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Nebeatpažįstami vardai
Rytų Vokietijoje lankėsi su koncertais 

lietuviškas „Varpo“ choras. Su choru kar
tu važinėjo ir istorikas Juozas Jurginis, 
kuris yra lietuvių-vokiečių draugijos pir
mininkas. Kaip „Literatūroje ir mene" pa
skelbtieji įspūdžiai rodo, kelionė pasisekė 
neblogai. Bet Jurginis iškėlė vieną būdin
gą ir dėmesio vertą dalyką, su kuriuo su
siduria svetur išvažiavę lietuviai.

Paprastai užsieniuose juokiamasi iš la
bai plačių lietuviškų kelnių, šįkart iškėlė 
daug rimtesnį dalyką. Rusų įtakoje ar net 
Maskvai verčiant, lietuviška spauda Lie
tuvoje dabar svetimus vardus rašo taip, 
kaip maždaug jie tariami. Šitaip rašant, 
kartais tie vardai išeina nebeatpažįstami.

Kai Lietuva laikoma atkirsta nuo užsie
nių, tai gal ir nelabai svarbu, kaip rašoma. 
Deja, Jurginis turėjo progos patirti, kaip 
nemalonu, kai su tokiu rašymu pasirodai 
svetur.

Atsispausdino choras savo programas 
lietuvių, rusų ir vokiečių kalbomis ir išsi
vežė į Vokietiją. Bet tose programose Va
karuose ir apskritai visame pasaulyje pla
čiai žinomų kompozitorių vardai ir pavar
dės buvo surašyta tiek lietuvių, tiek rusų, 
tiek ir vokiečių kalbos tekstuose šitaip vis 
nežmoniškai, nebeatpažįstamai. Sako, už
sieniečiai negali suprasti, kodėl lietuviai 
taip nežmoniškai daro. Vadinas, dėl šitaip 
surašytų programų kilo nesusipratimas, ir 
jas, sako, beveik visas teko vežtis namo.

Rusams verčiant, pridaroma visokių ne
sąmonių. Pridaroma ir tylima, nevalia pra
sižioti. Bet šįkart Jurginis apie kitataučių 
vardų ir pavardžių rašymą viešai prabilo.

Ar tai turėtų reikšti, kad lietuviai savo 
spaudoje vėl galės grįžti prie senos tvar
kos — rašyti svetimus vardus, kaip jie ra
šomi tų vardų kilmės kraštuose?

Tai reikštų atsisakymą čia rusų įtakos. 
Jei iš tiesų būtų leista, tai Jurginiui turė
tume sušukti tris kartus valio, kad jis tą 
reikalą iškėlė.

O reikalas, aišku, daug rimtesnis už pla
čias kelnes.

Didysis ir mažasis Mizara
JAV gyvenąs lietuvis komunistas Rojus 

Mizara daugumai mūsų ir ligi šiol tebėra 
didysis nepažįstamasis. Apie didžiuosius 
žmones mes paprastai šį tą daugiau žino
me. Taigi išeitų, kad jis nėra joks didysis. 
Kai jis dabar nuolat važinėja į Lietuvą, 
ten nuolat pagerbiamas ir apdovanojamas, 
tai tiek ir težinome. Net ir JAV lietuvių 
tarpe garsas apie jį plačiau nesiekia. Jis 
žinomas tik senųjų lietuvių komunistų 
rateliuose. Išbaigs mirti susenę tų ratelių 
nariai, ir kartu su tuo pasibaigs svetur Mi- 
zaros garsas ir šlovė.

Bet sovietinių Lietuvos laikraščių kro
nikose jis ir toliau gyvens vis toks didysis 
nepažįstamasis, daug kartų gerbtas ir gar
bintas istorijos daktaras ir liaudies rašy
tojas.

Juokinga, žinoma, juokinga sekti tą ko
mediją su Mizara, bet ką gi darysi, kad ki
taip, matyt, neišeina. Lietuvos gyventojai 
žino, kad svetur daug esama lietuvių emi
grantų, tarp jų ir puikių mokslininkų, ra
šytojų, veikėjų. Deja, ta emigracija ne
linksta į Lietuvą dabar valdančius bolše
vikus. Yra tik būrelis susenusių vadina
mųjų pažangiųjų, kurie ne tik pripažįsta 
Lietuvos okupaciją, bet net pasinaudoja 
teikiamomis lengvatomis ir parvažiuoja į 
Lietuvą paulioti ir pagerbti valdžios. Tie 
seneliai valdantiesiems labai brangūs, nes 
jie lyg ir rodo, kad emigracijos eilėse dar 
vis tiek kažkas eina su dabartine maskvi
ne valdžia. Kai jie išmirs, tada jau visiš
kai nebebus nieko, kas svetur dar paglosto 
Lietuvos bolševikus. Tai tegu išlieka kas 
nors bent laikraščių kronikose, kokie nors 
emigracijos vadai, mokslininkai, rašytojai.

Eiliniai seneliai netinka tam reikalui. 
Tai Mizara ir parinktas tokiu emigracijos 
'Simboliu. Jame stengiamasi įžiūrėti visos 
genialaus vado ypatybės. Anksčiau jis bu
vo padarytas Vilniaus universiteto istori
jos daktaru. Ta proga buvo minimi taria
mai dideli šio nežinomojo nuopelnai. Pas
kui tie nuopelnai buvo iš naujo kartojami 
minint Mizaros 70 m. amžiaus sukaktį. 
Ėjo į tribūną rašytojai, dailininkai, muzi
kai ir šlovino Rojų. Dabar jam suteiktas 
dar liaudies rašytojo vardas, ir vėl visų 
menų ir kitokie lietuviškos visuomenės 
atstovai turėjo eiti sakyti prakalbų apie 
didįjį Rojų Mizarą, glėbesčiuotis su juo ir 
sakyti: brangus Rojau, brangus Rojau!

Vadinas, Rojus Mizara darosi Lietuvoje 
lyg ir didysis žinomasis, lyg ir geriausias 
lietuviškos emigracijos atstovas.

Be abejo, padėtis tragiška, kai Mizara 
Pasidaro lietuviškos emigracijos šviesumo 
simboliu. Bet ką gi tie vargšai Vilniaus 
susiartinimų su užsienių lietuviais parei
gūnai darys, jei tik Rojus vienas temėgsta 
•T tegarbina sovietinį rojų...

JIE REAGUOJA
(Elta) Okupuotoje Lietuvje sukaktis se

ka sukaktį. Spaudoje nuolat prisimenami 
1940 metų įvykiai, spausdinami atsimini
mai, kiekviena proga dergiamas nepri
klausomos Lietuvos gyvenimas, nevengia
ma prisiminti į Vakarus pasitraukusiųjų. 
Komunistinis režimas turėjo pastebėti Va
karuose, ypač JAV-se, šią vasarą išeivių 
surengtus ne tik birželinių deportacijų mi
nėjimus, bet ypač nuskardėjusius žodžius 
apie laisvės kovų 25-tį. Gegužės mėn. įvy
kęs Jaunimo žygis į Vašingtoną, birželio 
21 d. JAV Kongreso Atst. Rūmuose priim
toji Rezoliucija, vėliau surengtoji Paverg
tųjų Tautų Savaitė, kiti reikšmingi suva
žiavimai, demonstracijos — visa tai radijo 
bangomis ar spausdintu žodžiu pasiekė 
Lietuvos gyventojus. Režimui jau buvo ne
įmanoma tylėti.

Primestinės santvarkos režimo reakciją, 
pyktį ir bandymus pavergto krašto gyven
tojus nuteikti prieš laisvajame pasauly 
gyvenančius ir, pirmoje eilėje, prieš jų or
ganizacijas ar laisvinimo veiksnius, ge
riausiai pavaizduoja G. Zimano, „Tiesos“ 
vyr. redaktoriaus, pasiaiškinimas apie 
„priešus“ užjūryje (jis paskelbtas „Tie
sos“ 180 nr„ rugp. 3 d.). Tas straipsnis įro
do, kad okupacinis režimas kreipia didelį 
dėmesį į laisvųjų lietuvių veiklą.

Kad okupantas susirūpino Vakaruose 
įsikūrusių veikla ir ypač šią vasarą jiems 
priminus klastingą Lietuvos bei Pabaltijo 
okupaciją, rusinimą, kolonizacinius meto
dus, tai liudija šie G. Zimano žodžiai: „Vi
same pasaulyje jie triukšmavo, šmeižė, 
klabeno revanšistų ir imperialistų duris, 
ragino juos į karo žygį prieš Lietuvą“. 
Zimaninei ir aplamai komunistinei propa
gandai nepaprastai neparanki krašto iš
laisvinimo sąvoka, tad jie naudoja kitokį 
propagandinį triuką, kuriuo, tikimasi, gy
ventojai gali būti neigiamai nuteikti prieš 
Vakaruose gyvenančius. Taigi, pagal Zi
maną, „... jie įrodinėjo taip mylį savo tė
vynę Lietuvą, jog trokšta, kad ji kuo grei
čiau būtų apmėtyta bombomis“. Čia aiš
kus įtaigojimas — savo kraštui laisvės sie
kią norį sunaikinti Lietuvą. Vis dėl to Zi
manas (drauge ir pats režimas) pripažino, 
kad laisvajame pasauly gyveną priešai 
„kaip bebuvę, pasidarbavo smarkiai. Jie 
paskelbė prakeikimą tiems iš lietuvių, kas 
mėgintų važiuoti į Lietuvą“. Zimano reak
cija vėl įrodo režimo nepasitenkinimą, nes, 
kiek galima patirti ir iš tos pačios „Tie
sos“, kitų laikraščių ar radijo, komunisti
nių sukakčių dienomis ir vėliau Lietuvoje

P SepĄn/oS DIENOS ~|
CIRIMOKAS BANDYS VALDYTI

Nepasisekus net keliems bandymams 
sudaryti Graikijai vyriausybę, karalius 
pavedė centro sąjungos partijos atskilusios 
dalies vadui Cirimokui tą uždavinį.

Tik nežinia, ar parlamentas patvirtins 
jo sudarytąją vyriausybę.

BAIGTA ŽUDIKŲ BYLA
Frankfurte, V. Vokietijoje, baigta byla 

Auschwitzo koncentracijos stovyklos pa
reigūnų, kurie nacių laikais ten žudė im
tinius.

6 jų nuteisti iki gyvos galvos (mirties 
bausmės nenumato Vokietijos įstatymai), 
kiti 11 — nuo 14 m. iki 3 m. 3 mėn., o 3 
išteisinti.

BĖDA SU JAUNIMU
„Komsomolskaja pravda" per dvi savai

tes iškėlė aikštėn dvi slaptas jaunimo or
ganizacijas, kurios nenori nieko bendra tu
rėti su valstybine ideologija.

Vienos jų nariai Gruzijoje, sako, sienose 
rašinėja „biauriausius dalykus apie šven
čiausius reikalus“, taip pat savo krašto 
jaunimo vardu kreipiasi su skundais į 
Ameriką. Saugumo policija išaiškino ją.

Antroji grupė veikė Maskvoje.

AUKSAS KENČIA
Paskutinėmis dienomis buvo labai paki

lusios aukso kainos, bet jos ir vėl krinta, 
kai sovietai pradėjo užsieniuose pirkti ja
vus (o derlius šįmet prastas abiejose gele
žinės uždangos pusėse Europoje).

Pradėję už kviečius gabenti auksą į V. 
Europą, sovietai nuo 1963 m. jo čia parda
vė daugiau kaip už 200 mil. svarų.

NEBEREIKALAUS MOKĖTI
JAV reikalavo, kad sovietai mokėtų 

jiems priklausančią dalį už karinių dali
nių išlaikymą taikos reikalams (Konge ir 
kt.). Jei sovietai nemokėtų, iš jų būtų at
imta balso teisė J. Tautose.

Dabar JAV pakeitė nuomonę ir nebesta- 
tys tokių sąlygų. 

lankėsi tik vadinamieji pažangieji, ku
riems gera ir dabartinė santvarka Lietu
voje ir kurie pasiruošę kelti tik teigiamuo
sius lietuviškos buities bruožus.

Zimano žodžiai dar išryškina, kad reži
mas rimtai susirūpinęs politinių emigran- 
tųVakaruose vykdoma veikla, ar, Zimano 
žodžiais — propaganda, tauškalais. Dėl to 
ir bandoma aiškintis, kodėl plačiau atsako
ma bei ginčijamasi su „politiniais lavo
nais", kodėl rūpinamasi „avantiūristais, 
kurie jau neturi jokios atramos Lietuvo
je". Toliau pabrėžiama, kad nors toji 
„avantiūristų“ propaganda negalinti įti
kinti ir nesanti teisinga, bet... ji galinti 
kenkti, tad ir esąs reikalingas atkirtis.

Toji reakcija, jei spręsti iš Zimano sam
protavimų, yra bejėgė atsverti Lietuvą 
pasiekiančias laisvųjų mintis ar pačių pa
vergtųjų tyliai puoselėjamus norus atsi
kratyti svetimo jungo. Įdomu, kad, pagal 
Zimaną, Vakaruose gyvenančių propagan
da įgijusi kitokį pobūdį, nes nacionalistai 
„pasidarė karštais Lietuvos valstybingu
mo gynėjais. Jie sako, Lietuvoje yra tam 
tikrų pasiekimų, vystant materialinę ir 
dvasinę kultūrą, bet jos valstybingumas 
yra sugriautas“. Kad tie nacionalistai, ki
tais žodžiais, — laisvuose Vakaruose gy
veną ir veikią — „staiga pasidarę“ Lietu
vos valstybingumo gynėjais, aišku, sąmo
ninga netiesa, nes kad tą valstybingumą 
sugriovė Maskva, kad jį gina visi sąmo
ningi (ne tik Vakaruose gyveną) lietuviai 
ir jį gina 25 metus, nuo 1940 m. birželio 
15 dienos — tai gerai žinoma pačiam reži
mui ar jo ideologams.

Kiekvienas Lietuvos gyventojas niekuo
met nesutiks su G. Zimano jau per daug 
nuvalkiotais „argumentais“, kad sąjunga 
su kitais komunistiniais kraštais'Jau esan
ti „tikrai laisvo ir tikrai nepriklausomo 
valstybingumo garantija“, kad Lietuva 
esanti suvereni ir savarankiška. Rugpiūčio 
3 d. sukaktis — Lietuvą klastos keliu pri
ėmus į Sovietų Sąjungos sudėtį, prieš tai 
kraštą smurto keliu okupavus — yra ryš
kus laisvos valstybės pavergimo bei sava
rankiškumo pažeidimo įrodymas. Kalbėti 
apie suverenią ir savarankišką Lietuvą po 
1940 m. tegali arba okupacinio režimo pa
reigūnai, arba visiškai nenusivokią, kad 
krašto ūkinis išnaudojimas, per daug glau
dūs ryšiai su Maskva, krašto kolonizavi
mas atėjūnais ar gyventojų rusinimas yra 
bruožai, kurie karštui negali teikti nei su
vereninio, nei savarankiško atspalvio.

ŠALIN ŠASTRI!
Daugiau kaip 100.000 demonstrantų bu

vo atžygiavę prie Indijos parlamento, rei
kalaudami, kad atsistatydintų Šastrio vy
riausybė.

Turinti atsistatydinti tokia vyriausybė, 
kuri nepajėgianti parūpinti gyventojams 
pakankamai maisto ir apginti krašto.

Priekaištas dėl nepajėgumo apginti reiš
kia nepasitenkinimą dėl Kašmiro, dėl ku
rio nesusitariama su Pakistanu, ir dėl Kut- 
čo Ranno srities pasienyje prie Pakistano.

GEMINI 5
Rugpiūčio 21 d. amerikiečiai paleido 

erdvės laivą Gemini 5 su dviem astronau
tais — Cooperiu ir Conradu (Cooperis jau 
yra skraidęs).

Po 3 valandų paaiškėjo, kad esama tam 
tikrų kliuvinių kuro tiekime. Nors buvo 
numatyta leisti astronautams skraidyti 8 
paras, dėl tų kliuvinių jau buvo galvojama 
tuojau nuleisti juos. Pamažu kuro tiekimo 
įrengimai pradėjo veikti geriau, dėl to ma
noma, kad astronautai praskraidys visą 
numatytąjį laiką, tik gal neatliks visų nu
matytųjų uždavinių.

Jie „širdžiai įsakant“ važiavo dirbti į

Lietuvą...

(E) Lietuvoje paminėta Vilniuje leidžia
mo dienraščio rusų kalba „Sovetskaja Lit- 
va“ 25 metų sukaktis. Ta proga „Komunis
te“ (Nr. 7) ypač iškeliamas laikraščio ru
sų kalba nuopelnas, pastebint, kad 
dažnai spausdinama medžiaga apie tai, 
kaip respublikos „pasiuntiniai“ dirba plė
šiniuose, P. Gelbakas pažymi, kad „Sov. 
Litva“ ypač daug „pasitarnavo tiems dar
bininkams. inžinieriams, specialistams, ku
rie. širdžiai įsakant, atvažiavo iš broliškų 
respublikų dirbti į Lietuvą“.

— Amerikietis žurnalistas Robertas 
Manrys per 78 dienas 13 pėdų ir 6 inčių 
laiveliu atplaukė į Britaniją.

Santykiai
(E) Atrodo, kad okup. Lietuvos ir go- 

mulkinės Lenkijos santykių klausimas yra 
aktualus. Tur būt, Maskvos nurodymu jie 
stengiamasi glaudinti. Tačiau pirmieji 
žingsniai labai nedrąsūs. į 25-ųjų Lietuvos 
okupacijos metinių iškilmes, ruoštas Vil
niuje, tarpe kitų komunistų valdomų šalių 
atstovų lankėsi ir Lenkijos Liaudies Res
publikos delegacija. Tuoj krinta į akis, 
kad kaimyninė Lenkija pasiuntė į iškilmes 
ne centro vyriausybės ar partijos, bet toli
mos provincijos vaivadijos delegaciją. Ar 
tuo norėjo išvengti kad ir tylaus Vilniaus 
pripažinimo Lietuvai? Šitą įtarimą patvir
tina ir delegacijos narių pareiškimai sovie
tinės „Eltos“ korespondentui. Jie yra 
trumpi ir blankūs. Tačiau įsidėmėtinas de
legacijos nario J. Trusevičiaus pasakymas. 
Jis pareiškė: „Mus džiugina, kad dalyki
niai ryšiai, užsimezgę tarp Bialystoko ir 
Kauno (pabr. E.), duoda gerus vaisius“.

Reikia pastebėti, kad tiek lenkų delega
cijos vadovo ir dviejų jos narių pareiški
muose, tiek iš Varšuvos rašytame ir „Kom
jaunimo tiesoje“ atspausdintame (žr. lie
pos 21 d. Nr. 141) Lipinskio straipsnyje 
apie „Lenkijos kelią“, nė vienu žodeliu 
neužsimenama apie buvusį (o gal ir esa
mą?) ginčą tarp Lietuvos ir Lenkijos dėl 
Vilniaus. Gi okup. Lietuvos komunistų 
partijos pirmasis sekretorius A. Sniečkus 
savo straipsnyje, atspausdintame lenkų 
laikraštyje „Červony štandart“ Nr. 164, 
Vilniaus klausimą liečia labai netiesiogiai. 
Jis nesako, kad Vilniij ir jo kraštą buvo 
pagrobusi Lenkija, bet kalba apie „tiek 
Lietuvos, tiek Lenkijos nacionalistinės 
buržuazijos pastangas paspęsti kuo dau
giau kliūčių draugiškiems lietuvių ir len
kų tautų santykiams“. Vadinasi, dėl nor
malių santykių tarp abiejų valstybių prieš

MIESTAS BE BAŽNYČIOS

(E) „Komjaunimo tiesa“ (Nr. 141) apra
šo vietoje buvusių Karpėnų išaugusį nau
ją miestą Akmenę. Nuo senųjų Lietuvos 
miestų ir miestelių jis skiriąsis ypač tuo, 
„kad nematyti centre styrančio bažnyčios 
bokšto. — Ne jūs vienas tai pastebėjote... 
Daugelis mūsų svečių ir turistų atkreipia į 
tai dėmesį. Filipas Bonoskis lankėsi mūsų 
mieste ir vėliau apie tai rašė viename Ame 
rikos laikraštyje. Taip jis ir rašo, kad ne
radęs bažnyčios. Jis netgi teiravęsis, ko
dėl? Jam atsakė, kad niekas neprašė staty
ti bažnyčios, tai ir nepastatė... Tą pasikal
bėjimą mes turime užrašę mokyklos met
raštyje".

Toks buvo komsomolcės paaiškinimas 
apie miestelį be bažnyčios. Jis įrašytas net 
gi į mokyklos metraštį, kuris vėliau bus ci
tuojamas kaip dokumentas, kad Lietuvos 
žmonės po 25 bolševikų valdymo metų jau 
nebepasigedo bažnyčios ir neprašė jos sta
tyti. O Bonoskis jau dabar taip parašė į 
Amerikos laikraštį.

Ar tai tiesa? Ar pavergto krašto žmonės 
nebenori bažnyčių? Tik reikia prisiminti, 
kokias aukas jie turi sudėti, kokius mokes
čius mokėti, kad išlaikytų dar iki šiol ne
uždarytus maldos namus. Bandė ir naujas 
bažnyčias (Klaipėdoje) statyti, bet kas gi 
atsitiko? Maldos namų statytojai sukišti į 
kalėjimus, o didelėmis žmonių aukomis pa
statyta bažnyčia bedieviškos valdžios nu
savinta ir paskirta profaniniams reika
lams. Po to komunistai nesigėdi skelbti, 
kad pavergto krašto žmonės nenori baž
nyčių. Jei tokiomis priemonėmis bolševi
kai dar 25 metus pavaldys Lietuvą, tikrai 
atsiras daug miestelių ir miestų, ir ne tik 
naujų, bet ir senų be bažnyčių. Bet ne dėl 
to, kad jų žmonės nenorėtų, bet kad ko
munistinė valdžia persekioja tikėjimą ir ti
kinčiuosius.

Rehabilituojami čekoslovakai, kariavę

Vakarų sąjungininkų eilėse

(E) Paskutiniuoju metu Čekoslovakijos 
karo istorijoje pastebima tokia pat raida, 
kuri jau seniai prasidėjo Lenkijoje. Pagal 
iki šiol vyravusią tradiciją, už savo tėvynę 
kovojusiais buvo laikomi tik tie asmenys, 
kurie per paskutinį karą prieš Vokietiją ka 
riavo sovietų pusėje. Visi kiti kariai, pirmo 
je eilėje Vakarų pusėje kovoję daliniai, 
kaip, pavyzdžiui, čekų lakūnai, dalyvavę 
kare Anglijos aviacijoje, arba nebuvo vi
siškai minimi, arba neretai net išplūstami 
„reakcionieriais". Toks vertinimas dabar 
baigtas. Nors dar nėra nešališko tų karių 
žygių aprašymo, tačiau jie jau dažnai mini 
mi be neapykantos. Tuo pačiu metu pasi
girsta balsų, reikalaujančių juos rehabili- 
tuoti. Šitoji raida nėra atskira. Ir kitose 
srityse Čekoslovakijos istorija bandoma 
taip keisti, kad ji tarnautų bendram tau
tos, o ne atskirų jos sluoksnių patriotizmui 
kelti. Panašūs reiškiniai pastebimi ir ki
tuose satelitiniuose kraštuose.

su Lenkija
karą nebuvimo buvo kalti ne lenkai, klas
tingai pagrobę Vilnių, bet „tiek Lietuvos, 
tiek ir Lenkijos nacionalistinės buržuazi
jos“. Tik abiejų kraštų komunistų partijos 
visą laiką glaudžiai bendradarbiavusios. 
Toliau savo straipsnyje Sniečkus nurodo, 
kad labai yra puoselėjama lenkų kultūra 
ir globojami lenkai okup. Lietuvoje. „Res
publikoje, greta lietuvių mokyklų, veikia 
227 mokyklos su lenkų dėstomąja kalba, 
be to, yra lenkų klasės 83-ose lietuvių ir 
rusų mokyklose, Vilniuje veikia lenkų pe
dagoginė mokykla, lenkų kalbos ir litera
tūros skyrius Pedagoginiame institute. Res 
publikos aukštosiose mokyklose mokosi 
tūkstantis lenkų tautybės studentų, o vi
durinėse specialiosiose mokyklose — 1.500 
moksleivių lenkų“, rašo A. Sniečkus „Čer
vony štandart“ laikraštyje.

Po pakartotinės repatriacijos lietuvių 
Lenkijoje tur būt daugiau yra, negu lenkų 
Lietuvoje. Tačiau nei lenkų delegacijos 
nariai savo pareiškimuose, nei Z. Lipinskis 
savo straipsnyje nieko nekalba apie tai, 
kokią globą Lenkijos valstybė teikia lietu
viams ir jų kultūrai pas save. Tuo tarpu iš 
Suvalkų trikampio ir kitų pasienio sričių 
ateinančios žinios praneša apie sunkėjan
čias sąlygas lietuviškoms mokykloms ir or
ganizacijoms veikti, netgi šalpai iš užsie
nio teikti.

Tad ar nebus santykių tarp kaimynų 
suglaudinimo pastangos daromos tik iš vie 
nos pusės, būtent — tik iš Vilniaus? Gi 
Varšuva, kaip prieškariniais laikais, taip 
ir dabar, nerodo jokio noro suartėti su lie
tuviais. O gal tas nenoras kyla iš žinoji
mo, jog Vilniuje sėdi tik Maskvos statyti
niai, kurie nieko negali patys spręsti be 
Kremliaus žinios ir sutikimo?

PASAULY
— Britanijos paštų valdyba nusistačiusi 

leisti pardavinėti pašto ženklus baruose, 
viešbučiuose, kinuose ir teatruose.

— Praeitais metais Britanijos karališ
kosios šeimos atstovų vizitai Australijos 
vyriausybei kaštavo 91.000 svarų.

— Britanijoje televizijos ir radijo leidi
mų yra išduota 13.435.711.

— Olandijos orinio susisiekimo bendro
vė per pirmąjį šių metų ketvirtį davė 
1.428.000 svarų pelno (o praeitais metais 
per tą patį laiką 142.000 svarų nuostolių).

— Maskvos televizijoje buvo parodytas 
sovietinis lėktuvas, kuris, sakoma, gali 
skristi 60 mylių aukštyje ir 4.300 mylių 
per valandą greičiu — šešis kartus tokio 
greitumo, kaip kad garsas (amerikiečių 
lėktuvas X15A skrenda 65 mylių aukštyje 
ir dar aukščiau).

— Vengrijos ekonomijai šiais metais 
potvyniai ir snukio ir nagų liga sudarė 
48 mil. svarų nuostolių.

— Britanijos penų (piniginis vienetas) 
apyvartoje yra 144 milijonai, ir visų jų 
svoris yra 1300 tonų.

— Spiegiančių jaunuolių entuziastiškai 
sutinkamoji britų Beatles dainininkų ket
vertuko grupė į savo koncertą JAV Shea 
stadione sutraukė daugiau kaip 50.000 
klausytojų, ir už tą koncertą jie gavo ne 
mažiau kaip 100.000 dolerių, taigi 35.700 
svarų, o kadangi dirbo-dainavo tik 35 mi
nutes, tai už minutę jiems išeina 1000 
svarų.

— Sovietų vyriausybė irgi uždraudė su
sisiekimą su Persija, kurioje siaučia cho
leros epidemija (neoficialūs pranešimai 
tvirtina, kad cholera vis dėlto jau persime
tusi ir į sovietinį Uzbekistaną — į jo du 
didžiuosius turistų centrus: Samarkandą 
ir Bucharą).

1000 agentų seka Vakarų turistus

(E) Kaip paskelbė Londono dienraščio 
„Sunday Telegraph“ Maskvos korespon
dentas, tūkstančiui sovietinių agentų ten
ka sekti į Sovietiją atvykusius Vakarų 
kraštų turistus. Be to, į sekėjų skaičių įei
na ir įvairūs patikėtiniai ir jų tarpe nema
ža menininkų,-mokslininkų bei kitų inte
lektualų. Pagaliau KGB (Valst. Saugumo 
Įstaigos) agentų tinklą dar papildo 25 pa
rinkti užsieniečiai — tai daugiausia įvai
rių kelionių biurų savininkai ar tarnauto
jai. Sustiprintas užsieniečių sekimas vyk
domas lygiagrečiai su sovietų „Inturisto“ 
planų plėtimu. Ligi 1968 m. numatoma pa
statyti 70 viešbučių, 40 motelių ir 20 cam- 
pingo vietų. Užsienio turistų skaičius 1964 
m. buvo pasiekęs milijoną asmenų, ir tiki
masi, kad 1968 m. jis pakilsiąs dvigubai. 
Vakarų turistus seką turį keletą uždavi
nių: suverbuoti galimus agentus, apsaugoti 
sovietinius piliečius nuo galimo „užkrėti
mo Vakarų bacilomis“, pagaliau tiems tu
ristams norima suteikti kiek galima tei
giamą Sovietų Sąjungos vaizdą.

1
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Didysis vietovardynas
Dar vis užimtas Lietuvių Enciklopedijos 

leidimu, Juozas Kapočius (jo Lietuvių En
ciklopedijos leidykla) jau pateikė skaity
tojams ir Broniaus Kviklio paruoštąjį 
Mūsų Lietuvos II tomą. Kaip ir pirmasis, 
taip ir šis tomas yra didžiulis — didesnio 
negu Enciklopedijos formato lygiai 750 
puslapių! -

Knyga turi daugybę iliustracijų (kiek iš 
tikro yra tų iliustracijų — sunku būtų 
spėti, o suskaičiuoti užimtų daug laiko).

Šitame tome pateikiami istoriniai, geo
grafiniai ir etnografiniai bruožai šių ap
skričių su vietovėmis iki bažnytkaimio dy
džio: Utenos, Rokiškio, Kauno, Kėdainių, 
Ukmergės, Panevėžio ir Biržų. Kartu pa
teikiama žinių ir apie Latvijos lietuviškas 
vietoves.

Kartu su šiuo tomu veikaio sudarytojas- 
redaktorius ir leidėjas išsiuntinėjo prenu
meratoriams po lapelį su naujiena. „Mū
sų Lietuvą“ buvo numatyta išleisti trim 
tomais. Bet, pasirdo, trečiajam, paskuti
niajam, dar liko tiek medžiagos, kad ji 
į tomą nesutilps. Taigi prenumeratoriams 
duodama pasisakyti: arba tas trečiasis to
mas bus paskutinis, bet turimoji medžiaga 
jame bus gerokai sutrumpinta, arba bus 
dar ir ketvirtasis tomas, jeigu jie sutiks jį 
prenumeruoti. Taigi nuo prenumeratorių 
priklausys, ar su šiuo tomu bus tik įpusė
tas darbas, ar lauksime jau paskutinio to
mo. Geriausia išeitis būtų, jei prenumera
toriai pasisakytų ir už ketvirtąjį tomą. 
Juo daugiau apie bet kurią Lietuvos vieto
vę bus palikta spausdintos medžiagos (o 
ypač jei ji gatavai surinkta), juo geriau 
mums, kurie „Mūsų Lietuvą“ skaitysime, 
ir tiems, kurie kada nors po mūsų ta me
džiaga naudosis.

Tokių knygų leidimas, be abejo, pri
klausytų ne mums, bet Vilniui. Ten juk 
Lietuva, ten tokiam darbui gali būti ge
riausios sąlygos. Deja, kol kas dar nema
tyti, kad ten net ir mokslinius darbus lei
džiant jau būtų pajėgiama išsiversti be di
delės dozės prpagandos. Tai liudija dabar 
Lietuvoje leidžiamieji istorijos, literatūros 
istorijos, etnografijos ar tautosakos dar
bai. Dėl to ir mums čia tenka ne vien tik 
savo malonumą turint galvoje, bet ir iš 
pareigos savo tautinei kultūrai talkinti, 
kad tokie ir kiti panašūs darbai būtų iš
leisti.

Ko verta „Mūsų Lietuva“ apskritai, jau 
esame pasisakę, kai pasirodė to veikalo 
pirmasis tomas. Daug jame surinkta me
džiagos, ir tas darbas buvo jau atžymėtas: 
jo redaktoriui Br. Kvikliui buvo paskirta 
premija (vertai paskirta, o tai sakome dėl 
to, kad premijomis apdovanojami ir kai 
kurie toli gražu jų neverti darbai!).

„Mūsų Lietuvai“, žinoma, turėtų būti 

vietos kiekvieno lietuvio namuose. Tai ne 
romanas, ir vienu atsikvėpimu niekas to
kių knygų nesaaito, lygiai kaip neskaito 
enciklopedijų ar žodynų. O lietuviams to
kios knygos reikadngos kartais, kad jie 
nepasiklystų, bet dar dažniau, kad jie ži
notų savo kilmę, praeitį, nes šiais šviesos 
ir svetimos aplinkos laikais nebegalima 
būti lietuviu, kuris visą amželį praleisda
vo savo kaime, koją teiškeldamas tik iki 
turgaus ir težinodamas maždaug tik tiek, 
kiek jo mažoje kaimo respublikėiėje kas 
nors įvykdavo jo gyvenimo metais. Dabar 
lietuvio jau niekas nebestiprina aplinkoje. 
Priešingai, aplinka jam duoda pastogę ir 
neblogą duoną, bet kartu baigia užmar
šinti jame lietuviško kaimo ar miesto ap
linką, kuri darė jį lietuviu.

Kad mes iš tiesų maža teišsinešėme ži
nių iš savo gimtųjų ar tų vietų, kuriose 
ilgiau gyvenome, ši knyga yra geras liudi
ninkas. Atsiverčiu, štai, puslapius, kuriuo
se aprašomos mano gimtosios ir augimo 
apylinkės, ir man aiškėja, kad tikrai daug 
dalykų niekada apie jas nežinojau. Neži
nojau, pirmiausia, istorijos tos dalies, kuri 
įvyko nuo senų amžių iki šiek tiek metų 
prieš man pradedant ten gyventi. Dėl to 
knygoje paskelbtosios žinios apie praeitį 
man didelė naujiena. Tačiau apie mano 
laikus, kaip pastebiu, žinios galėjo būti ir 
pilnesnės paduotos. Žiūriu — kitoms para
pijoms pagarsinti pasinaudota mano para
pijoje daug dirbusio ir padirbusio žmo
gaus raštais. Rašė jis, tiesa, ir apie kitas 
parapijas, bet apibūdinti savajai (ar, grei
čiau, manajai), kurioje dirbo, jis taip pat 
paliko būdingą raštą. Deja, gal ir aš pats 
kaltas, kad pro kitus darbus nepaslinkau 
pasisiūlyti į talką ir parašyti apie tą para
piją, ką žinau, ką atsimenu. Kurioms vie
tovėms aprašyti būta tokių talkininkų, ten 
gražu skaityti. Surašyti žemių plotai, ūkių 
skaičiai, gyventojų pasiskirstymas tikybo
mis ir tautybėmis, ežerėliai, pakelių išvaiz
da su visomis puošmenomis, sodybų iš
vaizda, ūkininkavimo sistema, vietovių 
pavadinimai, net įvairūs padavimai ir įdo
mesni pasakojimai apie atskirus žmones ir 
jų likimą. Vadinas, laimingos tos vietovės, 
apie kurias jau buvo šen ten paskelbta is
torinių duomenų ar aprašymų ir kurioms 
dabar gražiai ir smulkiai aprašyti susira
do kruopščių talkininkų. Kas apie jas da
bar skaitys „Mūsų Lietuvos“ puslapius, 
tai džiaugsis. O mažiau laimingos ir nu
skriaustos visos tos, kurios išaugino ne
paslankius tinginius...

Tokį milžinišką darbą ruošti, žinoma, 
būtų geriausia pačiame krašte. Kai neuž
tenka spausdintos medžiagos, kai nėra pa
kankamai kruopščių talkininkų, žinioms 
papildyti dar galima ir pavažiuoti į tą vie

tą, pasižiūrėti, žmones paklausinėti. Deja, 
šiandien nepavažiuosi, nepasižiūrėsi, ne- 
paklausinėsi.

Bet čia padaryta, kas buvo galima ge
riausiai. Knyga išėjo turtinga, įdomi, įvai
ri, nebekalbant apie tai, kad reikalinga. 
Labai gražiai daroma, kad žinios paduoda
mos apie atitinkamas vietoves iki pat pas
kutiniųjų dienų (su karo nuostoliais, par
tizanų kovomis, administraciniais pasikei
timais ir net kolchozų pavadinimais, kur 
tai žinoma). Ne mažiau gerai, kad tais at
vejais, kur redaktoriui ar jo talkininkams 
pasisekė surasti, teksto pradžioje, atitin
kamoje pasakojimo vietoje ar kaip už
sklanda gale pateikiama ar dainos posme
lis apie tą vietovę, ar eilėraščio ištrauka 
(pvz., Ukmergės aprašymas baigiamas jai 
skirtuoju VI. Šlaito eilėraščiu). Tai tiesiog 
pasaldina visus sausus duomenis. Na, o 
pats maloniausias ir vaizdingiausias daly
kas, be abejo, yra šen ten pasitaikąs anek
dotas (pvz., apie kun. J. Balvočių-Gerutį, 
kaip jis iš sakyklos subaręs du klausyto
jus, arba apie kun. A. Strazdą, kuris Jėzų 
prašęs bėgti iš apleistos bažnyčios; ta pro
ga man net ateina galvon mintis, kad la
bai gražų darbą padarytų, jei kas surinktų 
ko daugiausia anekdotų apie mūsų žy
miuosius žmones ir išleistų juos).

K. Abr.

Lietuviškos knygos Leipcigo parodoje

(E) Liepos mėn. Leipcige vykusioje 
Tarptautinėje knygų parodoje dalyvavo 
42 kraštai. Kaip informavo „Tiesa“ (Nr. 
174), parodoje buvo eksponuota apie 20 
lietuviškų knygų. Jos, žinoma, buvo verti
namos kaip Sovietų S-gos indėlis. Verti
nant geriausiai išleistas knygas, grafikos 
darbus ir kt., buvo skirstomi medaliai. A. 
Steponavičiaus iliustruota V. Kubilinsko 
knyga „Varlė karalienė“ buvo apdovanota 
aukso medaliu. Knygos konkurse tai buvo 
vienintelis sovietams skirtas aukso meda
lis. Sidabro medaliu buvo pažymėta A. 
Kučo iliustruota Žemaitės „Marti“, o bron
zos — E. Mieželaičio „Žmogaus“ rusiška
sis vertimas. Ta proga nurodyta, kad pa
rodoj buvo vertinamos A. Makūnaitės ir 
S. Valiuvienės iliustracijos knygoms „Gul
bė — karaliaus pati“ ir „Eglė žalčių kara
lienė“. Tačiau kai kurios knygos nebuvo 
įvertintos dėl įvairių priežasčių: ar dėl 
blogo knygos įrišimo, ar dėl blogai at
spaustų iliustracijų ir kt. Nusiskųsta Lie
tuvos spaustuvininkais ir pasiūlyta, kad 
ruošiantis kitai knygų parodai, esą, bent 
dalį knygų tiražo reikėtų spausdinti ant... 
pagerinto popieriaus.

GAILESTINGIEJI ATRAS MALONĘ

II

Tik gailestingiesiems Dievas yra gailes
tingas. Giliai gailestinga širdis, padedanti 
savo brolio nelaimėje, patirs Dievo gailes
tingumą ir išganymą. Gailestinga širdis 
nėra nei akimirksnio susijaudinimas, nei 
gudrus išskaičiavimas. Tokia širdis mato 
kasdien galimybių ir progų parodyti įkū
nytą ir nuolatinį gailestingumą, gautą iš 
Kristaus aukos ant kryžiaus. Gailestinga 
širdis turi atviras akis žmonių vargui, 
skurdui, nelaimėms ir dvasiniam suspau
dimui. Dievo meilė tiek daug ir taip pla
čiai spinduliuos pasaulyje, kiek pats žmo
gus, Jo meilės paliestas, parodys materia
linio, o ypač dvasinio gailestingumo, kuris 
pirmuose krikščionybės amžiuose jau bu
vo, nes sakydavo: „žiūrėkite kaip jie myli 
vienas kitą“.

Gailestingumas taipgi neišjungia teisin
gumo. Tačiau prieš ir virš teisingumo yra 
gailestinga meilė, kuri iš prigimties yra 
skirta artimui. Ji turėtų būti gailestingu
mo sesuo. Gailestingumas teisingumą išly
gina, papildo, sužmogina ir padaro tai, ko 
teisingumas nepajėgia padaryti. Teisingu
mas skiria tiesą nuo netiesos, skiria tiesą 
nuo pareigos. Teisingumas žiūri labiau į 
visumą, kas yra gera ir tarnauja plačiai 
bendruomenei. Šv. Tomas Akvinietis abi 
dorybes taip aptaria: „Gailestingumas be 
teisingumo yra netvarkos motina, gi tei
singumas be gailestingumo yra žiauru
mas“.

Gailestingumas iškyla aukščiau teisin
gumo. Jokiu būdu teisingumo nenumeta 
nuo sosto, bet jį vainikuoja meilės dvasia. 
Gailestinga širdis yra užtenkamai stipri 
pakelti visus sunkumus, žmonių nedėkin
gumą ir jų abejingumą. Gailestinga širdis 
nežiūri, ką kiti veikia ar sako, jos mastas 
yra Dievo nuoširdi meilė. Iš meilės Dievui 
ji tampa gailestinga savo artimui.

Gailestingumas pagal Šv. Tomą Akv. 
yra kilniausias meilės pasireiškimas. Tarp 
krikščioniškų dorybių gailestingumas yra 
aukščiausias. Kas yra gailestingas, tuo pa
čiu turi veikimo dalį Dievo gailestingume, 
kurį Dievas kasdien savo tvariniams dali
na. Niekas taip šviečiančiai neatžymi Die
vo didybės ir Jo jėgos, kaip Jo begalinis 
gailestingumas. Jis, galingasis Dievas, nu
lipa žemyn nuo savo sosto ir kaip gailes
tingas samarietis lenkiasi prie žmogaus 
rūpesčių ir vargų. Panašiai ir gailestingas 
žmogus savo prasmėje yra galingas. Gai

lestingi yra tikrai stiprūs ir dvasioje di
deli žmonės. „Palaiminti gailestingieji, nes 
jie laimės gailestingumo“. (Mat. 5.7).

k. v. k.

JAV MIRĖ PROF. V. MANELIS
(E) Rugpiūčio 2 d. Čikagoje staiga šir

dies smūgiu mirė prof. Vitas Manelis. Bu
vo gimęs 1910 m., žemės ūkio ekonomistas. 
1932 m. Dotnuvoje gavo dipl. agronomo 
vardą. 1941-44 m. buvo Žemės ūkio akade
mijos prorektorium ir docentu, 1946-48 m. 
— Pabaltijo universiteto Hamburge-Pin- 
neberge e.o. prof, ir lietuvių sektoriaus 
rektorium. Lietuvoje aktyviai veikė įvai
riose ekonominėse ir kt. organizacijose. 
Ekonominiais ir visuomeniniais klausi
mais nemažai rašė npr. Lietuvos spaudoje.

Lietuvių literatūros istorija
(E) Lietuvoje šią vasarą pasirodžius 

„Lietuvių literatūros istorijos“ III tomo 
2-jai daliai, veikalą ypač šiltai vertino 
„Tiesa“ (Nr. 155) ir kiti laikraščiai. Dabar 
išleistoji 2-ji dalis apima 1917-1940 m. 
laikotarpio lietuvių literatūrą. Ji, svar
biausia, skirta to laikotarpio vad. pažan
giajai literatūrai, tačiau skirta vietos, aiš
ku, neigiamai nušviesti kūrybai tokių ra
šytojų, kaip J. Kossu-Aleksandravičiaus, 
B. Brazdžionio („Tiesa" težino... J. Braz- 
džionį), A. Vaičiulaičio, L. Dovydėno ir 
Lietuvoje gyvenančių A. Miškinio, K. In- 
čiūros, V. Sirijos Giros, K. Jankausko ir 
kt. Iš išeivių rašytojų daugiausia skirta 
vietos „pažangiesiems“ su R. Mizara, A. 
Margeriu ir kt. Knyga, net 720 psl., per
dėm tendencinga, ir jai paruošti reikėjo 
net kelių metų. Vyr. redaktorius — K. 
Korsakas, o jos pagrindiniai autoriai: V. 
Galinis, B. Pranskus, K. Doveika, J. Lan
kutis, V. Kubilius, V. Vanagas, J. Žėkaitė 
ir K. Korsakas.

Istorijos tomas
(E) Vilniuje pasirodė „Lietuvos TSR is

torijos“ III tomas. Jis apima 1917-1940 m. 
laikotarpį. Žinoma, visi įvykiai nušviečia
mi grynai iš komunistinių pozicijų, ypač 
išryškinant saujelės Lietuvos komunistų 
pogrindžio kovą bei jų siekimus. Atskiras 
skyrius paskirtas gyvenimui Vilniaus 
krašte Lenkijos okupacijos metu. Veikalą 
redagavo A. Gaigalaitė, R. Šarmaitis ir J. 
Žiugžda (jis — vyr. redaktorius).

Įgulos bažnyčia — muziejus
(E) Kauno Įgulos bažnyčia paversta 

muziejumi — bažnyčioje neseniai atidary
tas Vitražo ir skulptūros muziejus. Jis 
veiks kaip M.K. Čiurlionio v. dailės muzie
jaus filialas. Muziejuje dabar eksponuotas 
P. Rimšos „Artojas“, J. Zikaro, V. Grybo, 
N. Petrulio, B. Vyšniausko ir kt. skulpto
rių ir vitražistų darbai. Šalia Vilniaus Ka
tedros, Kauno Įgulos bažnyčia jau antroji, 
paversta paveikslų galerija ar muziejumi.

JONAS AVYŽIUS ----------- --------------

Kaimas kryžkelėje
(38)

— Tadai, papumpuok. — Birutė akimis 
parodė lempą.

— Pakentėk iki vestuvių, — metė kaž
kas nuo slenksčio.

— Netašyti basliai... — sumurmėjo Ta
das paraudęs. — Jokios kultūros, šiandien 
vos vieną knygą pakeičiau. Tiesiog širdį 
skauda, kai pagalvoji: tokios malkinės 
knygų, tiek pinigų ir žmogaus proto sudė
ta, o jiems nė per ką. Primusinę lempą 
pirmininkas surado kažkur. Puikus daly
kas. Kad taip būtų išrastos lempos tam
suoliams apšviesti. Pakišai po kaušu, ir 
staiga smegenyse pasidaro šviesu, aišku... 
Blykst! — ir kitas žmogus. Sąmoningas, 
atsidavęs reikalui. Taip žengiantis spar
čiai į komunizmą, kaip Stribokas į krautu
vę prie degtinės... — Tadas nusijuokė. 
Jam vėl grįžo gera nuotaika, nes buvo to
kio būdo, kad nemalonumą bematant pa
miršdavo. Iš tikrųjų, argi jau taip blogai, 
kaip atrodo? Žinoma, menkas džiaugsmas, 
kai žmogus stengiesi iš širdies, norėdamas 
gero, o jie tavo pastangas paverčia juo
kais. Bet ne visi tokie, kaip Stribokas. Yra 
gerų žmonių. Užeina, paskaito laikraščius, 
pasiklauso. Domisi. O kad tokių nedaug, 
tai atsiras daugiau. Laikas padarys savo.

— Kada jūsų vestuvės? — paklausė 
Goda.

— Kada, Tadai? — Birutė padėjo galvą 
Tadui ant peties. Jos lūpos šelmiškai šyp
sojosi.

— Tai priklausys nuo gamtinių sąlygų, 
Goda, — atsakė Tadas ir, pasukęs galvą, 
pūstelėjo Birutei į viršugalvį.

— Mes palauksime, kol pradžius kelias. 
Matai, jau papūtė vėjas. Bet bijau, kad 
lietus vėl nesugadintų. — Ir Birutė purkš
telėjo Tadui į veidą.

— Aš manau, saulutė greitai pradžio
vins, — nusijuokė Tadas ir, įsikniaubęs į 
merginos plaukus, nusišluostė veidą.

Goda užsigulė ant žurnalo. Svetima lai
mė kuolu atsistojo gerklėje.

„Kažin ar žino, kad ji mano sesuo?“ — 
dingtelėjo mintis. Norėjo pasakyti ką nors 
pikta, sudrumsti tyrą džiaugsmą, bet nega
lėjo suvaldyti drebančių lūpų,

— Matai, Goda, mūsų vestuvės bus ne
paprastos, — tarė Birutė. — Ne tai, kad 
neisime į bažnyčią. Čia savaime supranta
ma — mudu su vyru nepripažįstame prie
tarų. — Abudu linksmai nusijuokė. Sukle
gėjo ir trečias balsas — Simo, kuris sėdėjo 
gale stalo, nedrąsiai žvilgčiodamas į Godą. 
— Mūsų vestuvės bus su orkestru, svotais, 
pajauniais. Kelią užtvers jaunimas, piršlį 
karsime, žodžiu, tikros lietuviškos vestu
vės. O svarbiausia — jose dalyvaus visi 
geriausi kolūkio žmonės. Galės ateiti, kas 
nori, bet pirmūnai — būtinai. Mes eisime 
į apylinkės tarybą su orkestru. Mūsų gar
bei mokyklos salėje pasirodys kolūkio sa
viveikla. Mudu su Tadu irgi ten dalyvausi
me savo garbei. A, ką? Ar esi ką nors pa
našaus girdėjusi apie tokias vestuves? Ir, 
žinai, kas šitokį dalyką sugalvojo? Mūsų 
pirmininkas!

— Taip?.. — tarė Goda, nepakeldama 
galvos. — Ir degtinės bus? Alaus, tortų?

— Neklausk! Viskas bus kaip įeikiant!
— Nežinojau, kad judu tokie turtingi...
— Savo pinigais, žinoma, negalėtume iš

kelti tokių vestuvių, — toliau tauškė Biru
tė. — Ir nebūtume kėlę. Kur ten mums! 
Juk iš namų šiaudo dantims išsikrapšyti 
negausiu. Bet pirmininkas sukurstė. Sako, 
nesirūpink, iškelsime savo geriausiai mel
žėjai tokias vestuves, kad per visą rajoną 
nuskambės. Įsidėmėk, Tadai Grigai, — ge
riausiai melžėjai, o ne ge-riau-siam skai- 
tyklos-bibliotekos vedėjui. Įsidėmėjai? 
Kad man vėliau nebūtų ginčų dėl lygių 
teisių.

— Nebus. Galiu palikti užstatą. — Ta
das apkabino merginą ir nesivaržydamas 
pabučiavo.

— Nesilaižyk — iki vestuvių gali visko 
būti. Ką žinai, gal imsiu ir įsimylėsiu kitą. 
Sakysim, Toleikį. A?

— Tikiu. Jį galima įsimylėti, — atsakė 
Tadas surimtėjęs.

— Nuostabus žmogus! — sušuko Birutė 
susižavėjusi. — Ar ne, Goda? Kitas per 
metus nebūtų tiek gero žmonėms padaręs, 
kiek Toleikis per mėnesį. Ir koks papras
tas, nuoširdus! Nepraeis pro šalį neužkal
binęs, nepasidomėjęs, kaip sekasi. Su to
kiu žmogumi negali būti neatvira. Ne, Ta
dai Grigai. Ką nori daryk, bet aš jį die
vinu.

— Tai idėjinė meilė, —nusijuokė Tadas.
Jie paplepėjo, pajuokavo valandėlę. Pas

kui Tadas, žvilgterėjęs į laikrodį, nuspren
dė, kad šiandien niekas nebeužeis, ir visi 
išėjo namo.

Atsisveikinant Birutė suspaudė Godai 
alkūnę ir pašnibždėjo į ausį:

— Godute, pabūk man pirmąja pamerge.
— Nežinau, Birute... Pagalvosiu.
— Galvok, bet kitos nebeprašysiu, — 

Birutė pakštelėjo Godai į skrustą ir nu
bėgo.

„Štai kur tikra laimė... — pamanė Goda, 
nulydėdama akimis dvi susiglaudusias fi
gūras. — O juk jiedu nė neieškojo jos! 
Matyt, laimė nemėgsta, kad ją vaikytųsi 
kaip šykštuolis skatiką.

Erdvi kultūros namų salė buvo pilna 
žmonių. Pirmoje eilėje sėdėjo rajono va
dovai, skyrių vedėjai ir mėsos kombinato 
direktorius su žmona, toliau — įstaigų tar
nautojai ir visi kiti, kuriems pasisekė gau
ti geresnius bilietus. Pavėlavusiems teko 
pasilikti už durų arba pasitenkinti stovi
ma vieta pasienyje. Arvydas saviškiams 
išpirko bilietus vienas iš pirmųjų, todėl 
liepgiriečiai sėdėjo pačiame galės viduryje 
ir didžiuodamiesi žvilgčiojo į pasienius, 
kur grumdėsi kaimyninio kolūkio valstie
čiai.

Per pertrauką Goda priėjo prie Martyno. 

Jisai stovėjo prie bufeto eilėje, nors nega
lėjai supaisyti, kur ta eilė: ankšta patalpa 
buvo sausakimšai prisigrūdusi žmonių, ir 
vis dar lindo, lipo vienas ant kito, tiesdami 
kaklus į niekur neskubančią baltą žmogys
tą, kuri šaltakraujiškai judėjo už preky
stalio.

— Ką gero pirksi? — paklausė Goda.
— Gal Klemei pasiseks paimti be eilės, 

— užuolankom atsakė Martynas.
— Jeigu kalba eina apie butelį, tai Stri

bokas jį iš pragaro ištrauks, — nusijuokė 
Goda. — Kaip patinka vaidinimas?

— Įdomus, —santūriai atsakė Martynas.
— Mes gavome geras vietas.
— Taip, Toleikis pasistengė. Tik nela

bai patenkinti tie, kurie liko namie. Juk 
už bilietus mokėta iš kolūkio kasos.

Goda paėmė Martyną už rankos.
— Einam iš čia, mus sutraiškys.
Jis pasistiebė ir pažvelgė pro žmonių 

galvas. Kleme yrėsi per minią, lydimas 
erzlių pasipiktinimo šūksnių.

— Kelią, kelią, jedriona paika! — šūk
čiojo prikimusiu balsu, laikydamas virš 
galvos du vyno butelius. — Raudonųjų 
burokėlių rašalas eina!

— Išgersime? — paklausė Martynas.
— Ne. Manau, kad sudarysi man kom

paniją ir taip pat negersi? Einam iš to tur
gaus, Martynai.

Jis atidžiai pažvelgė į ją.
— Kas atsitiko, Goda?
Ji šypsodamasi palingavo galva.
Staiga jis viską suprato.
— Einam... — pratarė perdžiūvusia 

gerkle.
— Burokėlių rašalas! Burokėlių rašalas 

eina!
— Tu nepyksti ant manęs? — tyliai pa

klausė ji, kai jiedu išėjo į fojė.
— Ne. Stribokas vienas susidoros.
— Aš ne apie tai.
— Ak Goda! Jeigu taip, tai aš pirmas 

turėjau tai pasakyti. — Jis apsvaigęs žiū
rėjo į jos akis, liepsnojančias pavasarine 
laukų žaluma... brovėsi tarsi į slėpiningą 
girių glūdumą... tolyn... tolyn... Bet tenai 
jau nebuvo jokių paslapčių, jokio vyliaus. 
Kažkieno stebuklas uždegė jos širdį, ir da
bar ji liepsnojo kaip vidudienio saulė ta
da prieš lietų, kai jiedu krovė šieną į ku
petas.

— Nieko nereikia sakyti, Martynai. Ge
riausia viską užmiršti ir pradėti gyvenimą 
iš naujo. Lyg tų devynerių metų nė ne
būta.

— Būtų gerai. Bet ar tai įmanoma?
Pro šalį, šnekučiuodamasis su dviem ne

pažįstamais vyrais, praėjo Arvydas. Jis 
linktelėjo galva ir santūriai nusišypsojo.

Goda prisiglaudė prie Martyno ir kietai 
suspaudė jo alkūnę.

Po spektaklio jiedu palaukė, kol prasi- 
skirstys žmonės. Paskui pasiėmė paltus ir 
nuėjo prie mašinos.

Kieme ūžė šildomi motorai, šoferiai 
vaikščiojo apie mašinas ir šaukino savuo
sius. Klegesys, šūkavimai, kibinamų mer
ginų spiegimas. Kažkas užvedė dainą, ir 
vienas sunkvežimis, žybčiodamąs cigaretė
mis, pajudėjo įš kiemo.

Jiedu surado savo mašiną. Visi buvo jau 
susirinkę.

— Pajiechali! — sukomandavo Kleme. 
— Sėsk, Godute, šalia manęs — geriau ke
lią matysiu.

— Palaukit! Pirmininko nėra! — atsi
liepė keli balsai.

— Nesirūpinkit, — atkirto Kleme. — 
Pirmininkas pėsčias pareis.

— Ar kartais nepadauginai burokėlių 
rašalo? — susiraukė Martynas.

— Sėsk, išdavike, prie Godos įr neple
pėk. Va kur jūsų pirmininkas! — Kleme 
parodė į gaziuką, kuris lėtai slinko iš kie
mo. Pro atviras užpakalines duris mojo 
Arvydas. — Verdenis išsiveža. Atgal į 
„Jaunąją Gvardiją“. Būkit laimingi ir pa
tenkinti.

— Oi Kleme, — tarė Goda. — Atsirūgs 
tau kartą gėrimas... Padarysi avariją...

— Nebijok, paukštužėle. Aš kaip kame
ra: kol pilnas, niekada neskęstu.

Jiedu įlipo į kabiną. Martynas apkabino 
Godą per liemenį. Ji padėjo galvą jam ant 
peties ir užsimerkė. Pro šalį lėkė pakelės 
medžiai, trobos, vielomis susikibę telegra
fo stulpai. Mašina staugė kaip žvėris, for
suodama duobes, šokinėjo, blaškėsi į šalis. 
Atrodė, išplėš vairą iš geležinių Klemės 
gniaužtų ir nudardės į atsivėrusią prara
ją. Bet Godai buvo vis tiek. Ji žinojo, kad 
dabar nieko blogo negali atsitikti. Pasau
lis vėl buvo jaukus kaip gimtieji namai, 
geras, pilnas patikimų žmonių. Ji glaudėsi 
prie Martyno, visu kūnu gerdama jo kūno 
šilumą, šypsojosi palšai nakčiai ir minty
se pritarė kėbule skambančiai dainai.

(Bus daugiau)
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Nepriklausomybės sutemos
| (31)

Lietuvos delegacijos nariams sugrįžus į 
Maskvą, spalio 10 d. Lietuvos užsienio rei- 

z kalų ministras J. Urbšys ir Sovietų Sąjun
gos Liaudies Komisarų Tarybos pirminin
kas ir užsienio reikalų liaudies komisaras 
V. Molotovas tuoj pasirašė Vilniaus ir Vil- 
niaus srities Lietuvos respublikai perdavi- 

! mo ir Lietuvos — Tarybų Sąjungos savi
tarpio pagalbos sutartį. Jos įžangoje nusa
komas tikslas; būtent; Lietuvos respubli
kos prezidentas ir TSRS Aukščiausios Ta
rybos Prezidiumas, siekdami plėsti 1920 
m. liepos 12 d. taikos sutartimi nustaty
tus draugiškus santykius, pagrįstus nepri
klausomo valstybingumo ir nesikišimo į 
antrosios šalies vidaus reikalus pripažini
mu, pripažindami, kad 1920 m. liepos 12 d. 
taikos sutartis ir tų pat metų rugsėjo 28 d. 
nepuolimo bei taikaus ginčų sprendimo su 
tartis tebėra jų savitarpinių santykių ir 
prievolių tvirtu pagrindu, įsitikinę, kad 
abiejų susitariančiųjų šalių interesus ati
tinka tikslių savitarpio saugumo užtikrini
mo sąlygų nusakymas ir teisingas išspren
dimas klausimo dėl valstybinės priklauso
mybės Vilniaus miesto ir Vilniaus srities, 
Lenkijos neteisėtai atplėštų nuo Lietuvos, 
pripažino esant būtina tarp savęs sudaryti 
Vilniaus miesto ir Vilniaus srities Lietu
vos respublikai perdavimo ir Lietuvos'— 
Tarybų Sąjungos savitarpinės pagalbos su
tartį. Ją sudaro šie devyni straipsniai:

I str. Lietuvos ir TSRS draugingumui

Los Angeles negrai
Kodėl prasidėjo?

Jungtinėse Amerikos Valstybėse auto
mobilių nelaimėse užmušama kasmet de
šimtys tūkstančių žmonių. Kur kas dau
giau sužeidžiama, padaroma invalidais. 
Daugiausia vairavimo nelaimių įvyksta 
Kalifornijoje, turinčioje milijonus auto
mobilių. Proporcingai didžioji nelaimių da
lis įvykdoma nepilnamečių ir įsigėrusiųjų. 
Los Angeles policija yra griežta neatsar
giems vairuotojams, bausmės aukštos. Los 
Angeles policija laikoma viena geriausių, 
teisingiausių visose JAV-se.

Taip vieną dieną, rugpiūčio 11 d., polici
ja sulaikė girtą automobilio vairuotoją. 
Sulaikius jis pasirodė esąs negras. Sulaikė 
negrų rajone. \

Kaip ir paprastai Los Angelėje daroma 
tokiais atvejais, girtas automobilistas vie
toje areštuojamas, vežamas į daboklę ir 
netrukus atsiduria teisme, kur judėjimo 
teisėjas, išklausęs abi puses (policiją ir 
vairuotoją), paskelbia sprendimą.

Visai natūralu, girtas negras vairuotojas 
buvo areštuotas. Tai pamatę valkatos neg
rai tuoj šoko ginti savo „brolio". Susikirto 
su policija. Policija pasikvietė talkos. Neg
rai šūkaudami šaukė savuosius gintis nuo 
baltųjų...

Porai dienų po areštavimo buvo suimto
jo negro teismas. Jis prisipažino, kad va
žiavo girtas, kad neklausė policijos.

Bet negrams buvo „proga“ pradėti 
riaušes.

Jie puolė policiją, mėtydami akmenimis, 
plytomis. Iš namų nešėsi peilius, butelius, 
skustuvinius peilius, kirvius. Šoko kovon.

Les Angeles policija neįvertino padėties
Los Angeles policijos viršininkas Wil

liam H. Parker neįvertino negrų laukiniš
kumo. Manė, kad suvaldys savo jėgomis. 
Los Angelėje ir artimose apylinkėse yra 
apie 5.000 policijos. Į riaušes metė kelias
dešimt, tuoj porą šimtų, papildė iki kelių 
šimtų, net viso tūkstanties. Bet negrai siu
to vis labiau ir labiau. Negrų Los Angelė
je tėra apie 13 pre. visų gyventojų, bene 
mažiausias procentas iš visų JAV-ių did
miesčių. Jie čia turi visiškai lygias teises 
su baltaisiais, gauna darbus pagal savo 
specialybes ir kvalifikacijas. Kai kuriose 
valstybinėse staigose, kaip pašte, negrų 
yra maždaug tiek pat, kaip ir ne negrų,, 
taigi vykdoma vadinamoji diskriminacija 
(neteisybė) baltiesiems, ne negrams. Neg
rų yra pardavėjų didžiosiose krautuvėse, 
baltarankių tarnautojų bankuose, apdrau- 
dų kompanijose, teismuose, policijoje, jų 
neproporcingai daug puikiai apmokamuo
se statybos darbuose ir kt. Daugybė negrų 
studijuoja universitetuose. Kalbėti apie 
negrų nelygybę, skriaudimą, diskriminaci
ją Kalifornijoje negalima, nes jos nėra.

Gal dėl to ir policijos viršininkas galvo
jo, kad pradėtasis pasipriešinimas tėra 
neatsakingo elemento išsišokimas. Panašių 
dalykų yra buvę anksčiau. Negrai kažko
dėl mano, kad jų dėl nusikaltimų negali
ma areštuoti. Įstatymai, taikomi visiems 
piliečiams, turėtų būti specialiai sušvel
ninti... juodaodžiams. Jei ne — jie tuoj šo
ka šaukti apie nelygias teises, diskrimina
ciją.

Pasirodė, kad čia ne vien valkatų, pik
tadarių neklaužadų nepilnamečių triukš
mas, bet didesnis, labai greitai sukėlęs be
veik visų negrų pasipriešinimą baltie
siems, neatsakingiausią kerštą baltiesiems. 
Jaunamečiai negrai tėvų negrų raginami 
mušti baltuosius, visai vis tiek, ar jie poli
cininkai, civiliai, moterys ar vaikai.E

ALEKSANDRAS MERKELIS 

sustiprinti Vilnius ir Vilniaus sritis Tary
bų Sąjungos perduodami Lietuvos respub
likai, įjungiant juos į Lietuvos valstybės 
teritorijos sudėtį ir nustatant sieną tarp 
Lietuvos respublikos ir TSRS pagal pride
damą žemėlapį, tačiau smulkiai ši siena 
bus nustatyta papildomame protokole.

II str. Lietuvos respublika ir Tarybų 
Sąjunga pasižada teikti viena kitai visokią 
pagalbą, įskaitant čia ir karinę, Lietuvos 
užpuolimo ar jos užpuolimo grasos atveju, 
o taip pat TSRS užpuolimo ar užpuolimo 
grasos per Lietuvos teritoriją iš bet kurios 
Europos valstybės pusės.

III str. TSRS pasižada teikti Lietuvos 
kariuomenei palengvintomis sąlygomis pa
galbą ginklais ir kita karine medžiaga.

IV str. Lietuvos respublika ir Tarybų 
Sąjunga pasižada drauge ginti Lietuvos 
sienas, kuriam reikalui Tarybų Sąjungai 
suteikiama teisė savo lėšomis laikyti bend
ru susitarimu nustatytose Lietuvos res
publikos vietovėse griežtai aprėžtą tarybi
nių sausumos ir orinių ginkluotų pajėgų 
kiekį. Tiksli šios kariuomenės buvimo vie
ta ir ribos, kuriose ji galės būt pastatyta, 
jos kiekis kiekvienoje paskiroje vietovėje, 
o taip pat visi kiti klausimai, kaip štai 
ūkinio, administracinio, jurisdikcinio po
būdžio ir kitokie, kylą ryšium su tarybinių

Policija elgėsi per švelniai
Iki neįtikėtino pašėlimo išsiplėtusios 

riaušės, kai kieno manoma, būtų buvusios 
tuoj užslopintos, jei policija būtų veikusi 
griežtai, be baltų pirštinaičių. Paastebėjus, 
kad puolama ne paskirų valkatų, bet išti
sų namų gyventojų, reikėjo suimti tokių 
namų ar ištisų blokų gyventojus iškart ir 
be jokios išimties. Pamačiusieji būtų nusi
raminę.

Policija buvo mušama, apmėtoma akme
nimis, plytomis. Beveik visi patruliuojan
čios policijos automobilių langai buvo iš
daužyti maištaujančių negrų, kelios dešim
tys policininkų sužeista, daugybė automo
bilių, vairuojamų baltųjų, sudaužyti, ap
versti, sudeginti. Dešimtys, vėliau šimtai 
baltųjų buvo sužeisti. O policija tebeprašė 
triukšmautojus nurimti, skirstytis.

Pajutę tokį vaikišką Los Angeles polici
jos žaidimą, negrai visai pasiuto. Jie prade 
jo masiškai plėšti krautuves. Sukėlė de
šimtis, paskui šimtus gaisrų, į gaisrus 
vykstančias ugniagesių mašinas apmėty
davo, kuo tiktai gali. Juo toliau, tuo neg
rai labiau pradėjo šaudyti į policiją, ug
niagesius, baltuosius.

Negrų riaušės prasidėjo pietinėje Los 
Angeles dalyje, Watts rajone, beveik iš
imtinai apgyventame negrų. Imperial bul
varas ir Avalon gatvė buvo pagrindinė ne
ramumų vieta. Jau rugpiūčio 12 d. vakare 
buvo girdima šaudymų. Negrams išplėšus 
ginklų krautuvę ir apsiginklavus iš ten iš
sineštais apie šimtu šautuvų, daugybe re
volverių, tūkstančiais šovinių — prasidėjo 
tikras negriškas pasiutimas.

Ir tik rugpiūčio 13 d., apie 11 vai. ryto, 
Los Angeles policijos viršininkas paprašė 
Tautinę Gvardiją (atsarginė kariuomenė, 
veikianti kaip reguliari kariumenė, kariš
kais ginklais, uniformomis) talkos. Tauti
nę Gvardiją valstijose valdo gubernato
rius. Kalifornijos gubernatorius Brown 
atostogavo Graikijoje. Jo pavaduotojas 
Anderson ar kurie kiti per daug oficialūs 
dalykai sulaikė Tautinės Gvardijos atvy
kimą į Los Angeles iki apie vidurnaktį, 
t.y. net apie 14 valandų praėjo, iki jie pa
sirodė! Skelbiama, kad atvyko 2.000 karių, 
bet vėliau skaičius buvo mažinamas iki 
1.600 ir net 800. Policijos viršininkas skun
dėsi tokiu vilkinimu. Jis nenorėjęs visą 
didmiesčio policiją mesti į riaušes, nes tada 
visas miestas atsidurtų valkatų, plėšikų, 
prievartautojų malonėje.

Negrai užgesintomis šviesomis 
važiuoja ant Tautinės Gvardijos karių
Policija, radijo, televizijos stotys už

verstos pranešimais apie plėšimus, vagys
tes, gaisrus, mušimus, šaudymus. Nespėjus 
perskaityti vieną adresą, pranešimą, jau 
gaunama pora naujų: negrai puola, plėšia, 
šaudo.

Tokioje padėtyje Tautinės Gvardijos va
das generolas paskelbia, kad jo vyrai tvar
ką nori atstatyti kiek galima švelniau. Ka
riai neturės šovinių, bus be durtuvų. Be 
abejo, tai buvo naujas žibalo šlakas į neg
rų ugnį. Tuo paskelbiama, kad T.G. kariai 
eis su durtuvais, turės šovinių, bet galės 
šauti tik gavę vyresniųjų leidimą ar įsa
kymą.

Ir tuoj žinia: užgesintomis šviesomis 
automobilis, vairuojamas negro, pilnu grei 
čiu lėkė ant Tautinės Gvardijos trijų pat
rulių. Du spėjo pasitraukti, trečiajam, 25 
metų viršilai Wayne Stewart, užsivilku
siam uniformą prieš 5 vai. ir 30 min., su
laužyta koja. Žudikas vairuotojas nušau- 

ginkluotų pajėgų buvimu Lietuvos terito
rijoje pagal šią sutartį, bus tvarkomi at
skirais susitarimais.

Šiam tikslui reikalingi sklypai ir pasta
tai Lietuvos vyriausybės bus teikiami nuo
mos teisėmis prieinama kaina.

V str. Grasant užpuolimui Lietuvai ar 
TSRS per Lietuvos teritoriją, abi susita
riančios šalys tuojau apsvarstys susidariu
sią padėtį ir imsis visų priemonių, kurios 
bendru susitarimu bus pripažintos būtino
mis susitariančių šalių teritorijų neliečia
mybei užtikrinti.

VI str. Abi susitariančios šalys pasižada 
nesudarinėti bet kurių sąjungų ir nedaly
vauti koalicijose, nukreiptose prieš vieną 
iš susitariančiųjų šalių.

VII str. Šios sutarties įgyvendinimas jo
kiu būdu neturi paliesti susitariančiųjų 
šalių suvereninių teisių, ypač jų valstybi
nės santvarkos, ekonominės ir socialinės 
sistemos, karinių priemonių ir bendrai ne
sikišimo į vidaus reikalus principą.

Tarybinių sausumos ir orinių ginkluotų 
pajėgų buvimo vietovės (šios sutarties IV 
str.) visokiomis aplinkybėmis pasilieka 
Lietuvos respublikos teritorijos sudeda
mąja dalimi.

VIII str. šios sutarties veikimo laikas 
dalyje, liečiančioje Lietuvos respublikos ir 
TSRS savitarpinės pagalbos prievoles (str. 
II-VII), — penkiolika metų. Tačiau, jei 
viena iš susitariančiųjų šalių neras reika
linga atšaukti šios sutarties terminuotų 
nuostatų už metų ligi šios sutarties pabai

VYTAUTAS DAINAVIS

PIRMASIS LAIŠKAS

tas kito Tautinės Gvardijos kario. (Ar bu
vo gavęs šūviui leidimą?).

Į Los Angeles atvykstanti Tautinė Gvar
dija yra Šarvuotoji 40-toji divizija, suda
ranti 10.000 vyrų. Jie visi, jei reikės, bus 
panaudoti. Kiti apie 2.000 naujokų nebus 
siunčiami. Jei reikės daugiau karinės jė
gos — teks kreiptis į centrinę (Federal) 
vyriausybę.

Nušautas baltas policininkas
Kalifornijoje už policininko nužudymą 

yra mirties bausmė. Vykdydamas savo tar
nybą, rugpiūčio 13 d. (penktadienį) negro 
buvo nušautas policininkas (Deputy She
riff) Ronald E. Ludlow, 27 metų, dviejų 
vaikų tėvas. Įvykį matęs taip pasakojo: 
Triukšmaujančiųjų rajone policija sulaikė 
dviejų negrų vairuojamą mašiną. Prie jos 
priartėjus, paleistas revolverio šūvis. Poli
cininkas tuoj sukrito. Nuvežtas į ligoninę 
mirė.

Nežiūrint tokio įvykio, Los Angeles po
licija su maištaujančiais negrais elgiasi la
bai švelniai.

Negrai masiškai plėšia baltųjų 
krautuves, butus ir padeginėja

Triukšmaujančių negrų rajonuose iš
plėštos beveik visos baltųjų krautuvės, at
sargų sandėliai, privatūs butai. Viską iš
nešę, dažniausiai padega, apliedami žiba
lu. Negrų gazolino-žibalo stotys maištinin
kus aprūpina benzinu. Iš jų negrai pasida
ro „Molotovo koktailius“, mėto į baltųjų 
mašinas, važiuojančias ar užtiktas pasta
tytas. Mėto į krautuves, butus, įstaigas. Iš
daužyti visi jų apylinkėje esančios ligoni
nės langai, bet ligoninės paimti neįstengė. 
Ten gydoma dešimtys sužeistų negrų ir 
baltųjų.

Rugpiūčio iš 13 į 14 naktį negrai snai
periai apšaudė Kalifornijoje judriausią 
greitkelį. Jų snaiperiai apšaudė ir padegė 
policijos stotį. Snaiperiai netrukus buvo 
sumedžioti — nušauti policijos ir Tautinės 
Gvardijos karių. Negrai triukšmautojai 
paskelbė nušausią policijos viršininką 
Parker dar šią savaitę.

Pro negrų rajonus važiuojančias baltųjų 
mašinas negrai apmėto akmenų kruša, 
šaudo iš pistoletų, šautuvų. Šimtai su
žeistų.

Negrai šaudo į patruliuojančius policijos 
malūnsparnius (helikopterius). Rugpiūčio 
14 d. pranešta, kad apšaudytas Delta kom
panijos didysis keleivinis lėktuvas.

Negrai iš savo rajonų vyksta į kitus ra
jonus vykdyti savo užsimojimų. Pasiekė 
patį miesto centrą. Plėšimuose, baisiau
siuose sauvaliavimuose dalyvauja visos 
šeimos, 3-4 metų juodžių vaikai tempia 
pilnas rankas vogtų dalykų. Beveik visi 
negrai džiaugiasi, nes tai esąs kerštas bal
tiesiems. Jie džiaugiasi, kad pasaulis su
žinos ..apie negrų sukilimą Los Angelėje“, 
kaip jie skelbia. Vienas kitas negrus no
rintis sulaikyti negras nieko padaryti ne
gali. Policijos nuomone, čia nėra organi
zuotas triukšmas. Tai tik paprastas, natū
ralus negriškos prigimties pasireiškimas.

Kalifornijoje negrai turi lygias teises. 
Jie turi net daugiau teisių nei baltieji. 
Panašiai yra ir kituose didmiesčiuose. Sa
kysime. Washington, D.C., pirmiausia į 
darbus priimami negrai. Baltiesiems ten
ka, ko neima negrai.

Los Angeles, Calif. 1965 rugpiūčio

14 d., 4 vai. 30 min. p.p.

gos, tai šie nuostatai automatiškai veiks 
aar sekančius dešimtį metų.

1X str. si sutartis įgyja galios, ratifika
cijos aoKumentais pasuceitus. Pasikeiti
mas dokumentais įvyks Kaune šešių dienų 
po šios sutarties pasirašymo laikotarpy.

Nors šios sutarties Vll-sis str. ir garan
tuoja susitariančių šalių suverenumą, ta
čiau IV-sis str., sukėlęs derybose daugiau
sia ginčų, ne tik Lietuvos valstybės suve
renumą pažeidžia, bet taip pat sudaro di
džiausią pavojų ir pačiai Lietuvos nepri
klausomybei, kuri įvestų raudonosios ar
mijos įgulų gali būti kiekvienu metu su
žlugdyta. Pati sutartis suredaguota taip, 
jog ji sudarytų įspūdį, kad tai padaryta 
abiejų valstybių laisvanoriškai, siekiant 
laiduoti ir stiprinti savo kraštų saugumą. 
Tačiau savo kilme ir aplinkybėmis, prie 
kurių ji buvo sudaryta, ji yra pradžia mas 
kuoto smurto klastingai pavergti Lietuvą. 
Smurtui maskuoti, lietuvių tautos budru
mui slopinti ir jos simpatijoms įgyti I-ju 
str. Vilnius ir jo sritis grąžinama Lietuvai.

A. Smetona, kuriam Vilnius buvo Lietu
vos širdis, kuris visą laiką sielojos jo liki
mu, kuriam Vilnius daug lėmė Lietuvos 
užsienio politikai santykiuose su kaimyni
nėmis valstybėmis, Sovietų Sąjungai jį 
grąžinus, nesidžiaugė, nujausdamas, kad 
šiuo tariamo teisingumo mostu Sovietų 
Sąjunga Lietuvai spendžia pavojingas 
pinkles. Jo Sovietų Sąjungos Lietuvai grą
žinamo Vilniaus sukeltas nuotaikas ge
riausiai būtų galima išreikšti šiais Virgili
jaus Eneidos žodžiais:

BUVAU PASMERKTA
ONOS VEVERŽYTĖS, 1965 m. atvykusios 

iš Lietuvos, prisiminimai

(2)

Kalėjime maistas buvo labai blogas. 80 
kibirų vandens katile būdavo skiriamas 
maždaug kilogramas mėsos. Tas gabalas 
būdavo pakabinamas ant šniūrelio, kol iš
verda, taį ir pranyksta, niekas tos mėsos 
jau nematydavo. Būdavo sakoma, kad šei
mininkė su čekistais suvalgydavo. Vieną 
kartą į dieną duodavo kruopomis ar mil
tais praskiesto vandens, kuriame buvo nu
virusi mėsa. Galvodavome, kad nors drus
kos pridėtų daugiau, tai nors vandens ga
lėtum pagerti. Bulvės buvome pasiilgę 
daugiau kaip mėsos.

Visi kaliniai turėjo dirbti čekistų prie
žiūroj. Kurie buvo stiprūs, tuos varydavo 
už kalėjimo ribų, o silpnesnieji turėdavo 
dirbti kalėjime įvairiausius darbus. Viena 
kalinė, dirbusi už kalėjimo ribų, kartą su
rado sušalusią bulvę, pasislėpusi parsinešė 
į kamerą, ir pusę tos bulvės gavau Įr aš. 
Bulvė buvo tokia skani, kad laižėme, kaip 
medų. Nors bulvė buvo sušalus, bet laižy
damos kalbėjom, kad tik ateitų tokia die
na, kai nors bulvių gautume sočiai paval
gyti, tuomet ir mirti būtų lengviau, nes iš 
čia išeiti jau vilties nebebuvo.

Kurie turėjo giminių, norinčių ką nors 
įduoti, tai pirhiiausiai turėjo parodyti 
bonką samagono čekistui ir tik tuomet ga
lėjo prieiti prie sargo, kuriam taip pat rei
kėjo duoti bonką samagono. Iš viso buvo 
uždrausta ką nors duoti kaliniui, bet če
kistai, pamatę samagono, būdavo malones
ni ir paduodavo atneštąjį maisto ryšuliuką 
kaliniui. Jeigu būdavo atnešamas didesnis 
gabalėlis duonos, tai, būdavo, supiausto jį 
į mažus gabalėlius ir tik tada atiduoda ka
liniui.

Mano vyras pradėjo manęs ieškoti karui 
pasibaigus. Pirmąjį laišką parašė į mūsų 
namus Veviržėnuose. Aš tuo laiku jau bu
vau Kretingos kalėjime ir jo laiško nega
vau. Kadangi Veviržėnų saugumas žinojo, 
kad aš esu Kretingos kalėjime, tai mano 
vyro laišką tuojau perdavė Kretingos sau
gumui. Jiems tuomet pasidarė aišku, kad 
aš esu nekalta ir neteisingai esu apskųsta. 
Mano vyras ne miške, bet Vokietijoje! Aš 
dar nieko nežinojau apie savo vyrą ir jo 
laišką, bet kažkas man buvo įtartina, kad 
mane pradėjo mažiau tardyti, o vėliau jau 
visai nebetardė ir leido į kalėjimo virtuvę 
dirbti. Jutau, kad kažkas ypatinga yra at
sitikę, bet nieko negalėjau sužinoti.

Pradėjau virtuvėj dirbti. Tą verdamąją 
mėsą taip supiaustydavau, kad niekas ne
galėtų išgraibyti: ji visa suvirdavo ir ati
tekdavo kaliniams. Buvau nuvargus ir nu
kankinta, bet kai pradėjau virtuvėj dirbti, 
gavau geresnę kamerą, kurioje jau buvo 
narai ir užklotas. Niekas jau nakties metu 
neateidavo, ir niekas netrukdė miego. Po 
truputį pradėjau atsigauti nuo kančių. 
Taip praėjo keliolika dienų. Tada vieną 
dieną ateina virtuvės prižiūrėtojas ir ve
da mane pas saugumo viršininką Makaro- 
vą. Drebančia širdžia nuėjau. O jis buvo 
malonus. Sako, šiandieną kalėjime pietų 
nevalgysi, mes tau užpirkome pietus val
gykloje. Ten, sako, bus pastotė, kuri tave 
parveš į Veviržėnus. Padavė valgyklos 
adresą, ir, sako, esi laisva, buvai neteisin
gai kalinama. Tuomet ištraukė iš stalčiaus 
mano vyro laišką, sako, tavo vyras yra Vo
kietijoj, jis tavęs ieško. Tuomet man pasi
darė lengviau, pradėjau iš džiaugsmo 
verkti. Makarovas įsakė atsisėsti, nuėjo į 
kitą kambarį ir atsinešė mano bylą.

Grįžęs Makarovas atskleidė mano bylą. 
Sako, tu buvai kaltinama už vyrą, kad jis 
yra partizanas ir kad tu jį remi. Štai skun
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— Quidquid id ėst, timeo Danaos et do
na ferentes (Kaip bebūtų, bijau danajų ir 
dovanas teikiančių).

Būdamas priešingas pačiam komuniz
mui, A. Smetona buvo tolerantiškas Sovie
tų Sąjungai, grindžiančiai savo valstybinę 
santvarką komunizmu. Tačiau ši jo nuo
monė griežtai pakito, kai 1939 m. Vokieti
jos perblokštą Lenkiją Sovietų Sąjunga 
iš pasalų pribaigė, šis jos žygis A. Smeto
nai atskleidė Sovietų Sąjungos grobuoniš
kumą, klastingumą, visišką nepaisymą 
tarptautinės teisės, žmoniškumo. Tad su 
Sovietų Sąjunga pasirašomų sutarčių pat
varumu jis nebetikėjo.

Lietuvių tauta, ypač vadinamoji jos liau 
dis, sužinojus, kuria kaina Vilnius grąži
namas Lietuvai, šį savo daugelio metų di
džiosios svajonės įsikūnijimą sutiko labai 
santūriai, net nuogąstingai, savo nuomonę 
išreikšdama taikliu posakiu: „Vilnius mū
sų, Lietuva rusų.“

Didžiajai nepriklausomybės grėsmei, lyg 
Damoklo kardui, pakibus viršum Lietuvos, 
labai sunku buvo orientuotis, kas darytina 
tuo metu, kai jos nepriklausomybei bus 
smogiamas lemiamas smūgis. Vyriausybės 
tuo reikalu nutarimai ir pareiškimai buvo 
daugiau deklaracinio pobūdžio. Daryti ku
riuos nors konkrečius nutarimus daugiau
sia trukdė ne visų vienodas tos grėsmės 
supratimas ir Vilniaus grąžinimas, nepri
klausomybės sutemų miražinė prošvaistė.

(Bus daugiau)

dėjų pavardės ir jų parašai: apylinkės pir
mininkas Mikas Buivydas iš Ruigių kai
mo, Petras Dabraziejus, brigadierius An
tanas Rasutis, Pranas Dotas, Juozas Ilgi
nis, Jonas Pupšys, pašto viršininkas Povi
las Bruzda, Petras Bruzda. Šie žmonės 
yra prieš tave pasirašę. Dotas buvo sušau
dytas už maisto tiekimą partizanams. Bu
vo kalbama, kad jis maisto netiekęs, bet 
užsukę partizanai pasiėmė maistą, o jis 
nepranešė saugumui, todėl buvo sušaudy
tas. Petras Bruzda mirdamas sakė, kad jis, 
girdi, galėtų dar kartą susitikti tą mote
riškę, kurią išdavė, tai pultų po kojų ir 
atsiprašytų, kad neteisingai davęs savo pa
rašą.

Mane atleisdamas, saugumo viršininkas 
Makarovas norėjo nusiplauti savo kruvi
nas rankas švariu vandeniu. Buvo paruo
šęs skundą dėl mane skundusių asmenų. 
Aš turėjau pasirašyti, ir jis būtų juos trau 
kęs atsakomybėn už neteisingą skundimą. 
Aš to skundo nepasirašiau. Sakiau, lai po
nas Dievas juos teisia. O Makarovas sako, 
kodėl jie nežiūrėjo Dievo ir tave apskun
dė? Juk mes seniai galėjome tave sunai
kinti, ir jau būtum seniai buvusi po žeme. 
Aš sakiau, kad tai Dievo valia, jei aš likau 
gyva. Rusas vėl sako, kad mes, girdi, nie
ko nežinome apie jus ar kitus. Jūsų žmo
nės, sako, jus pačius ėda.

Būdama kalėjime, labai daug meldžiau
si į šv. Antaną, tai kai tik buvau atleista, 
tai pirmas mano kelias buvo šv. Antano 
bažnyčia. Kai mane suėmė, taį turėjau su 
savim 80 rublių, kuriuos spėjau paslėpti 
savo batuose po padu. Visą laiką, kol bu
vau kalėjime, išnešiojau tuos pinigus. Iš
ėjus iš kalėjimo, išsiėmiau ir norėjau pa
aukoti šv. Antano bažnyčioj ant šv. mišių, 
kad likau gyva ir kad išvydau laisvę. Nu
ėjau pas kun. X., kuriam ir įdaviau tuos 
80 rublių, prašydama atlaikyti į šv. Anta
ną mišias, kad aš laisvę atgavau. Kun. X. 
pačiupinėjo tuos pinigusr pasižiūrėjo į ma
ne, suvargusią moterėlę, ir sako: „Moterė
le, tu esi paleista iš kalėjimo, tavo viskas 
konfiskuota. Ar turi dar ką namuose?“ 
Nieko neturėjau, net nežinojau, kur apsi
stosiu. Tai iš kunigo gavau keletą patari
mų, paėmė jis iš manęs 10 rublių, sako, 
tavo auka bus daug didesnė, nekaip to 
muitininko.

Atsisveikinusi su kun. X., padėkojusi už 
jo nuoširdumą, išėjau valgyti pietų į nu
rodytąjį restoraną.

Restorane pasirinkau nuošalią vietelę ir 
atsisėdusi laukiau padavėjos, kuri nešiojo 
svečiams pietus. Buvau labai išalkus ir ne
beturėjau kantrybės laukti, pati nuėjau 
prie padavėjos, padaviau raštelį, kad gau
nu pietus veltui, ir pasakiau, kad neturiu 
laiko. Pietus gavau ir skaniai ir godžiai 
suvalgiau. Valgydama pati nesitikėjau, 
kad esu laisva ir kad gyvenime teks dar 
kartą gerai pavalgyti. Palyginus su kalėji
mo pietumis, man užsakytieji buvo kara
liški.

Po pietų jaučiausi truputį pavargusi. 
Susiradau pastotę, kuri mane nuvežė į 
Veviržėnus. Neturėdama kur apsistoti, už
ėjau pas savo pažįstamą Gagelą, kuris irgi 
yra buvęs Sibire. Kad buvo amatininkas- 
statybininkas, todėl buvo laikomas liau
dies priešu. Jis yra 70 metų, bet jokios 
pensijos dar negauna ir pats turi sau duo
ną užsidirbti. Jie mane priėmė ir davė 
prieglaudą, kad laikinai turėčiau vietelę 
ir galėčiau dairytis, kur apsigyventi. Jau
čiausi dar labai silpna ir nieko nenorėjau, 
tik atsigauti ir kokiu nors būdu padėti sa
vo geradariams. Dar trupučiuką užval
giau. Pirmoji naktis laisva, tai negalima 
buvo įsivaizduoti, pagalvojus apie kalėji
mą, kur celėj buvo tik trupučiukas šiaudų, 
o čia lova.

(Bus daugiau)

3
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Europos lietuviu kronikų LIETUVIAI IR DAMPFBOOTININKAI
LIETUVIŲ JAUNIMO REIKALU

Lietuviškoje auklėjimo ir mokymo įstai
goje Nottinghame mokslo metai prasideda: 
pradžios mokyklos mokiniams rugsėjo 6 d., 
o vidurinės — gimnazijos rugsėjo 8 d.

Laukiami berniukai iš visos Didž. Brita
nijos.

Skubiai registruoti ir teirautis šiuo ad
resu: Rev. S. Matulis, MIC, 16 Hound Rd., 
West Bridgford, Nottingham. Tel. 85738.

Nurodyti kandidato asmens žymes. Pri
siųsti išeitojo mokslo pažymėjimą. Plačiau 
skaityti ankstesniame „Europos Lietuvio" 
numeryje.

LONDONAS
LAUKIAMA VYSK. P. BRAZIO 

LONDONE
Grįždamas iš JAV, rugsėjo 2 d. Londone 

trumpam sustoja Europos lietuvių vysku
pas P. Brazys.

Jis grįžta kartu su prel. L. Tulaba.
DB Lietuvių Bendruomenės Krašto Val

dyba dėl to rugsėjo 5 d., sekmadienį, ruo
šia Tautos Šventės minėjimą ir prašo vysk. 
P. Brazį atlaikyti šventines pamaldas ir 
pasakyti pamokslą. Tą dieną po pietų bus 
minėjimas su programa, ir tikimasi, kad 
minėjime taip pat galės dalyvauti aukštie
ji svečiai.

LONDONO EKSKURSIJA I LIETUVIŲ 
SODYBĄ

šiais metais „Bank Holiday“ nukelta į 
paskutini rugpiūčio pirmadienį. Ta proga 
DBLS Londono I skyrius rengia ekskursiją 
į Sodybą rugpiūčio 29 d., sekmadienį. Išva
žiuojama nuo Lietuvių Bažnyčios 8.30 vai. 
ryto (žinoma, punktualiai), o nuo Lietuvių 
Namų 9 vai. ryto. Užsirašyti ir pinigus su
mokėti pas S. Kasparą, Z. Jurą, klebonijo
je ir Lietuvių Namuose A. Pranskūną.

Su ekskursija vyksta kun. A. Gėryba, 
kuris atlaikys lietuviškas pamaldas Sody
boje.

Visus londoniečius kviečiame važiuoti 
kas su ekskursija, kas savo automašino
mis.

Ekskursiniame autobuse vietos kaina 
13 šilingų.

SVEIKINIMAS IŠ STOVYKLOS
„Europos Lietuvio“ redakcija gavo svei

kinamąjį laišką iš Lietuvių skautų vasaros 
stovyklos „Lietuvos“ iš Drum Hill.

Laiškas pasirašytas stovykloj esančių 
vadų ir dalyvių.

PAKELIUI Į VOKIETIJĄ
Grįždami iš Lietuvių skautų stovyklos, 

Londono Lietuvių Namuose trumpam bu
vo apsistoję keli lietuviai skautai iš Vokie
tijos.

Tą progą jie išnaudojo apsipažinti su 
Britanijos sostine.
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0 MOŠŲ KAINOS NESIKEIČIA! ' '

0 Nepaisant to, kad nuo liepos 1 d. Sov. muitai daugumai 0
0 siunčiamų 1 Lietuvą dovanų padidinami, mes išimtinai 0
0 ir tik iki rugsėjo 1 d. visas pas finis užsakomas prekes 0
0 siunčiame i Lietuvą nepakeltomis, tomis pačiomis 0 
0 kainomis, kaip iki šiol. • 0
0 Mūsų pereitų metų katalogai ir visi spaudoje skelbti 0
0 specialūs pasiūlymai tebegalioja. 0

0 Be to, esame sudarę šiuos du labai vertingus 0
J specialius siuntinius: 'J

0 EVK: 2 atkarpos po tris jardus dviems paltams geriau-
0 sios rūšies eksportinio veliūro, juodos, rudos arba tams.
0 mėlynos spalvos ir 3*/2 jardų išeiginei eilutei angliškos 0
0 vilnonės medžiagos su įaustu įrašu Made in England — 0
0 All Wool, pageidaujamos spalvos, tik už £20.0.0 su pa- 0
0 siuntimu ir muitu (to siuntinio normali kaina būtų 50 0
0 svarų). 0

0 MNS: 4 išeiginiai vyr. nailono marškiniai; 4 škotiškos
0 vilnos stori ir šilti vyr. arba moteriški nertiniai ir 4 vii- 0
0 nonės skarelės su didelėm gėlėm tik už £27.0.0 su pa- 0
0 siuntimu ir muitu (šios prekės Lietuvoje labai retos ir 0
0 ypač vertinamos). 0

0 Siųskit užsakymus, reikalaukit pavyzdžių ir patarimų: 0

BALTIC STORES LTD.
0 (Z. JURAS) 0
0 421, HACKNEY ROAD, LONDON, E.2. 0
0 Telef. SHO 8734 0
0 SKYRIAI:. 0
0 Manchesteryje — 121 Middleton Rd., 8. 0
0 Chicagoje — L. Venckus, 7030 So. Talman, 0
0 Chicago, Ill, 60629, Tel. 436-0494. 0
0 Kanadoje —124 Park St., Sudbury, Ontario. 0
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BALFo VADOVYBĖ LIETUVIŲ 
KLEBONIJOJE

Rugpiūčio 17 d. vakare Lietuvių parapi
jos klebonas kun. S. Matulis surengė kuklų 
priėmimą Balto pirmininkui kun. V. Mar- 
tinkui ir reikalų vedėjui kun. L. Jankui. 
Priėmime dalyvavo beveik visų Londono 
organizacijų atstovai.

Klebonui Matuliui supažindinus su kun. 
V. Martinkaus ir L. Jankaus asmenimis, 
abu svečiai padarė pranešimus iš Balto 
veiklos, kartu paliesdami ir Pasaulinės pa
rodos New Yorke įvykius bei Jaunimo nu
matomąjį žygį į Jungtines Tautas šį ru
denį.

Į pobūvį buvo atvykusi Nekalto Prasi
dėjimo vienuolijos motinėlė sesuo Augus
ta, kuri taip pat tarė žodį ir kvietė lietu
vaites stoti į vienuoliją.

Prie kavutės dar pasidalyta nuomonė
mis.

NEW YORKO LIETUVIS LONDONE
Pakeliui į Europą, Londone buvo susto

jęs ir Lietuvių Namuose lankėsi lietuvis iš 
New Yorko, JAV, A. Lauraitis.

SUSITIKIMAI SU BALFo VADOVAIS
Londono lietuvių parapijos klebono kun. 

Dr. S. Matulio, MIC, iniciatyva, klebonijo
je buvo suruoštas organizacijų atstovų su
sitikimas su BALFo vadovais — pirminin
ku kun. V. Martinkum ir reikalų vedėju 
kun. L. Jankum.

Abu vadovai turėjo ir kitų susitikimų su 
lietuviais. Kun. L. Jankus apsilankė ir Lie
tuvių Namuose.

Kun. V. Martinkus ir L. Jankus D. Bri
tanijoje prabuvo rugpiūčio 16 ir 17 d.d. Iš 
čia išvažiavo į Europos žemyną.

LANKĖSI DAINININKĖ J. LIUSTIKAITĖ
Grįžusi iš Vokietijos, dainininkė Janina 

Liustikaitė trumpam buvo apsistojusi dar 
Londone pas draugus. Lankėsi ir Lietuvių 
Namuose.

Iš Londono išvažiavo atostogauti pas 
Britanijoje gyvenančią seserį.

Dabartinis jos adresas: 9 Nythe Rd., 
Stratton, nr. Swindon, Wilts.

J. Liustikaitė žada išbūti Britanijoje jki 
Kalėdų.

LAIŠKAS J. TAUNIŪI IŠ AUSTRALUOS
Iš Lietuvos Pasiuntinybės Londone gau

tas iš Australijos laiškas J. Tauniui.
Atsiimti Lietuvių Namų raštinėje.

Dviejų kambarių butas su centriniu šil
dymu, vonia ir baldais ir doras atlyginimas 
siūlomas dviejų asmenų šeimai. Žmona tu
rėtų padėti namų ruošos darbuose, o vyras 
sode.

Rašyti: P. B. Varkala, Arran Court, 
Briar Hill, Purley, Surrey.

„Merneler Dampfboot" (Oldenburgej bir 
želio 5 d. išsispausdino H. Waschkies 
straipsnį „Atkaklybė lietui ir audrai Wup- 
pertale“.

Straipsnyje rašoma, kad gegužės 9 d. 
Wuppertal - Eberfeld zoologijos restora
nuose susirinko apie 1000 vokiečių pabė
gėlių iš Klaipėdos krašto. Jie dabar gyve
na Nordrhein - Westfalijos krašte ir visi 
pareiškę savo ištikimybę senajai tėvynei.
Pagrindiniu kalbėtoju buvo ponas Grentz, 

antrasis „Fuereris", t.y. Arbeitsgemein- 
schaft der Memellaender in der Bundes- 
republik Deutschland vicepirmininkas. Jis 
štai ką viešai pasakė apie lietuvius, kurie 
gyvena Vakarų Vokietijoje:

„Mūsų siena yra seniausia nepakitusi 
siena visoj Vokietijoj. Tačiau mes turime 
vieną ypatingą priešą, kuris jau šiandien 
per paskutinįjį karą sudarytąsias laikines 
sienas reviduotų ir tuo atveju ištiestų sa
vo nagus į mūsų tėviškę. Tai yra lietuviai, 
kurie patys šiandieną naudojasi kaip pa
bėgėliai svečio teisėmis Vakarų Vokietijoj. 
Svečio teisėmis krašte, kurį jie iš naujo šie 
kia apiplėšti, jeigu tik turėtų sąlygas. Jie 
tai begėdišku būdu jau dabar triukšmingai 
ir stipriai pasiruošę skelbia. Jie valgo mū
sų duoną, naudojasi svečio teisėmis bei vo
kiečių tautos apsauga ir iškelia savo rei
kalavimus į visą Šiaurės Rytų Prūsiją. Tai 
yra didžiausio laipsnio įžūlumas, ir tik mes 
vieni galime tai tikrai suprasti, nes mes tų 
vadinamųjų vadovaujamųjų lietuvių cha
rakterius turėjome progos gerai pažinti. 
Šie žmonės išnaudoja tą politinį trumpare
giškumą ir negriežtą nusistatymą mūsų 
vadovaujamųjų ponų, kurie savo namuose 
duoda prieglobstį žalčiui, o šis žaltys jau 
šiandien žada atėjus laikui įgelti".

Tai yra juk neapsakoma pagieža, kartu 
ir ramių gyventojų kurstymas prieš kitą 
gyventojų dalį. Ar šiuo atveju neturėtų re
aguoti PLB Vokietijos Krašto Valdyba ir 
kreiptis į Pabėgėlių ar Vidaus Reikalų Mi
nisterijas ir atitinkamus valdininkus pa
informuoti apie tokius šovinistinius pasi
sakymus per Klaipėdos krašto vokiečių su
važiavimus ir jiems paaiškinti, kas tai per 
asmenys tie vadovaujantieji „Arbeitsge- 
meinschaft der Memellaender“ sluoksniai. 
Ponas Georg Grentz savo kalboj dar pasa-

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
KETTERING — rugpiūčio 29 d., 12 vai.
HUDDERSFIELD—rugpiūčio 29 d., Iv.p.p.
NOTTINGHAM — rugsėjo 5 d., 12, 30 v.

— už Tėvynę.
BRADFORD — rugsėjo 12 d., 12,30 vai.
BRADFORD — rugsėjo 19 d., 12,30 vai.
ROCHDALE — rugsėjo 26 d., 12 vai.

PADĖKA

Nuoširdžiai dėkoju Šv. Kazimiero Para
pijos draugijai už man surengtą 30 metų 
darbuotės pagerbimą ir dovaną.

Taip pat dėkoju Prel. J. Gutauskui ir 
kun. A. Jonušui už tartuosius žodžius, už 
prisiųstuosius sveikinimus kun. S. Matu
liui, M.I.C., p. Ministeriui B.K. Balučiui, 
panelei K. Noreikaitei, pp. Venckams už 
telegramą iš Čikagos ir t.t.

Edinburgh, Dalkeith ir apylinkės lietu
viams už puikią puokštę gėlių. Įvairių 
draugijų pirmininkėms ir pirmininkams už 
sveikinimus.

Glasgovo Blaivybės draugijai už salės 
patalpas, o nenuilstamom šeimininkėm — 
kad jos taip mielai visus vaišino prie pui
kiai papuoštų stalų.

Visiems tikrai nuoširdus lietuviškas 
dėkui.

Joana Sarafinaitė

PAIEŠKOJIMAI

NAVICKAS Alfonsas, gyvenąs Australi
joje, pats ar žinantieji apie jį prašom ra
šyti „Europos Lietuvio“ Administracijai.

LIEKIS Izidorius, iki 1963 m. pavasario 
gyvenęs su V. Leliūga, pats ar žinantieji 
apie jį, prašom rašyti: V. Leliūga, The 
Retreat, Southover Way, Hunston, Chi
chester.

KAZLAUSKAS Jonas, gimęs 1916.II.8, 
pats ar žinantieji apie jį, prašom rašyti 
„Europos Lietuvio“ Administracijai.

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.

RAŠO Dr. Anapus šišion,
Heidelberg, Vakarų Vokietija

kė, kad mes, t.y. „memellaenderiai", nesa
me revizionistai, taikos laužytojai ir revan 
šistai, o iš kitos pusės jis viešame suvažia
vime lietuvius vadina žalčiais, kurie „jų" 
duoną valgo ir atitinkamam laikui atėjus 
nori įkąsti. Panašiai kalbėjo naciai „Tūks
tantiniam Reiche". Tokie tipai kaip Grentz 
ramius lietuvius pabėgėlius iš Vakarų Vo
kietijos jau seniai būtų perdavę bolševi
kams, kaip savo laiku reikalavo dampfboo- 
tininkai. Lietuviai yra be galo dėkingi Va
karų Vokietijos valdžiai už globą ir teisę 
čia gyventi ir teisę turėti savo organizaci
jas ir kultūrinius organus. Ponas Grentz 
ir dampfbootininkai negali mūsų perduoti 
bolševikams, bet už tai jie šmeižia ir k’olio- 
ja lietuvius Vakarų Vokietijoje, naudoda
miesi „demokratinėmis" teisėmis. Viena 
laimė, kad tas „Tūkstantmetinis Reichas" 
per 12 metų sugriuvo, šiaip tie naciai būtų 
dar milijonų milijonus žmonių išnaikinę 
kacetuose.

Tegu ponas Grentz savo reikalavimus 
stato Rytų Vokietijoje. Ten jis bijo aušinti 
savo burną, nes gerai žino, kur patektų, jei 
taip kalbėtų. Toji vadinamosios DDR val
dymo sistema panaši į nacių laikų dikta
tūrą. Raudona spalva mažai skiriasi nuo 
rudos, ir bolševikų metodai kurstyti tau
toms tokie patys kaip nacių.

1.200.000 Auslaenderių (dabar juos va
dina Gastarbeiter — darbininkai svečio 
teisėmis) Vakarų Vokietijos vyriausybė įsi 
gabeno per pastaruosius metus darbams iš 
įvairiausių kraštų, kad jie tarnautų vadi
namiesiems „Herrenvolk". Per pastarąjį 
karą vienas aukštas nacių pareigūnas man 
pasakė, kad vokiečiai gimę ne dirbti, b tik 
valdyti. Vokiečiai Antrąjį Pasaulinį karą 
pralaimėjo, ir dabar, t.y. po 20 metų, su 
jais vokiškai nesusikalbi. Vakarų Vokieti
joje gyvena keletas tūkstančių lietuvių, 
kurie savo prakaitu sunkiai užsidirba duo
ną, kad save ir šeimą išmaitintų. Jie moka 
valstybei nustatytus mokesčius, ligonių ka 
sai ir yra lojalūs gyventojai. Grentz pavy
di lietuviams tos sunkiai uždirbtos duonos, 
o 1.200.000 Auslaenderiams iš Ispanijos, 
Italijos, Graikijos, Turkijos, Persijos, Ara
bijos ir iš kitų kraštų — ne. Lietuvius, gir-

VOKIETIJA
12 - JI LIET. STUDUŲ SAVAITĖ

(Elta) Rugpiūčio 1-8 d.d. Vasario 16 
Gimnazijos sodyboje, Huettenfelde, įvyku
si 12-ji Liet. Studijų Savaitė buvo pati 
gausingiausia iš visų ligšiol rengtų. Daly
vių buvo apie 150, atvykusių ne tik iš įvai 
rių Vak. Vokietijos vietovių, bet ir iš JAV, 
Kanados, Australijos, Europos kraštų — 
Anglijos, Belgijos, Olandijos, Italijos, Is
panijos, Prancūzijos, Švedijos, Šveicarijos, 
net ir Vak. Berlyno. Pažymėtina kad Stu
dijų Savaitėje apie trečdalį visų dalyvių 
sudarė jaunimas. Dalyvių tarpe, šalia vi
sos eilės įvairiuose kraštuose gyvenančių 
lietuvių kultūrininkų ar lietuvių kultūros 
klausimais besidominčių, buvo ir vysk. dr. 
Pr. Brazys, MIC, Diplomatinės Tarnybos 
Šefas min. St. Lozoraitis, VLIKo Valdybos 
ir Lietuvos Laisvės Komiteto New Yorke 
narys dr. K. Čeginskas ir visa eilė kitų: 
dvasininkai, bendruomenės, kultūros, poli
tinio, akademinio gyvenimo veikėjai. Dau
gumas su dideliu susidomėjimu sekė pa
skaitas su diskusijomis ir visą eilę meni
nių parengimų. Studijų dienomis katali
kams pamaldas laikė kun. dr. St. Matulis, 
MIC, iš Londono, evangelikams — kun. 
J. Stanaitis iš Vokietijos.

Bendroji Stud. Savaitės tema — 25 me
tai Lietuvių Pasipriešinimui. Paskaitas 
skaitė: prof. dr. Z. Ivinskis (Pabaltijo ir 
SSSR santykiai 1917-1940 m.), raš. R. Spa
lis (Lietuvių literatūros balansas per 25 
metus), dr. K. Čeginskas, vietoje negalėju
sio atvykti dr. A. Damušio (Lietuvių ko
vos ir pastangos atgauti tėvynei laisvę), 
dr. kun. J. Vaišnora (Tautiškumo proble
ma sovietinėje teorijoje ir praktikoje), 
prof. dr. J. Eretas (Mažųjų tautų ir valsty
bių vaidmuo), prof, d r. A. Maceina (Kul
tūros sekuliarizacija), min. St. Lozoraitis 
(Nuo Atlanto Chartos iki Pavergtųjų Tau
tų Savaitės), vysk. dr. Pr. Brazys, MIC 
(Krikščionybės likimas mūsų tautoje) ir 
V. Banaitis (Sovietinė ūkio politika Pabal
tijy.

Šalia paskaitų ir diskusijų (jose dalyva
vo ir jaunimas) buvo surengtas laužas, 
įvyko linksmavakaris, tradicinė, įspūdinga 
Tėvynės Valandėlė, Literatūros vakaras ir 
Solistų koncertas — šiame dalyvavo iš Ka
nados, JAV ir Anglijos atvykę J. Liusti-

NOTTINGHAMAS
TAUTOS ŠVENTĖ 

LAS Nottinghamo skyrius rugsėjo 4 d. 
ruošia Tautos šventės minėjimą.

Paskaitą skaitys kun. J. Kuzmickis.
Meninę dalį išpildys J. Čemio vedamas 

Londono lietuvių choras.
Minėjimas įvyks Bentick Rd. Ukrainie

čių salėje. Pradžia 6 vai. vak.

Valdyba

di, reikia vyti laukan! Tai didžiausias skan 
dalas, kad tokių politikierių Vakarų Vokie
tijoje niekas nenutildo. Jiems čia duota vi
siška laisvė kolioti ir šmeižti ramius gy
ventojus lietuvius viešuose suvažiavimuo
se. o dampfbootininkai tokius akiplėšiškus 
pasisakymus dar stambiom raidėm at
spausdina.

Mažlietuviai ir lietuviai pabėgėliai- Va
karų Vokietijoje puikiai žino, kas tvarko 
Klaipėdos krašto vokiečių reikalus. Jie ge
rai pažįsta Meyer ir Co centro valdybą Ol- 
denburge ir jų „Ortsgruppenleiterius“. P. 
L. B. Vokietijos Krašto Valdyba ir apylin
kės pirmininkai niekuomet neužakcentuo
davo Klaipėdos krašto savo viešuosiuose 
susirinkimuose ar suvažiavimuose, nes, jei 
jie kalba apie Lietuvą, tai savaime aišku, 
ir Klaipėdos kraštas priklauso tai teritori
jai. Nėra reikalo visą laiką tai akcentuoti, 
nes UNO chartoj jau pasakyta, kad Vokie
tija norima atstatyti 1937 metų sienose, ir 
Vakarų Vokietijos vyriausybė kovoja tik 
už tokias sienas. Prof. Dr. Erhard •— Vaka
rų Vokietijos kancleris — griežtai atsisakė 
Sudetų krašto, bet 2.500.000 gyventojų iš 
šito krašto nuolatos reiškia pretenzijas į 
savo tėviškę.

Kiek girdėjau, savo „inteligentišką“ pa
skaitą ponas Grentz skaitė ir Hannover - 
Limmerbrunnen birželio 13 d. Klaipėdos 
krašto vokiečių suvažiavime. O gal jis tą 
pačią paskaitą skaitys Mannheimo suva
žiavime, Rosengarten salėje, rugsėjo 25-26 
dienomis? Visur jis bandys lietuvius už
gaulioti. Tegu jis sau plepa, o mes gerai ži
nome lietuvišką priežodį: „Šuns balsas į 
dangų neina“.

Prieš dvejus metus Klaipėdos krašto vo
kiečių „Fuereris“ ponas Richard Meyer 
„Merneler Dampfboote“ Mannheime Klai
pėdos krašto vokiečių suvažiavimo metu 
siūlė giedoti visus tris posmus „Deutsch
land. Deutschland ueber alles, ueber alles 
in der Welt" (viešuose susirinkimuose ir 
mitinguose Vakarų Vokietijoje giedamas 
tik trečiasis tos giesmės posmas). Ponams 
Meyer, Grentz ir Co siūlau rugsėjo 25-26 
dienomis Mannheime užtraukti: „Die Fah- 
ne hoch! Reihen fest geschlossen“, labai at
siprašau: „Die Pfanne hoch! Die Kartof- 
feln fangen an zu brennen!“ 

kaitė, A. Vedeckaitė ir L. Baltrus. Dviejų 
dienų popiečiai buvo skirti Savaitės daly
vių ekskursijoms į Wormsą, Schwetzinge- 
no pilies parką ir į Heidelbergo miestą. 
Savaitės dienomis įvyko ir įvairūs posė
džiai: ateitininkų, evangelikų jaunimo. 
Liet. Fronto Bičiulių, moterų ir kt. Rug
piūčio 7-8 dienomis įvykus ir Vokietijos 
Lietuvių Suvažiavimui, jo dalyviai turėjo 
progos dalyvauti Stud. Savaitės paskutinė
se paskaitose ir koncerte.

Stud. Savaitė baigta rugpiūčio 8 d. vysk, 
dr. Pr. Brazio atlaikytomis pamaldomis 
ties Vasario 16 Gimnazijos pastatu ir už
daromuoju posėdžiu. Visų paskaitų bei 
diskusijų santrauką pateikė Stud. Savai
tės moderatorius dr. J. Grinius, dar pa
kviesdamas tarti žodį PLB Vokietijos Kraš 
to Valdybos vicepirmininką, Gimnazijos di 
rėkt. kun. Br. Liubiną, min. St. Lozoraitį 
ir dr. K. Čeginską. Užbaigiamąjį žodį Sa
vaitės rengėjų vardu tarė prof. dr. Z. Ivins
kis.

Vokietijos Lietuvių Suvažiavimas 
Huettenfelde

(E) Rugpiūčio 7-8 d.d. Huettenfelde, Va
sario 16 Gimnazijos sodyboje, įvyko Vo- 
Vokietijos Lietuvių Suvažiavimas. Jį suor
ganizavo PLB Vokietijos Krašto Valdyba. 
Iš įvairių Vak. Vokietijos vietų ir įvairio
mis susisiekimo priemonėmis buvo atvykę 
apie 800 lietuvių. Buvo ir kitų Vak. Euro
pos kraštų — Belgijos, Olandijos, Šveica
rijos, Prancūzijos ir kt. Susirinkusiems 
tarė žodį Vokietijos Kr. Valdybos pirm, 
kpt. J. Valiūnas.

Suvažiavimo proga Vasario 16 Gimnazi
joje įvyko Vokietijos Liet. Bendruomenės 
apylinkių pirmininkų ir ryšininkų prie 
paskirų Fed. Vokietijos kraštų vyriausy
bių susirinkimas. Dalyvavo 21 asmuo. Pa
daryti pranešimai apie apylinkių veiklą, 
ieškota būdų plėsti veiklą.
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