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ADENAUERIO ERA DAR NEBAIGTA EUROPOS IR AMERIKOS SPAUDOS NUOTRUPOS

Po paskutiniųjų Vakarų Vokietijos par
lamento (Bundestago) rinkimų įvyko 
reikšmingų pasikeitimų naujoje vyriausy
bėje. Ją sudarė vėl kancleris Dr. Adenaue- 
ris. Tik šiuo kartu, be krikščionių demo
kratų, vadinamųjų CDU-CSU, į vyriausy
bę įeina ir liberalai. Vokietijoje vadinami 
FDP. Tačiau ir šios vyriausybės pagrindi
nė linija lieka maža bepasikeitusi.

Rinkinių rezultatai ir pasekmės

Paskutinieji parlamento rinkimai įvyko 
rugsėjo 17 d. Iki tol parlamente visišką 
atstovų daugumą turėjo CDU-CSU. Bet 
prieš minėtuosius rinkimus Vokietijoje ir 
užsieny vyravo įsitikinimas, kad šiuo kar
tu CDU-CSU turimąją daugumą praras. 
Ypačiai ši nuomonė sustiprėjo po rugpiū- 
čio 13 dienos, sovietams pradėjus galuti
nai izoliuoti Vakarų Berlyną; šią būklę 
V. Vokietijos socialdemokratai, vadinami 
SPD, labai vykusiai išnaudojo rinkiminei 
propagandai. Čia ypatingą sumanumą ro
dė Vak. Berlyno vyr. burmistras Willy 
BrandtaS, kaip SPD kandidatas į kanc
lerius.

Tokie spėliojimai pasitvirtino: CDU- 
CSU partija neteko visiškos daugumos. Į 
naująjį Vak. Vokietijos parlamentą tepra
ėjo tik trys partijos, kurios atstovų skai
čiumi pasiskirsto taip: CDU-CSU pravedė 
242 atstovus (gavo 45,4% visų balsų — 
apie 5% mažiau, kaip per ankstesniu rin
kimus); SPD — 190 atstovų (36,2% — 
apie 4% daugiau); FDP — 67 atstovus 
(12,8% — per 5% daugiau!). Didžiausia 
rinkimų laimėtoja išėjo FDP, beveik pa
dvigubindama savo atstovų skaičių ir tap
dama reikšminga trečiąja jėga, ko per rin
kimus ir siekė.

Nors CDU-CSU ir toliau liko stipriausia 
partija, tačiau viena vyriausybės sudaryti 
jau negalėjo. Turėjo sudaryti koaliciją su 
savo užsienio politikai patikimesne FDP.

XXII TSKP SUVAŽIAVIMAS
RAŠO J. GUTAUSKAS

Maskvoje įvyko „komunizmo statybi
ninkų suvažiavimas“. Taip partinė propo- 
ganda pavadino XXII TSKP suvažiavimą.

Iš suvažiavimo negalima buvo laukti 
kokių nors sensacijų, laikant jį partijos 
centro komiteto ir asmeniniu draugo 
Chruščiovo eiliniu teatriniu veiksmu, or
ganizuotu išklausyti jo prakalbų ir pakel
ti rankas vardan naujos TSKP programos.

Faktiškai suvažiavimo dienotvarkė bu
vo nustumta į antrąją vietą. Gyvenimas 
privertė pranešėjus ir dalyvius „diskusi
jose“ prabilti apie tokius dalykus, kurie 
nebuvo pažymėti dienotvarkėj. Kilo nau
jos temos: asmens kulto; Stalino pomirti
nė bausmė; susitvarkymas su antipartine 
grupe, sutriuškinta 1957 metais; Albanijos 
iškritimas iš sovietų bloko; nesutarimai 
su kiniečiais.

Šie penki punktai apibūdina padėtį, su
sidariusią keturiasdešimt ketvirtais metais 
nuo to laiko, kai bolševikai sukūrė Rusi
joj komunistų partijos diktatūrą, teisin
giau jos centro komiteto diktatūrą, o dar 
teisingiau — atvirą ar pris’.ėptą centro ko
miteto pirmųjų sekretorių diktatūrą.

Chruščiovas savo pranešime stengėsi 
įrodyti, kad partijoj Stalino asmens kultas 
ir visos tendencijos šia kryptimi nugalėta. 
Tačiau, jeigu taip yra, tai kam reiktų 
dabar apie tai kalbėti, kai nuo antistali- 
ninio XX partijos suvažiavimo praėjo jau 
penkeri metai. Negalima visą laiką kalbė
ti apie tą patį, ypač kas jau buvo „nugalė
ta“. Matyt, partinėj masėj ir žmonėse par
tijos ir valdžios viršūnėms trūksta ištiki
mybės, kaip tai stengiasi diktatūra pa
vaizduoti. Matyt, Sovietiniai piliečiai vėl 
nujaučia partijos tarpe asmens kulto atgi
jimą. Ar nenuodėmingas čia pats Chruš
čiovas? Suvažiavimo delegatų kalbos ir 
Spaudos pasisakymai nurodo ką kita: sta
lininėmis kulto kopėčiomis Chruščiovo 
kultas kyla aukštyn... Suvesdama sąskai
tas su Stalinu, vadovybė, neatsižvelgdama 
į visą tamsią, neskoningą kovą su nabaš- 
ninko lavonu, nori įrodyti žmonėms, kad 
ji, toji pati valdžia, ir Chruščiovas visai 
netokie... Matyt, diktatūra labai spaudžia
ma iš apačios, kad ji, nesibijodama būti 
viso pasaulio pajuokiama, visomis prie
monėmis stengiasi atsiriboti nuo stalini
nės epochos...

Tai viena reikalo pusė. Yra ir kita: gė
lės, pasirodžiusios ant išmesto iš mauzo
liejaus diktatoriaus naujo kapo, parodo, 
kad „monolitinėj“ partijoj iki šios dienos 
yra Stalino šalininkų. Ir suvažiavime Sta
linui paskirtoji pomirtinė „mirties baus

MEČYS MUSTEIKIS — (ELI)

Abieji partneriai padarė nuolaidas
Tačiau koalicinę vyriausybę sudaryti 

buvo nelengva. Pasitarimai užtruko be
veik du mėnesiu laiko. Ir būtų dar ilgiau 
užsitęsę, jei ne griežta V. Vokietijos pre
zidento H. Luebkės intervencija. Koalici
jos sudarymą ypačiai apsunkino aštrus 
FDP pasisakymas prieš Adenauerio, kaip 
kanclerio, kandidatūrą, čia pasireiškė 
FDP vadų antipatijos Adenaueriui dar iš 
senų laikų. Tačiau Adenaueris pats nesi
traukė, o jo partija (CDU-CSU) jį, kaip 
kanclerį, sutartinai parėmė. Pagaliau FDP 
sutiko su Adenauerio kandidatūra. Bet už 
tai privertė jį padaryti dideles nuolaidas 
kitur, ypačiai naujosios vyriausybės sudė
tyje. Adenaueris šiuo kartu savo kandida
tūrą „išsipirko“ brangia kaina: a) turėjo 
atiduoti FDP žmonėms penkias ministeri
jas, jų tarpe dvi labai svarbias, kaip tei
singumo ir finansų; b) turėjo atstatyti ik
šiolinį užsienio reikalų minister} von 
Brentano ir jo vietoje paskirti FDP priim
tinesnį; c) pats Adenaueris specialiai su
tarta forma turėjo pasižadėti, kad kanc
leriu išbus ne visą kadencijos laiką (ket- 
veri metai). Nors tiksli data nepaskelbta, 
bet manoma, kad Adenaueris pasitrauks 
jau 1963 m. Be to, abi partijos sudarė ko
alicinę tarybą, kurios tikslas yra nuspręs
ti, ar vyriausybės siekimai atitinka abiejų 
partijų liniją.

Koalicinė sutartis
Kad nebūtų nesusipratimų, abi partijos 

sudarė vadinamąją koalicinę sutartį. Joje 
iš anksto nustatyta, kokios linijos turės 
laikytis abi partijos tiek užsienio, tiek vi
daus politikoje.

Užsienio reikalų ir krašto gynybos sri- 

mė“ turi parodyti „staliniečiams“, kad 
nuo šio laiko jie politiškai yra už įstatymo 
ribos ir verčiami paklusti.

Atrodo, jei plenumas, kaip pats Chruš
čiovas pasakė, „visai išaiškino ir sutriuš
kino šią grupę“, tai kokiems galams ją vėl 
kelti aikštėn ir iš naujo dorotis su ja?

Atrodo, kad toks elgesys įtikina, jog an
tipartine grupė ne tik nebuvo „baigiamai 
sutriuškinta“, bet leidžia dar atžalas ir 
verčia apie save galvoti. Jeigu taip, tai su
prantama, kad ją reikia pribaigti. Bet tuo
met aišku, kad partijos pagarsėjęs „mo
nolitiškumas“ yra — mitas. Jei Molotovas 
savo laiške centro komitetui pavadino šią 
TSKP programą antirevoliucine, tai ten
ka suabejoti, kad jo šis žingsnis būtų vie
nišas.

Chruščiovo pasakymas „šiandien mūsų 
partija vieninga, vienalytinė, kaip niekuo
met!“ yra demagoginis melas, kurio užda
vinys — hipnotizuojamai veikti žmones.

Tokią pat „vienalytinę vienybę“ suva
žiavimas parodė ir tarptautiniam komu
nistiniam judėjime. Jau kurį laiką laisvą
jį pasaulį pasiekdavo žinios apie ideologi
niu# nesutarimus tarp sovietų ir Kinijos 
komunistų partijų nesutarimus ir apie 
Albanijos sukilėlišką poziciją „socializmo 
stovykloj“. Štai Chruščiovas, o po jo ir ki
ti suvažiavime pareiškė, kad Albanija nu
krypo nuo lenininio kelio ir varo antiso- 
vietinę politiką...

Suvažiavime aštriai pasmerkta Albani
ja už nukrypimą. Bet ji surado ir netesio- 
ginį užtarėją kinų kompartijos Chou En- 
lajaus asmeny. Jis savo kalboje antialba- 
ninį Chruščiovo pasisakymą pavadino ne
atitinkančiu marksistinio internacionaliz
mo padėties... Tai pareiškęs jis išvažiavo. 
Maža to: jis padėjo ant „didžiojo marksis- 
to-leniniečio Stalino“ kapo vainiką. Tok
sai kiniečių atstovo pasielgimas nebuvo 
numatytas suvažiavimo dienotvarkėje. 
Chruščiovas su Kozlovu, stengdamasis „iš
laikyti veidą“, tik paneigė jo pasielgimą, 
pakaltindami jį nesuprantant marksisti- 
nių-lenininių principų.

Naujos TSKP programos priėmimas So
vietų Sąjungai ir jos gyventojams nieko 
nauja neduoda. Diktatūra lieka. Tai gerai 
parodė ir pats suvažiavimas, iš esmės ne
diskutavęs programos. Ūžtai reikšmingi 
prasiveržimai už dienotvarkės ribų paro
do, kad TSKP „monolitinė vienybė“ ir 
„socializmo stovyklos“ nėra tokie monoli
tiniai dalykai ir gali sukelti tolimesnių 
įdomių įvykių. Be to, dar parodo, kad 
Chruščiovui nebus lengva nusikratyti sa- 
yo dalyvavimo Stalino nusikaltimuose.

tyje abi partijos neturi didelių skirtumų. 
Koalicinėje sutartyje abi partijos pa-
sisako:

1. Už išlaikymą taikos;
2. Laikyti tamprius ryšius su Vakarais;
3. Dar labiau stiprinti NATO;
4. Siekti kuo platesnio ir tampresnio vi

sos Vckarų Europos ūkinio ir politinio ap- 
sijungimo.

Visos Vokietijos apsijungimo ir Berlyno 
klausimais abi partijos pasisako:

1. Siekti visos Vokietijos apsijungimo 
taikiu būdu, užtikrintoje laisvėje, Vak. 
Vokietijos konstitucijoje numatytųjų 
nuostatų ribose;

2. Nepripažinti jokios dalinės vokiečių 
valstybės Rytų Vokietijos — Sovietų zo
nos srityje;

3. Prieš Vakarų Vokietijos ryšių su Ber
lynu silpninimą;

4. Prieš Sovietų Sąjungos ir sovietinės 
Vokietijos kontrolę susisiekimui su Vaka
rų Berlynu;

5. Prieš Vokietijos rytinių sienų nusta
tymą tol, kol nebus sudaryta taikos sutar
tis su visa Vokietija.

Vidaus politikoje CDU-CSU ir FDP 
sutarė:

1. Ir toliau vesti krašte socialinės rinkos 
ūkį;

2. Nekelti mokesčių;
3. Siekti ligonių draudimo reformos, 

kad apdraustieji patys savo įnašu dau
giau prisidėtų prie išlaidų dengimo;

4. Abi pusės pasisako prieš perdėtą dar
bininkų teisių iškėlimą įmonių valdyme;

5. Toliau tęsti suprivatinimą valstybi
nių įmonių, stengiantis sudaryti galimy
bes būti įmonių savininke is (dalininkais) 
kuo platesnėms masėms.

Vidaus politikoje, ypačiai socialinėje 
srityje, daugiau nuolaidų padarė CDU- 
CSU. Jos politika buvo artimesnė socialde 
mokratų linkmei. Bet koalicija juk reika
lauja abipusių nuolaidų. FDP didesnių 
nuolaidų padarė užsienio, krašto gynybos 
srityje, čia sutikdama beveik su visomis 
sąlygomis, kurias statė CDU-CSU.

Rūpesžį kelia Adenauerio sveikata
Nežiūrint abiejų partijų kai kuriais at

vejais Skirtingų nusistatymų, žymesnių 
permainų .Vak. Vokietijos politikoje ne-z 
įvyks. Ypačiai nelauktina reikšmingesnių 
pasikeitimų užsienio — krašto gynybos 
srityje. Krašto gynybos ministeris liko tas 
pats — Straussas. Užsienio reik, ministe
ris Schroederis (taip pat CDU-CSU), iki 
šiol buvęs vidaus reikalų ministeris, yra
žinomas, kaip labai kietas antikomunistas. 
Bet didžiausia garantija V. Vokietijos po
litikai yra pats kancleris Adenaueris. Kol 
jis yra kancleriu, tol pasikeitimų nėra ko 
laukti. Čia jis mokės „susidoroti“ ir su 
nauju partneriu — FDP liberalais.

Kol Adenaueris stovi vyriausybės pry- 
šaky. tol nepasibaigs ir Adenauerio era. 
Era, kurios metu Vak. Vokietija prisikėlė 
iš karo griuvėsių, stipriausiai išvystė savo 
ūkį Vak. Europoje, įsigijo pasitikėjimą 
laisvę mylinčių tautų tarpe ir kartu tapo 
vienu žymiausių Vakarų pasaulio rams
čių kovoje prieš komunizmą.

Adenaueris ne tik išlaiko ikšiolinę V. 
Vokietijos politinę liniją; jis stengiasi su
laikyti nuo nepageidaujamų ekscesų ir 
tris Vakarų didžiuosius. Tai patvirtina 
Adenauerio naujausioji akcija: kelionė į 
Vašingtoną pasikalbėti su prez. Kenne- 
džiu; XII.9. įvykęs pasitarimas su prez. de 
Gaulle Paryžiuje; numatytasis pasikalbė
jimas su Anglijos premjeru ir t.t.

Vokietijoje prisibijoma tik dėl Adenau
erio sveikatos, kurios negalavimai vis pa
sireiškia; prisibijoma, kad Adenauerio 
eros nenutrauktų jo senatvė.

DIDŽIOJI BRITANIJA NEPRIPAŽĮSTA

PABALTIJO VALSTYBIŲ OKUPACIJOS

Numatomos derybos dėl Berlyno tarp 
Vakarų ir Rytų sukėlė pagrįstą susirūpini 
mą Europos pavergtų tautų tarpe. Tose de 
rybose neišvengiamai turės būti pa’iesti ir 
tų tautų reikalai. Pabaltijo kraštai turi 
daugiausia pagrindo susirūpinti savo liki
mu, ypač po pasklidusių gandų iš anapus 
Atlanto, esą, Vakarai pasiruošę pripažinti 
Pabaltijo Valstybių okupaciją už Sovietų 
nuolaidas Berlyno derybose. Spėjama, kad 
tie klausimai taip pat buvę svarstomi per 
paskutinį Amerikos Prezidento ir D. Bri
tanijos Min. Pirmininko susitikimą Ber- 
mudoje.

Britų Lietuvių Taryba (lietuvių, D. Bri
tanijos piliečių, organizacija) pasistengė 
išaiškinti tuo reikalu tikrą padėtį ir ji 
buvo užtikrinta, kad D. Britanijos vyriau
sybės nusistatymas Pabaltijo Valstybių 
aneksijos klausimu yra nepasikeitęs nuo

Geriausiai suprantama
kalba

Amerikiečių „N.Y. Herald Tribūne“ 
rašo:
„Žinoma, ne koks nors atsitiktinumas čia, 
kad amerikiečių pajėgos Europoje papildo
mos dar 6.000 karių, kai mūsų ambasado
rius Maskvoje LlewellynaS E. Thompso- 
nas susitikinėja su sovietų užsienių reika
lų ministeriu Andriejum Gromyku, tirda
mas galimybes sutvarkyti Berlyno klau- 
mui. šeši papildomi tūkstančiai karių 
Europoje maža reikšmės teturės ginkluotų 
pajėgų persvarai. Bet jie visiškai aiškiai 
Simbolizuoja pasiryžimą nesileisti išstum
ti iš Berlyno. Apskritai, diplomatiniai ban
dymai vykdomi, kariškai stiprinamasi. Ku 
ris atvejis žada geresnes išdavas, dar nie
kas negali pasakyti. Bet abu tie dalykai 
kartu prie to vaizdo, kuris rodo energiją, 
pasiryžimą ir tikslingumą, prideda dar vie 
ną, kuris ir rusams turėtų būti supran
tamas*.

KLAIKI PARAMA
Dėl Gvinėjos Afrikoje, kurią rusai no

rėjo paskubom susovietinti, „The Wash
ington Post“ rašo:

„Kol nėra pagrindo kokioms nors aiš
kesnėms viltims, įdomu tik bus stebėti, kas 
vyksta tame krašte, kuris įsigijo patyrimo, 
kad Sov. Sąjunga turi savo biauriuosius 
rusus“.

Minėdamas Mikojano skubią kelionę į 
Gvinėją, „The Guardian“ pažymi: „Lap
kričio ir gruodžio mėnesių įvykiai, kaip 
atrodo, pastatė j pavojų jos santykius su 
sovietiniu bloku, tačiau ne jos marksizmą 
ar neutralizing. Mokytojų nepasitenkini
mas atlyginimais, Susijęs su atvira komu
nistine agitacija, davė pagrindo riaušėms 
mokyklose, o to pasėka — išvarytas sovie
tų ambasadorius. Tai yra padėtis, kurią 
Mikojanas turės atitaisyti“.

Bet laikraštis, aptardamas padėtį Gvi
nėjoje, nurodo dar: „Komunistai dosniai 
teikė paramą .bet gera jos dalis nuėjo nie
kais, kaip, sakysim, atsiųstieji tūkstančiai 
išeinamosioms sėdynių tokiam kraštui, ku 
rio tik sostinė teturi vandenį“.

PAPUASŲ NIEKAS NEKLAUSIA
„The Guardian“ rašo:
„Prezidentas Sukamo vakarinę Papuą 
įskelbė Indonezijos provincija ir paskyrė 
i gubernatorių ir kitus aukštuosius parei

P Sej\tynioS
PORTUGALIJA PRIEŠ J. TAUTAS IR 

BRITANIJĄ
Portugalijos min. pirm. Dr. Salazaras, 

pasmerkdamas Indiją, kuri užėmė Goją, 
pagrasino, kad jo kraštas pasitrauks iš J. 
Tautų ir peržiūrės ilgų amžių sąjungą su 
Britanija, ar ten dar kas nors esminga 
likę.

Britai nepadėjo Portugalijai ginti Gojos, 
net nedavė leidimo pasinaudoti aerodro
mais kolonijose.

AKIS UŽ AKĮ
Amerikiečių pareigūnai neįsileido į sa

vo Sektorių Berlyne sovietų komendanto 
pik. Solovievo.

Tai buvo atsilyginimas už tai, kad R. 
Berlyno policija neįsileido su amerikiečių 
komendantu gen. Watsonu važiavusių 3 pa 
lydovų.

NENORI BŪTI TIKRINAMA
Rodezijos Federacijos vyriausybė paskel 

bė pareiškimą, kad jai nepriimtinas pasiū
lymas leisti J. Tautų stebėtojams tikrinti 
pasienyje, ar nesiunčiami ginklai į Katan- 
gą. Rodezijos vyriausybė buvo apkaltinta 
ginklų siuntimu.

Bet vyriausybė pasiūlė pakviesti J. Tau
tų generalinį sekretorių U Thantą tartis.

KARINGAI NUSITEIKUSI INDIJA
Vyriausybę sudarančios kongreso parti

jos pirmininkas Reddy pasiūlė nariams 
įsipareigoti reikalą išlaisvinti Indiją nuo 
kiniečių ir pakistaniečių, kaip buvę pada
ryta su portugalais.

Kinija klystanti, jei ji galvojanti pašilai 
kyti Ladako provincijoje užimtas Indijos 
žemes. Nepriimtina Indijai esanti ir ta sie
na Kašmire, kuri ją skiria nuo Pakistano.

1946 metų, kada tų kraštų aneksija buvo 
tik de facto pripažinta.

Jos Didenybės Vyriausybės politika ir 
šiandien tebėra ta pati: nepripažinti de 
jure Pabaltijo Valstybių aneksijos.

British Lithuanian Council,
55, Ringmer Avenue, London, S.W.6 

gūnus. Kadangi ten dar tebėra olandai, 
tai toks skubotumas gali priminti generolą 
Kassemą, kuris praeitais metais yra pasky 
ręs Kuwaitui gubernatorių“ (o Kuwaitas 
dar ir dabar tebėra nepriklausomas).

„The Milwaukee Journal“ rašo:
„Liūdnas dalykas, kad vakarinio Irijano 

papuasai dar nėra pajėgūs patys valdytis. 
Bet taip pat tikras dalykas, kad Sukamo, 
kuris nesugeba net savo krašto valdyti, 
netinka būti nė papuasų valdytoju, jeigu 
jis net ir turėtų teisę bandyti, nors jis ir 
jos neturi“.

Bet „The Guardian“ nurodo: „Iš tikro 
papuasams atitinkamu metu turėtų būti 
leista patiems nuspręsti savo vietą pasau
lyje, o ne indoneziečiams tai atlikti už 
juos, Su kuriais jie neturi nei rasinių, nei 
istorinių ryšių*'.

KUO GYVA ULBRICHTO VALDŽIA?
„N.Y. Herald Tribūne“ rašo: „...Rytų 

Vokietijos vadas Walteris Ulbrichtas atli
ko tai, ką iš tiesų reikia laikyti nuosta
biausia savo silpnumo ir vergiškumo iš
pažintim, kokia tik iš viso yra į viešumą 
prasiveržusi bet kuriai sovietų marionetei. 
Straipsnyje, kuris pasirodė nė vokiečių 
spaudoje, bet Maskvos „Pravdoje“, Ul
brichtas iš tiesų patvirtina, kuo Vakarai 
kaltina jį ir jo režimą. Pirmų pirmiausia, 
jis pripažįsta, kad jo režimas buvo įkurtas 
ir yra palaikomas rusų durtuvais. Jis taip 
pat išpažįsta, kad... Berlyno siena buvo 
pamūryta ne nuo šnipų gintis, bet darbi
ninkams sulaikyti. Pagaliau jis pripažįsta, 
kad, kai tiek daug darbininkų iš Rytų 
Vokietijos pasitraukė į Vakarus, jo mario
netinė valstybė atsidūrė pavojinguose 
ekonominiuose sunkumuose“.

ATSIJOJAMI ĮVYKIAI
. Pradėdama N. Metus, „N.Y. Herald Tri
būne“ rašo: „Iš tiesų, kai istorikai žvilgte
rės atgal į 1961 metus, jiems mažiau terū
pės tokie dalykai, kaip krizė Kuboje ir vai 
dai Konge, negu pirmasis žmogaus bandy
mas prasiveržti pro erdvės ribas. Gagari
nas ir Titovas, šepardas ir Grissomas — 
ir tos pelės, tie šunes ir beždžionės, kurie 
buvo skraidinami prieš juos, ilgiau išliks 
atmintyje, kai Castro ir Lumumba seniai 
jau bus nuėję užmarštin“.

DIENOS -|
80.000 LAIŠKŲ

Amerikos Lietuvių Tarybos pietinės Ka 
lifornijos skyrius prieš kurį laiką išspaus
dino atsišaukimus, kad būtų rašomi sena
to ir kongreso užsienių reikalų komisi
joms laiškai, paremiantieji Liscomb-Ku- 
chel rezoliuciją, reikalaujančią J. Ameri
kos Valstybes iškelti Pabaltijo kraštų klau 
simą Jungtinėse Tautose.

Tokių laiškų jau gauta komisijose 80 
tūkstančių.

NAUJAS LLK PREZIDIUMAS
Lietuvos Laisvės Komitetas kas metai 

perrenka savo valdžią. Pernai buvo išrink 
ta lapkričio pradžioje. Šiemet buvo per
rinkta gruodžio 4 d. Pirmininku perrink
tas V. Sidzikauskas, sekretorium —Dr. A. 
Trimakas, iždininku — M. Brakas.

MIRĖ REGINA SIDZIKAUSKIENĖ
(E) Gruodžio 24 d. New Yorke mirė Re

gina Sidzikauskienė, min. V. Sidzikausko, 
Lietuvos Laisvės Komiteto ir liet, delega
cijos PET Komitete pirmininko žmona.

Lietuvos Laisvės Komiteto Pirmininką 
VACLOVĄ SIDZIKAUSKĄ, 

jo mylimai žmonai mirus, 
nuoširdžiai užjaučia

DBLS Valdyba

Gruodžio 23 d., 9 vai. vakare, staigiai 
mirė 

A.A. HERTA BARTAŠIENĖ.
Nuoširdžiai dėkoju visiems lietuviams, 
dalyvavusiems mano mylimos žmonos 

laidotuvėse.
Dėkoju už gėles, vainikus ir kitą 

paramą.
Palaidota 1961 m. gruodžio 30 d. 

Addleatone kapinėse.

Zigmas Bartašius
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ISTORIJOS PĖDSAKAIS
DIDŽIAUSIOJI KULTŪRINĖ VAGYSTĖ LIETUVOJE

RAŠO DR. J. DEVEIKĖ

XVI-siS amžius, davęs didžiausio pasi
aukojimo, nepaprasto patriotizmo, tauti
nės sąmonės ir didelio proto žmonių, išsi
skyrė taip pat ir nemažu kiekiu labai įdo
mių ir dėmesio vertų įvykių, o tarp jų 
didžiausia kultūrine vagyste, kokią tik ka
da Lietuva, o gal net ir Europa žinojo.

Tautinis susipratimas, meilė savajai 
kalbai, savajai tautai reformacijos iškel
tųjų šūkių dėka ėmė ir Lietuvoje reikšti 
savo reikalavimus, o tuo pačiu kilo noras 
geriau pažinti savo tautos praeitį, pasi
skaityti apie ją. Juo labiau tas noras buvo 
pagrįstas, nes visi kaimynai, net lenkai, 
turėjo jau surašytas savo istorijas.

Strikauskas Martynas (gimęs 1547 m., 
miręs apie 1582 m. išgyvenęs apie 35 me
tus) iki šiandien neabejotinai yra pats di
džiausias Lietuvos istorikas, parašęs la
biausiai patriotinę mūsų istoriją. Gimęs 
Lenčicos žemėje, būdamas iš mažens labai 
silpnos sveikatos, atsidavė mokslui ir įsi
gijo aniems laikams labai didelės kultū
ros, nors vis dar nėra nustatyta, ar buvo 
baigęs universitetą ir ar iš viso jame yra 
buvęs. Buvo, be to,'dar puikus braižytojas 
ir geras piešėjas; nors nėra žinoma, kas 
buvo jo mokytojai. Neabejotinai turėjo 
būti bent vienas jų didelės kultūros žmo
gus ir, be to, labai daug keliavęs. Juk ša
lia tų žinių, kurių savamoksliškai negali
ma įsigyti, ypač braižymo, Strikauskis tu
rėjo nępaprastą pamėgimą keliauti.

Didžiausią savo sąmoningo gyvenimo 
dalį praleido Lietuvoje, anuomet labai di
delėje valstybėje, iš kur, be to, netruko 
jam progų pakeliauti ar į Lifliantus, ar 
net nuvykti gana toli j Maskvos teritori
ją, jau nekalbant apie visas vienokia ar 
kitokia. proga lankytąsias vietoves Lietu
voje. Atvyko jis į Lietuvą turėdamas apy
tikriai dvidešimt dvejus metus ir buvo 
priskirtas kaip braižytojas prie Vitebsko 
įgulos, kuriai tuo metu vadovavo narsus 

"■TW • • A. MERKELISPasroviui
(PIRMASIS SKYRIUS IŠ A. MERKELIO 1958 M. PARAŠYTOS PLAČIOS VINCO KUDIRKOS BIOGRAFIJOS).

5.

Numalšinus 1863 m. sukilimą, Lenkijos Karalystės 
autonomija buvo panaikinta, paverčiant Lenkiją papras
ta Rusijos provincija, valdoma Varšuvos generalguber
natoriaus. Rusų valdžia, norėdama Lenkijoje susilpninti 
dvarininkus ir labiau įsiteikti valstiečiams, 1864 m. išlei
do įstatymą, kuriuo visi valstiečiai pripažįstami teisėtais 
savo dirbamosios žemės savininkais be jokių jos išpirki
mų, o tie, kurie tuo metu žemės neturėjo, jos gavo bent 
po tris dešimtines (šešius margus) iš valstybinių, bažny
tinių ir konfiskuotų dvarų. Kadangi tarp Užnemunės, 
tuomet priklausančios Lenkų Karalystei, ir Lietuvos bu
vo gaudus ryšys, tai, 1863 m. sukilimą malšinant, ji buvo 
pavesta Muravjovui, ir jis čia taip pat pravesdino vals
tiečiams palankią pobaudžiavinę žemės reformą, o iš 
valsčiaus savivaldybių išvijo dvarininkus, čia sau susi
sukusius valdžios lizdelius.

Užnemuniečiai, arba suvalkiečiai, keliasdešimt metų 
anksčiau tapę laisvais valstiečiais ir vėliau gavę žemės 
nemokamai, gyvendami kultūringesnių, negu rusai, prū
sų pašonėj ir daug ko iš jų galėdami pasimokyti, grei
čiau negu kiti lietuviai ūkiškai atkuto, pradėjo skirsty
tis viensėdžiais, pažangiau ūkininkauti, vaikus į mokslus 
leisti. Ir nenuostabu, kad daugiausia iš čia kilo pirmųjų 
lietuvybės žadintojų, aušrininkų ir varpininkų.

Caristinės Rusijos imperialistai, stengdamies savo gro
buoniškus tikslus savotiškai suprantama teise pridengti, 
skelbė, kad senoji Lietuvos valstybė buvusi rusiška ir to
dėl lenkai negali į jos žemes pretenduoti. Svarbiausias 
slavofilų argumentas įrodyti buvusios Lietuvos valstybės 
rusiškumui tas, kad ji savo valstybiniams reikalams bei 
raštams vartojusi rusų kalbą, nors iš tikrųjų buvo varto
jama ne rusų, bet gudų kalba. Šiam argumentui iškelti ir 
stiprinti slavofilai mokslininkai akiplėšiškai klastojo 
Lietuvos praeitį daugiausia tam, kad nuneigtų lenkų tei
ses į ją.

----- 0-----

žytynės dėl Lietuvos likimo buvo viena iš svarbiausių 
priežasčių, žadinusių lietuvių tautinę sąmonę, skatinusių 
ir įgalinusių juos žengti savu lietuvišku keliu.

Lenkybė Lietuvoje per keletą amžių buvo stipriai 
įleidusi šaknis, bajorai ir Katalikų Bažnyčia buvo jos 
didžiosios, rodos, nesugriaunamos atramos, tačiau rusų 
valdžios pusėje buvo jėga, kurią ji naudojo be skrupu
lų, griaudama tas atramas. Vykdydama savo grobuoniš
kus kėslus, rusų valdžia smarkiai naikino visa tai, kur, 
jų manymu, Lietuvoje reiškės lenkų įtaka. Pirmiausia 
panaikino parapijines mokyklas, vietoj jų steigdama ru
siškas valdžios mokyklas, gimnazijas surusino.

Ligi baudžiavos panaikinimo gimnazijose tebuvo 
mokomi tik bajoriukai, o vienas kitas baudžiauninko 
vaikas į jas tepraSmukdavo tik nusipirkęs ar šiaip ku
riuo kitu būdu įsigijęs bajorystės pažymėjimą. Dabar 
rusų valdžia, silpnindama bajorų įtaką ir stengdamasi 
rusinti valstiečius, ir jų vaikams plačiai atvėrė duris į 
gimnazijas. Lietuvą užsimota planingai, nors ir nesėk
mingai rusinti. Tie Lietuvos rusinimo kėslai tiek toli sie
kė, jog Mykolo Muravjovo buvo parengtas, o jo įpėdinio 
Vilniaus generalgubernatoriaus Konstantino Kaufmano 
1865 m. rugsėjo 6 dienos įsakymu įvykdytas lietuvių 
spaudos draudimas lotyniškomis raidėmis.

Jėga temdo protą, ir, ją besaikiškai naudojant, ne- 
bepaisoma, kad smurtas sukelia priešingas jėgas, kurios 
išaugusios pražudo ir patį smurtininką. Baudžiavon pa
jungti valstiečiai rusų valdžios galią skaudžiau pajus
davo tik tuomet, kai jų suaugę sūnūs būdavo gaudomi į 
rekrutus, iš kurių jų dažnas tik po 25-rių metų besugrįž- 
davo paliegusiu seneliu baigti gyvenimo ir amžinam po
ilsiui atgulti į gimtinės kapelius. Ponai rusų valdžiai pa
dėdavo rekrutus gaudyti, ponai, kartais nebegalėdami 
sutramdyti įšėlusių savo mužikų baudžiauninkų, kviesda- 
vos talkon kazokus, kurie, jų gerai pavaišinti, čaižydavo 
bizūnais baudžiauninkų kupras, surambėjusias nuo sun
kaus darbo ir atbukusias nuo beatvangio ponų į jas laz
domis tvojimo.

Kadangi lietuvių kultūra nuo rusų skirtinga ir daug ar- Baudžiauninkams ponas, jo pakalikas žandaras ar ku- 
timesnė lenkų, keletą amžių nelaimingai lietuvių likimą ris kitas klusnus rusų valdžios tarnas buvo abu labu to- 
unijos saitais suraizgiusių su savuoju, tai slavofilai bu- kiu, lyg paties likimo skirtu jų sprandais jodinėti. Ru- 
vo įsitikinę, ir, žinoma, nebe tam tikro pagrindo, kad dėl sas, numetęs poną nuo baudžiauninko sprando, pats ant 
Lietuvos lenkėjimo daugiausia esą kalti bajorai ir Kata- jo žergė ir norėjo, kad jodomas valstietis linksmai, pagal 
Ūkų Bažnyčia. Tad, jų supratimu, sunaikinus bajorų ga- jo dūduojamą dūdelę šoktų. Su pono jodinėjimu ant sa
lią, ūkiškai Sustiprinus jų engiamus valstiečius ir griež- vo sprando mužikas baudžiauninkas jau buvo apsipra
tai suvaržius jiems didelę įtaką darančią katalikybę, veL tęs, Su savo sunkia dalia susigyvenęs, lyg jis būtų, tik 
kiai būsią galima lietuvius surusinti. Nei lenkai, nei ru- tam sutvertas, kad sunkiai, be atvangos dirbtų, o ponas 
sai, siekią kaip galima greičiau ir galutinai pasisavinti iš jo kruvino prakaito lobtų ir lėbautų. Nemaištavo die- 
lietuvius, juos nutautinant, dar tuomet nebuvo tiek vobaimingas baudžiauninkas, nes kiekvienas sekmadie- 
įžvalgūs, jog pramatytų, kad ir jų grobiamasis taip pat nis ir šventadienis jį su ponu suvesdavo į tą pačią baž- 
gali panorti savąjį likimą savarankiai spręsti ir jo spren- nytėlę. Tai kas, kad ponas už grotelių arčiau Dievo stū
mimas daugiausia gali būtį lemiąs. Rusų su lęnkąįs vąr- lo putliai klauptoje Sėdėdavo, o jis, toliau nuo altoriaus

perklupęs, dėkodavo Dievui už vargus ir retas džiaugs
mo prošvaistes. Ponas ir mužikas baudžiauninkas juk 
melsdavosi į tą patį Dievulį, kuris juodviem tokį nevie
nodą likimą buvo skyręs.

Rusų valdžios pastangas rusinti ir pravoslavinti jau 
laisvas valstietis pasitiko ne tik su aiškiu nepasitikėji
mu, bet ir Su neslepiamu pasibiaurėjimu, kaip kokio 
velnio išperos kėslus jo sielai pagrobti. Lietuvis,- paju
tęs tuos rusi; kėslus, pasišiaušė, kaip ežys, netikėtai šuns 
užkluptas.

Rusams pradėjus Lietuvoje savo piktas užmačias 
griežtai ir žiauriai vykdyti, lietuvis valstietis, tai maty
damas, nerimavo ir būkštavo:

— Jei jau dabar taip, tai kas bus toliau? — galvojo 
valstiečiai, stebėdamiesi dėl to, ką rusai daro jų krašte.

Nelaimingai pasibaigus 1863 metų sukilimui, Mu
ravjovas 32 bažnyčias, 52 koplyčias ir apie 20 vienuoly
nų, tariamųjų „lotyniškos lenkiškos propagandos lizdų 
ir sukilimo šaknų“, uždarė, naujas bažnyčias statyti ir 
senas remontuoti uždraudė, bažnytinių procesijų ir viešu 
pamokslų nebeleido, kunigų veikimą suvaržė, ir į dvasi
nes seminarijas nebebuvo galima stoti be valdžios lei
dimo.

Muravjovo rūstybės neišvengė net gausūs Lietuvos 
kryžiai ir rūpintojėliai, gyvi ir iškalbingi sielvartingos 
lietuvio būties palydovai. Juos lietuviai statė ne tik ka
pinėse ant velionies kapo, bet ir savo sodybose, ir lau
kuose, ir pakelėse, ir paupiuose prie tiltų, ir pamiškėse 
prie šimtmečių ąžuolų kabino Rūpintojėlį ar Sopulingą
ją Dievo Motiną, atžymėdami skaudžius įvykius, prašy
dami Aukščiausiojo gausių malonių, laukų derliui palai
mos, atitolinti nelaimes ir daugeliui kitų intencijų, kad 
gyviesiems vargeliai būtų lengvesni, o įnirusiems amži
nasis atilsis ir Dievo gailestingumas. Kapinių, sodybų ir 
pakelių kryžiai, pagal paskirtį įvairūs savo forma, siejo 
lietuvio vargingą šios žemės kelionę su laukiamąja amži
na dangaus palaima. Jie ne tik gilaus bei nuoširdaus lie- Į 
tuvio religingumo didžiai prasminga išraiška, bet ir jo 
grožio išsiilgusios sielos ryški kūrybinių polėkių ato- 
švaistą. Lietuvis į juos žvelgia pagarbiai, pro juos eida
mas ar važiuodamas visuomet nusiimdavo kepurę.

Bukapročiui Muravjovui, atsiųstam valdyti Lietu
vos, kurios žmonių jis nepažino ir jų lūkesčių nesuprato, 
atrodė, kad kunigai tyčiomis tiek daug kryžių pristaty- 
dinę, norėdami pabrėžti krašto katalikiškumą ir jo nuo 
pravoslaviškos Rusijos motutės skirtingumą. Tad jis be 
valdžios leidimo uždraudė statyti kryžius, o leidimas bu
vo numatytas duoti tik tokiems kryžiams, kurie aiškiai 
ešą skirtingi religiniams tikslams, o ne „lenkiškajai pro
pagandai“. Tačiau daugumas rusų valdininkų, tokių pat 
bukapročių, kaip ir jų viršininkas Muravjovas, viską kas 
katalikiška laikė jau ir lenkiška bei priešvalstybiška ir 
dažnai neleisdavo kryžių statyti net kapinėse. Tik lie
tuviai nepabūgo to draudimo ir kryžius ir toliau statė 
slapta, naktimis, jei buvo reikalas, papirkdami gobšius 
valdininkus.

(Bus daugiau)

ir inžinerijos mene nusimanąs italas 
Guagnini (gimęs 1538 m.).

Jaunasis Strikauskis, kurio viršininkas 
buvo Lietuvoje, kaip ir jis, svetimas žmo
gus, atrodo, nepaprastai prisirišo prie 
Guagninio. Tik įsivaizduokime ilgus žie
mos vakarus, prie menkos šviesos ar prie 
židinio praleistus pasikalbėjimuose, ku
rių metu vienas pasakojo apie savo gim
tąją Veroną ir Italiją, o kitas apie savo 
gimtąjį kaimą ir Lenkiją. Turėjo nemaža 
ir apie Lietuvą kalbėti ir taip, kaip tik 
moka kalbėti svetimšaliai apie tą kraštą, 
kuris juos priglaudė ir davė duoną.

Strikauskas visą savo laiką ir visą pini
gą skyrė istorinei medžiagai rinkti. Kas 
šiandien suskaičiuos, kiek kartų, džiaugs
mu nesitverdamas, dalydavosi paskuti
niaisiais savo laimėjimais, kokia nors 
nauja žinia arba nauja išvada, kurios bu
vo prieita derinant, gretinant jau žinomą 
medžiagą. Kaip jis turėjo džiaugtis, kad 
rado žmogų, kuris domėjosi tuo, kas jam 
buvo mieliausia, brangiausia! Kaip pats 
tvirtino, buvo Surinkęs tiek medžiagos, 
kad tik vežimas galėtų pavežti. Jai nura
šyti turėjo nemaža talkininkų. Guaginis, 
be abejo, lankė juos, stebėjo jų rašymą ir 
kartu su Strikauskiu džiaugėsi, kad dar
bas eina sparčiai pirmyn, vartė jau turi
mąją medžiagą, nes tikriausia, kaip valdi
ninkas, išbuvęs kelerius metus Vitebske, 
turėjo pramokti lietuvių ir slavų kalbų.

Taip tame bendravime augo ir brendo 
jų abipus draugystė ir pasitikėjimas vie
nas kitu.

Mirus Žygimantui Augustui 1572 m., 
visų gandų ir neramumų akivaizdoje, ku
rie kilo pirmųjų rinkimų išvakarėse, Stri
kauskis vyko Lenkijon. Kelionė! Kaip ir 
kiekviena kelionė anais laikais, ši irgi la
bai pavojingas dalykas, tad nieko nuosta
baus, kad Strikauskis, palikdamas Lietu
vą, žinodamas, be to, kokia jo Sveikata 
menka, pavedė jau paruoštąjį spausdinti 

veikalą Sarmatae Descriptio, kaip ir visus 
kitus, Guaginio globai. Ko gera, išvykda
mas prašė, kad jeigu su juo kas atsitiktų, 
padaryti visa, kad bent jo paruoštieji vei
kalai išvystų dienos šviesą.

Jo kelionė užtruko apie dvejetą metų 
(1574-1576), nes, kaip diplomatinės misi
jos narys, vyko Turkijon ir vien šioje ke
lionėje užtruko apie metus.

Jam grįžus Vitebskan, atrodo, nei jo 
draugiški, jausmai Guagniniui, nei visiš
kas pasitikėjimas juo nepasikeitė. O Gua- 
gninis?

O Guagninis tuo metu, kai Strikauskis 
rizikavo net savo gvyybe, važiuodamas 
padėti taikos sudaryti ir abiems valsty
bėms pasitarnauti, Guaginis kopijavo jam 
patikėtąjį veikalą ir susirašinėjo su leidė
jais, kaip tą veikalą leisti. Kas baisiausia, 
vykdydamas tą baisiausią ir šlykščiausią 
vagystę, vaidino bičiulį ir apgaudinėjo 
Strikauškį. Jau 1577 m. Sarmatiae Des
criptio pasirodė Krokuvoje su Guaginio, 
kaip autoriaus, pavarde.

Strikauskis pakėlė labai didelį triukš
mą. Juo lengviau jam buvo tai padaryti, 
nes visa Vitebsko įgula domėjosi jo dar
bais ir daug kas buvo matę patį veikalą. 
Visi bajorai, ypač Pacas, labai griežtai 
reagavo. Anais laikais, jeigu žinios ir kiek 
lėčiau keliavo, tai buvo ilgiau nagrinėja
mos, diskutuojamos ir galvoj e. pasilaiko
mos. Visa Lietuva subruzdo. O Guagninis? 
Jis nesiteisino, neprieštaravo. Ko gera, 
jam visi save gerbią bajorai, ypač lietu
viai patriotai, nugarą rodė, rankos jam 
nepadavė. Labai greit jis iš Vitebsko pra
dingo, ar buvo atleistas be teisės grįžti 
Lietuvon, ar pats pabėgo, bijodamas net 
fizinių baudžiamųjų priemonių, bet tai 
kol kas nėra tiksliai nustatyta. Nors mirė 
senyvas (1614 m.), niekad nieko daugiau 
neparašė, tik Sarmatiae Descriptio buvo 
paskutinėse laidose kiek praplėtęs ir kelis 
kartus dalimis ir net ištisai perspausdi
nęs, kas nežinančiam sudarytų įspūdį, lyg 
jis būtų buvęs kelių veikalų autorius.

Strikauskio stilius toks mielas, toks 
sodrus, veikalas persunktas nepaprasta 
meile Lietuvai ir toks turtingas pagarba 
mūsų protėviams, kas trykšta beveik iš 
kiekvieno jo Kronikos (išleistos 1582 m.) 
puslapio, o „Sarmatiae Descriptio“ Guag
ninio perdirbtas, atrodo lyg aiškios, bet be 

sielės kareivinės. Baisiausia, kad Lietuvos 
didingos jau aniems laikams praeities, tos 
gausybės su Lietuvos praeitimi susijusių 
smulkmenų Guagninio perdirbime nerasi
me. Taigi Guagninio šlykščioj! vagystė 
yra ne tik nusikaltimas prieš Strikauškį 
(tai, ko gera, jį pakirto ir sutrumpino jo 
gyvenimą). Dar baisesnis nusikaltimas 
lietuviškai kultūrai. Per jį mes netekome 
daug žinių, tarp kurių svarbiausioji tai 
netikrumas dėl mūsų XIV amž. valdovų, 
Algirdo ir net Mindaugo portretų. Bet 
apie tai kitą kartą.

Vienas tėra pateisinimas, kad jis buvo 
svetimšalis, jam Lietuva buvo tik darbda
vys, o dėl lietuviškosios kultūros jam bu
vo nei šilta, nei šalta. Vienu tik tenka pa
sidžiaugti, kad tokio asmens lietuvių 
tauta nėra davusi.

O sukeltasis Strikauskio garbę, jo auto
riaus teises ginant triukšmas taip plačiai 
pasklido, taip įaugo į žmonių kaulus ir pa
sąmonę, kad iki šiol niekas nedrįso eiti 
Guagninio pėdomis.

SPAUDOS 
NAUJIENA

„ŠALTINIO“ NR. 1 SUTINKANT

Organizacijos, draugijos, sambūriai ieš
ko būdų ne tik savo nariams prieinamiau
siai apšviesti, bet ir prijaučiantiems ar ir 
atokiau stovintiems supažindinti su savo 
užsimojimais, darbais ir pasiekimais. Pato 
giausia, be abejo, tam reikalui yra spau
da.

Toks reikalas bus paskatinęs pradėti 
leisti kun. S. Matulio, MIC, redaguojamą 
dvimėnesinį „šaltinį“, kurio pirmasis nu
meris išėjo prieš šventes, kaip katalikiš
kos ir tautinės minties laikraštis.

Kadangi čia pat Londone išeinąs „Eu
ropos Lietuvis“, rodos, ir tautinę mintį pa 
laiko ir nėra kuo nors antikatalikiškas. ga 
lėtų kilti klausimas, ar būtų reikalo dar 
turėti kitą, skirti jam pagaminti energijos 
ir laiko. Juo labiau, kad „Europos Lietu
vis“ vis dėlto gali dar būti spaustuvėje 
dauginamas. Be to, nemaža „Šaltinio“ ben 
dradarbių yra ir „Europos Lietuviui“ ligi 

šiol talkinę (tikėkimės, kad ir toliau tal
kins). šitaip žiūrėdami, galėtumėm pradė
ti galvoti, kad tai yra jėgų skaldymas (kai 
kas taip ir galvoja). Bet manytumėm, kad 
į kiekvieną naują pasireiškimą reikėtų žiū 
rėti taip, kaip jau pradžioje esame pažy
mėję. Kun. S. Matuliui atvykus į Londo
ną, susiorganizavo D. Britanijos ateitinin
kai, katalikiška organizacija, ir štai ji tu
ri savo išraišką „Šaltinyje“. Jeigu būtų rei 
kalo naudotis palyginimais, tai štai gi eilę 
metų D. Britanijoje ėjo kun. J. Kuzmickio 
leidžiamas dailus „Žibinto“ žurnalas. Di
džioji jo medžiagos dalis buvo religinė, 
kaip dabar „šaltinio“. Taigi „Šaltinį“ rei
kėtų laikyti „Žibinto“ įpėdiniu, tik šįkart, 
tur būt, jau su visu organizaciniu užnuga
riu ir su viltim, kad paramos visada pa
kaks.

Šitaip žiūrėdami, „Šaltinį“ ir sveikina
me. Tik mums rodos, kad visiškai be jokio 
reikalo leidėju rašoma, kaip mus infor
muoja, jau mirusi organizacija.

Antras dalykas —tai rotatorinė spauda. 
Kai prisimename gražų „Žibintą“, tai, aiš
ku, norėtumėm, kad toks pat gražus būtų 
ir „šaltinis“. Dabar matyti, kad labai daug 
į jį sudėta energijos ir, tur būt, lėšų, o 
rotatorius vis tiek lieka rotatorium. Iš bė
dos, žinoma, ką gi darysi. Svarbu atspaus 
dintieji žodžiai, mintys. Bet pastangos 
iliustruoti laikraštį buš skaudžiai apvy- 
lusios ir pačius leidėjus. Matyt, kad vie
nas būdas tėra rotatorinei spaudai ilius
truoti — tai ką nors papiešti. O fotografi
jos vis dėlto išvirsta murzinomis dėmė
mis.

DIEVO PASIRODYMAS
Labai įdomu, kad trys Išminčiai iš rytų 

šalies, kurie leidosi ieškoti gimusio pasau
lio Išganytojo, taip nuostabiai patraukė 
krikščioniškos dvasios žmogų ir laimėjo 
krikščioniškos žmonijos sąmonę. Jau pir-
maišiais krikščionybės amžiais Trys Ka
raliai buvo piešiami katakombų sienose. 
Vėlesniais laikais Trijų Karalių idėja 
puošė plastikomis antikinius sarkofagus — 
akmens karstus.

Trijų Karalių šventė skambiu graikiš
ku vardu vadinama Epiphania. Tai rodo, 
kad ši šventė kilusi iš senų laikų ir ryti
nės Katalikų Bažnyčios dalies, ši šventė 
iki mūsų dienų labai iškilmingai švenčia
ma. Iškilmingumo pagrindas glūdi pačiam 
žodyje Epiphania, kuris reiškia pasirody
mą. Viešpaties apsireiškimą, Jo garbės at
siskleidimą pasaulio akims. Pačioje pra
džioje Epiphania švente buvo minima 
Kristaus gimimas — Dievo atėjimas į šį 
pasaulį. Vėliau šventės mintis pasipildė 
nauju turiniu: Dievo garbės apsireiškimu 
pagoniškojo pasaulio atstovams — trims 
Išminčiams iš rytų; Jo pirmu viešu pasi
rodymu Jordano upės krikšte, kurio metu 
pats dangaus Tėvas jį pristatė žmonijai: 
„Tas yra mano mylimasis Sūnus, kurį aš 
pamėgau“ (Mt. 2,11). Dar kiek vėliau nau
ja Epiphania, Kristaus pasirodymas, kai 
Jis Galilėjos Kanoje parodė pirmą stebuk
lą ir ....taip jis apreiškė savo garbę, ir jo
mokytiniai tikėjo į jį“ (Jon. 2,11). Visi 
šie trys įvykiai per visą šventės oktavą li
turginiuose tekstuose telpa, nors vakarų 
Kat. Bažnyčia daugiau akcentuoja rytų 
Išminčių išreikštą dieviškam Kūdikėliui 
pagarbinimą ir dėl to vadina Trijų Kara
lių švente.

Šventės iškilmingumas ir džiaugsmas 
rodo gilų ir pirminį žmogaus širdies ilge
sį ir norą savo akimis šį tą apie Dievą ir 
Jo garbę patirti. Nuolatos žmogaus akių 
žvilgsnis veržiasi į pasaulio paslaptis, jas 
stebėdamas ir apmąstydamas. Filosofija ir 
religija, mokslas ir mistika, bandymai ir 
svarstymai — viską daro žmogaus dvasia, 
kad sugautų bent vieną dievybės spindu
lėlį ir galėtų pasakyti: žiūrėkite, štai mū
sų Dievas! Bet visi bandymai, pastangos 
be rezultatų. Ir šv. Jonas trumpai išsita
rė: „Dievo nė vienas niekados nėra ma
tęs“ (Jon. 1,18), bet tuoj su patosu ir tri
umfu priduria „...viengimusis Sūnus, ku
ris yra Dievo prieglobstyje, jis suteikė 
apie jį žinių“ (t.p.). Toš žinios nebuvo tik 
žodinės, bet jo, Dievo, asmeniškas atėji
mas, nes jame yra „...Žodis, taš Dievo Žo
dis tapo žmogumi ir gyveno tarp mūsų. 
Mes matėme jo garbę, garbę kaip vienati
nio iš Tėvo gimusio“ (Jon. 1,14). Šis Die
vo pasirodymas įvyko ne mūsų tyrinėjimų 
ir pastangų pasėkoje, bet paties Dievo ap
sireiškimu, Dievo, kuris iš neprieinamos 
šviesos aukštybių atėjo į šį pasaulį. Visi 
Dievo pasirodymai nekrinta į mūsų akis 
kaip šviesos reklamos gatvėse, bet kartais 
taip pasireiškia, kad juos galima lengvai 
pražiūrėti. Todėl Trijų Karalių šventės 
proga kyla ne vien klausimas, ar Dievas 
mums pasirodo, bet ir ar mes Jį pa
matome.

Kun. Dr. J. Aviža

PAMALDOS

NOTTINGHAM — sausio 14 d., 12.15 vai. 
ROCHDALE — sausio 28 d., 11.30 vai,
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PERSITVARKYMAI JAU ATLIKTI
LIETUVIŲ NAMŲ BENDROVĖS PRANEŠIMAS AKCININKAMS 

(šis pranešimas bus pateiktas metiniam akcininkų susirinkimui š.m. sausio 13 d.)

1961 m. lapkričio 1 d. baigėsi vienuolik
ti įtempti darbo metai, ir dabar jau reikia 
atidžiau pažvelgti į rezultatus ir pagalvoti 
apie tolimesnę veiklą. Iš trumpo valdybos 
pranešimo, pridėto prie balanso, matyti, 
kad svarbesnieji praeitų metų įvykiai B- 
vės veikloj susiję su Bendrovės finansi
niais persitvarkymais, svarbaus pobūdžio 
vidiniais pasikeitimais ir ateities galimy
bėmis. Visus šiuos reikalus tenka čia šiek 
tiek plačiau pagvildenti.

Finansiniai persitvarkymai yra susiję 
su B-vės įsiskolinimu. Kaip jau visiems 
gerai žinoma, praeitais metais Bendrovė 
turėjo atmokėti 13.500 sv. paskolų, šis pa
skolos grąžinimas sutapo su valstybinio 
masto kreditų suvaržymais, ir, negalėda
ma gauti kitos paskolos, Bendrovė buvo at 
sidūrusi sunkioje krizėje. Sunki padėtis 
vertė griebtis kraštutinių priemonių — bu 
vo pradėti žygiai parduoti Sodybą, ir tau
tiečiai buvo pakviesti ateiti į talką Su as
meninėmis trumpalaikėmis depozitų pobū 
džio paskolomis.

Šiandien, prisimenant tas beviltiškas die 
nas, dėmesys krypsta ne tiek į pakęstus 
rūpesčius, kiek į nuostabų ir labai džiugi
nantį mūsų tautiečių atsiliepimą į valdy
bos šauksmą. Asmeninių paskolų suplau
kė daugiau, negu iš tikrųjų reikėjo. Balan 
se tos paskolos rodomos kaip depozitai Ir 
siekia 9785 sv. Kadangi tiek daug paskolų 
nebuvo reikalinga, tai 1410 sv. yra laiko
ma banke kaip atsarga galimiems paskolų 
atmokėjimams.

Pavykus dar pasiskolinti 5.500 sv. iš fi
nansinės firmos, 13.500 sv. paskola buvo 
likviduota ir paskolų garantavimas B- 
vės turtu iš pagrindų pertvarkytas. Sody
ba dabar yra visiškai laisva nuo skolų ir 
laikoma kaip garantija lietuvių asmeni
nėms paskoloms. Tuo tarpu iš seniau tufe 
toji 3.300 paskola ant Sodybos buvo su
jungta su nauja 5.500 sv. paskola, ir bend 
ra šių dviejų paskolų suma, 8.800 sv., yra 
garantuota Lietuvių Namais.

Nors padėtis buvo stabilizuota, tačiau 
Bendrovės įsiskolinimas paliko aukštas ir 
trumpalaikio pobūdžio. Tokia padėtis yra 
nepatogi ir verčia ieškoti būdų jai gerinti. 
Kadangi įsiskolinimo klausimo sprendi
mas yra nepaprastai svarbus Bendrovės 
veiklai, Bendrovės valdyba sušaukė akci
ninkų pasitarimą, kuris įgaliojo Bendro
vės valdybą stengtis trumpiausiu laiku at
mokėti skolas, parduodant Sodybą. Taigi 
dabar Bendrovės valdyba turi pilnus įga
liojimus Sodybai parduoti, jeigu toks par 
davimas būtų, valdybos nuomone, mūsų 
bendruomenei ir Bendrovei naudingas. Ta 
čiau, prieš pasinaudodama gautais įgalio
jimais, valdyba yra pasiryžusi dar kartą 
atidžiai ištirti visas Bendrovės galimybes 
ir tikisi, kad lietuvių visuomenė aktyviai 
prisidės prie padėties pagerinimo. 
Sodybos likimas tampriai susijęs su 
„Europos Lietuvio“ ir Nidos Knygų Klubo 
reikalais ir Sodybos lankymu. Tvarkingas 
atsiskaitymas už laikraštį ir knygas ir 
atostogų gausūs užsakymai labai paleng
vintų finansinę padėtį ir Sudarytų reika
lingus rezervus skoloms atmokėti.

Kaip Spaudos Skyriaus apyvarta pavei
kia Bendrovės finansinę padėtį, matome 
iš trumpos Spaudos Skyriaus apyskaitos, 
rodančios apie 1345 sv. nuostolio, kuris 
yra aukštas dėl to, kad nemažas skaityto
jų skaičius nesumokėjo už leidinius. Tru
putis dėmesio į šį reikalą iš skaitytojų pu
sės nuimtų nemažą rūpestį Bendrovei. Rei 
kia tikėtis, kad sekantieji metai, kuriuos 
spaustuvė jau praleis po Liet. Namų nuo
savu stogu, parodys geresnius rezultatus.

Lietuvių Sodybos veikla pereitais me
tais buvo labai vaisinga. Jinai pasiekė re-

Skaitytoju taukai
PASTABOS IŠ TOLIMOSIOS AMERIKOS

Su įdomumu skaitau A. Pužausko re
portažus „Tolimoji Amerika“, kuriuose su 
dideliu žurnalistiniu įgudimu jis vaizdžiai 
užgriebia Čikagos ir visos Amerikos gyve
nimo akimirkas. Net ir būnant jo aprašo
mųjų įvykių sūkuryje įdomu A. Pužausko 
įspūdžius skaityti, kadangi jie gana objek
tyviai bei sugebančiai atpasakojami. Ti
kiu, kad toliau nuo Čikagos ar Amerikos 
gyvenantiems tautiečiams šie reportažai 
dar daugiau yra įdomesni.

Man patiko paskutinis A. Pužausko re
portažas (E.L. lapkričio 28 d. nr.) apie 
S. Narkeliūnaitės filmo demonstravimą 
Čikagoje. Prisiskaičius visokių niekų apie 
šią programą mūsiškiuose laikraščiuose, 
A. Pužausko įspūdžiai buvo lyg smagus 
pavėsis karštą dieną nuvargusiam keliau
tojui.

Jūs, be abejo, pastebėsite, kad kai ku
riais klausimais mūsiškė spauda yra vie
našališka, besijaučianti, jog tik jos propa
guojama nuomonė apie tą ar kitą dalyką 
yra teisinga. Tas atsitiko ir šu S. Narke
liūnaitės filmo aprašymais, kurie buvo su
kirpti pagal raudonųjų stilių. Tik retai 

kordinę pajamų sumą — apie 10.600, ir 
bruto pelnas, kaip rodo apyskaita, siekia 
1210 sv. Žymesnio pagerėjimo Sodybos 
veikloje tikėtis netenka, nes jinai priklau
so ne tik nuo gero oro, bet ir nuo mūsų tau 
tiečių noro ją lankyti. Kaip Sodybos reika 
lai klostysis sekančiais metais, šiandien 
sunku numatyti, bet valdyba pageidauja 
ir kviečia visus ypač gausiai lankyti So
dybą sekančiais metais.

Lietuvių Namai, kaip ir visuomet, taip 
ir šiais metais parodė gerus rezultatus, ku 
rie sudaro pagrindą Bendrovės veiklai. 
Lietuvių Namų apyskaita rodo 3294 bruto 
pelno, nors praeitais metais remonto išlai 
dos buvo ypač didelės ir siekė 2444 sv. 
Šis remontas dar nėra visiškai baigtas, 
nes kai kurias vietas reikės dar kartą per
dažyti, sulaukus pavasario, bet pagrindi
niai darbai yra atlikti gerai ir turėtų lai
kyti kelerius metus. Taigi didesnių išlaidų 
remontui artimoje ateityje nenumatoma, 
ir tenka laukti žymaus bruto pelno padidė 
jimo iš Lietuvių Namų.

Prie didesnio masto atliktų darbų reikia 
priskirti ir spaustuvės perkėlimą į Lietu
vių Namus, šis žygis pareikalavo apie 600 
sv. kapitalo investacijų ir papildomų re
montų patalpoms. Kapitalo investacijoš 
parodytos balanse, kur spaustuvės įrengi
mų vertė 1961 m. siekia 1467, o praeitais 
metais ta suma buvo 877. Tuo tarpu spaus 
tuvės patalpų remontai įeina į bendrą Lie 
tuvių Namų remontų 2444 sv. sumą. Visi 
šie svarbūs vidiniai persitvarkymai daž
nai nesikartos. Taigi reikia laukti, kad 
ateity šie darbai atneš neblogus rezulta
tus.

Trumpai peržvelgę visas Bendrovės ša
kas ir jų veiklos rezultatus — bruto pelną 
ar nuostolį, atkreipkime dėmesį į Bendro
vės Centrą, kuris visas šakas jungia į krū 
vą. Į Bendrovės Centrą suplaukia visų fi
ves šakų bruto pelnas ar nuostolis, sudary 
darni Centro pajamų šaltinį. Tuo tarpu C- 
ras turi ir išlaidų. Jis apmoka centrinės 
raštinės išlaidas, atlygina tarnautoją, besi 
rūpinantį visomis Bendrovės šakomis, ap
moka valstybinius mokesčius, palūkanas 
už paskolas ir 1.1. Taigi sudėjus visas Cent 
ro išlaidas ir atėmus iš pajamų, matyti, 
kad Bendrovė metus baigė su 12.15.0 sv. 
gryno pelno.

Be abejo, tokia pelno suma yra labai 
maža ir, palyginus su Bendrovės metinė
mis įplaukomis — apie 30.000 sv., — yra 
neverta dėmesio. Tačiau džiuginantis reiš 
kinys yra tai, kad atlikus didelio masto 
darbus ir persitvarkymus, apmokėjus palu 
kanas ir padarius griežtus turto nurašy
mus (ypač spaudos skyriuje), Bendrovė 
pajėgė galus su galais suvesti. Kaip jau 
buvo paminėta, artimoje ateityje didelių 
išlaidų nenumatoma, todėl yra stipri gali
mybė sekančius metus baigti su žymiai 
didesniu pelnu.

Apskritai, vertinant praeitų metų Bend
rovės veiklą, galima padaryti išvadą, kad 
tų metų bėgyje Bendrovė savo dėmesį krei 
pė į vidinį sustiprėjimą. Nors pelno ir nė 
ra, bet Bendrovė yra geram parengties sto 
vy tęšti savo veiklą ir turi galimybių pa
siekti rezultatų, kurie neš naudą visai mū 
sų bendruomenei. Vienintelis šešėlis atei
ties horizonte šiuo metu yra didokos sko
los, bet Bendrovės valdyba turi visus rei
kiamus įgaliojimus šią problemą spręsti. 
Bendrovė yra pasiryžusi ir toliau tęšti vi
sus įsipareigojimus lietuvių bendruome
nei ir tikisi savo veiklą ta kryptimi pagal 
galimybes plėsti.

Be abejo, ateities rezultatai priklausys 
nuo tautiečių, kurie šią Bendrovę sukūrė 
ir kurių bendradarbiavimu Bendrovės 
veikla remiasi. Ypač reikia pabrėžti Spau- 

buvo galima kur užčiuopti objektyvesnį 
pasisakymą. Todėl reikia pasveikinti A. 
Pužauską ir Europos Lietuvį už objektyvų 
žodį.

Tik vargu ar būtų galima sutikti su pas
kutiniais A. Pužausko sakiniais, kuriuose 
jis klausia, ar iš. viso tokios filmos, jei ne
leidžiama visko filmuoti, pasiekia infor
macinio tikslo ir t.t. Aš manau, jog atsie
kia,, ir čia abejojimui nėra pagrindo. Šiuo 
metu žmonės turėtų būti tiek išprusę, kad 
jie patys gali susidaryti nuomonę ir iš ne
pilnų gabalų. Tie, kurie nori, jog jiems bū
tų pateiktas pilnai Sukramtytas maistas, 
gali to niekada nesulaukti. Žinoma, vi
siems būtų geriau objektyvūs informaci
niai filmai apie Lietuvą, tačiau jų, atro
do, greitai nesusilauksime. Todėl tenka 
pasitenkinti proginiais filmais naudojant 
„skaitymą tarp vaizdų“ (panašiai kaip 
tarp eilučių).

Lauksiu daugiau aprašymų apie Čikagą 
ir visą Ameriką, o taip pat ir apie kitų 
kraštų lietuvių gyvenimą.

Edy, Sulaitis 

dos Skyriaus leidinių prenumeratas ir atsi 
skaitymą už leidinius ir Sodybos lankymą. 
Reikia gerai įsidėmėti, kad Bendrovės 
veikla nebus įmanoma ir neturės tikslo, 
jei lietuvių dėmesys Bendrovei ir jos pa
stangoms nebus pakankamas. Pradedant 
naujus veikios metus, tikimasi, kad ryšys 
tarp Lietuvių Namų Bendrovės, jos klien
tų ir kitų lietuviškų organizacijų stiprės 
ir atneš gražių vaisių lietuviškai veiklai.

DRAUGOVĖS POLICINIAM 

REŽIMUI PALAIKYTI

(E) Kovai prieš visuomeninio turto 
grobstytojus, viešosios tvarkos pažeidėjus, 
„antisovietinį elementą“ Sovietinėje Lietu
voje mobilizuota ne tik milicija, bet ir va
dinamosios „laisvanoriškos liaudies drau
govės“ arba civilinė pagalbinė milicija. 
Šias draugoves organizuoja ir joms vado
vauja partinės ir komjaunimo organizaci
jos. Sovietinio radijo ir spaudos praneši
mais šiuo metu Lietuvoje yra 3000 tokių 
draugovių su 41.000 aktyvių narių.

Draugovių nariai po darbo įmonėse, įs
taigose, mokyklose turi prižiūrėti viešąją 
tvarką, padėti išaiškinti spekuliantus, dar
bovietėje sekti ir kontroliuoti darbininkus, 
kovoti su vis dar neišnykusiu gaminių pa
sisavinimu.

1960 metais tokių draugovių pagalba 
Lietuvoje buvo sulaikyti 378 nusikaltėliai 
ir 14.000 viešosios tvarkos pažeidėjų. Pra
nešama, kad daugeliu atvejų draugovinin
kų veikla buvo žymiai didesnė, negu pa
čios milicijos atstovų. Sovietinio radijo 
duomenimis į draugovių darbą kasdien 
įtraukiama vis daugiau „geriausių darbi
ninkų, kolchozininkų, tarnautojų, inteli
gentijos atstovų“.

Nauja telefonų stotis
(E) Vilniaus radijas praneša, kad Kau

ne, Žaliakalnyje, baigta montuoti nauja 
2.000 abonentų automatinė telefonų stotis. 
Įrengimus stočiai pagamino Leningrado 
įmonės. Stotis turėjo pradėti veikti Naujų 
Metų išvakarėse.

Paminėta M. Petrausko „Birutė“
(E) Gruodžio 19 d. Vilniaus valst. ope

ros ir baleto teatre paminėtos Miko Pet
rausko operos „Birutė“ 55-sios metinės.

Minėjime buvo pasveikinti pirmojo 
spektaklio dalyviai Kipras Petrauskas, A. 
Žmuidzinavičius, E. Gališauskaitė-Jurienė, 
Vyt. Landsbergis-Žemkalnis.

Albanija minėjo Staliną
(E) Albanijoje iškilmingai buvo pažymė 

tos 82-sios Stalino gimimo metinės (gimė 
1879 gruodžio 21 d.). Visoje Albanijoje 
įvyko mitingai, susirinkimai, šventiniai va 
karai. Stalino paminklai šalyje buvo pa
puošti gėlėmis ir vainikais.

Kalėdos Lenkijoje
(E) Kalėdų švenčių metu Lenkijos baž

nyčios buvo perpildytos žmonių. Kard. Vi
šinskis gavęs iš popiežiaus Jono 23-jo svei
kinimą lenkų tautai, jį perskaitė Varšuvos 
bazilikoje.

Indija ir Goja
Indija oficialiai yra neutralus ir taikus 

kraštas, kaip iki šiol atrodė. Dar neseniai, 
po neutraliųjų suvažiavimo, Nehru nu
skubėjo į Maskvą prašyti Chruščiovą ne
bebandyti atominių bombų. Jis taip pat 
gerai pažįstamas ir Amerikai savo taikio
mis pažiūromis ir kalbomis. Tai apskritai 
buvo taikingų nusiteikimų politikas. Juk 
jis ne tik atsisakė gaminti A bombas, bet 
nieko nedaro, kai kaimyninė Kinija įsi
stiprina dideliuose jo krašto pasienio že
mių plotuose. Gaudama dideles sumas iš 
sovietų, o dar didesnes iš amerikiečių, 
Indija, kaip iki šiol atrodė, buvo.susirū
pinusi tik ugdyti savo pramonę ir kelti sa
vo žmonių gerovę. Net ir ginčai ir įtempti 
santykiai su Pakistanu pamažu atslūgo.

Bet. užpuldama mažytę portugalų kolo
niją Goją su 700.000 gyventojų, Indija 
pasirodė tokia pat agresorė, kaip Sov. Są
junga ar Kinija. Tuo pačiu ir nuo Nehru 
galvos nukrito apaštalo ir kovotojo prieš 
kolonializmą karūna. Nuolat pasisakyda
mas prieš senąjį kolonializmą, jis pats įsi
jungė į naujųjų kolonialistų eiles. Visas 
pasaulis pasmerkė šį jo žygį, tik kolonia
lizmu išgarsėjusios Sov. Sąjunga ir Kinija 
pritaria jam. Gojos, kaip kolonijos, klau
simo jis nesistengė išspręsti tardamasis su 
Portugalija ar per J. Tautas, bet sutraukė 
kariuomenę ir užėmė.

Turėdama šimtus milijonų gyventojų 
ir nemaža rūpesčių, kaip juos išmaitinti, 
Indija negalėjo jausti jokio gyvo reikalo 
dar prasiplėšti. Žemės jai turi užtekti, tik 
reikia pastangų ir kapitalų priversti tai 
žemei duoti geresnį derlių. Be to, Goja jau 
451 metus išbuvo Portugalijos kolonija, ir 
sunku sakyti, kad Indija dar galėtų turėti 
kokią nors teisę į tą žemės ruoželį ir sau
jelę gyventojų. Juo labiau, kad ji savo že-

KASDIENIŠKOS
SMULKMENOS

Mielas Redaktoriau, pagaliau pasibaigė 
šventės. Gera būtų ir ilsėtis ir, kaip sa
kiau jau, apmąstyti šį ir tą, jei šventės ne 
turėtų ir savo kabliukų.

Pirmų pirmiausia — tai tos šventinės 
sveikinimų korteles. Man rodos, kad pa
protys tas visiškai svetimas. Nei Lietuvo
je čia taip lakstydavome tų nereikšmingų 
atviručių pirkinėti ir siuntinėti, nei ką. 
Nežinau, ar paštai iš to ką nors uždirba, 
ar ne, bet šitų niekų gamintojai tai, tur 
būt, nesiskundžia. Paštams nepavydėčiau 
uždarbio: jie juk priklauso valstybėms, ku 
riose gyvename. O ar tų daugiausia nesko 
ningų atviručių gamintojai turės didesnes, 
ar mažesnes einamąsias sąskaitas, ar čia 
iš tiesų labai jau mums svarbu?

Pagaliau jei jau palaikytini tie sveikini 
mų ir šventinių dovanų papročiai, tai ar 
negalima gi būtų juos sulietuvinti? Aš tai 
balsuočiau už lietuvišką knygą, kad ir Ni
dos Knygų Klubo kokių metų prenumera
tą ar šiaip gerą naujieną. Tai atmintum 
žmogus ilgus metus.

O atvirutės vis tiek po švenčių eina i 
šiukšlyną.

—0—
Viena bėda tai dar ne bėda, o kai jau 

susideda dvi trys, tai tada net ir be dantų 
žmogų suėda. O tokių bėdų, susijusių su 
šventiniais sveikinimais, yra tikrai dau
giau negu viena.

Visų pažįstamų, aišku, negali apsveikin- 
ti. Reikia rinktis pačius geriausius, arti
miausius. O kas gi yra tie artimiausieji? 
Kas gi išrado tokias svarstykles, kad arti
mumą būtų galima pasverti? Dar ir čia 
kartais iškrečia pokštą kažin kokia nelem- 
tis. Rodos, didelis bičiulis, jo tai jau tik
rai neaplenksi, nes dažnai Susitinki, šen ir 
ten bendrų reikalų turi. Tačiau kai atsi- 
renki atvirutę, dėsi jau į voką, tai ieškai 
adreso, tai tada paaiškėja, kad tokio daly
ko tu neturi. Na, tada ir pradedi užsimušti 
nai ieškoti. Rodos, kažkur turėjai, bet 
kur? Taigi, jei žinotum kur! Jei šitaip ten 
ka bent kelių adresų paieškoti, tai pamažu 
ir apsiniauki, ir iš malonumo sveikinti iš
eina tik susikrimtimas.

Pagaliau besverdamas, besistengdamas 
nieko neaplenkti imi ir praleidi ką nors. 
Atsimeni tik tada, kai pats iš to savo už
mirštojo bičiulio gauni didžiulį voką, ku
rio viduj atvirutė su pasišiaušusiu ange
liuku. Tada ir vėl nesmagu.

—0—
Pradedu pastebėti, kad mūsų tauta vis 

dėlto šio to išmoksta užsieniuose, susida
ro savas tradicijas, tik ne visuotines, o 
šeimomis.

Ana, pas vienus bičiulius, kai tik užei
nu, tai būtinai turime sėstis lošti korto
mis. Biauriausia, kad aš smarkiai esu at
silikęs šituose menuose, tai visada turiu iš 
eiti ilga nosim.

Kitur — paspaudi prie durų skambutį, 
ir tuoj pasigirsta šunų lojimas. Ne, šunų 
tie mano bičiuliai nelaiko: loja ten techni 
ka, bet loja. Ir toš technikos tuose namuo
se tiek daug, kad man jau nusibodo kiek
vieną kartą vis klausytis pasakojimų apie 
ją ir žiūrėti, kaip ji veikia.

mių negina nuo Kinijos. Bet šiuo metu 
Portugalija yra apskritai užimta savo ko
lonijose. Maištai vyksta Angoloje. Ta pro
ga pasinaudodama Indija ir atliko užpuoli 
mo žygį. Viskas remiama tuo, kad Gojos 
gyventojai yra indų kilmės. Prieš prade
dant šį karo žygį Portugalija buvo apkal
tinta užpuldinėjimu praplaukiančių Indi
jos laivų ir žvejų ir pasienio nesusipra
timais.

Ruošiantis tam užpuolimui buvo kartu 
su Kinija skelbiama, kad reikia kolonia
lizmą panaikinti ne tik Gojoje, bet ir Ma
cao, kurios gyventojus sudaro kiniečiai ir 
kuri taip pat yra portugalų kolopija. Ki
nijai žymiai patogiau ir praktiškiau Ma
cao palikti portugalų rankose, dėl to ji 
apie tai plačiau ir nekalba. O Indija atsi
sakė paklausyti J. Tautų gen. sekreto
riaus U Thant ir amerikiečių ambasado
riaus Galbraith pasiūlymo tartis su Portu
galija.

Pirmą kartą pasirodžiusi kaip užpuoli
ke, Indija ne tik susilaukia blogo vardo, 
kaip neokolonialistinė valstybė, bet dar 
gali susilaukti ir kitų nemalonumų. Pir
miausia •— tasai jos žygis duoda Kinijai 
laisvesnes rankas brautis gilyn į Indijos 
žemes. Nuteikusi prieš save užpuolimą 
smerkiančius kraštus, ji nebegali taip 
greit tikėtis užtarėjų prieš Kiniją, jei ši 
sauvaliaus Indijos žemių sąskaiton ar 
apskritai kėsintųsi į jos nepriklausomybę. 
Dar per anksti pasakyti, ar tas jos žygis 
neapstabdys piniginės ir ūkinės paramos 
iš Vakarų. O Britų bendruomenei priklau
sančių kraštų sąjungoje tai bus plyšys. 
Jie, kaip J. Tautų nariai, jau pasmerkė 
Indiją. Tą užpuolimą jiems ir ateityje 
sunku bus atleisti.

Jau kuris laikas galvoju, ką čia aš galė
čiau įsitaisyti savo svečiams nuoboduliui 
įvaryti. Esu jau kaip ir sustojęs ties vienu 
sumanymu, nors ir ne visiškai originaliu. 
Ką Tu pasakytum, jei aš pradėčiau rinkti 
etiketes. Parsineši nusipirkęs užsieninių 
obuolių ar kriaušių ar pamidorų, o jie, 
kaip žinai, vis suvynioti į dailius popierė
lius. Nusiperki dėžę raugintų kopūstų ar 
žirnių, suvalgai, o popierinį apvalkalą de
di į kolekciją. Tokių kolekcijai tinkamų 
popierėlių susidarytų ir nuo sviesto, ir 
nuo lašinių, ir maišelių nuo cukraus.

Kaip žinai, degtukų dėžutes rinko net 
Egipto karalius Farukas, o pašto ženklus 
teberenka ir vaikai ir milijonieriai, tai dėl 
to sakau, kad būtų neoriginalu. Bet apskri 
tai, turėdamas tokią popierėlių kolekciją, 
galėčiau juk rodyti visiems, kas tik ateina 
pas mane. Reikės, tur būt, išbandyti.

Ta mintis man šovė į galvą per šventes, 
kai daugiausia būna visokių margų popie
rėlių ir popierinių apvalkalėlių. Dar tik 
nesugalvojau, kaip visa tai reikės rūšiuoti 
ir kataloguoti. Gal, sakau, įsitaisyti storą 
knygą ir ten viską surašinėti. Tokį darbą 
varant plačiu mastu, žinoma, planas būti
nai reikalingas, kad paskui nepasimesčiau 
ir nesusimaišyčiau. Be to, turėdamas in
tenciją šituo prieš kitus pasididžiuoti, ne
galėčiau iš kokios atliekamos dėžės viską 
ant stalo krauštinėti. Reikėtų jau, kad tie 
popieriukai būtų išlyginti, daugiau pana
šūs į brangenybes, į vertybės popierius, o 
ne į šiukšles.

Šitaip užsimojęs, gal sudaryčiau ilgai
niui prie savo rinkinio ir šventinių atviru
čių skyrių.

Tavo Jonas

KONIOVO ARMIJOS
Vien Rytų Vokietijoje yra 22 divizijos 

raudonosios armijos. Tarp jų yra 10 tan
kų divizijų su 400 tankų kiekvienoje ir 12 
mechanizuotų divizijų šu 250 tankų kiek
vienoje. Vadinas, vien didžiųjų T-54 tan
kų yra 6.500.

Atominė artilerija yra 203 milimetrų 
skersmens, kurios sviediniai siekia iki 12 
su puse mylių, ir 240 milimetrų skers
mens, kurios sviediniai siekia iki 20 myT 
nuotolio.

Raketų bazėmis nusėta Turingi j a ir vi
sas Baltijos pakraštys nuo Liubeko iki L' 
dogos. Tokių bazių priskaičiuojama ne ma 
žiau kaip 100. Bazių yra ir apie Berlyną. 
Frankfurte prie Oderio ir Turingijoje esa
ma bazių su raketomis, kurios gali skristi 
iki 1.500 mylių.

Tai yra pajėgos, nukreiptos prieš Vaka 
rus, ir joms vadovauja marš. Koniovas.

Rytų Vokietijos armiją sudaro 100.000 
su 1.700 tankų ir 370 kovos lėktuvų, pašie 
nio sargybos — 50.000, dar ginkluota poli
cija ir fabrikų „savanorių" milicija.

PAIEŠKOMIEJI
Nors nuo 1945 m. sąjungininkų tribuno

lai kaip karo nusikaltėlius nuteisė jau 5 
tūkstančius vokiečių, o Vokietijos teismai 
2 tūkstančius, ir dar yra suimtų, bet ry
šium su Eichmano byla pradėta smarkiau 
ieškoti:

Martyno Bormano, Hitlerio pavaduoto
jo; Heinricho Muellerio — geštapo virši
ninko; Aloyzo Brunerio — Eichmano pa
dėjėjo, Rolfo ir Hanso Guentherių — Eich 
mano bendradarbių; Dr. Jozefo Mengelės 
—Ausšvitco koncentracijos lagerio vyr. gy 
dytojo; Heinricho Beckelės — buvusio am 
basadoriaus Rumunijoje.

Beveik visi jie žinomi gyvi.

Teroras prieš jaunimą
(E) Kaip praneša dienraštis „Die Welt" 

Leipcige (Rytų Vokietijoje) apskrities teis 
mas nuteisė keturis jaunuolius daugiau 
kaip šešiems metams kalėjimo už tai, kad 
jie savo klasę mokykloje „pavertė reakci
jos centru“.

Vienam iš nuteistųjų, kuris gavo aukš
čiausią bausmę — trejus šu puse metų ka
lėjimo, teismas primetė „žmogiškumui 
priešingą ideologiją“, nes moksleivis savo 
kambaryje buvo pakabinęs JAV preziden
to Kennedy portretą...

80.000 kolektyvizacijos aukų
(E) Daugiau kaip 80.000 Rumunijos ūki 

ninku 1950 ir 1952 metų laikotarpy virto 
Stalino žemės ūkio kolektyvizavimo auko
mis. Masiniai areštai — kaip praneša Ru
munijos kp ck narys Ceausešcu paskutinia 
me posėdyje Bukarešte — buvo vykdomi 
pagal užsienio reikalų ministro Anos Pau 
ker nurodymus. 1952 metais Pauker nete
ko savo pareigų ir netrukus mirė.

Lietuvos gintaras parodai
(E) Klaipėdos „Dailės“ kombinatas iš

siuntė į Braziliją siuntą meniškų gintaro 
dirbinių bei papuošalų. Šie dirbiniai bus 
eksponuojami Rio de Janeiro organizuoja
moje Sov. Sąjungos pramonės ir prekybęs 
parodoje.
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PASTAS NESKUBA PRISTATYTI

LAIKRAŠČIO
Iš {vairių vietų pasiekia žinios, kad dar 

pirmadienį negautas praeitos savai.'ės „Eu 
ropos Lietuvio“ numeris.

Tasai numeris išėjo normaliai, bet jo 
pristatymų smarkiai pavėlino „pagal tai
sykles“ pradėjęs dirbti paštas.

APRAŠYMAI SU ILIUSTRACIJOMIS
Skaitytojai bus pastebėję, kad „Europos 

Lietuvis“ kiek dažniau išspausdina ilius
tracijų.

Jų būtų galima išspausdinti ir daugiau, 
bet klišę iš fotografijos pagaminti kainuo
ja pinigą. Už tas, kurias spausdinamos, pa 
prastai kas nors sumoka iš šalies (skyriai, 
norintieji ką nors paminėti bičiuliai). Vie
na iliustracija kainuoja iki 40 šilingų.

Kadangi lietuvių kolonijose būna įdo
mių įvykių, kurie įamžinami fotografijose, 
tai malonu būtų tokių fotografijų matyti 
ir „Europos Lietuvyje“. Organizacijoms ir 
įvairių subuvimų rengėjams, atrodo, ne ką 
tereikėtų per metus sumokėti už vienos ki 
tos klišės pagaminimą.

MŪSŲ RĖMĖJAI
Atsilygindami už „Europos Lietuvį“ ir 

kalendorių, aukų yra pridėję Petras Būtė
nas 20 šil., B. Masėnas 14 šil., V. Remeikis 
14 šil., V. Ribokas 14 šil., L. Sakalauskas 
10 šil., J. Jakimavičius 9 šil., J. Zaleckas 
8 šil.

Po 4 šil. aukojo D. Kaniauskas, V. Kriau 
čiūnas, K. Ežerinskas, P. Girnys, K. Vaite 
kaitienė, A. Masiulionis, P. Voveris, S. Ga 
balis, J. Akavitas, K. Rūsys, N. Žvirblis, 
kun. K. Patalavičius, P. Vasis, VI. šlaitas,
J. Sasnys, P. Ivanauskas, J. Jankauskas,
K. Kupšys, A. Grinkevičius, B. čapas. P. 
Vitkus 2 šil.

DERBY
PAMALDOS EVANGELIKAMS

Pamaldas evangelikams Derby mieste 
laikysiu sausio 14 d., 15 vai., St. Marys 
Chapel (Sowter Rd. ir St. Mary‘s sankry
žoje). Kun. Aldonis Putcė

KALĖDŲ EGLUTĖ

Trejopa L.N.B. veikla
Lietuvių Namų Bendrovės veikla bend

rais bruožais lyg ir dalijasi į tris sritis: 
materialinę, kultūrinę ir socialinę. Joms, 
kalbant labai plačia prasme, atstovauja ar 
•turi atstovauti trys paskiros B-vės institu
cijos — Namai, Spaustuvė ir Sodyba, ži
noma, visiškas šitų sričių bei institucijų 
išskyrimas yra neįmanomas. Jos veikia 
glaudžiame sąryšy ir viena kitai padeda 
ar papildo. Taip, pvz., be Namų vargu ar 
bebūtų įmanoma spaustuvė, be spaustuvės 
sunyktų kultūrinė bei tautinė veikla ir t.t. 
Šitoje vietoje norisi pabandyti pakalbėti 
apie kiekvieną B-vės instituciją atskirai, 
peržvelgiant jos padėtį, atliekamą uždavi
nį ir ateities perspektyvas.
Lietuvių Namai

Tai yra pati didžiausia B-vės institucija, 
pajėgianti ne tik verstis ir mokėti skolas, 
bet ir kitas B-vės veiklos šakas paremti. 
Namai sudaro B-vės materialinį pagrindą. 
Jų grynas pelnas praėjusiais metais siekė 
per 3.000 svarų Todėl praeityje ryšium su 
Bendrovės Skolomis kai kieno kartojami 
siūlymai parduoti Namus, atrodo, visiškai 
neišlaiko kritikos. Bendrovė jau yra turė
jusi pakankamai klapatų su namų pirki
mais ir pardavimais. Dabartiniai Namai

RAŠO: J. LŪŽA

priemonių, kaip susidarančius nuostolius 
išlyginti ar bent sumažinti. Tačiau perėji
mas, pvz., prie rotatorinio savaitraščio 
(tokių pasiūlymų yrą buvę) būtų gobšus 
prasikaltimas. Priešingai, turėtų būti eina
ma prie darnaus ir vieningo susitarimo, 
kad ir visa toji spaudos medžiaga, kuri 
dabar pasirodo atskirais rotatoriniais lei
diniais, galėtų tilpti viename mūsų negau
sios šeimos savaitraštyje. Kokią prasmę 
beturėtų mūsų organizacijos ar parapijos, 
ką bepadėtų stambios sumos einamoje są
skaitoje, jei mūsų bendruomenėje mirtų 
lietuviška dvasia, palikdama vien tik ne
gyvas pavadinimo raides? Taigi Spaustuvė 
turi laikytis, kol laikysis pati LNB-vė.
Sodyba

Socialinei veiklai, ar geriau sakant, so
cialinei globai, pagrindą sudaro Sodyba. 
Būtų galima ginčytis dėl jos vietos, dėl 
tinkamumo numatytiems uždaviniams, bet 
pats jos buvimo faktas negalėtų būti 
smerkiamas.

Iki šiol Sodyba pirmoje vietoje tarnavo

vietoje nebeverta kartoti. Vasarotojų 
daugumą iki šiol sudarė lenkų šeimos su 
mažais vaikais. Įdomu, kad kai kurios len
kų šeimos su vaikais atostogavo metai iš 
metų nuo pat Sodybos įsikūrimo. Tačiau 
vos tik vaikai ūgtelėjo, tos šeimos prany
ko. Pačios jauniausios šeimos, išaugusios 
angliškoje aplinkumoje, jau neberodo to
kio palinkimo atostogauti „lietuviškame 
kaime“, kaip vyresnieji. Be to, pagerėjus 
sąlygoms nuvažiuoti į Lenkiją, beveik 
kiekviena šeima planuoja vasaros metu 
aplankyti savo senąją tėvynę. Tuo tarpu 
pagrindinė gyventojų grupė — anglai ne
rodo noro praleisti atostogas be jūros.

Turint visa tai galvoje, Sodyba turėtų 
pamažu pradėti orientuotis į savo patalpų 
užpildymą pastoviais gyventojais, žinoma, 
pasiliekant klubą ir galimybę praleisti va
saros atostogas tiemš, kurie Sodybą mėgs
ta ir ją nuolatos lanko, šitokio pakeitimo 
negalima padaryti iš karto, bet tam reiktų 
pamažu ruoštis. Didžiausią kliūtį sudaro 
norinčių Sodyboje apsigyventi lietuvių 
stoka. Tas galėtų priversti, bent pradžioje, 
priimti ir kitų tautybių žmones. Tačiau 
tatai nesudarytų didelių sunkumų, nes ir 
dabar Sodyba daugiausia verčiasi ne iš

AR KALENDORIAUS DAR REIKIA?
Dar yra likę keliolika egzempliorių sie

ninio kasdien nuplėšiamo kalendoriaus su 
pasiskaitymais.

Užsakykite savo bičiuliams.
Vokietijoje yra neseniai atvažiavusių iš 

Lietuvos tautiečių, kurie dar nespėjo įsi
kurti ir prasigyventi. Pasiųskite jiems vi
siems metams prisiminimą (galime ir mes 
pasiųsti, jei kas užsakys).

Mūsų adresas vis tas pats: Nidos Knygų 
Klubas, 1 Ladbroke Gardens, London, 
W.ll.

LIETUVIŲ SODYBAI
reikia trijų šimtų vasarotojų.

Bet jie turi būti lietuviai! Pernai 
lietuvių vasarojo 158. Norint Sody
bą išlaikyti, tas skaičius turi būti 
padvigubintas.

Nedelskite siųsti kambarių užsa
kymus ateinančios vasaros atosto
goms. Liepa bus lietuvių vasaroto
jų mėnuo, bet užsakymai priimami 
bet kuriam laikui.

Lietuvių Sodybos adresas:
• Headley Park, Bordon, Hants.

LONDONAS
VYNAS IŠ ALŽYRO IR SALDUMYNAI 

SPAUDOS BALIUJE
Seržantas Jonas Tomkus iš Alžyro, Gra

no srities, kur vyksta dabar kovos, atsiun
tė „Europos Lietuviui“ turtingą siuntinį: 

t butelį puikaus vyno, įvairių rūšių saldu
mynų, džiovintų vaisių.

Šitas puikus siuntinys Spaudos Baliuje 
bus loterijoje paleistas, ir laimingasis čia 
pat galės paragauti vyno ir merginas ap
dalyti saldainiais.

PRAGĖRIAU ŽIRGELĮ...
Nauja, ilgo grojimo plokštelė, kurioje 

įdainuota, palydint orkestro, net 17 popu
liariausių mūsų liaudies dainų. Ji pava
dinta DAINUOJAME SU RŪTA.

BOSTONO LIETUVIŲ MIŠRUS CHO
RAS, diriguojamas komp. J. Gaidelio, išlei 
do ilgo grojimo plokštelę, kurioje taip pat 
įdainuota 17 atskirų liaudies dainų.

VAKARUŠKININKĖS DAINUOJA, ilgo 
grojimo plokštelė, kurioje vienoje pusėje 
įdainuota liaudies dainos, kitoje pusėje — 
Kalėdų ir Velykų giesmės.

AR PAMENI?—ilgo grojimo šokių plokš

DBLS Derby Skyriaus šalpos Komitetas 
ir vėl suruošė gražią staigmeną gruodžio 
17 d. — vietos ir apylinkės lietuvių vaiku
čiams Kalėdų eglutę. Nebe pirmas kartas, 
kad žmonės įdėdami tiek daug darbo ir 
pasiaukodami, padarytų panašių dalykų. 
Į parengimą atsilankė 26 vaikučiai, be to. 
tėveliai ir svečiai užpildė šv. Juozapo baž
nyčios parapijos salę.

Į parengimą atsilankė ir pats klebonas 
ir keletas kitų kunigų.

Lietuviškai ir angliškai sveikino'Sk. pir 
mininkas J. Levinskas. Kalėdų senis (B. 
ZinkuS) puikiai atliko savo pareigą (jau 
keleri metai, kaip jis šias pareigas ener
gingai atlieka).

A. Urbonavičiūtė padeklamavo eilėraštį 
„Gimė Kristus“, mažasis V. Zinkus pasa
kė net du eilėraščius „Snaigės“ ir „Gieda 
angeliukai“, J. Valantinaitė — „Dekite 
žvakutes“. Ši mergaitė jau daugelį kartų 
yra pasirodžiusi parengimuose su gražiais 
dalykėliais. Nevienam širdį suspaudė ma
žosios G. ir S. Bugailiškytės, kurios sūdai 
navo net 4 lietuviškas daineles („Lietuva 
brangi“, „Lėkčiau, lėkčiau, kad galėčiau“, 
„Kai aš grėbiau lankoj šieną“ ir visus ma
loniai prajuokinusią „Buvo gera gaspadi- 
nė“). S. Bendikas padeklamavo „Pasidir
bau pištalietą“, A. Ivaškevičius — „Away 
in a manger“ ir P. Ivaškevičius padainavo 
„Black Sheep“.

Daug juoko sukėlė, kai Kalėdų senelis iš 
dalijo keletą dovanėlių ir suaugusiems. M. 
Raulinaitienė, gavusi dovanėlę, padekla
mavo „Verkė ožka ir višta“, A. Valantinas 
— „Aš mažytis dar esu“. Neišsisuko nei J. 
Levinskas, ir jam senelis rado dovanėlę, 
už kurią turėjo atsilyginti „Dviem gaide- 
liais“.-

Šis Kalėdų eglutės parengimas dauge
liui paliks gražų prisiminimą, nes visi bu
vo patenkinti tokiu gražiu vakaru. Pana
šūs parengimai vis daugiau ir daugiau su
traukia lietuvių. Nenuostabu, kad ir iš šio 
parengimo teko skirstytis namo nelabai 
noriai.

Tenka nuoširdžiai padėkoti Sk. Valdy
bai, Sk. šalpos K-tui už įdėtąjį darbą. La
bai ačiū Zinkams už jų energingą prisidė
jimą, taip pat P. Sarapinui už technikinį 
darbą. Be to, ačiū visiems, kas bet kuo pri 
Sidėjo, tėveliams už vaikučių pamokymą, 
vaikučiams — pasirodymą. J. Levinskas

VASARIO 16 GIMNAZIJA
GIMNAZIJOS EGLUTĖ

Gimnazijos Evangelikų Jaunimo Ratelio 
globėjo Fr. Skėrio ir Ateitininkų kuopos 
globėjo Dr. Kųn. J. Navicko iniciatyva 
gruodžio 16 d. Gimnazijos rūmų salėje

po pagrindinio remonto atrodo gana im
pozantiškai ir patenkina lietuviškos bend
ruomenės reikalavimus.

Pasitaiko iš toliau gyvenančių tautiečių 
nugirsti kalbų, kad provincijos lietuvių 
namai ir klubai gerai išsilaiko ir duoda 
pelno, o LNB vis kalba apie nuostolius. 
Tokios kalbos yra paprastas nesusiprati
mas. Anksčiau paminėtasis Lietuvių Na
mų pelnas kalba pats už save. Jeigu LNB- 
vei nebūtų rūpėję plėsti savo veiklą įsigi- 
jant Spaustuvę Įr Sodybą, jeigu atsisaky
tų leisti vienintelį Europoje lietuvių sa
vaitraštį, jeigu likviduotų Nidos Knygų 
Klubą, jei neremtų kultūrinio ir tautinio 
lietuvių darbo, jei nepriimtų ir neglobotų 
įvairiais keliais ir iš įvairių vietų atvyks
tančių pagalbos reikalingų tautiečių, žo
džiu, jeigu B-vė, kaip anie užkeikti vie
nuoliai, krautų auksą į maišus, ji greitai 
pralobtų, ir nė vienas provincijos klubas 
negalėtų su jais konkuruoti. Ar nebūtų 
atėjęs laikas, kad ir provincijos klubai, 
kurie jau yra išbridę iš finansinių sunku
mų, nors ir mažesniais ištekliais prisidėtų 
prie ką tik išvardintų visai bendruomenei 
svarbių darbų? Žinoma, gink Dieve, tuo 
nenorima pasakyti, kad anie klubai nere
mia vietinės kultūrinės veiklos ar nepade
da vietinėms lietuvių organizacijoms.

Šiandien, tur būt, ir patys didieji skepti
kai neabejoja, kad Lietuvių Namai Londo
ne yra visos B-vėš kertinis akmuo, ant ku
rio statoma visokeriopa lietuvių veikla ir 
reprezentacija šitame krašte. Tų Namų 
ateitis, jeigu neįvyks kas nors netikėta, 
yra saugi, o jų netekimas būtų didelis 
smūgis visai mūsų veiklai.
Spaustuvė

Pagrindinė priemonė kultūrinei veiklai 
vystyti ir tautinei sąmonei palaikyti yra 
spauda. Atsižvelgiant į mažą lietuvių skai
čių ir ribotą finansinį pajėgumą, šis dar
bas be nuosavos spaustuvės būtų sunkiai 
įmanomas. Todėl gerai padaryta, kad 
spaustuvė jau pačioje pradžioje suorgani
zuota. Šiuo metu, kai ji persikėlė į tuos 
pačius Lietuvių Namus, jos organizavimo 
darbą galima laikyti kaip ir atbaigtu. Lie
ka tik tobulinti ir išlaikyti.

Kultūrinis spaudos darbas, bent mažes
niuose kraštuose, niekad nebuvo pelnin
gas. Net tokių kraštų, kaip Kanada ar 
Anglija, kai kurie laikraščiai finansiškai 
neišsiverčia ir turi užsidaryti ar su pajė
gesniais susijungti. Būtų beveik stebuk
las, jei, sakysim, toks E. Lietuvis pradėtų 
duoti pelną. Ne ką daugiau galima būtų 
tikėtis ir iš Nidos K. Klubo. Tačiau jeigu 
norime savo darbą įprasminti išlikdami 
lietuviais ar išlaikydami tą lietuviškumą 
bent iki sekančios kartos, turime daryti

kaip vasarvietė ir tik antroje kaip senelių 
prieglauda. (Pradžioje numatytas plates
nio masto ūkis dėl netinkamų sąlygų ne
galėjo būti išvystytas). Tačiau pamažu są
lygos keičiasi, ir todėl Sodybos uždaviniai 
taip pat ateity, gal būt, turės būti sukeisti.

Patyrimas su vasarotojais štai ką rodo. 
Lietuvių atostogautoji} nepakanka Sody
bai išlaikyti. Priežastys, kodėl per mažai 
lietuvių vyksta į Sodybą vasaroti, jau bu
vo daug kartų aiškinamos, ir todėl šioje

savųjų.
Apskritai paėmus, jeigu LNB-vei pasi

seks per artimiausius keletą metų visas 
savo veiklos sritis sėkmingai suderinti ir 
išvystyti ir jeigu dabartiniai skolintojai ir 
toliau rodys savo gerą valią ir pasitikėji
mą, tai jos ateitis bus užtikrinta. Praėju
sių metų veikla rodo ,kad stovima geram 
kelyje. Vežimas yra pakinkytas, reikia tik 
tvirtai laikyti vadžias ir neįklimpti pu
siaukelėj.

telė, įdainuota V. Stankuvienės, palydint 
orkestrui.

Višų ilgo grojimo plokštelių kainos po 
2.7.0 sv. Persiuntimas 3 šil.

Turima mažų plokštelių, kurių kaina po 
7 šil už vieną.

Rašyti: Dainora, 49, Thornton Ave.,
London, W.4.

įvyko įspūdinga Kalėdinė Eglutė. Eglutėje 
dalyvavo apie 170 moksleivių ir svečių. 
Buvo nemaža svečių ir iš vokiečių visuo
menės pusės. Ypač buvo malonu svečių 
tarpe matyti artimesniųjų apylinkių vo
kiečių dvasiškius, kurie praeityje yra ne
maža padėję Gimnazijos reikaluose.

Eglutė buvo paruošta nemažų finansi
nių aukų dėka, kurios daugiausia sutelk
tos iš savų ir vokiečių institucijų.

tam tikrą materialinę auką, nors LNB 
apyskaitose ji būtų ir nuostoliu vadinama.

Savaime suprantama, kad reikia ieškoti

> SAUSIO 27 D., ŠEŠTADIENĮ, LIETUVIŲ NAMUOSE LONDONE S
> RENGIAMAS TRADICINIS ?

SPAUDOS BALIUS
GERAS BUFETAS • ĮDOMI PROGRAMA 

GERAS ORKESTRAS ŠOKIAMS
Gera proga susitikti su draugais. Geri vyrai gers gerą girą!

Pradžia 7 vai. (baigti laikas oficialiai nustatytas po vidurnakčio).
- Staliukai užsisakomi iš anksto. Įėjimas 5 šil.

VOKIETIJA
POSĖDIS SU VOKIEČIŲ TREMTINIŲ 

SĄJUNGA
Vokiečių Tremtinių Sąjungos iniciatyva 

gruodžio 6 d. Federalinio Parlamento rū
muose Bonnoje įvyko užsieniečių pabėgė
lių tautinių komitetų atstovų posėdis kar- 

■ tu su Vokiečių Tremtinių Sąjungos vado
vais. Lietuviams atstovavo Kr. Valdybos 
pirmininkas kun. Br. Liubinas. Posėdį ati
darė ir jam vadovavo Vokiečių Tremtinių 
Sąjungos Valdybos narys De Vrieš. Sąjun
gos pirmininkas P. Krueger ir kitas parla
mento narys Czaja atsilankė į posėdį kiek 
vėliau.

Po trmpų atidarymo ir pasveikinimo 
formalumų tuoj buvo leistasi svarstyti 
užsieniečių pabėgėlių socialinių reikalų. 
Ypač plačiai buvo liečiami senatvės aprū
pinimo klausimai. Iš pabaltiečių pusės bu
vo stengiamasi įrodyti būtinybę keisti 
naująjį senatvės aprūpinimo įstatymą. 
Savo tarpe sutarta, kad artimoje ateityje 
bus išdirbtas tuo reikalu konkretus pasiū
lymas, vadovaujant estui teisininkui 
Peerson. Taip, išsamiai buvo nagrinėjama 
nuo nacių nukentėjusiems atlyginimo, ap
rūpinimo butais, privačių įmonių kūrimo 
ir jų palaikymo ir kiti socialinio pobūdž'o 
klausimai. Iš Vokiečių Tremtinių Sąjun
gos pusės daugiausia debatuose dalyvavo 
ir atsakinėjo į klausimus tos sąjungos tei
sinis tarėjas Dr. Schebesta.

Antroje posėdžio dalyje pereita prie 
kultūrinių užsieniečių pabėgėlių reikalų. 
Įvade Krueger savo ir vokiečių vyriausy
bės vardu pareiškė, kad vokiečiai yra su
interesuoti, jog Vokietijoj gyvenantieji 
užsieniečiai pabėgėliai išlaikytų savo tau
tybes su jų ypatumais ir papročiais. To 
pareiškimo neabejotinas nuoširdumas ir 
teisingumas įrodomas gausiomis finansi
nėmis subsidijomis užsieniečių pabėgėlių 
kultūriniams reikalams. Tolimesniuose 
debatuose tai primygtinai patvirtino posė
dyje aktyviai dalyvavę Pabėgėlių Ministe
rijos aukšti pareigūnai Miništerialdirigent

kitas kultūrines tautiškumo išlaikymo ir 
ugdymo priemones. Gana išsamiai buvo 
paliestas taip pat Vokietijos pilietybės 
priėmimo klausimas. Vyravo bendra nuo
monė, kad pilietybė nekeičia tautybės ir 
už tai galima labai gražiai suderinti Vo
kietijos piliečių pastangas išlikti lietu
viais. Tokios galimybės realumą vaizdžiai 
paliudija Schleswig Holsteine esantieji 
danų tautybės Vokietijos piliečiai. Reika
las įgauna kitą pobūdį, kai į jį žvelgiama 
iš politinio taško. Tačiau posėdis aiškiai 
atsiribojo nuo bet kokių politinių dis
kusijų.

KRAŠTO VALDYBOS PIRMININKAS 
PABĖGĖLIŲ MINISTERIJOJE 

BONNOJE
Kun. Br. Liubinas buvo priimtas ilges

niam pokalbiui Vyresniojo Vyriausybės 
Tarėjo_M. Lueder Pabėgėlių Ministerijoje 
Bonnoje. Pusantros valandos užtrukusia
me pasikalbėjime buvo paliesti Kr. Valdy
bos kultūriniai planai 1962 metams ir Va
sario 16 Gimnazijos ūkiniai reikalai. Vi
sas pokalbis sukosi apie prašomą ir gali
mą finansinę paramą. Galutiniai sprendi
mai bus įmanomi tik po to, kai Federali
nis Parlamentas patvirtins pajamų ir iš
laidų sąmatą sekantiems metams. Apskri
tai buvo užtikrinta (o tai jaučiama ir be 
jokio žodinio patikrinimo), kad visuose 
Ministerijos sluoksniuose vyrauja palanki 
nuotaika visiems užsieniečiams, kartu ir 
lietuviams, o taip pat gilus jų reikalų su
pratimas.

PASAULY
— Sirijos prezidentu parlamentas išrin

ko Nazimą Kudsį.
— Gdynės uoste „Marija Konopnicka“ 

laive įvyko sprogimas, ir gaisro metu žuvo 
22 darbininkai.

— Rytų Vokietijos policija nubaudė po 
200 markių tuos užsieniečius, kurie rytinė
je zonoje buvo sustoję Berlyną ir Vak. Vo
kietiją jungiančioje autostradoje pasikeis
ti su pažįstamais kalėdinėmis dovanomis 
prie benzino stotelių ir autostrados nuoša-

Dr. von Hoffmann ir Oberregierungsrat 
M. Lueder. Plačiai buvo kalbama apie už
sieniečių pabėgėlių mokyklas, spaudą ir

TAZAB & CO. LTD
22, ROLAND GARDENS, LONDON, S.W.7, 

LIETUVIŲ SKYRIUS
DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ FIRMA PASAULYJE

Didelis pasirinkimas prekių, specialiai gamintų mūsų 
firmai, kurių labiausiai pageidaujama Lietuvoje. 
Grynos vilnos medžiagų žaketai tikro avies kailio 
pamušalu, tikros odos paltai ir žaketai. Moteriški 
nailoninio kailio paltai su specialiu šiltu pamušalu ar 
be pamušalo. Didelis pasirinkimas grynos vilnos 
medžiagų vyriškiems ir moteriškiems kostiumams, 

suknelėms ir paltams.
Odos. Avalynė. Apatiniai. šveicariškos kašmiro 

vilnos skarelės. Pūkuotos skaros „Babuški“.
Moteriški, vyriški ir vaikiški megztiniai. 

Hohner akordeonai.
Nauji puikiai iliustruoti lietuviški

Visas susirašinėjimas vykdomas
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kainoraščiai.
lietuviškai.

lėse.
— Prancūzė Besnard, kuri buvo apkal

tinta arseniku nužudžiusi 11 giminaičių ir 
draugų ir kurios nusikaltimų aiškinimas 
užtruko 12 metų, buvo išteisinta.

— Berkšyro ūkininką (Britanijoje) bu 
liūs įvijo kūdron, ten jis prabuvo vandeny 
je apie 20 minučių, pabijojo, kad nesušal
tų, o išbridęs pakliuvo buliui ant ragų ir 
buvo užmestas į medį (kai prisišaukė pa
galbos, bulių nušovė).
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