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ATSILIKUSIO GALVOJIMO VEIDRODIS
NAUJA ROM, PARTIJOS PROGRAMA

EUROPOS IR AMERIKOS SPAUDOS NUOTRUPOS

Prezidento kalba tautai
Spalio 31 d. pasibaigė visasąjunginės 

komunistų partijos XXII suvažiavimas. 
20 metų „komunizmo klestėjimo progra
ma“ buvo vienbalsiai priimta.

Politinės partijos priima naują progra
mą pakeisti senajai, nes sena būna jau pa
senusi. Komunistų partija pakeitė senąją 
programą tokia pat sena.

Komunistų partijos programą galima 
paskirstyti 1 tris dalis: deklaracinę, užke
rėjimo ir praktinę. Deklaracinė pažada 
neįvykdomus dalykus — vadinamąją ko
munistinę visuomenę, kuriai tekės medaus 
ir pieno upės ir išsipildys „visos žmonijos 
brangios svajonės". Užkerėjančioj patei
kiama „dabarties dalykų padėties pasauly 
ir ypač Vakaruose“ analizė. Pagalios 
praktikinė duoda viso pasaulio komunis
tams instrukcijas, kaip jie turi veikti atei
tyje, kad atsiektų viso pasaulio sukomu- 
nistinimo.

Kodėl antrąją dalį vadiname užkerėjan- 
čia? Todėl, kad čia eina reikalas apie ne
samus dalykus. kurių buvimas partijai bū
tinai reikalingas.Jei jų nėra, komunistinė 
dogma subyra, kaip kortų namelis, ir ne
galima kalbėti apie kokį pasisekimą. Ji 
taip prasideda:

„Milijardierių ir milijonierių saujelė be 
jokios kontrolės tvarko visus kapitalisti
nio pasaulio turtus. Ištisų tautų gyvenimą 
paverčia mainikavimo dalyku savanaudiš
kų sandėrių vardan“...

„Šiuolaikinis kapitalizmas nepaprastai 
paaštrino rinkos problemą. Imperializmas 
neįstengia išspręsti šios problemos, nes jo 
dėsningumas yra tokios darbo žmonių 
paklausos atsilikimas nuo gamybos au
gimo“.

„Žmonės jaučia materialinių gėrybių 
nepriteklių, bet imperializmas eikvoja jas 
karo pasiruošimui“.

„Valstybinis monopolistinis kapitaliz
mas neregėtai sustiprina militarizmą. Im
perialistinės valstybės ir taikos metu laiko 
milžiniškas ginkluotąsias pajėgas. Išlaidos 
karo reikalams praryja vis didesnę vals
tybinių biudžetų dalį. Imperialistinės vals
tybės virsta militaristinėmis, karinėmis — 
policinėmis valstybėmis; militarizmas per
sunkia buržuazinės visuomenės gyve
nimą“.

Tokia, pasirodo, padėtis Vakaruose. 
Kaip paaiškėja, nuo klasikinio kapitaliz
mo laikų čia visiškai niekas nepasikeitė, o 
jei nepasikeitė, tai tik tame plane, apie 
kurį savo laiku kalbėjo Marksas. Kapita
las pasiekė aukščiausio susikoncentravi
mo, proletariatas galutinai nuskurdo, 
prieštaravimai tarp atskirų kapitalistinių 
valstybių pasiekė tokio laipsnio, kad ka
rinis susidūrimas tarp jų pasidarė neiš
vengiamas. J.A.V. kariaus su Anglija, 
Prancūzija su Vak. Vokietija ir t.t. Keletas 
iki dantų apsiginklavusių imperialistinių 
valstybių priešinasi viena kitai kovoje už 
rinkas, ir ši kova gali baigtis tik krauju, 
o po to ateis visiškas komunizmo laimėji
mas ir sukūrimas visoje žemėje komunis
tinės bendruomenės.

Kad šis paveikslas tik deklaratyvinis ir 
nieko bendra neturi su tikruoju Vakarų 
gyvenimu, žino kiekvienas žmogus, dau
giau ar mažiau pažįstąs dabartinį pramo
nės vystymosi dėsningumą. Nėra net pras
mės išvardinėti, kas įvyko ar iškilo Vaka
ruose nuo klasikinio kapitalizmo laikų. 
Komunistų partijos programos nupieštasis 
paveikslas nepavaizduoja tikros dalykų 
padėties.

Komunistai pasižymi nuostabiais suge
bėjimais ignoruoti ir paneigti visa, kas iš 
tikro yra, bet netelpa į jų schemą. Tai lei
džia jiems lengvu nerūpestingu mostu at
siginti ir tų reikšmingų įvykių, kuriuos 
matome Vakaruose.

Sov. Sąjungos komunistų partija duoda 
tokį laisvojo pasaulio apibūdinimą:

„Tikrumoje „laisvasis pasaulis“ — tai 
eksploatacijos ir be teisės pasaulis, žmo
giškojo vertingumo ir tautinės garbės pa
mintas pasaulis, tamsybės ir politinės 
reakcijos pasaulis, militarinio siautėjimo 
pasaulis ir darbo žmonių skerdynių pa
saulis“.

Argi Budapešto gatvėse darbo žmones 
triuškino laisvojo pasaulio tankai?.. Argi 
laisvasis pasaulis atsitverė rytų Berlyną 
nuo vakarų kiniškąja siena, kad užkirstų 
kelią pabėgėliams iš komunistinio ro
jaus?

„Buržuazinė ideologija pergyvena gilią 
krizę. Monopolistinis kapitalas sukuria 
fašizmo ideologiją. Fašizmas valdžioje — 
tai atvira teroristinė reakcingiausių, la
biausiai šovinistinių, labiausiai imperialis 
tinių finansinio kapitalo elementų dik
tatūra“.

Šitaip rašoma tada, kai viso pasaulio 
akyse vyko vakarų Europos susivieniji- 
mąs, kai kraštaį ir tautos, dar neseniai

RAŠO J. GUTAUSKAS

vienas kito neapkentę, ieškojo susitarimo 
ir bendradarbiavimo bendrajai gerovei.

Komunistai stengiasi suvienyti pasaulį. 
Apie tai kalbama naujojoj programoj. 
Tuo pačiu metu uždanga yra ne tik tarp 
komunistinio bloko ir laisvojo pasaulio, 
bet ir tarp atskirų komunistinės stovyklos 
valstybių. Sovietinis pilietis pats vienas 
negali nuvažiuoti į Lenkiją, Čekoslovakiją 
ar į Kiniją.

Komunizmo pergalė visam pasauly ga
rantuota, sako naujoji programa. Kodėl?

„Net tuose kraštuose, kur reformizmas 
dar stengiasi išlaikyt stiprias pozicijas, 
darbininkų judėjime vyksta žymus polin
kis į kairę“...

„Proletariatas kartu su kitais žmonių 
sluoksniais kovoja už plačią demokratiją. 
Jis mobilizuoja mases aktyviems veiks
mams prieš finansinės oligarchijos kursą, 
siekiančius likviduoti demokratines lais
ves, susiaurinti parlamento galią, pakeisti 
konstituciją tikslu pastatyti asmeninę val
džią, monopolijų proteguojamą, pereiti 
nuo parlamentarizmo, prie fašizmo atmai
nų“...

Pagal programą, visa tai vyksta Vakarų 
pasauly, ir visa tai yra garantija galutinei 
komunizmo pergalei. Gal būt, ir neverta 
ginčytis. Tik verta būtų iškelti vieną fak
tą. Kai kuriuose Vakarų rateliuose tikrai 
galima pastebėti palinkimą kairėn. Tas pa 
linkimas į kairę vyksta Vakaruose ne dar
bininkų klasėje, bet inteligentijos rate
liuose. Dalis Vakarų inteligentijos, nesuge 
bėjusi pakilti į viršų, laukia iš komunistų 
„didelių ir gausių“ malonių. Šiems žmo
nėms trūksta gabumų ir sąžinės, ir jie yra 
visiškai pasiruošę parsiduoti už vietą prie 
sotaus lovio.

Tai tikras dalykas, kurį patvirtina sta
tistiniai duomenys. Daugumas Vakarų eu

SeplųnicS DIENOS ~~|
ŽUDYNĖS KONGE

Šiaurinėje Katangoje, Konge, kariniai 
daliniai nužudė 18 misijos kunigų ir daug 
civilių.

Kadangi J. Tautos ten neturi savo kari
nių dalinių, tai jie turi būti kongiečiai.

EGIPTAS UŽ INDONEZIJĄ
Egiptas pažadėjo palaikyti Indoneziją, 

norinčią atimti iš Olandijos N. Gvinėją.
Praktiškai kol kas Egiptas grasina ne

praleisti Suezo kanalu > Olandijos karo 
laivų.

AMERIKA EUROPOS RINKOJE
Prez. Kennedys pareiškė, kad Amerika 

sutarė su Europos Bendrąja Rinka, jog 
daugeliui amerikiečių pramonės gaminių 
Europoje bus 20% numušti muitai.

Derybos trūko 18 mėnesių.

INDONEZIJA JAU PAMĖGINO
' Olandijos laivyno daliniai N. Gvinėjos 

pakrantėse paskandino du nedidelius In
donezijos laivus.

Tie torpedoms laidyti skirti Indonezijos 
laivai, kaip pranešama, puolė olandų 
laivus.

SUTARĖ DĖL ŽEMĖS ŪKIO
Europos Bendrajai Rinkai priklausan

tieji kraštai pagaliau sutarė dėl žemės 
ūkio.

Tai buvo kliūtis tolimesniam muitų 
mažinimui. Dabar muitai jau sumažinti 
iki 40%.

NORI SU BRANDTU KALBĖTIS
Rusai netiesiogiai pasiūlė V. Berlyno 

burmistrui W. Brandtui sueiti į sąlytį su 
jais ir kalbėtis dėl Berlyno.

Pirmiausia su juo norėtų užmegzti ryšį 
sovietiniai diplomatai.

Panašų pasiūlymą yra gavęs ir kancle
ris Dr. Adenaueris.

Tais pasitarimais norima išjungti iš 
Berlyno ir Vokietijos klausimų sprendimo 
Vakarų kraštus.

REIKALAUKIME LAISVĖS
Varšuvos inteligentų klubas, kuris ren

kasi pasiginčyti, savo metinę literatūrinę 
premiją paskyrė jaunam marksistui filo
sofui Kolakowskiui, kurio, kaip revizionis 
to. yra atsisakiusi partiją.

Tame klube pastaruoju metu buvo 
svarstomas laisvės klausimas (pats labiau 
šiai žinomas poetas Slonimskis ten yra 
pareiškęs: „Reikalaukime laisvės, ,o tada 
automatiškai ateis žodžio laisvė“). 

ropiečių komunistų yra kilę iš buržuazi
nės kapitalistinės aplinkos, arba iš inteli
gentijos. Važinėjant po Ameriką, Chruščio 
viii lengvai pasisekė surasti bendrą kalbą 
su .monopolistinio kapitalizmo“ atstovais. 
Per nosį jam uždavė prof, sąjungų, tai yra, 
darbininkų klasės atstovai.

Programoj paskirta nemaža vietos tai 
problematikai, kuri tikrai pribrendo dabar 
tiniam pasauly ir ieško sau sprendimo.

Kalbama apie vadinamųjų „atsilikusių 
tautų“ nacionalizmą, apie tų tautų, kurios 
ką tik išėjo Į istorijos areną ir ieško sau 
po saule vietos. Chruščiovas tiki, kad šios 
tautos yra skirtos jam.

Visai aišku, kad čia reikalas eina dėl 
Afrikos, Azijos ir Lotynų Amerikos poli
tiškai neprityrusių jaunų tautų. Jos ne
žino, kad komunistinė sistema yra vienin
telė dabartinio pasaulio sistema, kuri ne 
tik neduoda savo kolonijoms laisvės, bet 
dar įsigyja vis naujų ir naujų kolonijų, ne 
taip kaip Vakarų pasaulis, kuris paleidžia 
buvusias pavergtas tautas ir padeda joms 
atsistoti ant savų kojų.

Visoms neseniai nepriklausomybę gavu
sioms tautoms reikėtų įsidėmėti tą progra 
mos dalį, kurioje kalbama apie valstybes 
ir tautas, jau kritusias kaip komunistinės 
ekspansijos aukas.

Ignoruodamas šio meto pačius svarbiau 
sius vyksmus ir problemas, duodamas nū
dienės padėties pasauly analizę, bet atsili 
kusią nuo tikrųjų įvykių, mažiausia, per 
šimtą metų, komunizmas ryškiai atsklei
džia savo reakcinę devynioliktojo šimtme
čio teorijos esmę — nieko neišmokusio ir 
nieko negalėjusio išmokti. Sovietų Sąjun
gos komunistų partijos programa savo iš
orinėj politinėj daly yra ne kas kita, kaip 
užkerėjimo rinkinys iš tos rūšies, kokiais 
paprastai ir naudojasi užkerėtojai. Užkerė 
tojai nors tiki į savo užkerėjimą, o čia vis 
paprastai tauškalai, kuriais nė patys jų 
autoriai netiki.

DARBAS BUS LABIAU „PAGAL 
TAISYKLES“

Britų paštuose „pagal taisykles“ (lėtai) 
iki šiol dirbo paštininkai.

Kadangi paštų ministeris nieko nesiūlo 
reikalui išspręsti, paštuose padėtis žada 
pablogėti, nes prof, sąjunga savo nariams 
draus antvalandžius ir prisidės prie šios 
rūšies streiko daugiau pašto skyrių.

PREZIDENTO SUSITIKIMAS SU 
U THANTU

Prez. Kennedys pirmą kartą susitiko su 
naujoju J. Tautų gen. sekretoriumi 
U Thantu.

Tam susitikimui pagrindo bus davęs, 
kaip spėjama, reikalas aptarti Indonezijos 
bandymas iš jūros pulti N. Gvinėją, laiki
nas Gizengos iškritimas iš Kongo vyriau
sybės ir tai, kad Dominikos respublikos 
karinė junta perėmė valdžią.

ISTORIKAI PRIEŠ STALINĄ
Partijos istorikas Pospelovas paskelbė 

„Pravdoje“ straipsnį, kuriame nurodinė
ja, kad Stalinas jau 1912 m. Lenino kovą 
prieš „antipartinį elementą“ vadinęs 
„audra arbatos stiklinėje“.

Be to, šiuo metu Maskvoje vyksta parti 
jos pareigūnų konferencija. Kadangi tie 
pareigūnai yra žemesnieji, tai nemano
ma, kad jie vestų ginčus, kas partijoje 
teisingas. Bet tvirtinama, kad grumtynės 
partijoje vyksta smarkios ir kad Chruš
čiovas į jas nesąs įsivėlęs. Dėl to daroma 
išvada, kad Chruščiovas galvojąs pasi
traukti ir grumtynės vyksta tarp tų, ku
rie kovoja dėl jo vietos.
KUR GIZENGA?

Kadangi Kongo vyriausybės min. pir
mininko pareigas ėjęs Gizenga buvo pasi
traukęs į savo valdytąją provinciją, tai 
jam buvo liepta grįžti į sostinę.

Kai jis nepaklausė, kariuomenė apsupo 
jo namus ir laikė jį namų arešte.

Dabar pradedama iš viso pasigesti jo, 
nes namuose nėra.
NAUJA VALDŽIA DOMINIKOJE

Riaušės privertė atsistatydinti Domini
kos respublikos prezidentą Balaguer.

Valdžią perėmė karinė junta.
Amerika svarsto klausimą, jei ten įsiga 

lėtų nauja diktatūra, atšaukti Dominikos 
respublikai pripažinimą. Diktatoriaus Tru 
jillo laikais buvo tik nutraukti diplomati
niai santykiai.

Bet paskutinės žinios rodo, kad juntos 
vadovybė jau perleista nuosaikesniems as 
menims, -

Dėl prez. Kennedžio kalbos į tautą da
nų „Politiken“ rašo: „žiūrint iš to pasau
lio kampo, kuriame yra Danija, galima 
tik trokšti, kad prezidentas ir jo pažiūros 
pajėgtų pasiekti pergalės. Greičiau ar 
kiek vėliau jos pasieks pergalės“.

Prancūzų „Combat“ pripažįsta: „Kenne- 
dys labai pasitikėdamas savim pasakė tą 
antrąją savo kalbą į tautą. Žmogus, kuris 
prieš metus atrodė dar per jaunas toms 
sunkioms pareigoms, kurios jam buvo pa
vestos amerikiečių nedidele dauguma, su
brendo kasdieninėse grumtynėse išlaikyti 
Amerikai pasaulio priekyje“.

Vokiečių „Die Welt“: „Tai buvo kalba 
vyro, kuris labiau subrendo, vyro, kuris 
išmoko labiau sverti savo žodžius. Bet tas 
labiau subrendęs Kennedys nė kiek nepra 
rado savo entuziazmo ir neatsisakė savo 
idealizmo“.

Vakarų Berlyno „Der Kurier“: „Prezi
dentas Kennedys visu drąsumu suka J. 
Amerikos Valstybes nauja linkme: į Atlan 
to sąjungą. Kai kuriose kalbos vietose, 
pavyzdžiui, dėl J. Tautų, Kennedys galėtų 
atrodyti per didelis idealistas. Tačiau kai 
dėl Berlyno, tai jis pasirodė visiškai įsisą 
moninęs liūdną tikrovę".

KRIZĖ IŠGYVENTA

Britų „The Guardian* šitaip džiaugiasi: 
„Krizė dėl žemės ūkio politikos, kuri 
prieš metus ar net dar seniau grėsė su
stabdyti Bendruomenės žygiavimą Į prie
kį, pagaliau buvo išspręsta, ir šeši žen
gė lemiamą žingsnį į antrąją apjungtosios 
ekonomijos pakopą. Aišku, kad Bendroji 
Rinka išgyveno kiečiausią bandymą, su 
kokiu tik iš viso iki šiol ji buvo susi
dūrusi.

„Išdava tačiau yra ta, kad pasiteisino 
Europos apsijungimo idėja ir buvo suduo
tas smūgis tiems Bendrosios Rinkos prie
šams, kurie porą mėnesių užtrukusiuose 
pasitarimuose stengėsi įžiūrėti lemtingą 
Bendruomenės dvasios susilpnėjimą. Vi
sada buvo pripažįstama, kad žemės ūkis 
yra pajėgiausias didžiulis kliuvinys Ben- 
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ADENAUERIS ATSVEIKINA

PAVERGTŲJŲ SEIMĄ

Vokietijos kancleris K. Adenaueris savo 
atsakymo telegramoje j Pavergtųjų Seimo 
pirmininko Naujųjų Metų sveikinimą pa
reiškia, kad 1962 metais savo pareiga ir 
uždaviniu laikys „saugoti laisvųjų laisvę 
ir taiką ir nenuilstamai kovoti, kad būtų 
pritaikyta apsisprendimo teisė ir tiems 
Europos žmonėms, kurie šiandien turi 
vilkti svetimųjų priespaudą“. Kor

PASAULY
— Tibete dviem atvejais tibetiečiai bu

vo užpuolę kiniečius, užmušė 17, atėmė 
ginklų ir maisto.

— Britų policijos federacija ruošiasi 
prašyti vidaus reikalų minister), kad būtų 
nuginkluoti bankų sargybiniai ir palydo
vai, jog nusikaltėliai - užpuolikai nepradė 
tų nešiotis ginklų ir dėl to nenukentėti) 
žmonės ir policija, kuri nėra ginkluota.

— Du amerikiečių studentai, kurie bu
vo įvilioti į R. Berlyną tariamai merginai 
atgabenti į V. Berlyną ir nubausti po 2 
metus kalėti, dabar jau paleisti.

— Toje Peru dalyje, kur griūtis nuo 
kalno sunaikino kaimus, prasidėjo vidu
rių šiltinė.

— Italijoje, ypač pramoningoje šiaurė
je, krinta komunistų partijos narių 
skaičius.

— Kalvose į rytus nuo Melbourne dega 
krūmai, ir per 3 pirmąsias dienas sudegė 
apie 100 namų.

— Izraelio pik. Beer nuteistas 10 metų 
kalėjimo už šnipinėjimą.

— Manchesteryje, Britanijoje, iš kalė
jimo pabėgo tūlas Mallard, kuris rytojaus 
dieną turėjo oficialiai išeiti į laisvę.

— R. Vokietijoje 1 nuteistas iki gyvos 
galvos ir 2 po 15 metų už šnipinėjimą V. 
Vokietijai.

— Brooklyne, Amerikoje, suimtas kinie 
tis jūrininkas, kuris norėjo išlipti į kran
tą apsiraišiojęs 25 svarus opiumo.

MUZULMONAI PRIEŠ OAS
Laukiama ,kad Alžyre muzulmonų te

roristai keliuose miesto rajonuose pradės 
kovą prieš dešiniųjų prancūzų teroristų 
(OAS) pogrindį.

Dėl to laukiama didelio masto smurto 
veiksmų.

Prieš OAS ruošiasi imtis priemonių ir 
Prancūzijos vyriausybė.

drosios Rinkos kelyje. O dabar, kai visos 
tos kliūtys sėkmingai nugalėtos, pasidaro 
nebe tik atviras kelias greičiau pažangos 
pasiekti pačioje Bendrojoje Rinkoje, bet 
taip pat padaryti pažangą ir pasitarimuo
se tarp Britanijos ir šešių“.

NAUJASIS KOLONIALIZMAS

Kai Indija iš Portugalijos užgrobė Goją, 
Indonezija ruošiasi iš Olandijos atimti N. 
Gvinėją, o Gvatemala jau piktais žodžiais 
apsvaido britus, iš kurių jį norėtų nusa
vinti Hondūrą, amerikiečių „The Cleve
land Plain Dealer“ rašo:

„Tai yra biauriausios rūšies imperializ
mas. O naujojo stiliaus kolonializmas nie
kuo nėra geresnis už senojo stiliaus kolo
nializmą“.

Amerikiečių „The Toledo Blade“ įspėja 
Indonezijos prezidentą Sukamo dėl N. 
Gvinėjos: „Sukamo geriau turėtų du kar
tus pagalvoti prieš žengdamas tą žingsnį 
į kolonializmą, kurį jis praeityje yra taip 
garsiai smerkęs“.

Be to, laikraštis nurodo: „Net jei Indo
nezijos kariniai daliniai laimėtų kovą Va
karų N. Gvinėjos pakrantėse, dar tektų 
praeiti ilgą pavojingą kelią per kalnus ir 
miškus, kol bus pasiektos olandų būstinės 
Hollandia ar Blak. Kaip olandų karinin
kas yra pasakęs: „Tegu indoneziečiai išsi
laipina. Kraštas sutvarkys juos“.

O amerikiečių „N.Y. Herald Tribūne“ 
nurodo: „Jeigu ten tarp papuasų vyksta 
koks nors sąjūdis už nepriklausomybę, tai 
jis be padidinamojo stiklo neįžiūrimas. 
Jeigu yra kur nors toks antropologas, ku
ris papuasus laiko indoneziečiais, tai toks 
dar niekur nepasiskardeno. O Sukamo siū 
lo tik pakeisti valdančiuosius, kad senojo 
imperializmo vietą užimtų naujasis. O 
Sukamo dar nėra parodęs kokių nors su
gebėjimų valdyti savuosius, kad galėtų 
reikšti pretenzijas valdyti kitus“.

Čia pasakytina, kad olandai kaip tik pa 
mažu ruošiasi N. Gvinėjai suteikti nepri
klausomybę, nereikšdami jokio noro pa
silaikyti sau tą senąją koloniją.

Iš Lietuvos Pasiuntinybės Vašingtone

veiklos

(E) Kalėdų švenčių ir Naujųjų Metų 
proga Lietuvos Atstovas Vašingtone J. Ka 
jeckas gavo sveikinimus iš JAV Preziden 
to Kennedžio, buvusio Prezidento Eisen- 
howerio, aukštųjų Valst. Departamento pa 
reigūnų bei eilės diplom. misijų šefų. Ta 
proga buvo pasikeista sveikinimais su lais 
vųjų valstybių ambasadoriais Vašingtone. 
Sausio 4 d. Lietuvos Atstovas dalyvavo 
Diplomatinio Korpuso dekano misijų še
fams surengtame priėmime.

Maskva puola Švedijos kariuomenės vadą

(E) Sovietų spauda pastaruoju metu 
pradėjo aštriai pulti Švedijos kariuome
nės vadą gen. Rapp dėl jo viešo pareiški
mo, jog pernai rudenį išvystyta smarkia 
kampanija prieš Suomiją ir Skandinavi
jos kraštus Sovietų Sąjunga siekia pastū
mėti pirmyn savo pozicijas. Puolimai pasi 
rodė Raud. armijos dienraštyje „Krasna- 
ja Zviezda“ ir užsienio politikos žurnale 
„Novoje Vremia“.

Ryšium su tuo Stokholmo dienraštis 
„Dagens Nyheter“ pastebėjo, jog gen. 
Rapp visiškai nekritikavo sovietų užsie
nio politikos, bet padarė tik natūralią pa
stabą. Tatai, laikraščio žodžiais, esąs mi
nimumas, ką švedų kariuomenės vadas 
„gali sau leisti be pamokymų iš Mask
vos“.

6 PUSLAPIŲ RĖMĖJAI

Norėdami, kad „Europos Lietuvis“ daž
niau ar net nuolat eitų 6 puslapių, ton są- 
skaiton aukų yra prisiuntę Jonas 1 sv., D. 
Janulaitis 10 šil., P. Juška 1 sv., P. Maks
vytis 10 šil., J. šukaitis 10 šil., P. Bielskis 
10 šil., A. Mikalauskas 9 šil., K. Jankus 
10 šil., A. Daučanskas (JAV) 1 sv. 15 šil., 
N. Žvirblis 10 šil., P. Vilutis 1 sv.

Taigi šioje sąskaitoje jau turime pir
muosius 8 sv. 4 šil. Papildomiems 2 pusla
piams reikėtų bent 15 svarų.

Šios savaitės numeris padidėjo per Anta 
no Briedžio malonę.

1
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SENOJI
Iš Alės Rūtos praeitais dar metais 

išleistų 4 romanų (.Didžiosios meilės“ se
rija) toliausiai i senovę žvelgiama žvaigž
dėj viršum girios. Jame siekiami net Min
daugo laikai, kai i pagoniškąją Lietuvą 
pradėjo skverbtis krikščionybė.

Mindaugo, tiesa, romane mes nė nema
tome. Ne jo dvare viskas vyksta, o nuoša
lioje Ašuojos apylinkėje, kurią neseniai 
buvo nusiaubę kryžiuočiai, dar prieš ro
mano veiksmui prasidedant. Ašuojos kuni
gaikštis jau senas, ir jam reikalingi pava
duotojai, įpėdiniai, kurie tvarkytų apylin
kės reikalus, vadovautų žmonėms. Dar ir 
darbas nemažas laukia: reikia naują pili 
statyti, nes niekas nežino, kada kryžiuo
čiai vėl puls. O j tuos įpėdinius ar bent 
kunigaikščio pavaduotojus veržiasi Vydas, 
drąsus ir tvirtas vyras. Bet jis yra ne tik 
drąsus ir tvirtas, jam netrūksta prie verž
lumo net ir tokių ypatybių, kurios ne kar
tą padeda iškilti valdžios trokštantiems 
žmonėms: žiaurumo, palinkimo intriguoti, 
suktumo, neatlaidumo. Tos vietos jis ne
pasiekia, nes pagal savo būdą susilaukia 
atpildo: su visu žirgu prigeria klampynėje.

Gyvenimas Ašuojos apylinkėje bėgo 
maždaug kasdiene vaga, kiek jo mes ma
tome romane. Kadangi daugiau matome 
jaunimo, negu senimo, tai rašytoja ir pa
sirenka pasakoti dažniau šventadienius ir 
laisvalaikius, negu šiokiadienius. Prie dar
bo ašuojiečius matome tada, kai reikia 
prikirstl miško piliai statyti. Šiaip ašuo- 
jiečiai rodomi švenčių metu atlikinėjan- 
tieji savo šventines apeigas, šokantieji, 
žaidžiantieji, Vakarojantieji. Tokiu metu 
ir ryškėja, kas ko trokšta, kas ką myli ar 
ko neapkenčia.

Kadangi veikia daug žmonių, yra daug 
vardų (Giedkantas, Klausigaila, Miltau- 
tas, Didžiavyžis, Mantvllas, Vydas, Rim
gaudas, Daukantas, Daugėris, Jogintas, 
Gedas, Eikutis, Sargūnas, ir t.t.; Rindė, 
Raudė, Uogelė, Uoktė, Žygė, Mažė, žvaigž- 
donė, Tylonė), tai skaitytojui susidaro 
šiek tiek darbo prasekti kiekvieno jų isto-

skambesiui pavaizduoti paskaitė iš Antano Baranausko

Pasroviui A. MERKELIS

(PIRMASIS SKYRIUS IŠ A. MERKELIO 1958 M. PARAŠYTOS PLAČIOS VINCO KUDIRKOS BIOGRAFIJOS).

7, Lieknas, tiesus, lyg girios uoselis, dailiu, ankstyboj

Marijampolė, dar anais laikais vadinama Starapo- 
lė ir Senapolė, yra išaugusi iš kaimo, kuriame XVI-XVII 
amžiuje, Maskvos su Lietuva karų metu, buvo įkurdinti 
lietuviai pabėgėliai. 1758 m. grafienė Butlierienė pasta
tydino medinę bažnyčią ir vienuoliams marijonams vie
nuolyną, jam davė apsčiai žemės ir leido kurtis mies
teliui, kurį marijonai pavadino Marijampole. 1792 m. 
karalius Stanislovas Augustas jai suteikė Magdeburgo 
teises ir herbą — šventąjį Jurgį ant balto žirgo. 1824 m. 
marijonai pastatydino mūrinę bažnyčią.

Vinco Kudirkos laikais Marijampolėje buvo apie 
6000 gyventojų, iš kurių tik apie 15% namie lietuviškai 
tekalbėjo. Tai — tarnaitės, juodadarbiai, vežėjai ir ke
liolika inteligentų. Daugiausia lietuviškai kalbančių bu
vo Degučių, Tarpučių ir Kaukazo priemiesčiuose. Dau
gumas gi Marijampolės gyventojų kalbėjo lenkiškai, ir 
tai buvo pasiturį miestiečiai — valdininkai, amatinin
kai, verslininkai, namų savininkai.

Lenkų — ponų kalba buvo laikoma inteligentijos, 
šviesos ir pažangos požymiu, būtina priemonė siekiant 
šviesesnio, sotesnio ir lengvesnio gyvenimo, kuriam ryš
kiausiai atstovavo dvaras ir klebonija. Lietuvių kalba — 
mužikų, primenančių dar taip nesenus slogius baudžia
vos laikus, kai kiekviena proga be pasigailėjimo ponai 
mužikams dyždavo kailį.

Tad ir stengtasi savo lietuvišką kailį išversti į len
kišką, ir niekas tuomet tokiais išverstkailiais nesistebė
jo, niekas jų nesmerkė, nes laikė paprastu ir būtinu da
lyku, siekiant geresnio gyvenimo. Mat, su lietuvių — 
mužikų kalba toli nenueisi, o lenkų — ponų kalbai vi
sut plačiai atviros durys. Ir veržlusis Vincas Kudirka, 
nenorįs būti kitų aplenkiamas, patekęs į gimnaziją ir už 
jos esančią lenkiškos kultūros aplinką, nejučiomis len
kėjo. Išklydęs iš siauro, šimtmečių praminto lietuviškos 
kultūros tako į platesnį lenkiškos kultūros vieškelį, pra
deda gėdintis savo kaimietiškos kilmės ir lietuviškos 
kalbos.

— Vos spėjau apsivilkti mėlyną mandieraitę su 
baltais sagučiais ir susimaišiau su draugais mokiniais, 
pajutau, — pasakoja Vincas Kudirka, — kad mano dva
sioje kažinkas dedasi. Kas dedasi, numanyti negalėjau, 
tik jaučiau, kad man gėda atsiminti, kuomi aš buvau, 
o ypač bauginausi, kad draugai nepatirtų, jogei aš moku 
lietuviškai. Tas dalykas galėjo išduoti mane artojaus 
sūnumi esant. Žinoma, išlikimo instinktas liepė man 
niekad neatsiliepti lietuviškai ir saugotis, idant nieks 

nepamatytų, kad mano tėvas dėvi sermėginę ir moka 
tik lietuviškai. Dėl to gi stengiausi kalbėti, nors blogai, 
bet lenkiškai, o nuo tėvų ir giminių, kurie atvažiuodavo 
manęs atlankyti, šalindavaus iš tolo, jeigu tik patėmy- 
davau, kad kas iš draugų ar ponų mato; šnekėdavau su 
jais ramiau tik pasislėpęs kur užkampyje. Tapau, mat, 
Jęųku ir sykiu ponu,

LIETUVA
riją, nepasimesti varduose. Kiekvienas 
tuos vardus nešiojantieji šiuo ar tuo pri
sideda, kad romanas vyktų nustatytąja 
linkme, kad išeitų pilnesnis autorės užma
nymas.

Aišku, kad autorė ir negalėjo apimti 
viename romane viso anuometinio savo 
ašuoj Iečių gyvenimo. Tam gyvenimui pa
rodyti susidaro ir sunkumų, nes reikia 
išstudijuoti istorinius šaltinius, kurie sve
tur gyvenant dar sunkiau prieinami, negu 
namie.

Pačius siūlus, ant kurių laikėsi meilės, 
vakarojimai, šventės, kurie susiuva atski
rus epizodus, reikia laikyti Rimgaudo ir 
Vydo istorijas, kurios susipina tarpusavy
je ir tuo pačiu rutulioja visą veiksmą.

Jeigu ieškotumėm simbolių, tai sakytu
mėm, kad Vydas yra Senosios, pagoniško
sios Lietuvos atstovas, o Rimgaudas — 
krikščioniškosios. Deja, šitaip juos imant, 
bematant iškyla šiek tiek klaustukų. Kai 
dėl Vydo, tai jis ir fiziškai tvirtas ir mo
rališkai tolimas tam, ką mes turėtumėm 
laikyti krikščioniu. Vadinas, jam šitas pa
gonies vaidmuo visiškai tiktų. O Rimgau
das, kuris iš Mindaugo žmonos patyrė apie 
vieno Dievo buvimą, ne tik morališkai yra 
visokio gerumo Įsikūnijimas, bet ir fiziš
kai sukiužęs. Dėl to jis ir žūna, neišdrįsęs 
net viešai visiems pradėti skelbti savo ti
kėjimo. Kai dėl pagonybės, tai tasai vie
nas Vydas toks ir yra su daugeliu neigia
mų ypatybių. Kiti gi ašuojiečiai pagonys 
gal tik dėl to, kad prisilaiko pagoniškų 
apeigų. Į Vydą jie nepanašūs. Nors ir ne 
tokie drąsūs, kaip Rimgaudas, net ir pra
sižioti apie naująjį Dievą, kuris jų sie
jamas su kryžiuočiais, vis dėlto jie yra to
kie pat, kaip ir kasdieniniai mūsų laikų 
krikščionys. O vienas kitas iš senųjų ty
lom net ir apie tą vieną Dievą galvoja.

Nesutarimas tarp Vydo ir Rimgaudo iš 
tikro vyksta ne tiek dėl Dievo, kiek dėl 
žymiai žemiškesnių dalykų. Dievas yra 
tik priekabė Vydui stipriai nusistatyti 
prieš Rimgaudą, į kurį linksta jo nusižiū

jaunystėj daugiau moterišku, negu vyrišku baltai rau
donais skruostais veidu, kaštaniniais aukštyn suverstais 
plaukais, žydriai mėlynomis akimis Vincas Kudirka iš 
pirmo žvilgsnio traukė į save visų dėmesį. Visuomet 
dailiai skoningai apsirengęs/ iškilus, savim pasitikįs 
skyrės iš kitų, tiko vadovauti. Jei užsimezgė kalba — jis 
mielas savo sąmojum. Jei pramoga — jis jos siela. Rei
kia muzikanto — jis smuikuoja. Pritrūko kalbos — ją 
pakeičia Vinco Kudirkos pieštukas: jis vikriai ir grakš
čiai piešia draugų, mokytojų ar kurios pramogos daly
vių karikatūras ir šaržus. Mergaičių prašomas į jų albu
mus rašo eilutes, piešia vaizdelius. Vincas Kudirka vi
sur laukiamas ir mielas svečias. Svečiuotis jis mėgo, o 
draugija, kurioje jis dalyvaudavo, lenkiška. Tad jis pats 
nepajuto, kaip su ja sutapo, kaip pasidavė jos srovės 
nešamas.

Rusų valdžiai buvo nepaslaptis, kad Suvalkų kraš
to mokslus einąs jaunimas daug smarkiau lenkėja, negu 
kitų Lietuvos dalių, ir, norėdama Suvalkų krašte suma
žinti lenkų kultūros įtaką ir lietuvius patraukti savo pu
sėn, to krašto gyventojams Maskvos universitete įsteigė 
dešimtį stipendijų, kurias galėjo gauti Marijampolės ir 
Suvalkų gimnazijų abiturientai, turį savo brandos ates
tatuose lietuvių kalbos pažymius. 360 rublių metinė sti
pendija ir atleidimas nuo mokslapinigių — viliojąs da
lykas, ir rusai tuo tikėjosi nemaža lietuvių atitrauksią 
nuo Varšuvos universiteto. Tad Marijampolės ir Suval
kų gimnazijose buvo mokoma ir lietuvių kalbos. Ji buvo 
neprivalomas dalykas, visuomet paskutinioji pamoka 
ir dažniausiai lankoma tik tų lietuvių ir kai kurių len
kų, kurie norėjo turėti brandos atestatuose lietuvių kal
bos pažymį ir gauti Maskvos universitete stipendiją. 
Lietuvių kalbos mokytojai, tam dalykui neparuošti, dės
tė jį neįdomiai, paviršutiniškai, ir mokiniai iš jų, be nu
matytų stipendijų, maža naudos turėjo.

Nors Vincas Kudirka save gimnazijoje laikė lenku, 
vengė viešai lietuviškai kalbėti, tačiau kalbos pamokas 
lankė daugiausia tik tam, kad įsigytų teisę gauti Mask
vos universiteto stipendiją. Neįdomiai dėstomos lietuvių 
kalbos pamokos nežadino Vinco Kudirkos patriotizmo. 
Jo sielą brandino ir tautinę ideologiją formavo lenkų li
teratūrą, daugiausia Adomo Mickevičiaus, Ignaco Kra
ševskio, Juliaus Slovackio, SirakomlėS ir kitų kūryba. 
Adomo Mickevičiaus asmenybė ir kūryba jam buvo lyg 
ir įrodymas, kad Lietuvos ir Lenkijos tapatūs keliai, 
kad gente lituanus natione polonus yra realus dalykas 
ir tiek istoriškai, tiek ir gyvenimiškai būtinas ir pa
teisinamas.

Vincui Kudirkai esant penktojoje klasėje, kartą į 
lietuvių kalbos pamoką atėjo Jonas Basanavičius, Mask
vos universiteto studentas. Pasisveikinęs su mokytoju 
Vincu Staniškiu rusiškai, jis į mokinius prabilo lietu
viškai, iškeldamas lietuvių kalbos grožį, jos senumą, 
turtingumą ir skambumą. Lietuvių kalbos grožiui ir

„Anykščių Šilelio“ atbundančio miško rytinę paukš
čių bylą:

Skamba, tik skamba miškas: čia volungė Ieva 
Trotina: „Ieva, Ieva! neganyk po pievą “ 
Čia paupy „ri-u! ri-u! ri-u!“ tilvikas sušuko; 
Čia vėl balsų visokių — lyg trūkte pratrūko. 
Visi kitokį balseliai, vis kitokios bylos: 
Dagiliai, pečialandos, strazdeliai, čyžylos, 
Kėkštai, šarkos ir kitos vis saviškai gieda: 
Toj juokias, toj vaitoja, e toj niekus kliedą.
E už visus viršesnis lakštingalos balsas:
Pilnas, skardus, graudingas, ir, taip sakyt, skalsus: 
Skamba, ūžia per krūmus ir vis kitaip mainos, 
Ir vis dūšion įsmenga — lyg Lietuvos dainos.
Tie visokį balseliai taip krūvon suplaukia, 
Tartum kožnas lapelis čiulba, kliauga, šaukia 
Ir sutartinę taiso, ir taip gražiai dera: 
Siaudžia tik tartum siaudžia — rentavimo nėra; 
Anei tų balsų ausis skyrium nepažįsta, 
Lyg kad ant žalios pievos žolynai pražysta.
Ir visokį žiedeliai taip tarp savęs pinas, 
Kad iš tolo tik regis gražus margumynas.
— Kurioj kitoj kalboj būtų galima taip grakščiai ir 

žavingai atvaizduoti atbundantį mišką, išsakyti paukš
čių čiulbesį, kaip lietuvių! Lietuvis ne tik supranta in
tymią gamtos bylą, bet ir sugeba ją subtiliausiai savais 
žodžiais išreikšti. Lietuvių kalba viena seniausių ir gra
žiausių. Mylėkim ją, saugokim, stropiau jos mokykimės: 
ji didysis mūsų turtas, mūsų tautos pasididžiavimas, — 
entuziastingai kalbėjo busimasis „Aušros“ kūrėjas.

— Komedyjant! — pamanė sau lenkiškai Vincas 
Kudirka, iš pykčio paraudęs nusigrįžo į šalį ir pradėjo 
Skaityti knygą, nebeklausydamas, ką toliau Jonas Basa
navičius kalbėjo.

Vinco Kudirkos tautinė sąžinė jautri, lenkiškumo 
dar visiškai neužslopinta, ir dėl to kiekvienas viešas lie
tuviškumo pasireiškimas jį erzino, pykdė ir jaudino tiek, 
jog, rodos, jo jautrioj širdy tuoj užvirs žūtbūtinė lietu
viškumo su lenkiškumu kova. Gimtinėj tėvų įdiegtas lie
tuviškumas jį lenkėjantį visur įkandin sekė, lyg šešėlis, 
nuo kurio jis veltui stengės pabėgti.

Vincas Kudirka, jaunystėj būdamas impulsyvus, į 
viską daugiau reaguodamas karštu jausmu, negu šaltu 
protu, buvo veiklos, ne kontempliacijos žmogus. Tokie 
greičiau kitų pastebimi ir įvertinami. Ir Vincas Kudirka 
savo gabumais, darbštumu, tvarkingumu atkreipė gim
nazijos vyresnybės akį ir buvo jos reikiamai vertina
mas. 1875 m. rudenį po vasaros atostogų sugrįžęs į-Ma
rijampolę, jis įsikūrė Hofmano bendrabuty, skirtame 
penktosios klasės mokiniams. Nuėjęs j gimnaziją suži
nojo, kad jis ešąs paskirtas Galkauskienės bendrabučio 
mokinių globėju, lenkiškai vadinamu dozorca. Tai buvo 
jam netikėta staigmena, kėlusi ir kitiems nuostabą: pa
prastai bendrabučių globėjais būdavo skiriami aštunto
kai ar septintokai, rečiau jau šeštokai, pasižymėję moks
lu ir tvarkingumu, o dabar juo buvo paskirtas penkto
kas. Bendrabučių, kuriuose buvo nemažiau kaip dešimt 
mokinių, globėjai nemokamai gaudavo kambarį ir visą 
išlaikymą.

(Bus 'daugiau)

rėtoji mergaitė. O per tą mergaitę jie tiki
si pasiekti valdžios. Kadangi ta mergaitė 
buvo jam pasižadėjusi, o už Rimgaudo iš
tekėjo, tai jis prieš šį ir subiursta galuti
nai. Rimgaudas prasitardavo apie vieną 
Dievą, bet niekas į tai nekreipdavo dėme
sio. Greičiau tik pasišaipydavo. Bet užten
ka Ašuojos apylinkėse pasirodyti kryžiuo
čių vienuoliui ir pasukti į Rimgaudo na
mus, kad Vydas prasivežtų ir užmuštų sa
vo varžovą, net ir kitus nuteikdamas prieš 
jį. Bet Rimgaudo mirtis yra iš ankšto pa
ruošta. Kai jis miške nukirto gyvatę, ne
apykantos skatinamas Vydas visiems tvir
tina, kad tai buvęs žaltys. Už tokj nusižen 
girną jį turi ištikti nelaimė. Ji ir ištinka: 
motiną gyvatė įkerta. Tada Vydui sekasi 
visus nuteikti prieš jį ir pagaliau užmušti.

Nemaža vietos Alė Rūta skiria Savo ro
mane gamtovaizdžiui ir aplinkai pavaiz
duoti. Čia rašytoja yra tikra specialistė ir 
atlieka tai tartum viską prie akis tu
rėdama.

Romanas tikra naujiena. Į istorines to
lybes, tiesa, jau nebe vienas mūsų rašyto
jas yra bandęs žvilgterėti (Pietaris, Krėvė, 
Sruoga, Maironis, Vienuolis), kiekvienas 
savitai. Prie jų šiuo romanu prisidėjo ir 
Alė Rūta.

Romanas gana didelis (374 psl.).
K. Abr.

Padidėjo tiražai

Lietuvos sovietinės leidyklos tarpais vis 
mėgsta pasididžiuoti dideliais savo leidi
nių tiražais. Jei ne jos pačios, tai tuos di
delius Skaičius pasigauna propagandinin
kai. Kai viskas suskaičiuojama, tai tikrai 
išeina milijonai.

O dabar skaitome pranešimą, kad po 
partijos suvažiavimo po 60.000 egzemplio
rių išleista Chruščiovo kalbos, jo baigia
mojo žodžio ir taip toliau ir taip toliau, iš 
viso bent 5 brošiūros, štai tiražai ir pašo
ko bent 300.000, ir bus kuo didžiuotis.

Reikėtų tik neužmiršti tų skaitmenų pri 
dėti, kai vėl bus norima pasigirti dideliais 
kultūriniais pasiekimais milžiniškų tiražų 
srityje...

AR DIEVAS MUMS PASIRODO?

Jei Kalėdos yra Dievo tapimo žmogumi 
šventė, tai Trys Karaliai ir po jų betarpiš
kai sekąs laikotarpis primena to dieviško
jo Naujagimio — žmogaus apsireiškimą, 
pasirodymą pasauliui Dievu. Apmąstant 
šias tikėjimo paslaptis, gali kilti klausi
mas: ar Dievas mums pasirodo ir kaip tu
rėtų mums pasirodyti, kad būtų mato
mas? Gal kai kas galvoja, kad Dievas tu
rėtų mums majestotingoje savo didybėje 
pasirodyti žaibu, ugnine saule, spindinčia 
žvaigžde, audra ar banguojančiais vande
nynais? Šitais pavidalais Dievas galėtų 
mums pasirodyti ir pasirodo, nes jis yra 
visuose kūriniuose, kuriuos jo visagalybė 
sutvėrė. Visa tai yra realūs Dievo pasiro
dymai. Jis yra gamtos kūriniuos ir gali 
tuos kūrinius nuostabiu būdu valdyti 
taip, kad įprastą gamtos tvarką aplenktų 
ir ją pakreiptų savo dieviškiems tikslams. 
Jei žmogus — kūrinys savo proto jėga ga 
Ii pasiekti nuostabių laimėjimų, tai juo la 
biau Kūrėjo dvasia ar jos pripildytas 
žmogus gali padaryti stebuklingų dalykų, 
kurie pralenkia įprastą gamtos pasaulio 
tvarką. Ir kai šitai atsitinka, tai įvyksta 
Dievo pasirodymas, kurį vadiname stebuk 
lu. Tačiau tokie įvykiai nėra skirti mūsų 
kasdieniniams reikalams, bet nepapras
tiems dalykams apreikšti, ypatingiems 
Dievo planams patvirtinti ar reikšmin
goms pasaulio istorijos epochoms pa
žymėti.

Dažniau ir paveikiau ne išoriniais ste
buklais Dievas apsireiškia, bet žmogaus 
širdyje, mintyse, pažadindamas tiesos troš 
kimo dvasią ar heroiškos valios aktų. Vi
sa tai, kas yra žmogaus sieloje didinga, 
gražu ir gera, visa, ką mes pastebime nuo 

lat klausiančio vaikučio akyse, genialiame 
mokslininke - tyrinėtojuje, kūrybingos 
dvasios vyrų laimėjimuose, motinos mei
lės aukoje, šventųjų heroiniuos darbuos, 
— visa tai yra Dievo apsireiškimai. Tai 
nėra vien Dievo garbės palyginimai ar at
spindžiai, bet čia jis pats pasirodo. Ir čia 
jis yra ne tik savo galybe ir jėga, bet ir 
savo slapta ir tėviška meile žmogaus sie
lai ir žmogui. Šitiems Dievo apsireiški
mams. kurie žmogaus sielos gyvenimui 
duoda paskatų, krikščionybė turi seną 
specialų vardą — malonė. Dievo ma
lonė ir yra toji Dievo artuma, meilė, pa
galba. kurios žmogaus dvasioje pasireiš
kia geromis amžinųjų vertybių užpildyto
mis mintimis, šventais ir kilniais žmogaus 
valios paskatais, visais tais gražiais sa
vęs atsižadėjusios meilės suliepsnojimais 
ir tvirto žmogaus charakterio suformavi
mu. Todėl galima sakyti, kad pati žmo
gaus siela yra Dievo pasirodymas, jo ap
sireiškimas. kuris yra nepalyginamai gra
žesnis ir tobulesnis nei žvaigždžių spinde
sys, spalvų žaismas, vandenynų ošimas ar 
gėlių žydėjimas.

Tačiau žmogaus siela pati savyje yra 
nematoma, o ji apsireiškia žmogaus kūnu, 
kuris to paties Dievo pagal savo paveiks
lą ir panašumą sutvertas ir yra sielos iš
raiška. Tad Dievas yra tobulai matomas 
mūsų regimame dvasios, sielos ir malonės 
pripildytame žmoguje: žvilgančių akių, 
kuriančių rankų, taurios širdies — šven
tame žmoguje.

Bet nevisuose žmonėse šitaip Dievas ap 
sireiškia lygiai tobulu būdu. Kai kuriuose 
žmonėse toks Dievo apsireiškimas - pasi
rodymas yra sužalotas, žemės dulkių ap
neštas ar suklastotas. Jei šių neigiamų 
apraiškų ir nebūtų, tai vis tiek tokiame 
žmoguje matome ne patį Dievą, o tik žmo
gų. Žmogų kūdikio, herojaus, motinos ar 
šventojo pavidalu, kuris tėra Dievo bega
linės išminties ir galios, jo kuriančios ir 
išganančios veiklos paveikslas. Tačiau yra 
vienas vienintelis žmogus, kuriame pats 
Dievas asmeniškai, su savo dieviškuoju aš 
pasirodė. Tas žmogus pilniausia teise ir 
tikrumu pasisakė: aš ir Tėvas esame vie
na; kas mato mane, tas mato ir Tėvą; 
pirm nei Abraomas buvo, aš esu; aš esu 
pasaulio šviesa. Tai visiškas ir visai asme 
niškas Dievo pasirodymas. Dievas tapo 
žmogumi, kurį žmogaus akys mato, ran
kos paliečia ir gali su apaštalu Tomu kar
toti: mano Viešpats ir mano Dievas. Die
vas tapo žmogumi, aukos žmogumi, aukos 
avinėliu už visus savo brolius, kuris kybo 
ant kryžiaus, ir visa, kas yra danguje ir 
žemėje ir po žeme, turi pulti ant kelių ir 
jį išpažinti. Jis yra Jėzus Kristus, kurio 
pagarbinti atvyko rytų šalies Išminčiai.

Kun. Dr. J. Avižai
PAMALDOS
WOLVERHAMPTON — vasario 4 d., 11 

vai., Convent of Mercy, St. John's Squa
re, Snow Hill.

ROCHDALE — sausio 28 d., 11.30 val.
MANCHESTERIS —sausio 28 d., 10.30 val

PLEČIAMOS RADIJO TRANSLIACIJOS
(E) Nuo 1961 m. gruodžio 14 d. lietuvių 

kalba transliacijos iš Tautinio Ispanijos 
Radijo Madride transliuojamos dar viena 
— 50 metrų banga. Kasdien lietuvių kalba 
transliacijos 25, 42 ir 50 m bangomis 
vyksta nuo 19.30 Vakarų Europos laiku 
(21.30 vai. Lietuvos laiku) iki 19.45 vai. 
Kiekviena programa kartojama kitą die
ną 6.30 vai. V. Europos laiku (8.30 vai 
Lietuvos laiku) 42 m banga ir 15.45 vai 
V. Europos laiku (17.45 vai. Lietuvos lai
ku) taip pat 42 m banga.

Turistai pagal profesijas
(E) Vilniaus radijas savo sausio 4 d. pa 

sikalbėjime su St. Aleksandravičiene turiz 
mo klausimais patyrė, kad 1961 m. iš Lie
tuvos į užsienio šalis buvo išvykusi 51 tu 
rištinė grupė, apie 1.500 turistų. Iš šių gru 
pių 30 buvo organizuota pagal profesijas: 
medicinos darbuotojų, mokytojų ir kt. 
Šiais metais žadama į užsienius išleisti 
per 2.000 turistų iš Lietuvos, tačiau dau
giausia tik į vad. „demokratinius“ kraštus 
(sovietų satelitinius kraštus) ir vėl turis 
tus grupuojant profesijomis. Žinoma, tu
ristai sijojami, ir jiems sunku tikėtis lais 
vai patekti į Vak. Europos kraštus.

Moksleiviai į Maskvą
(E) Sausio 2 d. į Maskvą, naujametinę 

eglutę iš įvairių Lietuvos rajonų išvyko 50 
berniukų ir mergaičių. Pasak Vilniaus ra
dijo, tie „jaunieji respublikos pasiunti
niai“ dalyvavo Kremliuje, sporto rūmuose 
naujametinėse eglutėse, svečiavosi pas 
Maskvos moksleivius. Pasisvečiavę savai
tę moksleiviai grįžo į Lietuvą. Tai naujas 
partijos žygis toliau plėsti pageidauja
mą „tautų draugystę“.

Žymus gydytojas arba teisininkas susi
daro sau vardą ne tiktai gerai eidamas sa
vo pareigas, bet ir šiaip gyvenime daryda
mas gerą įspūdį, kaip žmogus. Aplamai, 
mes žmogų vertiname pagal tai, kokį įspū
dį jis mums daro. Todėl eik, kalbėk ir el
kis, lyg jau būtum žmogus, koks norėtum 
būti, tokiu būdu tu paversi tikrybe nema
tomas jėgas, kurios aplinkybes pakeis pa
gal tavo norus ir valią.

O. Swett Marten
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JONUI GLEMŽAI 75 METAI PAGALBA PAVERGTIESIEMS
Šių metų sausio 20 d. Jonui Glemžai, 

žinomam Lietuvos ekonomistui ir politi
niam veikėjui, dabar gyvenančiam Vokie
tijoje ir einančiam VLIKo Vykdomosios 
Tarybos pirmininko pareigas, sukako 75 
metai amžiaus.

Gerbiamasis jubiliatas politinėje veiklo 
je pasireiškė dar būdamas gimnazistu Jel
gavoje apie 1904 metus. Įsijungęs j moks
lini ratelį, jis pradėjo studijuoti politinę 
ekonomiją, kultūros ir civilizacijos isto
riją. Kaip K. Bielinis knygoje ..Penktieji 
metai“ pastebi, J. Glemža jau tada išsi
skyrė susipratusių lietuvių tarpe. Maž
daug tuo pat laiku jis taip pat įstojo į 
Lietuvos socialdemokratų partiją, kovin- 
giausią organizaciją, kuri tuo laiku veikė 
.prieš rusų valdžią.

Kilus 1905 metų revoliucijai, J. Glemža, 
vis dar būdamas gimnazistu, keliauja po

J. Glemža (centre) ir DBLS pirm. J. 
provinciją, platina proklamacijas, kalba 
mitinguose, ragina lietuvius valsčių susi
rinkimuose šalinti rusų valdininkus ir im
ti valdžią į savo rankas. Jis lankosi Žaga
rėje, Gruzdžiuose, Skaisgiry, Kuršėnuose, 
Pašvitiny, Radvilišky, Meškučiuose, Baiso 
galoje. Pagaliau apsistoja Šiauliuose. 1906 
metais su būreliu draugų jis bando išlais
vinti Šiaulių kalėjimo politinius kalinius, 
po to suimamas ir Vilniaus karo teismo 
nubaudžiamas 1 metais ir 3 mėn. kalėji
mo.

Išėjęs iš kalėjimo, vėl tęsia mokslą ir 
persikelia į Petrogradą studijuoti komer
cijos. Pirmaisiais Lietuvos nepriklausomy 
bės metais, kaip ir daugelis kitų jaunų vy 
rų, J. Glemža nešioja kario uniformą, ir 
tuo pat laiku kiek galėdamas prisideda 
prie LSDP ir profesinių sąjungų Lietuvoje 
organizavimo.

Nuo 1925 metų jis įsijungė į socialde
mokratams artimą sritį — kooperatyvų or 
ganizavimą. Jis kuria pieno perdirbimo 
bendrovių sąjungą Pienocentrą ir, ilgą 
laiką vadovaudamas pasterajai organiza
cijai, išvysto pieno produktų eksportą, ku 
ris padėjo nepriklausomybės laikotarpyje 
pakelti krašto ūkį ir ūkininkų gerovę. Ša
lia savo darbo, kaip Pienocentro pirminin 
ko, J. Glemža sukūrė visą eilę kitų ekono
minių organizacijų, kaip Sodybos b-vę vai 
siatns ir daržovėms paruošti, Valgio b-vę

Minėjo prof. V. Lašo 70 m. sukaktį
(E) Lietuvos spaudoje ir per radiją pa

minėtos prof. Vlado Lašo 70 m. amžiaus 
ir 40 m. darbo aukštoje mokykloje sukak
tys. Pasak Vilniaus radijo sausio 3 d. pra
nešimo, prof. Lašas visą savo gyvenimą 
paskyręs medicinos mokslui, jaunųjų me
dicinos kadrų auklėjimui. Nuo 1924 metų 
prof. Lašas visą eilę metų ėjo medicinos 
fakulteto Kaune dekano pareigas. Vienas 
iš didžiųjų sukaktuvininko nuopelnų —sa 
varankus žmonių mitybos tyrinėjimas. Jis 
pirmas buvo susirūpinęs šį klausimą nu
šviesti moksliškai. Bolševikmetyje prof. 
Lašas aktyviai dalyvavęs atkuriant Lietu 
vos mokslų akademiją, jam vadovaujant 
buvo įkurta visa eilė mokslo institutų. 
Išleido 10 bendrų monografijų. Daug sa
vo veikalų paskyrė mitybos klausimams, 
pastaruoju metu parengė fiziologijos vado 
vėlį. Per 20 prof. Lašo vadovaujamų mo
kinių yra .apgynę medicinos mokslo dak
taro bei kandidatų disertacijas ir šiuo me 
tu jie yra katedrų vedėjai, profesoriai. Jų 
tarpe paminėti prof. J. Šopauskas, J. 
Kuprys, Al. Vileišis, B. Padegimas ir kt. 

pigioms, bet geroms valgykloms miestuo
se, Lietuvos prekybos laivyną ir t.t. Visos 
šios bendrovės puikiai veikė ir buvo labai 
naudingos mūsų krašto ūkiui.

Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą, J. 
Glemža pasitraukia į Vokietiją ir čia įsi
jungia į Vyriausiąjį Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetą, kaip Lietuvos socialdemokratų 
partijos atstovas. VLIKo Vykdomojoje 
Taryboje jam pavedama tvarkyti finansų 
reikalus. Bet, panašiai kaip Britų politi
niame gyvenime, kur finansų ministerial 
dažniausiai tampa ministeriais pirminin
kais, taip ir J. Glemžai netrukus tenka 
perimti atsakingiausias pareigas.

Šalia Vykdomosios Tarybos pirmininko 
pareigų, J. Glemžai nuo 1952 metų tenka 
nuolat dalyvauti socialistų tarptautinėse 
konferencijose, keliant Lietuvos laisvės by 
lą laisvojo pasaulio darbo žmonių forume.

Vilčinskas tarptautinėje konferencijoje.
Nežiūrint savo amžiaus, J. Glemža yra 

nepaprastai judrus. Užtenka tik atsiminti 
kelis praėjusius mėnesius ir įsidėmėti, 
kur Vykd. Tarybos pirmininkas lankėsi ir 
ką veikė, kad galima būtų įsitikinti, jog 
šie žodžiai ką nors reiškia. J. Glemžai daž 
nai tenka lankytis Bonoje, Huettenfelde, 
ir kitose Vokietijos vietose. Bet štai spalio 
mėnesį jį matome Romoje Socialistų Inter 
nacionalo kongrese, pasitarimuose su Dip
lomatijos šefu S. Lozoraičiu, su Italijos ir 
Vatikano lietuviškų transliacijų vedėjais, 
su Radio Italians viršininku, pagaliau ofi 
cialiame priėmime pas Italijos min. pirm. 
Fanfanį. Lapkričio mėnesį J. Glemža jau 
Amerikoje. Čia jis dalyvauja VLIKo pil
naties posėdžiuose, daro pranešimus, da
lyvauja diskusijose, lankosi lietuvių kolo
nijose.

Grįžęs atgal į Reutlingeną, į Vykd. Ta
rybos būstinę, jis randa krūvą laiškų ir 
telegramų, į kurias jam reikės atsakyti. 
Dažnai, trūkstant personalo, jam pačiam 
tenka ne tik diktuoti memorandumus, bet 
griebtis plunksnos, peržiūrint „Eltos“ biu
letenį. Visam tam darbui jam netrūksta 
energijos gal tik todėl, jog žino, kad lai
kas nėra mūsų sąjungininkas.

Linkime gerb. Jubiliatui Ilgiausių Me
tų!

Rašyt. J. Kralikauskas laimėjo 
„Draugo“ premiją

(E) Šiais metais Čikagoje leidžiamo 
dienraščio „Draugas" kasmet skiriamą pre 
miją už geriausią prisiųstą romaną laimė
jo Kanadoje, Toronte, gyvenąs rašytojas 
Juozas Kralikauskas. Jam premija buvo 
įteikta Čikagoje, sausio 7 d. Iš viso buvo 
prisiųsti 9 romanai. Premijuotas romanas 
„Titnago ugnis“ (istorinis, siekiąs Mindau 
go laikų) esąs parašytas sodriai, vaizdin
gu, taikliu žodžiu ir su stipria stiliaus 
kultūra. Šių metų laureatas yra gimęs 
1910 m., dirba spaudoje, visuomenėje. 
Kaip rašytojas debiutavo laisvoje Lietuvo 
je novelių rinkiniu „Septyni kalavijai“.

Nidos Knygų Klubas išleido jo romaną 
„šviesa Lange“.

Konferencijos jaunimo klausimais
(E) Vilniuje įvyko respublikos mokyklų 

mokslinio tyrimo instituto mokslinė - me
todinė konferencija. Konferencijoje daly
vavo mokyklų vadovai, mokytojai, vado
vaują apmokymui, instituto darbuotojai, 
susirinkusieji apsvarstė klausimus, kaip 
geriau paruošti moksleivius darbui žemės 
ūkyje.

Stockholme švedų kalba leidžiamasis pa- 
baltiečių biuletenis BALT—PRESS pa
skelbė žinomojo švedų rašytojo ir visuo
menininko Ture Nerman straipsnį, kurio 
vertimą čia pateikiame. Autorius savo 
metu labai veikliai kovojo prieš hitleriz- 
mą, 1939-1946 redagavo antinacinį savait
raštį „Nežiūrint nieko“. Jis taip pat pasi
žymėjęs antikomunistinis kovotojas, dide
lis pabaltiečių bičiulis. (ELI)

Šiurpu regėti kaip Chruščiovo Rusijos 
naudojami politiniai metodai panašūs į 
tuos, kuriuos naudojo Hitleris. Abu dikta
toriai, aišku, pakankamai stengėsi išplės
ti savo įtaką. Mat, diktatorius jaučiasi ne
tikras, kol esama galimybių jam pasiprie
šinti; jam reikia vis daugiau erdvės aplin
kui, kad pasijustų saugus. 1939 m. rug
pjūtyje Hitleris ir Stalinas sudarė drau
gystės paktą ne tik sau (net vienam prieš 
kitą) apsaugoti, bet taip pat grobti ir gro
biu dalytis. Chruščiovas aiškiai pareiškė 
pritariąs tam gėdingam paktui, kuris su
kėlė antrąjį pasaulinį karą su visa tuo, 
kas atsiejo žmonijai. Kai Hitleris Rusijos 
užpuolimu tą paktą vėliau sulaužė, tai bu
vo Stalino neapskaičiuotas dalykas. Abu 
švarūs ponai ypač norėjo didinti savo ga
lybę šantažu.

Chruščiovo Rusija yra milžiniška impe
rialistinė viešpatija. Senajam vakariečių 
imperializmui baigiant visiškai išnykti, jo 
vaidmenį perėmė sovietai su Mao Kinija 
ir dabsr priespaudoje laiko ir išnaudoja 
75% visų nelaisvųjų tautų.

To, deja, Vakarų laisvieji žmonės, atro
do, dar nėra pilnai suvokę. Kai dar labai 
neišsivysčiusių tautų ir kilčių Afrikoje ir 
kitų toli esančiųjų tautinė laisvė šiltai ir 
labai veikliai remiama, visiškai išsigimė
liškai užmerkiamos akys, kad Europoje, iš 
dalies prie pat mūsų, rusiškasis imperia
lizmas po paskutiniojo karo pavergė dau
giau kaip 100 milijonų žmonių dešimtyje 
anksčiau buvusių laisvų valstybių. Ir 
daug valstybių Vakaruose teisiškai pripa
žino iš Rusijos rusų karo lėktuvais at
skraidintas marionetines vyriausybes. Net 
Švedija, deja. Tačiau laimingu būdu to
kios didelės galybės, kaip JAV ir D. Brita
nija, nepripažino trijų Pabaltijo valstybių 
prievartinio prijungimo.

Jeigu Rusijai dar atrodo praktiška per
daug neslopinti tautinės laisvės formaliai 
laisvoje Lenkijoje, Čekoslovakijoje, Ru
munijoje ir t.t. — rusų kariuomenė juk 
nuolat pasirengusi nuslopinti laisvės kovą 
kaip Vengrijoj 1956 — , tai prie Rusijos 
prijungtose Pabaltijo valstybėse Chruščio
vo režimas vyksta didžiausiu beatodairiš
kumu. Po to, kai šimtai tūkstančių, ir tai 
pirmiausia intelektualų bei vadovaujan
čių asmenų, kurie būtų galėję sudaryti pa
vojų okupantams, buvo deportuoti į toli
miausias dykumas arba tiesiog dingo be 
žinios — Įprastas metodas — , Pabaltijy 
buvo smarkiai tęsiama tautžudystė su ru
sų infiltravimu. Nuo 1939 m. Pabaltijys 
neteko gero ketvirtadalio buvusių gyven
tojų. Jų vietoje įsodinta apie 900.000 rusų, 
iš kurių per 400.000 Latvijoj, apie 260.000 
Estijoj ir apie 220.000 Lietuvoj. Prie to 
dar pridėtini 310.000 rusų, jau anksčiau 
gyvenusių nepriklausomose Pabaltijo vals
tybėse. Apskaičiuojama, jog po paskuti
niojo karo rusų skaičius išaugo: Estijoj 
nuo 8,2 iki 23,9%, Latvijoj nuo 12,0 iki 
30,9% ir Lietuvoj nuo 2,4 iki 10,3%.

Prisiminus, kad įvairios vadovaujančios 
vietos daugiausia duodamos rusams, pa
aiškėja, koks tatai yra velniškai rafinuo
tas tautžudystės metodas. Pagrįstai pa
brėžta, jog tas infiltravimas turi būti vi
siškai diriguojamas iš viršaus. Sovietų pi
liečiai ligi 1956 m. neturėjo laisvės patys 
pasirinkti gyvenvietę ar darbovietę.

Tačiau tautinių kultūrų žudymas Pabal
tijy vykdomas ne tik tokiu infiltravimu, 
bet visomis smurto priemonėmis, kurios 
prieinamos techniškai išvystytai galybei. 
Kai neįmanoma surasti žymesnį gyvento
jų nuošimtį savanoriškam aktyviam bend
radarbiavimui su komunistų partijomis, 
savo tautiečių šnipinėjimui, sekimui ir 
baudimui, kas dieną ir kas valandą sme
genų plovimu vykdomas spaudimas vadi
namajai kultūros politikai: nelaisva spau
da, kuri perduoda tik rusų žinias ir požiū
rius, palenkta mokykla, radijas, filmai, te
levizija, teatras, literatūra, sportas ir t.t., 
kurie tėra tik Kremliaus aidas, niekina ir 
šmeižia Vakarus. Pavergtųjų tautų jau-

Laikas pradėti ofenzyvą už visų tautų laisvę!
TURE NERMAN

nuoliai verčiami atlikti karo tarnybą Rusi 
joj, o garnizonus Pabaltijy sudaro rusai. 
Jaunimas verčiamas — lygiai kaip pačių 
rusų jaunimas — šimtais iškeliauti į Sibi
rą ir jį įdirbti. Apie 50.000 estų darbinin
kų 1959 m. pradėjo dvimetį rusų kompar
tijos istorijos kursą. Ir t.t. ir t.t.

Tokiais — ir daugeliu kitokių — būdais 
smaugiama tautinė laisvė, o su ja ir asme
ninė laisvė. Lygiai sunku visose diktatū
rose, kai jos įsistiprina. Jos prievarta auk
lėja žmones visai kitai laisvės sąvokai ne
gu ta, kurią naujausiais amžiais iškovojo 
Vakarai, žmonijos avangardas, ir kuri mū
sų dienomis yra išreikšta JT deklaracijoje 
dėl žmogaus teisių. Kaip tik dabar Rytų 
Berlyne turime nepaprastą pavyzdį, ką 
reiškia laisvė rytuose.

Chruščiovo paskelbtoji laimės viešpati
ja, kurioje visi gaus veltui viską, ko rei
kia, atidengia jo įsivaizduojamosios atei
ties siekius: valstybinis paskirstymas vi
siems, bet kieno sprendimu? Ir nė vieno 
žodžio apie laisvę. Taigi, visai taip, kaip 
Orwellio 1984 siaubingoji fantazija. Kalė
jime juk taip pat niekas neturi badu mirti.

Argi smurto viešpačiai galės įvykdyti 
savo planus? Ar jie galės visiškai prisi

VLADAS ŠLAITAS

AKMENIO MONOLOGAS
šimtą tūkstančių metų aš išstovėjau vienoje vietoje 
ir tik šiandieną,
po šimto tūkstančių metų nelaisvės, grįžtu J laisvę, 
grįžtu į savo sudedamąs ias dalis, 
grįžtu į špatą, 
putnagą 
ir žėrutį;
grįžtu į ten, iš kur atėj au, 
būtent, 
į smėlį,
į elementų pasaulį.
Kaip gera 
daiktui būti vienam.
Bet koks pavidalas, 
ar tai jis būtų žmogaus ar plunksnos, 
paukščio ar akmenio, 
rožės ar skorpiono, 
yra nelaisvės pradžia: 
tam tikram laikui
mes visi esame surakinti formos nelaisvėj, ir tiktai laikas 
gali mus išvaduoti.
Dieve, 
išvaduok mane iš mano kūno kalėjimo 
(Torquto Tasso Ferraro je)
Ar skorpionas turėjo pasirinkimą? 
ar akmeninė gyvatė pati pasirinko gyvatės kūną?
Nei skorpionas neturėjo pasirinkimo, 
nei akmeninė gyvatė: 
yra didelis ratas;
jo apatinė
pusė iškyla į viršų ir vėl nusileidžia. 
Vargas
tam, kuriam tenka pakli ūti po likimo ratais.
Po šimto tūkstančių me tų (kartoju) nelaisvės grįžtu J laisvę, 
grįžtu į lengvą atsiminim ų ir užmarščio smėlį,
Virš smėlio 
supasi vienišas viksvos šešėlis. 
Kaip gera 
daiktui būti vienam.

Literatūros istoriją
(E) Vilniuje pasirodė lietuvių literatū

ros istorijos III tomo pirmoji dalis. Knygo 
je atitinkamai nušviečiami svarbiausi 
1917-1940 metų laikotarpio lietuvių litera
tūros leidiniai. Įdėti straipsniai apie A. 
Vienuolį, L. Girą, B. Sruogą, K. Binkį, V. 
Putiną-Mykolaitį ir kt. rašytojus.

Naujametinės eglutės ir... senis šaltis
(E) Siekiant Lietuvos gyventojus atbai

dyti nuo religinių „atgyvenų“ — Kalėdų 
švenčių rengimo, vadinamosios naujameti 
nės eglutės įvairiuose Lietuvos klubuose, 
kultūros namuose, mokyklose sužibo tik 
Naujų Metų išvakarėse. Ta proga buvo 
surengtos eglutės šventės, ir sovietiniu pa
pročiu mažieji gavo ne kalėdines, bet nau
jametines dovanėles iš... senio šalčio. Sau 
šio pirmomis dienomis eglutės šventė bu
vo suorganizuota Vilniaus universiteto 
aktų salėje, ir joje apsilankė daugiau kaip 
16.000 Vilniaus moksleivių.

Auklėjimas tari sukurti „naują žmogų"
(E) TASS pranešimu, pirmąją Kalėdų 

dieną Chruščiovas Kremliaus teatre atida
rė ideologinę konferenciją. Konferencijoje 
buvo apsvarstytas partinių organizacijų, 
spaudos, radijo bei televizijos, menininkų 
ir kultūros įstaigų ideologinis-auklėjama- 
sis darbas.

Ukrainos žemės ūkio darbuotojų pasita
rime Kijeve gruodžio 14 d. Chruščiovas 
pripažino, jog „dar pasitaiko vagių, sukčių 
ir kitų nesąžiningų žmonių. Mes skiepija
me mūsų šalies piliečiams didelį sąmonin
gumą, bet kol kas tenka turėti ir prokuro
rą, ir tardytoją, o, kalbant apie žemės ūkį, 
galima pasakyti, tenka turėti ir kontro
lierius, ir revizorius“.

Kitoje savo kalbos vietoje Chruščiovas 
nurodė, kad bus sudaryta nauja sovietinė 
konstitucija, kuri pakeis 1936 metais pri
imtą Stalino konstituciją. Ideologinė kon
ferencija ir naujoji konstitucija TASS 
pranešimais turi padėti „sukurti naują 
žmogų“.

jungti išprievartautas tautas, pvz„ pabal- 
tiečius?

Tatai priklauso daugiausia nuo tų tautų 
pačių ir jų pasipriešinimo jėgos. Jeigu mes 
jas gerai pažįstam, to nepasiseks padaryti. 
Kultūringos tautos mūsų laikais nėra to
kios vergiškos masės, kaip tos, kurias ga
lėjo užkariauti romėnai ar savo viešpati
jose sutirpdyti Rytų despotai.

Tačiau tatai priklauso ir nuo mūšų, dar 
laisvųjų vakariečių. Mes nešame labai di
delę atsakomybę, kurios neprivalome iš
duoti. Mes turime ginti savo pačių laisvę. 
Dargi daugiau. Mūsų pareiga — taip pat 
savo pačių interesais — toliau darbuotis 
laisvei, ir ne tik neišsivysčiusiuose kraš
tuose, bet ir buvusioms laisvoms tautoms, 
kaip mūsų kaimynai pabaltiečiai. Mūsų 
pareiga ilgesnėje distancijoje bendradar
biauti visoms — tiek rusų, tiek kiniečių, 
tiek kitų dabar išprievartautosioms — 
tautoms išlaisvinti. Valstybės gali būti 
neutralios viena kitos karams. Negali būti 
jokio neutralumo laisvei. O taip pat ne 
vien tik defenzyva. Ne, jau laikas mums 
praregėti būtinybę ofenzyvos už visų tau
tų laisvę. Tik pasiekus šio tikslo, ir mes, 
tebesantieji laisvi, galėsime jaustis 
saugūs. (ELI)

Iki pasimatymo SPAUDOS BALIUJE!
ŠĮ ŠEŠTADIENI, SAUSIO 27 D.

RENKASI VISI SPAUDOS RĖMĖJAI, GAMINTOJAI IR BRAKONIERIAI.
VISIEMS BUS VIETOS, IR VISI SUTINKAMI BUS IŠSKĖSTOMIS RANKOMIS JAU PRIE DURU-

PRADŽIA 7 VAL. IR MUZIKA GROS NUO PRADŽIOS. PROGRAMA DAR NIE KADA NEGIRDĖTA SU DZINGU DZIN Gū DZINGULIUKAIS. 
NESIVĖLUOKITE, KAD UŽTEKTO VIETOS!
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BRITANIJOS KOMUNISTAI
Britų komunistų partija 1920 metais tu

rėjo tiktai 5.000 narių. Per keletą metų na 
rių skaičius buvo nusmukęs iki 3.000. 1926 
,m„ kai D. Britanijoje vyko streikai ir ne
ramumai pramonėje, komunistams labai 
pasisekė, ir jie savo narių skaičių buvo 
pakėlę net iki 10.800. Bet tokie metai anuo 
met buvo vieninteliai „laimingi“ komunis
tams. 1928 m. jie turėjo jau tik pusę to, su 
kuo pradėjo — tik 2.500 narių, kada kraš
te vis dėlto yra 50 mil. gyventojų.
, Partija atsigavo ir sustiprėjo prieš karą. 
O kai karo metu britai susibičiuliavo su 
sovietais, tai 1942 m. jų komunistai pasie
kė Savo žydėjimo viršūnę. Tais metais par 
tija turėjo apie 55.000 narių. Bet tik tais 
vienais metais, nes 1943 m. narių buvo jau 
tik 46.643. Tie, kurie buvo atsitiktinai at
ėję, remdamiesi vien ano meto nuotaiko
mis, vėl greit pasitraukė. Nuo 1943 m. ko
munistų partija palaipsniui visą laiką ma 
žėjo. Viena, po karo pradėjo žmonėms aiš
kėti, kas yra tasai komunizmas. Antra, 
krašto ekonominis gyvenimas pradėjo at
sigauti, ir žmonės nebenorėjo komunistų 
eilėse kovoti už tai, kas žada dar dides
nius sunkumus ir tik skurdą. Bet didžiau
sias smūgis britų komunistų partiją ištiko 
1956 m., kai sovietai žiauriai numalšino 
Vengrijos sukilimą. Tada partijos eilės iš 
karto Sumažėjo apie 8.000 narių. Tai buvo 
smūgis, po kurio partija pradeda atsigauti 
tik dabar, bet ir tai daugiau dirbtinėmis 
priemonėmis.

Vengrijos revoliucijos proga iš partijos 
pasitraukė visi inteligentai, kuriuos parti
joje iki tol prilaikė šalta komunistinių te
orijų logika. Tada su partija išsiskyrė 
profesinių sąjungų darbuotojai, mokyto
jai, rašytojai, žurnalistai, visi tie, kurie pa 
Sibiaurėjo sovietiniais žiaurumais. Būdin
gas pavyzdys galėtų būti tai, kad iš „Dai
ly Worker“ redakcijoje dirbusių 30 žurna
listų pasitraukė iš darbo ir iš partijos 
net 15.

KINIJA IR
Kai Indija užpuolė Goją ir pasiėmė ją 

iš portugalų, tai apskritai dideliu karin
gumu besireiškianti Kinija kol kas visiš
kai nesiruošia prisijungti sau kiniečių ap
gyventos Macao provincijos, kuri turi apie 
pusę milijono gyventojų. Jeigu Indijai rū
pėjo Gojoje esąs uostas, tai juo labiau Ki
nija galėtų būti suinteresuota tuo žemės 
kampeliu, per kurį prasmunka nemaža ki
niečių nuo komunistų teroro ir paskui 
skelbia pasauliui visus komunistinius ne
priteklius. Juo labiau dar, kad Macao yra 
portugalų kolonija, o Kinijos, kaip komu
nistinės valstybės, užsimojimas būtų ko
voti prieš kitų kraštų kolonializmą.

Tačiau Kinija laikosi ramiai ir neima 
pavyzdžio iš Indijos. Pasirodo, Macao Ki
nijai daugiau visokeriopos naudos teikia 
tokia, kokia dabar yra. Portugalai ten turi 
savo paskirtą parlamentą, kuriame tik 
vienas narys tėra rinktas. Tasai narys yra 
turtingas vietinis kinietis Ho-Yin, Macao 
kiniečių bendruomenės pirmininkas. Ki
niečių bendruomenė ten valdosi autono
miškai, turi net savo bankus, prekybos ir 
amatų rūmus, darbininkų sąjungas, mo
kyklas,'ligonines ir laikraščius. Ji yra ap- 
sidėjusi mokesčiais ir turi savo policiją. 
O tai bendruomenei vadovaująs Ho-Yin 
yra taip pat komunistinės Kinijos parla
mento narys ir bent kartą kas metai va
žiuoja i- Pekiną posėdžiauti. Ho-Yin, kaip 
komunistas, valdąs visą bendruomenę ir 
turįs’ jai neabejotinos įtakos, galėtų net 
padėti Kinijai pasiimti Macao. Kol Kiniją 
valdė' Kuomintangas, tai nuolat būdavo 
reikalaujama, kad Portugalija grąžintų 
Kinijai Macao. O dabar sugyvenama gra
žiai ir ne dėl to, kad Macao jau 400 metų 
kaip priklauso Portugalijai. Kinija yra di- 

-desnė už Portugaliją ir dėl to surastų kuo 
pasiteisinti pasiimdama tą koloniją.

Kaip britų ’valdomasis Hong Kongas, 
•taip ir Macao yra Kinijos vartai į laisvąjį 
•pasaulį. Kartu su antikomunistiniais pa-

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 
telė, įdainuota V. Stankuvienės, palydint 
orkestrui.

Visų 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.

DRUSKOS ISTORIJA
Druska buvo žinoma dar priešistoriniais 

laikais. Ilgainiui ji įgijo ir simbolinės 
reikšmės. Romos mokslininkas Plinijus 
Vyresnysis įtikinėjo, kad aukojant aukas, 
negali būti apsieita be druskos. Egipte ir 
kituose Afrikos kontinento kraštuose drus 
ka buvo naudojama kaip amuletas, turin
tis apsaugoti žmones nuo nelaimių. Sene- 
galiečiai galvojo, kad nelaimė iš tolo ap
lenkia tą žmogų, kuris ištaria žodžius 
„mes valgome druską“.

Žiloje senovėje druska visur labai bran 
ginama. Savaime aišku, kad valdžia sku
bėjo apdėti ją mokesčiais. Romos karei
viams vietoj atlyginimo pinigais dažnai 
būdavo apmokama druska. Vėliau, nors 
buvo pereita prie piniginio atlyginimo, 
žodis „užmokestis“ išlaikė seną pavadini
mą „salarium“.

Vienas seniausių kelių Italijoje, kuriuo 
gabendavo druską, ir šiandien tebevadina
mas „via salaria“ („druskos kelias“). Dar 
ir šiuo metu druska tarnauja Sacharos gy
ventojams mainų priemone, ji dažnai pa
vaduoja pinigus.

Žmogaus kūnas karštame ore su prakai 
tu praranda daug druskos. Todėl labai 
svarbu papildyti organizmą druska, kuri 
suaktyvina širdies veiklą, saugo nuo sau
lės smūgių. Organizmui trūkstant drus
kos, žmogus suserga.

Nustatyta, kad visame pasaulyje per 
metus sunaudojama 22 mln. tonų valgomo 
sios druskos. Vienam gyventojui per me
tus jos tenka vidutinškai 8 kg. Druskos 
ištekliai žemės gelmėse yra didžiuliai, ta
čiau ne neišsemiami. Tuo tarpu vandeny
nai yra neišsenkami valgomosios druskos 
šaltiniai. Vandenyse natrio chlorido kiekis 
siekia 38 trilijonus tonų. Naudojant šias 
druskos atsargas dabartiniu mastu, jų už 
teks dar 1,7 mlrd. metų.

JŪRINIAI KOPŪSTAI

Medicinoje jau seniai buvo žinoma, kad 
jūriniai kopūstai (dumbliai laminarijos), 
kaupdami iš jūros visokias jiemg reikalin

Dabar ta partija yra pasiekusi vėl apie 
30.000 narių, nors prieš Vengrijos revoliu
ciją turėjo daugiau kaip 33.000. Iš partijos 
pasitraukusios inteligentijos nebėra jokios 
vilties susigrąžinti. Ji jau nurašyta į nuos
tolius. O jei pašoko narių skaičius, tai ne 
iš inteligentijos. Padaugėjo šiek tiek komu 
nistų iš darbininkų eilių.

Ar iš tiesų sovietinis marksizmas galėjo 
patraukti keletą tūkstančių darbininkų? 
Arba gal jie atėjo į komunistų partiją dėl 
to, kad D. Britanijoje sunkus gyvenimas? 
Reikia tikėti, kad daugumas tų naujai į 
komunistų partiją įstojusiųjų visiškai ne
pažįsta sovietų gyvenimo praktikos. Jie 
yra suagituoti teorijos ir propagandinės 
literatūros apie sovietinę didžiulę pažan
gą. Antra — britų komunistai, padedami 
komunistinio prof, sąjungų pasaulinės fe
deracijos centro, kaupia visas pastangas, 
kad tik pramonėje kiltų daugiau neramu
mų, neoficialių streikų ir kad padėtis 
krašte nuolat blogėtų. Mesdami kiek tik 
reikia pinigų, jie pajėgė iki šiol pridaryti 
nemaža rūpesčių Roots ir Fordo automo
bilių fabrikuose. Roots fabrikus jau ruo
šiamasi uždaryti, nes jie pasidarė ypač 
nuostolingi, kai nuolat vyksta streikai.

Tokie begaliniai streikai, kaip visiškai 
puprantama, kelia darbininkų nepasiten
kinimą esamąja padėtimi. O tarp nepaten
kintųjų kaip tik komunistai ir žvejoja 
sau narius. Kad komunistai sudarė tokią 
padėtį, dėl to visiškai neabejojama. Buvo 
sustiprinta komunistų veikla britų pramo
nėje, ir dėl to išsirutuliojo neramumai. O 
kai yra neramumų, tai darbininkai ma
žiau uždirba, pasunkėja jiems gyvenimas. 
O kai dėl to pramonėje daugėja komunis
tų, tai aišku, kad galima laukti daugiau 
neramumų, kurių tikslas sužlugdyti kraš
to pramonę. Tasai tikslas nėra britų ko
munistų, bet Chruščiovo, kuris tam griau
namajam darbui skiria net ir lėšas.

MACAO
bėgėliais nuo teroro ir bado prasmunka 
pro čia nemaža ir komunistų agentų su 
tam tikrais uždaviniais, kurių dalis pas
kui patenka į Formozą. Macao yra taip 
pat labai svarbi aukso rinka. Pro čia ko
munistinė Kinija gauna nusipirkti retų 
chemikalų ir įvairių karinės reikšmės ga
minių, kurių nebūna Hong Konge. Netu
rėdama prekybinių ryšių su Vakarų kraš
tais, šiaip ji tų prekių iš viso negautų. O 
kai tą portugalų koloniją iš tikro valdo vi
sos bendruomenės galva komunistas Ho- 
Yin, tai dėl to Kinija ir tyli, nors tai ir ne
siderintų su jokiomis stalinistinėmis ar 
marksistinėms teorijoms. Bet Mao Tse- 
tungas juk sako, kad ryžių neišauginsi pa
gal jokią teoriją. Svarbu, kad geriau tik 
išeitų, kad tik galima būtų pelnyti. Tada 
komunizmas gali gražiai pakęsti ir senąjį 
kolonializmą.

Hamburgo aerodrome
Kiek jau metų čia gyvenu, bet dar nė 

sykio nebuvau apžiūrėti Hamburgo aero
dromo, todėl nutariau ten nuvažiuoti. Va
žiavome iš Pinnebergo specialiu autobusu, 
kuris raus — apie 40 žmonių — nuvežė tie 
siog prie aerodromo. Beveik visi mūsų 
bendrakeleiviai — vokiečiai — nuskubėjo 
pirmiau į kavinę kavos išgerti, o mudu su 
vyru atsiskyrę nuėjome savo keliais.

' Milžiniškas 600 ha plotas. Prie gatvės 
didžiulis pastatas, dar ne visai užbaigtas. 
Einam pro vartus į kairę pusę, kur yra vi
sokios transporto ir krovinių firmos. Ei
nam vis toliau. Užmokėję po 20 Pf. už 
įėjimą, atsiduriame gana dideliame plote, 
kur yra visa eilė suolų ir iš kur galima 
stebėti visą aerodromo judėjimą. O ten 
tikrai yra ką stebėti, judėjimas vyksta be 
pertraukos. Visokių tipų ir didumo lėktu
vai iš įvairių pasaulio kraštų atskrenda 
ir išskrenda. Garsiakalbis ragina žiūrovus 
aplankyti lėktuvų parodą, į kurią tuoj 
mus veža raudoni pusiau atviri autobusai. 
Gerai, važiuojam ir mes, nors tai yra ko
kis 150 metrų nuo stebėjimo vietos.

Atvažiuojam prie nedidelio pastato, su
mokam po 80 Pf. ir įeiname į salę. Vidury 
je čia stovi didelis Hamburgo aerodromo 
viso ploto modelis, aplink įvairių valsty
bių susisiekimo lėktuvų modeliai, o viršu
je ties jais kabo plastiniai „lėktuvų ke
liai“. Aplinkui kėdės. Kai susėdame, uni
formuotas valdininkas pradeda savo „pas
kaitėlę“. Jis tvirtina, kad Hamburgo aero
dromas yra vienas seniausių, nes veikia 
jau 50 metų. Pradėta buvo mažu 9 ha 
sklypu, o dabar yra milžiniškas 600 ha plo 
tas, kuris dar vis „auga“ ir toliau. Seni 
pastatai buvo paskutiniojo karo metu ang 
lų susprogdinti, už ką jie esą „dėkingi“, 
nes kitu atveju jie patys būtų turėję nu
versti juos. Aerodromo stoties pastato pra 
plėtimas dar ne visai baigtas. Senasis bu
vo per mažas, nes jau dabar kas 15 minu 
čių atskrenda ir išskrenda vidutiniškai 7 
lėktuvai. Jeigu kiekviename lėktuve skai
čiuoti po 100 keleivių, tai jau susidaro 
700 keleivių per 15 minučių.

Dabar čia yra, žinoma, betoniniai ke
liai lėktuvams nusileisti ir pasikelti, bet 
anksčiau lėktuvai nusileisdavo žalioj pie
voj. Kad pievos tiktų tam reikalui, būda
vo laikoma 300 avių, kurios nuėsdavo žo
lę, kad ji būtų trumpa, ir savo kojukėmis 
sutrypdavo, kad žemė būtų kieta. Dar ir 
dabar pašaliuose ganosi keletas anų ave
lių palikuonių.

Po „paskaitėlės“ buvo užtrauktos užuo 
laidos ir užgesinta šviesa, bet kita šviesa 
pasirodė salėj: visos lubos mirgėjo, kaip 
dangaus žvaigždynas, o visas aerodromo 
lauko modelis sužibėjo įvairiomis spalvo
mis, kaip būna ir tikrame aerodrome. 
Toks modelis su „skraidančiais“ lėktuvais, 
sako, yra vienintelis pasaulyje. Jis nuėjo 
į stiklinį kontrolės bokštą ir iš ten regulia
vo keltuvo — modelio „skridimą“. Tie lėk 
tuvai su žiburiais „skrido“ specialia elek
trine juostele virš aerodromo modelio, 
laukdami signalo, kada jiems galima nu
sileisti, o kiti — kada jie gali pakilti. Tai 
buvo labai gražus ir įspūdingas „žais
liukas“.

Po to kitoj salėj mums parodė dar fil
mą, kurioje buvo aiškinama, kaip statomi 
lėktuvai, kaip ruošiamas personalas ir ki 
ta. Iš ten sėdom vėl į raudoną autobusiu
ką, ir jis mus pavežiojo po patį aerodro
mą. Palydovas aiškino, kad tik 86 DM kai 
nuoja nuskristi į Berlyną ir atgal.

Jeigu kas nori tą malonumą pigiau tu
rėti, tai gali tiktai už 33 DM nuskristi į 
Bremeną ir atgal. O kam ir šitai per bran
gu, tai gali skristi visai veltui, kaip jam 
vakar atsitiko. Jis užėjęs į karčiamą, iš
gėręs 2 alaus, bet neturėjęs pinigų užsimo
kėti, tai iš ten ir „išskridęs“ tuojau ir vi
sai veltui...

Iš Frankfurto į New Yorką lėktuvas 
skrenda 7 valandas, ir per tą laiką pada
vėja atlieka ten 18 kilometrų žygį, aptar
naudama savo keleivius.

Mes privažiavom angarą, kur stovėjo 
keli privatūs lėktuvai. Vienas jų labai 
gražus — šviesiai mėlynos spalvos. Jis, 
kaip pasakė palydovas, priklauso „Ham
burger Abendblatt“ leidėjui Springer ir 
kainuoja „tiktai“ apie 375.000 DM. Paruoš 
ti pilotą, sako palydovas, kainuoja 200. 
000 DM. Kad jis galėtų skraidyti lėktuvu, 
kurio greitis iki 900 kilometrų į valandą, 
tai turi pirmiau atlikti 11 metų praktiką.

Stebėjome, kaip atvyksta lėktuvai ir 
kaip jie čia sutinkami. Kontroliniame 
bokšte valdininkas, duodamas leidimą nu
sileisti, taip pat nurodo ir vietą, sakysim, 
Nr. 2. Jis spaudžia Nr. 2 mygtuką, ir virš 
specialaus pastato — sandėlio užsibrėžia 
„2“. Kol tarnautojas mostikuodamas rodo 
lėktuvui vietą, iš Nr. 2 pastato jau skuba 

gas medžiagas, perdirba jas į baltymus, 
vitaminus, mineralines druskas, rūgštis. 
Jūriniuose kopūstuose nemaža organinio 
jodo ir bromo junginių.

Pastaruoju metu atlikti mokslininkų 
eksperimentai parodė, kad iš jūrinių ko
pūstų pagaminti preparatai pagerina žmo
gaus medžiagų apykaitą, gydo jį nuo skle
rozės ir kitų ligų. Be to, jūriniai kopūstai 
labą! maistingi.

važiuoti prie lėktuvo visokie „pagalbinin
kai“. Iš vienos pusės vežami laiptai kelei
viams išlipti, iš kitos keli vagoniukai lau
kia jau prie lėktuvo iškrauti' bagažo ir 
siuntų. Lėktuvui vos sustojus, tuoj prive- 
žami laiptai, keleiviai išlipa, o čia jau 
„kaip iš po žemės“ išdygsta mašina su ben 
zinu, kitoj pusėj jau kraunami nauji pa
tiekalai ir maisto produktai keleiviams. 
Per kelias minutes viskas paruošiama, 
nauji keleiviai lipa į lėktuvą, propeleriai 
suūžia, raudoni lėktuvo žiburiai sumirk- 
čioja, duoda signalą, ir sunkus, didelis, il
gas lėktuvas lengvai pakyla ir dingsta oro 
erdvėje. O už vienos kitos minutės jo vie
toje nusileidžia jau kitas.

Šitie milžiniški „paukščiai“ atskrenda 
iš įvairių šalių: iš Anglijos, Šveicarijos, 
J.A.V., Japonijos, Graikijos, Islandijos, 
Turkijos ir t.t. Į tuos kraštus jie ir išskren 
da — jie jungia pasaulį, jie pasiekia toli
miausias vietas.

Dabar mes einam į centrinį pastatą, kurs 
dar nevisai baigtas statyti. Pirmoje salėje 
yra gėlių, laikraščių, suvenirų parduotu
vės. Antroje salėje visa eilė įvairių lėktu
vų firmų atstovybės, o toliau didžiulė sa
lė, visa iš stiklo, stiklinėmis sienomis, mo
derniškais baldais apstatyta. Čia keleiviai 
laukia savo lėktuvo išskrendant, čia suei
na tie, kurie ką nors palydi ar sutinka. Su 
sėdome ir mes čia pailsėti ir pasižvalgyti. 
Čia sueina visokiausių žmonių: gražių, 
grakščių padavėjų, kapitonų, tarnautojų, 
keleivių, japonų, negrų, indų, senų ir jau
nų. Tuojau pastebėjau du ponus, kurie 
žvalgėsi, laikydami foto aparatus. Aha, 
pagalvojau, matyt, laukia kokios įžymy
bės, ir pradėjau juos stebėti. Kaip tik at
sirado lėktuvas iš Romos, Italijos, ir abu 
mano ponai su foto aparatais dingo tą pa
čią akimirką. Pro stiklinę sieną pamačiau, 
kad keleivių grupėje ėjo kažkas raudona 
kepure ir foto „žaibai“ vis bliksėjo. Bet 
tie keleiviai nėjo pro šitą salę, bet aplink 
tiesiog į gatvę. Mes taip pat išėjom. Aikš
tėje jau stovėjo žmonių ir stebėjo kiek to
liau stovinčias automašinas. Prie vienos 
stovėjo ponas, gana keistai apsirengęs, 
šviesiu „kostiumu“, palaidinė vietoj švar
ko ir ryški raudona lyg ir kepurė, lyg skry 
bėlė. Jį fotografavo.

„Kas jis toks?“ paklausiau. Aš prisimi
niau, kad, taip sakant, esu korespondentė, 
ir nuėjau prie to automobilio. Tie du po
nai kaip tik pabaigė fotografuoti, ir aš 
juos paklausiau:

„Kas yra tas ponas?“
„Tai Šubertas!“ atsakė jie.
„Ką-ą!“ nustebau aš. „Šubertas? Madų 

karalius iš Romos?“
„Taip“.
Na, galvojau, ir kaip keistai jis apsiren

gęs. Tuo tarpu Šubertas priėjo prie ma
nęs ir pasisveikino.

„Ar mokate dar vokiškai kalbėti, ar jau 
tik itališkai?“ klausiu jį.

Bet jis kalba puikiai vokiškai su minkš
tu akcentu, jis gi yra vokietis. Jis man pa
sakoja, kad atvažiavo į Hamburgą dviem 
dienom televizijoje dalyvauti. Jis labai ma 
lonus, švelnus, ir jo rankas puošia žiedai 
ir apyrankės.

Pasisakiau, kad esu lietuviškų laikraš
čių korespondentė, ir paklausiau jį, ar jis 
žino, kur yra Lietuva, o jis atsakė: „O 
taip“. Jo palydovai ragina jį važiuoti, mes 
atsisveikiname, ir aš einu atgal prie lau
kiančiųjų žmonių ir sakau jiems:

„Tai ne juokdarys, bet Šubertas — ma
dų karalius“. „Ak!“ sako publika. Kitą 
dieną visi laikraščiai čia buvo pilni jo 
nuotraukų ir straipsnių apie jį.

Bet jau laikas ir mums namo važiuoti. 
Einam prie' savo autobuso. Jau sutemo, ir 
visur sužibėjo lempos, reklamos. Judėji
mas nepaprastai didelis: tai vadinamojo 
antplūdžio valanda. Bet staiga aš paste-

KAS ĮMETA MONETĄ
„Kas įmes monetą, vėl sugrįš į Italiją — 

saulės šalį“, — dainuojama populiarioje 
italų dainelėje. Ir, iš tikrųjų, nė vienas 
turistas Italijoje neišvengė šio ritualo. O 
turistų Italijoje dešimtys tūkstančių.

Neseniai italų teismo organai ėmė svars 
tyti neįprastą problemą: kam priklauso 
sumestos monetos Tiesa, italų vaikai šią 
problemą buvo išsprendę žymiai anksčiau 
už juristus: vos išaušus, jie nerdavo į ba
seinus ir išgraibydavo iš jų monetas. Ta
čiau vyriausybė nusprendė, kad basakojai 
berniūkščiai jai daro „nemenkus materia 
linius nuostolius“, ir fontane esančias mo
netas paskelbė savo nuosavybe. Gal būt, 
dabar po fontaną nardys inkasatoriai.

ELEKTROTERMOMETRAS

Chirurgijoje, atliekant naujausias ir su
dėtingiausias operacijas, bei eksperimen
tuose labai svarbu greitai, tiksliai ir pla
čiu diapazonu stebėti kūno temperatūros 
Svyravimus. Paprastas termometras, kuris 
parodo žmogaus temperatūrą, palaikius jį 
po pažastimi 10-15 min., nevisada tinka. 
Žymiai tobulesnis yra naujai pagamintas 
elektrinis termometras TSM-2, kuris pa
rodo žmogaus temperatūrą, palaikius jį po 
pažastimi 30-40 sek. Jis rodo temperatūrą 
16-42 C ribose. 

biu gatvėje moterį, kuri veda 3-4 vaiku
čius. Jie visi neša ant kabliukų žibintuvus 
ir dainuoja apie mėnulį ir žvaigždes. Čia 
toks paprotys. Tai daroma vėlų rudenį. 
Visas judėjimas, visa rėkianti šviesa, vi
sas triukšmas jiems nieko. Jie eina, lyg 
vos pastebimi taškučiai, savo keliu ir atsi
dėję traukia savo dainelę. Koks kontras
tas, bet kaip gražu ir lengva dvasioje.

V. čekauskienė

LAIMUTIS ŠVALKUS

O Tempora, 
o Mores!

Po savaitės vargų kai užsukam į barą 
nuplauti dulkių fabriko nuo gomurio kar

čių, 
po poros valandų gerų, kai keičiam trečią 

svarą, 
pajuntame taip skambantį gyvenimą 
ir tą stiprumą vyriškų pečių.

Tada plačiai mes atveriam savąsias bur
nas 

ir savo iškalba nustebinam visus.
O kai užtraukiame jaunų dienų nokturnus, 
net krūpteli su pypkėm seniai 
ramiai stebėdami per vakarą svečius.

Mes minim eržilus turėtus greitesnius už 
vėją 

ir ukius paliktus tokius jau didelius lyg 
kad dvarus.

Juk mes ne tie, kurie tiktai kuinus turėjo 
ir karves tokias pavasariais sulysusias 
ir žemės vos kelis smėlynų hektarus.

Nutylime, kad tėvas gėrė sachariną 
ir kad tik šventėmis apsiaudavo gerus ba

tus, 
kad klumpės kojas mums visiems nutrynė 
ir kad per atlaidus kvepėdavo degutas, 
kuriuo ištepdavom šlajas ir medine ašim 

ratus.

Mes esam gudrūs, taip, daug matę ir pa
tyrę, 

ir turime visur tiek daug gerų, linksmų 
draugų.

Nereikia Sąjungos, bendruomenių, nei sky
rių, 

nei jų valdybų tų darbščių ir pasišventę.
šių, 

kurios vis nuolat verkia pinigų ir pinigų.

Tik gerk, broliuk, tik gerk, o pinigų kaip 
šieno!

Mes darbus turime pasiutusiai gerus.
Ne mes čia slankiojam su šluotele per 

dieną, 
čia patys net manežeriai mus baisiai myli 
ir nuolat kaišioja panosėn storus cigarus.

Girti mes verkiam, kad senas tėvas kenčia 
badą, 

kad brolis su šeima tik vos besuveda ga
lus.

Pasiųst jiems siuntinį jau dešimt metų 
žadam, 

tik vis nespėjam dar, nes fabrikai nestoja 
ir niekaip nesibaigia su puta alus.

Kai kartais užsukam ir mes čia iš netyčių 
į Tavo, Viešpatie, didingus tuos maldos 

namus, 
tai tik ne tam, kad Tau giesmė skambėt 

skliautuos bažnyčių, — 
juk sotūs mes ir jau pamiršom melstis 
ir meilės Tau širdy palikome tik vos kelis 

gramus.

Pamiršome, kad bombos kaip lietus anuo
met krito 

ir kad nebuvo duonos mažyčių trupinių, 
kaip verkėme su kūdikiais ir meldėmės 

lig ryto, 
kad iš slėptuvių gyvus mus išvestum 
ir palydėtum lig slenksčio tėviškės namų.

Mes stovime ir spoksome, kaip dega žva
kės, 

mes lyg tos mumijos be dvasios ir sielos. 
Ir Tau nė vieno padėkos ir meilės žodžio 

nepasaką, 
mes žiovaujam ir sekam laikrodžius, 
kad tik greičiau, greičiau išslinkus atga

lios.

Kai rinkdami Tavo namams tarnai ištiesia 
ranką 

į mus, lyg kad į šaltus lango manekenus, 
tada pajuntame tą savo dalią menką 
ir liekame vis baisiai neturtingi, 
kad lėkštėn metame tik penus, penus, pe

nus.

Tiktai nešauk mumš, Viešpatie, „O tem
pora, o mores!“, 

kada po vargo savaitės mes apgulam sta
lus.

Nulipk čia iš dangaus, jei mūs“ draugys
tės nori, 

prie stiklo turime be galo minkštą širdį,— 
nupirksime ir Tau, Dievuliau, kelis net 

Vokąlųs,

4
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SKIRTINGI KOVOS METODAI
KODĖL SOVIETAI IKI ŠIOL POLITINĮ KARĄ LAIMI?

Dr. V. MAR. (ELI)

Rašytojos Labin sušauktoje antroje kon
ferencijoje Romoje, tarp kita ko, dalyviai 
buvo plačiai supažindinti su komunistų 
propagandine veikla įvairiuose žemynuo
se. Visa tai gerai parengtuose praneši
muose pavaizdavo Michel Aych-Dosseh 
(Afrika), Donald Horne (Australija), Pie
rre Setellier (Pietų Amerika), Ngo-Din- 
Hien (Azija) ir Randolfo Pacciardi 
(Europa).

Kai kurie konferencijos dalyviai pabrė
žė, jog komunistinės propagandos akivaiz
doje reikia įsisąmoninti du dalyku: 1) 
tarp komunistinės ir vakarietiškosios 
laisvės sampratos yra formalus ir esmi
nis, niekad nesuderinamas skirtumas, ir 
2) reikia kovoje su komunizmu kartą ant 
visados skirti politinę problemą nuo socia
linės.

panašių metodų. Demokratija negali jung
tis nė su viena totalistine partija kovoje 
su komunistiniu totalizmu. Diktatūros vi
sos yra panašios, vig tiek ar iš kairės, ar 
iš dešinės. Reikia išlaikyti kovoje demo
kratinius metodus, nes, skolinantis juos iš 
totalistinių sistemų, galima greičiau nu
slinkti į fašizmą (tai ypačiai pabrėžė italų 
liberalų vadas Malagodi). Reikia vesti de
mokratinę politiką pagal kiekvieno krašto 
sąlygas.
metodų, 
nistams 
stiprinti
ginti Atlanto paktą ir Europos apsijungi- 
mą, kovoti už demokratinių institucijų 
pastovumą, už karinio sektoriaus stiprini
mą, už diplomatijos apdairumą, už propa
gandą be smegenų plovimo, o tik savųjų 
idėjų stiprinimu masėse.

Tačiau, atsisakant totalistinių 
nereikia daryti nuolaidų komu- 
ir jų pasekėjams. Ypačiai reikia 

solidarumas demokratų tarpe,

KASDIENISKOS
SMULKMENOS

Komunizmo galutinis tikslas
Visos komunistinės propagandos ir vi

sų vartojamų priemonių galutinis tikslas 
yra įsigauti įvairiuose kraštuose į valdžią. 
Tam kelias yra šitoks: iš karto bendradar
biauti su visais atvirai, ar per komunis
tams palankias draugijines organizacijas; 
paskui bandyti sudaryti „bendrojo fronto“ 
arba „tautinės vienybės“ vyriausybes, ku
riose, savaime aišku, dalyvautų ir komu
nistai; toliau, išstumti sąjungininkus ir 
smurtu užgriebti valdžią, sudarant ją iš 
vienų komunistų (dažnai pasivadinusių 
kokiu neutraliu, pvz., „vienybės partijos" 
vardu). Pagaliau išvalyti pačią komunistų 
partiją, nuo nacionalinio elemento ir ga
rantuoti visišką ištikimybę S. S-gai.

Įvairiose šios kovos, šio siekimo fazėse 
komunistai nesivaržo bendradarbiauti su 
griežtai jiems priešingomis srovėmis ir jė
gomis. Pvz., Italijoje dažnai komunistai 
eina su fašistais (Sicilijoje), kad tik atim
tų valdžią iš krikščionių demokratų. Itali
jos komunistų vadas Togliattis teisino są
jungą su fašistais taip: nesvarbu, s r balsai 
yra demokratų, ar nedemokratų — gana 
to, kad programa yra mums priimtina. O 
ką reiškia komunistams žodis .demokrati
ja“, matyti iš to, kad jie Sov. S-gos pa
vergtąsias respublikas vadina labiausiai 
„demokratiškomis“.

Jei Italijoje komunistai, siekdami savo 
tikslo, pasitaikina fašistus, tai Vokietijoje 
I talką jie yra įtraukę nacius. Nacių pul
kininkas Hans Bayer yra prokomunistinės 
organizacijos „Buvusių karių direktori
jos“ ir į ją panašios „Vokiečių Sambūrio“ 
narys. Kitas nacių pulkininkas Oskar Leo
pold von Behren yra prokomunistinio ka
rių laikraščio leidėjas. Nacių generolas 
Franz Bayer yra prokomunistinio „Deut- 
scher Klub“ centro komiteto narys. SS ge
nerolas George Ebrecht yra prokomunisti
nio, hitlerjugendo dvasioje leidžiamo, 
laikraščio „Nationalpolitisches Forum“ 
bendradarbis ir panašaus vardo organiza
cijos pirmininkas. Wilhelm Jurzek, buvęs 
žymus nacis, yra narys komiteto, kuris 
rengia pasaulinius jaunimo taikos festiva
lius. SS kapitonas Joachim Nebring dabar 
yra prokomunistinės organizacijos prieš 
atominius ginklus galva. SS brigados ge
nerolas Hans Sander ir vienos nacių kon
centracijos stovyklos komendantas Wer
ner Schaffuer bendradarbiauja prokomu
nistinėje spaudoje ir t.t.

Ne kitaip elgiasi komunistai ir kituose 
kraštuose. Pvz., Pietų Amerikoje daro vis
ką, kad sutrikdytų krašto ekonominį gy
venimą, reikalaudami ir palaikydami pi
niginę inflaciją, sabotuodami valdžios 
priemones valiutos pastovumui išlaikyti. 
Daugelyje Pietų Amerikos kraštų komu
nistai dedasi su kraštutiniais nacionalis
tais ir šovinistais, išnaudodami jų nusista
tymą prieš Jungt. Amerikos Valstybes. 
Venecueloje, kad nuverstų prezidentą Be
tancourt, dedasi su Perez Imenez ir net 
Trujillo šalininkais.

Suprantama, kad demokratiniai kraštai 
kovoje su komunizmu negali panaudoti

Kas iki šiol apsiginti padaryta
Ką daro ir ką yra padarę Vakarai, kad 

neutralizuotų komunistų propagandos ak
ciją ir pereitų į priešpuolimą? Iki šiol be
veik nieko. Vienas konferencijos kalbėto
jų (italas Togni) teisingai pastebėjo, kad 
komunizmui, nepaisant jo aiškių klaidų ir 
dramatiškų prieštaravimų (Chruščiovas 
prieš Staliną), sekasi tik todėl, jog laisva
sis pasaulis yra pasidalijęs ir nevieningas. 
Tuo naudojasi komunizmas, surasdamas 
silpnąsias vietas. Juo stipresnis būtų anti
komunistinis frontas, juo sovietinio komu
nizmo vedamasis politinis karas mažiau 
galėtų pakenkti Vakarams.

Priešpuoliui suorganizuoti, atrodo, reik
tų nedaug: padvigubinti antikom, pro
pagandai išleidžiamąsias sumas bei propa
gandos priemones. Bet praktikoje tai 
įvykdyti netaip jau lengva. Tai nėra vien 
spausdintos medžiagos kiekio problema. 
Laimėti politinį karą, kuris vienos pusės 
vykdomas visu tempu, reikia ne tik gink
lų, bet ir kariuomenės ir vyr. štabo, kuris 
planuotų ir vadovautų. Bet ir to iki šiol

nėra. Komunistinės propagandos pasiseki
mas yra ne spausdintasis žodis, bet tie, ku
rie tą žodį perduoda ir platina, skleidžia. 
O kiek tokių Vakaruose yra? Atsakymas 
labai aiškus: visi komunistai, nes kiekvie
nas, įsirašęs į kompartiją, yra drauge ir 
propagandininkas, kuris panaudoja kiek
vieną progą, kad tik paskleistų savo idė
jas ir komunistinius šūkius. Pvz., Chruš
čiovas, didžiausias komunistų tūzas, Nixo- 
no Rusijoje lankymosi metu rado laiko at
likti, tarsi koks skautas, dienos „gerąjį 
darbelį“ — pasikalbėti su gatvės žmogu
mi, lyg koks eilinis agitpropas. Vakaruose 
eiliniam piliečiui niekad neateina į galvą 
mintis ir noras savo pokalbiuose Su pažįs
tamais arba prie kortų stalelio paagituoti 
už demokratijos naudą ir vertę. Nekalbant 
jau apie valstybės vyrus ir politikus, kurie 
Vakaruose tik apsijuoktų, jei sukirstų la
žybų iš kiaulės, tvirtindami, kad jų krašto 
kukurūzai yra didesni ir duoda daugiau 
derliaus, negu Sov. S-goje.

Iki šiol politinėje kovoje iš vienos pušės 
yra gerai organizuota kariuomenė (propa
gandistai), iš antros inertinė, abejinga 
masė. Ar nebūtų galima ir Vakaruose su
kurti tokios „kariuomenės“, kuri kovotų 
politiniais ginklais, panašiais, kaip kovoja 
Sov. S-ga? Kai kam atrodo, kad tai neįma
noma, nes vakariečiai laikytų tai nesude
rinama su demokratiniu mentalitetu. Ta
čiau tai nereiškia, kad reikia pasyviai pri
imti priešo smūgius. Reikia kas nors da
ryti. Faktas, kad iki šiol nieko nepadaryta, 
ir dėl to komunistai ramiausiai skleidžia 
savo šūkius, savo idėjas, nors tai yra vien 
tik melas ir realybės iškreipimas. Pvz., jie 
kaltina Vakarus kolonializmu ir karo troš
kimu bei kurstymu jam, kai tuo tarpu po 
savo imperialistine letena laiko pavergtas 
ištisas tautas, kai tankais sutriuškina 
Vengrijos darbininkų norą būti laisvais, 
kai dviejų mėnesių laikotarpyje susprog
dino atominės energijos daugiau, negu 
Amerika, Anglija ir Prancūzija per 15 me
tų drauge.

Mielas Redaktoriau,

Susimildamas, drąsių žmonių pasaulyje 
vis dėlto yra. Štai kad ir tas rusų poetas 
Jevtušenko. Užsipuolė jis eilėraščiais ru
sus už antisemitizmą, spaudoje jį sulupo 
„broliai rašytojai“, o kai jis eilėraščiu at
sakė jiems, tai nebuvo jau kur to eilėraš
čio spausdinti. Tada jis nusiuntė eilėraštį 
lenkams, ir šie išspausdino jį „Polityka“ 
žurnale. Jis rašo: „Jie sako man: „Žmo
gau, tu tai drąsus“. Bet tai netiesa. Nieka
da nesu turėjęs be saiko drąsos. Aš tik gal 
vojau taip paprastai, kad nepadoru nu
smukti iki savo draugų bailumo. Nieka
dos nesu bandęs supurtyti pasaulį iš pama 
tų. Rašiau. Tai kas iš to, aš nerašiau kal
tinimų. Kas išpūsta, versdavo mane skau
džiai tik juoktis. Pajuokiau, kas dirbtina. 
Gana garsiai bandžiau pasisakyti, ką gal
voju. Kada nors palikuonys prisimins 
šiuos keistus laikus (o gėda degins; o niek 
šiškumas ir bauginimai jau bus sunaikin
ti). Tuos keistus laikus, kada paprastas 
padorumas buvo vadinamas „drąsa“.

Kai tokius žodžius skaitau, visada jau
dinuos. Ne patys tie žodžiai jaudina mane, 
bet žinojimas, kad daugeliui mūsų toli iki 
šiame eilėraštyje minimojo padorumo, ar
ba „drąsos“, kuri rašoma kabutėse. Žino
jimas, be to, ką ten reiškia tas eilėraštis.

Pats aš norėčiau turėti tiek „drąsos“.

Nusipirkau elektros lempučių. Osram 
man pasirodė neestetiškas pavadinimas, 
Philips nepraktiška. Nusipirkau lempu-

Kas bus po 20 m.?
Kai hindusų mokytieji astrologai mel

džiasi, kad pasaulis išvengtų didelės ne
laimės, kuri turi įvykti šių metų vasario 
mėn. pradžioje, ne tik Chruščiovas, bet ir 
juokdariai svarsto, kas bus po 20 metų.

1981 m. spalio 17 d. „Pravdos“ pirmojo 
puslapio antraštė būsianti šitokia: „Sovie
tų Sąjungos ir Jungt. Valstybių užsienių 
reikalų ministerial susitinka aptarti Kini
jos agresijos“. Straipsnyje bus nupasako
ta, kad abu šie kraštai, jau 1978 m. užmir
šę nesutarimus, abudu Atlanto Sąjungos 
nariai, rodo susirūpinimą pasipriešinti ki
nų komunistams, kurie reikalauja grąžinti 
Mongoliją. Jungtinės Valstybės ir Sov. Są 
junga laikosi kietai ir tvirtina, kad Mon
golija yra sudėtinė Sov. Sąjungos dalis.

Laikraščio penktajame puslapyje bus 
įrėminta nedidelė žinia, kurioje praneša
ma, kad dėl partijoje iškilusių nesutari
mų Leninas išimamas iš mauzoliejaus, o 
jo vietoje bus paguldytas Borisas Paster
nakas, kuris pirmasis įžiūrėjo komunisti
nio režimo neteisybes po antrojo pasauli
nio karo.

Paskutinysis laikraščio numerio pusla
pis bus skirtas biržos pranešimams, nes 
daugelis rusų savo laisvus pinigus inves
tuos biržoje.

Laikraštis tą dieną turės priedą „Aplan
kykite J.A.V.“, kuriame bus išspausdintas 
prezidento Teodoro Kennedžio atsišauki
mas (o šis prezidentas bus išrinktas po sa
vo brolio Roberto, kuris perims iš dabarti
nio prezidento).

Londono „Daily Express“ didžiausia aš- 
tuonių- skilčių antraštė bus „Žmogus rūke 
pametė šunį“. Sekanti didelė antraštė 
„Naujas smūgis transporto darbinin
kams“, o po ta antrašte bus pasakojama,

kaip du darbininkai atsisakė eiti valgyti 
į savo profesinės sąjungos valgyklą, dėl to 
buvo nusiųsti anglių krauti. Trečia ant
raštė „Princas Čarlis neteko leidimo vai
ruoti už per greitą važiavimą savo M-l“. 
Paantraštė: „Motina įspėjo jį“. Apačioje: 
„Lordas Beaverbrookas įspėja, kad ryšiai 
su Antarktika susilpnins Britų Bendruo
menę“. Aštuntojo puslapio apačioje bus 
žinelė, kurioje pažymima, kad Pietų Ame
rikoje buvo žemės drebėjimas ir žuvo 
150.000 žmonių.

Prancūzų „France-soir“ pagrindinė ant
raštė bus: „Alžyro pasitarimai tęsiami — 
de Gaulle tikisi pagreitinti išlyginti ne
sutarimus“.

Žemiau: „Nužudytas jos vyro brolis, ku
ris buvo jos meilužis“. Dar žemiau: „Bri
gitte Bardotė pareiškia, kad ji vėl pasi
traukia nuošalėn“.

„The New York Daily News“ pagrindinė 
antraštė bus: „Nuogas modelės lavonas 
rastas viešbutyje“. Antrame puslapyje: 
„Žmogus nuknekcintas centriniame paš
te“, „Gige sakė, kad jos vyras parsiveda 
namo kitų moterų“, „Du policininkai areš 
tuoti už sumušimą“, „Burmistras sako, 
kad New Yorko miestas yra švariausias“.

40 puslapyje bus žinelė, kad nužudytas 
Rumunijos ministeris pirmininkas.

Vokiečių „Frankfurter Allgemeine“ ra
šys: „Adenaueris atsisako pasitraukti, kol
atšvęs 103 gimimo sukaktį“. „Rusija prašo mo, ieškokime bazės valdytojo, nes po dan 
Vokietiją prisidėti prie okupacinių pajėgų 
išlaikymo Albanijoje“, „Vokietija reika
lauja visiems vokiečiams lygių teisių mė
nulyje“.

čių, apie kurias sakoma, kad jos jau iš
bandytos aštuoniais būdais,

O kai įjungiau, tai pūkšt, ir nėra.
Vadinas, aštuoniais būdais jau buvo bąn 

dyta, o dar trūko devinto. O tas devintas 
— kad lemputė tiktų savo paskirčiai ir tą 
patį pirmąjį vakarą neužgęstų.

Kai imama kalbėti apie bendruomenę, 
tai nenorom pradedi galvoti: kodėl gi mū
sų pačių lietuviškoji ta bendruomenė nėra 
tokia, kaip žydų, kurią mėgstame girti ir 
laikyti sau pavyzdžiu?

Arba bent kaip girtuoklių?
Girtuokliai, kol nepakelia perėmę stiklą 

vienas prieš kitą rankos, bendruomenę su 
daro nuostabiai glaudžią. Tik pasiklausy
kite, kaip jie išsipagirioję mėgsta Vieni ki 
tiems pasakoti savo nuotykius iki kraštuti 
nių smulkmenų. Jei šiaip lietuvis prisibijo 
kitam atverti savo ydų, kad paskui kiaušy 
tojas nepaleistų kalbų, tai tokio varžymo
si nejaučia girtuokliai. Pasakoja viską su 
pasigėrėjimu, kaip didžiausius didvyrišku 
mus, jei net pasitaikė pagulėti ant grindų 
ar policininkas surado gatvėje Sudribusį.

Iš šalies atrodo keista. Sakytum, kad 
tokių dalykų galėtų būti gėda. Pasirodo, 
šnapselis gėdos jausmus suvynioja į vatą 
ir dar ilgam laikui, jei ne visam amžiui.

Lietuviškoji bendruomenė, mano galva, 
nedaro nieko gėdinga, ir apie ją turėtu
mėm ką pasakoti ir kuo didžiuotis. Tačiau 
ne visai taip yra.

Tavo Jonas

Ten, kur Nemunas banguoja
(Tarybinės spaudos

Oi nelaimė, ką ai matau — 
Širdį ver kaip yla: 
Numylėto j mano vietoj 
Gyvena barzdyla.

A. Vienažindys

PER AVINO MALONĘ

Augau pas darbščiuosius žemaičių 
ūkiečius. šieno, avižų ir viso kito jie man 
negailėjo. Jutau, kaip riečiasi sprandas, 
raumenys plienu virsta.

— Šaunus, Bėri, užaugai! — tapšnoda
mas per sprandą, vieną lapkričio rytą ėmė 
girti mane kolūkio pirmininkas. — Nenu
simink, kad į „Veislininką“ gabename. Iš 
ten gal ir užsienį teks pamatyti. Gėdos kol 
ūkiui nepadaryk, pasitempk prieš egzami 
ną, kad neišbrokuotų.

Sušukuotas, nuglaistytas stovėjau sunk 
vežimyje. Seniau gal būčiau pats kulnia
vęs, o dabar pašėlusiu greičiu plentais į 
egzaminus švilpino.

Vidudienį aš jau žvengiau Klaipėdos 
tarprajoninėje „Veislininko“ kontoros ba
zėje. Žiūriu, egzaminų laikyti čia atpyliau 
ne vienas. Į bazę suko mašina po mašinos. 
Iš Plungės, Skaudvilės, Varnių, Skuodo, 
Šilalės rajonų. Ir visos jos pakrautos viso
kio plauko blizgančiais, įsiganiusiais ma
no pažįstamais.

„Ė, egzaminai bus nelengvi!“ — pagalvo 
jau, žiūrėdamas į konkurentus, apie ku
riuos rūpestingai tūpčiojo palydovai. Vie
ni šukavo, dailino vėjo sudraikytus kar
čius, kiti šluostė dulkes, tempė maišus avi 
žų, vandenį.

Saulė pakrypo vakarop, o egzaminato
riai nesiskubino.

— Vis tik. vyrai, — dūsavo Skaudvilės 
pirmininkas J. Gudavičius, — kol nesute-

siuvamąsias

suteikiama
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421. HACKNEY RD., LONDON, E.2. ENGLAND.
Tel. SHO 8734.

GERAS PATARIMAS
Norėdamas padėti savo šeimai arba giminėms Lietuvoj, geriau

siai tai gali padaryti pasiųsda mas dovanų siuntinį per
BALTIC STORES LTD.

(Z. JURAS)

Pasiunčiame: medžiagas, rubus, avalynę, maistą, 
mašinas, akordeonus ir visa kita.

Draugiškas patarimas ir smulkios informacijos 
kiekvienam pareikalavus.

Užtikrinam, kad Jūsų norimųjų prekių pas mus gausite už 
žemiausią kainą.

Pasiunčiame ir Jūsų pačių visiškai arba tik dalinai paruoštus 
siuntinius.

Kiekvieno siuntinio pristatymas garantuotas.

ištraukos, kurios aiškios ir be aiškinimų) 

liau. Kolūkiečiai pyksta, nes iš telefono 
ragelio ir tegirdėti:

— Nėra Milučio... Nebuvo... Nebus!
Kaip kamparas išgaravo „Veislininko“ 

kontoros valdytojas. O iki namų 150-200 
kilometrų.

— Tai kokių galų liepė suvežti arklius!? 
• — šūkavo įniršęs plungiškis.

Nejauku pasidarė, nustojau kramtęs avi 
žas. „Mes, arkliai, ir stati išmiegosime, — 
pagalvojau, — bet kaip gruoduotą naktį 
turės vargti kolūkiečiai?“

— Vyručiai! Nesiruoškit nakvynei, — 
pranešė iš tamsos kažkoks geras balsas. — 
Ką tik skambino iš „Veislininko“ kontoros 
buhalterė ir prašė mašinos J Klaipėdą. Ma 
tyt, valdytojo pargabenti...

Nespėjau ir apsidairyti, kai į mašiną su 
šoko Šilalės rajono „Vitogalos“ kolūkio 
pirmininkas J. Žitkevičius, skaudvilietis 
J. Gudavičius, to pat rajono „Pažangos“ 
kolūkio pirmininko pavaduotojas A. Zie- 
ringis ir „Žemės maitintojos“ kolūkio pir
mininkas J. Talmantis nuo Varnių.

— Klaipėdoj jūrą išmaišyslm, bet val
dytoją rasim!

Būrys kolūkių pirmininkų vaikščiojo 
Klaipėdos tarprajoninėje „Veislinin
ko“ kontoroje, žvalgėsi. Tylu.

Visi sukluso. Viename iš kambarių ūžė!
— Valio, Vitai!
— Vaisingų metų!
— Tegyvuoja mūsų veislynas ir jo gal

va Milutis!
Už apkrauto stalo, įraudusiais skruos

tais sėdėjo kontoros kasininkė. Prieš ją — 
papūtusi kuodą šypsojosi bičiulė, o vidury 
bijūnėliu žydėjo V. Milučio galva.

Prasidėjo atkaklios derybos. Pagaliau, 
kolūkių pirmininkų apsuptas, rūstus Milu
tis sėdo į mašiną ir nubildėjo plačiuoju 
vieškeliu. -

— Valdytojas! Valdytojas! — pamačiu
si mašiną, suūžė visa bazė. Ir visi subruz
do, prie arklių šoko. Petras egzaminuoti 
buvo bevedąs ir mane.

— Kur du šimtai gramų!? Svarsčio 
trūksta! — piktai sugriaudė valdytojas.

Dar kartą mašina bildėjo į Klaipėdą. 
Svarsčiai buvo paskolinti iš budinčios par
duotuvės Nr. 5 ir atgabenti į bazę. Netru
kus kolūkiečiai būriu atakavo valdytojo 
Milučio duris. Jis saldžiai miegojo, 6 22 
kolūkiečiai, beveik trisdešimt arklių per 
naktį šalo bazęs kieme.

Išaušo šerkšnuotas rytas. Pagaliau pa
sirodė gerai išsimiegojęs, bet apsiblausęs 
valdytojas. Jis priekabiai dėbtelėjo į pir
mąjį arklį ir peržvelgė į greta stovintį kol
ūkio pirmininką:

— Aviną iš ;,Veislininko“ pirksi — tada 
arklį imsime! — šūktelėjo valdytojas.

— Kad aš, gerbiamasis...
— Nenori avino, vežkis tą kuiną namo!

— kaip kirviu nukirto Milutis ir žirgtelėjo 
prie kito arklio.

Be ceremonijų „egzaminatorius“ išbro
kavo trečdalį arklių, o dėl avinų buvo pa
siryžęs nedaryti nuolaidų.

Atėjo mano eilė.
— Hm..., — patampė man už lūpos. —• 

Kaip bus su avinu?
— Jūsų valia, gerbiamasis valdytojau, 

glamžydamas kepurę, atsakė Petras,

kol-

gumi su arkliais teks 
Prasidėjo telefono 

pėdą.
Kramtau avižėles ir
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nakvoti.
čirškinimas į Klai-

stebiu, kas dėsis to
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TAZAB & <O. 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 kainoraščiai.

Visas susirašinėjimas vykdomas lietuviškai.
(Nukelta J 6 psl.)
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SPAUDOS BALIAUS LOTERIJA

TURTĖJA

Jau buvome nurodę, kad Spaudos Ba
liaus loterijai yra paskirtas siuntinėlis su 
buteliu vyno, saldainiais ir džiovintais 
vaisiais, kurį atsiuntė „Europos Lietu
viui“ iš Orano Alžyre Jonas Tomkus.

Dabar prisidėjo dar iš Prancūzijos gau
toji peleninė. Fantų bus dar ir daugiau.

Kviečiami visi, kas tik gali, į šį Balių, 
o taip pat dalyvauti loterijoje.

PARAFUOS METINIS SUSIRINKIMAS

Sausio 28 d. (sekmadienį) Sporto ir So
cialinio Klubo (Parapijos salės) patalpose 
kviečiamas metinis parapijos susirinki
mas, kurio metu bus renkamas 1962 me
tams parapijos komitetas ir pateikta pil
na 1961 m. veiklos apžvalga.

Visi' parapijiečiai kviečiami būtinai da
lyvauti. Pradžia 4 vai. punktualiai.

, Komitetas

Pasitraukia iš spaustuvės

Iš Lietuvių Namų B-vei priklausančios 
Nidos spaustuvės pasitraukia Jonas šab- 
linskas.

LIETUVIŲ SODYBA

Vasarosime Sodyboj,
Rinksim riešutus ir grybus.
JęĮ, pagausim karpį — kepsim,

i Jei kilbuką — atgal mėsini.

JAU LAIKAS UŽSISAKYTI 
KAMBARIUS.
„„YPAČ

LIEPOS IR RUGPIŪČIO MĖNESIAMS.
ADRESAS:

HEADLEY PARK, BORDON, HANTS.

IlilOBIIIIIB
MUSŲ RĖMĖJAI

„Europos Lietuviui“ 10 šil. auką pridėjo 
A. Petkevičius, Nidos Knygų Klubui 9 šil. 
P. Endrukaitis, už kaledorių 2.50 dol. S.
Pyževas;

Už kalendorių po 4 šilingus aukų pridė
jo A.. Stankevičius, K. Kuzmickienė, J. Le 
vinskas, J. Strumskis, K. Levinskas, J. Vo 
sylius. Ji Juozapavičius, M. Ropius, V. Im 
brasas, J, Pranauskis ir J. Kaminskas, 3 
šil. J. Žamba, po 2 šil. V. Anelauskas, J. 
Dimša ir V. Kasnickas, 1 šil. J. Gustaitis.
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TAUk. RAS
(A. BRIEDIS) 

MAIL ORDER & PARCEL SERVICE,
88,

šiemetinis TAURO įvairiausių 
prekių išpardavimas sumažintom 
kainom vyksta nuo sausio 27 d. iki 
kovo 31 d.

Garantuotos aukštos kokybės 
prekės galimai žemesnėmis kaino
mis. 1961-62 metų gamybos me
džiagos žemiau rinkos kainų. Pvz., 
Aukso medalio „Serge“ bostonas 
15-16 oz. — 29 šil. 6 penai. Normali 
kaina — 33 šil.; 16-18 oz. — 36 šil., 
nors normaliai kaina — 40 šil.; 20 
oz. — 39 šil., nors normali kaina — 
45 šil.

Gražiausios „Double plain“ me
džiagos įvairiomis juostelėmis, la
biausiai mėgiamos gavėjų: 15-16 
oz. — 36 šil. 6 penai; garantuotai 
ne mažesnio svorio kaip 18 oz. „vi
zitinės“ rūšies 42 šil., normali kai
na 43-50 šil. Ne mažiau kaip 20 
spalvų pasirinkimas.

Geriausios sunkios rūšies „Pin
head“ 20-21 oz. po 47 šil. 6 pen., 
normali kaina apie 53 šil.

Satinuotos „Barathea“ 18-20 oz.
— 44 šil. - 49 šil. Taip pat daugybė 
kitokių medžiagų pasirinkti iš ke
lių šimtų medžiagų.

Kainos čia paduodamos be mui
to. Muitas už kostiumines me
džiagas yra 9 šil. už 1 jardą, paltų
— 11 šil., vilnonių suknelių — 7 
šil. 2 pen-., nylono 3 šil. 8 pen., vel
veto 7 šil. 2 pen., medvilnės 2 š. 2 p.

„Crombie“, geriausia angliška - 
škotiška paltų medžiaga 35-36 oz.

CENTRO ŽINIOS
Sfiaitytaįu laimiai

I numatytąjį Jaunimo Suvažiavimą So
dyboje pirmuosius kandidatus atsiuntė 
DBLS Manchesterio skyrius. Iš Manches- 
terio Suvažiaviman žada atvykti 5 jaunuo 
liai 17-21 m. amžiaus. Taigi pradžia jau 
yra. Tikimasi, kad ir kiti DBLS skyriai 
paseks šiuo pavyzdžiu ir praneš apie jų 
apylinkės jaunimo dalyvavimą. Pabrėžia
ma. kad Jaunimo Suvažiavimo dalyviai 
Sodyboje bus nemokamai aprūpinti pna 
gyvenimu, bet kelionės išlaidas turės pa 
tys apmokėti.

Jaunimo Suvažiavimo organizavimas 
pareikalaus iš Liet. Namų B-vės lėšų, ku 
rias Bendrovė jau tikisi esanti pajėgi tam 
reikalui skirti. Tačiau šiais metais svar
biausias Bendrovės tikslas bus kaip gali
ma daugiau sustiprėti ir susidaryti didės 
nius finansinius rezervus. Tikima, kad 
tautiečiai solidariai parems DBLS ir B- 
vės valdybos pastangas ta kryptimi, gau
siai lankydami Sodybą ir uoliai atsiskaity 
darni už laikraštį ir knygas.

Bendrovei pasiryžus tarpininkauti, no
rintiems pelningiau investuoti atliekamas 
santaupas, kai kurie tautiečiai šiuo Bend 
rovės pasiūlymu jau pasinaudojo, įmokė 
darni apie 1000 svarų papildomų depozitų. 
Savo ruožtu Bendrovė tuos papildomus de 
pozitus pereitos savaitės bėgyje jau inves 
tavo, paskolindama tą sumą Bedfordo gra 
fijos Tarybai. Bendrovė tautiečiams moka 
6 proc. palūkanų.

Jei dar atsirastų norinčių pasinaudoti 
tokiu patarnavimu, prašoma skubiai rašy
ti Bendrovės sekretoriui.

BRADFORD AS
VAIKŲ ŠVENTĖ

Sausio 6 d. vakare Vyties Klubo patal
pose Bradfordo ir apylinkės lietuvių vai
kai turėjo gražaus džiaugsmo: mokyklos 
komitetas jiems surengė puikią šventę su 
Kalėdų eglaite.

Šventę atidarė Elvikis, pakviesdamas 
O. Peleckienę pravesti meninę programą. 
O. Peleckienė, kuri Huddersfieldo lietuvių 
savaitgalio mokykloje gražiai moko vietos 
vaikučius, su savo mokinukais tikrai nu
stebino susirinkusius. Trys berniukai ir 
trys mergaitės, pasipuošę tautiniais rū
bais, pasakė gražių eilėraščių, padainavo 
ir pašoko kelis tautinius šokius, akordeo
nu pritariant J. Šergaliui. Tikrai reikia 
pasidžiaugti, kad per palyginti neilgą lai
ką vaikai, lankydami savo mokyklą, pada
rė tokią didelę pažangą: nors kai kurie jų 
anksčiau sunkokai kalbėjo lietuviškai, šį 
kartą įmanomai deklamavo ir dainavo, 
kad galima buvo suprasti ne tik žodžius, 
bet pastebėti jų įsijautimą į perduodamus 
dalykus. Šioje vietoje pravartu pažymėti, 
kad Kalėdų pirmą dieną Huddersfieldo

į lietuviai tėvai su mokytoja O. Peleckiene

GOLDSMITH AVE., LONDON, W.3 
TEL. ACO. 9471.

— 89 šil. (normaliai po 100 šil. už 
jardą). „Crombie“ imitacija — 40 
šil. (normaliai po 48 šil.). Moteriš
kos paltų medžiagos grynos vilnos 
velouro nuo 14 šil., vilnos ir kašmi 
ro nuo 22 šil. Įvairiausių spalvų la 
bai geros rūšies žoržetas nuo 14 šil. 
iki 21 šil. Labiausiai mėgstamas 
„flocked“ aksominėmis gėlytėmis 
nylonas 45“ ir 48“ pločio, kurių 3 
ar 3 su ketvirčiu jardo pakanka 
suknelei, po 8 šil. 9 penus už jardą. 
Normali kaina 9 šil. 11 penų. „Tęs 
ted quality“, nesiraukšlėjantis vėl 
vetas-aksomas 16 šil. 4 penai. Nor
mali kaina 18 šil. 11 pen.

95 proc, visų medžiagų turi kraš 
tuose Jaustus įrašus „Ali Wool. Ma 
de in England“.

Angliški ar itališki megztiniai 
ne mažiau kaip 10 proc. pigiau ne 
gu krautuvės kaina, šveicariškos 
vilnonės „Pure Wool“ skarelės 32x 
32“ — 18 šil. 10 pen. Gryno šilko— 
15 šil. (32x32).

Geriausia vokiška garantuota 
impilams medžiaga, raudona, 63“
— 13 šil. 3 pen.; natūralios spalvos
— 11 šil. 6 pen.

Avalynė, kuri niekada nebūna 
skelbiama išpardavimuose, nes yra 
iš nauiai gaminamųjų — 10 proc. 
nuolaidos.

Gal kils klausimas, kodėl viskas 
pieriau. kain kitur?

TAURAS, neturėdamas ant sa
vęs jokių „antpopių“, bet būda

ANTANAS BRIEDIS, šio „Europos Lie
tuvio“ numerio 2-jų puslapių mecenatas.

Pastaraisiais metais verčiasi tarpininką 
vimu dėl siuntinių: jis yra siuntinių tarny 
bos TAURAS savininkas (žiūrėk skelbi
mą).

Prieš keletą metų yra dirbęs Lietuvių 
Namų Akc. Bendrovėje, eidamas „Europos 
Lietuvio“ ir Nidos Knygų Klubo adminis
tratoriaus pareigas.

PAIEŠKOJIMAI

Paieškomi šie asmenys:
1. Jonas Ivanavičius,
2. Jadvyga Jasinskaitė.
Smulkesnių informacijų ryšium su šiais 

paieškojimais galima gauti Lietuvos Pa
siuntinybėje, 17, Essex Villas, London, 
W.8.

ir jos mokiniais jau turėjo gražiai pasise
kusią pirmąją vaikų šventę.

Iš Bradfordo vaikų su eilėraščiais pasi
rodė O. Elvikytė ir A. Kasakaitis. Didelę 
staigmeną padarė mažas pipiriukas iš 
Leeds, Silnickų sūnelis, kuris, pasilypėjęs 
ant kėdės, kad visi jį matytų, padeklama
vo ilgoką lietuvišką eilėraštį.

Po vaikų programos, kuri buvo atlikta 
Kalėdų Senelio akivaizdoje, trumpas kal
bas pasakė kun. J. Kuzmickis ir mokyklos 
komiteto pirm. Elvikis. Kapelionas savo 
kalboje pasveikino viešnią iš Lenkijos, pa
linkėdamas jai ir visiems Lenkijos lietu
viams ištvermės ir kantrybės. Elvikis iš
kėlė mokyklos klausimą, kviesdamas su- 
brusti tėvus ir visus suinteresuotus, kad 
taip gražiai anksčiau veikusi mokykla ir 
ateityje burtų visus augančius.

Kalėdų Seneliui padalijus vaikams dova 
nas, sekė šeimyninis pasilinksminimas.

Reikia padėkoti mokyklos komitetui, 
taip gražiai surengusiam vaikų šventę; 
ypač džiaugtis Huddersfieldo lietuviais, 
kurie į šią šventę su savo vaikais atvažia
vo specialiu autobusu. Jei ne jie, šventės 
įspūdis būtų kur kas blankesnis.

J. Ks

mas savarankus ir nuo nieko ne
priklausomas, savo pelnu dalijasi 
su siuntėjais, todėl Ir kainos yra 
konkurencinės.

Neįmanu viską išvardyti, ką 
siunčiame, bet kiekvienam papra
šiusiam pasiunčiamas išsamus kai 
noraštis, pageidaujamų prekių pa 
vyzdžiai ir medžiagų pavyzdžiai.

Išsimokėjimo sąlygos taikomos 
pagal kiekvieno pajėgumą mokėti.

Garantuotai pasiunčiamos tos 
prekės ir medžiagos, kurios yra pa 
gal pavyzdžius užsakomos.

Pageidaujantiems TAURAS taip 
pat patarpininkauja įsigyti ir ki
tokių prekių sau: įvairiausių fir
mų šaldytuvų, elektrinių virimo ir 
šildymo pečių, radio, radiogramų, 
televizijų, skalbimo mašinų, be
veik visų rūšių, kokių tik yra, rašo 
mųjų. mašinėlių, o taip pat vokiš
kos „Olympia“ firmos su lietuviš
ku alfabetu, virtuvės ir kambarių 
baldų, kilimų ir kt. Viskas.su fa
briko garantijomis nustatytam 
metų skaičiui. Viskas pristatoma į 
namus.

Be to, nuolaida taikoma taip 
pat įvairioms vokiškoms, švei
cariškoms siuvamosioms maši
noms — „Singer“, „Pfaff“, „Al
fa“ ir laikrodžiams — Cyma, Avia 
ir kt.

Jūsų pačių supirktųjų prekių 
siuntinys pasiunčiamas už 1 sy.

DĖL „ŠALTINIO"

Didžiai Gerbiamas Pone Redaktoriau.
Dėkodami už dėmesį „Šaltiniui“, prašo

me talpinti Jūsų redaguojamame laikraš
tyje sekantį patikslinimą ir papildymą.

„Europos Lietuvio“ ne recenzinio pobū
džio raštas „Spaudos naujiena“, tilpęs š. 
m. 2 nr.. įtaigoja, kad atgimęs „Šaltinis“ 
esąs ateitininkų laikraštis. Tačiau „Šalti
nio“ 1 nr., 4 psl. redakcijos pasisakyme 
skaitome, jog atgijęs laikraštis su vaikų 
skyriumi „Šaltinėliu“ „nedrąsiai drįsta 
prisistatyti, kaip europiečių lietuvių kata 
likų jungiklis, jų veiklos, rūpesčių ir min 
čių bent mažytis atspindys. Jiems nebus 
svetimi ir bendri katalikiški, lietuviški 
reikalai“.

Iš čia gana aiškiai matosi, kad laikraš 
tis nori pasitarnauti ne kokiai vienai gru
pelei, bet visiems laisvoje Europoje esan
tiems lietuviams katalikams.

O dėl to Jūsų mirusiu laikomo leidėjo 
reikėtų tik pasidžiaugti, kad numirėlis dar 
įstengia laikraštį leisti.

Jūsų noras matyti „Šaltinį“ gražų pil
nai sutampa su mūsų noru. Nuo spaustu
vės tuo tarpu mus sulaiko tik lėšų stoka. 
Jei tautiečiai parems, turime vilties, kad 
galėsime žengti ir į Nidos spaustuvę. Tad 
visus kviečiame į talką. Prašome kreiptis 
šiuo antrašu: Šaltinis, 21 The Oval, Hack
ney Rd., London, E.2, England. Iš gautų 
pasisakymų mums aiškėja, kad rimčiau 
galvojantis lietuvis katalikas „Šaltinio“ 
pobūdžio laikraščio reikalingumu neabe
joja.

Su kaimyniškais geriausios kloties lin
kėjimais ir pagarba

Kun. Dr. Steponas Matulis. MIC
„Šaltinio“ redaktorius

MANCHESTERIS
I- -„T-.■ ma ■ P ■ 

VISUOMENINIO DARBO DERLIAUS 
SAUJA

Manchesterio lietuvių bendruomenė šu 
savo apylinkėmis dar turi apie 300 tautie
čių. Praeitais metais nemaža jaunųjų šei
mų iškeliavo į užjūrius saulės bei laimės 
paieškoti. Aišku, liekantiesiems skau
doka.

Šiaip didžiulė dauguma Įsigijo namus, 
įsigijo visus moderniškus vidaus įrengi
mus. Visi dirba, taupo ir laikosi savųjų 
tarpe. Energingai laikosi Soc. Klubas. 
„Ramovė“, eclezinis komitetas, kultūros 
koordinacinis komitetas, sekmadieninė 
mokykla. Šiais metais pasiryžę sukrusti ir 
DBLS skyrius bei kiti susibūrimai.

Nepraleista nė viena reikšmingesnė lie
tuviams diena bei įvykis. K.K. Komitetas 
yna išdirbęs visiems metams veikimo pla
ną, kurio visos organizacijos ir laikosi. 
Soc. Klubas, vadovaujant energingam A. 
Ja'oveckui, visuomet buvo gyvas, judrus. 
Kaip ir visuomet, Klubas baigė metus su 
gražiu pelnu. Jo ruošiamieji pobūviai, šo
kiai, sutikimai buvo gaustai lankomi. Jo 
remiamasis orkestrėlis (vadovauja Lau
kys) aptarnavo visus savųjų subuvimus 
ir nemaža kitų tautybių rengiamų pra
mogų.

K.K. K-bas su pirmininku V. Kupsčiu, 
visuomet pilnas naujų idėjų, suorganiza
vo labai vykusią meno parodą (vadovavo 
Steponavičius), jaunųjų šventę, globojo 
sportininkų pasirodymus ir kt. Eclezinis 
komitetas su kun. V. Kamaičiu priekyje 
labai vykusiai aptarnavo dvasinius tautie 
čių reikalus. Todėl visuomet buvo pilni 
Viešpaties namai, kuriuose skambėjo cho 
ro lietuviškos giesmės (vadovavo Jakima
vičius, vargoninkavo Navickaitė). Su jau
kumu visi skaitė kun. Kamaičio leidžiamą 
laikraštėlį ir klausė jo tokių kuklių, bet 
širdingų pamokslų.

Ramovėnai (ats. kariai veteranai), bene 
vienintelis skyrius Anglijoje, pirm. Mu
rauskas, puikiai reprezentavo savuosius, 
dalyvaudami anglų atitinkamuose pasiro
dymuose, surengdami Kariuomenės minė 
jimus, darydami įlvykas, platindami „Ka 
rio“ laikraštį ir nuoširdžiai rūpindamiesi 
savo nariais.

Sekmadieninė lietuviška mokykla (mo 
kytojai A. Padvoiskis, D. Damauskas) pa
reigingai dirbo pedagoginį darbą ir šiais 
metais jau rengia ’ išleisti pirmąją laidą.

Ieškoma ir naujenybių. Susiorganizavo 
kultūrinių diskusijų būrelis (iniciatoriai 
A. Pilkauskas, V. Kavaliauskas, D. Dai- 
nauskas), kuris jau turėjo pirmą neviešą 
susibūrimą. Iš jo laukiama kultūrinio dar 
bo įvairumų. Va, vėl skautės A. Venckutė, 
sesės Šneliutės sudarė mergaičių choreli, 
kuris, paremiamas Venckaus, gražiai užsi 
rekomendavo savo dainelėmis ir giesme.

Turėjome šaunių krikštynų, vedybų, tu
rėjome ir sunkiai sergančių ir net miru
sių. Toks jau gyvenimas. Bet kas galėta, 
savo tautos garbei padirbėta. Su visa Ang 
lijos lietuvių bendruomene mancheste- 
riškiai žengė petys į petį, neatsilikdami, 
nepailsdami ir vis ta pačia mintimi gyven 
darni: kol ir kur lietuvių būrelis bus, ten 
bus mažytė Lietuva vis kovoje su mirti
nuoju priešu rusiškuoju komunizmu.

D, Dainutls

PIKTOS VALIOS DARBAS

Neseniai teko skaityti kai kuriems lie
tuviams siuntinėjamą kažin kieno nepasi
rašytą laišką, kuriame minimas ir mano 
vardas. Tame laiške jau save aiškiai iš
duodantieji autoriai šmeižia ir įtarinėja 
Sodybos vedėją, norėdami sudaryti įspū
dį, kad pensininkams ten yra labai bloga 
gyventi. Be kita ko, ten sakoma, kad aš 
esąs verčiamas dirbti septynias dienas sa 
vaitėje ir dar turįs apsimokėti už pragy
venimą.

Lietuvių Sodyboje jau išgyvenau eilę 
metų. Man nėra žinomas atsitikimas, kad 
nors vienas pensininkas ar ligonis būtų 
buvęs verčiamas dirbti. Priešingai, tie, 
kurie yra pajėgūs, pageidaujame per vasa 
rą šiek tiek Sodyboje padėti ir esame pa
gal susitarimą atlyginami, žinoma, nekal
bant apie tuos atsitikimus, kai vienas ar 
kitas iš mūsų savanoriškai pagal išgales 
prisidedam prie Sodybos pagražinimo ar 
aptvarkymo. Tai yra mūsų pačių reika
las, ir niekas mums nebando įsakyti ar už 
drausti savo Sodybą tvarkingai užlaikyti.
Kai dėl gyvenimo sąlygų iki šiam laikui 

Sodyboje, tai linkėčiau, kad galėtumėm tu 
rėti tokias sąlygas iki savo amžiaus pa
baigos.

Negalėdamas tiems laiško autoriams tie 
siogiai atsakyti, prašau gerb. p. Redakto
rių išspausdinti šį mano laišką „Europos 
Lietuvyje“.

K. Žeimys

KALĖDŲ EGLUTĖ / >
Sausio 6 d. Lietuvių Klube buvo suruoš 

ta kalėdinė eglutė. Nežiūrint užkritusio dl 
delio rūko, tėveliai su savo mažaisiais už
pildė visas Klubo patalpas. Prie gražiai iš 
puoštos eglutės mokyklos vaikučiai tėve
liams ir svečiams išpildė įvairią meninę 
programą. Kalėdų senelis šįmet buvo be 
galo dosnus. Visi, ir maži ir dideli, buvo 
apdovanoti saldumynais ir dovanėlėmis. 
Ypač tėvai liko dėkingi A. Kuzmickui (Ka 
ledų seneliui) už įdėtą darbą ir pasiauko
jimą. Jis pats vienas supirko saldumynus, 
išskirstė, suvežė ir gražiai nuteikė šusirin 
kusius.

Ponios Barauskienė, Sungailienė, Joku- 
baitienė ir jų talkininkės pagamino pui
kius užkandžius su saldžiais išgėrimais. Ir 
vėl visi iki vieno buvo pavaišinti, pamylė 
ti. Iki vėlumos mažųjų žaidimai, didžiųjų 
dainos skambėjo savoj lietuviškoj pasto
gėj, savųjų tarpe. D. Dainutls

VOKIETIJA
NAUJI BŪRELIAI

Neseniai Gimnazijoje įsikūrė „Literatū
ros būrelis“. Manoma arčiau nagrinėti lie
tuvių literatūrą, skaityti referatus, pratin
ti moksleivius teikti spaudai savo rašinė
lių. Iki šiol tokio būrelio nėra buvę.

Atgaivintas taip pat ir „Menininkų bū
relis“, kuris po įsikūrimo buvo vėl nusto
jęs veikti. Moksleivių tarpe yra keletas su 
neblogais meniškais gabumais.

Abiem būreliam vadovauja atitinkamos 
srities mokytojai.

NEMUNAS BANGUOJA...

(Atkelta iš 5 psl.)

nors žinojo, kad kolūkio avims avinų ne
trūksta.

— Tai’ sakysime, kad kvit, — pliaukšte
lėjo liežuviu „Veislininko“ vyriausiasis.

— Tebus kvit, — nedrąsiai atsakė 
Petras.

Aš, Bėris, nors ir per avino malonę, iš
laikiau egzaminą. Stoviu ir galvoju: „Bū
rys kolūkių pirmininkų, metę savo ūkius, 
turėjo tiek vargti, kol mus pardavė. Pa
bandyk atsiųsti paprasta kolūkietį, supir
kėjai iš viso kalbėti nenorės. Tokia čia 
tvarka! Tai būtų gera, kad kas nors Įver
tintų Milučio talentą ruošiant bėrius egza
minams“.

Bėrio pergyvenimus užrašė
A. Varkulevlčlus

„Tiesa“, 1961.XII.20
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