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POSOVIETINIU 
KEVALU DVYLIKTOJI SESIJA AMBASADORIAI IR IKONOS

Kaip renkami duomenys 
didvyriams sustiprinti

Sunku su didvyriais, kurie tokiais pada
romi be rimtesnio pagrindo. Štai kad ir 
Marytė Melnikaitė — jai ir paminklų pri
statyta ir poemų prirašyta, jos vardas net 
mokyklose linksniuojamas.

O kai reikia pasakyti, kuo ji skiriasi iš 
kitų bolševikinių partizanų, tai ir didžiu
lės pastangos nieko neduoda.

Dabar, po tiek metų, aišku, nebe laikas 
paskelbtiesiems didvyriams nuiminėt šven 
tumo ženklus ir paversti juos atgal papras 
tais žmonėmis. Permainingas likimas juk 
ir taip jau daugelį viršūnėse buvusių poli
tinių didvyrių suspėjo iki šiol sumaišyti su 
žemėmis. Tai tokius didvyriais pakeltuo
sius eilinius, kaip Melnikaitė, stengiamasi 
dar sustiprinti savo vietose, ieškant vis 
naujų duomenų jų žygiams įrodyti. Rugsė
jo 12 d. vilniškėje „Tiesoje" A. Prokapas 
vėl iš naujo pajudino Melnikaitės didvyriš
kumo klausimą, kaip sakoma, duodamas 
naujos medžiagos.

Deja, ta „naujoji medžiaga" yra daugiau 
šia iš senų archyvų paimti seni tardymų 
protokolai. Iš jų sužinome, kad iš tiesų to
kia Marytė Melnikaitė su keliais rusais su 
darė sovietinių partizanų grupę, buvo su
imta, tardoma ir sušaudyta. Jai ir rusui 
Krasnovui net buvo pavesta vadovauti gru 
pei tuo metu, kai ji buvo sudaryta. Susi
dūrus su policija, visi beginkliai tuojau ar 
ba žuvo, arba pasidavė, o ginklus teturėjo 
tik vadai. Tos istorijos, tur būt, tragiškiau 
sias dalykas yra tas, kad su Melnikaitė 
grupei vadovavęs Krasnovas tuojau išvir
to vokiečių talkininku ir išdavinėjo buvu
sių savo draugų slaptavietes ir partizanų 
šeimas.

Bet gal Melnikaitei didvyrės vardas dėl 
to ir buvo suteiktas, kad ji neišdavinėjo. 
Kokio nors kitokio didvyriškumo tie nau
jieji dokumentai nerodo.

Deja, ir tie dokumentai yra daugiausia 
eisiamųjų parodymai iš 1945-46 metų! Ai, 

ūe bolševikai, bolševikai! Suima žmogų, 
pastato prie sienos ir reikalauja pasakoti, 
ką jis padarė, ką matė ar girdėjo. Kai jis 
šitokios grėsmės akivaizdoje papasakoja, 
tai tuomet, žinoma, sušaudomas. šitaip, 
pvz,, atsitiko su Dūkšto policijoje dirbusiu 
vertėjo darbą Motuzą, šitaip, tur būt, ir su 
baudžiamojo būrio dalyviu Čipliu. Bet 
prieš šautuvo vamzdį stovinčių duotieji pa 
rodymai dabar turi sustiprinti bolševiki
nių didvyrių silpnas pozicijas!

Spaudos laisvė ir „pažangos jėgos“
Rugsėjo 8 d. „Tiesa" išsispausdino Henri 

ko Savicko straipsnį „Už teisę rašyti tie
są“. Straipsnis skirtas, žinoma, ne spaudos 
padėčiai sovietiniuose kraštuose kritikuo
ti, ne kelti reikalavimams, kad jai būtų 
duota bent šiek tiek laisvės, bet užsipulti 
Vakarams. Sako, ten, tuose Vakaruose, vis 
kas remiama melu ir buržuazija negailes
tingai susidorojami su tais žurnalistais, ku 
rie nori skelbti tiesą. O kai esanti tokia pa 
dėtis, tai tas melas tik nuodija žmones.

Bet už ką gi kovoja tie, kurie šitaip nu
kenčia?

Sako, už pažangos jėgas.
Deja, pažangos jėgos čia suprantamos 

kaip komunizmas. Vadinas, Vakarų kraš
tuose neleidžiama komunistams vykdyti 
per laikraščius savo ardomosios veiklos. 
Ar reikia tuo stebėtis?

Jei komunistams bus duodama reikštis, 
tai jie nesivaržydami paims ir valdžią į sa 
vo rankas, įves savo diktatūrą ir nutildys 
visus nekomunistus. Kadangi Vakarų de
mokratinių kraštų gyventojai netiki į ko
munistinį rojų, tai ir ginasi jo. Pats tą 
straipsnį parašęs Savickas ir visi lietuviai 
žino, kad Lietuvoje tuo laisvės reikalu pa
dėtis šiandien yra nepalyginamai blogesnė. 
Prasižioti gali tik komunistas ir tik tada, 
kai jis kuo nors paremia partijos liniją ir 
planus.

Janis Rainis ir bolševikai
Minint Donelaičio sukaktį, turėjom gra

žios progos prisižiūrėti, kaip šis pastorius 
buvo paverstas kone bolševiku. Savo metu 
panaši padėtis buvo susidariusi ir dėl Mai
ronio.

O kai dabar minimas šimtmetis nuo lat
vių poeto ir dramaturgo Janio Rainio gimi 
mo, tai nebereikia nė didesnių pastangų 
paversti jam bolševiku. Rainis juk buvo įsi 
jungęs į revoliucinį judėjimą anais 1905 
metais ir turėjo bėgti į užsienius.

Bet jis ypač artimas lietuviams. Jis juk 
yra gyvenęs Lietuvoje, savo raštams me
džiagos sėmęsis iš lietuviškų šaltinių ir 
Stipriai reiškęs latvių - lietuvių vienybės 
idėją. Tačiau šiandien visa kas panaudoja
ma Rainiui subolševikinti, net ir latvių - 

„lietuvių vienybė. Kai lietuvių tauta verčia
ma vis stipriau draugauti su rusais, o ne

Kai rugsėjo 21 d. stikliniuos rūmuos New 
Yorke susirinko naujos savo sesijos Jung
tinės Tautos, skersai gatvės nuo JT terito
rijos susirinko ir Pavergtųjų Seimas savo 
jau dvyliktosios sesijos.

Iš Seimo pirmininko ir gen. sekretoriaus 
apyskaitinio pranešimo sužinome, kad Pa
vergtųjų Seimas uoliai vykdė savo uždavi
nius — „priminti, nukreipti, pastūmėti, pa
kumščiuoti, garsiai ir aiškiai šaukti ir 
nuolat kartoti tai, kas turi būti išgirsta".

Kas nuveikta
Pirmoj eilėj Pavergtųjų Seimo pastan

gos buvo atkreiptos Jungtinėms Tautoms 
išjudinti už Centro ir Rytų Europos tautų 
laisvą apsisprendimą, sudominti tuose 
kraštuose esančia žmogaus teisių padėtimi.

Veikdamas laisvojo pasaulio vyriausy
bes, Pavergtųjų Seimas ryšium su Jaltos 
Deklaracijos 20 metų sukaktim priminė 
tos deklaracijos garantuotus Centro ir Ry
tų Europos valstybėms laisvus rinkimus; 
ryšium su Vokietijos kapituliacijos sukak
timi — atsišaukė į laisvojo pasaulio sąži
nę dėl lig šiol nevykdomų Centro ir Rytų 
Europoj karo metų ir pokarinių Didžiųjų 
Galybių pažadų ir įsipareigojimų; o ry
šium su Sovietų Rusijos agresijos prieš 
Pabaltijo valstybes ir lietuvių, latvių bei 
estų tautų kovų dėl laisvės dvidešimt pen
kių metų sukaktimi kreipėsi į laisvųjų 
valstybių vyriausybes, ragindamas svars
tyti Pabaltijo valstybių bylą Jungtinėse 
Tautose ir kitose tarptautinėse konferen
cijose, pasmerkė sovietų rusifikacines už
mačias ir pareiškė visišką solidarumą su 
Lietuva, Latvija ir Estija. Taip pat ir šių 
metų Pavergtųjų Tautų Savaitės minėjimą 
Seimas susiejo su Pabaltijo valstybių oku
pacijos ir laisvės kovų 25 metų sukaktimi.

Pavergtųjų Seimo atstovai dalyvavo Eu
ropos Tarybos Patariamojo Seimo sesijo
se, kurioms nušvietė pavergtosios Europos 
padėtį. Pavergtųjų Seimas atsišaukė ir į 
NATO parlamentarų susirinkimą, kad, 
svarstydamas Rytų-Vakarų santykius, ne
išleistų iš akių ir pavergtosios Europos 
reikalų.

Pavergtųjų Seimo atstovai liudijo JAV 
Kongreso komisijoms, lankė senatorius ir 
kongresmanus, buvo priimti Valstybės De-

r SeįitųnioS DIENOS -Į
SUKARNO NETEKO PREZIDENTŪROS?

Rugsėjo 30 d. Indonezijoje nuverstas pre 
zidento Sukamo režimas. Valdžią perėmė 
45 asmenų revoliucinė taryba, kuriai pir
mininkauja pik. lt. Untangas, ligi šiol bu
vęs prezidento sargybų viršininkas.

Untango vadovaujamoje vyriausybėje 
dalyvauja kai kurie ligi šiol buvę ministe
rial. Skelbiama, kad užsienių politika bū
sianti tokia pat, kaip ligšiol, tačiau kai ku
rių asmenų dalyvavimas vyriausybėje lei
džia spėti, kad naujoji vyriausybė bus an
tikomunistinė.

Indonezija iki šiol labai rėmė komunisti
nę Kiniją.

Sukamo vadovavo Indonezijai nuo 1945 
m. prezidento titulu ir diktatoriaus valia.

Indonezija turi apie 80 mil. gyventojų.

ATIDĖTAS BE PAAIŠKINIMŲ
Sovietų komunistų partijos XXIII kon

gresas bus kovo 29 d., penkiais mėnesiais 
vėliau negu reikalauja partijos statutas.

Pranešime nieko nesakoma, kodėl jis 
šaukiamas pavėluotai.

RUSKO IR GROMYKOS SUSITIKIMAS
J. Tautų visumos susirinkimui vykstant, 

buvo susitikę tartis sovietų užs. reikalų 
min. Gromyka ir amerikiečių Ruskas, ly
dimi aukštųjų pareigūnų.

Jie tarėsi dėl Indijos ir Pakistano nesu
sipratimų, dėl ko nuomonės sutampa, ir 
dėl Vietnamo, dėl kurio nuomonės labai 
priešingos.

KINIJA DRĄSINASI
Kalbėdamas spaudos konferencijoje, Ki

nijos krašto apsaugos ministeris marš. 
Čen Ji pareiškė: „Tikiuos, kad J. Valsty
bių imperialistai rytoj puls Kiniją. Tegu 
jie ateina, kada tik nori. Tegu ir indai 
ateina kartu su jais. Tegu ir britai ateina. 
Tegu prie jų iš šiaurės kartu prisijungia ir 
naujieji revizionistiniai sovietų vadai“.

Jis pražilęs belaukdamas. Tačiau jei 
amerikiečiai pultų, tai Kinija, sako, sunai
kintų juos, ir visas pasaulis išsilaisvintų.

su latviais, tai Rainio idėja apsijungti 
abiems tautoms panaudojama tik nepri
klausomybės laikams pajuodinti. Girdi, 
buržuazijai valdant, tautos buvo stengia
masi piudyti. Bet argi dabar vykdoma Rai 
nio idėja? 

partamente, taip pat Argentinos, Kolumbi
jos, Venezuelos užsienių reikalų ministrų.

Seimo atstovai dalyvavo Dunojaus Sri
ties Tyrimo Centro konferencijoj Linze 
(Austrijoj), „Revoliucinio internacionalo 
šimtmečio" konferencijoj Stanfordo uni
versitete (Kalifornijoj), Politinių ir Socia
linių Mokslų Akademijos metmėj konfe
rencijoj Philadelphijoj, Europos federalis- 
tų kongrese Briusely (Belgijoj), Antiko
munistinės Azijos Tautų Lygos Kongrese 
Formozoje.

Pavergtųjų Seimas savo atstovybes ar 
įgaliotinius turi Argentinoj, Brazilijoj, Bri 
tanijoj, Čilėj, Danijoj, Filipinuos, Graiki
joj, Italijoj, Kanadoj, Kolumbijoj, Libane, 
Meksikoj, Peru, Prancūzijoj, Švedijoj, 
Šveicarijoj, Urugvajuj, Venezueloj ir Vo
kietijoj. Pavergtųjų Seimo atstovas Z. Za- 
wadowski (Libane) ypač daug padeda Lie
tuvos bylą garsinti arabų pasaulyje.

Praeitos (11) sesijos metais Pavergtųjų 
Seimas išleido 6 numerius „ACEN News“, 
24 komunikatus spaudai ir 15 įvairių bro
šiūrų, tarp jų ir „Lithuania“. Biuletenius 
leidžia ir kai kurios Pavergtųjų Seimo 
atstovybės: arabiškai, ispaniškai, suomiš
kai, švediškai.

Pavergtųjų Seimo planai ateičiai
Seimo uždaviniai ir naujai sesijai lieka 

tie patys — priminti, nukreipti, pastūmėti, 
garsiai ir aiškiai šaukti ir nuolat kartoti 
tai, kas turi būti išgirsta.

Naujosios sesijos pirmasis šauksmas pa
siųstas sykiu su sveikinimais naujajam 
Jungtinių Tautų sesijos pirmininkui, kad 
tame Jungtinių Tautų stikliniame rūme 
yra prisimetėlių, kurie neteisėtai sakosi 
atstovaują Albanijai, Bulgarijai, Čekoslo
vakijai, Lenkijai, Rumunijai, Vengrijai. 
Ten taip pat neteisėtai Kremlius savinasi 
teisę kalbėti už Lietuvą, Latviją ir Estiją. 
Savo rezoliucijoj Pavergtųjų Seimas ape
liuoja į JT laisvuosius narius-valstybes, 
kad pradėtų atitinkamą akciją'per JT Ko
misiją Kolonializmui Likviduoti, kad so
vietų pavergtosios tautos būtų įgalintos 
laisvai naudotis visuotinai pripažinta lais
vo tautų apsisprendimo teise.

ELTA

PRANCŪZIJA UŽ KINIJĄ
Prancūzijos užs. reikalų min. J. Tautų 

visumos susirinkime pasiūlė priimti Kini
ją į J. Tautas.

Ji esanti jau atominė pajėga, o tai teikia 
jai daugiau svorio svarstant pasaulio rei
kalus.

ATEIZMO KLAUSIMAS
Jėzuitų ordino generolu išrinktasis Ped

ro Arrupe Bažnyčios suvažiavime paskel
bė, kad ateizmas yra apsėdęs spaudą, ki
nus, radiją ir televiziją ir smelkiasi į žmo
nių sąmonę.

Dėl kovos su ateizmu būdų nuomonės 
išsiskyrė.

PINIGINIS PASKATINIMAS
Sov. Sąjungos min. pirm. Kosyginas pa

siūlė įmonėse dalį pelno panaudoti mokėti 
premijoms tiems, kurie daugiau ir geriau 
gamina.

Kartu priminė, kad tai nėra grįžimas į 
kapitalizmą, kaip buržuaziniai ideologai 
tvirtiną.

BUVUSIO PREZIDENTO PASIŪLYMAS
Buvęs Kinijos prezidentas gen. Li 

Tsung-jen, išgyvenęs 16 metų JAV, sugįžo 
į komunistinę Kiniją.

Dabar jis siūlo jau Čiangkaišekui per
leisti Kinijai savo valdomąją Formozą.

SUKARNO DAR ATSIŠAUKIA
Vėlesnėmis žiniomis, vyksta kovos Indo

nezijoje tarp sukilusių ir prez. Sukamui 
ištikimų kariuomenės dalinių.

Prez. Sukamo sako per radiją kalbas, 
nors jas perskaito kiti, ne jis pats.

Daugiausia uždirbantieji Lenkijoje
(E) „Žycie Gospodarcze“ informuoja, 

kad Lenkijoje asmenų, uždirbančių per 
mėn. daugiau kaip 8.000 zlotų (tai sudaro 
111 dol.). yra apie 2.000-3.000. Geriausiai 
uždirbančiųjų kategorijoje yra aukštųjų 
mokyklų profesoriai ir inžinerijos-techni- 
kos tarnautojai — tokių priškaitoma iki 
20-30 proc. Apie 10-15 proc. sudaro rašyto
jai, filmininkai. aktoriai ir kt. Nenurodyti 
kitų uždarbiai. Pagal lenkų statistikos biu
letenį (Nr. 6, 1965), vidutinis mėnesinis 
dirbančiojo atlyginimas pastaruoju metu 
siekė 1.842 zl. brutto.

Savoj ir svetimoj spaudoj
Britų „The Guardian " rašo, kad sovietai 

ruošiasi atsikratyti V. Vokietijos ambasa
dorium Groepperiu. Kuo gi jis nusikalto?

„Jis nebuvo sugautas šnipinėjant", rašo 
laikraštis, „nedalyvavo naktinėse orgijose, 
nebuvo pastatęs savo automobilio drau
džiamoje vietoje, nesiuntė ir baltinių plau
ti namo diplomatiniu bagažu. Kaip ir tin
ka pasileidusios .revanšistinės" Vakarų Vo 
kieti jos atstovui, kas jau ir apskritai yra 
rimtas nušikaltimas rusų akyse, jie surado 
jam apkaltinti būdingą kapitalistinį nusi
žengimą. Herr Groepperis bus išvarytas iš 
Maskvos, kad gabendavo svetur senas iko
nas. O tempora, o mores. Argi Markso ir 
Lenino įpėdiniai taip jau žemai krito, kad 
jiems pradeda rūpėti tie religiniai niek
niekiai, užmiršto, išsigimusio tikėjimo sim 
boliai? Atrodo, kad rusų revoliucijos lieps
nos nebuvo pakankamai kaitrios, jei nepa
jėgė sunaudoti tų šventų relikvijų. Kas 
kažkada buvo laikoma opiumu liaudžiai, 
dabar jau ir pakenčiama ir geriausi tų da
lykų pavyzdžiai gali būti perkami ir par
duodami. Žinoma, jeigu nori pasidaryti do
lerių iš savo prosenių klaidingų veiksmų, 
tai turi kelti pyktį, kai sužinai, kad Vokie
tijos ambasadorius kenkia tokiai rinkai“.

Po tokių ironiškų pasisakymų laikraštis 
dar klausia:

„Įdomu būtų sužinoti, kaip gi rusai išsi
aiškino, kad Herr Groepperis turi tokį pa
mėgimą. Ar jiems sukėlė įtarimų diploma
tinio bagažo dydis ir pavidalas? O gal iko
nos sovietinių biurokratų galvose yra pri
skirtos į tokią opiumo rūšį, kurio eksportą 
gali tik jie patys tvarkyti? Mes niekada 
nesužinosime“.

Tačiau ar gali būti, kad dėl tų ikonų am
basadorius turės atsisveikinti su Maskva?

Laikraštis netiki. Jis rašo:
„Matyti, rusai nori susilaukti naujo Vo

kietijos ambasadoriaus. Taigi gal daug pa
prastesnis reikalas būtų paprašyti tokio“.

PROLETARIŠKA MEILĖ
Britų „Daily Mail“ rašo:
„Proletarinė meilė yra grynesnė už bur

žuazinę, kaip sako komunistinis Kinijos 
laikraštis „Kinietė moteris“, kuriame ši
taip rašoma: „Jaunimui reikia revoliucinių 
proletariato jausmų, o ne vulgarių buržua
zinių švelnybių“. Tos „vulgariosios švelny- 
bės“ šitaip aptariamos: „Vaikščiojama ran 
komis susiėmus su mylimuoju po parkus ir 
gatves, po kinus, šokius ir restoranus; be 
to, glamonėjamasi, myluojamasi, žiūrima 
įspyrus akis vieno į kita, pliauškiami nie
kai apie meilę“.

KOMUNISTAI LAISVOJOJE EUROPOJE
(Elta) Ar komunistų partijos stiprios 

Vakarų Europoje?
Pagal Europoje neseniai paskelbtuosius 

duomenis, jei spręsti iš buvusių rinkimi
nių rezultatų, daugiausia komunistų balsų 
tenka Italijai — 7,7 mil. Toliau seka Pran
cūzija su 3,9 mil., Suomija su puse milijo
no balsų, Švedija ir Belgija — po 250.000, 
Olandija — 173.000 komunistų balsų, 
Austrija — 135.000. Mažiausia balsų ko
munistai surenka Islandijoje (14.000) ir 
Danijoje (32.000).

Nuo 1961 m. komunistų atstovų skaičius 
parlamentuose labiausiai pakilo Prancūzi
joje ir Italijoje, po kelis naujus atstovus 
komunistai laimėjo Švedijoje ir Belgijoje, 
kitų kraštų parlamentuose komunistų at
stovų skaičius yra sumažėjęs. Nesama tiks 
lių duomenų apie paskirų kraštų komunis
tų partijų narių skaičių. Težinoma, kad 
italų kom. partijos narių skaičius per 10 
metų yra sumažėjęs — vietoje anksčiau 
buvusių 2 milijonų dabar jų yra 1,5 mil.

Fed. Vokietijoje komunistų partija ofi
cialiai uždaryta jau devyneri metai — 
1956 m. rugpiūčio 17 d. ji pripažinta prie
šinga konstitucijai, ir jos veikla uždrausta. 
Tai nereiškia, kad vokiečių komunistai 
snaustų. Tiesa, partijos narių skaičius nuo
lat krito: kai 1947 m. partija narių turėjo 
320.000, tai 1956 m. tų narių tebuvo 70.000, 
o šiais metais 6.000 - 7.000. Vis dėlto at
mintina, kad Vak. Vokietijos pramonėje 
veikia ne mažiau kaip 300 nelegaliosios 
kom. partijos atramos punktų, iš jų 98 
įmonėse, kuriose vykdomi užsakymai kraš
to gynybos reikalams. Komunistai ypač 
gyvai veikia užsieniečių darbininkų tarpe. 
Nors komunistai Vokietijoje veikia pogrin
dyje. tačiau jų grėsmė kraštui yra aiški. 
Klaidinga manyti, kad materialinė krašto 
gerovė yra ginklas prieš komunistų įtaką. 
Pvz., Italijoje komunistai daugiausia įsiga
lėję ne skurdu bei neturtu žinomose pieti
nėse Italijos srityse, bet tarp šiaurės Itali
jos darbininkų, taigi rajonuose, kuriuose 
gyvenimo lygis aukščiausias.

Vokietijos komunistai jau visa eilė metų 
siekia jų partiją pripažinti legalia politine 
krašto partija. Vak. vokiečių komunistų

„Laikraštis pataria merginai, kad ji pa
sirinktų sau „revoliucinį partnerį’“ (vyrą), 
su kuriuo iš karto „pradėtų pirmiausia 
apie politinius veiksmus, nes kitaip nega
lima surasti tikrosios meilės“.

KLAUNAI IR JŲ IDEOLOGINĖ
ATSAKOMYBĖ

Atitrūkę nuo sovietinio gyvenimo tikro
vės, mes ir nebepajuntame jau, kad ten 
dar visi turi nešti kasdien ideologinę vė
liavą, O štai vokiečių „Die Welt“ rašo:

„Bulgarijos cirkų vyriausiasis direkto
rius pareiškė, kaip nurodo „Tėvynės fron
tas“, kad „Bulgarijos cirkai aktyviai daly
vauja mūsų socialistinės kultūros kūrybo
je ir kovoje už mūsų meno ideologinį gry
numą — prieš formalizmą, abstrakcioniz- 
mą ir buržuazines įtakas. Klauno atsako
mybė yra labai didelė. Ji yra ideologinės 
prigimties ir yra susijusi su tam tikrais 
sociališkai politinių klausimų sprendimais. 
Iš apie septyniasdešimt cirkų apie dvide
šimt yra daugiausia atsidėję kovai prieš 

~ buržuazines įtakas“.

RESPUBLIKONŲ KLAUSIMAS

Apie JAV respublikonus ir jų partiją 
„New Statesman“ bendradarbis A. Kop- 
kind rašo:

„Prezidentas Johnsonas yra paskelbęs 
didžiulę programą, kaip išsaugoti, kad ne
išnyktų net 78 rūšys paukščių, žinduolių, 
roplių, žuvų ir amfibijų. Jo dėmesys buvo 
atkreiptas į juodakojį šešką ir peslį, ta
čiau, atrodo, jis neužmatė rečiausio paukš
čio — respublikonų partijos. Pranešimai 
apie jos mirtį nėra perdėti. Lapkričio mėn. 
sutriuškinta, ji vis tebesmunka, ir nuotai
kos netekę respublikonų politikai Vašing
tone sudaro įspūdį, kad tik kokia nors 
baisi krašto nelaimė ar jei demokratai pa
tys susinaikintų, tik tai juos išgelbėtų. 
Prezidentas, žinoma, neturi tokio užsimoji
mo. Iš tiesų jis darė viską, ką tik gali, kad 
respublikonams padėtis darytųsi vis ma
žiau pakenčiama. Pirmiausia, jis iš opozi
cijos pasivogė generolą Eisenhowerį ir ati
davė jį tautai. Johnsonas vargu iš viso pa
juda kur nors užsienių politikoje, kol ne
gauna generolo pritarimo — šitaip buvo 
dėl Vietnamo, Dominikos respublikos ir 
dėl nuolaidų J. Tautose, minint tik tuos 
tris pavyzdžius. Nėra kito vado, kurį sektų 
visi respublikonai. O Goldwateris, kuris 
niekada negalvojo, kad politika būtų verta 
didesnio rūpesčio, sako, tebėra gyvas ir 
gyvena Argentinoje, o gal Arizonoje, nes 
abi maždaug tą pat reiškia“.

vadas Max Reimann neseniai R. Berlyne 
yra pasakęs, kad „jei Bonna pasiryžtų leis
ti veikti kom. partijai, tai išeitų į naudą 
demokratijai, parlamentarizmui ir vokie
čių valdžios prestižui pasauly“. Tie žodžiai 
ne be ironijos, nes apie demokratiją bei 
valdžios prestižą kalba žmonės, kurių tiks
las — demokratijos institucijas sunaikinti 
ir visomis priemonėmis pažeisti Bonnos 
vardą. Tačiau vokiečių komunistai yra šį 
tą laimėję, nes 1964 metais Vokietijos spau 
doje ar politikų sluoksniuose jau plačiai 
diskutuotas reikalas leisti partijai veikti.

Pagal Bonnos vidaus reikalų ministrą, 
toks leidimas, be kitų neigiamų pusių .bū
tų pavojingas dar vienu atžvilgiu: jis vers
tų toleruoti Vokietijoje veikiančias deši
niąsias, radikalias partijas ar sąjūdžius. 
Nelegalioji komunistų partija veikia įvai
riomis priemonėmis ir talkininkauja įvai
riems sąjūdžiams, kurių tikslai artimesni 
komunistams. 1961 m. ir šių metų rinki
muose į Vokietijos parlamentą (Bundesta
gą) dalyvavo komunistų remiama DFU 
(Vokietijos taikos sąjunga — Deutsche 
Friedensunion), tiesa, surinkusi mažai bal
sų, tačiau kreipianti politinių sluoksnių 
dėmesį. Reikia atminti, kad tą DFU 1960 
metais sukūrė vokiečių komunistai ir kad 
1964 m. organizacijos valdyboje buvo 57 
nariai ir iš jų 22 akademikai. Oficialiai 
DFU savo ryšius su nelegalia vokiečių 
kom. partija ar jos pareigūnais gudriai 
slepia. Pagaliau dar prįmintina, kad, pagal 
vak. vokiečių atitinkamų organų surinktą
sias žinias, vokiečių kom. partija savo rei
kalams gauna kasmet 5-6 milijonų DM su
mą. 90 proc. tų lėšų pateikia Rytų Vokieti
joje veikiančios valdinės komunistų parti
jos — SĖD Centro Komitetas.

— Filipinuose prasiveržė Taalo vulka
nas, salos gyventojai nespėjo išsikelti, ir 
gelbėjimo darbus pradėjęs vykdyti Raudo
nasis Kryžius jau pačioj pradžioj surado 
107 žuvusius (tvirtinama, kad gali būti 
dar šimtai tokių žuvusių).
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Londoniškis Nidos Knygų Klubas yra 
jau atidavęs rišyklon ir netrukus pradės 
siuntinėti savo nariams didžiulį Jurgio 
Gliaudos romaną AGONIJĄ. Rašytojas čia 
vaizduoja paskutines nepriklausomos Lie
tuvos dienas, pradedant sovietų ultimatu
mais ir baigiant paleckinės vyriausybės 
sudarymu. Romane iškyla prieš skaitytoją 
ir daug ligi šiol nežinomų dalykų, o pats 
priminimas anų metų duos progos skaity
tojams atsišviežinti ir prisiminti, kas ir 
kaip įvyko.

Ta proga verta pasakyti, ką gi daugiau 
žada duoti Nidos Knygų Klubas ir ką jis 
daro.

Ligi šiol skaitytojai jau yra gavę 3 to
mus kanauninko Mykolo Vaitkaus atsimi
nimų. Laukia nešamas į spaustuvę ketvir
tasis tomas PER GIEDRĄ IR AUDRĄ, ku
ris baigiamas pirmuoju pasauliniu karu. 
Kanauninkas dabar vėl rašo atsiminimus 
apie nepriklausomybės laikus — NEPRI
KLAUSOMYBĖS SAULĖ. Tų nepriklauso- 
mybinių atsiminimų, tur būt, susidarys 
dar ne vienas tomas, ir reikia tikėtis, kad 
jie bus patys įdomiausi skaitytojui ir la
biausiai pravartus mūsų literatūros isto
rijai, nes juose susitiksime su daugeliu žy
mių savo literatūros, apskritai rašto ir vi
suomenės ar valstybinio gyvenimo žmo
nių.

Leidyklos žinioje dar yra jos pasiimtieji 
išleisti taip pat iš dalies ar ištisai atsimi
nimais remiantis parašytieji darbai: Bronio 
Railos LAUMIŲ JUOSTA, Juozo švaisto 
DANGUS DEBESYSE, Jono Miškinio 
apie Dzūkiją ir Jono Strumskio apie savo 
neramų gyvenimą. Pažadėjęs tokią knygą 
yra ir mūsų teatro veteranas teatrologas 
Stasys Pilka apie teatro ir literatūros žy
miuosius žmones. Poetas Jonas Aistis yra 
pažadėjęs visada skaitytojui įdomių savo 
straipsnių rinktinę.

Leidykla yra gavusi Antano Tūlio nove
lių rinkinį INICIALAI PO TILTU ir Juozo 
Tininio NUSKANDINTAS ŽIEDAS. Su 
Antanu Vaičiulaičiu sutarta išleisti nauja 
laida jo MŪSŲ MAŽĄJĄ SESERĮ ir taria
masi dėl naujo novelių rinkinio ir dėl le
gendų knygos. Laukiama įdomaus romano 
iš Petro Tarulio. Alė Rūta yra pažadė
jusi romaną ir novelių rinkinį, Jur
gis Gliaudą — romaną AUKURAI STA
BAMS ir novelių rinkinį. Su Jonu Žmui- 
dzinu tariamasi dėl novelių rinkinio. Bele
tristikos knygą yra pažadėjęs Aloyzas Ba
ronas. Seniai laukia eilės K. Barėno nove

JONAS AVYŽIUS------------------------------------------------------------------------------ —-------

Kaimas kryžkelėje
(44)

Suniukusiu dangumi plaukė sunkūs ru
deniniai debesys. Kartais jie prasiskirda
vo, ir žalsvose properšose sužibėdavo vė
sios, vos įžiūrimos žvaigždės. Nuo Akme
nės drėgnas pietys nešė liūliuojantį pem
pių gyvavimą; jam pritarė tingus šunų 
amsėjimas kaime ir monotoniška merginų 
sutartinė. Dainavo Gaudučio — Pomidoro 
troboje, mat, buvo jo dukters Romos var
dadienio išvakarės, todėl melžėjos atėjo 
pasveikinti savo bendradarbės, kuri dabar 
sėdėjo už vaišėmis apkrauto stalo egliša- 
kiais apipintoje kėdėje.

„Ir čia neapseinama be buteliuko“, — 
karčiai pagalvojo Arvydas. Jau norėjo pa
traukti per Pomidoro sodą ir, aplenkus 
kryžkelę, išeiti tiesiai ant Krūminio sody
bos, bet tuo metu iš Raudonikio kiemo iš
važiavo sunkvežimis. Arvydas pasitraukė 
prie pat griovio, praleisdamas mašiną, ta
čiau Bukmedžio miškų ūkio šoferis nebūtų 
šoferis, jeigu tokia proga nepridėtų gazo. 
Arvydas įdėmiu žvilgsniu palydėjo tols
tančią priekabą, vienok mašinos numerio 
negalėjo įžiūrėti — jis buvo užteptas pur
vu, — paskui neskubėdamas nusivalė ap
tėkštas kelnes ir pasuko į Raudonikio 
kiemą.

Taip, jis ir tikėjosi: už tvarto gulėjo po
ra ilgų pušinių rąstų, tebekvepiančių miš
ku. Vienas buvo paristas po pastoge, o 
apie antrą pūkštė Raudonikis su žmona, 
varydami svertais prie pirmojo. Pamatę 
Arvydą, abudu suglumo. Raudonikis nu
metė svertą, nelyginant tas būtų nudegi
nęs rankas, o Magdė tūptelėjo ant rąsto, 
tarsi norėdama jį paslėpti po sijonu.

— Apsiprekinote?... — užkalbino Ar
vydas.

— šniukštinėji? — savo ruožtu paklau

lių rinkinys, kuris netrukus žada būti pa
pildytas romano bandymu. Savo novelių 
rinktinę žadėjo duoti Vytautas Alantas.

Metų sąvartoje išleidžiamas literatūros 
metraštis ANTROJI PRADALGĖ, kuria
me, šalia jau žinomųjų, pasireikš su savo 
kūryba keletas naujų talentų.

Su Europos Lietuvių Studijų Savaitės 
vadovais apsvarstyta ir sutarta leisti at
skira knyga šiemetines paskaitas. Jas leis
ti skatina mintis, kad Nidos Knygų Klubo 
prenumeratoriai yra inteligentiški žmonės 
ir nesitenkina vien beletristika ar atsimi
nimais: jie domisi dar ir politika, filosofi
ja, literatūra, istorija. Šitą jų domėjimąsi 
iš dalies galės patenkinti toksai paskaitų 
rinkinys. O savo ruožtu tokia knyga būtų 
indėlis į mūsų mokslinę literatūrą.

Dar toliau eidamas, Nidos Knygų Klubas 
yra pasižadėjęs išleisti bent trejetą tomų 
prof. Dr. Jono Griniaus kritikos straipsnių 
ir literatūrinių studijų. Manoma, kad ir tą 
pasiryžimą skaitytojai palaikys būtinu. Be 
to, norima patenkinti ir kitą, jau pačių 
skaitytojų keliamą pageidavimą — išleisti 
Lietuvos istorijos darbų.

Išleidęs Maironio JAUNĄJĄ LIETUVĄ 
ir Šatrijos Raganos VIKTUTĘ, Nidos Kny
gų Klubas būtų linkęs paleisti į žmones ir 
daugiau lietuviškų klasikų, jei tik apylė- 
čiai leidyklos tempai įgalintų. Buvo svars
toma pakartoti Vaižganto PRAGIEDRU
LIUS, V. Pietario ALGIMANTĄ ir kt.

Jau metęsis į kelis nuotykius (leisdamas 
RINKTINĘ, kalendorius, o dabar litąratū- 
ros metraščius). Nidos Knygų Klubas ryž
tasi dar vienam naujam. Dalis jo skaityto
jų, pavyzdžiui, nelinkusi į poezijos ar dra
mos veikalus. Tačiau tokie darbai irgi turi 
būti leidžiami. Dėl to Nidos Knygų Klubo 
finansinius reikalus tvarkančios Lietuvių 
Namų Akc. Bendrovės vadovybė pritarė 
minčiai, kad, šalia įprastinių, visiems na
riams skiriamų dalykų, dar būtų išleidžia
ma šiek tiek ir vadinamųjų „neapsimokan
čių“ leidinių. Jie būtų duodami nariams 
kaip nemokamas priedas, arba leidžiami 
mažu tiražu ir pardavinėjami tiems, kurie 
jų nori. Keletas darbų šitai nekomerciškai 
serijai jau laukia eilės.

Dabar, be kita ko, skubiai spausdinamas 
sieninis kasdien nuplėšiamas kalendorius 
1966 metams, vienintelis toks laisvajame 
lietuviškame pasaulyje ir įsigijęs jau po
puliarumo (tie, kurie jį gauna, jau susigy
veno su juo).
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sė Magdė, akimoju įvertinusi padėtį ir pa
sirengusi gintis.

Raudonikis stovėjo nejudėdamas, kaip 
siloso bokštas.

— Iš tavęs, Raudonikien, nėra ko reika
lauti sąžinės. Bet jeigu neturi sąžinės, tai 
gal žinai, kas gresia už bendravimą su va
gimis?

— Pasodinsi?! — Magdė pašoko. Juodos 
akys kaip dėlės įsisiurbė į Arvydą. —Ma
lonėk. Prašau. Tamsta gali tą padaryti.

Raudonikis sušniokštė kaip jo kalvės 
dumplės ir toliau stovėjo be žado.

— Kam sodinti? Kokia nauda iš to? To
kių kaip tu ten ir be tavęs užtenka. Rąstus 
tai teks atiduoti. Ir vagį nurodyti. O su 
Justinu atskirai pakalbėsime.

Raudonikis išleido visą orą ir vėl ap
mirė.

— Žiūrėk, koks narsus! — Raudonikie- 
nė įsisprendė į šonus ir žengė prie Arvydo. 
— Teisybę surasti įsigeidė. Vagį jam nu
rodyk, rąstus atiduok. O šito ar nenori? — 
kyštelėjo špygą.

— Žmona... — sustenėjo Raudonikis.
— Nebijok, neiššaus, — nusijuokė Ar

vydas.
— Teisuolis, sąžiningasis! — rėkė Mag

dė neatplėšdama įtūžusio žvilgsnio nuo Ar
vydo... — Pirktą daiktą atimti įsigeidė. 
Bet kodėl mes vieni turime atiduoti? At
imk iš visų. Iš Robinsono, Buzausko, Pomi
doro, Trinkos. Karanauskas visą namą iš 
tokių rąstų pasistatė. Eik, sugriauk jo tro
bą ir grąžink sienojus miškų ūkiui. Ko 
stovi? Tempk visus į teismą!

— Nurimk, Raudonikien. — kaimą su
šauksi... Sėskis, pasikalbėsim kaip žmo
nės. Sėskis, Justinai. — Arvydas taikiai 
ištiesė ranką, norėdamas paimti Magdę už 
alkūnės, bet moteris atšoko ir pravirko.

Raudonikis, sunkiai dūsaudamas, atsisė
do ant rąsto.

EUROPOS LIETUVIS

AUSTRALIJOS JAUNIMAS
Australijos Lietuvių Jaunimo Atstovai 

jau rūpinasi Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongreso programa bei jo pasisekimu, 
šiuo metu jau yra suorganizuotas Austra
lijos Lietuvių Bendruomenės Krašto Val
dybos iniciatyva ir protekcija A.L.B. Jau
nimo Kongreso Centrinis Komitetas Syd- 
nėjuje. Komitetą sudaro: Romualdas Cibas 
Jr., pirmininkas, Antanas Šimaitis, vice
pirmininkas, Andrius Garolis ir Vida Kar
pytė, sekretoriai, Vytenis Šliogeris, iždi
ninkas. Ryšininku tarp A.L.B. Krašto Val
dybos ir komiteto yra Vytautas Skrinska, 
Krašto Valdybos narys jaunimo reikalams. 
Visi Centrinio Komiteto nariai yra jauno
sios kartos lietuviai, ir kiekvienas atsto
vauja savo jaunimo organizacijai — skau
tų, sportininkų, studentų, studentų ateiti
ninkų ir A.A.S.A. filisterių. Centrinis Ko
mitetas kreipėsi į Krašto Valdybą, kad 
įsteigtų panašius komitetus (skyrius) vi
sose didesnėse lietuvių apylinkėse, šiuo 
metu skyriai yra steigiami. Viena aišku, 
kad kandidatų į kongresą vykti bus daug 
daugiau negu išteklių. Taigi bus didelė 
atranka daroma, bet tikimasi, kad J.A.V. 
lietuviai suorganizuos finansinę pagalbą 
šiam istoriniam reikalui. PLJK finansų 
komisijos pirmininku yra Pranas Razgai- 
tis, 1276 Eastwood Ave., Cleveland, Ohio, 
44124. Kiekvienas jam atsiųstas doleris 
padės suburti daugiau jaunimo iš Austra
lijos ir kitų kraštų į Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongresą Čikagoje.

PLJK Informacija

„Atverkite duris Vakarų muzikai“ — prašo
Lietuvos muzikai

(E) Rugpjūčio mėn. Rumšiškėse vyko 
kūrybinio jaunimo stovykla. Dalyvavo ir 
visa eilė rašytojų, kompozitorių. Pagal 
„Komj. Tiesą“ (rugp. 14, Nr. 158), jauni
mo stovykloje buvusios aistringos diskusi
jos apie jaunimo literatūrą ir jaunąjį hero
jų. Esą, literatai „be gailesčio skelbė mir
ties nuosprendžius viskam, kas kliudo jų 
kūrybai“.

Apie muzikos padėtį Lietuvoje kalbėjo 
keturi kompozitoriai: P. Tamuliūnas, V. 
Laurušas, R. Žigaitis ir L. Povilaitis. Jie 
atstovavo 46 Kompozitorių s-gos' narius. 
Muzikai nusiskundė, kad Lietuvoje vis dar 
neišspręsta masinės dainos problema. 
Kompozitorių s-gos partinės organizacijos 
sekr. R. Žigaitis iškėlė įdomų reiškinį: 
„simfoninių koncertų salės vis dar tebeliū- 
dina tuščiais suolais“. Esą. Lietuvoje ne
paruošti klausytojai, vaikai nemokomi su
prasti muziką. Jaunasis komp. L. Povilai
tis su būdingu jaunimui karštumu pareiš
kęs, kad „reikėtų plačiau atverti duris Va
karų muzikos naujovėms“.

ROMANAS
— Ašaromis reikalo nepataisysi, — pra

tarė Arvydas sumišęs. Jis norėjo kalbėti 
griežtai, tačiau balse prieš jo valią su
skambėjo atsiprašymo gaida. — Mums nė
ra ko pyktis, Raudonikien. Nors tu mane 
įžeidinėji dėl savo neišmanymo, bet nieko 
neturiu prieš tave. Aš gerbiu darbščius 
žmones, o tu moki dirbti. Iš laukininkų 
pernai reta moteris turėjo tris šimtus dar
badienių. šaunuolė! Taip... Bet štai bėda
— negerbi svetimo turto... Kaipgi taip ga
lima? Žmogus prakaitavo, dirbo, gal būt, 
galo nesuvedė su galu, o tu šmaukšt po 
skvernu jo gerą. Nei dėkui, nei išgrauš. 
Negražu. Ir nuodėmė, jeigu tiki Dievą.

— Rąstus mes pirkome už grynus pini
gus, — sukūkčiojo Magdė. — Nieko nenu- 
skriaudėme...

— Kad ne vien rąstai, Raudonikien. — 
Arvydas atsisėdo šalia kalvio. — Vaginėji 
viską, kas kolūkyje pakliūva po ranka. 
Anądien, prisimeni, užėjęs į kiemą, radau 
lesinant vištas. Tokių grūdų negavai už 
darbadienius. Iš kur jie? Pasidarbavai, kai 
sėklą valėme... O jeigu jau kalbėsime apie 
rąstus, tai, nors pinigus ir sumokėjai, jie 
vis tiek vogti. Tas sukčius, piršto nepaju
dinęs, uždirbo kokį pusantro šimto rublių, 
o valstybė tiek pat neteko. Tu padėjai ap
vogti valstybę, Raudonikien.

— Visi vagia. Mes — iš valstybės, vals
tybė iš mūsų. Pats sakei, kad gerai dirbu, 
o ką gaunu už darbą? Grašius. Poros koji
nių už savaitės darbą nenuperku. O vals
tybė laikosi savo. Jai nesvarbu, kiek tu 
gauni už darbadienius. Užėjai į krautuvę
— mokėk. Eik tamsta... — Magdė beviltiš
kai numojo ranka ir, giliai sriūbaudama, 
nuėjo į trobą.

„Kažin ar ji yra kada nors nuoširdžiai 
verkusi?“ — pagalvojo Arvydas, o garsiai 
pridūrė:

— Tavo boba nebloga artistė.

ATLEIDŽIANTI MEILĖ

II
Viešpats Kristus visą atleidimo įsakymą 

išreiškė keturiais atskirais sakiniais, ku
rie atitinka kilnumo laipsnį: „Mylėkite sa
vo neprietelius, melskitės už jus persekio
jančius“ (Mat. 5,44), „Laiminkite tuos, ku
rie jus keikia“ (Luk. 6,28), „Gera darykite 
tiems, kurie jus nekenčia“ (Mat. 5,44).

Mylėkite savo neprietelius. Tai reiškia 
— nesidžiaukite dėl priešą ištinkančios ne
laimės, įvykstančio blogio. Tai krikščioniš
kos meilės elementarinis dėsnis. Šekspyras 
meistriškai atvaizdavo šykštųjį, mizernos 
sielos žydą savo „Venecijos pirkly“. Kai 
žydui Shylockui vieną dieną draugai pra
neša apie jo mirtino priešo Antonijaus su- 
bankrutavimą, šykštuolis žydas įpuola į 
ekstazę ir sušunka: „Tebūna už tai pagar
bintas Dievas. Aš jojo nelaime esu sužavė
tas“. Tai dvasiškai suskurdusios sielos žy
do džiaugsmas, kurs niekad nėra lankęs 
Kristaus mokyklos. Taip, tai buvo žydas, 
bet ką pagalvoti apie krikščionį, kuris pa
žįsta Evangeliją, o tačiau džiaugiasi, ma
tydamas savo priešą pažemintą, įžeistą, 
nelaimės ištiktą? O tačiau dažnai tokiais 
atvejais girdima net žodžiais pareiškiant 
savo pasitenkinimą, lyg džiaugiantis sa
kant: „Tai jam gerai! Tegul dabar pasimo
kys! Dabar tai žinos, kuo Dievas vardu!“ 
Visada bus randama „pagrindo“, šį 
džiaugsmą pateisinančio. Krikščioniškoji 
tikra meilė nepažįsta tokių juodų dėmių. 
„Kai kris tavo neprietelius, nesidžiauk, ir 
jo suklupime tenedžiūgauja tavo širdis“ 
(Patr. 24,17).

Toliau seka Viešpaties Kristaus didžia
dvasiškas įsakymas: Melskitės už jus per
sekiojančius. Išganytojas šį savo paliepi
mą kitiems išpildė pats prikaitąs ant kry
žiaus, sruvenant kraujui ir Jo žaizdų ant 
uolotos Golgotos aukštumos, apsuptas pa
juokiančios ir koliojančios minios. Jo pir
masis žodis, tartas kabant ant kryžiaus, 
buvo maldavimas dangaus Tėvą dovanoti 
visiems jo priešams: „Tėve, atleisk jiems“. 
Ir kiek po Kristaus krikščioniškos meilės 
herojų, šventųjų, kankinių ir išpažinėjų, 
kanonizuotų ir nekanonizuotų, yra pažo
džiui kalbėję šią dovanojimo maldą, pra
dedant pirmuoju kankiniu šv. Steponu ir 
baigiant mūsų dienų tikėjimo išpažintojais 
ir kankiniais koncentracijos stovyklose, 
kalėjimuose, ištrėmimuose, pavergime...

Kinijoje nuteistas kalėjimu iki mirties 
misijonierius, sprendimą paskelbus, teisė
jo ironiškai paklaustas: — Ką jūs dabar 
darysite? atsakė: Aš melsiuos už jus. Šis 
dieviškas atsakymas turi būti kiekvieno

— Lyja... — burbtelėjo Raudonikis.
Arvydas ištiesė ranką ir tylėdamas žiū

rėjo, kaip ant delno krinta vėsūs vandens 
lašeliai.

— Visko iš tavęs tikėjausi, tik ne to, — 
pagaliau pratarė. — Komunistas — vals
tybinio miško vagis.

— Magdė susitarė...
— Po galais! O kur tavo galva?
Raudonikis kyštelėjo ranką į švarko ki

šenę, bet pupų atsarga buvo išsibaigusi. 
Tad suirzęs pasikasė pasmakrę Ir atsiduso.

— Gal eisim į trobą? — pasiūlė nedrą
siai.

— Ar vogtas rąstas užpakalį degina?
— Et pirmininke... Kas prasidėtų su va

gimis, jęi gautų teisingai nusipirkti...
— šiaudadūšis! Jau vieną papeikimą 

gavai. Nori kito? Šį kartą bus sūresnis.
— Bus tai bus. Nesiginu. Nusileidau bo

bai. Kaltas. Bet ar iš gero? Pats matai, ko
kia mano trobelė. Sukiužusi kaip kiauši
nis, vėjai pro sienas švilpia. Treti metai 
prašau kolūkio medžiagos remontui. Neiš
verkiu. Kurie keliasi iš laukų į gyvenvie
tę, tuos paremia, o kam reikia seną pasilo- 
pyti — nė šakaliuko neduoda. Taip iš ne
tyčių ir įklimpsti žmogus...

— Žmogus... Gali įklimpti toks Šileika 
ar Gaudutis, o tau nevalia. Tu komunistas. 
Privalai saugoti įstatymą, kas bebūtų, 
kad, nusižiūrėję į tave, ir kiti gerbtų vals
tybinį turtą. Negauni rąstų teisėtu keliu 
— nereikia. Tegu vėjas pro sienas švilpia. 
Manai, į partiją įstojai tam, kad užpečky- 
je šiltai galėtum miegoti? Ne, mano mie
las. Visų pirma surask nakvynę kitiems, o 
tik po to, jeigu atliks vietos, pats prisi- 
glausk.

Arvydas žvilgterėjo į Raudonikį ir nuti
lo. Kalvis sėdėjo abuoja veido išraiška, 
įrėmęs atbukusį žvilgsnį kažkur į pakluo
nių medžius. Neatrodė, kad nors vienas žo
dis būtų palietęs jo sąmonę.

— Ko tyli? — piktai paklausė Arvydas.
Raudonikis krūptelėjo ir suvarė ranką į 

tuščią pupų sandė.lį.
— Ką bekalbėsi. Magdė laukia mažo. 

Ateis žiema — pražuvę.
Arvydas atlėžo.
— Ko anksčiau nesakei? Būtume pasi

rūpinę.
Raudonikis patikėdamas gūžtelėjo pe

čiais.
— Valdyba tau išskirs rąstų, — metė
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krikščionies atsakymas persekiotojams:
Šiandien aš dėl jo turėjau kentėti, bet aš 
melsiuos už jį. Jis šiandie mane pastatė 
pajuokos objektu kitiems, aš melsiuos už 
jį. Jis mane apjuodino, apšmeižė kitų aky
se, aš melsiuos už jį.

Tuo pasireikš krikščioniškoji priešų met 
lė, nes melstis už kurį nors tai reiškia jį 
mylėti, ši priešų meilė iššauks mūsų sie
lose šventą džiaugsmą, dvasią pakeliantį
džiaugsmą dėl nugalėto noro atsikeršyti ir 
dėl vilties laimėti savo priešo širdį ir ją 
paaukoti Dievui, begalinei meilei.

k. v. k.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
NOTTINGHAM — spalio 10 d., 12.30 vai., 

St. Patrick's bažnyčioje.
BRADFORD — spalio 17 d., 12.30 vai.
ROCHDALE — spalio 24 d., 12 vai.
ECCLES — spalio 10 d., 12.15 vai.
COVENTRY —spalio 10 d., 12 vai. 45 min,, 

St. Elizabeth's Rd.
NOTTINGHAM — spalio 17 d., 11 vai., 16, 

Hound Rd., West Bridgford.
DERBY—spalio 17 d., 11 v.. Bridge Gate.

ROŽINIS
Per ištisą spalio mėnesį kasdien 6 vai 

30 min. Liet. Marijonų Jaunimo Namuose 
— 16 Hound Rd., West Bridgford — vyks
ta Rožinio pamaldos su eucharistiniu pa
laiminimu.

VOKIETIJOJE VĖL IŠKELIAMAS 
ČIURLIONIS

Lietuvių poetas - kompozitorius Čiurlio
nis, kuris nuo 1906 m. iki savo mirties 1911 
m. dirbo Petrapilyje, savo dvasia yra arti
mas Kandinskiui. 1912 metais „Meno Pa
saulio“ parodoje lietuvių menininkas pa
traukė visų dėmesį; taip pat vienas rusų 
meno žurnalo ,.Apollo" numeris (1914 m., 
Nr. 3) buvo šitai originališkai asmenybei 
paskirtas. Šitaip rašoma naujame stambia
me veikale autorės Camilla Gray „Die ru- 
ssische Avantgarde der modernen Kunst 
1863-1922“ (Koeln, Verlag M. Du Mont 
Schauberg, 1965, 316 psl.). Knyga plačiai 
aprašo rusų moderniojo meno epochą prieš 
revoliuciją ir revoliucijos metu iki 1922 m. 
Gausių iliustracijų tarpe įdėta M.K. Čiur
lionio 1908 metų „Chaoso sonatos Andan
te“ reprodukcija. rkl

MUZIEJAI
(E) Vilkaviškio raj. Paežeriuose yra ra

šytojų V. Kudirkos, A. Kriščiukaičio-Aiš- 
bės ir skulptoriaus P. Rimšos gimtosios so
dybos. kiek toliau ir V. Pietario tėviškė. 
Tose vietose, kaip „Tiesoje“ pasakoja Br. 
Raguotis (rugp. 29 d. Nr. 203), įkurti mu
ziejai, saugomi rašytojų naudoti daiktai, 
nors kai ko ir trūksta (pvz., V. Kudirkos 
stalo). Paežerių apylinkėje dar gyvena 
Rimšos broliai — vyriausiasis Juozas ir 
jauniausias Jurgis. Pasigendama, kad pa- 
ežeriečių muziejuje trūksta P. Rimšos kū
rinių, o juk ten, prie Rausvės krantų, yra 
gimęs ne vienas Rimšos kūrinys.

mechaniškai ir tuoj pat pasigailėjo neat
sargiai išsprukusio pažado: kolūkis netu
rėjo nė šakaliuko atliekamos statybinės 
medžiagos ir nebuvo jokios vilties gauti 
papildomą paskyrą.

— Ką tamsta pasakei? — sujudo Rau
donikis.

— Kad esi kvailys! — sušuko Arvydas, 
pagautas beviltiško įtūžimo. — Jei nupir
kai vogtus, tai nors kleimus nuplauk, asile!

Nusigręžė ir nuėjo, palikęs apstulbusi 
Raudonikį, kuris nežinojo, ar verkti, ar 
juoktis; tad kraipė galvą, kaip prieš saulę

turi. Bet ir

apspangęs, kol suprato, kad pirmininkas 
nejuokauja ir tie du rąstai nepavirs jau 
nei partiniu papeikimu, nei kitokiais ne
malonumais, o taps paprastais, žmogui už
uovėją teikiančiais sienojais, kurie, būda
mi ne auksiniai, buvo brangesni kalviui už 
viso pasaulio auksą.

O Arvydas tuo tarpu kone pustekinis 
leidosi per kiemą. Skruostai degė kaip 
įtrinti druska, kojos pynėsi. Prakeikta 
grandis. Vienas pavogė, kitas nupirko, tre
čias padėjo paslėpti... Reikėjo ją ryžtingai 
nukirsti. Vienu smūgiu! Bet kaip, jei už 
jos gyvas žmogus?.. „Magdė laukia ma
žo...“ Tūkstančiai Magdžių ir tūkstančiai 
mažų, o sąžinę žmogus vieną 
širdį vieną. Ne pušinį rąstgalį, ne negyvą, 
nors labai protingą įstatymo raidę — širdį!

Išlėkė į vieškelį. Visai pamiršo, ko išėjęs 
iš namų. Pasmarkėjęs lietus kapojo įkai
tusį veidą, ausyse kaip pasityčiojimas 
skambėjo pas Pomidorą melžėjų daina. 
Tarpuvartėje stovėjo girtas Šileika ir atsi
rėmęs tvoros, šlapinosi į griovį.

— A, prisidatėlis! — sušvebeldžiavo, pa
žinęs Arvydą. — Gyvas dar? Gyvenk, gy
venk, kiek Dievo skirta. Linksminkis! Ne 
taip daug laiko beliko...

— Eik miegoti. Jeigu nebe brigadinin
kas, tai, manai, gali prisišvampęs kaip 
kiaulė voliotis, — sugėdino Arvydas, jaus
damas, kad atslūgsta sustingimas ir vėl 
grįžta pirmykštė energija.

— No, no. Ne taip smarkiai. Šileika to
kių vyrų neišsigandęs. Kapliuok pro šalį, 
žmonių neužkabinėjęs. Vykis savo bobą. 
Praėjo su Martynu, šlaunimis susirakinę. 
— Šileika padarė nepadorų judesį ir nusi
kvatojo.

(Bus daugiau)

2
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Nepriklausomybės
(37)

NAUJOS VYRIAUSYBĖS SUDARYMAS

Spalio 10 d. sutartis, ir palankiausiai ją 
Lietuvai aiškinant, buvo lemtinga, Lietu
vos politiniame gyvenime sudaranti staigų 
ir pavojingą posūki. Dėl jos pasirašymo 
vyriausybės kaltinti negalima, tačiau ją 
pasirašius vyriausybė turėjo atsistatydin
ti, tuo parodydama, kad sutartis buvo pa
sirašyta ne savanoriškai, bet prievarta. 
Tačiau dėl įvairių vidaus politinių priežas
čių ji to nepadarė. Svarbiausia priežastis 
—vyriausybėj esančių politinių partijų 
baimė, kad naujoji vyriausybė gali būti 
sudaryta vienų tautininkų. Tokiai baimei 
buvo ir šioks toks pagrindas. Tuomet Lie
tuvių Tautininkų Sąjungai vadovavo vadi
namieji radikalieji tautininkai, kurie Lie
tuvos politiniame gyvenime siekė akty
vaus, net vadovaujamo vaidmens. Ligi tol 
Lietuvos politiniame gyvenime Lietuvių 
Tautininkų Sąjunga kiek didesnio vaid
mens nevaidino, o visos vidaus ir užsienio 
politikos nesėkmės buvo suverčiamos jai, 
net ir pats autoritetinis režimas daugelio 
buvo vadinamas tautininkų režimu.

J. Černiaus vieningo darbo vyriausybe, 
kuri, be to, dar buvo vadinama ir koalici
ne vyriausybe, respublikos prezidentas A. 
Smetona buvo nepatenkintas, nes joje 
krikščionims demokratams ne tiek rūpėjo 
respublikos prezidento nustatytomis gai
rėmis vieningas bei darnus valstybinis dar 
bas, kiek visos valdžios perėmimas į savo 
rankas. To/tikslo siekiant, buvo daug tiki
masi iš kariuomenės vado gen. St. Rašti
kio, kuris Krikščionių Demokratų Partijos 
buvo populiarinamas ir aukštinamas.

Vyriausybei neatsistatydinant, susidarė 
savotiška vidaus politinė būklė, galinti vi
suomenę klaidingai nuteikti, jog, pasira
šius spalio 10 d. sutartį, Lietuvos politinia
me gyvenime nieko lemtingo neįvyko. Įvai 
rūs, kartais vieni kitiems prieštaringi tos 
sutarties vertinimai Lietuvos visuomenę 
dezorientavo. Autoritetingai tos sutarties 
esmę nušvietė pats užsienio reikalų minist
ras J. Urbšys, kuriam lemta buvo ją pasi
rašyti. Lietuvių Draugija SSSR Tautų Kul 
turai Pažinti lapkričio 7 d. Karininkų Ra
movėje Spalio revoliucijai paminėti suruo
šė iškilmes. Jose užsienio reikalų minist
ras J. Urbšys, savo kalboje išdėstęs Lietu
vos ir Sovietų Sąjungos santykių raidą, 
pabrėžė, kad jų glaudumas savo aukščiau
sią laipsnį pasiekė spalio 10 d. sutartyje. 
Tų santykių tokiame dideliame glaudume, 
kai vienos valstybės kariuomenė įsileidžia
ma į kitą valstybę, slypi ir didelis pavojus, 
kurį gali sukelti menkiausia smulkmena. 
Tai buvo viena iš pagrindinių J. Urbšio 
kalbos tezių, iškeliančių tos sutarties di
delį pavojingumą Lietuvai, vienas iš svar
biausių motyvų, dėl kurių jis buvo nusi
statęs pasitraukti iš J. Černiaus Ministrų 
Tarybos. Be užsienio reikalų ministro J. 
Urbšio, dar pareiškus savo pageidavimą iš 
Ministrų Tarybos pasitraukti krašto ap
saugos ministrui gen. K. Musteikiui ir tei
singumo ministrui dr. A. Tamošaičiui, J.

LIETUVA DABAR
KORESPONDENCIJA

(4)

Lietuviai turi daug giminių ir pažįstamų 
užsieniuose ir su jais susirašinėja. Lietu
von ateina iš užsienio daug laiškų, ir adre
satai juos gauna. Bet pasitaiko, kad vie
nas kitas laiškas ir prapuola. Atsiduria, 
kur reikia. Kartais praeina laiškas į užsie
nį ir nepatikrintas. Kartais pasitaiko, kad 
laiškai būna subraukyti ir vietomis už
tepti, kad net negalima perskaityti. Pasku- 

'tiniuoju laiku užbraukymų jau nebuvo.
Gaunamuosius iš užsienio laiškus sovie

tų valdžia tikrina, fotografuoja ir kopijas 
sega į asmeniškas bylas. Man išvažiuojant, 
pareikalavo dukters laiško ir jo negrąžino. 
Matyt, lygino rankraštį su turimomis ko
pijomis ir dėl visko pasiliko.

Tuos žmones, kurie turi kapitalistiniuo
se kraštuose giminių ir su jais susirašinė
ja, komunistinė valdžia laiko nepatiki
mais. Tokiems neduoda geresnio darbo, 
registruoja ir seka. Lietuvos vyrai, paimti 
į kariuomenę yra rūšiuojami. Kurie turi 
užsieniuose giminių, tų nepalieka tarnauti 
Lietuvoje. Tokių nepriima į laivyną ir 
aviaciją. Jie plačiai išmėtomi po visą so- 
vietiją. Dažnai nubloškiami Sibiran į dar
bo batalionus.

Besimokąs jaunimas irgi turi bėdos su 
tais užsieniečiais. Stojant į aukštąsias mo
kyklas, būna konkursiniai egzaminai, pir
menybę turi komjaunuoliai ir moksleiviai 
su švariomis biografijomis. Įrašysi, kad 
užsienyje yra tėvai ar kiti giminės, ir ne
priims į universitetą. Vienos mergaitės 
Kauno Medicinos Institutas nepriėmė tik 
todėl, kad ji buvo tremtinė. Tokius daly
kus išdarinėja instituto direktorius prof. 
Januškevičius.

Prieš trejus metus eilė žmonių Kaune 
buvo tardomi, nes jie iš užsienio gaudavo 
laiškus. Iškviestuosius kamantinėjo: „Su 
kuo susirašinėji? Kas jie tokie? Kam susi- 
rašinėji?“ Nieko nesuėmė, bet patarė nesu- 
sirašinėt.

ALEKSANDRAS MERKELIS

Černiaus Ministrų Taryba atsistatydino.
Naujai Ministrų Tarybai sudaryti res

publikos prezidentas A. Smetona paskyrė 
Seimo narį ats. pik. Antaną Merkį, buvusį 
kelis sykius krašto apsaugos ministru, apie 
penkerius metus Klaipėdos krašto guber
natoriumi ir turintį didelį administracinį 
patyrimą. Respublikos prezidento A. Sme
tonos įtempti santykiai su kariuomenės 
vadu gen. S. Raštikiu daugiausia lėmė A. 
Merkio paskyrimą sudaryti naują Minist
rų Tarybą. Jo paskyrimu daug kas buvo 
nustebintas, tik to nustebimo buvo skirtin
gos priežastys. Daugiausia dėl A. Merkio 
paskyrimo sudaryti naują Ministrų Tary
bą buvo nustebintas ir labai sujaudintas 
pats kariuomenės vadas gen. S. Raštikis. 
Be Ministrų Tarybos pirmininko, A. Mer
kys taip pat buvo numatomas ir krašto ap
saugos ministru. Šios pastarosios A. Mer
kio pareigos daugiausia nerimo ir kėlė ka
riuomenės vadui: A. Merkys, kaip kelis sy
kius buvęs krašto apsaugos ministras ir 
patyręs teisininkas, vadovaudamasis kari
nės vadovybės įstatymu, gen. S. Raštikį 
eliminuos iš politikos ir privers atsidėti sa
vo tiesioginėms pareigoms. Tatai gen. S. 
Raštikis laikė kariuomenės vado teisių 
siaurinimu ir savo tariamai siaurinamas 
teises ryžos ginti, panaudodamas visas jam 
prieinamas priemones.

Krikščionių Demokratų Partijos sieki
mai buvo daug didesni, negu dalyvavimas 
vyriausybėje. Jų tikslas buvo paimti val
džią, ir to jie tikėjosi pasiekti kariuome-

Shaitytoju tcudkai
PO SKAUTIŠKŲ STOVYKLŲ

Memmingen, 1965.IX.21

Mano mieli tautiečiai lietuviai Anglijoje,
Grįžę namo mano septyniolikamečiai dvy 

nukai Eduardas ir Marijus dar vis tebe
sidžiaugia gražiais prisiminimais, kuriuos 
parsivežė iš skautų suvažiavimo Anglijoje.

Aš labai jums visiems už tai dėkinga ir 
prieš mano sūnus išdidi, kad tokių mielų 
mano tautiečių Anglijoje esama, kurie, sa
ve apsunkindami, daugybės darbo neboda
mi ir per metą taupytas atostogas aukoda
mi, dėjo pastangas, kad tame skautų su
važiavime ir skautai lietuviai iš Vokietijos 
dalyvauti galėtų, mielą lietuvių tautą ir 
Lietuvą reprezentuotų, įrodydami pasaulio 
tautoms, kad Lietuva egzistuoja ir jos jau
nimas gyvuoja. Labai džiugu, kad skautų 
vadovai tokie puikūs pedagogai ir psicho
logai, kaip ponai Zinkus ir Maslauskas, 
kurių globoje jau nuo pirmos dienos mano 
sūnūs kaip vienos šeimos vaikais pasiju
to, vadovų broliais vadinami, kas jiems sa 
vumo jausmą ir moralinę paramą davė.

St. Rūkienė, 
buv. Sibiro tremtinė

Stalino laikais už gautąjį iš užsienio laiš 
ką vieną leningradietę ištrėmė į Sibirą. Su 
ja asmeniškai kalbėjau. Ir tai ne vienas 
atsitikimas.

Tiktai Lietuvos kolūkietis nebijo, susi
rašinėt su užsieniu. Nebijo ir siuntinius 
gauti. Kad tik daugiau! Jam jau nėra ko 
nustoti, todėl jis ir yra drąsiausias.

Lietuvos gyventojai legaliai negauna iš 
užsienio nei laikraščių, nei knygų. Jei to
kia literatūra ir siunčiama, tai ji užkliūva 
kontrolėje. Mačiau tiktai laikraščius „Vil
nį“ ir „Laisvę“.

Oficialiai yra platinamas žurnalas „Ame 
rika“. Tai pagal šalių susitarimą. Bet ko
munistams nepatinka, jei kas tą žurnalą 
perka ir skaito.

Už siuntinius kartais irgi nukenčiama. 
Buvo vieno rajono mokytojų konferencija. 
Vienos vidurinės mokyklos direktorius iš
kėlė klausimą, kad esą mokytojų, kurie 
gauna siutinius iš užsienio. Suvažiavime 
dalyvavo ir vykdomojo komiteto atstovas. 
Jis paprašė kalbėti aiškiau ir pasakyti tų 
mokytojų pavardes. Padaryta išvada, kad 
tokiems nesusipratusiems piliečiams, ku
rie teršia tarybinę santvarką, nėra vietos 
mokytojų tarpe, čia pat pasiūlė jiems pa
duoti pareiškimus pasitraukti iš darbo. 
Buvo ir daugiau panašių atsitikimų.

Kaune pažinojau du senukus, kurie gau
na pensiją. Jų vaikai gyvena svetur. Kar
tais senukai gauna vieną kitą siuntinėlį. 
Kartą „Tiesa“ senukus smarkiai iškritika
vo ir prikišo, kad jie turi du pragyvenimo 
šaltinius. Tai jau negerai. Vieną reikia at
imti. O nuolat tvirtinama, kad pas mus 
visko pilna.

Dažnai spaudoje ir per radiją puolami 
amerikoniški siuntiniai ir jų gavėjai. Iš 
studijos dažnai padainuojama: .,Orlon, per 
lon pati geriausia medžiaga Kad ir ne
žmoniška, bet tik kitoniška, amerikoniš
ka“.

O vis tiek visa Lietuva ryši amerikoniš
kom skarytėm!

(Bus daugiau)

sutemos
nės vado pagalba. Kariuomenės vadą eli
minavus iš politinės veiklos, jų pastangos 
paimti į savo rankas valdžią būtų beviltiš
kos. Tad krikščionys demokratai ir vals
tiečiai liaudininkai, kurie tuomet ėjo iš
vien, nusistatė A. Merkio sudaromoje vy
riausybėje nedalyvauti. Kariuomenės va
das, nesiorientuodamas partijų politinėse 
kombinacijose, padarė klaidingą išvadą: 
jei opozicinės partijos atsisako dalyvauti 
A. Merkio sudaromoje vyriausybėje, tai jis 
bus priverstas ją sudaryti iš vienų tauti
ninkų.

Tiesa, Lietuvių Tautininkų Sąjungos va
dovybė buvo nepatenkinta J. Černiaus vy
riausybe, ir, jai atsistatydinus, sugestijo- 
navo prezidentą, kad jis pavestų tautinin
kams sudaryti vyriausybę, kuri valstybei 
lemiamu metu savo sprendimuos būtų vie
ninga. Tačiau prezidentas su tuo nesutiko. 
Jo nuomone, vyriausybę sudarant, turi 
lemti valstybinis, o ne partinis principas. 
Vyriausybėje gali dalyvauti įvairių partijų 
žmonės, tik savo veikloje turi vadovautis 
ne partiniais, bet valstybiniais sumetimais. 
Jei gen. S. Raštikis geriau būtų nusivokęs 
apie Lietuvių Tautininkų Sąjungą, jis ne
būtų padaręs išvados, kad A. Merkys gali 
sudaryti tautininkų vyriausybę: to meto 
Lietuvių Tautininkų Sąjungos vadovybei 
A. Merkys, kaip Ministrų Tarybos pirmi
ninkas, buvo nepriimtinas, tik, žinoma, 
dėl visai kitų priežasčių, negu krikščio
nims demokratams, valstiečiams liaudinin
kams ar kariuomenės vadui. Jei respubli
kos prezidentas būtų buvęs pasiryžęs su
daryti vyriausybę iš vienų tautininkų, toji 
vyriausybė būtų buvus labai greitai suda
ryta.

(Bus daugiau)

Ir baimė juos svetur išleidžiant nebuvo pa
grįsta, nes mielos ponios Zinkuvienės mo
tiniškas rūpestis mano berniukams mane 
atstojo.

Sūnų pasakojimu, tai tik nuvažiavę jie 
pamatė, kiek dėl jų atgabenimo vargo ir iš
laidų padėta buvo. Jie labai džiaugiasi, kad 
tiek nuoširdumo, vaišingumo ir lietuviš
kos draugystės pajusti teko. Jie turėjo pro 
gos susipažinti su daugybe lietuvių ir įvai
rių tautų skautais ir jų papročiais, tačiau 
didžiausią įspūdį jiems paliko tai lietuviš
ki papročiai, kaip „Taukuotas puodas“, po
no „Budėkime“ redaktoriaus Ignaičio re
daguojamas.

Nuvykę į Lietuvių Namus, jie ir ten bu
vo ne svetimi skautai iš Vokietijos, bet 
broliai skautai lietuviai. Kaip miela! Aš 
tiesiog nustebinta jų parsivežtuoju lietuviš 
kūmo jausmu ir tiek daug patriotizmo, ku 
rio aš (kaip tikra lietuvė) per metų eilę 
duoti nesugebėjau.

Mano pagarba Anglijos lietuviams pat
riotams, kokių pas mus Vokietijoj jau sto
koti ima, nes pasirodo, kad puikiausi lietu 
viai į Angliją išemigravę. Man stinga žo
džių savo dėkingumui išreikšti, kurie ma
no jausmus atstotų, bet visų nuoširdžiau
sias ačiū tiems tautiečiams, kurie tam su
važiavimui sąlygas sudarė, finansiškai pa
remdami, nes tuščiomis rankomis geriausi 
norai, planai ir pastangos nebūtų buvę 
įvykdyta. Aš tik vieną pavyzdį — savo sū 
nų nuvykimą, pragyvenimą, užklotus, uni
formas ir oro matracus imu, — tai jau ne
įsivaizduojamai kainuoti turėjo. O, be to, 
jie ne vieni iš Vokietijos buvo, o kur dar 
visi kiti iš Anglijos!..

Tokių atostogų, tokios laimės pamatyti 
Angliją ir joje gyvenančius lietuvius aš 
jiems amžiais nebūčiau duoti galėjus. Sa
vo dėkingumui išreikšti aš privalau dau
giausia aukomis prisidėjusius paminėti: 
Didž. Britanijos Lietuvių Sąjungą, Lietu
vių Namus ir apskritai visus lietuvius, ku
rie padėjo tą didelį lietuvybės darbą savo 
aukomis įvykdyti. Mano didžiulė pagarba 
Anglijos lietuvių vieningumui, organizuo
tumui ir lietuviškumui! Mano ir mano šei
mos dėkingumas visiems.

Dvynukų mama Birutė Dreslerienė,

Vokietija

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.

Albert Annies amunicija
Vidurkelininku save vadinančio „Nemu

no krašto" leidėju ir redaktorium pasira
šąs A. Annies sakosi perskaitęs tris mano 
straipsnius, kuriuose aš atsiliepęs į jo žur
naliuko pasisakymus ir paskelbęs nebūtus 
dalykus. Kadangi buvo išspausdinti net ke 
turi mano straipsniai, tai argi bent tame 
ketvirtajame būčiau pajėgęs pakalbėti 
apie būtus dalykus? Argi man nors tiek 
pripažintų Albert Annies? Man atrodo, 
kad visuose esu kalbėjęs apie būtus ir esa
mus dalykus, tik mano oponentui nėra 
kaip iškelti mano argumentų. Iškeldamas 
jis duotų progos su jais susipažinti ir savo 
skaitytojams, kurie dabar maitinami vis 
tokiais neaiškiais peštelėjimais po truputį 
iš šen, po truputį iš ten, taip sakant, po 
kąsnį ir iš vienos ir iš kitos kelio pusės, 
nors eilutėse ir tarp eilučių matyti, kur 
širdis traukia.

Neiškeldamas mano argumentų, A. An
nies vis dėlto man taikomąjį savo straips
nį baigia šitokiu iškilmingu pasakymu: 
„Taip, nieko nepasakysi, J. Kopūstas turi 
daug ambicijos. Jam tik stinga amunici
jos“. Taigi, aš, tur būt, teisėtai galiu jam 
pačiam grąžinti tą pasakymą net be jokių 
aiškinimų. Jeigu Annies turėtų amunici
jos, tai jis parodytų savo skaitytojams, ką 
aš sakiau, ir paskui sutriuškintų mane čia 
pat visų akyse. Pasirodo, jis tą amuniciją 
yra palikęs anapus, ji netinka jo reikalui 
šičia. Taip, jei su savo amunicija aš pasi- 
rodyčiau anapus, tai man ten padoriai pa- 
sukytų kaulus, ir aš gal rėkdamas turė
čiau prisipažinti, kad nebeturiu nei amu
nicijos, nei ambicijos.

Tiesa, nors ir vengdamas aiškumo, An
nies mesteli keletą minčių dėl mano 
straipsnių. Sako, aš smerkiąs Lietuvos 
mokslininkus, kad jie kitaip vertina Lietu
vos kunigaikščius, istorinius įvykius ir ra
šytojų kūrybą. Bet jis tuoj skuba vidurke- 
lininkiškai susitraukti į savo kiautą to
kiais pareiškimais: „Nesiimu spręsti, kas 
šiuo atveju teisus“ arba „Nedrįstu taip pat 
kategoriškai teigti, kad kiekvieną senų lai
kų rašytoją reikia būtinai vertinti tik taip, 
kaip tai kadaise nusistatyta“. Štai, žiūrė
kite, skaitytojai, koks aš kuklus, koks aš 
nenusistatęs, koks vidurkelininkas! Ir An
nies, tur būt, žino, kad apie tuos pačius is
torijos įvykius ar rašytojus prirašoma 
daug knygų, pareiškiama daug nuomonių, 
bet jis nedrįsta savo skaitytojams parody
ti, kuo ypatingas yra tas bolševikinis po
žiūris į istoriją, literatūrą ar rašytojus. Aš 
savo straipsniuose esu tai iškėlęs. O jeigu 
jis nedrįsta, tai kam gi dar iš viso kalba?

Atsisakydamas ginti mano puolamuo
sius Lietuvos mokslininkus dėl istorijos ir 
literatūros maitojimų, jis pasiskubina ma
ne pagauti dėl šitokio pasakymo: „Iki 1940 
metų juk visi išsiteko Lietuvoje, ir kiek
vienas galėjo skaityti, kas kam patinka, be 
jokios prievartos“. Žinau, kad toks atskirų 
sakinių susimedžiojimas straipsniuose yra 
bolševikinis metodas savo iš anksto numa
tytiems dalykams įrodyti, bet ką gi pada
rysi. Aš jau anksčiau esu įrodęs, kieno 
idėjomis gyvas „Nemuno kraštas“, dėl to

DIEVO KARALYSTĖS ŽINIOS
(2)

Pažiūrėkime dar kartą į Psalmininko žo
džius — „Jo dvasia išeina, ir jis sugrįžta į 
savo žemę“. Jei žmogus, kaip gyva ir jau
čianti esybė, buvo sutvertas suvienijant 
medžiaginį kūną su gyvybės dvasia, rodos, 
būtų protinga manyti, kad tada, kai šituo 
du elementu vėl atsiskiria, gyvybė turi pa
liauti. Ir tikrai taip pasakyta šventraščio 
ištraukoje: „Tą pačią dieną žūna visos jo 
mintys“.

Kai kas gali galvoti apie „gyvybės dva
sią“, manydamas kad gal ji yra kas nors 
pramanyta, kas pasilieka gyva kūnui nu
mirus. Mes paliksime temą apie „sielą“ pas 
kiau apsvarstyti, o dabar išnagrinėsime 
tekstą, kuris apibūdina mirties vyksmą ir 
galutinai parodo, kas pasidaro su anais 
dviem elementais, kuriuos dieviškoji tve
riančioji išmintis sujungė, kad patiektų 
žmogiškąją gyvą esybę. Tekstas yra šitoks: 
„dulkės sugrįš į žemę, iš kurios yra, ir dva 
šia eis atgal pas Dievą, kurs ją davė“. — 
Pam. 12:7.

Tikrai šitą tekstą suprasti leidžia žodžiai 
.sugrįš“ ir ,eis atgal“, kuriais kalbama apie 
kūną ir dvasią. Apie kūną pasakyta, kad 
sugrįš į žemę, nes kūno elementų pradžia 
buvo paimta iš žemės. O jeigu dvasia turi 
vėl sugrįžti pas Dievą, tai reikia suprasti, 
kad ji buvo pas Dievą prieš tai, negu įėjo 
į žmogaus kūną. Jei būti pas Dievą reiškia 
būti danguje, tai reikėtų manyti, kad čia 
paminėtoji „dvasia“ yra sąmoninga esybė, 
galinti džiaugtis dvasiniame danguje; o jei 
taip, tai reiškia, kad kiekvienas iš mūsų 
turėjome būti tame pat dvasiniame dangu
je prieš užgimdami, kitaip juk nebūtų gali 
ma sakyti, kad mes „sugrįžtame“, kai 
mirštame.

Kas iš tikro yra „Dvasia“
Hebrajų žodis, čia išverstas „dvasia“, yra 

ruvach. Profesorius Strongsas, hebrajų ir 
graikų kalbų žinovas, sako, kad žodis ru
vach reiškia ,vėjas“ arba .kvapas“. Tas pats 

man nebėra ko stebėtis, jei Annies iš ma
no straipsnio apie literatūros susinimą ir 
rašytojų terorizavimą pasiima tik tokį lyg 
ir prieš mane kalbantį sakinį. Ir pasiima 
tą sakinį ne įrodyti, kad dabar Lietuvoje 
literatūros ar rašytojų padėtis nėra gai
liai apverktina, bet įrodyti, kad aš netiesą 
sakąs apie praeitį. Sako, tai netiesa, ką aš 
parašęs tame sakinyje. Jei, sako, visi būtų 
išsitekę Lietuvoje, tai kodėl tūkstančiai 
emigravo į kitus kraštus. Bet aš gi kalbė
jau apie dvasines sąlygas, o Annies iškelia 
materialines. Vadinas, Annies stengiasi 
ginčą perkelti visiškai į kitą plotmę, ir dėl 
to, kaip Stalinas mėgdavo sakyti, išeina 
nei Dievui lazda, nei velniui kačerga. Aš 
niekada ir niekur nesu sakęs, kad nepri
klausomoje Lietuvoje buvo puikios mate
rialinės sąlygos visiems. Buvo ir tada daug 
vargo, tik nebuvo tokio teroro. Išeidavo ir 
laikraščiai kartais su baltais lopais, kaip 
toliau Annies sako, bet tuos laikraščius 
leisdavo vis tiek ne viena partija. Ir jeigu 
aš save laikau nepriklausomybininku, tai 
ne dėl to, kad anuometinę Lietuvos san
tvarką laikyčiau buvus idealia. Aš esu už 
tokią Lietuvą, kuri būtų nepriklausoma, 
dėl to ir esu nepriklausomybininkas. O An 
nies, nors šįkart pasisako už tokią parla
mentinę santvarką, kaip Vokietijoje (no
riu manyti, kad Vakarų,, bet ne Rytų Vo
kietijoje), vis tiek stengiasi užglostyti Lie
tuvos okupacijos faktą kažkokių vidurio 
kelių piršimu.

Annies nepatenkintas, kad pasakiau, jog 
vidurkelininkus netrukus susisems anapu- 
sininkai. Sako, nenuogąstaukite, gerbia- 
misai, niekas mūsų nesusisems, niekam 
mes ant meškerės nepateksime. Gali būti, 
kad iš tiesų tokių pirmaujančių vadų, kaip 
Annies, jau nebėra ko susemti: jie jau su
semti, prariję meškerės kabliuką ir nebe
gali atsikabinti. Gaila tik būtų tų, kurie 
susivilios „Nemuno krašto“ politika ir bus 
susemti.

Čia oponentas man dar kartą primena 
savo politiką, kuri esanti — kad lietuviai 
anapus ir šiapus geležinės uždangos negal
votų uniformuotai. Bet „Nemuno kraštas“ 
gi leidžiamas ne tiems, kurie gyvena Lie
tuvoje. Bent ne tiems, kurie turi vilkėti ki
tų užvelkamąją uniformą. O tiems, kurie 
žiūri, kad pro uždangos plyšį nepatektų 
net ir „Nemuno kraštas“, nėra reikalo dar 
specialiai leisti laikraščius: jiems galima 
parašyti maloningai nuolankų laišką ar 
prašymą, kad nusivilktų iš Maskvos atvež
tąsias uniformas. O jeigu mes paklausysi
me Annies ir nusivilksime savo nepriklau- 
somybines uniformas, tai argi taip nuogi 
ir stovėsime vidury kelio ir lauksime, kol 
prisius maskvines? Gera Annies, kai jis 
po Vakarų demokratijos apsiaustu jau turi 
pasivilkęs šimtasiūlį vatinuką!

Stengdamasis atidaryti man akis, An
nies primena, kad Lietuvoje daug kas pa
sikeitė, kad nebeliko „kultų“, kad tauta 
gyvena geriau, negu prieš dešimt metų. 
Vienas tik Kopūstas traukiąs seną giesmę 
ir realiau žiūrinčius vadinąs nedarbingais,

(Nukelta į 4 psl.)

hebrajų žodis yra išverstas .kvapas“ 1 Mo
zės 7:15, kur pasakyta, kad tą patį kvapą 
turi visi gyvuliai. Mes cituojame: „Įėjo 
pas Noę į skrynią po du iš kiekvieno šutvė 
rimo, kuriame buvo gyvybės kvapas“
ruvach. Jei manytumėm, kad žmoguje gy
vybės kvapas, arba dvasia, reiškia protin
gą esybę, kuri palieka gyva, kai kūnas 
miršta, tai reikėtų suprasti, kad ir žemes
nieji gyvūnai turi ką nors panašaus, nie
kad negalinčio numirti.

Bet protaujant sutinkamai su Dievo žo
džiu, visa pasidaro aišku. 1 Mozės 2:7 paša 
kyta, kad Dievas sutvėrė žmogų iš žemės 
dulkių ir „įkvėpė į jo nosį gyvybės kvapą“. 
Kai gi gyvybės kvapas susijungė su kūnu, 
„žmogus pasidarė gyva siela“. Aišku tad, 
kad tada, kai kūnas sugrįžta į žemę ir gy
vybės kvapas sugrįžta į savo pradinę vers 
mę — pas Dievą, kurs ją davė, tai toks virs 
ta tuo, kuo jis buvo prieš gimdamas — į 
visišką nebuvimą.

Galutinai šitam klausimui išspręsti mes 
turim tik perskaityti Pam. 3:19-21, kur tas 
pat hebrajų žodis ruvach pasikartoja; čia 
pasakyta, kad tas pats žmonių ir galvijų 
kvapas po mirties nueina į tą pačią vietą. 
Mes paduodame ištrauką: „Nes juk miri
mas ir žmogaus ir galvijų ir vienodas vie
nų ir kitų likimas. Kaip žmogus miršta, 
taip ir jie miršta. Visi turi tą patį kvėpavi
mą, ir žmogus neturi nieko daugiau už gy
vulį; visa pavergta tuštybei, ir visi nueina 
į vieną vietą. Iš žemės padaryta ir taip pat 
į žemę grįžta. Kas žino, ar žmonių vaikų 
dvasia žengia aukštyn ir ar gyvulių dvasia 
žengia žemyn“.

(Bus daugiau)

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

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

U.S.A. (61362)

Apmokamo skelbimo teisėm
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Europos lietuviu kronikų
SKAUTIŠKUOJU KELIU

VISI Į STOKĘ!

LONDONAS

Spalio 30 d., šeštadienį, DBLS Londono 
I Skyrius rengia dainininkų

J. LIUSTIKAITĖS ir L.A. BALTRAUS
KONCERTĄ

Londono Lietuvių Sporto ir Socialinio
Klubo salėj (345A Victoria Park Rd., E.9).

Pradžia 7.30 vai.

DBLB VALDYBOS PASITARIMAS SU
PLB V-BOS PIRM. J.J. BAČIŪNŲ

Rugsėjo 25 d. vakare Klebonijos patal
pose DBLB valdyba turėjo pasitarimą su 
Britanijoje viešinčiu PLB pirm. J.J. Bačiū 
nu. Pasitarimo metu buvo paliesti šie klau
simai: Bendruomenės informacija, susiži
nojimas tarp įvairių lietuviškų kolonijų bei 
jų veikla.

Dėl kitais metais įvykstančio jaunimo 
kongreso padarė pranešimą p-kas J.J. Ba- 
čiūnas, kviesdamas kuo daugiau jaunimo 
iš D. Britanijos dalyvauti. Kongreso metu 
jaunimo atstovai gaus išlaikymą, bet jie 
patys ar atitinkamų kraštų bendruomenės 
turės pasirūpinti kelionės išlaidomis.

Pirm. J.J. Bačiūnas papasakojo dar įspū 
džių iš kitų kraštų lietuvių gyvenimo. Bu
vo paliesta lietuviškų mokyklų reikalas 
ir jų aprūpinimas tinkamais vadovėliais ir 
visa eilė kitų aktualių klausimų.

PLB PIRMININKO PRANEŠIMAS
Sekmadienį, rugsėjo 26 d., J.J. Bačiūnas 

su ponia dalyvavo lietuviškose pamaldose 
Lietuvių bažnyčioje. Su jais kartu dalyva
vo ir Pasiuntinybės Patarėjas V. Balickas 
su ponia.

Popiečiu Londono Sporto ir Soc. Klubo 
salėj susirinkusiems londoniečiams DBLB 
Valdybos sekr. S. Kasparas pristatė sve
čius ir supažindino su J.J. Bačiūno veikla.

PLB pirm. J.J. Bačiūnas, pradėdamas 
pranešimą, susirinkusius supažindina su 
čia pat salėje buvusiais svečiais iš kitur:
Ignu Tauniu iš Australijos ir inž. N.P. Nas 
vyčiu ir dukra iš JAV. Pats pranešimas bu 
ęllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHIIIHIllllllIlHIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHHII  ̂

I KALĖDINIAI SIUNTINIAI !

| Mieli tautiečiai, nudžiuginkite artimuosius Lietu-
| voj, pasiųsdami jiem dovanėlių Kalėdoms ir N. Metams!
I Mes esame sudarę tris specialius didžiai vertingus
| šventinius siuntinius, kurių kaina Jums bus visai priei- 
| narna ir kokybė sužavės gavėjus, štai jie: 
f Kalėdinis P(rabanginis) I
= Angį, paltinė šilto veliūro medž. 3 jardai; išeiginei vyr. arba mot.
e eilutei vilnonė angį, medžiaga 34 jardo; nepermatoma nailono medž.
| suknelei — 4 jrd.; kaklaraištis; šilkinė skarelė; šokolado dėžė — 1
= sv.; kavos pupelių 1 sv.; švelnaus nailono mot. balt. — apatinukas
= ir kelnaitės; vyr. išeiginiai nailono marškiniai ir vyr. arba mot. sko-
| tiškos vilnos nertinis TIK UŽ £33.0.0 SU PASIUNTIMU IR MUITU! J
| Kalėdinis S(taigmeninis) II
E Angį. vlln. medžiaga dviems vyr. arba mot. eilutėms — 7 jardai; la-
| bai graži portugališka šilta medž. suknelei — 4 jrd.; 2 poros nailono
| kojinių; vyr. arba mot. vilnonis nertinis; vyr. išeiginiai nailono marš- 
| kiniai ir šokolado dėžė 2 sv. — TIK UŽ £25.0.0 SU PASIUNTIMU
| IR MUITU! |
f Kalėdinis D(ovaninis) III
= Angį. viln. medž. vyr. arba mot. eilutei — 3į jardo; medžiaga šiltai, 
į gražiai mot. suknelei — 4 jrd.; sunkaus itališko šilko medž. suknelei
| — 4 jrd.; šilkinė skarelė; 2 poros nailono koj. ir 2 sv. šokolado TIK
| UŽ £20.0.0 SU PASIUNTIMU IR MUITU!
E Be to, tebesiunčiame mūsų populiariuosius standartinius siun-
| tinius V-3, 101 jrd. viln. kostiuminės medž., už £16.15.0; N-4, 16 jrd.
| keturioms suknelėms nailoninės nepermatomos medž., už £15.0.0;
| P-3, 6 jrd. vilnonės medž. dviem, paltams ir 34 jrd. vilnonės medž.
5 išeiginiam kostiumui, už £25.0.0; NMSK, 3 nertiniai, 3 išeig. marški- Š
| niai, 3 viln. skarelės ir viena atkarpa 34 jrd. kostiumui už £25.0.0;
| ir M-13, aukšto kaloriteto 22 Ibs. maisto siunt. už £10.0.0.
| Automobilius, dviračius, siuv. mašinas, svaig. gėri-
| mus, tabaką, (Sov. gamybos) galime pristatyti iš Kaune 
| ir Vilniuje esančių kooperatyvų.
g Siunčiame ir Jūsų pačių sudarytus siuntinius (tik
| naujų prekių). Tokius siuntinius (iki 22 Ibs) galite ad- 
| resuoti mums, ir mes juos išekspedijuosime į Lietuvą už
| Inturisto imamą mokestį. Mūsų sąskaitos už per mus
| Jūsų pasiųstus į Lietuvą siuntinius suteikia teisę gauti 
| atitinkamą Income Tax sumažinimą. Prie tokių siunti- 
| nių galime pridėti šį tą ir iš mūsų kataloginių prekių.
| Siųskit užsakymus, reikalaukit pavyzdžių ir kainininkų:

I BALTIC STORES LTD. |
I . (Z. JURAS) =
| 421, HACKNEY ROAD, LONDON, E.2, i
| Telef. SHO 8734 i f
| Seniausioji šioje srityje lietuvių firma. Greitas, garan- 
g tuotas ir gavėjo parašu patvirtintas pristatymas! |
e Atstovai: Anglijoje — A. Kuzmickas, 31 Milton St., Eccles, f
e Manchester. JAV — L. Venckus, 7030, So. Talman Ave., Chicago, e

= III. Australijoje — K. Stankūnas, 5 Markwell St., Brisbane, Qnland. e

e Kanadoje — A. Kusinskis, 124 Park St., Sudbury, Ont. e
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vo susijęs su Bendruomenės veikla ir busi
muoju Jaunimo kongresu. Po pranešimo 
buvo rodomas filmas iš Tautinių šokių 
šventės Chicagoje 1964 m. Filmas sukėlė 
daug ūpo ir džiaugsmo. Buvo girdėti iš su
sirinkusiųjų, kad mes Britanijoje toli esa
me atsilikę nuo bet kokio organizuotumo 
pasirodyti, kaip kad padaro kiti.

Po filmo pirm. J.J. Bačiūnas atsakinėjo į 
paklausimus.

Pranešimas ir filmas užtruko apie porą 
gerų valandų.

S. Kasparas

IŠ LONDONO I JAV
Australijoje nuolat gyventi įsikūręs vi

suomenininkas Ignas Taunys. pabuvojęs 
Londone, susitikęs su senais pažįstamais ir 
įsigijęs nemaža naujų pažinčių, praeitos 
savaitės pabaigoje išskrido į JAV, kur dar 
prabus arti poros mėnesių.

Londone jis dalyvavo įvairiuose lietuvių 
subuvimuose ir susirinkimuose ir susidarė 
apytikrį mūsų gyvenimo vaizdą. Mūsiš
kiams papasakojo įdomių įspūdžių iš ke
lionės. Tur būt, įdomiausias ir įspūdingiau 
sias buvo jo susitikimas su Prancūzijoj da 
bar gyvenančiu buvusiu Lietuvos ministe- 
riu pirmininku ir daugkartiniu ministeriu 
inž. Ernestu Galvanauskd. Ig. Taunys užsi 
rašė kai kuriuos epizodinius Lietuvos pra
eities įvykius, kuriuos nupasakojo jam E. 
Galvanauskas.

Savo kelionių įspūdžius Ig. Taunys 
spausdina „Mūsų Pastogėje“ ir „Laisvojo
je Lietuvoje“. Grįžęs į Australiją, pažadė
jo dažniau parašyti „Europos Lietuviui“ 
apie savo gyvenamąjį kraštą ir jo lietuvių 
gyvenimą.

Korektūra
Straipsnyje: Los Angeles negrai, paskelb 

tame EL. Nr. 34, įsibrovė korektūros klai
dų: antroje skiltyje, 8 eil. iš viršaus, at
spausdinta: namų ar ištisų blokų gyvento
jus iškart ir... Turi būti: namų ar ištisų 
blokų gyventojus iš kart ir... .

Tos pat skilties 11 eil. iš apačios atspaus
dinta: ugnį. Tuo paskelbiama, kad T.G. ka
riai... Turi būti: ugnį. Tuoj paskelbiama, 
kad T.G. kariai...

EUROPOS LIETUVIS

Spalio 30 d. Stoke vienetas švenčia savo 
metines. Kviečiame šventėje dalyvauti vi
sus rajono seses, brolius ir lietuvišką vi
suomenę. Būtų labai pageidautina, jeigu 
tėvų komitetai stengtųsi, kad jų vienetų 
skautai-tės galėtų atvykti bendrai. Šventė 
įvyks ukrainiečių salėje — UKRAINIAN 
SOCIAL CLUB, 34 Hempstalls Lane, New
castle, Staffs.

Renkamės punktualiai 6.30 vai. vakare. 
Būtų labai gražu, jeigu vienetai prisidėtų 
su linksmos nuotaikos pasirodymais prie 
lauželio ir tuo padėtų mūsų mažiems vil
kiukams.

Iki pasimatymo!
Stoke vilkiukai ir skautai

DERBY
PASTOVIOS LIETUVIŠKOS PAMALDOS

Nuo spalio 17 dienos lietuviškos pamal
dos Derbyje, Convent of Mercy, Bridge 
Gate, 11 valandą bus nuolatos kiekvieną 
trečią mėnesio sekmadienį. Todėl atskiri 
pakvietimai nebebus siuntinėjami. Pamal
doms atvyks lietuviai kunigai iš Notting- 
hamo.

LEIGH
SUSIRINKIMAS BUS SPALIO 23 D.

Maloniai pranešu, kad mūsų skyr. ruo
šiamasis susirinkimas negalės įvykti spa
lio 16 d.

Priežastis — rochdaliečiai tą pačią dieną 
ruošia koncertą, esame pakviesti dalyvau
ti. net bandome sudaryti ekskursiją į Roch 
dalę.

Mes, skyr. valdybos nariai, buvome su
sitikę ir nutarėme skyriaus narių susirin
kimą ruošti savaite vėliau, būtent, spalio 
23 d., tą pačią valandą ir toje pačioje vie
toje.

DBLS Leigh Skyriaus Valdyba

STOKE-ON-TRENT
SKAUTŲ ŠVENTĖ

Spalio 30 d. Stoke skautai švenčia savo
metines ir ruošia pasirodymą Ukrainiečių 
salėje (34 Hempstalls Lane, Newcastle, 
Staffs.). Programoje oficialioji dalis, lau
želis ir filmai bei paveikslai iš skautiško 
gyvenimo. Po programos šokiai, grojant ge 
ram orkestrui, veiks baras su prailgintu 
laiku. Svečiai galės išbandyti loterijoj sa
vo laimę. Kviečiame lietuvišką visuomenę 
ko gausiausiai dalyvauti.

Pradžia punktualiai 6.30 vai. vakare.
Tėvų Komitetas

MANCHESTERIS
PADĖKA

Ponioms Sasnauskienei, Songailienei ir 
Kupstienei už puikų šeimininkavimą ruo
šiant rugsėjo 25 d. tradicinį Klubo narių 
pobūvį reiškiu širdingą padėką.

Klubo sekretorius

VOKIETIJA
TAUTOS ŠVENTĖ BAD ZWISCHENAHNE

Pastaraisiais metais Vakarų Vokietijoje 
pagyvėjo ryšiai tarp lietuvių. Tautinių 
švenčių progomis tai vienoje apylinkėje, 
tai .kitoje, žiūrėk, lietuviai subėga į vieną 
vietą, kad saviškai paminėtų tą dieną iš
kilmingiau, o pašaliečiams būtų įspūdin
giau. Ta proga tautiečiai atnaujina senas 
pažintis ar susipažįsta su savo bendro liki
mo broliais.

Toks sąskrydis įvyko šiaurės Vokietijo
je, gražiame kurortiniame mieste Bad 
Zwischenahne rugsėjo 11 d. Į minėjimą su
važiavo tėvynės meile degdami lietuviai iš 
Bremeno, Oldenburgo, Osnabruecko, Ham
burgo, Vechtos ir kitų vietovių. Dalyvavo 
72 asmenys su katalikų ir evangelikų ku
nigais Šarka ir Kelleriu priešaky.

16 vai. kun. V. Šarka atlaikė šv. mišias, 
pasakė tai dienai pritaikytą pamokslą. 
Po pamaldų, neturint stovykloje salės, da
lyviai susirinko į šalia esantį viešbutį. Sa
lėje rado visu kruopštumu padengtus sta
lus, papuoštus gėlėmis. Užkandę pradėjo 
šventės minėjimo programą. Apyl. Vald. 
pirmininkas Kazirskis pasveikinęs pakvie
tė girininką Požėlą paskaitai. Prelegentas, 
suminėjęs L.D.K. Vytauto svarbesnius žy
gius ir jo apsivainikavimo Lietuvos kara
liumi tragediją, ilgėliau apsistojo prie šių 
dienų lietuvių uždavinių išeivijoje. Baig
damas pasiūlė pasiųsti sveikinimą bro
liams lietuviams pavergtoje tėvynėje ir re
zoliuciją laisvosioms valstybėms — Ameri
kai, Anglijai, Prancūzijai, prašant, kad 
Lietuvai būtų grąžinta nepriklausomybė, 
bent padedama lietuviams kovoje už lais
vę. „Mes reikalaujame kreipti didžiųjų de
mokratinių valstybių dėmesį į Sovietų Ru
sijos klastą ir neduoti jai galimybės prieš 
laisvąjį pasaulį Lietuvos okupavimo bylos 
užslopinti“.

Pavergtajai tėvynei pasveikinimo žo
džiai:

„Minėdami Lietuvos Tautos šventę Bad 
Zwischenahn — Vakarų Vokietijoje, siun
čiame jums, mieli broliai ir sesės, esan
tiems pavergtoje Tėvynėje, ko geriausius 
linkėjimus ir reiškiame tvirtą viltį į tau
tos laisvės bei nepriklausomybės atstaty
mą. Taip pat lenkiame savo galvas prieš 
tuos, kurie, gindami Lietuvos laisvę nuo 
okupanto, paaukojo savo sveikatą ir gy
vybę“.

Po to kalbėjo V.K.V. Įgaliotinis Šukys, 
papildydamas paskaitininko mintis, Osna
bruecko apylinkės pirm. Žaliukas, Breme
no Br. B. Sruogys, kun. Šarka ir ev. kun. 
Kelleris. Vasario 16 gimnazijos mokiniai 
žaliukas ir Dambrauskaitė pasakė eilėraš
čių. Tai pavyzdys tiems tėvams, kurie ne
pasirodė minėjime su savo vaikais. Ne dy
kai Žaliukas pareiškė, kad savo sūnui lei
do pasakyti eilėraštį ne dėl to, kad jis yra 
jo sūnus, bet kad lietuviai pamatytų, ką 
mums duoda mūsų Vasario 16 gimnazija, 
kuriai mes tiek daug aukų sudedame. Ofi-
cialioji minėjimo dalis baigta tautos him
nu, pagerbus karius-partizanus, žuvusius 
už Tėvynės laisvę.

Neužmirštamą įspūdį padarė viešnia lie
tuvė, atvykusi iš Lenkijos. Atvažiavusi į 
Hamburgą aplankyti savo sergančio bro
lio, jį palaidojusi, atvyko į Bad Zwische
nahn dalyvauti Tautos Šventės minėjime. 
Tolimą ir labai retą viešnią susirinkusiems 
pristatė kun. šarka. Kalbėjo ji trumpai. 
Ji sakė: „Pirmą kartą išklausiau šv. mišias 
lietuviškai. Susižavėjau lietuviškomis gies
mėmis ir tuo, kad čia — Vakarų Vokieti
joje — lietuviai galite laisvai, ramiai susi
rinkti, vieni su kitais susitikti, pabendrau
ti, iškilmingai galite minėti savo tautines 
šventes. Grįžusi Lenkijon, saviškiams pa
pasakosiu, kokią lietuviai čia turite laisvę, 
perduosiu jiems jūsų sveikinimus, ir aš 
gyvenančių Lenkijoje lietuvių vardu jus

Albert Annies amunicija
(Atkelta iš 3 psl.)

išsikvėpusiais, suinvalidėjusiais. šitokius 
mano žodžius jis laiko koliojimusi ir netu
rėjimu argumentų.

Žinau, kad Lietuvoje sąlygos šiek tiek 
pasikeitė, tik negalėčiau pasakyti, kad vi
sur į gera.

O kai dėl visų tų išsikvėpusių ir suinva- 
lidėjusių nepriklausomybininkų, kurie jau 
taikstosi apžioti „Nemuno krašto“ meške
rės kabliuką su maskviniu slieku, tai ką 
gi iš tiesų apie juos reikėtų gera pasakyti? 
Gaila man jų, kad ištižta, bet, kita vertus, 
neturime ko pavydėti ir „Nemuno kraš
tui" visokių paliegėlių. Maža iš siūbuojan
čių lendrelių naudos, ir vargu Vilniaus su- 
siartintojai reikš padėką Annies už tokių 
surankiojimą.

Na, atrodo, visiškai nėra ko kalbėti 
Annies tvirtinimo, kad aš neteisingai 
Lietuvį" laikąs objektyviu ir padoriu, 
ko, jaučio odos nepakaktų surašyti „Euro
pos Lietuvio" tendencingiems ir prasima
nytiems faktams vien iš tų numerių, ku
riuose buvo mano straipsniai. Kadangi 
pats „E. Lietuvis“ nėra didesnis už jaučio 
odą, tai išeina, kad šitas pats palyginimas 
yra tendencingas. Bet ačiū Annies už atvi
rą pasisakymą, šitaip žiūrėdamas į „Euro
pos Lietuvį“, jis išsiduoda, kad tik tary
tum jo vieno skelbiama tiesa.

Bet Annies labiausiai džiaugiasi tuo, 
kad aš neatsakęs jam į jo paskelbtąjį prie
kaištą man, pavadintą „Negražu, kole
gos!" Žinoma, aš galėčiau nutylėti tą prie
kaištą, iš esmės žiūrint, tiesiog smulkme-

dėl 
„E. 
Sa-

PASAULY
— Afrikoje, Basutolande, buvo surastas 

527 karatų deimantas, didumo kaip viduti
niška citrina, ir parduotas už 65.000 svarų; 
savaite anksčiau rastasis 103 ir pusės ka
ratų parduotas už 20.000 sv. (didžiausias 
buvo rastas 1905 m. Transvaalyje, Pietų 
Afrikoje, kuris svėrė 3.106 karatus, buvo 
suskaldytas į 9 dalis ir dabar dar tebepuo-
šia Britanijos karūną).

■— Ispanijai turistai per 1964 m. davė 
daugiau kaip 335 mil. svarų pajamų (38 
proc. daugiau kaip 1963 m.).

— JAV parduoda Indijai papildomai 
500.000 tonų kviečių už 10.570.000 svarų.

— Į Austriją karinių įrengimų patikrin
ti atvažiuoja sovietų krašto apsaugos min. 
marš. Malinovskis.

— Visuomenės nuomones ir žinojimą 
SISISISISISISISISISISISISISISI

LIETUVIŠKAS KRUPNIKAS
Tik ką gavome iš Lietuvos valsty

binės Vilniaus gamyklos Lietuviš
ko Krupniko siuntą.

Labai skanus.
Šis lietuviškas gėrimas parduo

damas bonkose po % litro, origina
liame įpokavime. Stiprumas — 40 
lietuviškų laipsnių. Kaina £2.0,0 už 
bonką arba su pasiuntimu i bet ku
rią D. Britanijos vietą £2.3.0.

Reikalaukite, rašykite: Z. Juras, 
421 Hackney Rd., London E.2.
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sveikinu. Lenkijoje taip nėra. Nors ten gy
vena ir daugiau lietuvių, kad ir už dvide-
šimt kilometrų, mes .vieni su kitais nesi- 
matome, neturime jokių ryšių. Jūs supran
tate...“

Gal viešnia būtų dar ką įdomaus pasa
kiusi, bet... susijaudinusi nutilo. Ir tą aki
mirką man atėjo mintis: kiek būtų džiaugs 
mo ir ašarų, jei šiandien susitiktų akis į 
akį išardytų-išblaškytų šeimų nariai — vy
ras su žmona, motina su vaikais, broliai, 
sesės...

Minėjime buvo pliusų, bet netrūko ir mi- 
nusų.

1. Griežtai protestuoju prieš bet kokį 
pavergtoje tėvynėje lietuvių gyveninio 
liaupsinimą. Požėla savo referate užakcen
tavo, kad, girdi, šiandien Lietuvoje sušvel- 
nėjęs katalikų persekiojimas. Gavęs iš sū
naus laišką, kuris, turėdamas gerą tarny
bą, atlikęs jungtuvių aktą katalikų bažny
čioje. Pacitavo sūnaus laiško ištrauką.

Tikiu, kad Požėla, kaip tikintis tėvas, 
apsidžiaugė sūnaus drąsa priimti moterys
tės palaiminimą bažnyčioje. Bet tai dar
nereiškia, kad Lietuvoje kunigija ir tikin
tieji nepersekiojami. Faktai kalba kitaip. 
Gal ilgai nelaukus iš sūnaus ar iš giminių 
sulauks pranešimą, kad sūnus iš tarnybos 
paleistas, pasiųstas į kolchozą persiauklėti, 
jei ne iš kalėjimo, kur tokius greičiau per- 
auklėja.

2. Mano namai yra maldos namai, pasa
kė Kristus žydų pirkliams ir pinigų mai- 
nininkams. Susukęs pantį, juos visus išvai
kė iš šventyklos. Neleistina šventoriuje, 
tuo labiau bažnyčioje rėkauti, kalbėtis, da
ryti savo tvarką. Niekas neturi teisės susi
kaupusį maldoje asmenį užkliudyti.

Tautos Šventės minėjimas buvo gražus 
ir dalyviais gausus. Tai nuopelnas Ap. 
Vald. Pirmininko Kazirskio, kuriam ir 
kun. Kelleris susirinkime pareiškė padėką.

J. Janonis ■žS

na. Viename mano straipsnių buvo para
šyta, kad Lietuvoje išėjo Jackevičiaus ro
manas „Brandenburgo vartai“, kuris nu
kreiptas prieš mus, pabėgėlius, ir kad „Ne 
muno kraštas“ supažindina mus su tomis 
mintimis, kurios apie tą romaną buvo pa
skelbtos „Tiesoje“. Mūsų skaitytojui gal 
bus net sunkoka suprasti, kur čia glūdi vi
sas reikalas. Annies tvirtina, kad jis pasi
naudojęs Reutlingeno „Eltos“ paskelbtąja 
žinia, o ne vilniškės „Eltos“ ir ne tiesiogiai 
„Tiesa". Tad ką čia būtų reikėję atsakyti, 
dėl ko pasiteisinti prieš Annies, kur jis 
buvo nuskriaustas? Jis, matyt, jaučia 
skriaudą savo politikai, kad nenurodžiau, 
jog jis pasinaudojo ne tiesiog „Tiesa“, o 
per Reutlingeno „Eltą“. Sako, ir kiti laik
raščiai svetur persispausdino tą pačią ži
nią. Vadinas, be reikalo padariau tą prie
kaištą Annies laikraščiui.

Tačiau net ir šiandien negalvotų, kad be 
reikalo būčiau padaręs išimtį Annies laik
raščiui. Savo vidurkelio politikai jis nepa
sinaudojo „Eltos“ bendradarbių surašytai
siais kitų Lietuvoje išėjusių knygų aptari
mais, kurie aiškiau skamba, bet kaip tik, 
būtent, tuo, kuris daugiau kartoja „Tie
sos“ tezes. Kaip dalinis „Nemuno kraš
to“ politikos pasireiškimas man tas rašinė
lis anuomet atrodė būdingas ir dabar tebe
atrodo, taip sakant, tinkamas į visą puokš
tę. Bet Annies, matyt, labai jautrus to
kioms plonybėms. Dėl to dabar galės būti 
patenkintas, kai jau visos smulkmenos pa
sakytos.

■ j

I

E

Johan Kopūstas, Vokietija
i

-------------------------------------------------------- |
tikrinąs sambūris į klausimus, kas yra 
George Brown, gavo ir tokių atsakymų: 
griežikas ksilofonu, žmogus, kuris padėjo 
pabėgti iš kalėjimo traukinio apiplėšimo 
^dalyviui Ronald Biggs, liberalų vadas, žu
vies pirklys, siro Aleco Douglas-Home pa
vaduotojas, populiarus dainininkas; dėl 
siro Aleco Douglas-Home: komedijantas, 
darbiečių politikas, iš profesinių sąjungų 
vadovybės pasitraukęs žmogus; dėl Regi- 
naldo Maudlingo: transporto vedėjas, or
kestro vedėjas, televizijos pranešėjas, žmo-
gus, kuris kalbėjo per televiziją už darbo 
partiją (įdomu, kiek mūsų skaitytojų ne
žino, kas tie vyrai yra?).
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