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NERAMUMAI PLINTA EUROPOS IR AMERIKOS SPAUDOS NUOTRUPOS

SOV. SĄJUNGOS STIPRĖJANTI OPOZICIJA
Britanijos ir Amerikos užsienių reika

lų ministerijos jau senokai yra viešai pa- 
reiškusios savo įsitikinimą, kad Kremlių 
je kažkas vyksta. Buvo net keliama min
tis, kad opozicija gal stengiasi pašalinti 
Chruščiovą. Pranešimai iš Maskvos pa
tvirtina tokius spėjimus. Iš tikro kažkas 
vyksta. O tas kažkas yra paaštrėjusi kova 
tarp Chruščiovo su jo šalininkais ir jo po 
litikos priešų. Kovai paaštrėti pagrindą 
sudarė pats Chruščiovas partijos suvažia 
vime, kai smarkiai užsipuolė vadinamuo 
sius stalinistus ir dar kartą paskelbė rei
kalą apsivalyti nuo Stalino palikimo. Ta 
da kaip tik ir sujudo opozicija. Naudoda
miesi kiniečių komunistų moraline para
ma, jie kritikuoja dabartinę politikos li
niją ir reikalauja grįžti į tikrąjį marksiz
mą-leninizmą. Tarp tų dviejų grupių ne
sutarimas yra vykęs jau ir anksčiau, bet 
jis visada aprimdavo, kai tik Maskva ir 
Pekinas surasdavo bendrą kalbą. Bet 
šiuo metu tarp abiejų sostinių vyksta 
pats ligšiol didžiausias įtempimas. Taigi 
ir Sov. Sąjungoje jau spėliojama, ar 
Chruščiovo vietą užims Kozlovas, ar Sus
lovas, ar dar kuris kitas iš aukštųjų cent 
ro komiteto prezidiumo narių.

Sausio mėn. buvo sušaukti rusų komu
nistų partijos vadai, kuriems Chruščio
vas darė pranešimą dėl partijos politikos 
viduje ir užsieniuose. Po keleto savaičių, 
kovo pradžioje, numatoma kita konferen 
cija, kurioje bus svarstomi ideologiniai 
nesutarimai. Partijos biuletenis vis dar 
rašo apie „taikų sugyvenimą su kapitalis
tiniais Vakarais“, jei norima (vykdyti di
džiulę socialistinės statybos programą. 
Vadinas, dar tebeskelbiama Chruščiovo 
linija, bet jos priešai laiko tai nukrypimu 
nuo marksizmo-leninizmo.

Nors per pastaruosius trejus metus pa
siekdavo žinios apie Sov. Sąjungoje vyks
tančius neramumus, bet dabar jau tų da 
lykų nebepajėgia nuslėpti net pati sovie
tinė spauda, ypač rajoninė. Ji jau rašo 
apie prieš Chruščiovą nukreiptas demon 
stacijas, tik kaltė suverčiama dar ne

Taip sako
KO SIEKIA PROFESINĖS

(Elta) Po partijos 22-jo suvažiavimo 
prasidėjusi „suvažiavimo nutarimų svars
tymo" kampanija neaplenkė ir sovietinės 
Lietuvos profesinių sąjungų. Vilniuje įvy
kęs VI-tasis profesinių sąjungų plenumas, 
kurio darbe dalyvavo A. Sniečkus, J. No- 
vickas, L. Diržinskaitė, G. Zimanas, B. 
Popovas, V. Meščeriakovas ir kiti partijos 
pareigūnai, apsvarstė tų sąjungų uždavi
nius vykdant partijos nutarimus.

Pagrindinį pranešimą daręs Lietuvos 
kp ck antrasis sekretorius B. Popovas nu
rodė, kad svarbiausiu profesinių sąjungų 
darbo baru po partijos suvažiavimo yra 
vadovavimas socialistiniam lenktyniavi
mui. Tačiau Lietuvos profesinės sąjungos 
dar nepasiekė didelio organizuotumo ir 
silpnai padeda partijai vykdyti numatytus 
uždavinius. Popovas tarp kitko pabrėžė:

„Esminių trūkumų yra organizuojant 
lenktyniavimą už komunistinį darbą. 
Silpnai vystomas lenktyniavimas už ko
munistinio darbo brigadų ir spartuolių 
vardą maisto, vietos pramonėje, ryšiuose 
ir autotransporte. Tokių pat trūkumų yra 
ir tarybiniuose ūkiuose, mašinų - meliora
cijos stotyse ir kitose žemės ūkio organi
zacijose“ („Tiesa“ 291 nr.).

Kalbėdamas apie „naujos visuomenės 
žmones“ Popovas pareikalavo iš profesi
nių sąjungų, kad jos auklėtų darbo žmo
nes komunizmo dvasia. Sekretoriaus nu
rodymu, labai svarbus profesinių sąjungų 
darbo baras yra kova prieš religiją. Par
tijos reikalavimu Lietuvos profesinės są
jungos turi visokeriopai vystyti mokslinį 
ateistinį darbą, dirbti jį diferencijuotai, 
siekti, kad juo būtų apimti įvairūs gyven
tojų sluoksniai.

„Svarbus profsąjungų uždavinys yra 
kovoti prieš praeities atgyvenas — girta
vimą, chuliganizmą, dykaduoniavimą, pri- 
vačiasavininkiškas tendencijas, biurokra
tizmą, prieš socialinio bendrabūvio taisyk
lių pažeidimą. Kovoje su šiomis atgyve
nomis reikia dar plačiau panaudoti visuo
meninį poveikį, darbininkų susirinkimus, 
draugiškuosius teismus ir liaudies draugo
ves“ — baigė savo pranešimą Popovaš 
(„Tiesa“).

Taigi, buvo nurodyti profesinių sąjungų 
uždaviniai, kurių svarbiausias tikslas yra 
ne rūpinimasis darbo žmonių gerove, bet 
jų perauklėjimas pagal partijos reikala
vimus.

Plenumo pabaigoje kalbėjęs Lietuvos 
respublikinės profesinių sąjungų tarybos 

opozicijai, o „užsienių agentams ir sabo- 
tažninkams“, kurie norį sugriauti sovie
tinį gyvenimą. Žmonės kviečiami būti ge
rais piliečiais ir apie tokius „šnipus" ir 
„sabotažninkus" pranešinėti partijai ir 
slaptajai policijai. Tačiau partijos biule
tenis net keliais atvejais turėjo pripažin
ti, kad gyventojai nenori klausyti nei par 
tijos, nei profesinių sąjungų vadovų. Jie, 
kaip tvirtinama, pasiduoda antipartinių 
įtakai. Žinoma, gyventojai pirmoje eilėje 
reikalauja geresnių gyvenimo ir darbo 
sąlygų, bet opozicija tą nepasitenkinimą 
panaudoja savo reikalui, siūlydama ir 
skatindama organizuotai kelti visokius 
reikalavimus.

Partijos ir slaptosios policijos prane
šimai rodo, kad antipartinė grupė vis di
desnio pasisekimo įgauna Gudijoje, Uk
rainoje, Kaukaze ir vidurinėje Rusijoje. 
Partijos biuletenis reikalauja dėl to imtis 
griežtų priemonių. O antipartinės veiklos 
pasireiškimai esą, kaip pažymi pati sovie 
tinė spauda, kolchozininkų nenoras gar
bingai dirbti ir įvykdyti planus. Gyvu
liai krinta, ir tardymai rodo, kad čia 
esama sabotažo. Europinėje Rusijoje ir 
Azijos kraštuose daugelyje vietų gruo
džio mėn. fabrikų gamybinis planas tebu 
vo įvykdytas tik apie 63%. Namų, kelių 
ir geležinkelių statybos planas tebuvo 
įvykdytas tik apie 80%.

Su pasitenkinimu lydimi Pekino, opo
zicionieriai jungia apie save „laisvės ko
votojus“ ir per juos vykdo savo uždavi
nius.

Kaip ir carinėje Rusijoje, dabar Sov. 
Sąjungoje yra gana daug slaptų laikraš
čių, ir jų dar daugėja. Nors MVD savo 
pranešimuose tvirtino, kad policija jau Ii 
pa ant kulnų antipartiniams suokalbinin
kams ir baigia išaiškinti, kur spausdina
ma slaptoji spauda, tačiau po to praėjo 
jau daugiau kaip mėnuo, o neskelbiama 
jokių naujienų, kad būtų kas nors suras
ta ir suimta. Priešingai, per tą laiką'slap
tosios spaudos dar net padaugėjo ir pasi
rodė naujų leidinių.

Popovas
SĄJUNGOS LIETUVOJE?

pirmininkas P. Dobrovolskis nurodė, jog 
būtina visą veiklą pakelti į naują, aukš
tesnę pakopą. Jo nuomonę, ši veikla turi 
būti dar veiksmingesnė, dar daugiau per
sunkta kolektyvizmo dvasia. Profesinių 
sąjungų darbo pagrindu turi būti partijos 
nutarimai, kurių „įgyvendinimas priartins 
komunizmo triumfą“.

TOKS PAKEISTAS TOKIU
XXH-tojo partijos kongreso metu buvo 

atleistas iš pareigų sovietų valstybės sau
gumo pirmininkas Šelepinas. Vakaruose 
iš pradžių buvo pradėta galvoti, kad tam 
įvykiui netenka skirti didesnės reikšmės, 
kad tai yra paprastas eilinis aukštųjų pa
reigūnų pakeitimas, šelepino vietą už
ėmęs Semičastnas yra toks pat maža kam 
težinomas — dirbęs kadaise komsomole, 
o pastaruoju metu Azerbaidžiane ėjęs par 
tijos antrojo sekretoriaus pareigas.

Dabar pradeda aiškėti, kad Semičiast- 
nas iš tikro dirbo ne partijos kurio nors 
skyriaus vedėjo darbą Azerbaidžiane, bet 
iš ten vadovavo plačiam sovietinių šnipų 
tinklui Viduriniuosiuose Rytuose. Jo šni
pai sėkmingai veikė Egipte, Irake, Persi
joje ir Turkijoje, ir net Šelepino rėmėjai 
pagaliau turėjo pripažinti, kad valstybės 
saugumo viršininku tinkamiausias yra šis 
šnipų tinklo organizatorius.

O Šelepinui tikrai nesisekė. Britai su
ėmė ir ilgiems metams susodino į kalėji
mus grupę sovietų šnipų, kuriems vadova 
vo angliška Lonsdale pavarde pasivadi
nęs rusas specialistas. Sovietų komunistų 
partijos prezidiumo kai kurie nariai dėl 
to viešai kritikavo Šelepiną, kaip tiesio
giai atsakingą už tą nepasisekimą. Jis tei
sinosi, kad šnipai pakliuvo atsitiktinai. 
Bet netrukus pakliuvo sovietams dirbęs 
George Blake, kuris gavo ypač griežtą 
bausmę — 42 metus kalėjimo. Po to jau 
Šelepino teisinimasis nieko nebegalėjo pa
gelbėti.

Išaiškinti, kur jis padarė klaidas, kur 
blogai tvarkėsi, buvo paskirta kontrolės 
komisija — Adžubejus, Kozlovas ir po šio 
karo Lietuvą kruvinai „raminęs“ Suslo
vas. Ką ta komisija išaiškino ir nuspren
dė, viešai nėra žinių. Bet perėmęs iš Šele
pino pareigas Semičiastnas pradėjo iš pa
grindų perorganizuoti viduje ir užsieniuo
se sovietinius šnipus. Visus buvusius Šele

KUO REMIASI NUSIGINKLAVIMAS?
„The Guardian“ rašo dėl Chruščiovo 

pasiūlymo sušaukti 18 valstybių galvų kon 
ferenciją:

„Chruščiovo motyvai neaiškūs. Pastaro 
siomis savaitėmis atvirai nebuvo nieko pa 
daryta pabloginti Rusijos ir Vakarų san
tykiams. Berlyne buvo ramu, ir nebuvo 
matyti, kad Chruščiovas ieškotų kokių 
nors kitų priemonių kapitalistiniams kraš 
tams „pašokdinti, kaip žuviai karštoje 
keptuvėje“. Gal jis ruošė naujus riebalus 
kepti jiems, gal jis galvojo apie kokius 
nors mažiau nedraugiškus dalykus. Niekas 
nežino. Tačiau nusiginklavimas remiasi 
pasitikėjimu, o pasitikėjimas negali susi
daryti, jei viena pusė stengiasi pasinau
doti visomis priemonėmis kitai nugalėti, 
vengdama vien tik visuotinio karo. Čia, 
suprantama, ir yra tasai didžiausias pa
grindas pesimizmui. Kiekvienas komunis
tas auklėjamas tikėti, kad jis gyvena to
kiame pasaulyje, kuriame jo santvarkai 
lemta pasiekti galutinės pergalės. Kaip 
pats Chruščiovas neseniai užgerdamas 
pasakė, „Jei senovėje visi keliai vedė į 
Romą, tai dabar visi keliai veda į komu
nizmą, ar jūs tai norite, ar ne“.

„N.Y. Herald Tribūne“ darosi tokias iš
vadas: „Kai tik Chruščiovas sumini kon-
ferenciją, tai tuo pačiu jis ir pribaigia ją. 
Kai, jis skatina susiprotėti, tai tuo jis tik 
sukelia komedijas. Užuot svarstę, ar da
bar gera tokiai konferencijai proga, mes 
turėtumėm įsipareigoti pasvarstyti, ar ji 
tikrąja to žodžio prasme iš viso yra gali
ma“.

KUO GREIČIAU SUSITARTI 
DĖL ALŽYRO

Svarstydamas ne tik Alžyro, bet ir ap
skritai Afrikos žemyno klausimus, britų 
„The Observer" rašo:

„Demokratija nelengvai ateis į Afriką— 
ji nelengvai ateina ir į Europą. Iš dvide
šimt aštuonių nepriklausomų Afrikos vals 
tybių tik trys praktikuoja tai, ką mes ga
lėtume pavadinti parlamentarine demo
kratija. Nemalonus faktas, kurio negalimą 
išleisti iš akių, bet negalima ir pakeisti. 
Jėga nepakeis jo“.

Kai dėl Afrikoje įsikūrusių europiečių 
mažumos, tai laikraštis pažymi štai ką:

„Afrikoje liekantieji europiečiai nusipel 
no paramos tik su viena sąlyga, kad jie 
yra pasiruošę būti ten nei patys nesimai- 
šydami, nei Europos neįveldami į karinius 
Susidūrimus. Vien Alžyro karo daugiau 
negu užtenka“.

Netikėdamas, kad visuotinis Prancūzi
jos gyventojų nusistatymas Alžyro klausi
mu galėtų teigiamai paveikti sąmyšį ke
liančius O.A.S. teroristinio judėjimo daly 

pino patikėtinius jis paskirstė į nežymias 
vietas, pasirinkdamas sau naujus padė
jėjus, ypač laisvojo pasaulio šnipų tink
lui, ir padidindamas agentų skaičių. Gruo 
džio mėn. jis jau pareiškė, kad sovietų 
šnipinėjimo tinklas baigtas perorganizuo
ti „visuose kapitalistiniuose kraštuose“ ir 
imtasi visų priemonių tame tinkle dirban
čiųjų saugumui patikrinti.

Tačiau neseniai perėjo į Vakarus komu 
nistų šnipas vokietis Maennelis, kuris at
sinešė daug žinių. Jo vadovaujami Vakarų 
Europoje dirbo 20 agentų. Jis patvirtino, 
kad sovietų šnipų tinklas dabar naujai 
suorganizuotas Britanijoje. Dėl to britai 
ėmėsi visų saugumo priemonių ir pradėjo 
jau ieškoti pėdsakų. Maennelis- tvirtina, 
kad sovietų agentai rusai stengiasi persi- 
samdyti tarnais diplomatų namuose, am
basadose ir NATO karininkų namuose. 
Remiantis jo pateiktais duomenimis, bu
vo jau areštuota keletas svarbių agentų 
Vakarų Vokietijoje, nors apskritai vokie
čiai yra budrūs ir tarp jų šnipams gana 
sunku reikštis. Britai apie sovietų pastan
gas per savo šnipus ne tik rinkti žinias, 
bet ir griauti krašto ūkį žino ne vien tik 
iš tų agentų, kurie pereina i Vakarus ir 
čia išsipasakoja. Britų saugumo organai 
turi tas instrukcijas, kurias iš sovietų gau 
na Britanijoje veikianti paruoštoji penk
toji kolona — komunistų partija.

20.000 politinių kalinių

(E) Pagal socialdemokratų laikraščio 
..Ostspiegel“ pranešimą 1961 m. sovietų 
valdomoje R. Vokietijoje kalėjimuose bu
vo laikoma 20.000 politinių kalinių. Kali
nių skaičius ypatingai pakilo po rugpjū
čio 13 d. Prieš tą datą politinių kalinių 
buvo mažiau kaip 10.000. 

vius, „N.Y. Herald Tribune" dėl busimo
sios taikos Alžyre rašo:

„Jeigu Alžyran ateis taika, tai vien tik 
pagreitinant dabartinius pasitarimus, ku
rių galutinius sprendimus parems vietoje 
ištikimi prancūzų armijos daliniai. Tam 
pasiekti juk nesiliaudamas ir kantriai 
kaip tik dirba prezidentas de Gaulle‘is. 
Kol jam tai nepasiseks sėkmingai, tol ties 
Alžyru ir ties Prancūzija kabos pavojin
gas grėsmės šešėlis“.

ABELIS IRGI BUVO 
NEBEREIKALINGAS

Dėl tų mainų, pagal kuriuos amerikie
čiai už lakūną Powers atidavė šnipą Abe
lį, „N.Y. Herald Tribūne“ rašo:

„Turint galvoje tai, kad Abelis Jungtinė 
se Valstybėse dirbo pogrindy devynerius 
metus, būtų visiškai pateisinama, jei dary 
tumės išvadą, kad jis turi daugiau žinių 
perduoti rusams, negu Powers gali jų su
teikti Jungtinėms Valstybėms. Be to, esą 

f SeplunioS
SUTIKTU. BET SU SĄLYGA

Prez. Kennedys ir min. pirm. Macmilla 
nas atsakė į Chruščiovo pasiūlymą kovo 
mėn. sušaukti 18 kraštų vadovų pasitari
mą nusiginklavimo reikalu, bet jie norėtų, 
kad pirma susitiktų britų, amerikiečių ir 
sovietų užsienių reikalų ministerial.

Vakarus nustebino tai, kad sovietai pa
siūlė tuojau pasirašyti sutartį, kuri už
draustų toliau vykdyti atominius bandy
mus. Bet sovietai nesutinka, kad būtų 
įvesta tarptautinė kontrolė.

PUSĖ MILIJONO DALYVIŲ
Paryžiuje buvo suruoštos demonstraci

jos, reikalaujančios sutvarkyti OAS tero
ristus. Demonstracijos išvirto į riaušes, ir 
jose žuvo 8 asmenys.

Riaušių aukas laidojant, susirinko apie 
pusės milijono minia.

Kadangi tai yra plataus nepasitenkini
mo ženklas, tai spėjama, kad prez. de Gau 
lle‘is keis vyriausybę.

POWERS NEŽINOMOJ VIETOJ
Sovietų grąžintasis U-2 lakūnas Powers 

neturi teisės su kuo nors susitikti, kol jį 
apklausinės speciali komisija ir apsvars
tys jo reikalus.

LAIMĖJO GAITSKELLIS
Britų Darbo partijos kairysis sparnas 

reikalavo pasmerkti atominių ginklų ban
dymus. 

Partijos parlamento atstovai buvo susi 
rinkę to klausimo spręsti, ir dešinysis 
sparnas laimėjo (95 prieš 26).

Dešinysis sparnas su Gaitskelliu nuro
dė, kad grėsmė iš Rytų neleidžia pasmerk 
ti bandymų.

NESUSIPRATIMAI DĖL ORO 
KORIDORIŲ

Amerikiečiai, britai ir prancūzai įteikė 
sovietams protesto notas dėl orinio susisie 
kimo su Berlynu.

Oro koridoriuose - keliuose maišosi so
vietų karo lėktuvai ir trukdo skristi.

PREZ. DE GAULLETS IR
DR. ADENAUERIS

Vokietijoje trumpam pokalbiui buvo su 
sitikę Prancūzijos prez. de Gaulle'is ir Vo 
kietijos kancleris Dr. Adenaueris.

Svarbiausia pasitarimo tema —Europos 
apsijungimas ir to apsijungimo pagreiti
nimas.

BOMBOS TEBESPROGSTA
Paryžiuje dar vis tebesprogsta teroristų 

(OAS) padedamosios plastikinės bombos.
Jos nukreiptos prieš teroristams nepa

lankius žymiuosius asmenis ir laikraš
čius.

KEKKONENAS 6 METAMS
Suomijos prezidentu antriems 6 metams 

išrinktas Kekkonenas (iš 300 atstovų už jį 
balsavo 199).

Komunistų atstovas buvo gavęs 62 bal
sus, socialdemokratų 37.

AUDROS ŠIAURĖS JŪROS RAJONE
Audros ir potvyniai skaudžiai palietė 

Šiaurės jūros pakraščius — V. Vokietiją, 
Olandiją, Daniją. Vien tik Hamburge pa
gal pirmuosius gautus duomenis žuvo 50, 
benamių apjie 40.000. Iš viso šiaurės Vo
kietijoje žuvo 124.

Kai kur nurodoma, kad tokių dalykų 
nebuvę apie 300 metų.

ma juk ir skirtumo tarp Abelio šnipinėji
mo ir Powerso orinės žvalgybos. Tačiau 
Abelio šnipinėjimas buvo sustabdytas, ir 
Jungtinės Valstybės, toliau jį kalindamos, 
nelaimėtų nieko, kas galėtų sverti dau
giau, negu dviejų Amerikos piliečių grą
žinimas".

GUDRUMAS VIS TIEK PERMATOMAS

„The Cleveland Plain Dealer“ rašo:
„Rusai bando parodyti savo gudrumą, 

siūlydami planą, pagal kurį Vakarų Ber
lynui, šalia Vakarų ir Rytų Vokietijos, at 
skitai būtų suteikta nario teisė J. Tautose. 
Tas nenuoširdus sumanymas turėtų „iš
spręsti“ Berlyno klausimą, o tuo pačiu lai 
mėti pripažinimą komunistiniam marione 
tiniam Rytų Vokietijos režimui ir nutrauk 
ti visus ryšius tarp Vakarų Berlyno ir V. 
Vokietijos. Gudrūs tie rusai, bet nepakan 
karnai dar gudrūs, nes visas reikalas čia 
aiškus ir permatomas“.

DIENOS -|
MECHANINĖS KLIŪTYS

Nors su grąžintuoju lakūnu Powers 
spaudai dar neleidžiama kalbėtis, bet ame 
rikiečiai jau skelbia, kad jo lėktuve buvo 
mechaninių kliūčių, kurios privertė jį leis 
tis žemyn.

O kai jis nusileido arčiau žemės, tada ir 
buvęs pašautas.

TIMOŠENKA KALTAS
„Raudonoji žvaigždė“ parašė, kad mar

šalas Timošenka kartu su Žukovu nemaža 
kalti dėl to, jog vokiečiai 1941 m. užpuolė 
sovietus nepasiruošusius.

Sovietų-vokiečių karo pradžioje jis bu
vo gynybos ministeris. 1957 m. jis kartu 
su kitais aukštaisiais karininkais buvo pa 
rinktas pasmerkti Žukovui (5 mėnesiams 
praėjus nuo to, kai Žukovas panaudojo ar
mijos įtaką ir „apgynė“ Chruščiovą nuo 
„antipartinės“ grupės).

AUDRŲ DIENOS BRITANIJOJE
Praeitą savaitę audros siautė Britani

joje, ypač Yorkširo srityje.
Labiausiai nukentėjo Sheffieldo miestas, 

kuriame apgadinta daugiau kaip 100.000 
namų. Žuvo apie 10 žmonių, sužeistų apie 
250.

PREZ. J.F. KENNEDYS PRIĖMĖ 

LIETUVIŲ DELEGACIJĄ
Vasario 16 d. Vašingtone, Baltuosiuose 

Rūmuose, J. Valstybių prezidentas John F. 
Kennedys priėmė lietuvių delegaciją.

Delegaciją sudarė Amerikos Lietuvių 
Tarybos Vykdomasis Komitetas ir Ameri
kos Lietuvių Bendruomenės Centro Valdy
ba.

Prezidentas patikrino tolimesnį ir nepa 
keičiamą Amerikos nusistatymą nepripa
žinti sovietų įvykdytosios Lietuvos ir kitų 
Pabaltijo valstybių okupacijos.

VALSTYBĖS SEKRETORIAUS 
SVEIKINIMAS

Vasario 13 d. JAV Sekretorius (Užsie
nių Reikalų Ministeris) mūsų atstovui J. 
Kajeckui atsiuntė ryšium su Nepriklauso
mybės švente tokį sveikinimą:

Valstybės Sekretorius
Vašingtonas

1962 m. vasario 13 d.

Brangusis Pone Charge d‘Affaires, 
Ryšium su keturiasdešimt ketvirtosiomis 
Lietuvos, kaip laisvos ir nepriklausomos 
valstybės, atgimimo metinėmis reiškiu 
Tamstai, kaip Lietuvos atstovui, geriau
sius Jungtinių Valstybių Vyriausybės ir 
žmonių linkėjimus lietuvių tautai. Nors 
jos nepriklausomybė buvo nuslopinta prie 
varta įjungiant į Sovietų Sąjungą, lietu
viai nesiliovė rodyti pasiryžimo išlaikyti 
savo idealus ir išsaugoti savo tautinį pali
kimą. Amerikiečiai gėrisi jūsų tautiečiais 
dėl to jų prisirišimo prie laisvės. Jungti
nės Valstybės, atsisakydamos pripažinti 
Lietuvos pavergimą, tuo atžymi tiek savo 
paramą Lietuvos reikalui, tiek ir tikėjimą, 
kad lietuvių tauta pajėgs iškęsti.

Nuoširdžiai jūsų
Dean Rusk

Mr. Joseph Kajeckas
Charge d*Affaires a.i. of Lithuania
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Lietuviški Filmai
LIETUVIŠKI FILMAI AR UŽSIENIETIŠKOS

I
&

Motto I: Esu nuoširdus operų gerbėjas.
Motto II: Dar karščiau palaikau lietu

viškos muzikos plėtotę.
Motto III: Svarbesni yra lietuviškų fil

mų reikalai.

1
Kartų uždusęs pardūmiau iš sodo. Be- 

aviečiaudamas išsidilginau blauzdas. Rei
kėjo nesūdyto sviesto pūškanotai pabalu
siems dilgelių kandams apraminti. Apdul
kėjau trenkdamas durimis.

— Kur tu lakstai? — paklausė tėvelis.
Vyrukas buvau iki durų „klemkos“. Ga

lėjo būti prastai. „Mušti negausiu. Bet 
bars...“ besitrankančia visa krūtine pa
maniau.

— Akšę... — visai nepiktai už rankos 
paėmė tėvelis.

Įsivedė į saloną. Kampe, ant aukšto, 
kaip vyskupų sakykla, ant vyšnios raudo
numo pastato stovėjo gramofonas. Su pa
silenkusiu šunim. Balta triūba spindėjo

RAŠO ALGIRDAS GUSTAITIS

Vardai buvo keisčiausi, negirdėti. Pakar 
tojau. Ir dar sykį. Tada dar kartą užstatė 
plokštelę. Klausiausi. Gražiai grojo. 
Dainavo.

Keista, pamiršau dilgelių sopus. Klau
siau, klausiau. Pasižiūrėjau į tėvelį. 
„Koks jis geras ir protingas" — pa
galvojau.

—0—
Užaugau mylėdamas operas. Kaune vi

sas mačiau. Būdamas gimnazistu, lanky
damasis užsieniuose stengdavausi pamaty 
ti operą. Ryga, Talinas, Berlynas, Pary
žius, Jungtinės Amerikos Valstybės. Ope
ros, operos.

II
Ir taip sykį, pastatę sniego senį, sutarė

me eiti varžybų: kas padarys gražiausią
kaip veidrodis.

Vedėsi kilimu. Pasisodino kitame gale 
esančion raudonon, pliušinėn, gėlėton 
sofon.

„Kas dabar bus?...“ — lūpą prikandęs

ir kiečiausią sniego gniūžtę. Ir kai sunešė- 
me savo kūrinėlius, pirmą vietą pripažino 
ne man, kitam vaikui. Bet manoji sniego 
gniūžtė man atrodė ir išskirtinai apvali, ir 
baisiai kieta, gal už ledą kietesnė. Gailė-

OPEROS?

Manęs tebūta dvigubai už slenkstį aukš
tesnio.

Atšilau.
Mamytė pasisodino ant kelių. Prisiglau 

dė. Supė, liūliavo ir dainavo. Gerai prisi
menu, dainavo seną lietuvišką dainą apie 
paukščių ir žvėrių vestuves. Man buvo 
linksma, ir pradėjau kikenti, juoktis. Pa
sižiūrėjau mamytės veidan. Kad ir kaip 
valdėsi, jos veidu tykiai riedėjo ašaros. 
Po daug metų sužinojau kodėl: Ji maniu
si, kad negyvai nušalau rankutes ir jas 
teks nupjauti...

Netrukus man įtaisė lūpinę armonikėlę. 
Mamytė dainavo, prašydama Jai pritarti 
armonikėle. Pirmoji išmokta armonikuoti 
dainelė: „Du broliukai kunigai, du broliu
kai urėdai...“

Mamytė buvo pagarsėjusi lietuviškų dai 
nų dainuotoja. Vasarą pro miegus, ketvir
tą valandą ryto, kartais nugirsdavau sode 
tykiai dainuojant. Ji vienų viena išeidavo 
ravėti ir dainuodavo.

pantį rodomąjį aparatuką. Galėdavai (vy
nioti gero kaštono didumo filmuką. Įtaisai 
tarp laikiklių, suki ratuką — ir paveiks
liukai juda. Vaikai sakydavo, tikrų filmų 
„brokai". Girdi, gerų filmų studijos nepa
leidžia, tik „brokus“. Filmukus gaudavo
me „per pažįstamus“ iš kino teatrų, nema
žai buvusių Kaune.

Jau būnant studentu, esame pakviečia
mi įdainuoti lietuviškų dainelių. Dainos, 
bet mes tokie menki dainininkai, nedrįstu 
pavadinti dainomis. Lietuviškai filmo kro
nikai. Stebėjausi, kad studijos vedėjas p. 
L. mūsų įdainavimus priėmė iš antro 
karto.

Lietuvoje vis galvodavau, kodėl kino 
teatruose rodomi vien užsienietiški filmai. 
Kur lietuviški? Kodėl jie nerodomi? Tik 
lietuviškos kronikos. Publikai atrodė visai 
„tvarkoj" žiūrėti silpnai pagamintų lietu
viškų kronikų. Ir kartais įkyriai neįdo
mių. Prisimenu, sykį Motinos Dienos pro
ga paleido vienos oficialios moters ištisą 
straipsnį kronikoje, ją filmuojant vienu 
aparatu, viename fone, be jokių paįvairini 
mų nuobodžiai kalbant ir kalbant, skai
tant, skaitant.

Lietuviški filmai yra labai svarbi, bet 
pasibaisėtinai apleista meno sritis. Jon

Visose šventėse dainuodavome, dainuo
davome. „Lietuviškos dainos gražiausios 
pasaulyje“ — daugelį sykių sakė mamytė.

Taip ir yra.
Užaugau su gilia meile lietuviškoms dai

gali įsijungti daug kitų meno grupių. Fil
mas šiais laikais yra būtinybė kiekvienai 
kultūringai tautai. Būtinybė!

Ar lietuviai sąmoningai nori nekreipti 
dėmesio į savo, lietuviško, filmo kūrybą?

galvojau. „Gal reikės kampe stovėti?“ „O 
gal atsiprašyti?“ „O, ne, ne, tik ne atsipra
šyti, jau geriau kampe stovėti“... — spė- 
linėjau.

— Klausykis operos, Alguti, — švelniai 
pasakė tėvelis.

Po truputėlį atsitiesiau. Įsitaisiau visai 
neblogai. Kojikės, kaip vytinėliai, smaiga- 
liukais lenkėsi. Tada pamačiau, kad jos 
nešvarios. Tik iš avietyno taku.

— Tu gerai klausykis operos. Ramiai. 
Negalvok nei apie kojas, nei apie avietes. 
Gerai klausykis.

Plokštelė netrukus baigėsi. Tada tėvelis 
pasakojo apie gražią muziką, apie operas, 
kurių gal visų gražiausią mudu dar kartą 
išklausysime. Pasistenki atsiminti, kompo 
zitorius George Bizet, operos vardas „Car
men*. Pakartoki.

jausi su ja skirtis. Pirštai jau atgrubę. 
Nuo sniego, pavilgome lovio vandeniu. 
Rankas gėlė.

Nagi, šaukiamas namo. Greitai, greitai. 
Tuoj, tuoj.

„Kur dėti sniego gniūžtę?“ — pagalvo
jau. Ji tikrai buvo graži, tvirta. Suledėji- 
mas ją daro spalvinga. Mėlynos, moliūgi
nės, violetinės, kažin kokios spalvos, ro
dos, maišėsi su baltomis sniego dalimis.

Įsidėjau į paltuko kišenių. Man ji buvo 
per brangi išmesti.

Mamytė net išsigando: rankos buvo pa
mėlynavusios iki alkūnių. Batukai pilni 
sniego, kojinės šlapios. Vilnonės pirštinės 
iš tolo garavo.

Skubiausiai nuvilko. Padžiovė prie kroS 
nies. Mane jau prausė, rankas kažin kuo 
trynė. Rankos kaip obuolio graužtukai.

noms. Gražiosiose lietuviškose dainose 
jaučiu tarsi paties Aukščiausiojo balsą.

Juo didesnis augau, juo daugiau pradė
jau justi pagarbos lietuviškai muzikai. 
Dainos yra plačiosios muzikos dalis.

Meilė gražiai muzikai yra visai tvarkoj. 
O meilė lietuviškai muzikai? — Dar ge
riau! Bet ar mylėdami muziką kaip tokią 
ne perdaug įsimylime svetimųjų muziką? 
Įsimylima savųjų sąskalton. Primirštant 
savąją lietuviškąją muziką. Ar ne per 
daug sustingimo lietuviškoje muzikoje, 
dainose, choruose, šokiuose? Kaip su ope
romis?

III
Būdamas pirmoku (taip vadindavo pir

mos klasės mokinius Lietuvoje), pradėjau 
domėtis filmais. Įsitaisiau kišeniun tel-

Po truputį filmo temos lietuviškoje 
spaudoje gyvėja. Vis daugiau ir daugiau 
žmonių pradeda rašyti apie filmą. Deja, 
absoliučioje daugumoje aptaria užsienie
čių filmus. Labai maža rašinių lietuviškų 
filmų reikalais. Kartais pasirodo piktava
liškų, dergiančių, aiškiai trukdančių lietu
viškų filmų plėtotę.

Yra nemaža mėgėjų, filmuojančių, kaip 
jie sakosi, vien „savo reikalams“. Kai ku
rie turi visai neblogų gabalų. Juos būtų 
galima paredaguoti, duoti garsumą, muzi
ką ir pradėti rodyti. Savo kolonijoje ar 
plačiau. Dėl to atsirastų gyvumo, konku
rencijos. Mėgėjų. Juos reikėtų priimti 
draugiškai, be pykčio. Pyktis, neteisybė 
nieko gera nedaro.

Nemaža rašoma apie kitokias lietuviš
kos kultūros apraiškas. Sudaromi komite-

tai, fondai. Pelnai šitokių ar tokių dalykų 
tūkstančiais skiriami tokiam, kitokiam 
reikalui, organizacijai, namams, progra
mai išleisti. Kas ir kiek tūkstančių pasky
rė lietuviškam filmui? Kas imasi finan
suoti kokį lietuvišką filmą? Kas paskelbs 
konkursą geriausiam lietuviškam filmui? 
Kas, kas? Atsiliepkite!

Dabar lietuviško filmo reikalai, už Lie
tuvos, yra toli atsilikę nuo kitų lietuviš
kos kultūros reikalų. Kodėl? — Dėl to, 
kad permaža asmenų rūpinasi lietuviško 
filmo reikalais. Silpnutį visad lengva už
sipulti, nes jis ir mažutis ir draugų ne
daug turi. Lietuviškas filmas.

Ateikite lietuviškam filmui talkon, jei 
nenorite teisingų kaltinimų ateinančiuose, 
gal ir toliuose metuose.

• •
Lietuviška spauda, visuomenė iš anksto 

buvo perspėta melagingų, klastingų Var
šuvos lenkų spalvotu, dideliu, brangiu 
filmu apie Žalgirio kautynes, įvykusias 
1410 metais.

Nežiūrint to, tasai niekšiškas filmas lie
tuviškoje spaudoje susilaukė daugiau 
įvertinimų, kritikų, nei bet koks filmas. 
Laikraščiuose po keletą kartų skelbti 
straipsniai. Tai kaip čia, a?..

Be abejo, lietuviškų laikraščių adminis
tracijos irgi gerai žinojo to pyktybinio len 
kų filmo „vertę“. Bet lietuviški laikraščiai 
dėjo skelbimus apie tą, lietuvius begėdiš
kai apjuodinantį, lenkų filmą! Skelbimus 
net į savo kultūrinius skyrius.

Sakykite, ar dėtumėte apmokamus skel
bimus, net paveiksluotus, apie komunistų 
susirinkimą, apie koncertą lietuviškos di-

(Nukelta į 3 psl.)

SIELOS GELMES

Pasroviui A. MERKELIS

Anksti pasireiškė ir Vinco Kudirkos literato talen
tas ir išskirtini gabumai. Labai geras rusų kalbos ir li
teratūros mokytojas Ilarijon Vasiljevič Vasiljev, Vincui 
Kudirkai sugrįžus į septintąją klasę, tuoj pastebėjo jo 
literatūrinius gabumus ir jo rašinius plačiai komentuo-

(PIRMASIS SKYRIUS IŠ A. MERKELIO 1958 M. PAR; 
. ■

(11)

Vincas iš namų iškeliavo su tėvu neatsisveikinęs ir 
susirūpinusiai-'pamotei Jonieškai tiek tepasakęs, kad 
einąs į Marijampolę. Ašarojančios pamotės palydėtas 
keliavo rudenėjančiais laukais į naują gyvenimą, kuris 
jam buvo dar neaiškus, miglotas, kažkoks surizgęs, kaip 
voratinkliai, nudriekę rugienas. Jie tyliu virpesiu leidos 
iš aukštybių ir, pažemy užkliuvę už ražienų, jas dengė 
baltu šydu, keliančiu graudulingą ilgesį. Ir daugelis 
žmogaus minčių ir norų panašūs į tuos voratinklius, 
rūpestingas darbščioje voro pastangas. Savo svajonėmis 
ir troškimais žmogus, kaip tas voras, spendžia tinklus 
laimei pagauti, bet ji dažnai pro juos prasprūsta, palik
dama sudraikytus voratinklius, blankstančių jausmų ir 
blėstančių aistrų graudų prisiminimą. Su pavasariu 
lenktynių einančiam Vincui Kudirkai rudeniop daugybe 
atspalvių pradedąs liepsnoti gimtinės miškas dvelktelė
jo rūsčia rimtimi. Nuo gimtinės laukų, ežero ir miško 
tolstant, liaudies dainos žodžiais kilo svarbiausias tos 
dienos klausimas:

— Kur aš jaunas nukeliausiu, nakvynėlę gausiu?
Marijampolėj jis pažįstamų turėjo, bet ar jie supras 

Ir atjaus jį, gyvenimo kryžkelėj atsidūrusį? Gal ir jie 
pasmerks jį taip, kaip ir jo tėvas? Begalvojant apie ma- 
rijampoliškius pažįstamus, prieš akis, kaip gyvas, stojo 
lotynų ir graikų kalbų mokytojas lenkas Ostrovskis. 
Jis gimnazijoje juo domėjos ir rūpinos, kaip tikras tė
vas. Jis jo, tikriausia, nepasmerks.

Vakarop pasiekęs Marijampolę, jis tiesiog nuėjo 
pas savo buvusį mokytoją. Šis, jį pamatęs pasauliečio 
drabužiais, kiek nustebo, bet staiga prapliupo gerašir
dišku juoku:

— Na, ar aš nesakiau, kad taip bus: ne tau suta
na dėvėti!

— Erare humanum ėst, — nuolankiai atsakė Vin-

L ŠYTOS PLAČIOS VINCO KUDIRKOS BIOGRAFIJOS), 

mis užsidirbsi. Ko tau dar daugiau bereikia! O kol visa 
tai taps kūnu, gyvenk pas mane, jauskis, kaip savo na
muose. Skaityk, smuikuok, piešk! Aš tavo sielvartą, su
sikivirčijus su tėvu, suprantu. Jis ne amžinas, veikiai 
praeis, įspaudęs tavo sieloje naujų vyriškų bruožų.

Mokytojas Ostrovskis savo pažadus ištesėjo: Vincas 
Kudirka į Marijampolės gimnazijos septintąją klasę bu
vo priimtas be egzaminų. Netrukus buvo paskirtas mo
kinių bendrabučio globėju ir gavo gerai apmokamų pri
vačių pamokų.

Vinco Kudirkos mentorius mokytojas Ostrovskis 
buvo veiklus ir įtakingas žmogus ir gabus organizato
rius. Jis suorganizavo gimnazijos mokinių chorą, kuris, 
Veiverių mokytojų seminarijos mokinių orkestro pa
dedamas, suruošė du koncertus, davusius gražaus pelno. 
Iš jo buvo apmokėti neturtingų mokinių mokslapinigiai 
ir gimnazijai nupirktas fortepijonas. 1878 metų rudenį 
jis suorganizavo ir mokinių mėgėjų orkestrą, kuriam 
vadovauti parsikvietė Veiverių mokytojų seminarijos 
muzikos mokytoją Bujanauską, gabų žmogų.

Vincas Kudirka, sugrįžęs į gimnaziją, tuojau įstojo 
į mokinių orkestrą ir jame griežė antruoju smuiku, o 
mokinių chore dainavo tenoru. Gimnazijos mokinių or
kestras ir choras marijampoliečių buvo mėgiami, ir jų 
tradiciniai metiniai koncertai gausiai lankomi. Dar Vin
cui Kudirkai tebesant gimnazijoje, Ostrovskis su Bu- 
janausku surengė du gimnazijos orkestro ir choro kon
certus, iš kurių pelno buvo įsigyti orkestrui reikalingi 
instrumentai ir apmokėti neturtingų mokinių moksla
pinigiai.

Senesnio amžiaus marijampoliečiai savo kasdienišką 
pilką gyvenimą vakarais įvairindavo kortomis ir išger
tuvėmis, jaunimas — daugiausia šokiais. Tad gimnazijos 
mokinių koncertai buvo šviesi ir visų laukiama pramo
ga, didelis metinis Marijampolės įvykis, sutraukiąs daug 
žmonių, sukeliąs įvairių kalbų, paliekąs nekasdieniškų

davo klasėje. Nors iš pradžių jo rašiniuose ir rasdavo 
polonizmų, tačiau jo rašinius klasei pagirdavo, pažymė
damas, kad jie esą sklandus, turiningi ir tikrai moka
mai parašyti. Netrukus jo rašiniuose ir tie polonizmai 
išnyko, ir Vasiljevas, klasėje grąžindamas mokiniams 
rašinius, kai kada patardavo prastesniems mokiniams 
pasiskaityti Vinco Kudirkos rašinį ir pasimokyti, kaip 
reikia rašyti.

Niekad nebūdamas pagirų puodas, Vincas Kudirka 
betgi niekad neslėpė pakasęs ir savo talentų. Ką jis savy 
jautė geriausia, stengės su kitais dalytis. Jo menininko 
siela tryško per kraštus, ir kaip gi su kitais nepasidalyti 
tuo, ko jam Dievulis nepasigailėdamas su kaupu dribte
lėjo! Jis ne tik smuikuoja ir dainuoja, bet ir eilėraščius 
rašo, piešia, ir viskas, ko jis savo darbščiomis rankomis 
prisiliečia ir guviu protu mąsto, lengvai ir greitai sekas.

— Gal taip pamėginti laikraštėlį leisti, — kartą šo
vė galvon mintis septintokui Vincui Kudirkai.

Nežabotai jaunystei rimtis ir gyvenimo problemati
ka dar tik pakelės stotis, o juokas ir nerūpestingas 
džiaugsmas jos skubančios palydovas, kaip pro lekian
čio traukinio langus besidriektą laukai ir miškai. Vincas 
Kudirka nutaria leisti jumoro ir satyros laikraštėlį 
„Klamstwo“ (Melas). Jo pirmojo numerio prakalboje 
jis pašaipiai rašo, kad „Klamstwoje“ būsią daugiau tie
sios, nekaip esą jos konkurentėje „Prawdoje“ (Tiesoje), 
tuometiniame Varšuvoje leidžiamajame Swiętachowskio 
laikraštyje, davusiam toną visam pažangiajam Lenkijos 
gyvenimui.

„Klamstwo“ buvo beveik vieno paties Vinco Kudir
kos kūrinys: joje buvo apstu jo poezijos, jumoristikos, 
lengvų skaitymėlių ir jo paties pieštų šaržų bei karika
tūrų. Aukštesniųjų klasių mokiniai lietuviai ir lenkai 
juo džiaugės ir gėrėjos. Juo žavėjos ir miesto mergaitės, 
kurias gimnazijos mokiniai lankydavo. Gimnazijos vy
resnybė ir mokytojai žinojo, kad Vinco Kudirkos lei
džiama „Klamstwo“, ne vienas jų buvo ją matęs ir skai
tęs, bet jokių išvadų dėl jos nedarė, jos nedraudė ir ne-

cas Kudirka.
— Tai nėra ko ir nusiminti. Quator minorum, du-

įspudžių. Pavasarį šventadienių papročiais kai kada 
gimnazijos orkestras ir miesto sode pagrieždavo, sukel-

cunt uxorum. Keturius žemuosius šventimus priėmęs, 
dar gali vesti. Tai svarbiausia. Man, turinčiam visus 
septynius, jau blogiau, aš jau nebegaliu vesti, nenorėda
mas daryti scandalum publicum. Bet ir aš nenusimenu: 
gyvenime tiek daug džiaugsmo, tik jį rinkis ir valiok 
apglėbti.

— Džiaugsmą temdo rūpesčiai.
— Tikiuos, didžiosios audros debesys jau nuslinko. 

Tad kas gi dar begalėtų temdyti jaunystės džiaugsmą?
— Gali būti sunkumų grįžtant į gimnaziją, o ir 

Įstojęs pats vienas, be tėvo pagalbos, turėsiu verstis.

damas apsnūdusiuos miestiečiuos džiugios pakilios 
nuotaikos.

Vincas Kudirka, meniškos sielos žmogus, buvo entu
ziastingas orkestro ir choro dalyvis. Jam muzika dau
giau, negu šviesi kultūringa pramoga: ji, subtiliai išsa
kydama šviesiausius sielos virpesius, kelia žmogų iš kin
tančios kasdienybės į pastoviųjų idėjų pasaulį. Ji šir
džių ramintoja, sielos skausmo malšintoja, didžioji žmo
nių vienytoja, nes jos garsais aidi amžinybė, kurios 
mastui visi esame lygūs. Veiklios, visada šviesiai idea
listiškai nuteiktos, vargo ir skausmo nepalaužiamos

— Į gimnaziją tave priimsime su malonumu: tavo 
gražus mokinio atsiminimas dar neišdilęs. Parūpinsiu

Vinco Kudirkos asmenybės ugdymui muzika turėjo di
džiulės reikšmės. Ir šiandien, po daugelio metų, sunku

mokinių globėjo vietą, gal ir nuo mokslapinigių atleis, mums Vincą Kudirką įsivaizduoti be smuiko pasmak- 
knygoms ir smulkioms išlaidoms privačiomis pamoko- rėj ar susimąsčiusiai palinkusio ant violončelės,

persekiojo. Tai buvo laikai, kada Marijampolėje ir jos 
gimnazijoje klestėjo lenkystė, ir tai buvo laikoma pa
prastu dalyku. Gimnazijos vyresnybė prie „Klamstwo“ 
nekibo, gal būt, ir dėl to, kad tai jaunystės meniškų po
lėkių apraiška, o ne koks propagandinis, prieš rusus nu
kreiptas kėslas. „Klamstwo“ neagitavo, bet juokino ir 
džiugino, o kur džiaugsmas plazda, ten, dažniausia, pa
galio neieškoma.

— Man pačiam, kaip dabar rodos, geresnio laikraš
tėlio mūsų gimnazistai neprasimano. Ir dabar, atsimi
nęs tą laikraštėlį, gerai nusiteikiu ir šyptelti noriu, — 
rašė 1924 m. jubiliejiniame „Varpo“ numery, skirtam 
Vinco Kudirkos 25-rlų metų mirties sukakčiai atminti, 
Jonas Jablonskis, Vinco Kudirkos anų laikų mokslo 
draugas.

----- 0-----
(Bus daugiau)

Sekmadieniui, vadinamajam Sexagesi
ma (atsieit, 60 dienų iki Velykų), Bažny
čia skiria evangelijos ištrauką apie skirtin 
gą tos pačios sėklos likimą skirtingose dir 
vose. Ta sėkla tai Dievo žodis; ta dirva tai 
žmogaus siela! Tas pats Dievo žodis žmo
nių priimamas labai nevienodai. Nuo pri
ėmimo priklauso ir vaisiai. Vienur jie pasi 
liekantys, kitur tuoj išnyksta, o dar kitur 
iš viso neužsimezga, šis Kristaus prilygini 
mas skatina mus pažvelgti į žmogaus sie
los gelmes, geriau sakant, į savo pačių šie- 
los gelmes. Ar mes pažįstame save? Ar 
mes stengiamės save pažinti?

Yra sielų, panašių į pakelės taką. Jot 
kietos, sutryptos nuolatinių praeivių. Jos 
viskam atviros, tačiau nieko nepriima į sa 
ve, savo gelmių iš viso niekam neatveria. 
Iš pradžių, prie nuoširdžių pastangų, dar 
būtų galima jų sutryptą paviršių išpu
renti ir sudaryti galimybę atsiverti gel
mėms, tačiau po ilgesnio laiko jos tampa 
nepataisomai paviršutiniškomis. Jokio ge
ro vaisiaus jos neišaugins.

Yra sielų, panašių į uolą. Jos nėra try
piamos, kaip pakelės takai. Priešingai, jot 
yra vienišos ir iš viso sunkiai pasiekia
mos. Gėrio atžvilgiu jos yra šaltos ir ne
vaisingos. Jos nesugeba niekuo susižavėti. 
Jų augmenija tai dagiai ir kaktusai. Jot 
užsisklendžia savo sausame egoizme, vei
kia atstumiančiai, yra smulkmeniškos ir 
baimingos. Gelmių jos nesugeba atverti, 
Gerajai sėklai neprieinamos.

Yra sielų, panašių į pakluonę. Jos nėra 
nei paviršutiniškos, nei kietos. Jos sugebi 
atverti savo gelmes, tačiau nesugeba at
rinkti geros sėklos, nesugeba atskirti gėrio 
nuo blogio. Jose prigyja viskas, ir, kaip 
kad būna gamtoje, piktžolės nustelbia ge
rąją sėklą. Viskuo žmogus domisi, viskam 
atsiveria ir galop nieko nepajėgia atlikti 
iki pabaigos. Ir gerą valią turėjęs po kiek 
laiko pamato, kad jau nepajėgia išsilais
vinti iš vešliai jo sieloj bujojančių piktų 
dilgynių.

Yra sielų, panašių į našią dirvą. Jos at
siveria geram, gėrio sėklą priima, šildo ir 
drėkina. Jos sugeba atskirti vieną svarbų
jį ir pasiliekanti j į nuo įkyrių šalutinių 
ir praeinančiųjų dalykų (plg. Luko 10,42). 
Tai yra sielos su neišmatuojamomis gelmė 
mis ir neišsemiamais jų turtais. Ir jos susi 
tinka su kasdien pasitaikančiomis kliūti
mis, tačiau jos sugeba kliuvinius nugalėti, 
pikto į save nepriimti. Dievo žodį jos „pa
laiko tikrai geroje širdyje ir duoda vai
siaus kantrume“ (Luko 8,15).

Kaip yra su mumis? Prie kurios grupės 
mes priklausome? Tie klausimai turi būti 
nuolatos gyvi. Niekuomet nereikia manyti, 
kad „pas mane viskas tvarkoje“. Siela tu
ri liktis nerami, kol neatsilsės Viešpatyje 
(šv. Augustinas). Visuomet reikia žinoti, 
kad savųjų jėgų nepakanka išugdyti gera
jam gyvenimo vaisiui, tapti tobulu Dievo 
vaiku. Tobulumas yra pasėka žmogaus 
bendradarbiavimo su Dievo malone. Sie
los gelmių našumo paslaptis tai sielos atsi 
vėrimas Dievo malonės veikimui.

Kun. Bronius Liubinas

PAMALDOS
MANCHESTER — vasario 25 d., 10.30 vai 
DERBY — vasario 25 d„ 11 vai,
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BRANGIAUSIAS KINIJOS KELIAS
Indijos vyriausybė viešai paskelbė sa

vo planus nusiųsti į Himalajų aukštumas 
karinius dalinius. Jie ten turėtų atkirsti 
komunistinės Kinijos kariuomenę, kuri lai 
ko užėmusi apie 12.000 kvadratinių mylių 
Indijos žemių. Nors visa Indija be jokių 
abejonių ir svyravimų pripažįsta, kad tos 
žemės yra Indijos ir turėtų jai priklausyti, 
bet pasaulyje stipriai abejojama, ar bus 
daroma, kaip suplanuota ir skelbiama. 
Turint galvoje, kad Kinija yra vis dėlto 
geriau ginkluota už Indiją, toks pastaro
sios žygis būtų pasmerktas nepasisekti, 
juo labiau, kad net viešai jau sakoma, kas 
bus daroma. Taigi ir patys planavimai 
greičiau yra tik propaganada pačios Indi
jos vidaus reikalams. Tokį tariamąjį žygį 
planuodama, Indija tikisi rinkimų metu 
sukelti didesnį gyventojų patriotizmą ir 
sumažinti balsuojančių už komunistus 
skaičių. O iš to išeitų, kad komunistinė 
Kinija, laikydama užėmusi tas savo kai
myno žemes, padeda sulikviduoti ir Indi
jos komunistų partiją ir aukoja gerus kai
myninius santykius. Kadangi pats tas že
mės plotas nėra toks didelis, kad norma
liai būtų galima už jį sudėti tokią auką, 
tai turi būti daug rimtesnių priežasčių.

O sakoma, kad Kinijos komunistų va
dams tas plikos žemės gabalas, kurį jie 
užgrobė iš Indijos, yra lygiai toks pat 
brangus, kaip ir jų pačių sostinė Pekinas. 
Kinijos komunistų vadai jau dabar ruo
šiasi tai ateičiai, kada jų kraštas bus pats 
didžiausias ir galingiausias pasaulyje. O 
tasai ledų apsuptas tuščios dykynės tri

TOLIMOJI AMERIKA
BALTA IR JUODA

Prieš kelerius metus Amerikoje buvo 
išleista nekalta knygelė vaikams, kurio
je rašoma apie du kiškelius — vieną bal
tą, o kitą juodą. Po įvairių nuotykių tie 
du kiškeliai sukūrė šeimos židinį; su tuo 
„happy ending“ reikalas, rodos, turėjo ir 
baigtis. Tačiau, pasipylus protesto laiš
kams iš tėvų, knygelė buvo išimta iš dau 
gelio miešti) viešųjų bibliotekų. Priežas
tis buvo tų dviejų spalvų nelaimingas 
sujungimas. Juoda ir balta neturi susi
jungti. Šis mažas pavyzdėlis rodo, kaip 
gyva dar tebėra Amerikoje rasinė nea
pykanta ir netolerancija. Jau šimtas me
tų praslinko nuo civilinio karo tarp Pie
tų Ir Šiaurės, tačiau pagrindiniai rasinės 
nelygybės klausimai dar tebėra tokie pat 
aštrūs, kaip ir tada. Gyvendamas Ameri
koje, turi kasdien ar spaudoje ar kasdie
niniame gyvenime susidurti su šiais klau 
Simais, todėl nenuostabu, kad norisi apie 
juos plačiau pakalbėti.

Negrų Amerikoje yra 19 milijonų, arba 
tiek pat, kiek Jugoslavijoj gyventojų. Ne 
žiūrint į negrų paskutiniųjų dešimtmečių 
plūdimą į rytines ir šiaurines Amerikos 
valstijas, kur jie randa geresnes ekonomi 
nes sąlygas, daugiau kaip pusė visų Ame 
rikos negrų gyvena Pietuose, kur jų pro
seneliai pirmiausiai ir buvo įkurdinti, 
kaip vergai tabako ar medvilnės plantaci 
jose.

Federaliniai įstatymai negrams visur 
pripažįsta lygias teises su baltaisiais, 
kaip to reikalauja demokratiškoji Ameri 
kos Konstitucija. Praktiškai tačiau atski 
ri „steitai“ tuos įstatymus vienokiu ar 
kitokiu būdu bando apeiti. Spaudoje ne
mažai paskutiniaisiais metais buvo pavyz 
džių (kai kurie jų pasiekė pasaulinio gar 
so, daugeliu atvejų jie buvo pagriebti ir 
plačiai panaudoti Maskvos propagan
dos), kaip amerikonai skriaudžia savo 
negrus. Tačiau reikia pasakyti, kad, nors 
ir pamažu, pažanga tais klausimais vis 
ryškėja. Negrų jaunimas, vis daugiau 
siekdamas mokslo, vis svarbesnes užim
damas vietas, vis geriau suorganizuoda
mas kovą už rasinę lygybę, pasiekia re
zultatų, kurie prieš trumpą laiką galėjo 
atrodyti neįmanomi. Apskaičiuota, kad 
Amerikos universitetuose šiandien moko 
si ne mažiau kaip 120.000 negrų studen
tų, tačiau ir nedidelis procentas šio kraš 
to analfabetų yra sudaromas daugiausia 
negrų. Negrų yra su labai didelėmis pa
jamomis, ypač muzikos, sporto pasaulyje, 
tačiau metinis Amerikos negrų uždarbio 
vidurkis yra žymiai mažesnis už baltųjų. 
Apskritai kalbant, kasdieniniame gyveni 
me negrai neturi tų pačių teisių, kaip 
baltieji.

Rasinės netolerancijos priežasčių nagri 
nė j imas yra perdaug didelė tema, netin
kanti laikraščio Skiltims. Reikia tačiau 
prisiminti, kad jau Izaokas kalbėjo savo 
sūnui Jokūbui, kaip žinome iš Senojo 
Testamento, kad šis nesituoktų su panie 
kos vertais kananiečiais. Rasinė neapy
kanta, kaip sako kai kurie mokslininkai, 
turi savo pagrindus pačioje žmogaus pri 
gimtyje dėl įvairių morfologinių ir net 
fiziologinių priežasčių. Rasinės neapykan 
tos prasiveržimų matome visoje žmoni
jos istorijoje. Pats paskutinis ir gana 
reikšmingas ir pamokantis būtų hitleri
nės Vokietijos pradėtasis žydų naikini
mas. Ar pavyks kada kokiai pasaulinei 
organizacijai, pasiekti visiško tarprasinio 

kampis į rytus nuo Kašmiro yra Kinijai 
strateginė vieta. Ji čia nori būti pasiruo
šusi ne prieš Indiją, ne prieš Pakistaną ir 
ne prieš Ameriką, bet prieš didįjį brolį ir 
varžovą — Sov. Sąjungą. Ji nori visiškoje 
savo žinioje turėti Tibeto-Sinkiango kelią, 
o jis kaip tik eina dabar per tą Indijos 
žemės kampą. Kelias jungia Kiniją su di
džiule ir ypač turtinga Sinkiango, arba 
Kinijos Turkestano, sritimi. Iki 1957 m. 
su šia sritimi galima buvo susisiekti vadi
namuoju šilko keliu. Bet jis yra perdaug 
arti nuo sovietų įtakoje esančios Mongolų 
respublikos ir apskritai nuo sovietų terito 
rijos. Naujasis Tibeto-Sinkiango kelias, 
jungdamas esmines krašto vietas, pietuo
se yra apsaugotas Himalajų kalnyno, o 
šiaurėje Kun-Lun Chain.
Nors ta Indijos ginčijamoji sritis yra nie

ko neverta aukštuma, bet Mao Tse-tungas 
už ją būtų pasiruošęs mokėti net ir di
džiausią kainą. Jis užmirštų savo preten
zijas į tas žemes, kurias dabar valdo dar 
Indija, bet kurios iš tikro yra kinietiškos. 
Jis net sutiktų leisti Indijai naudotis Tibe 
tu — priekiauti ten ir duoti teisę keliauti 
maldininkams. Tas Kinijos didžiausias no 
ras pasilaikyti užgrobtąją Indijos žemę, 
kaip kortą žaidime su Maskva, pradėjo 
aiškėti labai neseniai. Indijos komunistų 
vadas Gošas neseniai buvo nuvykęs į Pe
kiną maldauti Mao Tse-tungą, kad geruo
ju grąžintų užimtąsias žemes ir nebaigtų 
išbarstyti indų komunistų partijos. Grįžo 
jis jau „apšviestas“ ir supratęs reikalą, 
bet visiškai palūžęs ir tuojau mirė.

MnHMIMttUMMMIHMIHMHIttHMItMHlMHH
RAŠO: A. PUŽAUSKAS

darnumo ir bendradarbiavimo, sunku 
spėlioti. Dideli žygiai yra daromi Katali
kų Bažnyčios, deda pastangų ir pasauli
nė organizacija prie Jungtinių Tautų, — 
UNESCO, bet rezultatai dar tebėra labai 
tolimi ir migloti.

Grįžtant prie Amerikos negrų, reikia 
paminėti skirtumą tarp negrų traktavimo 
šiaurėje ir pietuose. Kažkas yra pasakęs, 
kad pietuose baltieji nesirūpina, kaip 
arti negras prie baltojo prieina, kad jis 
per aukštai nepakiltų. Dėl to ten negrai 
spaudžiami ekonomiškai, gauna algas, kai 
kur neleidžiama jiems balsuoti, negalima 
viename autobuse važiuoti, net iš to pa
ties vandens krano atsigerti. Mokyklose 
vaikai atskirti, baltieji eina į vieną, o juo 
dieji į kitą, kur gal ir mokytojai ir prie
monės prastesnės. Šiaurėje, sako tas pats 
rašytojas, niekas nesirūpina, kaip toli 
negras materialiai pažengs, kad tik jis 
per arti neprieitų. Čia miestuose yra ne
lyginant „gethai“, kur vien negrai gyve
na ir kur joks baltasis neapsigyvens. Kur 
juodieji po sunkių kovų į kokią gatvę 
įlenda, ten baltieji viens po kito išsipar- 
duoda ir sprunka kur toliau. Valdiškose 
mokyklose, sakykime, Čikagoje ir juodu
kai ir baltieji mokiniai kartu mokosi. 
Yra ir negrų mokytojų visai baltose mo
kyklose. Federalinėse įstaigose, kaip paš 
tas, socialinio draudimo įstaigos ir pan., 
labai žymi tarnautojų dalis yra negrai. 
Nemaža jų ir miesto policijoj. Gyventi' 
kartu tačiau niekas nenori. Daugelis 
darbdavių negrams neduoda darbo, todėl 
bedarbių žymi dalis negrai. Įmonės, ku
rios gauna kokių federalinės vyriausybės 
užsakymų, turi, kaip įstatymais numaty 
ta, priimti ir negrus j darbą. Jei negras 
ir gauna darbą, tai paprastai tokį, kur 
dėl blogų darbo sąlygų ar menko atlygi
nimo baltieji nenori dirbti. Tai gal prisi
deda prie to, kad negrų gyvenamieji ra
jonai būna aiškiai netvarkingesni, nešva 
resni ir daugiau prikimšti, negu baltųjų. 
Negrui gauti butą baltųjų rajone, galima 
sakyti, visai neįmanoma. Kaimynai, sau
godami savo nuosavybes nuo apleidimo, 
nuo nešvaros, tuoj ims ar langus daužyti 
ar padeginėti. Neretai prie tokių namų, 
kur negras naujai atsikėlė, galima pama
tyti bedežuruojančią policiją. Nemėgsta 
baltieji su negrais ir ant ežero kranto gu 
lėti. Jau ne vienas geras Čikagos paplū
dimys atsidūrė visiškai negrų rankose. 
Ten baltieji jau nebeina. Dėl kitų dar te 
bevyksta kovos. Pesimistai rūpinasi, kad 
Čikaga ilgainiui gali visai sunegrėti.

Neturėdami tokių gerų ekonominių są 
lygų, kaip baltieji, negrai dažnais atve
jais savo perkimštuose rajonuose sukuria 
policijai ir teismams didelių problemų. 
Čia vyrauja ir nusikaltimai, ir lytinės li
gos, ir moralinis pakrikimas. Kai kuriuo 
se miestuose žymi dalis amerikiečių, ku
rie yra išlaikomi valstybės lėšomis, per 
visokias pašalpas ir pagalbas, yra negrai.

Iš šių trumpų pavyzdžių matyti, kad 
Amerikoje negrų gyvenimas yra dar gan 
sudėtingas. Valstybė, atsakingi pareigū
nai deda visas pastangas tą plyšį tarp 
juodųjų ir baltųjų piliečių sumažinti, ra 
sinį antagonizmą švelninti, tačiau prak
tiškame gyvenime tarp paprastų žmonių 
tas plyšys nemažėja. Būtų dar nieko, jei 
tai liktų tik Amerikos vidaus problema. 
Dabar, kai Amerika vis daugiau išryškė
ja, kaip vakarų pasaulio vadas, tokie vi
daus nesklandumai turi daryti įtakos j

Kinija, žinoma, turi ir argumentų. Pir
miausia ir gal svarbiausia — ji stipresnė 
už Indiją. Be to, ji tvirtina, kad siena 
tarp abiejų valstybių kaip tik eina paupiu, 
o ta ginčijamoji sritis yra už upės Kinijos 
pusėje. Tik britai buvę 1842 m. atplėšę iš 
Kinijos ir prijungę prie Indijos. Indija ir 
dabar sužinojusi apie okupaciją tik tada, 
kai jau penkti metai buvo statomi keliai. 
Todėl ji galinti tik džiaugtis, kad iš jos ne 
reikalaujama pasitraukti dar toliau į va
karus. Jei Indija ramiai nesilaikysianti, 
tai Kinija nusileisiant! nuo Himalajų ir 
dar paėjėsianti pirmyn.

Šiame ginče, žinoma, pats būdingiausias 
dalykas yra Kinijos pastangos apsisaugo
ti rusiškojo imperializmo ir ieškojimas 
strateginių vietų. Taigi ir komunistiniai 
kraštai nori būti savarankūs.

Skaitytoju taikliai
VIENYBĖS KELIAI IR NESANTAIKOS 

ŠUNKELIAI
Europos Lietuvio Nr. 50 (1961), str. 

„Vienybės laukuose beklaidžiojant“, Pra- 
nys Alšėnas lyg ir pasiklydo... Nors ant
raštė kreipia dėmesį į vienybės klausimą, 
iš tikro jis paliečia beveik tik nesantaikos 
apraiškas. Reikia manyti, jog ir P. Alšė
nas jau įsitikino, kad vienybės dar nėra ir 
kad jai įgyvendinti yra būtina sukurti 
vyr. politinį organą, kuris apimtų visus 
susigrupavimus.

Bet ko nors nauja P. Alšėnas nepasakė 
ir nesantaikos klausimu, maždaug trečda
liu straipsnio pakartodamas mano mintis 
ar jas tiesiog cituodamas iš mano straips
nio (E.L.. Nr. 44, 1961). Tačiau kai kurio
se vietose P. Alšėno tvirtinimai bei aiški
nimai yra būtini patikslinimo.
Tuos pačius dalykus reikia ir matuoti tuo 
pačiu mastu

P. Alšėnas sutinka su mano nuomone, 
kad Australijoje vyksta tarp lietuvių ne
santaika. Tėviškės Žiburiuose jis tą nesan 
taiką pavadino Australijos lietuvių vėžiu, 
vadinas, baisia liga. Jeigu taip, tai yra ko 
ir susirūpinti! Tačiau Jaun. Žygiuose ve
damąją nesantaikos akciją P. Alšėnas ma
tuoja jau kitu mastu: čia esanti jau tik 
„opozicija“. Beje, P. Alšėnas turėtų geriau 
susipažinti su žodžiu „opozicija“ — jis tu
ri ne vieną prasmę. Jei tai būtų anksčiau 
pastebėjęs, tai jam nebūtų reikėję tiek 
daug vietos skirti aiškinimams apie opozi
ciją prieš vyriausybę Anglijos parlamente 
ir nebūtų reikėję E.L". skaitytojų nekreip
ti nuo pagrindinės temos — santaikos bei 
vienybės klausimų. Jaunimo žygių puldi
nėjamieji susigrupavimai (vartoju daugis 
kaitą, nes puldinėjamas ne vienas susigru-

visus spalvotuosius kraštus Azijoje ir Af 
rikoje. Nekartą jau pasitaikė, kad juodas 
kokios naujos valstybės Afrikoje diplo
matas buvo išvarytas iš kurio nors ręsto 
rano, kuris juodukų nepriima. Pats prezi 
dentas turėjo įsikišti, kai Vašingtone 
juodieji ambasadoriai negalėjo gauti pa
doraus buto vien dėl savo odos spalvos. 
Amerikai tokie dalykai kenkia, ir prieš 
juos bandoma kovoti.

Amerikos komunistų partija ilgą laiką 
stengėsi pakinkyti negrų nepasitenkini
mą ir nusivylimą į savo rusišką vežimą. 
Jau 1932 metais komunistai, išstatė kandi 
datą į viceprezidento vietą negrą. Ir šian 
dien centriniame komitete yra ne vienas 
negras. Trisdešimtaisiais metais išleisto
je programoje komunistai skelbėsi norį 
atimti visas žemes pietinėse valstijose iš 
baltųjų ir atiduoti negrams. Jų buvo da
romi planai net įsteigti atskirą negrų res 
publiką Amerikoje. Nėra abejonės, kad 
jų veidmainingos kalbos apie rasinę ir ki 
tokią lygybę paviliojo į komunistų eiles 
ne vieną negrą. Komunistų partijos šuva 
žiavime 1957m. dalyvavo 344 delegatai iš 
įvairių vienetų, iš jų 54 buvo negrai. Ša
lia to, kad jie priklauso komunistų parti
jai, negrai dar turi ne vieną kovingą or
ganizaciją grynai savo teisėms ginti. Į 
tas organizacijas komunistai visokiais bū 
dais stengiasi įsijungti ir perimti jų vado 
vavimą. Turint galvoje dabartinės komu
nistų partijos Amerikoje pusiau pogrin
dinę veiklą, neįmanoma teisingai nuspėti 
jų įtakos negrų tarpe. Jokia statistika nė 
ra lengvai prieinama. Reikia manyti ta
čiau, kad komunistų negrų tarpe yra ne
maža bent tokių, kuriems patinka komu
nistų nuolat barškinami barškalai apie 
tautų ir rasių lygybę ir apsisprendimo 
teises.

Baigiant reikia pažymėti, kad negrai, 
kuriuos teko susipažinti Čikagoje, visi 
yra labai malonūs, labai taktiški ir apsi
skaitę žmonės. Dažnais atvejais malo
niau darbovietėje santykiauti su negru, 
negu su baltuoju. Nereikia pamiršti, kad 
ir esamomis sąlygomis Amerika iš savo 
juodųjų piliečių yra daug gavusi. Nekal
bant jau apie „Jazzą“ ir „dixie-land“ ti
po muziką, kuri jau paplito po visą pa
saulį, Amerikos negrai nemaža prisidėjo 
prie įvairių sporto šakų iškėlimo iki da
bartinių aukštumų. Užtenka paminėti 
boksą, krepšinį ir lengvąją atletiką. Šiose 
srityse Amerikos negrai yra pranašiausi 
visame pasaulyje,

■■ ... .......... . ....... ....... ............ ..... ......... ,,,........ — ,

KASDIENIŠKOS
SMULKMENOS

Mielas Redaktoriau, vis skaitau laikraš
čiuose apie Pasaulio Lietuvių Bendruome 
nę ir jos veiklą laisvajame pasaulyje.

Bet ar Tu nemanai, kad ta Bendruome
nė neturi pakankamai cemento viskam su 
lipdyti į bendruomenę? Visa Bendruome
nė juk yra Jungt. Amerikos Valstybėse, o 
visa kita — tik atliekalas, šlamštas, posū
niai. Jeigu bendruomenė ir dar su preten
zijoms į pasaulinę, tai nei posūnių, nei ko 
kio nors kitokio šlamšto neturėtų būti.

Kad nebūčiau tuščiažodžiautojas, tai 
prašau Tau pavyzdžių. Amerika turi kultu 
ros fondą. O ką gi mes Britanijoje, Austrą 

pavimas, o daugiau!), spauda, intelektua
lai, kunigai ir 1.1, nesudaro jokios vyriau
sybės ir todėl Anglijos parlamento opozici 
ja čia yra joks pavyzdys.

Charakteringa, kad ir Australijoje ne
santaikos kėlėjai bando teisintis „demo
kratija“, laisve išreikšti priešingą nusista 
tymą ir pan. Vis dėlto P. Alšėnas Austra
lijos lietuvių nesantaiką pavadino, kaip 
jau minėta, net vėžiu. Bet juk Jaun. Žy
gių vedamoji nesantaikos — priekabių 
akcija yra nepalyginamai didesnė ir, kas 
nemaloniausia, skleidžiama jaunimo tar
pe. Vadinasi, yra pavojus tuo „vėžiu“ ap
krėsti ir jaunimą! Todėl visiškai pagrįstai 
santaikos bei vienybės reikalu parodė rū
pestį Dr. J. Grinius, K. Deveikis ir šių ei
lučių autorius, o neseniai VLIKo suvažia
vime savo kalboje tokį rūpestį išreiškė ir 
PLB Valdybos pirmininkas Dr. J. Sungai- 
la (žr. jo kalbos santrauką, išspausdintą 
Tėv. Žiburiuose Nr. 49, 1961, straipsnyje 
„Ginčysimės, kol visus suvienys nutau- 
timas“).

P. Alšėnas reiškia nepasitenkinimą, kad 
šių eilučių .autorius „advokatauja“ mūsų 
nuosaikiajai spaudai, pasisakydamas 
prieš Jaun. Žygių priekabes. Vietoj atsaky 
mo norėtųsi tik paklausti: o kam advoka
tauja P. Alšėnas, užstodamas Jaun. Žygių 
nesantaikos kurstytojus, ir kam tuo pasi
tarnaujama?
Atsakymą duoda „Didysis inkvizitorius“

Stebisi P. Alšėnas, kad Jaun. Žygių už
puldinėjamoji spauda ir intelektualai pa
tys nesigina ir tyli. Tyli visi, lyg susitarę. 
Stebisi tuo ir patys Jaun. Žygiai, nors kai 
kuriuos asmenis (pvz., prof. Z. Ivinskį) 
tiesiog provokuojamai užkabina (palaidi 
apyvarai!) ir reikalauja atsakyti. Bet atsa 
kymo vis tiek nesusilaukia... Kodėl tyli 
užpuldinėjamieji, manau, galima nesun
kiai atspėti:

1. Jaunimo Žygių priekabės yra labai 
nerimtos, žemo lygio ir ieško ne tiesos, 
bet kažko kito. Tokiu atveju ir tiksliausi 
.atsakymai tikslo neatsiektų, o nesantaiką 
dar labiau padidintų.

2. Užkabinėjamieji nenori plėsti ginčų. 
Jeigu į visus Jaun. Žygių užpuldinėjimus 
būtų atsakoma, tai jau ilga eilė metų mū
sų spauda būtų pilna poleminių diskusijų, 
kurios gal net nustelbtų kovą prieš mūsų 
tautos baisiausiąjį priešą — komunizmą, 
kaip kad nustelbia Jaunimo Žygiuose (bet 
to, manau, ir P. Alšėnas nenorėtų). Už tai 
reikia tik džiaugtis, kad užkabinėjamieji 
nesileidžia Jaunimo žygių išprovokuo
jami.

3. Tyla yra taip pat atsakymas. Jaun. 
žygių atveju — pats tiksliausias atsaky
mas. Kaip tai suprasti? Tam atsakymą 
lengva atrasti A. Maceinos knygoje „Didy
sis inkvizitorius“.

P. Alšėno pastabose yra dar pora ne
tikslumų bei nerimtų priekabių, tačiau ne 
esminių ir daugiau .asmeninio pobūdžio, 
už tai dėl jų nepašisakysiu. Tam atsaky
mą ras patys E.L. skatytojai.

Mečys Musteikis
LIETUVIŠKI FILMAI

(Atkelta iš 2 psl.) 
dybės pakasynoms, apie lietuviams bran
giausių dalykų šlykščiausią niekinimą. Ar 
būtumėte dėję, ponai laikraščiai? Dėl tų 
keliolikos dolerių prisidėję prie lietuvių 
tautos niekinimo. Ką?

—0—
Lietuva buvo, bus brangi. Ji brangi ir 

dabar, kad ir skausmuose. Kai kas aplan
ko Lietuvą. Kai kas iš jos ištrūksta. Pasi
kalbėjimai, įspūdžiai.

Skaitai apie kaimą, miestą, kelius, til
tus, tvenkinius, paukščius, žvėris, knygas, 
universitetus, teatrą, paveikslus, operas, 
koncertus, apie viešus ir slaptus raštus. 
Kalba beveik apie viską. Bet ar kas kal
bėjo apie filmus dabartinėje okupuotoje 
Lietuvoje? Žmonės, broliai, tautiečiai, ne
pamirškite filmo reikalų! Judinkite juos, 
padėkite ten esantiems lietuviams gaminti 
lietuviui priimtinesnius filmus.

Užbaiga I: Ar ne perdaug dėmesio sve
timųjų operoms?

Užbaiga II: Ar ne per maža dėmesio 
lietuviškos muzikos plėtotei?

Užbaiga III: Tikrai per maža dėmesio 
lįetuviškam fįltnųi! 

lijoje, Lotynų Amerikos kraštuose, Vokieti 
joje turime ar galime turėti? Ar mes kiek 
viename tų kraštų privalėtumėm steigti to 
kius fondus, ar turėtumėm merdėti, kol 
mirsime?

Ten laikraščiai pajėgūs pagyvinti savo 
puslapius ir sukelti susidomėjimą romanų 
ir kitokiais konkursais. Juk ne laikraščiai 
patys tokiems dalykams pinigus sudeda — 
ten esama turtingų žmonių jei ne vienoj, 
tai kitoj gatvėj, ir vis tokių, kurie dėl iš
mestos tūkstantinės nenuskurs.

Mūsų „provinciniuose“ kraštuose tokių 
sąlygų nėra. O mes juk tokiai Amerikai 
atidavėme galybę savo žmonių aktyvo, pir 
mininkų, valdybininkų ir kitokių sąžinin
gų pareigūnų. Tai ar ne Bendruomenės 
reikalas būtų žiūrėti, kad mes taip pat ne- 
merdėtumėm? O jei toje tautinėje bend
ruomenėje yra „klasės“ (turtinguose kraš 
tuose ir neturtinguose) ir jų niekas neban 
do išlyginti, tai ir Pasaulio Lietuvių Bend 
ruomenė gali išsilaikyti tik iš vardo.

Aš, pavyzdžiui, jaučiuos D. Britanijos 
lietuvių bendruomenės narys, tuo didžiuo
juos ir, tur būt, didžiuosiuos iki galo. Bet 
žinojimas, kad mes čia niekada nebūsime 
tokie turtingi, kaip amerikonai, visada bū 
sime laikomi provincijalais, man truputį 
primena didžiuosius ir mažuosius brolius. 
Atsiprašau už tokį necenzūruotą išsireiš
kimą. bet aš šitaip jaučiu, ir ką dabar jūs 
man padarysite?

—0—
Mes jau daug kartų esame rėkę, kad 

mums per brangios Amerikoje išleidžia
mosios knygos. Kiek amerikonas turi dirb 
ti, kad galėtų mokėti už knygą 5 dolerius?

Mūsų brolis, štai, Europoje turi papra
kaituoti porą dienelių (išimčių yra, bet 
kalbėkime ne apie išimtis).

Man rodos, kad dėl to pamažėli ir at- 
prantame nuo lietuviškos knygos (arba 
jau atpratome). Taip jau atprantame, kad 
šiandien kai kam sunku iškrapštyti iš kap 
šiuko ir 5 šilingus už Nidos Knygų Klubo 
leidinį.
Ar nebūtų buvę geriau, jei mūsų riksmo 

būtų buvę paklausyta jau prieš 10 ar net 
15 metų? Išeitį čia nesunku buvo rasti.

Didžiuodamasis tuo, kad esu D. Brita
nijos lietuvių bendruomenės narys, noriu 
pridėti, kad mano tas prisirišimas jokiu 
būdu nereiškia, jog aš esu čia koks nors 
ypatingas lepūnėlis, gimęs ir augęs po lai 
minga žvaigžde. Man vis atrodo, kad apsi 
jungti bendruomenėje tai ir kai gera ir 
kai bloga. Pats nuo savęs nepabėgsi.

Mane dėl to visuomet stebina, kai žmo
nės bėga nuo savęs, kai ima vaidinti to
kius, kokie jie nėra. Mane baisiai, pavyz
džiui, nustebino žinia, kad per paskuti
niuosius 15 metų D. Britanijoje pasirodė 
tik vienas romanas iš darbininkų gyveni
mo. Milijonai darbininkų, o romanai — 
apie lordus, didelius direktorius, bankinin 
kus. Kažkokia nesveika sugestija, kaip 
anais laikais, kai mes buvome sau išsiver
tę Mnišek romanus. Skaito žmonės ir 
trokšta kažko, ko jie niekada neturės ir 
ko jiems nereikia.

Bet pats įdomiausias dalykas, kad kny
gas rašantieji žmonės vis apskritai yra ne 
lordai ir ne bankininkai, o tokie pat pras
čiokai, kaip ir mes. Kur gi jie bėga nuo 
savųjų ir kokia to bėgimo prasmė?

Tiems, kurie ypač domisi tuo aštuonių 
planetų susiėjimu ir ryšium su tuo buvu 
siomis iškilusiomis pasaulio galo proble
momis, galiu papildomai suminėti, ką ta 
proga pasisakė Formozoje prisilaikąs as
trologas Yuan Šu-sanaš. Pagal jį, šie me
tai visiems bus laimingi. 1524 m. Mingų di 
nastija užėmusi Dragono sostą, ir visi tu
rėję ramius ir gerovės kupinus metus.

Bet jo tokiam prokinietiškam pasisaky
mui vis dėlto prieštarauja kai kurie įvy
kiai. štai apie tą laiką iš Afganistano bu
vo pajudėję į Indiją Baburo vadovaujami 
muzulmonai, kurie po poros metų, laimėję 
Panipato mūšį, įkūrė savo valdžią, pasi
baigusią 1947 metais.

Tais „laimingais“ 1524 m. Suleimanas 
su savo turkais užpuolė Vengriją ir per po 
rą metų jau turėjo savo rankose Budapeš 
tą. Vokietijoje prasidėjo kaimiečių karas. 
Meksikoje galutinai buvo nukariauta dide 
lę kultūrą turėjusi indėnų actekų giminė. 
Užpulta Peru. Tada leidosi ir arabų civili
zacijos saulė, nes prieš keletą metų jau 
minėtojo turko Suleimano tėvas. Šėlimas 
Niūra, buvo nukariavęs Siriją ir Egiptą.

Tai tokių tada būta tokelių — neramu
mų, jei ne iki kaklo, tai bent iki kelių.

Tavo Jonas

— Sovietinis R. Berlyno komendantas 
Solovievas nebuvo įsileistas į vakarinius 
miesto sektorius (Sovietai anksčiau kliudė 
vakariečių komendantams).

— Sovietai ruošiasi siųsti į Ameriką 
apie 450-500 turistų (anksčiau turistų gru
pės būdavo iki 20 asmenų) iš karto.

— Haifoje, Izraelyje, 100 metų senis 
dalyvavo savo tėvo laidotuvėse, kuris mi
rė sulaukęs 138 metų amžiaus,
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Mokėdami daugiausia už kalendorių, au 
kų pridėjo 14 šil. J. Petrėnas, 5.8 šil. K. 
Dargis, 1 dol. kun. A. Gleveckas, po 4 šil. 
A. B-tis, L. Žyvatkauskas, E. Bajerčienė, 
S. Macuras ir B. Liejus.

BRADFORDAS
VASARIO 16 MINĖJIMAS

LONDONAS
VASARIO 16 D. MINĖJIMAI LONDONE

Bradfordo liet, klubas VYTIS vasario 
24 d. savo namuose rengia

Vasario 16 minėjimą.
Bus oficialioji dalis, meninė, programa 

ir šokiai. ♦ ■*
Pradžia 6 vai. Baras veiks iki 11 vai.
Kviečia visus atsilankyti

Klubo Valdyba

Jonas Mekas su nauju savo filmu 
„Medžiai ir šautuvai“ buvo pasirodęs fil
mų 
mo 
bus 
pat
žurnalą.

festivaliuoe ir yra pardavęs jo rody- 
teises italų Cinelatina b-vei. Filmas 
rodomas visoj Italijoj; Mekas taip 
redaguoja ir leidžia „Film Culture“

Kitataučiams minėjimas-priėmimas bu
vo suruoštas Lietuvių Namuose vasario 
16 d., penktadienį.

Lietuviai minėjimą su kun. Dr. F. Gu- 
recko paskaita turėjo vasario 17 d., šešta
dienį, rytinio Londono Lietuvių Klube.

AUKOJO PARENGIMUI
Kitataučiams suruoštame Vasario 16 d. 

minėjime Londone dalyvavusieji tautie
čiai P.B. Varkala, K. Plukas ir J. Parulis 
išlaidoms padengti aukojo po 1 svarą.

EVANGELIKŲ DĖMESIUI
Pamaldas lietuviams evangelikams 

Šv. Komunija laikysiu vasario 25 d., 14 
Bradforde, Vokiečių bažnyčioje (29 Grt. 
Horton Rd.).

Mano dabartinis adresas: 43 AU Saints 
Rd.. Birmingham 14. Tel.: Highbury 4158.

Kun. A. Putcė

PADĖKA

su 
v.,

XXX
Australijos užsienių reikalų departa

mentas ruošia kilnojamą meno reprezen
tacinę tapybos, skulptūros, grafikos ir kt. 
parodą. Su savo kūriniais dalyvauja ir 
lietuviai E. Kubbos, V. Ratas ir H. Šal
kauskas. Paroda truks iki rugpiūčio mėn. 
ir aplankys tokius egzotiškus miestus, 
kaip Penangą, Bangkoką,
Prom Penhą. Manilą, Singapūrą 
kartą.

Vientianą, 
ir Džia-

XXX
Londono galerijoje
tarptautinė grafikos
„Prints of the World“. Daly-

birželio 
paroda,

PASKUBĖKIME Į ROMĄ!
Šaltinis rugp. 2-11 d. ruošia D. Britani- 

jo lietuvių išvyką į Romą. Plačiau Euro
pos Lietuvio 6 nr. ir Šaltinio 1-2 nr. Kaina 
ne 28 svarai, bet 28 gns, Pirmieji iš Lon
dono, Leicester, Wolverhampton ir Bir
mingham jau užsirašė. Kiti paskubėkite. 
Rašyti: kun. S. Matulis, MIC, Lithuanian 
Church, 21, The Oval, Hackney Rd,, Lon
don, E. 2.

Mirus mano Brangiam Vyrui a.a. Jonui 
Tačilauskui, nuoširdžiai dėkoju visiems, 
kurie atvyko į namus atsisveikinti, daly
vavo gedulingose pamaldose bei laidotu
vėse ir užjautė mano šeimą. Ypač dėkoju 
kun. J. Kuzmickiui už gražias laidotuvių 
apeigas, Vyties Klubo Valdybai už vaini
ką ir užuojautą, p. Bučiui už atsisveiki
nimo kalbą kapinėse ir visiems Bradfordo 
skautams ir skautėms už vainiką ir daly
vavimą laidotuvėse.

Tačilauskienė

Pietinio 
mėn. įvyks 
pavadinta ' 
vaus ir keletas lietuvių grafikų — H.
Šalkauskas ir E. Kubbos. Po Londono, 
kaip tikima, paroda bus perkelta į pro
vincijos mieštus ir į žemyną.

XXX
Vasario 27 d. komp. K.V. Banaičio ope

ros „Jūratė ir Kastytis“ ištraukų koncer
tas įvyks Čikagos mieste. Pelnas 
skirtas tai operai išleisti.

XXX 
skelbia religinės 

Komisijai rankraščiai

bus pa-

PROF. A. MACEINOS VIEŠA PASKAITA MUENSTERIO UNIVERSITETE
etą didžiai apvylusi. Tada Blokas pasida
ręs pesimistas ir kituose savo veikaluose 
tyčiojęsis iš savo lūkesčių. — 1917 m. re
voliucija Bloką užklupo prislėgtoj nuo
taikoj ir pažadinusi jame viltį, kad pašau 
lis gal dar bus galų gale perkeistas. Iš 
šios naujos vilties ir gimęs eilėraštis 
„Dvylika“. Tačiau jame „gražioji Ponia“ 
nebepasirodo: jos vietą čia užima Kris
tus. — šis posūkis rodo, kad Blokas savo 
pasaulėjautoj nusigrįžo nuo kosmologinio 
prado ir nuo Kosmos perėjo į Logos. Pa
saulį jis ėmė pergyventi nebe kaip gam
tą, bet kaip istoriją, kurios vėliavą neša 
nebe miglota „pasaulio siela“, bet Dieva- 
žmogis Kristus. Tuo pačiu kinta ir poezi
jos supratimas: ji virsta tiktai nurodymu 
į pasaulio perkeitimą, tiktai šio perkeiti
mo ženklu, bet ne pačia perkeistąja 
būtimi.

Paskaita susilaukė didelio pritarimo, ir 
prof. Maceina buvo visų klausytojų entu 
ziastiškai sveikinamas. O lietuvių būrelis 
— kun. Dr. J. Aviža, kun. P. Girčius, Tė
vas Konstantinas, Dr. J. Grinius su žmo
na ir Dr. J. Norkaitis buvo susirinkę pas 
prof. Maceiną pasidžiaugti jo pasisekimu 
Muensterio universitete ir jo pagerbti.

A. Maceina nuo pakėli- 
Muensterio un-te seniai 
studentams, tačiau tik 
turėjo viešą, įžengiamą- 
visomis ceremonijomis.

tema buvo „Kristaus simbo- 
Aleksandro Bloko poezijoje“, 
vystoma ryšium su A. Bloko 
poema „Dvylika“ (1918), ku- 

žygiuoja

Nors prof. Dr. 
mo j profesorius 
skaito paskaitas 
š.m. sausio 27 d. 
ją paskaitą su

Filosofijos fakulteto dekano Wehr ir 
daugelio kitų profesorių lydimas, prof. 
Maceina, iškilminga toga apsisiautęs, 
įžengė į paskaitos salę, kur buvo susirin
kę jo slavistikos klausytojai ir kiti stu
dentai ir gražus būrelis lietuvių.

Paskaitos 
lio prasmė 
Tema buvo 
(1880-1921)
rioje dvylika raudonarmiečių 
Petrapilio gatvėmis, keikdamiesi ir žudy 
darni, ir kurių priekyje pagaliau pasirodo 
Kristus su rožių vainiku ant galvos, ne
šinas raudona vėliava. Ką norėjo Blokas 
šiuo simboliu pasakyti? — Prof. Maceina 
jungė „Dvylikos“ Kristų su ankstesniu 
Bloko simboliu „gražiąja Ponia“ (prekras 
naja dama), aplinkui kurį buvo sutelkta 
visa Bloko jaunystės kūryba. Ši „gražio
ji Ponia“ buvusi kosmologinio prado iš
raiška ir vaizdavusi „pasaulio sielą“, iš 
kurios Blokas laukęs pasaulio perkeitimo 
ir tikėjęsis, kad poezija galinti šį perkei
timą įvykdyti. Tačiau „pasaulio siela“ po-
lllllllll'llllhllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllll.

(ELI)

WOLVERHAMPTONAS
NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖ

„Laivas' 
konkursą.
mi iki 1962 m. rugsėjo 1 d. (adresas: 4545 
W. 63 St., Chicago 29, Ill., USA). Geriau 
šiam kūriniui skiriama 500 dol. Tema ga
li būti istorinė, biografinė, dogmatinė, 
moralinė, visuomeninė, bet dėstoma pri
imtinu Kat. Bažnyčiai požiūriu.

XXX
Prancūzijoj gyvenąs dail. Vytautas Ka

siulis dalyvauja su paveikslais pasižymė 
jusiu jaunų dailininkų parodoj New 
Yorke.

kūrybos 
įteikia- VOKIETDA GAUTINGAS

Mirė Mykolas Radzevičius
Gautingo sanatorijoje po sunkios ligos 

gruodžio mėn. mirė Mykolas Radzevičius, 
gim. 1910.IV.14 Alytuje. Čia ir palaidotas.

Šiuo metu Gautingo sanatorijoje darje 
besigydo 11 lietuvių — 10 vyrų ir 1 mote
ris.

VOKIETIJOS LIETUVIŲ STUDENTŲ 
SĄJUNGA RYŽTASI GYVESNEI 

VEIKLAIMANCHESTERIS
PRIEŠGAVĖNINIS 

PASILINKSMINIMAS
Manchesterio Lietuvių Socialinis Klu

bas kovo 3 d. (šeštadienį) savo patalpose 
rengia didesnio masto

Priešgaivėninį Pasilinksminimą.
Šokiams gros mūsų lietuviška kapela. 

Dainų ir muzikos mėgėjai turės progos pa 
siklausyti naujų ir gražių lietuviškų plokš 
telių.

Bus paįvairintas bufetas. Užkandžiai

Praeitą šeštadienį DBLS Sk. suruošė Va 
sario 16 d. minėjimą Molineux viešbučio 
salėje, kuris sutraukė daugelį tautiečių ir 
iš tolimesnės apylinkės. Iš Stoke—on-Tren 
to Petras Dudėnas savo automobiliu atve 
žė paskaitininką su ponia ir Vencaičių šei 
mą; kiti atvažiavo taip pat savomis susi 
siekimo priemonėmis.

Minėjimą, tautine vėliava ir Vytimi pa 
puoštoje salėje, atidarė DBLS Sk. 
ninkas Danielius Narbutas, keliais įžangi bus duodami visiems nemokamai, 
niais žodžiais nušvietęs Lietuvos . 
klausomybės reikšmę, ir paskaitai pakvie l>au *r arčiau atsilankyti į šį linksmą Ūž
te kpt. Vytautą Andruškevičių. Paskaiti- gavėnių subuvimą, 
ninkas įvairiais pavyzdžiais ir loginėm iš
vadom, skambia ir ryškia tarsena kėlė vi
sų tautų nenumalšinamą siekimą Laisvės 
ir Nepriklausomybės. Kun. Dauknys perda 
vė Lietuvos Ministerio B.K. Balučio svei
kinimus iš Londono. Sporto Klubo pirmi
ninkas V. Kelmistraitis savo žodyje vaiz-

PRESTONAS
SKYRIAUS SUSIRINKIMAS

pirmi-

Nepri- Maloniai kviečiami visi tautiečiai iš to-

Klubo Valdyba

ŠVENTĖS MINĖJIMASNEPRIKL.
Su Vasario 16 minėjimu manchesterie 

čiai visuomet 
nimo metus. Ir šįmet visi, kas galėjo, susi 

džiai nušvietė vienybės-galybės reikšmę, rinko sugužėjo i savąjį Klubą. Galų^gale 
Iš juostelių buvo perduotos Vėliavos nu
leidimo iškilmės prie Nežinomo Kareivio 
paminklo.

Šokiams akordeonu grojo Antanas Bui
vydas. Vyko ir loterija. Gautas minėjimo by J_- Zokas Prie išPuošto kalbėtojų stalo 
pelnas — 7 svarai ir 1 šilingas— paskirta *r m*kro^ono skaityti paskaitos.
Tautos Fondui Kalbėtojas su tokia mums miela lietuvis

Sekmadienį Seselių vienuolyno koplyčio ka šypsena ir gerai paruošta paskaita grą 
je vyko pamaldos. Šv. Mišias už Lietuvos žino visus » 18'sius metus’ laisves ka 
Laisvę buvo užprašęs DBLS Sk. Nežiūrint ro audras’ stovyklas,ir daba^”‘ !m_igf_3Ci 
emigracijos į Ameriką, kolonija dar vis 1 . " . — —

pradeda visuomeninio gyve

ir vietos pritrūko. Nuotaika pakili, šven
tiška, bičiuliška. DBLS Manchesterio Sk. 
pirm. A. Jaloveckas prasmingu žodžiu ati 
daro minėjimą. Kviečiamas svečias iš Der

1961 m. pabaigoje korespondenciniu 
būdu įvyko Vokietijos Lietuvių Studentų 
S-gos Centr. organų rinkimai. I C. V-bą bu 
vo išrinkti ir pareigomis taip pasiskirstė: 
Teisutis Povilavičius-Vykintas — pirmi
ninkas, Ona Hermanaitė — sekretorė ir 
Vincas Bartusevičius — iždininkas. Cent 
ro Valdybos adresas: 13b) Muenchen 13, 
Franz-Josephstr. 40/o. W. Germany.

Į Revizijos Komisiją išrinkti: Vingau- 
das Damijonaitis, Greta Jasevičiūtė ir Re 
gina Sakalauskaitė. Į Garbės Teismą: Dr. 
Vincas Šmulkštys ir Jonas Medušauskas.

Naujoji Centro Valdyba išleido rotatori 
nj biuletenį, kuriame kviečia visus lietu
vius studentus Vokietijoje į gyvesnę veik 
lą. Ruošiamasi aktyviai dalyvauti Studijų 
Savaitėje, kuri įvyks Vokietijoje šią vasa 
rą ir Europos Jaunimo suvažiavime, kuris 
įvyks Anglijoje, Londone, Lietuvių Sody
boje.

BAD ZWISCHENAHN
Žuvo Antanas Vitkus -i-'J

Gruodžio mėn. susisiekimo nelaimėje žu 
vo šios apylinkės narys Antanas Vitkus. 
Velionis buvo kilęs iš Panevėžio apskr., 
Rozalimo valsč., Kitaučių kaimo, gimęs 
1900.11.26, nevedęs, ūkininkas. Giminių Vo 
kietijoje neturėjo. Palaidotas Bad Zwi- 
schenahn bendrose kapinėse.

EMIGRACIJOS REIKALAI
Sausio 16 d. išskrido į Floridą pas tėve-

emigracijos į Ameriką, kolonija dar vis j°s g*venima- anot jo, negirdėtą neregėtą LIETUVIŲ SODYBA 
turtinga muzikaliais balsais, todėl visuo- PAelege?
met lietuviškos giesmės čia skamba ritmiš 
kai maršo aidais. Po pamaldų buvo sugie
dotas Lietuvos himnas.

Prieš išsiskirstant vėl buvo susirinkta į 
Molineux viešbutį. Kolonijos tautiečių tar 
pe yra gyvas noras įsigyti savą pastogę, sa

tas, kad ir lietuvis pradeda skęsti tose dė
žėse (televizijoje, automatuose, šaldytu
vuose ir t.t.) ir primiršta kovos dėl laisvės 
idėją.

Nuoširdžiai sveikina Rochdalės

Skyriaus Valdyba

RUOŠIASI SEKMINĖMS

Vasario lid. įvykusiame DBLS Presto- 
no Skyriaus susirinkime buvo išrinkta 
nauja valdyba.

Į naują valdybą išrinkti ir pareigomis 
pasiskirstė: Albinas Mameniškis — pirm. 
M. Ramonas sekretorium, kasininku — 
Stasys Survila.

Revizijos komisijom Vincas Dajoras ir 
Jurgis Vaškelis.

Prestono skyrius narių turi tik 10, bet 
visi vieningi. Skyriaus priežiūroj yra Vla
do Dzikavičiaus vardo biblioteka, kurioj 
esama keleto šimtų knygų ir dar priperka 
ma. Taip pat nutarta išpirkti visą Enciklo 
pediją. Prestone ir apylinkėje gyveną gali
gauti pasiskaityti lietuviškų knygų. Kas liūs — uošvius Pauliokonių 4 asmenų sei
neri skaityti, gali kreiptis į Skyriaus pir- ma iš Memmingeno. Dėl silpnos sveikatos
mininką A. Mameniškį (45 Holstein St., jie turėjo nugalėti dąug kliūčių ir tik
Preston, Lancs.). energingų Balfo Pirmininką prof. kan. Dr.

J.B. Končiaus, jų artimųjų bei jų pačių 
pastangų dėka pavyko sėkmingai jų emi
gracijos bylą pravesti.

Apskritai, lietūvių emigracijos reikalai 
yra sunkūs ir komplikuoti, nes jų daugu
mas palikti Vokietijoje dėl silpnos sveika
tos. Todėl vėl naujai mėginti maža kas

Mažytė Sheffieldo lietuvių kolonija, ku ryžtasi. O jei kuris ir mėgina, dažniausiai 
rios DBLS Skyriui vadovauja V. Kalasaus užkiiūva pas konsulatų gydytojus, ir tik 

nuu5lluilai svemma xwcuumes ukrai- ^’J3“ pra<įei1° ruoštlsekskursijaii Liet; nedaugeliui pavyksta emigracines kliūtis 
. v. , , . . . ... . .y. Sodybą per Sekmines. Esą, jau gauta susiniečlv> bendruomenes atstovas, gilią bičių- qUlrimA nripmnn- ir onciraSini1amQ s„ nugaletL

vus Lietuvių Namus, kur būtų ir šeštadie Jyst.ęizad®d!*n.as'. ^3ge_rb‘ami žuvusieji dėl 
ninė mokykla, ir sportininkų būstinė, ir iš 
viso pačios kolonijos ir apylinkės tautie
čių centras.

Nepriklausomybės šventės minėjimas, 
per abi dienas sutraukęs didžiąją daugu
mą tautiečių, rodo visų mūsų didįjį troški į°s .T?",823!', 
mą ir neužgesinamą Tėvynės Lietuvos 
meilę. Svečias

VASARIO 16 MINĖJIMAI

Kaiserslautern. Minėjimas įvyko vieti
nės PLB apylinkės ir 8593 LS kuopos va
dovybės iniciatyva šeštadienį, vasario 10 
d., kuopos patalpose. Rengėjų vardu minė
jimą atidarė Vasario 16 gimnazijai remti 
būrelio pirm. Itn. J. Barasas. Paskaitą lai
kė Kaiseršlautemo apylinkės pirm. Laba 
nauskas. Dalyvių labai šiltai priimtą me
ninę dalį atliko mažosios Vasario 16 gim
nazijos tautinių šokių šokėjos ir jų moky
toja E. Gedikaitė. Ji padeklamavo su jai 
savitu gyvumu ir išraiškingumu B. Braz
džionio „Lietuva iš tolo“ ir S. Neries „Eg
lę žalčių karalienę“. Programos atlikėjams 
šiltu žodžiu padėkojo 8593 LS kuopos va
das kpt. J. Venckus, o dalyviai savo pasi
tenkinimą išreiškė ne tik nesibaigiančiu 
plojimu, bet ir dovanomis: mažosioms šo
kėjoms buvo įteikta šokolado ir sausainių. 
Dalyvavo apie 100 lietuvių ir svečių, ku
rie po programos dar keletą valandų malo 
niai pabuvojo lietuviškoje nuotaikoje.

Rastatt. Minėjimas įvyko sekmadienį, 
vasario 11 d. Jį atidarė vietinės PLB apy 
linkės pirm. J. Rugulys. Paskaitą laikė 
PLB Vokietijos Kr. Valdybos pirm. kun. 
Bronius Liubinas, ypač pabrėždamas bend 
ruomenės organizacijos svarbą lietuvybės 
išlaikymui. Pamaldas su dienai pritaikytu 
pamokslu atlaikė Sielovados direktorius 
tėv. Alf. Bernatonis. Dalyvavo apie 30 lie
tuvių.

siekimo priemonė, ir susirašinėjamą su So 
dybos administracija dėl nakvynių.

Pažymėtina, kad šis gana negausus 
DBLS skyrius labai tvarkingai surenka na 
rio mokestį ir atsiskaito su Sąjungos 

“ dininku.

Didelio intereso išemigruoti reiškia nau 
jai iš Lietuvos atvykusieji. Balfas darė 
įvairiausių žygių, kad bent negavusieji 
Vokietijos pilietybės būtų pripažinti JTO 
mandatiniais pabėgėliais, kad tuo būtų ga
lima juos emigracijai į JAV registruoti 
pagal specialų tik pabėgėliams taikomąjį 
įstatymą. Deja, tos pastangos ir žygiai ne- 

Antrojo Pasaul. Karo invalidas Bronius davė teigiamų pasekmių. Mat, pagal vokie 
O likusį laiką, kaip ir anais laisvės lai- Dutkevičius šiomis dienomis apsigyveno čių įstatymus naujieji atvykėliai, jei jų 

PAIEŠKOJIMAI kais pas dėdę ir tetą, daug kalbėta, dainuo Lietuvių Sodyboje. Iki šiol jis gyveno len- žmonos pripažintos vokietėmis, yra laiko-
Anastazija LAPSKIENĖ, gimusi Reka- ta> šokta- na’ ir išgerta ir pauliota.

šiūtė. Ji pati, ar kas ją pažįsta, malonėki- skirstėm namo daugiau kaip broliai, neat- 
te atsiliepti Lietuvos Pasiuntinybei: 17 sibučiuodami neatsimylėdami.
Essex Villas, London, W.8. D. Dainutis

laisvės, giedamas himnas.
Meninę dalį išpildė Eccles ir Manches

terio lituanistinių mokyklų mokiniai ir jų 
mokytojai: Kuraitė — baletas, Barauskas 
— eilėraščiai, mokyt. Dainauskas — poezi 

, akomponavo Navickaitė. 
Sk. ižd. J. Šablevičius ta proga surinko 
Tautos Fondui per 8 svarus.

PERSIKĖLĖ SODYBON

GERAS PATARIMAS
am orą

siuvamąsias

suteikiama

gausite už

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

iž-

Išsi- kų stovykloje Valijoje. mi vokiečiais. Dėl šio įstatyminio nuosta-
Taip pat yra pareiškęs noro į Sodybą to JTO Aukštasis Komisaras Pabėgėlių 

persikelti J. Varenbergas, kuris šiuo metu Reikalams atsisakė pripažinti juos manda 
po širdies priepuolio gydosi Oldhamo Ii- tiniais pabėgėliais, o tokio pripažinimo 
goninėje.

Norėdamas padėti savo šeimai arba giminėms Lietuvoj, geriau
siai tai gali ; padaryti pasiųsdamas dovanų siuntinį per

BALTIC STORES LTD.
(Z. JURAS)

neturintieji negali naudotis specialiojo įs
tatymo lengvatomis. Todėl naujieji atvy
kėliai, norintieji į JAV išvykti, gali JAV 
konsulatuose registruotis tik kvotos keliu. 
Kadangi jie yra gimę Lietuvoje, o jos kvo 
ta labai maža, tai jiems reikės ilgus me
tus laukti, kol ateis jų eilė.

REIKALINGAS VIRĖJAS

Artėjant vasarai, Lietuvių Sodybai rei
kalingas nusimanantis virėjas. Pageidau
tina, kad darbą galėtų pradėti gegužės 
mėnesį. Geras atlyginimas ir išlaikymas. 
Rašyti Sodybos Vedėjui (Headley Park, 
Bordon, Hants) arba Lietuvių Namų V- 
bai Londone.

VIETOJE

Pasiunčlame: medžiagas, rūbus, avalynę, maistą, 
mašinas, akordeonus ir visa kita.

Draugiškas patarimas ir smulkios informacijos 
kiekvienam pareikalavus.

Užtikrinam, kad Jūsų norimųjų prekių pas mus 
žemiausią kainą.

Pasiunčlame ir Jūsų pačių visiškai arba tik dalinai 
siuntinius.

Kiekvieno siuntinio pristatymas garantuotas.
paruoštusii

VELYKINIO SVEIKINIMO
DAINORA yra paruošusi dovanų siunti 

nėlius nuo 6 sv. 10 šil. iki 15 sv. 10 šil., 
įskaitant visas išlaidas. Viso tokių siunti
nėlių pasirinkimui yra 12 rūšių: seniems, 
jauniems, vyrams ir moterims.

Susidomėjusiems pasiunčiami pasirin
kimui sąrašai ir pavyzdžiai.

Nuosavų prekių siuntiniai nuo 5 šil. iki 
20 šil.

Rašyti:
DAINORA LTD.,

49, Thornton Ave., * London, W.4.
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