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PO SOVIETINIU 
KEVALU

Pasigedo kun. Pupinio
S. Daubaras sovietinio „Švyturio'* Nr. 12 

apkaltino kun. Vincą Pupinį, kuris iš už
sienių neparvažiavo į Lietuvą aplankyti 
auksinį vedybų jubiliejų šventusių savo 
tėvų. Sako, vis žadėjo, bet ant galo apsi- 
melavo ir neatvažiavo. Tėvams pranešęs, 
kad jam sovietai leidimo nedavę, o iš tiesų 
leidimas buvęs duotas, tik neatsiimtas. Net 
viešbutis Vilniuje buvęs užsakytas, taip 
jau buvo laukiamas šis kunigas.-------------

Visa tai S. Daubaras išsiaiškino gana 
tiksliai. Išsiaiškino ir paskelbė: štai, kun. 
Pupinis apsimelavo! Pažadėjo ir neatvažia 
vo!

Tėvams, be abejo, rūpėjo dar pasimatyti 
su sūnum. Tačiau kas gi čia tam Dauba
rui? Ar jis toks didelis kunigų gerbėjas, 
kad būtų labai apsidžiaugęs susitikęs dar 
iš svetur atvykusį? Jei jis būtų kunigų ger 
bėjas, tai galėtų gi kartais bent vienu kitu 
žodžiu užstoti tuos kunigus, kurie yra Lie
tuvoje.

Vargu S. Daubarui labai rūpi ir tai, kad 
83 m. amžiaus Pupinis gal jau niekada ne
bepamatys savo sūnaus kunigo. Tokie sen
timentai svetimi bolševikų propagandinin 
kams. Svetimi jie ir Daubarui, kuris iš tos 
istorijos nori išsunkti bent šiek tiek propa
gandos. Tam propagandos reikalui smul
kiai viską išsiaiškinęs, jis dabar gali skelb
ti: žiūrėkite, sovietai duoda leidimą atva
žiuoti svečiuose-net kunigams, kurie ap
skritai Lietuvoje yra persekiojami! Vadi
nas, tie sovietai jau labai geri. Be to, žiū
rėkite, net ir kunigas norėjo parvažiuoti, 
kai sovietai švenčia Lietuvos pavergimo 
sukaktį. Vadinas, parvažiavęs būtų kartu 
šventęs ir tarytum pritaręs okupacijai. Dėl 
to pats toks kun. Vinco Pupinio atvažiavi
mas būtų lyg ir parėmęs bolševikų pozici
jas Lietuvoje.

Bet kun. Pupinis apsigalvojo ir neatva
žiavo. Tai nusivylęs S. Daubaras iš jo tėvų 
išreikalavo net laiškus, kad galėtų paskelb 
ti, kaip jis žadėjo. Še, koks tas kunigas Pu 
pinis melagis ir t.t.

O mes galvojame, kad jis gerai padarė, 
.-.-jei nevažiavo, jei net savo seniems tėvams 

truputį pamelavo. Gal tėvai ir nebeturės 
progos pasimatyti su tuo savo sūnum, bet 
tas sūnus savo važiavimu tikrai neįsijungs 
į okupanto ir jo tarnų ruošiamąją pavergi
mo sukakties šventę.

Vienas pasikoręs ir daugelis 
numarintųjų

Artėjant Lietuvos pavergimo sukakčiai, 
„Biržiečių žodis“ išsispausdino straipsnį - 

reportažą, kaip nepriklausomoje Lietuvoje 
sunku buvo žemdirbiams. Sako, ūkininkai 
buvo prasiskolinę ir nuolat vykdavo var
žytynės. Vieniems po varžytynių dar šis 
tas likdavę, kitiems nieko nebelikdavę, o 
vienas toks prasiskolinęs net pasikoręs.

Toks rašymas, be abejo, turi aiškų tiks
lą: parodyti, kad dabar gera, kad niekas 
negali prasiskolinti ar išvaržyti. Tačiau ką 
gi išvaržysi, kad niekas nieko savo jau ne
beturi? Vadinas, beprasmiška dabar ir kar 
toti, kas kada buvo, jei visiškai nebegali
ma lyginti praeities su dabartimi. Tada 
ūkininkas buvo atsakingas už žemę ir už 
jos sąskaiton užtrauktąsias paskolas. O da
bar jau visi išvaržyti.

Daug įdomesnė tema būtų išsiaiškinti, 
kiek tų buvusių ūkininkų dar yra gyvų, 
kaip jie žiūri į šiandieninę padėtį, ar jie 
trokšta grįžti į privatų ūkininkavimą.

Tačiau mes suprantame, kad šiandien 
tokių klausimų negalima kelti. Jei anuo
met Biržų apskrityje vienas ūkininkas pa
sikorė, tai sovietiniais laikais daugelis jų 
Sibire buvo prievarta numarinti. Toks pa
lyginimas būtų pražūtingas sovietinei pro
pagandai. Dar gyvi išlikę ūkininkai tebesi 
ilgi savo žemės, ir tas jų jausmas prasi
veržia kartais net į laikraščius. Duok jiems 
laisvai pareikšti savo norą, tai visi su di
džiausiu džiaugsmu paliks kolchozus, net 
ir su rizika, kad vėl gali tekti prasiskolinti, 
o kokiam vienam apskrityje net ir pasikar
ti.

Kvailos „išpažintys“
Štai vėl dvi naujos „išpažintys“!
Buvęs žurnalistas M. Ilgūnas „Tiesoje** 

aiškinasi, kad nepriklausomybės laikais jis 
buvęs tik mažas sraigtelis, bet pokario me 
tais tariamai patekęs į politinių aistrų sū
kurį. Buvęs 15 bataliono leitenantas J. Ka
linauskas „Jaunimo gretose“ irgi pasako
jasi, kad tarnavęs Hitleriui ir tik nespėjęs 
pabėgti.

Abu jie jau ilgus metus atkentėjo Sibire, 
gyvi šiaip taip grįžo į Lietuvą ir gavo šio
kį tokį darbelį. Grįžimą ir darbą bolševi
kai, žinoma, laiko savo malone. Už tą malo 
nę jie reikalauja atsidėkoti. Tai dėl to iš jų 
ir reikalaujama dabar pulti save ir praeitį. 
Tačiau argi jie iš tiesų buvo tokie dideli 
vyrai, kad tiek žiauriai turėjo kentėti ir

fe.

SIUNTINIAI IR BYLOS Partijos ir balsuotojai
(LAIŠKAS IŠ BELGIJOS)

(E) Sovietų Sąjungoje, o taip pat ir oku 
puotoje Lietuvoje veikia įstatymas, kuris 
sako, kad nekilnojamas turtas, konkrečiai 
namai, gali būti įsigyjami tik už teisėtas 
pajamas. O teisėtomis pajamomis sovietai 
laiko tik pajamas, gaunamas iš savo darbo..

Daugelis lietuvių, gyvenančių okupuota
me krašte, turi pasiturinčių giminių Ame
rikoje ir kitur ir iš jų gauna vertingų 
siuntinių. Kai kurie dalį tų siuntinių pa
naudoja ne tik prasimaitinti ir apsirengti, 
bet ir įsigyti nuosavai pastogei. Degdami 
pavydu, komunistai, remdamiesi minėtu 
įstatymu, daugelį namukų, įsigytų pade
dant giminėms iš užsienio, nusavino. Ta
čiau zimaninė „Tiesa“ aprašo atsitikimą, 
kur Kretingos liaudies teismas nusprendė, 
jog siuntiniai, gaunami iš užsienyje gyve
nančių giminių, gali sudaryti ir teisėtas pa 
jamas.

Kretingos rajono dantų technikas Jo
nas Garbuzas Palangoje pasistatė net dve
jus namus: vienus savo, o kitus tarnaitės 
vardu. Kai Palangos vykdomojo komiteto 
pirmininkas jį užsipuolė, kad tą turtą įsi
gijęs iš neteisėtų pajamų, Garbuzas paro
dė jam Toronto miesto notaro patvirtintą 
liudijimą, kuriame pažymėta, jog ten gyve
nanti sesuo jam 10 metų siuntė vertingus 
siuntinius. Netgi surašyta, kiek ir kurių 
dalykų yra pasiuntusi. Tačiau vykdomojo 
komiteto pirmininkas pajamas iš siuntinių 
palaikė spekuliacija. Sudaryta 12 asmenų 
komisija ištirti, iš kur Garbuzas gavo pini- 

P SeįtįniQS
VIETNAMO REIKALAI

Iš japonų diplomatinių sluoksnių gauta 
žinia, kad Kinija atsisakė leisti sovietams 
savo teritorijoje statyti aviacijos bazes 
padėti Šiaurės Vietnamui.

O amerikiečių lėktuvai ir toliau bombar
duoja karinius taikinius šiaurės Vietname 
— karinės pramonės įrengimus, geležin
kelius.

NERAMUMAI GRAIKIJOJE
Išaiškinus kariuomenėje veikusią kai

riųjų organizaciją, kurioje buvo įveltas 
ministerio pirmininko Papandreou sūnus, 
Graikijoje prasidėjo nesusipratimai. Kara- 

'lius nesutiko, kad ministeris pirmininkas 
perimtų ir krašto apsaugos ministerio vie
tą, nes Papandreou norėjo pertvarkyti ka
riuomenę ir pašalinti dešiniuosius karinin
kus. Toks pertvarkymas galėtų karaliui 
kainuoti sostą, dėl to jis priėmė Papan
dreou vyriausybės atsistatydinimą.

Bet reformų šalininkai nepatenkinti nau 
jąja vyriausybe ir karaliaus laikysena ir 
kelia riaušes.

PRISIPAŽINO KALTAS
Maskvoje nuteistas 5 m. kalėti britas 

mokytojas Brooke už antisovietinę agita
ciją ir propagandą.

Jis prisipažino kaltas (jis talkininkavęs 
emigrantų NTS organizacijai).

dabar smulkią malonę išsipirkti „išpažin
timis“? Ar jie buvo kokie nors nusikaltė
liai?

Nesąmonė!
Bolševikams reikia dabar tokių, kurie 

kalti nors tuo, kad buvo ištremti. Tokie, 
taip sakant, yra lyg ir kuo nors susitepę, šį 
kart Ilgūnui ir Kalinauskui krito burtas.

Kažkas kvaila, žinoma, bet taip yra. ir 
tokios žiaurios kvailybės palaiko gyvą tą 
kvailąją sistemą.

Lygūs ir lygesni už lygius
„Tarybinės moters“ žurnalas Nr. 6 pa

skyrė puslapį vaikų fotografijoms ir po 
jomis prirašė kažkokio Džanio Rodario ši
tokį pasakymą: „Vienintelė privilegijuota 
klasė Tarybų Sąjungoje — vaikai“.

Turint galvoje, kad sovietiniuose kraš
tuose nuolat kalbama tik apie neklasinę vi
suomenę, kur visi lygūs, tasai posakis tu
rėtų tik dar kartą patvirtinti kitų kalbas ir 
pasisakymus šita tema. Ne tik patvirtinti, 
bet skaitytojui dar ir šypseną ištraukti: 
štai, iš tiesų, žiūrėkite, kokie laimingi da
bar tie mūsų mažiukai! Už visus laimin
giausi! Jie privilegijuoti, tik jie, o visi kiti 
žmonės čia lygūs. Tik jie. vien jie lygesni 
už kitus.

Bet toksai priminimas tuojau pat verčia 
keltis sau klausimą: argi visi kiti žmonės 
ten iš tiesų lygūs ir nesudaro klasių su pri
vilegijuotaisiais? Argi partiniai nėra dau
giau privilegijuoti už nepartinius? Ar par
tijos vadai nėra daugiau privilegijuoti už 
eilinius partinius? Šitaip besvarstydami, 
prieiname išvados, kad sovietinėje san
tvarkoje nėra visi lygūs ir kad privilegi
juoti yra ne vien tik vaikai. 

gų namui ar namams pasistatyti. Tuo tar
pu byla atsidūrė Kretingos liaudies teisme.

Nors 12 asmenų komisija neva įrodė, o 
Palangos miesto vykdomasis komitetas pa
virtino, kad Jonas Garbuzas namus pasi
statė ne iš darbo pajamų, bet Kretingos 
liaudies teisėjas nusprendė, jog kaltinama
sis turi tik vieną namą, kurį pasistatė iš 
siuntinių, ir tą aplinkybę net į sprendimą 
įrašė. Palangos miesto vykdomojo komite
to skundą atmetė.

Zimaninės „Tiesos“ korespondentas Mi
niotas, pagarsėjęs kaip piktas partinis žval 
gybininkas, rašo: „Jonas Garbuzas tyčia 
vaikšto kiaurais batais, giria Ameriką 
(kaip tokiam nenaudėliui galima leisti tu
rėti nuosavus namus! —E.) ir šaiposi iš tų, 
kurie sąžiningai užsidirba duoną“. Minio
tas mano, kad jis, kibdamas prie nekaltų 
žmonių, sąžiningiau užsidirba duoną, ne
gu tie, kurie gauna siuntinius iš savo arti
mųjų. Tai, žinoma, tėra tik labai siauras 
partinis galvojimas, nukreiptas prieš vi
sus, kurie stengiasi kiek geriau ūkiškai įsi 
tvirtinti ir pasidaryti nepriklausomesni.

O klausimas, ar pajamos, gautos už par
duotus siuntinius, yra teisėtos, ar ne, nėra 
visiškai aiškus. Kretingos liaudies teisė
jas, darydamas sprendimą, juk turėjo ži
noti sovietinius įstatymus. Jis taip pat tu
rėjo numatyti, kad, darydamas komunis
tams nepageidaujamą sprendimą, užsi
trauks jų rūstybę. Matyt, kad savo spren
dimui pagrįsti jis turi teisinius motyvus.

DIENOS ~|
GOLDBERGAS Į J. TAUTAS

Vieton mirusio Stevensono prezidentas 
JAV atstovu į J. Tautas paskyrė aukščiau
siojo teismo teisėją Artūrą Goldbergą (jo 
tėvas — Rusijos žydas).

MEZGAMI RYŠIAI
Rumunijos komunistų partijos kongreso 

metu Bukarešte buvo susitikę sovietų ko
munistų partijos pirmasis sekretorius Brež 
nevas ir Kinijos ministerio pirmininko pa
vaduotojas Teng Hsiao-ping tartis dėl bū
dų, kaip tarpusavy sugyventi ir nebepulti 
vieni kitų.

Pasitarime dalyvavo ir kai kurių kitų 
kraštų komunistų vadai (Rumunijos, Rytų 
Vokietijos, Bulgarijos, Prancūzijos, Suo
mijos ir Albanijos).

SANTYKIAI TARP PAKISTANO IR JAV
JAV vyriausybė nepatenkinta Pakistano 

flirtu su Kinija ir Sov Sąjunga. Dėl to, 
tarp kitų dalykų, dabar bent 2 mėnesiams 
sulaikyta 60 mil. dolerių parama Pakista
no penkmečio planui, kol bus išsiaiškinta 
visa eilė klausimų.

Dėl to Pakistane didėja nepasitenkini
mas JAV politika ir vyksta antiamerikie- 
tiškos demonstracijos. Pakistanas net ruo
šiasi išstoti iš tų tarptautinių sritinių or
ganizacijų, kuriose dalyvauja amerikie
čiai, uždaryti savo krašte amerikiečių in
formacinius centrus ir iš sovietų ir kinie
čių imti pinigus penkmečio planui vykdyti.

NTS VEIKLA
Antikomunistinė rusų emigrantų organi

zacija NTS stiprina savo veiklą, siųsdama 
vis daugiau literatūros į Sov Sąjungą.

Siunčiamos atitinkamame popieriuje at
spausdintos biblijos dalys, draudžiamieji 
literatūros darbai, mezgamas atsargus ry
šys laiškais.

PROPAGANDINIS GINKLAS
Sovietai sudarė sąrašą visų tų senų 

brangenybių, kurios buvo Tibeto lamų ži
nioje ir kurias Tibetą užėmę pagrobė ki
niečiai.

Kadangi didžiuma tų dalykų budistams 
yra šventi, tai sąrašas bus platinamas In
dijoje ir kituose Azijos kraštuose, kur yra 
budistų.

ŠVEDAI IŠAIŠKINO
Vakariečiams vis nesisekdavo išaiškinti 

sovietinių šnipų darytų filmų.
Reikalą išsprendė švedai. Jiems pasise

kė išaiškinti savo šnipo pik. Wennerstroe- 
mo pagamintąją filmą.

Partija prieš čekų studentus
(E) čekoslovakų partinis organas „Ru

de Pravo“, RFE žiniomis, pastaruoju metu 
smarkiai puolė čekoslovakų studentus, nes 
jie esą „nesubrendę“. Pagal laikraštį, ge
gužės pirmosios iškilmių eisenoje tų stu
dentų laikysena buvusi „ekstravagantiš
ka“. Studentai eisenoje per daug juokavę, 
jų šūkiai buvę politiškai nesubrendę, vie
tomis trūko takto bei skonio. Vis dėlto, pa
gal „Rude Pravo“, gegužės pirmosios šven
tę tenka vertinti „pozityviai“.

Aštunta savaitė, kaip Belgija gyvena 
„be valdžios“. Gegužės mėnesio rinkimuo
se socialistų - socialkrikščionių koalicija
pergyveno nelauktą pralaimėjimą. Nei iš 
šio, nei iš to iškilo liberalai. Jų partija tra 
diciškai sudarė „trečiąją jėgą“, kuri arba 
būdavo opozicijoje, arba paremdavo laimė
jusią rinkimus partiją, pasitenkindama ke
lių ministerių portfeliais. Tačiau šį kartą, 
vadovaujama jaunų ir triukšmingų vadų, 
ji surinko apie 30 proc. balsų ir siekia net 
savo žmonių daugumos naujame ministrų 
kabinete.

Komunistai, kaip ir visada, nepakilo virš 
trijų atstovų parlamente. Jie beveik jokio 
vaidmens neturi Belgijos vidaus ar užsie
nio politikoje. Tuo labiau, kad dabar pergy 
vena itin biaurią krizę: partija suskilo į 
maotsetungininkus ir chruščiovininkus. 
Kinietiškosios ideologijos sparnas kaltina 
Kremliui ištikimais likusius darbo klasės 
interesų išdavyste, revizionizmu ir kitomis 
didžiai negeromis nuodėmėmis. Supranta
ma, kad ir kremlininkai nelieka skolingi. 
Jų komjaunuolinis aktyvas, bent taip tvir
tino prokinietiškosios dalies spauda, sulau 
žė propagandinio biuro baldus ir išdaužė 
langus. Les voyous! Chuliganai, mūsiškai 
tariant. Na, tegu jie pešasi, kas mums, bet, 
išėję į rinkimus atskirais vienetais, jie nė 
kiek nepagerino reikalų.

Rinkimuose pasirodė ir keletas naujų 
partijų. Jos irgi nieko nelaimėjo, bet pasi
ėmė tam tikrą balsų skaičių iš socialistų 
ir socialkrikščionių.

Jokiai partijai nesurinkus pakankamos 
daugumos, karalius pavedė vienam romes
nių politikų sudaryti naują ministerių ka
binetą. Belgijos konstitucija numato, kad, 
praėjus 40 dienų po rinkimų ir nesudarius 
naujos vyriausybės, pravedami nauji rinki 
mai. Deja, konstitucija nevisada būna 
šventrašis partijom. Tačiau šitas socialis
tų - socialkrikščionių - liberalų turgavoji- 
mas pradeda erzinti mases, ir reikės sku
biai apsispręsti. Nė viena nėra pakanka
mai stipri, kad sudarytų vienspalvį kabinę 
tą, o visos trys netelpa viename maiše--

Kaip aiškinti buvusios koalicijos nesėk
mę? Išsamiai atsakyti į šitą klausimą ne
pakaktų laiškinio straipsniuko. Belgija yra 
nesena valstybė, be gilios tautinės kultū
ros, be ryškių istorinių tradicijų. Vakari
nėje krašto dalyje, kur suburta didžioji 
pramonės dalis, gyvena 3.5 milijono pran
cūziškai kalbančių valonų. Rytinėje ■— 
olandų kalbą vartojantys 5 milijonai fla
mų. Jeigu pirmieji kildinasi iš Cezario pa
garbintų galų ir itin gerai sugyvena su 
prancūzais, tai antrieji jau priklauso ger
maniškai kilmei. Be abiejų bendruomenių 
vartojamųjų dialektų, valstybės kalbomis 
yra pripažintos olandų ir prancūzų. Nors 
abiem kalbomis leidžiami įstatymai ir 
abiem apspausdintas cigarečių pokelis, 
abi etninės grupės nepaliaujamai vaidijasi. 
Šitas gal ir nebetinkamas mūsų šimtmečiui 
nevykęs šovinizmas pasireiškia taip aštriai 
ir nekultūringai, kad primena karčios pra 
eities lenkų - lietuvių skandaliukus. Briuse 
lyje, i kurio 1 milijono grupę pretenduoja 
tiek flamai, tiek valonai, bandydami jį pri 
skaityti kiekvienas savo naudai, būna taip, 
kad, kunigui pradėjus pamokslą flamiškai, 
valonai palieka bažnyčią, ir priešingai. Mo
kyklose abi kalbos yra būtinos, bet abi pu
sės žiūri į tai pro pirštus. Na, pasėkos ne
reikalingos aprašinėjimų.

Flamai, anksčiau sudarę kaip ir mužikų 
luomą, po paskutiniojo karo ypač pasireiš
kė tautinės sąmonės atgijimu. Jų bene ka
ringiausia Ūkininkų Draugija (Buren- 
bond) atvirai skelbia, kad valonų domina
vimo laikai yra praėję ir kad dabar jie vai 
ruošią valstybę. Biologiškai stipresni, tu
rėdami per didelį jaunimo prieauglį, kad 
galėtų jį vietoje aprūpinti darbu, jie veržia 
si į vakarus lėtai, bet neatlaidžiai ir prade 
da dusinti valonus. Jeigu flamiškos šeimos 
vaikų vidurkis yra 3. tai valonų tik vienas. 
Valonai pagrįstai nuogąstauja, bet ir fla
mai teisūs. Kaip išspręsti šitą painiavą? 
Kokiais šūkiais subrolinti abi tautas?

Okup. Lietuvoje pasirodė kolorado vabalas
(E) 1964 m. kolorado vabalai masiškai 

atskrido į Lenkijos pasienio rajonus, o ant 
roję šių metų birželio mėn. pusėje daug šių 
kenkėjų atnešė Baltijos jūros bangos į vi
są Lietuvos pajūrį. Kolchozų, sovchozų ir 
kitų valstybinių ūkių vadovams įsakyta 
organizuoti rūpestingą visų bulvių ir pa- 
midorų pasėlių patikrinimą. Patikrinimus 
darbininkų ir tarnautojų sodybiniuose skly 
puošė miestuose bei darbininkų gyvenvie
tėse, taip pat geležinkelių ir paplenčių zo
nose turi organizuoti miestų ir gyvenviečių 
vykdomųjų komitetų komunalinio ūkio 
skyriai, plentų ir geležinkelių admi
nistracija.

Pirmą kartą kolorado vabalas Lietuvoje 
pasirodė 1956 metais, bet jis buvo greitai 
sunaikintas.

Buvusioji vyriausybė tikėjosi panaikinti 
ginčus, perleisdama keletą valsčių flamų 
įtakai, ir įstatymais nurodė, kad jų įstaigo- 
se vartojama tik olandų kalba. Bet tuose
valsčiuose vieni save laikė valonais, kiti 
flamais. Langų daužymas ir sienų teplio- 
jimas gudronu nesumažėjo. Pasirodė, kad 
tai tebuvo tik neapgalvotas žygis, kuris 
nieko neišsprendė, o valonų masės liko ne
patenkintos. Po rinkimų teko išsikalbėti 
su pažįstamu psichologu apie šitą nelauk
tą balsuotojų posūkį į dešinę. Jo sampro
tavimu, belgai balsavo už liberalus ar Gy
vulių Globos Draugiją ne ieškodami nau
jos krypties, bet paprasčiausiai norėdami 
parodyti savo nepasitenkinimą socialistų - 
socialkrikščionių vedamąja politika. Ka
dangi jie nebepasitiki nė viena partija, tai 
atidavė balsus bet kam, kad parodytų pro
testą. Pavyzdžiui, dėstė tas vyras, patrio
tinės organizacijos net nepasirodė gatvėse 
Vokietijos kapituliacijos sukakties metu. 
Priešingai, iškėlė juodas vėliavas. O reika
las yra tas, kad buvusioji vyriausybė pra
šneko, jog ji atlygins buvusiems Hitlerio 
kolaborantams už po karo nusavintus tur
tus, mokės nuostatais priklausančias pen
sijas ir pan. Dėl Dievo meilės, nuogąstavo 
psichologas, tegu nė viena vyriausybė ne
bando kelti duonos ir alaus kainų, o tuo la
biau sulyginti buvusių nacių su garbingais 
piliečiais! Ir tokių psichologinių klaidų 
esama daugybė.

Socialinės gerovės srityje irgi buvo ve
dama neaiški politika. Jeigu kilo uždar
biai, tai kilo ir kainos, bet vyriausybė vis 
tvirtino, kad tai išsilygina. Čia nevisai būt 
galima sutikti su jos nuomone. Ypač pašo
ko maisto produktų kainos. Tradicinis bif- 
štekas pasidarė nebeįkandamas darbinin
kui.

Nereikėtų pamiršti ir amerikietiškųjų 
lėktuvų „aferos“. O buvo taip. Vyriausybė 
užpirko už keletą milijardų karinių lėktu
vų Amerikoje. Kažin kas sužinojo ir paskel 
bė spaudoje, kad, iki jankiai juos paga
mins, lėktuvai jau bus pasenę ir betiks me 
talo laužui. Na, ir prasidėjo! Štai kur mūsų 
pinigai plaukia, štai kodėl, nusipirkęs 
Volksvvageną, turiu sumokėti valdžiai at
skirus mokesčius, o norėdamas perleisti jį 
sūnui, vėl turiu mokėti specialius mokes
čius! Štai kodėl, pirkus namuką, prisista
to inspektoriai, ir vėl turiu mokėti specia
lius mokesčius, nes namas, girdi, daugiau 
vertas...

į
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Visa tai tiesa, tik gal mano nevisai rim
tai surašyta. Gatvės žmogui yra nesupran
tami visi šitie mokesčiai, kuriuos drąses
nieji vadina gudria vagyste.

Ir gydytojų streiko metu vyriausybė ne
parodė ryžingumo ir tampėsi su jais net 
keletą mėnesių, o masės buvo jos pusėje. 
Problema taip ir liko neišspręsta ir vėl už
guls naująją vyriausybę. 1970-ieji metai ar 
tėja, o partijos yra pasižadėjusios tada 
įvesti nemokamą gydymą. Bet kaip privers 
ti gydytojus tapti tarnautojais, jeigu jie 
paliko kraštą Dievo valiai vien tik. todėl, 
kad vyriausybė panoro sužinoti, kiek šita 
kasta tikrai uždirba? Ne, šita vyriausybė 
tikrai nepateisino balsuotojų vilčių. Ji per 
daug jau tvirtai jautėsi valdžioje, kad atsi
žvelgtų į masių reikalavimus ar laikytųsi 
prie visagalių sindikatų.

Kokia bus naujojo kabineto sudėtis — vi 
saip spėliojama. Pesimistai murma, kad 
vėl susiburs socialistų - socialkrikščionių 
klika. Buržuazija pageidautų liberalų va 
dovavimo. Burenbondas geistų flamų mi
nisterių daugumos, valonai irgi savus įgei 
džius reiškia... Mes, užsieniečiai, kuriems 
nuostatais draudžiama politikuoti ir, kas 
aišku savaime, neturime balsavimo teisės, 
nors šimtą metų išgyventume Belgijoje, 
ramiai laukiame įvykių.

-i.,*-

Ed. Cinzas

— „Tassas“ praneša, kad Kazachstane, 
prie Irtyšo upės, rasta aukso.

į
J

Belgijos Lietuvių Bendruomenė vis dar 
tebegyvuoja, nors ir pamirštama į Briu
selio kongresus atvykstančių mūsų veikėjų 
ar Europos lietuvius lankančio vyskupo. 
Gal todėl, kad čia nėra nei krikdemų ar 
socialistų, frontininkų ar kitokių didžiai 
neklystančių partijų. Įsikūrusi 1947 metais 
ir išvysčiusi stiprią tautinę bei kultūrinę 
veiklą, Bendruomenė sunyko daugumai 
tautiečių išvykus į užjūrius. Dabar Belgi
joje priskaitoma apie 300 lietuvių. Kultūri 
nės veiklos centras yra Liege miestas. Ja
me kiekvienais metais rengiamas Vasario 
16 minėjimas. Jaunimas nėra nutautęs, bet 
giliu lietuviškumu irgi negali didžiuotis. 
Iš skaidresnių pavyzdžių tektų paminėt Re 
giną Pauliukovaitę, kuri studijuoja kalbas 
Briuselio universitete, ir Bronę Gailiūtę, 
su ypačiai geru pažymėjimu baigusią 1‘Aca 
demie de musiųue Gretry dainavimo klasę.
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I Laisvę Fondas Lietuviškai Kultūrai 
Ugdyti išleido N. E. Sūduvio stambią (424 
psl.) knygą Vienų vieni dvidešimt penke- 
rių metų rezistencijoje, kuri išėjo kaip tik 
tuo metu, kai maskviniai Lietuvos parei
gūnai, sudaužę patriotų pasipriešinimą, 
ruošiasi iškilmingai su visa pompa minėti 
mūsų krašto pavergimo 25 metų sukaktį. 
Knygoje kaip tik ir pasakojama, kaip vyko 
ta kova ištisus 25 metus. Tiesa, knygos ne
skaitys pavergtasis lietuvis. Bet ji pirmoje 
vietoje ir skirta mums patiems prasekti, 
kas ir kada įvyko, atšviežinti atminčiai, pa 
pildyti turėtosioms žinioms ir sužinoti 
daug naujų, ligi šiol nežinotų, dalykų.

Ši knyga, tik daug siauresnė apimtim, 
kiek anksčiau buvo išleista jau vokiečių 
kalba.

Lietuviškoji laida yra tikrai plati lietu
vių pasipriešinimo ir Lietuvos niokojimo 
apyskaita, kuriai panaudota daug ligi šiol 
paskelbtųjų duomenų. Ji parašyta planin
gai ir smulkiai irz apima daugelį sričių. Sa
kytume, tai smulki istorija mūsų krašto 
kančių ir kovų, kurioje dėmesys labiau
siai kreipiamas į pasipriešinimą okupan
tams.

Tik keliais puslapiais apžvelgiama isto
rija iki Lietuvos okupacijos 1940 m. O jau 
smulkiai ir planingai pradedama slaptai
siais sovietų - vokiečių protokolais dėl Pa
baltijo kraštų ateities, vadinamosios savi
tarpinės pagalbos sutartim, kai sovietinės 
įgulos buvo įvestos, ir ultimatumais, kurių 
išdava buvo Lietuvos okupacija, tariamo
sios liaudies vyriausybės sudarymai, teisi
niai klastojimai, tautos valios sufalsifika- 
vimas.

Šitaip su visokiausiomis smulkmenomis 
apžvelgiama pirmoji sovietinė okupacija, 
lietuvių sukilimas karo pradžioj, pasiprie
šinimas Stalino antrosios okupacijos me
tais, moralinis pasipriešinimas po Stalino 
ir lietuvių kova prieš tylą. Vadinas, knyga 
stengiasi sudaryti ko pilnesnį vaizdą lietu
vių tautos kovų ir pastangų nuo pat sovie
tų okupacinių užsimojimų iki šios dienos.

Bet tai tik rėmai, į kuriuos įspraustas 
platus turinys. Kadangi autoriaus rašant 
surinkta ir panaudota plati medžiaga, tai 
visas vaizdas ir išeina kaip didžiulė mozai
ka, įvykių pynė, kruopščiai paskirstyta sri 
timis. Pavyzdžiui, aptariant vadinamąjį 
„liaudies“ organizavimą, kurį bolševikai 
vykdė Lietuvoje 1940 m., iš dviejuose pus
lapiuose sutelktos medžiagos sužinome, 
kiek komunistų partija anuomet turėjo na
rių, kaip laikraščiuose buvo pasisakoma 
dėl kitų partijų, kas buvo žadama žmo
nėms, kaip buvo atleidinėjami įvairūs pa
reigūnai, kas atsitiko su laikraščiais, kai 
kuriomis mokyklomis, į užsienius išvyku
siais, kaip buvo pasiruošta deportacijoms,

KOVOJE
kas buvo numatoma deportuoti, kas pirmie 
ji buvo išgabenti ir kaip visi tie dalykai vė 
liau buvo aptariami laikraščių ar anuomet 
įvykių ratan įsuktų veikėjų. Toksai enci
klopedinis dėstymas, be abejo, talpus.

Aptariant pirmuosius okupacijos metus, 
mes iš šios knygos sužinome, kaip Dekano
zovas grasino liaudies seimo nariams, ku
rie nebalsuotų už Lietuvos įjungimą į Sov. 
Sąjungą, kas važiavo „Stalino saulės“ par
vežti. kiek posėdžiavo „liaudies seimas", 
kokius jis įstatymus „priėmė“, kaip buvo 
nuskurdinti taupytojai (suvaržymas atsi
imti sutaupąs ir nustatytas lito ir rublio iš
naudotojiškas santykis), perimti geležinke 
liai, uždėta kontrolė pramonei ir prekybai. 
Okupaciniai pareigūnai tada buvo privile
gijuotoje padėtyje.

Be abejo, toks smulkmeniškumas auto
riui buvo įmanomas dėl to, kad jau turime 
nemaža visur išsklaidytos literatūros ir 
net studijų. Žmonės, kurie stebėjo įvykius 
ar dalyvavo juose, vėliau paskelbė savo at
siminimus (vokiečių okupacijos metais juk 
išėjo bent keli tomai „Lietuvių Archyvo“, 
kurio ir paskirtis buvo nušviesti rusiškąją 
okupaciją; šiek tiek medžiagos pasirodo ir 
dabar įvairiomis progomis).

Bet sovietinių okupantų ir valdžią į ran
kas gavusių lietuvių komunistų akcija su
silaukė pasipriešinimo. Kaip tas pasiprieši
nimas vyko? Kas jame reiškėsi? Iš pra
džių jis buvo neginkluotas. Tačiau buvo 
ruošiamasi ir ginkluotam, kuris prasidėjo, 
kai vokiečių armijos pradėjo veržtis į ry
tus. Tada, kaip žinia, Lietuva buvo suda
riusi ir savo vyriausybę, bet neilgam. Dėl 
to pasipriešinimą ir toliau teko tęsti, šį
kart jau prieš kitą priešą.

Pats menkiausiai mūsų pažįstamas pasi
priešinimas vyko jau antrosios sovietų oku 
pacijos metu. Menkiausiai pažįstamas ir 
kruviniausias. Jeigu ankstyvesniųjų dvie
jų laikotarpių (pirmosios sovietų ir vokie
čių) pasipriešinimo išliko daug gyvų daly
vių ir liudininkų, tai šis paskutinysis parei 
kalavo nežmoniškai daug aukų, ir pats pa
tikimiausias ir beveik vienintelis liudinin
kas yra Daumanto - Lukšos parašytoji kny 
ga „Partizanai už geležinės uždangos“. Vi
si kiti šaltiniai daugiau yra tik smulkme
nos arba nepatikimi (pavyzdžiui, keletas 
brošiūrų, kurias savais propagandiniais su 
metimais yra paskelbę bolševikai, iškraipy 
darni tiesą). Tai tas laikotarpis knygoje 
skaitytojui, be abejo, bus pats įdomiausias. 
Kas skaitė Daumanto - Lukšos knygą, su 
daugeliu čia pateikiamųjų faktų jau bus 
apsipažinęs. Tačiau tokio skaitytojo žinias 
pagilins čia panaudotieji papildomi šalti
niai, net ir bolševikų pateikiamieji, nes ir 
jie vis tiek atskleidžia tam tikrus faktus, 

nors ir priešiškai nušviečiančius laisvės 
kovą.

Ginkluotas pasipriešinimas buvo pa
smaugtas. bet jis ir šiandien vyksta kito
mis formomis. Autorius jį vaizduoja iki 
pat šių dienų.

Minint šiais metais Lietuvos pavergimo 
25 metų sukaktį, kiekvienam verta pra
sekti, ką išgyveno mūsų tauta ir kaip vy
ko pasipriešinimas. Prasekti verta juk ne 
vien iš įdomumo, nes ir mes esame tautos 
dalis ir mums tenka kiekvienam tam tikra 
atsakomybė.

P. An.

LIETUVOS JAUNIMAS MASKVOS, 
LENINGRADO AUKŠT. MOKYKLOSE
(E) Ne viena proga Lietuvoje pabrėžia

ma, kad lietuviškasis jaunimas noriai 
vyksta mokytis į aukštąsias Sovietų Są
jungos, ypač į Rusijos Federacijos respub
likos mokyklas. Per 25-rius Lietuvos pa
vergimo metus keli tūkstančiai Lietuvos 
vaikinų ir merginų mokėsi ir baigė įvairių 
Sovietų Sąjungos respublikų aukštąsias 
mokyklas. Kaip praneša „Komj. Tiesa“ 
(geg. 28 d. Nr. 102), į įvairias Sovietijos 
mokyklas jaunimą mokytis siunčia Vil
niaus Valstybinis aukštojo ir specialiojo 
vidurinio mokslo komitetas. Šiuo metu 
įvairiuose Sovietijos miestuose studijuoja 
apie 600 Lietuvos jaunimo, įš jų — 450 — 
Rusijos Federacijoje. Daugiausia mokosi 
šiose Maskvos aukštosiose mokyklose: 
Maskvos universitete, Baumano vardo 
aukšt. technikos mokykloje, Poligrafijos 
institute, o Leningrade — universitete, Po
litechnikos, Elektrotechnikos ryšių institu
tuose. Be to, jaunimas iš Lietuvos siunčia
mas mokytis į Gorkio miesto Politechni
kos institutą, Voronežo universitetą, Ria- 
zanės Radiotechnikos institutą, Ivanovo 
Cheminės technologijos institutą ir į visą 
eilę kitų miestų.

Kokios specialybės įgyjamos tose aukš
tosiose mokyklose? Pagal minėto komiteto 
pirmininką Zabulį, daugiau studijuojamos 
specialybės, kurių neįsigyjama Lietuvoje. 
Tai pramonės elektronika, telefono ir tele
grafo ryšiai, poligrafinės gamybos techno
logija. Žinoma, nepamirštama pabrėžti, 
kad tas jaunimas turįs galimybę klausytis 
„įžymiausių šalies mokslininkų, dirbti mo
derniausiose laboratorijose“ ir pan. Iš Lie
tuvos mokslininkų disertacijas Leningrade 
yra apgynę dabartinis Vilniaus universite
to rektorius prof. J. Kubilius, Fizikos ir 
matematikos instituto direktorius Juras 
Požėla ir kiti. Tai esą „kūrybinės draugys
tės“ vaisiai. Jei Kauno dramos teatre prieš 
dešimtmetį prasidėjęs „renesansas“, tai, 
esą, tik dėl to, kad 1952 m. Maskvos Teat
rinį institutą baigę keli lietuviai. Beveik 
visi Lietuvos kino studijos režiseriai ir 
operatoriai baigę Maskvos Kinematografi-

EKMADIENIO
RlMČlALj

BETURČIAI DVASIOJE
Brangiausia, ką Dievas iš savo begali

nės meilės per savo Sūnų atnešė pasauliui, 
pirmiausiai skiriama vargšams. Vargšams 
skiriama Dievo Karalystė. Viešpats Kris
tus, kalbėdamas vargšams ir žadėdamas 
jiems Dievo Karalystę, neguodžia jų žemiš 
kais pažadais ir laime, bet labiausiai Jis 
nori juos užtikrinti, kad Dievas visuomet 
jų pusėje ir jie bus pirmiausiai priimti į jo 
namus ir pakviesti prie vestuvinio stalo, 
nors žmonių akyse jie yra paniekinti ir už
miršti.

Dievas nežiūri į žmogaus turtus, nei į jo 
mokslą, nei į sugebėjimus. Jis nematuoja 
tais matais, kurie pasaulyje vaidina didį 
vaidmenį. Kristus neklausia, ar kas yra 
vargšas ar pasiturintis, tautietis ar svetim
šalis. žydas ar pagonis, nusidėjėlis ar tei
susis. Savo gerumą ir meilę jis pirmiausiai 
parodo mažutėliams ir tiems, kurie yra li
kimo nuskriausti ar kaltės prispausti, ta
čiau kaip pasaulio Išganytojas priklauso vi 
siems žmonėms. Jis ieško žmonių šio pašau 
lio šešėliuose tarp paklydusių ii- prapuolu
sių. Ir kur tik yra žmogus geros valios, ten 
yra arti ir Dievo Karalystė. Sakydamas 
„palaiminti beturčiai dvasioje...“, Kristus 
neišėjo kaip koks šio pasaulio socialinis no 
vatorius, bet Jis daugiau susirūpinęs žmo
gaus sielos stoviu ir jo širdies laikysena, 
kuri jį turi padaryti Dievo namų gyvento
ju ir dangaus karalystės piliečiu.

Ši Karalystė paties Dievo be jokių žmo
gaus nuopelnų įkurta per Kristaus įsikūni 
jimą. Jos dydį ir ypatingą vertę pasako 
pats Viešpats, lygindamas ją su užkastu 
lobiu, su brangiu perlu. Žmogus turi lais
vai už ją apsispręsti — prašydamas, ieško-

AUKSO MEDALIS DAIL. L. URBONUI
„Mūsų Pastogė“ skelbia, kad Australijos 

madų dirbinių projektų parodoje lietuviai 
dailininkai iš 10 premijų nunešė net 4.

Parodoje buvo skirta 10 premijų už ge
riausius atrinktus darbus. Dail. Leonas Ur 
bonas gavo pirmąją premiją —750 svarų ir 
aukso medalį. Vaclovas Ratas ir Eva Kub- 
bos gavo po 75 sv. ir sidabro medalį. 75 sv. 
ir bronzos medalį gavo ttenrikas Šalkaus
kas.

jos institutą. Maskvos konservatoriją bai
gė muzikai Aldona Dvarionaitė, Estera 
Elinaitė, Leopoldas Digrys. 

damas, pagarbiai ir nusižeminęs jos siekti.
Fariziejai, kurie laikė save tautos teisin- 

giausiaisiais ir maldingiausiaisiais, negalė
jo suprasti, kad iškilo vienas pranašas, ku
ris su vargšais, nuskurdėliais muitininkais 
ir nusidėjėliais prie vieno stalo sėdi ir visu 
rimtumu tvirtina, kad jis yra atėjęs ieško
ti. kas yra pražuvę. Kristus gi palieka prie 
savo didžiosios misijos: Dievas turi užval
dyti žmonių širdis, kuriomis žmonės turi 
priimti Jo karalystę kaip malonę. Ir tai ga
li padaryti tiktai kaip beturčiai dvasioje, 
taigi tokiame stovyje, tokioje dvasinėje 
būsenoje, kokią jiems pats Viešpats duoda 
slapčioje, vesdamas išganymo keliu.

Beturtis dvasioje tai žmogus, kurs save 
pažįsta, žino, koks jis yra tikrovėje ir savo 
vietą Dievo ir žmonių atžvilgiu. Beturtis 
dvasioje savo širdyje jaučia ir žino, kad 
tik vienintelis Dievas gali suteikti žmogui 
išgelbėjimą ir išganymą. Pilnutinę laimę 
ir ramybę jis gali rasti tik Dievuje, savo 
pradžioje ir išganymo tvirtovėje. Neturtas 
dvasioje padaro širdį atvirą ir priimančią 
Dievo Karalystę, suprantančią taip pat, 
kad ateinančioje Dievo Karalystėje, jos pa 
veldėjime yra giliausia žmogaus gyvenimo 
prasmė. Beturčiai dvasioje Dievo Karalys 
tėję mato visų vertybių vertybę ir turtą, 
kurs yra aukščiau visų kitų turtų, lenkia 
Dievo Karalystę iš dangaus į žemę ir ją ne

per gyvenimą, dėl to jie yra palaiminti.
k.v.k.

ša

KONKURSE PRIPAŽINTOS 
VERTINGIAUSIOS KNYGOS

(E) Lietuvoje paskelbti „Vagos“ leidyk
los kasmet organizuojamo konkurso duo
menys. Skaitytojai turėjo pasisakyti apie 
1964 m. geriausias ir gražiausiai išleistas 
knygas. Dabar paskelbta „Komj. Tiesoj“, 
kad pagal atsiliepimų daugumą vertingiau 
siomis 1964 m. „Vagos“ išleistomis origi
naliosios prozos knygomis pripažinti lietu
vių rašytojų romanai: J. Avyžiaus „Kai
mas kryžkelėje", J. Mikelinsko apysaka 
„Vandens nešėja“, J. Dovydaičio „Žydrieji 
ežerai“. Vertingiausiais poezijos leidiniais 
pripažinti: Ed. Mieželaičio „Lyriniai etiu
dai“, K. Kubilinsko poezijos rinktinė „Ly
gumos dainuoja“ ir J. Marcinkevičiaus 
poema „Donelaitis“.

Rašytojas Kairys laimėjo dvi premijas
(E) Čikagos Skautininkų-ių Ramovės pa 

skelbtas dvi pirmąsias premijas už scenos 
veikalus, vaizduojančius Lietuvos partiza
nus ir jų laisvės kovas, laimėjo rašytojas 
Anatolijus Kairys. Jo trijų veiksmų tra
gedijai „šviesai, kuri užsidegė“ paskirta 
pirmoji 500 dolerių premija, o trijų veiks
mų vaidinimui „Eldorado“ teko antroji 300 
dolerių premija. Trečioji 200 dolerių premi 
ja paskirta M. Venclauskui už trijų veiks
mų misteriją „Gimtosios žemės ugnį“.

Kaimas kryžkelėje
(34)

— Žmogau! Viskas labai gražu! Jūs su
mažinate melžiamų karvių bandą, bet gau
nate daugiau pieno; vietoj kukurūzų pra
dedate sėti ankštinių - varpinių mišinį, ir 
jums niekada netrūksta pašaro! žodžiu, 
viską darote atvirkščiai, ne taip, kaip cent
ras moko, ir jums išeina gerai. Nuostabu...

— Centras moko atsižvelgti į esamas są
lygas, draugas Jurėnai. Jeigu Chruščiovas 
pasiūlys auginti apelsinus ir pamirš pa
minėti, kad tai liečia pietinius rajonus, ne
gi ir mes šoksime veisti apelsinų sodus?

Jurėnas atsilošė kėdėje ir tylėdamas va 
landėlę žiūrėjo į Arvydą. Priekaištingai, 
piktai. Su nuostaba ir pavydu. Kažkas jo 
viduje skilo pusiau, kaip ne kartą atsitik
davo, susidūrus akis į akį su problema. Vie 
na jo sąmonės pusė pritarė Arvydui, ant
roji gi neigė jį, protestavo, skatinama su
kilusio savisaugos instinkto. Negi veisim 
apelsinų sodus... Kodėl ne. jeigu palieps? 
Juk esame partijos kareiviai, turime vyk
dyti. Vykdyti... Taip, nėra patogesnio daly 
ko vadovui kaip instrukcija. Aiški, konk
reti. įvykdei, atraportavai centrui, ir lauk 
sekančios. O jeigu varžtelis pasirodė netin 
karnas — per mažas, ar per didelis, ir maši
na nesisuka, — tu neatsakingas, ne pats jį 
parinkai: instrukcija... Deja, paskutiniu 
metu jai teikiama vis mažiau pagarbos. 
Atsirado tokie žodžiai, kaip asmeninė ini
ciatyva, atsakomybė, lankstumas, vadova
vimasis savo protu. Anksčiau rajkomo sek
retoriaus žodis buvo šventas, niekas nedrįs 
davo prieštarauti, o dabar vis daugiau atsi
randa protingų, lenda su patarimais, kriti
kuoja, perša savo iniciatyvą. Girdi, per di
delis kukurūzų planas, reikia sėti daugiau 
dobilų, mišinio, išpardavinėti blogas kar
ves. Žmogau, o kas bus, jei, pardavus blo
gas karves, pieno nepadaugės? Atsakysi, 
aišku atsakysi prieš biurą, bet ir rajkomo 
sekretorius savo atsiims ten, kur priklau
so...

— Jūs pašėlusiai sąmojingas, draugas 
Toleiki, — pagaliau pratarė Jurėnas. Tas 
kažkas, perskilęs jo viduje, vėl susijungė į 
vienalytę nepajudinamą visumą, kurios 
priedangoje jis visuomet pasijusdavo tvir
tai ir saugiai, kaip laivas, aplenkęs pavojin 
gą povandeninę uolą. — Pavydėtinai sąmo, 
jingas. Bet nemanykite, kad kartu su Sta
linu numarinome ir pagarbą autoritetams, 
jos nusipelniusiems.

— Autoritetus gerbiu, tačiau nedarau iš 
jų stabų, nesimeldžiu, nes religija, kokia ji 
bebūtų, nesukurs komunizmo. Aš netikin
tis, sekretoriau, todėl manau, kad mums, 
komunistams, nedera laukti stebuklo iš die 
vų, o reikia pasitikėti pilkų žmonių masė
mis, liaudimi, jos protu ir išmintimi, ko to
li gražu dar nėra.

— Pažiūrėsim, tuoj pažiūrėsim, kiek šie 
kia toji jūsų išmintis, gerbiamasis. — Ju
rėnas atvertė priešais gulintį aplanką, pa
ėmė iš jo kažkokį popieriaus lapą ir atgalia 
ranka pastūmė Arvydui. — Malonėkit susi 
pažinti, ir čia liaudies išmintis, nors kiek 
kitokio pobūdžio, negu norėtumėte.

Arvydas permetė akimis rašomąja maši 
nėle išspausdintą tekstą. Po apačia buvo 
pakeverzoti keli parašai, o tarp jų — trys 
kryžiukai, matyt, kažkas, norėdamas apsi
drausti, apsimetė beraščiu.

— Lapino darbas. Pasigėrėk, — Arvy
das padavė skundą Grigui.

Tasai įknibo į raštą ir. atidžiai jį perskai 
tęs, piktai nubloškė ant stalo.

— Septyni parašai, nė vieno žodžio tei
sybės! Pasikaustė kiaulė ant visų keturių, 
tik ne ta koja spiria. Paklausykit, sekreto
riau, papasakosiu, kaip iš tikrųjų buvo. Sa 
vo akimis nemačiau, nesigiriu, bet visi, kas 
tada buvo Lapino kieme, žino, kad Rim- 
šienė pati persikirto lūpą. Pašėlusi mela
gė...

Jurėnas rankos mostu nutildė Grigą.
— Navikui pavesta ištirti reikalą. Ta

čiau ir be tyrimo aišku, kad valstiečių rie
tenos Lapino kieme sukėlė tokį poli-
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tinį rezonansą, kurio lengvai neužlyginsi. 
Nekalbu jau apie banditišką elgesį su Rim
šomis. žmogau! Kuo tu juos palaikei? Buo
žėmis? Kapitalistų pakalikais? Liaudies 
priešais? Neatleistinas politinis trumpare
giškumas! Taip galėjo pasielgti nebent dva 
rininkas su savo kumečiais-, o ne komunis
tas su daugiavaike kolūkiečio šeima. „Nė 
vieno žodžio teisybės...“ O čia kas, jei ne 
teisybė, Antanai Grigai? Ar neatėmėte iš 
Rimšų antros karvės, nesulyginote jų su 
tokiu Lapinu, nors viena motina didvyrė, o 
kitas... pats velnias nepasakys, kas iš tik
rųjų kitas...

— Mes bijome, kad išmintis nesukiršin
tų žmonių, — pasiteisino Arvydas, širdyje 
pripažindamas Jurėno tiesą.

— Medžio neužkliuvęs, per mišką neiš
važiuosi, — pridūrė Grigas.

— O labai toli nuvažiavote, gerbiamieji? 
— Jurėnas dviem pirštais pakėlė nuo stalo 
skundą lyg kokį slieką, įmetė į aplanką ir. 
tartum pasišlykštėjęs ar ko išsigandęs, 
staigiu judesiu atsistūmė su kėde nuo sta
lo. — Niekur nenuvažiuosite. Visai ne į tą 
pusę nusukote. Paklydote! Reikėjo pirma 
išaiškinti žmonėms valdybos nutarimų 
reikšmę, duoti laiko apsiprasti, ištirti nuo
taikas ir tik po to realizuoti, o jūs iš kar
to smogėte kaip jaučiui į tarpuragę.

— Buvo su visais kalbėta, aiškinta. Tie
sa, gal kiek pasiskubinome, bet kas norėjo 
suprasti, tam pakako laiko, o kam kolūkio 
reikalai svetimi, tam nė per metus neįpūsi 
šventos dvasios, — pastebėjo Arvydas.

— Ne mes skubėjome, sekretoriau, — pa 
vasaris skubino, kad jį kur kots! Žemelė 
mūsų. Valgyti prašė — mėšlo...

— Apie mėšlą atskira kalba. Nevynio
damas į vatą pasakysiu: tavo idėja, Tolei
ki, pakelti kolūkį privatininkiškais meto
dais labiau, negu abejotina. Mes supranta
me natūralių trąšų vaidmenį žemės ūkyje, 
bet tai nereiškia, kad vardan ekonominio 
efekto turime nusikalsti savo idėjiniams 
principams. Kas tai per sandėris kolekty

vo, visuomeninės organizacijos su pavie
niais asmenimis, gerbiamasis? Jūs mums 
duodate mėšlą, mes jums rudenį šiaudų... 
Kaip pavadinti tokį biznį, gerbiamieji? 
Kas tai — grįžimas trisdešimt penkerius 
metus atgal, į nepą, ar politinis nesubren
dimas? Nedaug trūksta, kad nusiristumė- 
te iki to gudruolio pirmininko, kuris, at
ėjęs vadovauti kolūkiui, pusę visuomeni
nių karvių bandos išdalijo melžti kolūkie
čiams, kol atsiras šviežios žolės.

— O ką jis turėjo daryti, sekretoriau, 
jei buvęs pirmininkas nepasirūpino paša
ro? — atsiliepė Grigas.

— Jam reikėjo padaryti, kaip kitas gud
ruolis pirmininkas padarė: laukti, kol gyvu 
liai išdvės badu, — kandžiai pastebėjo Ar
vydas.

Jurėno akys patamsėjo. Jis atsilošė, iš
tiesė kojas ir kelias akimirkas žiūrėjo į sa
vo batų nosis.

— Sąmojinga, Arvydai Toleiki, labai są
mojinga, — pratarė bespalviu balsu. — Da 
bar madinga traukti per dantį aukščiau 
stovinčius. Kai kas tai supranta kaip kri
tiką iš apačios, o aš manau, kad čia esama 
paprasčiausio anarchizmo, būdingo žmo
nėms, kurie per geros nuomonės apie save.

— Mudviejų požiūriai niekada nesuta
po, draugas Jurėnai. Gyvenimas parodys, 
kuris esame teisus — palikime jam spręsti, 
užuot užsiiminėję demagogija, — ramiai at 
sakė Arvydas.

Jurėnas susigūžė, panarino galvą ir su 
kėde prisitraukė prie stalo. Ausų kriauk
lės iš raudonų pasidarė violetinės, lūpos 
pabalo — jis buvo iki kraštutinumo įskau 
dintas. Jo geležiniai nervai galėjo atlaikyti 
smarkiausią psichinę ataką, tačiau buvo be 
jėgiai prieš tokius žodžius, kaip biurokra
tizmas ir demagogija.

— Žmogau! — Jurėnas trenkė kumščiu 
į stalą, net rašalinė pašoko, o plunksnako
tis nuriedėjo ant grindų ir nukrito Arvy
dui po kojų. — Aš pakviečiau jus ne klau
sytis įžeidinėjimų, o rimtai pasikalbėti 
kaip partinės organizacijos vadovas su ko
munistais, kurių elgesys kelia rimto susi
rūpinimo. Atrodo, pamiršote, kad partijos 
narys turi besąlygiškai paklusti partijos 
disciplinai ir vykdyti aukštesnių organų 
nurodymus. Jūs negerbiat žmonių, kuriuos 
patys iškėlėte vadovauti, žeminate rajko
mo autoritetą, kurstote valstiečių masėse 
anarchistines nuotaikas.

Arvydas su Grigu, apstulbinti tokio kal
tinimo, prasižioję žiūrėjo vienas į kitą.

— Šito nėra skunde, —tęsė Jurėnas, šiek

tiek apsiraminęs. — Bet nebandykit išsisu 
kinėti — man viskas žinoma. Antanai Gri
gai, kolūkio partinės organizacijos sekreto
riau! Už Toleikį galvą guldai, o pasakyk, ar 
žinai, ką jis prikalbėjo yalstic<Xiams"ESpi- 
no kieme? Tyli? Macai... O su išvadomis 
greitas. Toleikis bandė įdiegti valstiečiams 
maištingą mintį. Girdi, reikėjo patiems su 
sidoroti su Bariūnų, nelaukiant, kol rajko- 
mas padarys savo išvadas. Ar jūs supran
tate, kur veda tokia filosofija?

— Nežinau... — sumikčiojo Grigas. Veš
lūs kvietiniai antakiai trūkčiojo iš susijau
dinimo. — Mažai esu apsiskaitęs ir šiaip... 
bet gyvenimiškai žiūrint... ką žmonės turi 
daryti, jei blogas pirmininkas, o rajkomas 
jo nepakeičia?.. Juk ir bitė savo namus gi
na, kad ją kur kots...

— Bitė! Tik ir težinai patarlėmis kalbė
ti. o apie marksizmą - leninizmą neturi ma 
žiausio supratimo. Tikriausiai nesi perskai 
tęs ištisai nė vieno Lenino tomo?..

Grigas kaltai tylėjo.
— Nieko sau partinės organizacijos sek

retorius!.. Tai štai, paklausyk, žmogau. 
Kai nuo A iki B išstudijuosi Marksą ir Le
niną, — o išstudijuoti aš įpareigoju, —tada 
suprasi, kad Toleikio kurstančias kalbas 
reikia kvalifikuoti kaip bandymą pastaty
ti masių iniciatyvą aukščiau partijos vado
vavimo. Prisipažįstate, kokią grubią politi
nę klaidą padarėte, draugas Toleiki?

— Ne, neprisipažįstu. — Arvydas su ne
slepiamu priešiškumu pažvelgė į Jurėną. — 
Esu klystantis kaip kiekvienas žmogus, kas 
jis bebūtų, tačiau šiuo atveju teisybė mano 
pusėje. Jūs norite, kad visi, užuot protavę, 
aklai paklustų direktyvoms iš aukščiau, o 
aš manau, — kiekvienas turi teisę jas ap
svarstyti, pagalvoti, kaip geriau pritaikyti 
esamomis sąlygomis, o, esant reikalui, gal 
ir visai atmesti. Juk aukščiau stovintieji 
taip pat žmonės, ne dievai, ir jie gali su
klysti — tai jau ne kartą istorija įrodė. Par 
tija valdo ne komanduodama, o vadovauja 
masėms, tardamasi su jomis, nes abi pusės 
sudaro neatskiriamą visumą. Deja, turime 
dar nemaža tokių vadovų, kurie save įsi
vaizduoja piemens vietoje; laksto toks 
vargšelis apie bandą, iškėlęs kančių, šūkau 
ja ir mano vystąs pasaulinio masto partinę 
veiklą. Jeigu žmonės būtų sąmoningesni, 
mažiau abejingi tam, kas tiesioginiai jų ne 
liečia, neatsirastų netikusių vadovų; o jei 
ir išplauktų į paviršių vienas kitas, tai ko
lektyvinė jėga juos demaskuotų ir pastaty
tų į savo vietą.

(Bus daugiau)
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Nepriklausomybės
(27) __________________________________________Kariuomenės vado geri. St. Raštikio pagarba respublikos prezidentui ėmė blukti tada, kai šis pradėjo nebetoleruoti kai kurių jo užgaidų. Kariuomenės vado santykiuose su respublikos prezidentu ryšku trys savo pobūdžiu skirtingi tarpsniai. Pir iriajame tarpsnyje, kariuomenės vadui gen. St. Raštikiui keliant savo autoritetą kariuose, respublikos prezidentas A. Smetona visokeriopai jį rėmė ir buvo patenkintas, kad kariuomenės vadas sėkmingai nugali pasitaikančias kliūtis ir pateisina į jį sudėtas viltis. Kai iškildavo kurie nesusipratimai tarp kariuomenės vado ir Lietuvių Tautininkų Sąjungos vadovybės, respublikos prezidentas visuomet palaikydavo kariuomenės vadą, žinoma, tuo sukelda mas Lietuvių Tautininkų Sąjungos vadovy bės nepasitenkinimą.Greit ir lengvai iškilęs kariuomenėje į 

persona prima, kariuomenės vadas gen. St. Raštikis to paties siekė ir visuomenėje. Tačiau čia jau buvo daug sunkesnis dalykas. Respublikos prezidentas, užuot padėjęs, tuo kariuomenės vado užmoju buvo nepatenkin tas, numatydamas jo žalingumą: be atodairos siekiant visuomenėje populiarumo, leng va patekti į partinės politikos pinkles, ir to pavojaus kariuomenės vadas neišvengė. Kariuomenės vadas nė juste nepajuto, kaip pasidarė krikščionių demokratų įrankiu, kuriuo šie siekė suniekinti A. Smetoną. Šia me tarpsny respublikos prezidento santykiai su kariuomenės vadu pablogėjo, tačiau dėl prezidento takto konflikto buvo išvengta.Savo atsiminimuose St. Raštikis seka riz gią, kupiną grubių prieštaravimų pasaką, kaip jis siekė Lietuvą demokratizuoti, kurias kliūtis sutiko iš respublikos preziden to ir tautininkų pusės ir kiek daug jis šioje srityje pasiekė. Tačiau taip iš tikrųjų nebuvo. Gal būt, susitikęs su krikščionių demokratų vadais, jis apie tai ir kalbėdavo, tačiau su A. Smetona jis tos temos pirmajame ir antrajame savo santykių laikotarpy nediskutuodavo.Kaip ir daugelis mažo ūgio žmonių (Vaiž gantas, prof. A. Voldemaras, St. Šilingas.
PASLAPTINGASIS RUBLISBuvęs Nepriklausomos Lietuvos piliečių apsaugos departamento direktorius Antanas Jakobas, pirmojo komunistinių kolo- nialistų įsiveržimo Lietuvon — 1940-41 — metais, pagal komunistinį žargoną, buvęs „represuotas“. Vadinas, buvo išvežtas į Si birą, kur iki šiolei gyvena, nors turįs teisę grįžti Lietuvon.Eilėje savo „prisiminimų“, parašytų pagal komunistinių kolonialistų reikalavimą ir išspausdintų zimaninėj „Tiesoj“ 1965 m. birželio mėn. numeriuose, jis juodai nušviečia laisvosios Lietuvos laikotarpį.■—Ant savo kailio patyręs komunistinį prie vartavimą, negaliu nieko primesti A. Jakobui. Galimas dalykas, būdamas jo padėty, būčiau taip pat parašęs panašų straipsnį. Žmogaus išorinė elgsena Sovietijoje yra prievarta pakinkoma komunistinio kolo- nialisto propagandai, bet svarbu žmogaus vidus. Tai išeis į paviršių sprendžiamąją valandą, ir tada mes pamatysime, jog daugelis, žodžiais ir raštu liaupsinę komunisti iiius kolonialistus, išliko dvasia lietuviais ir fiziškai nesunaikinti.Mane asmeniškai Klaipėdos saugumo vir šininkas buvo išsikvietęs pas save ir klausinėjo, kodėl aš nevažiuoju kartu su tėvais į Vak. Vokietiją. Be to, partijos miesto komitetas prašęs sužinoti, ar aš nesutikčiau kalbėti norinčių išvažiuoti V. Vokietijon klaipėdiečių susirinkime ir paagituoti,'jog jie nevažiuotų. Aš atsakiau: gerai, nes juk ne pirmą kartą meluoju. Kasdien su melu lūpose tekdavo eiti į pamokas, kaip mokytojui. Žinoma, tik to melo kiekį būdavo ga Įima reguliuoti.Susirinkime kalbėti nereikėjo, tai buvo tik savotiškas patikimumo bandymas. Sovietinis saugumas norėjo mane įtraukti visai kiton veiklon.Taigi, jei ką sovietinis žmogus sako ar rašo, tai dar nereiškia, jog jis taip ir galvoja. Net atvykę į Vakarus daugelis bijo savo pažiūras apie komunistinius kolonialistus laisvai išdėstyti, vis dar persekioja komunistinio teroro poveikis.Šiuo rašinėliu noriu pailiustruoti keliais konkrečiais prisiminimais sovietinę sistemą, kurioje taip imami kyšiai (A. Jakobas aprašo, kaip laisvojoje Lietuvoje buvo „imami kyšiai“).Turint motociklą, tekdavo kartais susidurti su autoinspekcija. Kartą mieste mane sulaikė milicininkas. Aš važiavęs ilgomis šviesomis. Nuvykus į milicijos skyrių, man buvo atimtas šoferio leidimas. Matydamas, jog kvepia protokolu, tuoj nuvykau pas savo mokyklos pagalbinio ūkio vedėją. Jis turėjo degtine paremtas pažintis su autoinspektoriais - leitenantais. Dėl to PO poros dienų, kaip niekur nieko, atgavau leidimą. Vėliau pats susipažinau su vienu autoinspektorių, kad, bėdai ištikus, būtų galima patepus išsikapstyti.Bet vėliau tas jaunesnysis leitenantas Forsov buvo atleistas iš pareigų.Kitą kartą pasiėmė iš mokyklos kiemo
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prof. Krėvė-Mickevičius etc.). St. Raštikis buvo dinamiškas, ūmus, ambicingas, kupinas įvairiausių sumanymų, be atodairos siekiąs tikslo, nepaisydamas galimų pasėkų. Tais savo būdo ypatumais jis buvo visiška priešybė A. Smetonai. Skirtingi būdo savumai buvo viena iš priežasčių, kodėl A. Smetonos ir St. Raštikio santykiai buvo tik tarnybiniai. Kariuomenės vadui darant pranešimus apie kariuomenės reikalus, res publikos prezidentas atidžiai jų išklausydavo, reikalui esant, padarydamas savo kai kurias pastabas. Kariuomenės vadui pradėjus kalbėti politiniais klausimais, respub likos prezidentas mandagiai pastebėdavo, kad jis šių klausimų nenorįs diskutuoti. Aišku, kariuomenės vadas tuo būdavo nepatenkintas ir net jausdavos įžeistas.Respublikos prezidentas A. Smetona, siekdamas prie valstybinio darbo sutelkti visas tautos kūrybines jėgas, buvo nuolaidžios vidaus politikos šalininkas, nes griež tumu tautos vienybei daugiau galima pakenkti, negu padėti. Tačiau kariuomenės vadovybė buvo visai kitokios nuomonės, kuri išdėstoma šiame respublikos preziden tui rašte:L. (Vytis) R. Kaunas, 1936 m. spalio 1 d.KRAŠTO APSAUGOSMINISTERIJA Slaptai - asmeniškai II-sis skyriusNr. 3760 byla nr. ...Jo EkscelencijaiPonui Respublikos PrezidentuiRAPORTASKominternas Lietuvoje, kaip ir kitur, dir ba tais pačiais metodais. Nors pas mus iki šiol organizuoto „liaudies fronto“ dar nėra, bet žinant, kad destruktyvaus elemento šalyje netrūksta, tokiam „frontui“ sudaryti dirva nebloga.
mano motociklą mokiniai ir, neturėdami teisių, važinėjo keliuku. Jie buvo sulaikyti eilinio milicininko, kuris prisistatė man. Matydamas, jog gali būti nemalonumų, draugiškai aiškindamasis, mokyklos tamsiame koridoriuje įkišau 25 senųjų rublių į kelnių kišenę. Matau, kad žmogus atlyžta, sako, viskas tvarkoje, bet kad žmonės nieko neįtartų, važiuojam, sako, į miestą — aš ten nusėsiu. Taip ir padarėme — demonstravome, jog važiuojame į miliciją.Klaipėdoje ilgą laiką skambėjo byla, jog tenykštis autoinspekcijos viršininkas Liu- biagin, vilniškis Peteliūnas ir eilė kitų majorų ir kapitonų nuteisti keliems metams kalėjimo, nes jie, būdami kvalifikacinės komisijos nariais, už tūkstantines sumas išdavinėdavę vairavimo teises tiems, kurie nelaikydavo jokių egzaminų. Reikalas paaiškėjo atsitiktinai, kai į milicijos rankas pateko skirtingiems asmenims priklausantieji leidimai su tais pačiais serijiniais numeriais.Ukrainos Vinicos mieste teko 1956 metų liepos mėnesį dalyvauti kariuomenės manevruose. Stovėjome vienoje sankryžoje, kaip kariniai eismo reguliuotojai. Dienos metu ateidavo ir milicijos puskarininkis — eismo reguliuotojas. Skundėmės jam, jog yra eismo taisyklių pažeidėjų, kurie, nors ir švilpiam, nesustoja, mauna tolyn. Atsakė, jog tokie daugiausia yra įvairūs bosai, kurie turi geras pažintis su autoinspektoriais. Pastato jiems puslitrį, ir reikalas sureguliuotas. O jie. eiliniai eismo regu liuotojai, lieka nukabinę nosis.Apie 1955 metus mano tėvukas turėjo arklį ir dirbo maisto produktų pristatinėto ju vaikų ligoninėje, darželyje. Vieną dieną prisistato jaunas vaikinas iš finansų skyriaus ir sako, jog yra skundas, kuriame nu rodoma, kad mes turime nuosavą arklį. Aiš kinomės, jog netiesa. Pasakė, jog tirsią. Išėjus į koridorių sakau tėvukui: duok jam kyšio, ir bus viskas tvarkoje. Taip ir padarė. Už keletą dešimčių rublių skundas buvo sutvarkytas kaip „nepasitvirtinęs".Susirgo rimtai mūsų giminaitis. Mama, matydama, jog mažai juo rūpinamasi, pri simušė iki vyriausiojo gydytojo kabineto ir į ant stalo gulinčių popierių krūvą įkišo keletą šimtų rublių kyšio. Priežiūra pagerėjo, ligonis pagijo.Rūpinantis tėvukams dokumentais išvyk ti į V. Vokietiją, lankantis Vilniuje. Maskvoje, taip pat neapsieita be kyšių. Vieno valdininko kabinete mama įmetė porą šimtų rublių, suvyniotų į popierių, šiukšlių dė žėn, stovėjusion kampe. Nejaugi taip ir liko jie šiukšlių dėžėje? Retas žmogus leis pinigus išmesti į šiukšlyną!Šiuos sausus pavyzdžius būtų galima dar ilgokai tęsti, bet pakaks. Paskutinį kelių šimtų rublių kyšį daviau palikdamas So- vietiją Lietuvos Brastos stotyje.Vakaruose išsiverčiu be kyšių.

A. Viluckis

sutemosVisuomenės, kuri būtų vieninga net dėl svarbiausių bendrų valstybės bei tautos rei kalų, iki šiol neturime. Lietuvos visuomenė yra susiskaldžiusi į tris pagrindines dalis: pirmoji dalis — pozicijos grupės, dabartį nės tvarkos šalininkai, antroji, nepritardama esamajai santvarkai, elgiasi indiferentiškai, trečioji veikia destruktyviai, skleidžia {vairiausių gandų apie Vyriausybę. apie valdžios atstovus, slaptai spausdina pamfletus, proklamacijas, stengdamasi visokiais būdais diskredituoti esamąją san tvarką ir valdžios atstovus. Šios grupės pavojingiausi inspiratoriai — komunistai, ku rie dirba mums pragaištingą darbą Komin- terno nurodymais.' Kadangi toks visuomenės susiskaldymas, o ypatingai trečiosios grupės destruktyvus veikimas paskiausiai ryškiau pradėjo reikš tis ir kariuomenėje, jos vadovybė tuo ypatingai susirūpino. Kaip žinoma, kariuomenės negalima nuo išorinės įtakos visai izoliuoti. Ypač tai sunku padaryti, turint teritorinio komplektavimo sistemą, kuri mums būtina, bet dėl kurios tarnaujantieji kariuomenėje kareiviai negali visai nutraukti ryšius su arčiau įgulų gyvenančiais destruktyviais visuomenės elementais. Jei dar sėkmingiau galima kovoti aktyviosios tar nybos karių tarpe, tai beveik neįmanoma su atsarginiais, šaukiamais į kariuomenę, nes jų nemažas skaičius ateina su „Komin- terno“, „liaudies fronto“ ir kitų opozicijos grupių duotomis instrukcijomis griauti vir šininkų autoritetą, ardyti karinę drausmę ir demoralizuoti kitus karius. Tokių instruk cijų davėjai puikiai supranta, kad sveika kariuomenė yra valstybės pagrindas, yra jėga, kuri verčia gerbti įstatymus, kad kariuomenė, prireikus, padeda policijai atsta tyti šalyje tvarką.Šiais metais pašaukti kai kurie atsarginiai. ypač per manevrus, gaudami progos, darė nedrausmingų išsišokimų, kaip antai:
uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii>>iiiiiii>iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii>iiii<>i>iii>>iii<ii><i>>iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Penkeri metai svetur' Prieš penkeris metus išlipome iš traukinio Vakarų Berlyne. Trumpam buvome priimti Raudonojo Kryžiaus atstovų, pamaitinti ir pagirdyti ir ruošėmės tolimesnei kelionei į Vakarų Vokietiją.Atvykome ne tokia jau maža „svita“. Su mažaisiais per dešimt žmonių — viena šeima. Nenuoramos laikraščių ir televizijos reporteriai zujo aplinkui. Čerškė aparatai, blikčiojo švieselės, tačiau tas mus mažai tejaudino. Mes ėjome nešini savo maišais, ryšuliais ir kitais pavadinimo neturinęiais našuliais, į skvernus susikibę sekė vaikai, baugiai žiūrėdami į „dėdes“, spoksančius į mus. Ir kai trumpam mus suvedė į erdvią patalpą pailsėti, motina, susiėmusi ran kas. kraipė galvą.— Jergutėliau, kokią čia dabar šiderst- vą iš mūsų padarys! .O salėn jau vėl grūdosi reporteriai ir paprasti žmonės. Kišo vaikams šokoladą, mums cigaretes, pinigų. Labai jau visus domino mūsų rūbai, o ypač tų našulių turinys, bet klausti vis dėlto nedrįso. O tie našuliai, tiesą pasakius, buvo prikimšti duonos džiūvėsių, stipriai išrūkytų ir storų lašinių, kad ir sunešiotų ir suadytų, bet stiprios tarybinės medžiagos švarkų, kelnių, bliuzių ir kitokios tarybinės tekstilės „stebuklų“, kuriuos kiek vėliau teko sugrūsti maišan ir atiduoti skudurų rinkėjui. Keliolikos metų tvirtinimas, kad Vakaruose siaučia badas ir skurdas, darė nelegaliais keliais ateinančius priešingus pra nešimus gana įtartinais, taigi, kaip ten bebūtų, atvažiavome dėl visa ko pasiruošę atremti bado ir skurdo atakas. Adenauerio apsilankymas Maskvoje 1956 metais neliko be pasekmių. Susitarimų rezultate Chruščiovas pažadėjo leisti išvykti iš Sovietų S- gos asmenis, kurie iki 1945 metų turėjo Vo kietijos pilietybę. Taigi asmenys, gyvenę Klaipėdos krašte 1939-40 metais, savaime jau buvo to laiko Vokietijos piliečiais.Nors jokia oficiali žinių įstaiga šio nutarimo neskelbė, bet žmonės iš kažkur vienas nuo kito apie tai sužinojo ir, pradžioje gana nedrąsiai, vėliau drąsiau, ėmė siųsti ati tinkamoms įstaigoms prašymus, kad leistų išvykti Vakarų Vokietijon. Kai kam įrodyti savo turėtą Vokietijos pilietybę buvo gana sunku. Kalba čia neina apie tautybę. Milijonai vokiečių iš Pavolgio šios teisės negauna ir dabar. Čia reikalas eina grynai juridiškai dėl turėjusių vokiečių pilietybę. Įrodinėjome. kas kadaise turėjęs „popie rius“, bet juos pametęs, rinkome senus gimimo liudijimus, gyvenviečių pažymėjimus, pagaliau vokiškus prievolių lapelius, jei tik juose buvo išskaitoma kadaise būtoji vokiečių pilietybė. Vieniems tai pavyko žymiai lengviau, kitiems sunkiau, o kai kas dar ir dabar laukia atsakymo iš Vidaus Reikalų Ministerijos. Yra keletas šeimų, padariusių nemažą „karjerą“: pabuvoję Vakarų Vokietijoje, vėl sugrįžę atgal ir ne- pašykštėję tinkamai atpasakoti savo „vargus“ kapitalistinėje šalyje ir tuo užsitikrinę patogias „pozicijas laisvojoje socialistinėje tėvynėje“. Tačiau tai tik labai nedidelės išimtys.Daugumas atvykome iškentėję visus „de mokratiškiausios pasaulio valstybės" savu- 

žygiuojant naktį, į viršininkų švilpukus pra 
dėti ar baigti žygį dažnai pasigirsdavo švil 
pūkų imitavimo garsų rikiuotėje arba rep
likų: „eikit po velnių su savo švilpukais“, 
„duokit valgyt ir pailsėt“, „bepigu karinin
kams, kai jie žygyje raiti joja, sprandus už 
siauginę, pabandytų jie pavaikščioti su 
kuprinėmis ir šautuvais, tai pažintų, ką 
reiškia žygis“ ir t.t. Karininkai ar puskarininkiai, šviesdami elektrinėmis lemputėmis ir norėdami surasti kaltininkus, dažnai buvo lydimi nedrausmingų, pilnų pa
giežos žvilgsnių. Klausinėjant, kas švilpė arba kas taip pasakė, niekas neišduodavo. Tokių reiškinių nebūdavo pirma.Jei tokie reiškiniai prasideda dabar, taikos metu, tai per mobilizaciją jų bus dar daugiau.Kariuomenės vadovybė, tiesioginiai atsakydama už kariuomenės tvarką, drausmę ir ūpą ir žinodama, kad aukščiau pažymėto destruktyvaus darbo kariuomenėje šaknys ir priežastys yra ne kariuomenėje, bet kitų ministerijų tvarkymo srityje, siūlo:I. šiai aktyviai kovai suburti, kiek galima, visas organizacijas ir institucijas, nusiteikusias prieš „liaudies frontą“, kad būtų galima bendromis jėgomis jis užgniaužti pačioje užuomazgoje.II. Kaip atrodo, kovai su komunizmu ir „liaudies fronto“ idėjų plitimu vienų tik 
policinių priemonių nepakanka. Kariuome nė viena griovimo idėjų prisigėrusio jauni mo per trumpą laiką perauklėti neįstengs. Čia turi aktyviai prisidėti šeima, mokykla, bažnyčia ir organizacijos.III. Valstybiniu mastu tuoj organizuoti propagandos darbą, kurio nebuvimas mums ypatingai kenkia.IV. Pradėti kuo greičiausiai kontroliuoti savo ir užsieninę spaudą, ypatingai „liaudies fronto“ idėjų spaudos organus, „de- šimteentininkus“ ir t.t.V. Dar karą susirūpinti kino filmų kontrole, nes kinematografai vis dar užversti tendencingais „Sovkino“ filmais.VI. Rimtai susirūpinti liūdnu reiškiniu žydų bendruomenėj. Statistiniais duomenį

RAŠO K. JURGAITIS mus. Vienas atvyko tiesiai iš Sibiro, iš baimės Lietuvoje net visai nesustojęs, kitas jau prieš porą metų iš ten grįžęs. Atvykome pergyvenę didvyriškas partizanines ko vas, o kai kas net dalyvavę jose, pergyvenę Lietuvos ūkininko didįjį siaubą — kolektyvizaciją. Vis dėlto atvykome pergyvenę, pa kėlę ir atlaikę visus mėginimus, bet nesuklupę, neiškeitę savo krikščioniškosios dva sios į bolševikinį fanatizmą. Nelikome suklupę pakelėje ar pasidarę savo tautos išdavikais.Visus išgyvenimus ir sunkumus atvykda mi dėjomės užmarštin, buvome pasiruošę atleisti visiems savo priešams, jei kas gale tų pasakyti bent dalį to, kas mūsų laukia ateityje. Kiekvieno atvykusioje, tiek didelio, tiek mažo akyse galėjai išskaityti ištisinį klaustuką. Ir čia pradėjome naują gyvenimą, naujus mėginimus, kiek mes stiprūs dvasiškai, kiek mes susipratę tautiškai. Ir koks gi penkerių metų naujų išmėginimų, kitose sąlygose sutiktų sunkumų rezultatas?Liūdnas. Kur kas liūdnesnis, negu visas penkiolika metų, praleistų Stalino ir Chruš čiovo priespaudoje. Ko nepadarė badas, Si biro šalčiai, automatų serijų salvės ir milžiniška propagandos mašina, be jokių sunkumų atliko baltos duonos kąsnis, malonus žvilgsnis ir švelnus pavadinimas Herr. Priešingai nei bolševikinėje kad įprasta, pradėsiu aiškinti padėtį nuo neigiamų dalykų.Atvykau į Frydlando lagerį, kaip ir dau gelis iš mūsų, beveik nė žodžio nemokėdamas vokiečių kalbos, bet dėl to nenusiminiau, maniau sau: išmoksiu — kokių penkerių metų bėgy susikalbėsiu rankoms padedant. be to, kas žino, kiek ilgai čia teks būti...— Va, su vaikais bėda. Kiek laiko mokykla susitrukdys. kol kalbą išmoks, — skundėsi kaimynas iš Gargždų, rodydamas savo septynerių ar aštuonerių metų Antaniuką.— Nieko, vaikai kalbą išmoksta labai greitai, kur kas greičiau negu suaugę, —
Iš Joninių padarė sovietinio jaunimo dieną(E) Komunistinė Lietuvos spauda rašo, kad birželio 27 d. ant Rambyno kalno ir šie met buvo surengtos sovietinio jaunimo die nos iškilmės, kuriose dalyvavo apie 20.000 žmonių. Įvyko žirginio sporto varžybos, o kalno viršūnėje liepsnojo sukurtas laužas. Buvo šokama ir dainuojama. Atrodo, kad Maskvos statytiniai okup. Lietuvoje stengiasi tradicines Joninių iškilmes, lietuvių iš seno ruoštas ant Rambyno kalno, nusavinti, paverčiant jas sovietine švente. Prieš keletą metų dar rengtos ant Rambyno Joninės sutraukdavo labai daug jaunimo iš visos Lietuvos. Tačiau jos susilaukė kritikos iš stambiųjų partijos pareigūnų. Užtat dabar jau birželio mėnesio gale rengiamos nebe Joninės, o „Tarybinio jaunimo diena“. Į programą įvedami sovietiniai elementai.

Lietuvos jaunuoliai J Komi aut. respubliką(E) šių metų gegužės mėn. pabaigoje ir birželio pradžioje į tolimą šiaurinės Sovie- tijos kraštą, Komi autonominę respubliką, komjaunimas pasiuntė du šimtus lietuvių —vaikinų ir merginų. „Komj. Tiesa“ (geg. 25 d. Nr. 100) Sovietijos šiaurę jaunimui pristato kaip žavingą, romantika dvelkiantį kraštą. Laikraštis kreipiasi: „Apie ką tu dabar galvoji, romantike? Kelių tiek daug. O reikia išsirinkti vieną — savąjį. Mes tau patarsime. Yra šiaurėje nepaprasto grožio kraštas. Jį vadina žaliojo aukso šalimi. Tai — Komi ATSR“. Nurodęs kad komjaunimas siunčia į Komi kraštą lietuvius jaunuolius, laikraščio korespondentas toliau pasakoja aipe „nuostabią taigą“. Esą, Komi mieste Ežva statybos darbai panašūs į Elektrėnuose įvykdytus. Ten veikią ir jaukūs bendrabučiai, priimą „savanorius, kurie atvažiuoja su komjaunimo kelialapiais“. Lietuvos jaunuoliai Komi krašte, be kitų, stato ir universalinę parduotuvę. Su rusais ir kitais ten dirba Jonas Vaitukaitis. Ne tik jis, ten nuo 1960 m. su visa šeima įsikūręs ir jo tėvas. Jis — mūrininkų brigadininkas, kiti vaikai mokosi arba tarnauja armijoje. Taip, su pasididžiavimu teigia komjaunimo laikraštis, Vaitukaičio šeima „giliai įleido šaknis naujoje vietoje“.Čia įkurdinti lietuviai džiaugiasi naujai atvykusiais. Tiesa, anot jų, ten žiema rūstesnė, bet korespondentas skaitytojus paguodžia, nes, girdi, ten daug laukinių paukščių, žuvų, grybų ir „šiaip neatsilie- kama nuo Lietuvos. Sviestas, dešra, pienas... dar atvežama apelsinų ir citrinų...“Komi įstaigos, pagal „Komj. Tiesą“, labai pageidauja, kad į statybas atvyktų dau giau lietuvių merginų. Ypač stinga apdailos darbuotojų. Atvykę lietuviai daugiausia dirba miškų pramonės darbuose, statybose. Visi gyvena bendrabučiuose, skirtuose dviems — keturiems žmonėms. Pasak korespondentą S. Karbovskį, viskas esą ten puiku, tik rūsti toji šiaurės romantika. Žiemą temperatūra krentanti iki 40 laipsnių...

mis Lietuvoje jų tėra vos apie 7 proc. visų gyventojų, bet komunistiniame ir „liaudies frontininkų“ sąjūdyje jie gausiausi ir veikliausi. Iš to išeina, kad su žydų bendruomene kažkas negera, kad šio neigiamo reiškinio mažai žiūrima gyvenime.VII. Įpareigoti valdininkus aktyviai kovoti su „liaudies fronto“ idėjomis, prijaučiančius šioms idėjoms valdininkus atleisti iš tarnybos, o jų vieton, kur tik galima, skirti lojalius atsargos karininkus. Rengti valdininkų ideologinius kursus, kurie ruoš tų valdininkus aktyviai ginti valstybės reikalus, visus valdininkus prisaikdinti.VIII. Daugiau neatidėlioti, bet tuoj įsteig ti darbo stovyklą, nes karo komendantų ad ministracinės baudos tikslo nepasiekia: nu baustasis ištremtas naujoje ištrėmimo vietoje griaunamojo veikimo nenutraukia, bet dirba dar atkakliau ir, kaip nukentėjęs dėl „idėjos“, dažnai vietinių žmonių tarpe turi nemažai simpatijų; nubaustieji dabokle išeina joje agitacinius kursus ir, sugrįžę po bausmės atlikimo, savo draugų ir bendraminčių tarpe gauna „kankinio“ vardą, o jų autoritetas ir įtaka dar labiau pakyla.Dėl aukščiau išdėstyto turiu garbę prašyti Jūsų Ekscelencijos malonaus dėmesio. Gen. Štabo pulkininkas (pas.) S. Raštikis Kariuomenės VadasGen. štabo pulkininkas (pas.) Černius Kariuomenės Štabo ViršininkasŠis kariuomenės vadovybės raštas respublikos prezidentui buvo nemaloni staigmena. Nors jis ir vadinamas raportu, tačiau savo turiniu ir paskirtimi labiau panėši į direktyvas, kuriomis respublikos pre zidentaš turi vadovautis vidaus politikoje. Tai buvo aiškus priminimas, kad kariuomenės vadovybė suinteresuota vidaus politika ir nori, kad ji būtų daug griežtesnė, negu ligi šiol buvo. Šiuo raštu respublikos prezidento santykiuose su kariuomenės va du prasidėjo antrasis tarpsnis, kurį galėtume pavadinti kariuomenės vado politikavi mu, savinimusi jam nepriklausomų prerogatyvų. (Bus daugiau)

raminau savo kaimyną. — Žiūrėk, po kele- rių metų lietuviškai nenorės kalbėti.Į mano raminimą kaimynas tik šyptelėjo. Kita lagerio kaimynė, iš klaipėdietės staiga tapusi „Memellaenderin“, mano nustebimui, kalbino savo mažą verkiančią dukrytę vokiškai. Kaip kitas lagerio kaimynas, Silezijos vokietis, man lenkiškai pa aiškino, motina liepė dukrai neverkti, nes ji esanti vokietaitė, tuo tarpu pati motina kalbėjo labai darkyta vokiečių kalba. Argumentas buvo pakišamas gana stiprus, bet dukrelė, matyt, nesuprato patriotinės reikalo pusės ir tik dar garsiau paleido dūdas, gal net iš baimės, kad štai gerasis Die vulis sumaišė mamytei protą ir ši žiopčioja jai nesuprantamus žodžius.Iš bendrojo lagerio Frydlande netrukus buvome išskirstyti po kraštų lagerius, ir, atsisveikindami su savo pažįstamais, pažadėjome retkarčiais vienas kitam parašyti. (Tęsinys sek. nr.)
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MUSŲ RĖMĖJAI

Apsimokėdami už „Europos Lietuvį" ar 
Nidos Knygų Klubo leidinius, šie tautiečiai 
yra dar pridėję aukų lietuviškam spaus
dintam žodžiui paremti: 19 šil. B. Kmie
liauskas, 14 šil. J. Kinka, 10 šil. J. Nagine- 
vičienė, 9 šil. M. Ramonas, po 5 šil. A. Ba
ranauskas, L. Nemeika, J. Kalėdinskas, Br. 
Sagurskis ir Pr. Bieskis, po 4 šil. A. Sabu- 
lis, J. Varaškevičius, J. Naujokas, E. Pakė- 
nas ir M. Juraitienė, po 3 šil. J. Kasponis 
ir T. Burokas.

.PASIŽYMĖJĘS“ LIETUVIS
Anglų spauda rašo, kad Lymingtono ma

gistratas lietuvį Ludovicą (Liudviką?) 
Koklį palaikė daboklėje ir priteisė iš jo 14 
šilingų.

šįkart jis paleido du akmenis į Hum 
vietovėje esančius nakvynės namus ir iš
kūlė du langus. Jis būtinai norėjo įeiti, bet 
tų namų vedėjas neleido, nes Koklys bu
vo girtas ir apskritai prieš 6 vai. vakaro 
dar neįleidžiama į vidų.

Prieš tai Koklys jau esąs buvęs baustas 
42 kartus, daugiausia už triukšmus girta
me stovyje.

LONDONAS
SVEČIAI LONDONO LIET. NAMUOSE

Vasarą ypač gausu būna svečių Londo
no Lietuvių Namuose. Vieni jų tik prava
žiuodami užsuka pasižiūrėti, kiti apsisto
ja kelioms dienoms apžiūrinėdami Londo
ną ar praleisdami čia dalį atostogų.

Šią savaitę, grįžę iš Europos žemyno, ke
lioms dienoms apsistojo Amerikos lietuviai 
archit. V. Girdvainis ir stud. R. Smolens
kas. Iš Britanijos jie dar grįš į Europą, į 
jos šiaurės kraštus.

Kelioms dienoms taip pat buvo užsukęs 
su šeima Pranas Požerskis iš Ketteringo. 
P. Požerskis Ketteringe yra išgarsėjęs kaip 
sklandytojas. Entuziastiškai dalyvaudamas 
tame padangių sporte, šis jaunas mūsų tau 
tietis išrado net savitą atvirą sklandytu
vą su motoru, bet savo išradimą perleido 
kitam. Jo pasiekimus ne kartą yra minėję 
vietiniai anglų laikraščiai.

Nottinghamo lietuviai P. Veikšra ir J. 
Kiršinąs Lietuvių Namuose atostogauja.

Iš jūrų grįžo ilgesnių atostogų jūreivis 
VI. Usovičius.

Škotijos lietuvis P. Milašius, pagyvenęs 
Lietuvių Namuose, išvažiavo į Lietuvių 
Sodybą baigti atostogų.

PAIEŠKOJIMAI
SEMAŠKA Vytautas, kilęs iš Kauno, pats 

ar žinantieji apie jį prašom rašyti „Euro
pos Lietuvio“ Administracijai.

MCSŲ KAINOS NESIKEIČIA!
0
0
E
0

0

0
0
0

In

Nepaisant to, kad nuo liepos 1 d. Sov. muitai daugumai 
siunčiamų į Lietuvą dovanų padidinami, mes išimtinai 
ir tik iki rugsėjo 1 d. visas pas mus užsakomas prekes 

siunčiame į Lietuvą nepakeltomis, tomis pačiomis 
kainomis, kaip iki šiol.

Mūsų pereitų metų katalogai ir visi spaudoje skelbti 
specialūs pasiūlymai tebegalioja.

Be to, esame sudarę šiuos du labai vertingus 
specialius siuntinius:

EVK: 2 atkarpos po tris jardus dviems paltams geriau
sios rūšies eksportinio veliūro, juodos, rudos arba tams, 
mėlynos spalvos ir 3y2 jardų išeiginei eilutei angliškos 
vilnonės medžiagos su įaustu įrašu Made in England — 
All Wool, pageidaujamos spalvos, tik už £20.0.0 su pa
siuntimu ir muitu (to siuntinio normali kaina būtų 50 
svarų).

MNS: 4 išeiginiai vyr. nailono marškiniai; 4 škotiškos 
vilnos stori ir šilti vyr. arba moteriški nertiniai ir 4 vil
nonės skarelės su didelėm gėlėm tik už £27.0.0 su pa
siuntimu ir muitu (šios prekės Lietuvoje labai retos ir 
ypač vertinamos).

Siųskit užsakymus, reikalaukit pavyzdžių ir patarimų:

BALTIC STORES LTD.
(Z. JURAS)

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

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

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

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
BRADFORD — rugpiūčio 1 d., 12.30 vai.
NOTTINGHAM — rugpiūčio 8 d., 12.30 v.
BRADFORD — rugpiūčio 15 d., 12.30 v.
ROCHDALE — rugpiūčio 22 d., 12 vai.
HUDDERSFIELD—rugpiūčio 29 d., 1 v.p.p.

VOKIETIJA
MIRĖ J. VYŠNIAUSKAS

(E) Liepos 10 d. Miunchene mirė uolus 
lietuviškosios spaudos platintojas Juozas 
Vyšniauskas. Palaidotas liepos 13 d. West- 
friedhof kapinėse.

Dail. Mikšio darbų paroda V. Vokietijoje
(E) Nuo liepos 5 iki 31 d. su užsieniu 

santykiams palaikyti instituto patalpose 
Stuttgarte vyksta lietuvio grafiko žibunto 
Mikšio kūrinių paroda. Išstatyti linoleumo 
rėžiniai, litografijos, brėžiniai, akvarelės 
ir kiti darbai.

Kvietime aplankyti parodą instituto di
rektorius nurodo, kad dail. Mikšys yra gi
męs 1923 m. Kaune. 1946-49 m. jis studija
vo Stuttgarte valstybinėje akademijoje pas 
Willi Baumeister ir Harmi Ruland. Atlikęs 
ilgesnę kelionę po JAV-bes ir Europą, nuo 
1962 m. dailininkas gyvena Paryžiuje.

Vakarų Vokietijoje vėl teisiami Lietuvos 
žydų žudikai

(E) Hechingene vyksta didelė žydų žudi
kų byla. Buvę SS karininkai F. J. Hof
mann, S. Kruth, H. Schnabel ir E. Wurth 
kaltinami koncentracijos stovyklose Vai- 
vara-Saka, Estijoje, ir Natzweiler-Strutt- 
hof, Elzase, nužudę keletą šimtų žydų, at
gabentų iš Kauno ir Vilniaus getų. Tardy
mas pradėtas prieš keletą metų. Byla labai 
didelė: ją sudaro 65 tomai, susidedą iš 25. 
000 lapų. Iš apie 500 tardymo metu apklaus 
tų liudininkų, į teismą pakviesti 199, jų 
tarpe 20 iš JAV-bių, 35 iš Izraelio, dar kiti 
iš Australijos, Brazilijos, Kanados ir Va
karų Europos kraštų. Manoma, kad bylos 
nagrinėjimas truks ne trumpiau kaip 4 
mėnesius.

Kaltinamieji kaltais neprisipažino. Hof- 
mannas už nusikaltimus, įvykdytus Da
chau koncentracijos stovykloje, Miuncheno 
teismo 1961 m. nubaustas kalėti iki gyvos 
galvos.

Kanados lietuvis — diplomatas
(E) Kanados užsienio reikalų ministeri

jos tarnautojas Vytautas Meilus praeitą 
mėnesį atvyko į Japonijos sostinę Tokio. 
Jis, būdamas Kanados ambasados nariu, 
čia organizuoja imigracijos skyrių.

Po PLB Vokietijos Kr. Valdybos pareiš
kimo (PLB. VKV. Inf. Nr. 2/3, 1965 m.) 
Lietuvių Vasario 16 Gimnazijos reikalu, 
kai kurioje lietuvių spaudoje vėl buvo pa
kartoti priekaištai tai Gimnazijai, jos dar
buotojams ir PLB Vokietijos Kr. Valdy
bai. Taip pat buvo susilaukta ir suprantan 
čių bei paaiškinančių balsų.

Turėdama galvoje, kad eilės garbingų 
asmenų siūloma sudaryti komisiją, kuri iš
tirtų Gimnazijai daromuosius priekaištus 
ir apskritai visą jos padėtį, PLB V-jos Kr. 
Valdyba savo 1965 m. birželio 23 d. posėdy
je nutarė pasiūlyti PLB Valdybai atsiųsti 
savo įgaliotą asmenį ar komisiją, kurie iš 
pagrindų patikrintų Vasario 16 Gimnazijos 
reikalus ir painformuotų lietuvių visuo
menę. Apie tą nutarimą jau pranešta PLB 
Valdybos pirmininkui J. Bachunui.

PLB Vokietijos Krašto Valdyba dar kar
tą pabrėžia, kad Vokietijos valdžios duoto
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LIETUVIAI PO SVETIMU STOGU
Vokietijoje, puskelėje tarp Oldenburgo- 

Osnabruko, Vechtoje, šv. Jadvygos vardo 
prieglaudoje, gyvena būrelis lietuvių senu
kų. 1959 metais likviduojant Varelio prie
glaudą, kurioje tuo metu dar buvo per 700 
senukų 15 tautybių iš įvairių kraštų, lie
tuviai katalikai buvo perkelti į Vechtos 
prieglaudą (su Aukštojo Komisaro Pabė
gėlių Reikalams parama), į naujai pasta
tytuosius namus. Prieglaudoje rezervuota 
30 vietų lietuviams.

Pradžioje tiek ir buvo apgyvendinta. 
Bet senukų amžius ir 6 metų laikas senu
kų eiles labai apretino — mirė 18 asmenų. 
Vakuojančių vietų užpildymu nuoširdžiai 
rūpinasi kun. V. Šarka. Jis suieško senu
kus, norinčius keltis į prieglaudą, sutvar
ko neretai painius persikėlimo formalu
mus, ir dažniausiai jis pats iš tolimiausių 
Vokietijos vietovių atveža į prieglaudą. 
Todėl senukai už tą jo tėvišką globą, rū
pesčius ir vargus yra labai dėkingi. Kai 
kun. šarka trumpam atvyksta į prieglau
dą iš tolimo Hamburgo, tuomet senukams 
didelė džiaugsmo šventė, jie su malonumu 
ilgai prisimena jį ir laukia jo atvažiuojant. 
Jis nepatingi kiekvieną senuką aplankyti, 
sergančius paguosti, o kai kuriuos dosniai 
sušelpia. Taip pat neužmiršta senukų pa
maldomis bei religiniu žodžiu koplyčioje 
ar salėje paguosti. Pats vadovaudamas, iš
judina senukus ir padainuoti lietuviškai. 
Nepamiršta nė vokiečių senelių bei seselių 
šarkiškai įdomiu religiniu susikaupimu bei 
giesmėmis. Vokiečiai su malonumu vis pri
simena kun. Šarką, jo gražų ir galingą 
balsą, ir jis visuomet jų yra laukiamas. 
Todėl ne veltui džiaugiamasi kun. Šarkos
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■i

VISTIK LIETUVIŠKA KNYGA —

GERIAUSIA DOVANA

B. Armonienė — Palik ašaras Maskvoje
— Sibiro pergyvenimai, 251 psl. — 22 šil.

Dr. A. Maceina — Niekšybės paslaptis — 
antikristinė dvasia istorijoje, 294 psl. — 
29 šil. 4 penai.

A. Nevardauskas — Pajūriais pamariais 
—gražus mūsų pajūris, 317 psl. — 36 š. 8 p.

Dr. A. Jasmantas — Gruodas — Pirmoji 
Dr. Maceinos eilių knyga, 94 psl. — 22 šil.

K. Almenas — Upė į rytus, upė į šiaurę
— 2-jų dalių romanas, kaina abiejų tomų
— 44 šil.

J. Girnius — Žmogus be Dievo — ši kny
ga skiriama ateizmo (filosofinei analizei, 
541 psl. — 39 šil. 6 penai.

Dr. J. Prunskis — Mokslas ir religija — 
gydytojai apie amžinybės klausimus, 141 
psl., — 14 šil. 8 penai.

Nerimą Narutė — Relikvijos — lyriniai 
natiurmortai, 71 psl. — 14 šil. 8 penai.

St. Yla — Moderni mergaitė — 289 psl. 
Tai plataus užsimojimo veikalas, atsklei
džiąs bręstančios mergaites svajones — 18 
šil. 6 penai.

N. Sūduvis — Vienų vieni — 421 psl., 25 
metai rezistencijoje — 29 šil. 4 penai.

Vadovėliai, žodynai, gintaras ir visa pe
riodika. Rašyti:
DAINORA, 14, Priory Rd., Kew - Surrey.

IR VASARĄ, IR ŽIEMĄ,
IR RUDENĮ, IR PAVASARĮ 

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

TAURAS
(A. BRIEDIS)

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

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

Manchester. 

ji DM 500.000 parama Vasario 16 Gimnazi
jai nėra jos apsunkinimas, o tik lietuviams 
paskatinimas savąją mokyklą galimai il
giau išlaikyti, nes ta suma yra duota be 
procentų ir negrąžintina, kol tame pastate 
veiks lietuviška mokykla. Vokietijos val
džios atstovai pakartotinai yra pareiškę, 
kad Vokietijos valdžia neturi intereso nei 
noro nusavinti lietuvių turtą. Visos Vasa
rio 16 Gimnazijos išlaidos ir pajamos yra 
kasmet kontroliuojamos PLB Vokietijos 
Krašto Kontrolės Komisijos, kurią išrenka 
PLB Vokietijos Krašto Taryba. Taip pat 
sąskaitos yra pateikiamos atitinkamoms 
Vokietijos įstaigoms, atsiskaitant už iš jų 
gautąsias sumas.

PLB Vokietijos Krašto V-ba nuoširdžiai 
dėkoja viso pasaulio lietuviams už rūpestį 
Vasario 16 Gimnazija ir už paramą jai. 
Ypačiai dėkoja Gimnazijai remti būrelių 
vadovams ir nariams, visiems rėmėjų ko

tokia didele lietuvio ir artimo meile.
Bet, mūsų nelaimei, atsiranda ir kitokio 

plauko globėjų, kurie, užuot padėję savo 
tautiečiams, raštiškais grasinimais norėtų 
iš prieglaudos juos išvietinti. Tokie „glo
bėjai“ užsikrovė sau juodą dėmę ir visuo
tinį pasipiktinimą.

Šiuo metu Vechtoje po vadinamuoju 
svetimu stogu dar gyvena 22 lietuviai. Vo
kiečių senelių yra per 70. Nors prieglaudą 
globoja vokiečių Caritas, administruoja 
seselės vienuolės, bet prieglaudon priima
mi ir kitų konfesijų senukai. Iš lietuvių 
šiuo metu yra vienas evangelikas senukas. 
Priimant prieglaudon, daroma didelė at
ranka, o ypač priimant vyrus, nes tarp jų 
pasitaiko išgeriančių. Seselės nori, kad 
prieglaudoje būtų visiška ramybė, o taip 
pat ir senukai to nori. Vienas mūsų senu
kų su stikliuko silpnybe pats išsikėlė iš 
prieglaudos dideliam vargui.

Prieglauda yra prie nedidelio Vechtos 
apskrities miestuko (1 km nuo miesto), 
toliau nuo miesto triukšmo, gražiame pu
šyne. Apskritai, apylinkė miškinga, gražūs 
gamtos vaizdai. Pasivaikščioti į visas pu
ses gražūs miškeliai bei keleliai.

Mums, lietuviams, kurie daugiausia esa
me susigyvenę su Lietuvos žaliaisiais lau
kais bei miškais, ši vietovė dalinai prime
na mūsų tėvynės gojelius su paukštelių 
čiulbėjimu ir ramybe. Prieglaudoje gyve
nimo sąlygos geros, maitinimas įvairus ir

Lietuvaitė tapo Argentinos grožio 
princese

(E) Nelida Juknaitė birželio 23 d. įvyku
siuose Argentinos grožio karalienės rinki
muose laimėjo pirmosios princesės vietą. 
Ji padeda Survilos madų namams rekla
muoti per televiziją naujausias moterų rū
bų madas, dalyvaudama kaip modelis. Ar
gentinos spauda įsidėjo Nelidos paveikslą 
ir nurodė, kad jos tėvai yra atvykę iš Lie
tuvos ir ji pati gražiai kalba lietuviškai.

Okup. Lietuvos miesteliuose nebėra kur 
užeiti

(E) —Tai pasakyk, brangioji, kur mums 
užeiti: seniau, būdavo, parapijos salėje su- 
siburdavome, pašnekėdavome, arbatos iš
gerdavome. O dabar kur? — Taip atsakė 
kolchozininkės modernios rajono universa 
linės parduotuvės tarnautojai, nuvariusiai 
kaimietes nuo plačios palangės, ant kurios 
buvo jos susėdusios pailsėti. „Švyturio“ 
korespondentas sako, kad kolchozininkėms 
bestovint, matyt, pakirto kojas, ir jos čia 
pat prisėdo ant palangės. Jis siūlo Pasva
lyje ir daugelyje kitų rajonų centrų įrengti 
„kolūkiečių salę“, kur žemdirbiai, atvykę į 
rajono centrą, galėtų pabūti, pasikalbėti, 
išgerti arbatos, susitikti su draugais. Tada 
nereikėtų jiems eiti nė į bažnyčią „pasišil
dyti“. Tačiau tokioms salėms statyti nie
kas, matyt, neduoda pinigų. O bolševikinei 
propagandai lėšų visada užtenka. Todėl ko 
respondentas ir siūlo „kolūkiečių salėse“ 
ruošti paskaitas, vaidinimus, susitikimus 
su kaimyninių rajonų pirmūnais. Tada 
galima būtų lėšų pasiimti iš 2 proc., ski
riamų kolchozų sąmatose kultūriniams rei
kalams.

PASAULY!
— Australijon apsigyventi nuo 1964 m. 

birželio 30 d. per metus įvažiavo daugiau 
kaip 180.000 asmenų.

— Švedijos vandenyse nežinomos kil
mės povandeninis laivas apardė švedų 
žvejų laivą.

— Kanadoje prasidėjo pašto darbininkų 
neoficialus streikas, pirmas toks per 41 
metus.

— Švedijoje kumelė atsivedė iš karto 
3 kumeliukus (pirmas toks žinomas atsiti
kimas).

— Jordane 38 asmenys nuteisti nuo 5 m. 
iki gyvos galvos kalėti už šnipinėjimą Iz
raeliui (11 kitų išteisinti).

— Floridoje, JAV, 13 m. amžiaus neg- 

mitetams, Balfo Centro Valdybai ir jo apy 
linkių vadovams bei veikėjams. Dėkoja lie 
tuviškajai spaudai, užleidžiančiai savo pus 
lapius Vasario 16 Gimnazijos reikalų svars 
tymui, dėkoja radijo valandėlėms už palan 
kurną, dėkoja visiems geros valios lietu
viams už aukas, rūpestį, pastabas ir talką.

PLB Vokietijos Krašto Valdyba prašo vi 
sus lietuvius gausiai remti Lietuvių Vasa
rio 16 Gimnaziją, ypač pagelbėti galutinai 
išmokėti skolas, kurios susidarė vykdant 
naujųjų rūmų statybą.

PLB V-jos Krašto Valdyba prašo su
prasti, kad toji statyba buvo būtinai reika
linga, jei buvo norima toliau išlaikyti Va
sario 16 Gimnaziją.

Pasirašė: J.K. Valiūnas, Br. Liubinas, 
Erd. Simonaitis, J. Barasas ir J. Kriščiūnas 

pakankamas. Tiesa, vokiečiai, kurie moka 
brangiau, gauna maistą geresnį. Kamba
riuose gyvenama po 1 ar 2 asmenis — pa- 
gal kambario dydį. Kambariuose yra šal
tas ir šiltas vanduo.

Persikėlus iš Varelio prieglaudos, kurią 
globojo ir kuria rūpinosi Evangelikų Baž
nytinė Taryba, Vechtoje, seselių vienuo
lių administruojamoje prieglaudoje, susi
dūrėme su kitokiu režimu ir laisvių siau- 
rinimu, kas ne visiems patiko. Bet pama
žu išsiaiškinom, vieni kitus supratome ir 
pripratome.

Prie prieglaudos yra koplyčia, kurioje 
kiekvieną rytą būna mišios, o evangeli
kams kiekvieno šeštadienio popietę.

Kiekvienas lietuvis, sulaukęs senatvės, o 
ypač vieniši, turėtų pasinaudoti šia prie
glauda, ramiai čiar užbaigti žemiškojo gy
venimo likučius. Norintieji apsigyventi 
šioje prieglaudoje ar informacijų gauti, 
gali kreiptis į prieglaudos vedėją žemiau 
paduodamuoju adresu: Ehrw. Schwester 
Oberin, 2848 Vechta/Oldb., St. Hedwig- 
Stift, Landwehrstr. 1. Gavus iš prieglau
dos neigiamą atsakymą, vertėtų kreiptis į 
kun. V. Šarką (adresas: Kun. V. Šarka, 
Kap., 2 Hamburg-Altona, Kaltenkirchener 
Str. 4), kuris palaiko glaudžius ryšius su 
valdžios įstaigomis ir sutvarkytų atsikėli
mo į prieglaudą reikalą. Esant laisvų vie
tų, lietuviai gali pasinaudoti šia prieglau
da, vis tiek, kur jie gyventų — iš visos Va
karų Vokietijos. JįBp

S. M.

riukas pripažintas kaltu išprievartavęs 42 
m. amžiaus baltąją, buvusią psichinę ligo
nę.

— Sov. Sąjunga pažadėjo duoti Egiptui 
300.000 tonas iš Kanados, Australijos ir ki
tų kraštų pirktų kviečių.

— Pralenkęs į Milaną važiavusį pilietį 
ir tuo įžeidęs jį, gydytojas Manzottis vė
liau kelyje įžeistojo buvo nužudytas-——'

_  Mirė 104 m. amžiaus čilietė Rosa Her 
mina Valenzuela Aldea, kuri 1879 m., karo 
su Bolivija ir Peru metu, išėjo savanore į 
frontą kaip vandens nešiotoja ir už savo 
žygius apdovanota keliais žymenimis.

— Mokslininkai kol kas nepajėgia atsa
kyti į klausimą, kaip ten atsitiko, kad į 
Flinders salos pakrantę prie Australijos 
vanduo išplovė daugiau kaip 100 negyvų 
banginių.

GGGGGGGGGGGGGGG
JEI REIKIA PASIŲSTI SIUNTINĮ
— KREIPKIS Į
LIETUVIŲ NAMŲ BENDROVĘ,

2, LADBROKE GARDENS, 
LONDON, W.ll.
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