytojas, 
prekybininkas, ūkininkas ir gatvių valyto
jas. Nė vienas jų nebuvo naciu! Tačiau na
ciškus žmogžudžius deramai nubausti jie 
nesugebėjo arba nenorėjo. Kantrybės nu
stojo ir prokuratūra. Susiradusi atitinka
mus paragrafus, ji buvusius prisiekusiuo
sius pradėjo tardyti, juos kaltindama už 
„valdinių pareigų piktnaudojimą“.

Naumiesčio byla yra tipiška. Prisieku
sieji teismuose kaip taisyklė nacių nusikal
tėliams stengėsi taikyti pačias švelniausias 
baudžiamojo kodekso numatytas aplinky
bes. Tai puikiai iliustruoja dabartinę vo
kiečių tautos daugumos dvasinę būseną, 
kuri savo keliu formuoja ir jos politinį pa
vidalą.

Vakarų vokiečių antikomunistiškumu 
abejoti netenka. Komunizmą jie pažino be
tarpiškai. Milijonai vokiečių karių, įsiver
žę į Sovietų Sąjungą, asmeniškai pamatė 
komunistinės valstybės skurdžią buitį. Ko
munistinį brutalumą savo kailiu yra pa
tyrę šimtai tūkstančių buvusių sovietų ka
ro belaisvių. Rytų Vokietija pagaliau ir 
šiandieną tebėra valdoma komunistinio 
režimo. Betarpiškai pažinę bolševikinę tik
rovę, vokiečiai vis dar yra linkę pastarojo 
karo rytų frontą laikyti kilniu „kryžiaus 
žygiu, ginant vakarų kultūrą“, o nacių nu
sikaltimus užfrontėje vertinti tik kaip įvy
kius „tarp kitko“, karo laikais „neišvengia 
mus“ ir todėl šiandieną pamirštinus.

Šitas vakarų vokiečių antikomunistišku- 
mas taipogi prisideda prie socialdemokra
tų rinkiminės nesėkmės. Naciai, katalikai, 
buržuazinės partijos dešimtmečiais savo 
propagandoje skleidė mintį, kad skirtumas 
tarp komunistų ir socialdemokratų tėra 
tariamasis, bet ne esminis. Marksistinės 
socialdemokratų ištakos perdėm buržuazė- 
jančioje vakarų vokiečių visuomenėje taip 
pat atrodo įtartinos. Kaimuose, kur klebo
nų ir pastorių įtaka vis dar yra didelė, so
cialdemokratai daugelio balsų neteko ir 
dėl savo antiklerikalinės praeities (did
miesčiuose SPD paprastai laimi). Aplamai, 
giliai įsidiegęs vokiečių buržuazijos kon
servatyvumas ir per genkartes įskiepytas 
paklusnumas „valdžiai“ socialdemokra
tams lieka sunkiai peržengiama kliūtis. 
„Kaip gi galima revoliucijos tikėtis vokie
čiuose“, kartą samprotavo Stalinas, „jeigu 
jie netgi po žolę vaikščioti nedrįsta.“ Iš 
tikrųjų Vokietijos parkuose prie žolynų vi 
sur yra iškabos, kad juos peržengti esą už
drausta, ir vokiečiai to draudimo skrupu

10 valandos ryto. Atsakymo nedavimas iki 
to termino bus laikomas atsisakymu paten 
kinti aukščiau nurodytus Sovietų Sąjun
gos reikalavimus.

Perskaičius Sovietų Sąjungos vyriausy
bės Lietuvai įteiktą ultimatumą, posėdžio 
dalyviai buvo tartum apstulbę. Edmundo 
Burkes žodžiais tariant, an event has hap
pened, upon which it is difficult to speak, 
and impossible to be silent.

Pirmasis prabilo respublikos prezidentas 
A. Smetona. Jis visai nelietė ultimatumo 
pirmosios dalies, iškeliančios priežastis, 
privertusias Sovietų Sąjungą pasiųsti Lie
tuvos vyriausybei šį ultimatumą, kurį su

lingai paiso, žolynų nemindžiojančiai vo
kiečių buržuazijai revoliucinė socialdemo
kratų praeitis iš tikrųjų yra sunkiai su
virškinamas kąsnis.

Iš tikro socialdemokratai jau seniai ne
teko savo revoliucingumo. Jų ištikimybė 
demokratiniam parlamentarizmui yra aiš
kiai uždokumentuota. Vėlyvojo kapitaliz
mo gamybiniai santykiai, technologinė pra 
monės revoliucija, vartotojams patenkinti 
tarnaujantis liaudies ūkis radikaliai pakei 
tė ir visuomenės stratifikaciją ir tuo pačiu 
tradicinę klasių kovos sampratą padarė ne 
begyvenimišką. Skirtybės tarp darbininki
jos ir smulkiosios buržuazijos praktiškai 
išnyko, o proletariato sąvoka natūraliai iš
siplėtė į tarnautojus bei aplamai milijonus 
„baltarankių“ darbėmių. Devynioliktojo 
amžiaus stiliaus marksistiniai šūkiai, ku
riais socialdemokratai praeityje vadovavo
si, liko nebetikroviški. Išsivysčiusios pra
monės kraštuose .(plg. socialdemokratus 
Skandinavijoje arba darbiečius Britanijo
je) socialistinės partijos prie besikeičian
čios tikrovės prisitaikė dar prieškariniais 
laikais. Vokiečių socialdemokratai galuti
nai persiorientavo 1959 metais, Bad Godes 
berge paskelbę naują savo partijos progra 
mą.

Godesbergo programa suredaguota be 
marksistinės terminologijos, atsisakyta jo
je nuo pagrindinių mokslinio socializmo 
postulatų; SPD (Sozialdemokratische Par- 
tei Deutschlandš) visuomet prisistato ne 
vien tiktai darbininkiją, bet visą tautą at
stovaujanti partija. Pakeitė socialdemokra 
tai ir savo politinę taktiką. Norėdami bal
suotojus įtikinti, kad jie yra visiškai kom- 
petetingi valstybės vairą paimti į savo 
rankas, kad jie valstybiškai yra pilnai su
brendę, socialdemokratų frakcija parla
mente laikėsi labai nuosekliai, savo laiky
sena vyriausybei kone pataikaudami. So
cialdemokratai uoliai ir kruopščiai dalyva
vo visose specialybinėse parlamento komi
sijose, aktyviai bendradarbiavo ruošiant 
įstatymų projektus ir ilgainiui pradėjo pa
miršti svarbiausią opozicijos pareigą demo 
kratiniame parlamente, būtent, oponavi
mą, o tuo pačiu ir vyriausybės kontrolę. Su 
sidarė nenormali padėtis, kai įvairias vie
šojo gyvenimo blogybes, nekonstitucinius

DIEVO KARALYSTĖS ŽINIOS
(9)

Sugrįžimas iš pragaro
Norint būti pilnai pasitikrinusiems, kad 

Biblijos pragaras nėra vieta amžino kanki
nimo, kaip mums pasakodavo tradiciniai 
teologai, pažiūrėkime į Apreiškimo 20:13 ir 
14. šitoje vietoje graikų žodis hades pasi
rodo paskutinį kartą Biblijoje ir yra išvers 
tas pragaras. Mes paduodame . ištrauką: 
„Jūra atidavė joje buvusius mirusiuosius, 
mirtis ir pragaras (hades) davė savo mi
rusius, kurie juose buvo, ir kiekvienas bu
vo teisiamas pagal jo darbus. Ir pragaras 
bei mirtis buvo įmesti į ugnies ežerą. Tai 
yra antroji mirtis“.

Tyrinėjant ką tik paminėtą šventraščio 
vietą, pasirodo trys įžymūs dalykai. Pir
mas, kad Biblijos pragaras nėra amžina 
piktųjų arba šventųjų buveinė, nes pasa
kyta, kad ji atidavė savo mirusiuosius. Ant 
ras: kad Biblijos pragaras nėra ugnies eže
ras (tvenkinys). Trečias: kad tie, kurie bu
vo pragare, buvo numirę, negyvi ir nega
lintys jausti kančių, apie kokias buvo vi
duramžiuose pasakojama, kaip apie baus
mę pasmerktiesiems.

Kaip jau buvo aiškinama, čia turime pas 
kutinį prisiminimą apie pragarą Biblijoje; 
o čia pasakyta, kad šita vieta arba stovis 
pasidarė visai tuščia ir dėl to buvo įmesta 
į simbolinį ugnies ežerą ir sunaikinta. Ug
nis yra vienas iš mokslininkams žinomų su 
naikinimo priemonių. Todėl čia Viešpats 
naudojo ugnį kaip paveikslą arba simbolį, 
parodant, kad hades, t.y. mirties padėtis, 
į kurią žmonija pateko Edene pirmųjų gim 
dytojų nusidėjimu, pagaliau bus visiškai 
sunaikinta. — 1 Kor. 15:26.

Pragaro raktai
Apreiškimo 1:18, paties Jėzaus žodžiuo

se, vėl yra paduotos mintys, kad pagaliau 
pragaras turės atiduoti savo mirusius. Jc 
žodžiai yra tokie: „Aš gyvasis; aš buvau 
numiręs, ir štai esu gyvas per amžių am
žius ir turiu mirties ir pragaro raktus“. 
Raktai naudojami atrakinti durims arba 
vartams. Savo mirtimi Jėzus nusipirko ši
tuos pragaro ir mirties raktus. Taip jis įsi

daro trys reikalavimai. Tai, kas dėstoma 
ultimatumo pirmojoje dalyje, nei pačiam 
respublikos prezidentui, nei vyriausybei ne 
buvo jokia naujiena: tuos dalykus Moloto
vas, kalbėdamasis su Merkiu ir Urbšiu, 
nuolat kartojo. Tai buvo neteisingi, be jo
kio pagrindo Lietuvos vyriausybei daromi 
kaltinimai, stengiantis juos remti įvairiais 
prasimanymais, faktų iškraipymais, ar sa
votišku, tik savo keliamiems reikalavi
mams palankia prasme jų aiškinimu. Tais 
tariamais Lietuvos vyriausybei kaltini
mais Sovietų Sąjunga norėjo ' užmaskuoti 
savo smurtą.

(Bus daugiau)

pilietinių teisių varžymus, visokias aferas 
viešumai pirmiausiai atidengdavo ir su to
kiomis blogybėmis kovodavo ne parlamen
tarinė opozicija, bet spauda ir televizijos
komentatoriai. Senų demokratinių tradici
jų kraštuose, sakykime, tokioje Britanijo
je panaši nenormali padėtis būtų sunkiai 
įsivaizduojama. Tokia partijos taktika pa
tenkinti nebuvo nė platesni SPD kadrai. 
Drausminga socialdemokratų frakcija to
kios taktikos betgi nuosekliai laikėsi, tikė
damasi tuo būdu visuomenėje įdiegti „vals 
tybiškesnį“ partijos įvaizdį, nes, nelaimė
jusi smulkiosios buržuazijos palankumo ir 
balsų, SPD neturėjo ir neturi galimybių 
laimėti parlamentarinę daugumą.

Drastiškai socialdemokratai nusigręžė ir 
nuo antiklerikalizmo. SPD delegacija lan 
kėši Vatikane ir pamaldžiai bučiavo popie
žiaus žiedą, partinėje spaudoje ir parla
mento debatuose skrupulingai susilaikyta 
nuo bet kokios bažnytinės hierarchijos kri
tikos, partinėje publicistikoje pradėta siste 
mingai girti „pozityvus“ bažnyčios vaid
muo.

Žemutinė Saksonija, kurios regionalinei 
vyriausybei socialdemokratai vadovauja, 
su Vatikanu pasirašė konkordatą, kuriuo 
katalikams buvo garantuota teisė steigti 
valstybės lėšomis išlaikomas konfesines 
mokyklas. Konkordato pasirašymas kraš
te, kuriame katalikai net nesudaro gyven
tojų daugumos ir kuris, kai kurių teisinin
kų nuomone, neatitinka konstitucijos de
klaruotam bažnyčios atskyrimui nuo vals
tybės, iš tikrųjų buvo politinė staigmena. 
Konkordatui oponavo ir prieš jo pasirašy
mą protestavo ne tiktai liberalai, bet peda
goginių institutų profesoriai, mokytojų or
ganizacijos, studentija ir profesinės są
jungos (unijos). Pažymėtina, kad nebuvo 
kovojama prieš konkordatą kaip tokį, bet 
prieš atskirus jo paragrafus, suteikiančius 
bažnyčiai teises kištis į švietimo reikalus, 
kuriuos demokratinės santvarkos pluralis- 
tinės visuomenės valstybėje iki šiol dar ne 
buvo girdėtos. Vyskupams, pavyzdžiui, su 
teiktos veto teisės skiriant mokytojus į 
valstybines mokyklas, kuriose mokinių 
dauguma yra katalikiška. Su partijos vado 
vybės palaiminimu socialdemokratų vado- 
dovaujama Žemutinės Saksonijos vyriausy 
bė konkordatą vis dėlto pasirašė.

Šitas forsuotas socialdemokratų anti - 
antiklerikalizmas taktiškai pastaruosiuose 
rinkimuose dalinai apsimokėjo: didžiausio

(Nukelta į 4 psl.)

gijo dievišką įgaliojimą atrakinti didįjį 
mirties kalėjimą ir išlaisvinti belaisvius; o 
ištrauka, kurioje pasakyta, kad „mirtis ir 
pragaras atidavė mirusiuosius, kurie juose 
buvo“, parodo, kad tikrai taip turės įvykti.

Kad Jėzus dabar turi Dievo įgaliojimą 
prikelti numirusius, parodo taip pat žo
džiai Apaštalo Povilo Rom. 14:9, kur yra 
pasakyta: „Juk tam Kristus numirė ir pa
sidarė gyvas, kad jis būtų mirusiųjų ir gy
vųjų Viešpats“. Taigi, būdamas mirusiųjų 
Viešpačiu, jis žadėjo panaudoti savo oficia 
lų įgaliojimą ir galybę — „pragaro rak
tus“, sugrąžinti pasaulio į gyvenimą. Tą 
pareiškimą patvirtina dar kiti Viešpaties 
žodžiai, kurie parašyti Jono 5:28, 29: „Ne
sistebėkite tuo, kad ateina valanda, kurią 
visi esantieji kapuose išgirs Dievo Sūnaus 
balsą ir išeis; kurie darė gera, prisikelti į 
gyvenimą, kurie pikta darė, prisikelti į 
teismą“.

šitas išvedimas mirusiojo pasaulio iš 
šeolio arba iš hades, paliks pragarą, kaip 
parodo Apr. 20:14, skirtą sunaikinti. Nau
jojo Testamento rašytojams tai nebuvo 
nauja mintis, nes apie tai buvo seniai pra
našauta Senajame Testamente. Per prana
šą Ozėją Viešpats yra pasakęs: „Aš išgelbė 
siu juos iš mirties (grabo) galios, išvaduo
siu juos iš mirties. Mirtie, aš būsiu tavo 
maras; o kape (šeoli), aš būsiu tavo sunai 
kintojas. Pasigailėjimas bus paslėptas nuo 
mano akių“. (Ozėjo 13:14). Įsidėmėkime, 
kokį palaimintą užtikrinimą pateikia 
mums šis tekstas: „Pasigailėjimas bus pa
slėptas nuo mano akių“, čia pasakyta, kad 
Viešpats yra galutinai nutaręs sunaikinti 
mirtį ir pragarą. Esame pilnai užtikrinti, 
kad tokios bus meilingojo Dievo tikslų pa
sekmės nupuolusios žmonijos naudai.

(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
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Europos lietuviu kronika
LIETUVIŠKOS PAMALDOS
ROCHDALE — lapkričio 28 d., 12 vai.
LEICESTER — lapkričio 28 d., 12 vai.
NORTHAMPTON — gruodžio 5 d., 12 vai., 

katedroje.
NOTTINGHAM — lapkričio 28 g. ir gruo

džio 5 d., 11 vai., 16 Hound Rd.
KETTERING — gruodžio 12 d., 12 vai. 
MANCHESTER — 28 lapkričio, 10.30 vai. 
ECCLES — 12 gruodžio, 12.15 vai.
BRADFORD — gruodžio 5 d., 12.30 vai.
NOTTINGHAM — gruodžio 12 d., 12.30 v., 

St. Patrick'o bažn.
BRADFORD — gruodžio 19 ir 25 d. — pir

mąją Kalėdų dieną — 12.30 vai.
ROCHDALE — gruodžio 26 d., 12 vai.

LONDONAS
KARIUOMENĖS ŠVENTĖ

Lapkričio 27 d., šeštadienį, Londono lie
tuvių parapijos choras Parapijos salėje 
(345 A Victoria Park Rd., London, E.9) ruo 
šia Kariuomenės šventės minėjimą.

Programoje: trumpas žodis, o vėliau bus 
kartojama V. Alanto 2 veiksmų pjesė „Ky
la vėtra ūkanose“.

Pradžia 7.30 vai.

FEDERALISTŲ KONGRESAS
Spalio 19-29 d.d. Londone, gen. Sikors

kio Instituto salėje, posėdžiavo Vidurinės 
Europos Federalistų kongresas, kuriame 
dalyvavo egzilų atstovai iš tų kraštų, kurie 
yra tarp Baltijos, Juodosios ir Adrijos jū
rų. Lietuviams atstovavo R. Baublys ir J. 
Vilčinskas, latviams — rašyt. P. Aigars.

Kongresas pasisakė už laisvo apsi
sprendimo teisę tautoms, kurios yra atsto
vaujamos organizacijoje, ir už teisę nepri
klausomybę atgavusioms valstybėms, esan 
čioms šiame Europos rajone, prisijungti 
prie Vakarų Europos ekonominės sąjungos 
— Common Market.

Kongrese taip pat dalyvavo atstovai iš 
giminingų organizacijų Prancūzijoje, Olan 
dijoje ir D. Britanijoje. Nutarta įsteigti 
jaunimo sekciją. (j)

COVENTRY
KARIUOMENĖS ŠVENTĖS MINĖJIMAS 

SU KONCERTU
DBLS Coventrio skyriaus valdyba lap

kričio 27 d., šeštadienį, 6 vai. vak., Co-ope
rative Hall, Walsgrave Rd., rengia

Kariuomenės šventės Minėjimą.
Programoje. trumpa paskaita, solistės J. 

Liustikaitės dainos, eilėraščiai, šokiai, lo
terija ir kt.

Šokiams iki 12 vai. gros geras orkestras. 
Veiks baras ir užkandinė iki 11 vai.

Mielus tautiečius su šeimomis, draugais 
ir pažįstamais iš toli ir arti maloniai pra
šom atsilankyti, praleisti linksmai laiką 
tarp draugų ir pažįstamų, o solistė J. Lius- 
ti’kaitė tikrai sužavės ir pradžiugins visus 
dainomis, nes solistė tai įrodė kitose Angli 
jos ir Vokietijos lietuvių kolonijose.

Salė pasiekiama iš miesto autobusų sto
ties Nr. 4-6 autobusais.

Iki pasimatymo minėjime!
Skyriaus Valdyba

DERBY
SKAUTIŠKU FILMU VAKARAS

Lapkričio 27 d., 6.30 vai. vak., DBLS 
Derby Skyriaus patalpose („Spa Inn“, Ab
bey St.) ruošiamas skautiškų filmų vaka
ras. Bus rodomi filmai iš šių metų Rambo- 
ree ir vasaros stovyklos. Kartu bus rodomi 
spalvoti paveikslai iš skautiško gyvenimo.

Suinteresuotus skautišku gyvenimu kvie 
čiame šiame subuvime dalyvauti.

Rengėjai

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju visiems boltoniš- 

kiams ir apylinkės lietuviams, kurie taip 
gausiai buvo susirinkę palydėti mano mi
rusios žmonos Elenos į amžino poilsio vie
tą. Nuoširdus ačiū J. Dyvui, kuris, nesi
gailėdamas vargo ir tokios ilgos kelionės, 
ryžosi atvykti net iš Birminghamo.

Taip pat nuoširdžiai dėkoju Boltono Sk. 
Pirmininkui V. Panavui už pareikštą užuo
jautą sunkią man valandą, ponioms T. De- 
vinsonienei ir V. Urbonienei, kurios be
veik kas vakaras lankydavo bei drauge su 
ja praleisdavo laiką, Sk. Pirmininkui V. 
Panavui ir jo pavaduotojams A. Raišiui ir 
A- Stasiūnui už įvykdytąją rinkliavą, kuri 
man-suteikė daugiau kaip 14 sv. piniginės 
paramos, kas man truputį palengvino iš
laidas. Ypatingą padėką reiškiu kun. V. 
Kamaičiui už atlaikytas šv. Mišias ir tar
tąjį prie duobės paskutinį žodį, apibūdi
nantį a.a. Elenos gilų tikėjimą į Dievą ir 
tvirtą tėvynės meilę.

Nuliūdęs J. Banys

IR VASARĄ, IR ŽIEMĄ,
IR RUDENI, IR PAVASARI 

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

TAURAS
(A. BRIEDIS)

3, ST. DUNSTAN’S GARDENS.
LONDON, W.3 
Tel. AGO 4374

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

Manchester.

NCTTINGHAMAS
KARIUOMENĖS ŠVENTĖ

Gruodžio 4 d., 6 vai. p.p., Ukrainiečių 
Klubo salėje (30 Bentinck Rd.) rengiamas

Kariuomenės Šventės minėjimas.
Programoje: V. Zdanavičiaus paskaita, 

o meninėj daly Londono Vaidilos grupė su
vaidins V. Alanto 2-jų veiksmų pjesę KY
LA VĖTRA ŪKANOSE (režisūra P. Maša- 
laičio).

Ta proga kviečiame lietuvius ir tolimų 
apylinkių DBLS skyrius ir kitų organiza
cijų vadovus surengti ekskursijas ir pasi
naudoti proga Nottinghame pamatyti Lon
dono Vaidilos teatrą.

Be to, prašome vietos lietuvius laikytis 
punktualumo, kad liktų laiko pasibaigus 
programai pasidalyti mintimis su svečiais 
ir kaimynais.

Nottinghamo DBLS Skyrius
KALĖDOMS

Jaunimo Židinyje jau galima gauti Kū- 
čioms pašventintų kalėdaičių — plotkelių. 
Liet, kolonijoms, kurias aptarnauja Židi
nio kunigai, bus pristatyta atskirai. Nega
vusieji arba pavieniai asmenys tesikreipia: 
16 Hound Rd., West Bridgford, Notting
ham. Tel. 85738.

VIENGUNGIŲ POBŪVIS
Lapkričio 13 d. vakare Ukrainiečių klu

bo mažojoje salėje Moterų Draugijos rūpės 
čiu ir iniciatyva buvo surengtos vaišės 
viengungiams. Viengungių svečių tarpe bu 
vo trys lietuviai kunigai ir keletas vedu
sių.

Pobūvį atidarė Dr-jos pirm. E. Zaveckie- 
nė, pakviesdama kun. A. Gėrybą pasakyti 
kelis žodžius ir palaiminti stalą. Kalbėto
jas trumpoje, suglaustoje kalboje pasveiki 
no viengungius ir kvietė šį vakarą, užmir
šus kasdienius rūpesčius, draugiškame po
būvyje atsikvėpti.

Kadangi tą vakarą nebuvo numatyta ko
kios meninės programos, susirinkusieji už
kandžiavo ir gyvai kalbėjosi. Vėliau kelis 
žodžius pasakė DBLS vietos sk. pirm. Kz. 
Bivainis, taipgi viengungis, kuris atvyko 
tiesiai iš latvių nepriklausomybės minėji
mo.

Tenka padėkoti Moterų D-jos valdybai, 
kuri rado reikalo surengti viengungiams 
„vilkams“ pobūvį, įdėdama apsčiai darbo 
ir širdies, pageidaujant, kad viengungiai 
nebūtų užmiršti ir ateityje. Jei kada atei
tyje panašiame pobūvyje pavyktų suda
ryti viengungišką meninę programą, tokio 
pobūvio vertė dar aukščiau pakiltų. J.Ks

MANCHESTERIS
LINKSMAVAKARIS

Lapkričio 27 d., šeštadienį, Manchesterio 
Lietuvių Socialinio Klubo Valdyba savo 
patalpose rengia linksmavakarį.

Programoje: E. Navickienės eilėraščiai, 
J. Virbicko jumoristika.

Šokiams gros P. Laukio kapela.
Pradžia 6 vai. vakaro. Prašome gausiai 

dalyvauti.
Klubo Valdyba

BRADFORDAS
KARIUOMENĖS MINĖJIMAS

Lapkričio 27 d., šeštadienį, 6.30 val.-vak., 
Vyties Klube rengiamas

Kariuomenės šventės Minėjimas.
Programoje įžanginis žodis, nauja ir įdo

mi meninė dalis, o vėliau norintieji galės 
pasišokti.

Visus maloniai kviečia atsilankyti.
Kultūrinis Komitetas

sistsistsisisisisisisisisisisi

LIETUVIŠKAS KRUPNIKAS
Tik ką gavome iš Lietuvos valsty

binės Vilniaus gamyklos Lietuviš
ko Krupniko siuntą.

Labai skanus.
šis lietuviškas gėrimas parduo

damas bonkose po Vz litro, origina
liame įpokavime. 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.
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VOKIETIJA
KRISTAUS KARALIAUS ŠVENTĖ

MUENCHENE

Paskutinis spalio mėn. sekmadienis ski
riamas Kristui Karaliui. Tą dieną, spalio 
31, Muencheno priemiesty Ludwigsfelde 
lietuvių parapija surengė minėjimą.

Pamaldas, pagal naują liturgiją, lietu
viškai laikė kapelionas kun. dr. J. Aviža. 
Pamoksle jis peržvelgė, kaip visais laikais 
buvo statomas istorinis Piloto klausimas: 
„Tai ką aš turiu padaryti su Jėzumi, kuris 
vadinamas Kristumi?“ Ir kaip visų amžių 
valdovai ir minios pasidalindavo į dvi sto
vyklas: vieni šaukė: „Prikryžiuok Jį“, pa
sisakydami už žmogžudį Barabą; kiti gi 
reiškė Kristui ištikimybę ir klausė Jo bal
so.

Po pamaldų įvyko susirinkimas salėje, 
kuriam vadovavo Vokietijos Ateitininkų 
Sendraugių pirmininkas dr. J. Grinius. Jis 
priminė lietuvių pažangumą prieš kitas 
tautas, kurios dar ir dabar nesuvokia pil
nai Kristaus Karaliaus šventės ir viešų jos 
minėjimų už bažnyčios neturi.

Sugiedojus „O, Dieve geriausias“, kun. 
D. Kenstavičius skaitė paskaitą apie Kris 
tų, kaip visatos valdovą. Pažymėjęs šios 
šventės įkūrimo aplinkybes, prelegentas 
pirmiausiai stabtelėjo ties evangelistais, 
kurie visi paliečia Kristų kaip vadą ar vai 
dovą. Toliau prelegentas citavo pirmuosius 
krikščionijos rašytojus, šv. Augustiną, Ori 
geną, Tertulijoną, kurie taip pat rašė, nors 
kiekvienas savaip, apie Kristų valdovą. Pa 
žiūrėjęs, kaip šitoji mintis yra išreikšta 
Kristaus Karaliaus šventės liturgijoj ir 
kaip Išganytojas buvo vaizduojamas krikš 
čionių dailėj skirtingose epochose, prele
gentas ilgėliau sustojo prie tylos, arba per 
sekiojamosios Bažnyčios, kuri yra mistinis 
Kristaus kūnas. Žinant, kad Išganytojas 
buvo persekiojamas ir kankinamas iki mir 
ties, visai nenuostabu, kad ir jo mistinis 
kūnas °— Bažnyčia — tebėra persekioja
ma iki šiandien. Tuos persekiojimus mes, 
lietuviai, labiau jaučiam negu laisvos tau
tos. Todėl ir savo paskaitą kun. D. Kens
tavičius baigė citata iš keturių lietuvaičių 
maldaknygės, parašytos Sibiro tremty.

Aptemus salėje lempoms, scenoj sušvito 
lietuviškasis Kristus - Karalius - Rūpinto
jėlis. Pasigirdo religinė muzika, giesmės 
iš magnetofono juostos ir Jūratės Barasai- 
tės bei Ritos Pauliukevičiūtės suvaidinti 
eilėraščiai. Muzikiniuose rėmuose jautriai 
nuskambėjo ir Evangelijos ištraukos ' apie 
Kristų Karalių.

Po pertraukos minėjimo dalyviai turėjo 
progos pamatyti PLB pirmininko J. Bačiū- 
no atvežto spalvoto, garsinio filmo iš 1964 
metų Čikagoje įvykusios tautinių šokių 
šventės. ELI

VOKIETIJA 1965 M. (Atkelta iš 3 psl.)
balsų prieauglio SPD susilaukė kaip tik to 
se rinkiminėse apylinkėse, kuriose katali
kai dominuoja. Partijos narių eilėse vis 
dėlto yra stiprus idealistinių socialistų, 
marksistų bei ateistų blokas, sudarantis 
kairįjį partijos sparną. Išsivystė paradok
siška padėtis, kada socialdemokratų veikė
jai ir parlamentarai savo ateistiškus įsiti
kinimus nuo viešumos rūpestingai slepia...

R. E. Maziliauskas
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JEI REIKIA PASIŲSTI SIUNTINĮ
— KREIPKIS Į
LIETUVIŲ NAMŲ BENDROVĘ,

2, LADBROKE GARDENS, 
LONDON, W.ll.
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JEI DABAR UŽSAKYSITE, 
ŠVENTĖMS DAR GAUS 

LIETUVOJE
KALĖDINIS MAISTO SIUNTINYS
7 svarai rūkyto kumpio, viename gabale, 
be kaulo. Įpak. spec, plastikinėje dėžėje;
2 svarai Salami dešros;
Ii svaro šokolado plytelėse;
2 svarai sviesto;
1 sv. kakaos;
1 sv. pupelių kavos Kenya;
Ii svaro razinkų;
1 sv. vaisn. saldainių;
i sv. migdolų;
i sv. figų;
i svaro arbatos;
i svaro karč. pipirų.

Siuntinio svoris, įskaitant įpokavimą, 
22 sv. Kaina su muitu ir visomis išlaido
mis £15.15.0.

Užsakyti:
TAZAB & CO. LTD.

22, ROLAND GDNS., LONDON, S.W.7. 
(Tel. FRE 3175)

Sfaaityteju tai&ftai
DĖL KULTŪRINIŲ DIENŲ 

OSNABRIUKE

Korespondentas, pasirašęs „G“, Europos 
Lietuvio spalio 19 d. nr. aprašo spalio 2-3 
d.d. vykusias Kultūrines Dienas Osnabriu- 
ke. Korespondentas, kaip kartais pasitaiko 
ir iš kitur, pagarsina laikraštyje tik gerą
sias puses, bet trūkumus, apsileidimus nu
tyli. O sveika kritika, nešališka, objektyvi 
yra gera mokykla ateičiai. Tai kelrodis pa
sitempti, išvengti klaidų bei apsileidimo, 
būti akylesniems, rūpestingesniems, ypač 
kai kas nors daroma platesniu mastu. Šiuo 
atveju korespondentas, kas, jo manymu, 
netinkama, suvyniojęs į vatą, nutylėjo.

Didžiausia negerovė ir nepasisekimas, 
kad į šį neeilinį minėjimą, koks vargiai ar 
bepasikartos, vietos rengėjai labai maža 
pastangų dėjo sutraukti vietos — Osna- 
briuko lietuvius, kurių priskaitoma per 
200 asmenų. Nors minėjime dalyvavo su 
paskaitomis PLB Vokietijos Krašto Valdy
bos narys E. Simonaitis, A. Požėla, įgalio
tinis žem. Saksonijai V. Šukys, svečiai iš 
Bremeno, Belefeldo, Dipholzo, Vechtos, bet 
ir tai dalyvių skaičius vargu prašoko pus
šimtį. Kurgi vietos lietuviai ir kodėl jie ne
atsilankė į tokį svarbų parengimą? Ko
respondentas nieko nesako, tik pažymi: 
„minėjimas praėjo sklandžiai ir visiems 
patiko“. Koks gali būti sklandumas, kai au 
ditorija pustuštė ir pirmosios dienos pro
grama negalėjo įvykti! Rengėjai turėjo 
daugiau susirūpinti ir paraginti savo tau
tiečius net gyvu žodžiu: jaunimą, senimą 
ir tėvus atsilankyti su vaikučiais. Apyl. pir 
mininkas dėl duonos šeimai yra pririštas 
prie darbo. Bet galėjo ateiti talkon tie as
menys, kurie turi daugiau laiko ir užtik
rintą pragyvenimą. Kurgi jie buvo?

Korespondentas, nesėkmei užtušuoti, me 
ta kaltinimą vienam asmeniui ir, pasiga
vęs lyg atpirkimo ožį už ragų, jį vanoja: 
„Bet, deja, joje atsirado ir kitokio raugo 
„veikėjas“, kuris šį svarbų suvažiavimą 
ignoravo. Tokie kenkia bendruomenės dar 
bui ir lietuvybės išlaikymui svetur“. Su
prantama, kai vaidiniman neatsilanko ir 
vienas statistas, tai negerai, taip ir šiuo at 
veju, jei būtų vanojamasis atsilankęs, vis 
viena lietuviška dūšia būtų buvę daugiau. 
Korespondentas sielojasi dėl vieno nedaly
vavusio asmens, kai tuo tarpu visa masė— 
dešimtys neatsilankė, ir jie nutylimi.

Kad parengimas būtų praėjęs sklan
džiai, to irgi negalima pasakyti, nes pirmo
sios dienos programa su 2 paskaitom ne
galėjo įvykti dėl labai mažo dalyvių skai
čiaus. Buvo pasitenkinta 2-3 porų šokiais. 
Be to, minėj iman neatsilankė su paskaita 
J. Stankaitis ir deklamatorius Gedvilą.

Vokietijoje mūsų parengimams labai 
sunku su meninėm pajėgom. Jų kaip ir ne
turime, išskyrus Vasario 16 gimnaziją. Me
ninio pasirodymo nebuvo nė šiame paren
gime. Tą spragą buvo galima užpildyti vie
tos vaikučių pasirodymu. Juk mokytojas 
V. Rudys atžalyną yra gana gražiai paruo
šęs meniniams pasirodymams. Jei šokiai 
tiko, tai vaikučių pasirodymas su progra
ma būtų visai vietoje. Tuomet minėjiman 
būtų atsilankę daugiau vaikučių, jų tėvai, 
o gal ir jaunimo. Tuomet tikrai būtų prisi
dėta prie lietuvybės išlaikymo ir bendruo
menės cementavimo. Seniams nutausti pa
vojaus nėra, bet jaunimas — į jį reikia dė
ti visas pastangas, kad išlaikytume lietu
viškose gretose.

Nors ir negausu buvo dalyvių, bet tarp 
jų buvo irgi tam tikro nepasitenkinimo. Vo 
kietijoje panašūs parengimai ruošiami be 
įėjimo rinkliavos. Bet šiame subuvime bu
vo imamas įžangos mokestis, nors ir men
kas (DM. 0,50), bet visai nevietoje. Nejau
gi nebuvo galima išsiversti be jo? Primo- 
kėjimas už pietus irgi sukėlė nepasitenki
nimą. Kvietimuose tai nebuvo minėta. To
dėl atsirado tokių tėvų, kurie, vengdami to 
primokėjimo, bandė savo vaikučius nuo 
pietų stalo nuvesti. Po to vargu tokie vai
kučiai ar panorės kada atsilankyti į lietu
viškus parengimus. Iš toliau vykstantiems 
2 dienoms buvo aktualus nakvynės klausi
mas, bet pakvietimuose apie tai nebuvo 
nieko pasakyta.

Minėjimas įvyko 25 metų Lietuvos pa
vergimo ir laisvės kovų ženkle. Sukaktis 
nebuvo nuoširdžiai, jautriai prisiminta.

NAUJAI GAUTA
Ilgo grojimo plokštelė „O Ramunėle, pa

sakyk“. Kaina su persiuntimu 2.13.0.
J. Girnius — Žmogus be Dievo — 1.19.6.
A. Maceina—Niekšybės Paslaptis —1.9.4.
S. Yla — Moderni mergaitė — 0.18.6.
Dr. Tumėnienė — Mano atsiminimai — 

1.2.0.
S. Yla — Dievas sutemose — 1.2.0.
J. Daudzvardis — Popular Lithuanian 

Recipes — 0.14.8.
L. Tolstojus — Anna Karenina — 2-se 

tomuose — 2.17.0.
A. Vienuolis — Viešnia iš Šiaurės — 

tom. — 1.10.0.
R. Spalis — Alma Mater — 1.16.8.
Žemėlapiai, maldaknygės, vaikų knygos, 

gintaras, periodika.
Rašyti: DAINORA, 14, Priory Rd., Kew, 

Surrey.
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Bet gaila, kad rengėjai ar kiti asmenys 
tokios svarbios sukakties proga nepažiūrė
jo jautriai į gyvybinius lietuviškus reika
lus ir nerado reikalo susirinkusiems pasiū
lyti lietuvybei išlaikyti ir Lietuvos laisvi
nimo kovai paremti pasireikšti nors simbo
linėmis aukomis: Vasario 16 ir Saleziečių 
mokykloms ir Tautos Fondui. Vokietijoje 
ne visi skurdžiai. Dirbantieji galėtų ir 
stambesnes aukas paskirti. Vien žodžiais 
nei lietuvybės neišlaikysime, nei laisvini-' 
mo neparemsime. Daugiau širdies lietuviš
kiems reikalams! Os.

Kombinatoriai Išteisinti

Kaune įkliuvo Zarasų tekstilės - galan
terijos fabriko pareigūnas: buvo atvežęs 
parduoti iš fabriko pasiimtų medžiagų. Pa
aiškėjo, kad medžiagas „nukombinuoti“ pa 
dėjo to paties fabriko tarnautoja komjau
nuolė. Iš komjaunimo organizacijos reika
laujama, kad ji pati prižiūrėtų savo na
rius. Tačiau to fabriko komjaunimo susi
rinkime fabriko administracijoj dirbantie 
ji komjaunuoliai apgynė kaltintą tarnauto 
ją, įrodinėdami, kad dalyvavimas „kombi- 
navime“ nesąs svarbus nusikaltimas. Susi 
rinkiman atėję vietiniai partijos pareigū
nai, vienas, išgirdęs ginčą tokiu reikalu, 
pasišalino iš susirinkimo, o kitas prisidėjo 
prie teisintojų.

Valdiniai moralistai iš Vilniaus smerkia 
Lietuvoj išpopuliarėjusi dėsnį „nekombi
nuosi — negyvensi“, bet netgi komjaunuo
liai ir komunistai į tai žiūri ne marksisti
nio idealizmo, o greičiau socialistinio rea
lizmo akimis. (E)

PASAULYl
— Australijoje, nebegaudami dėl saus

ros maisto ir vandens, krinta kengūros, šer 
nai ir kiti laukiniai gyvuliai ir paukščiai, 
ypač New South Wales rajone, o gyvi išlie
ka tie, kurie nusuka ką nuo avių.

— Kalifornijoje, JAV, remdamasis žmo
nos skundu, teismas išskyrė Leoną ir Car- 
lą Jeskes, nes žmona nebegalėjo pakęsti vy 
ro per didelio gerumo ir lepinimo — jis ir 
pusryčius pagamindavo, ir lėkštes suplau
davo, ir drabužius sulaidydavo, ir atsigu
lusią žmoną dar lovoje apkamšydavo.

— Olandijoje grupė vokiečių atėjo pasi
žiūrėti į liejyklą, kaip pilstomas ištirpdy
tas metalas, bet kažkaip indas su metalą 
tirpiniu sujudėjo, ir 32 asmenys buvo ap
taškyti, iš jų 2 smarkiai apdegė.

— Korsoere, Danijoje, mokyklos vedė
jas leido pertraukų metu rūkyti 16-17 m. 
amžiaus jaunuoliams, kad jie pasislėpę ne
rūkytų. ,

— Spalio 1 d. Kanada turėjo 19.705.000 
gyventojų (per metus padaugėjo 344.000).

— Praeitais metais pasaulyje buvo su
naudotas rekordinis alaus kiekis — 10 mi
lijardų 459 mil. galionų, 592 mil. galionų 
daugiau kaip 1963 m. (pirmoji vieta tenka 
vokiečiams, penktoji britams).

— Per 6 mėnesius Britanijos anglies pra 
monė turėjo 44,6 mil. svarų nuostolių (26 
mil. svarų daugiau negu pernai per tiek 
pat laiko) — krinta gamyba, darbininkai 
praleidinėja darbo dienas, dideli atlygini
mai.

— 37 pėdų banginis, sužeistas žeberklu, 
trenkėsi į rusų žvejų laivą ir apdaužė jį 
Ramiojo vandenyno šiaurėje.

— Per 42 dienas po paliaubų susidūri
mų metu Kašmiro pasienyje žuvo 262 in
dai ir 378 pakistaniečiai, kaip skelbia In
dija.

— JAV Ku Klux Klan organizacijos 
aukšto laipsnio narys —Didysis Slibinas— 
nusišovė, kai žurnalistas išaiškino ir „New 
York Times“ laikraštyje paskelbė, kad jo 
tėvai yra žydai (žurnalistas slapstosi, bijo
damas organizacijos keršto, o nusižudęs 
Danielius Burros buvo karštas kukluxkla- 
nininkas, kuris leido net laikraštėlį ir ja
me skelbė, jog geriausia susitvarkyti su 
negrais ir žydais — išnaikinti juos).

— Japonija išbandė naująjį savo trau
kinį - kulką, kuris turi siekti iki 140 mylių 
greičio per valandą; pirmosios kelionės me 
tu tokio greičio nebuvo pasiekta — važiuo 
ta 130 mylių per valandą.

— 6 medžiotojai JAV nuėjo į Georgijos 
- Alabamos miškus voverių medžioti, bet 
grįžo tik 3, nes miške buvo suruoštos alaus 
gertynės, o išgėrus — įvyko susišaudymas, 
ir toj kovoj pusė medžiotojų krito...
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