
BREMU
Kai tuojau po karo Amerika pradėjo 

pagal Maršalio planą teikti pagalbą lais
vajai Europai, susovietintieji Rytų Euro
pos kraštai 1949 metais taip pat šokosi 
ekonomiškai apsijungti. Į tą sąjungą bu
vo apjungtos Sov. Sąjunga, Rytų Vokieti
ja, Lenkija, Čekoslovakija, Vengrija, Ru
munija, Bulgarija ir Albanija, kurios da
lyvavimas dabar jau yra atkritęs.

Iš tikro pati pradžia buvo greičiau tik 
propagandinė: įsteigta daugybė komisijų, 
pradėta nepaliaujamai planuoti. Tik 1958 
m. komunistinių kraštų atstovų suvažiavi 
mas Maskvoje davė savo galutinį sutiki
mą — leido pradėti vykdyti planus. O per 
tuos keletą pastarųjų metų net 16 pasto
vių komisijų stengėsi pakreipti komunis
tinių kraštų ekonomiją ta linkme, kaip 
buvo suplanuota.

Dabar Varšuvon buvo susirinkę visų tų 
kraštų atstovai ir kelias dienas slaptai po 
sėdžiavo ir svarstė to ekonominio bendra
darbiavimo padėtį, kuri yra labai nemalo 
ni. Pagal planus kiekvienas sąjungoje ap- 
sijuflgęs kraštas privalėjo persimesti į 
tas promonės sritis, kurioms jis pajėgus 
ir kurioms vietoje yra pakankamai žalia
vų. Sov. Sąjunga, Čekoslovakija ir R. Vo
kietija turėjo gaminti sudėtingąsias maši
nas, jėgainėms ir fabrikams įrengimus. 
Lenkijai buvo pavesta gaminti laivus, kai 
kurias didžiąsias metalui apdirbti maši
nas ir elektros gaminius. Vengrijai, Rumu 
nijai ir Bulgarijai buvo tekusi pareiga ga
minti lengvuosius metalo gaminius, že
mės ūkio mašinas, žemės gręžimam vykdy 
ti priemones, upėmis plaukioti tinkamus 
laivus ir medicininius instrumentus.

LIETUVA NEMIRUSI
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Šiandien atsiminkime mažąją Lietuvą, 
tą komunizmo pavergtąjį kraštą. 1918 m. 
vasario šešioliktąją ji atgavo savo laisvę 
ir nepriklausomybę, daugiau kaip šimtme
tį išbuvusi rusų okupacijoj. Nepriklauso

mybės vėl neteko 1940 metais, o 1941 me
tais savo krauju atsiėmė ją, tačiau 1944 
metais raudonosios bangos vėl paskandino 
Lietuvą. Bet tai neturi reikšti, kad, dėl tos 
kvailystės, kuri vadinama „istorijos sam
protavimu“, Lietuva turėtų būti visada lai 
koma pavergta, šitaip galvoti reikštų ne
vertinti šio patvaraus ir didvyriško kraš
to. Mažiau kaip per šimtmetį Rusija ten 
nuslopino tris sukilimus, būtent, 1830, 
1863 ir 1905 metais. 1918 metais Trockio 
durtuvai pirmą kartą primetė sovietinį re 
žimą, kurį neužilgo nuvertė žemdirbiai ir 
moksleiviai. 1941 metais sovietiniam te
rorui nepavyko palaužti stiprios tautinės 
sielos, kuri bet kuria proga rodė pasiprie
šinimą. 1944 m. nors prasidėjo dar žiau
resnė okupacija, sukilo kovoti partizanai, 
kaip rodo dar 1946 metų vasaros komunis 
tų pranešimai, kad jų buvo sušaudyta 
20.000 „banditų“. Jie buvo vadinami 
„banditais“, bet iš tikro tai buvo tik pat 
riotai. Ir šiandien, 1962 metais, po visa, 
kas įvyko, Lietuva tebesipriešina komu
nistams, ir nepamiršdama dar, kad vienas 
Lietuvos didvyris savo metu išvijo toto
rius iki Maskvos sienų ir paleido savo ietį 
į vartus, sušukdamas: „Dimitrijau Ivano- 
vičiau, nepamiršk, kad lietuviškas plienas 
aptrupino Maskvos sienas!“ Plienas tų 
kraštų, kurie dabar yra teroro nutildyti, 
nugriaus Kremliaus sienas. Atsiminkim 
Berlyną ir Vengriją.

O Vakarai? Mūsų dabartinė Europa, 
materialistinė ar marksistinė, pamiršta, 
kad Pabaltijo kraštai buvo aiški gynimosi 
siena. Vienas lietuvis — Vytautas Didysis, 
jūros karalius — Nemuno pakrantėse su
stabdė Tamerlano ordas ir išgelbėjo Vaka 
rus. Kitas didvyris, Gediminas, pasiprieši 
no mongolams. Ir tie kraštai neužmiršta 
tų didžiųjų istorinių asmenybių ir vis mi
ni jas. Iš kur sėmėsi tiek stiprybės šis ma 
žas kraštas, kad pajėgia .dar atspariai 
prieš laikytis, nepaisant dabar vykstančių 
masinių žudynių? Pirmosios sovietų oku
pacijos metu buvo žudoma ir deportuoja 
ma, išaugo Vilniaus, Kauno, Pravieniškių 
ir Rainių miškelio kapai, kur buvo nužu 
dyti kunigai, teisėjai, advokatai, dakta
rai ir moksleivai, savo ruožtu sekė „mir
ties vilkstinės“, kuriose dingo ministeris 
pirmininkas Bizauskas, vidaus ir gynybos 
ministerial Rusteika ir Čaplikas, valdinin 
kai, profesoriai, pabaltietiškieji Katynai 
ir Nosilkai, kur kulkos kakton susilaukė 
kariuomenės vadovai. Argi Vakarai pa
miršo tuos nusikaltimus? Ar jie galvoja, 
kad Chruščiovas tokių dalykų nepritaikys 
jiems patiems? Antrosios okupacijos me
tu, 1944 m. gruodžio mėn., buvo ištremta 
30.000 žmonių. 1948 m. gegužės mėn. skai 
čius pakilo iki 100.000. 1949 m. vasarą dar

MIESTO MUZIKANTAI
Dabar aiškėja, kad ligi šiol tokio supla

navimo niekas nesilaiko ir net nenori lai
kytis. Mažesnieji tos sąjungos kraštai ir 
toliau gamina tokius dalykus, kokiems ga
minti buvo skirtos jų turimosios įmonės, 
nors sakoma, kad tie gaminiai šiandien 
jau nebereikalingi. Čekai ir rytų vokiečiai 
buvo apkaltinti, kad jie stengiasi gaminti 
ne tik tai, kas jiems paskirta, bet ir tuos 
dalykus, kurie numatyti lenkams ir veng
rams. Pvz., buvo iškelta, kad Čekoslovaki 
ja visiškai nekreipė dėmesio į jokius nu
rodymus. Ji dar ir dabar tebeleidžia į rin
ką apie 80% metalo gaminių rūšių, kokių 
tik yra pasaulyje. Vengrai, lenkai ir ru
munai taip pat priešinasi pastangoms pri
versti juos gaminti tik tam tikrus daly
kus. Didžiulius nesusipratimus tarp tų 
kraštų kelia, pavyzdžiui, sunkvežimių ga
myba. Juos gamina pati Sov. Sąjunga ir 
dar bent 5 kiti komunistiniai kraštai ir nė 
vienas nenori sustabdyti jų gamybos, kaip 
nereikalingos.

Gomulka sako, kad didžiausia tos eko
nominės sąjungos stabdžiai ir kliuviniai 
yra nenoras paklusti, siaurakaktiškumas, 
smulkios ambicijos, nepasitikėjimas ir ki
ti panašūs dalykai. O kai tokių kliuvinių 
yra daug, tai ir visa sąjunga ir jos veiks
mas daugiau panašumo turi į anuos pasa
kėčios muzikantus, kurie niekaip nepajė
gia tinkamai susėsti ir susigriežti. Bėda, 
kad dėl atskirų kraštų priešinimosi nega
lima planuoti gamybos.

O tie kraštai priešinasi, be abejo, dėl to, 
jog nenori, kad jų pramonė būtų nususin
ta. Kaip tas bėdas sunku išspręsti, rodo 
tie sunkumai, kurie kyla dėl gaminių įkai

20.000 lietuvių buvo išvežta. Iš krašto su 
3 mil. gyventojų per keletą metų buvo nu 
žudyta, uždaryta į kalėjimus ar išvežta 
500.000. Argi šių duomenų nepakanka pa 
veikti Europos sąžinei ir įrodyti, ko gali
ma laukti iš bolševizmo?

Sakoma, kad su SSSR galima derėtis 
dėl garantijų ir kad Chruščiovas gali paši 
rašinėti sutartis. Lietuva irgi turėjo to
kias garantijas ir sutartis. Taikos ir drau 
gystės sutartis su Maskva buvo pasirašy
ta 1920 m. liepos 20 d. Sutartis dėl už
puolimo 1930 m .rugsėjo 20 d. ir 1933 m. 
pratęsta dar 10 metų, o dar kita sutartis 
dėl agresijos apibrėžimo pasirašyta 1933 
m. liepos 5 d. Pagal šiuos dokumentus 
SSSR pasižadėjo rimtai gerbti Lietuvos 
suverenumą ir nedalomumą visais atve
jais. Šiandien šis suverenumas nebegyvas: 
Lietuva yra sovietų provincija, valdoma 
komunistinio režimo, kuriame naikinama 
kalba, tautos dvasia ir kuriame iš to kraš 
to devynių vyskupų vienas buvo nužudy
tas, trys ištremti į Sibirą, o trys pajėgė 
pabėgti, ir kuriame net 50 procentų klebo 
nijų dingo. Kodėl visi tyli dėl šio visos 
tautos genocido? Kas tai per bailumo ti
pas, kuris iš Vakarų nugarkaulio daro 
košę?

KULKOS NE TUO 
ADRESU

PASIKĖSINIMAS PRIEŠ CHRUŠČIOVĄ
Italijos komunistų laikraštis „L‘Unita“ 

prieš kurį laiką paskelbė, kad prieš Chruš 
čiovą buvo įvykdytas pasikėsinimas, ku
ris tačiau nepasisekė. Paskui tas komunis
tinis laikraštis buvo priverstas tą žinią 
atšaukti ir parašyti, kad čia yra tik bur
žuazinių laikraštininkų išmislas. Bet da
bar jau kiek laiko nuo anos žinios pra
ėjus, ima aiškėti, kad tokio pasikėsinimo 
iš tikro bus būta. Iš Lenkijos Londoną pa
siekusieji pranešimai pateikia liudininko 
parodymus. Kai Chruščiovas kažkurioje 
vietovėje netoli Minsko sakė kolchoznin- 
kams prakalbą, jaunas Baltgudijos lenkas 
šovęs jį. Chruščiovui užpuolikas nepatai
kęs, ir abi paleistosios kulkos kliudžiusios 
saugumo valdininką. Užpuolikas tuojau 
buvęs suimtas ir daugiau nebesuspėjęs 
iššauti. Žinia iš Lenkijos apie tą įvykį bu
vo išsiųsta dviem dienom anksčiau, negu 
„L‘Unita“ korespondentas telegrafavo sa
vo laikraščiui.

Kitas pranešimas su tokiomis pat įvy
kio smulkmenomis yra atėjęs iš Rytų Vo
kietijos, bet jo šaltinis nėra tas pats, kaip 
ano iš Lenkijos. Jame sakoma, kad per
šautasis saugumo valdininkas labai serga, 
tiesiog kovoja su mirtimi, o karinis tribu
nolas uždarame posėdyje tuojau turės 
svarstyti tą užpuoliko bylą. Šitame prane
šime dar papildomai sakoma, kad Negore- 

navimo ir atsiskaitymo už juos. Kaip 
įkainoti prekes tam sąjungai nepriklau
sančiam kraštui, į kurį jos siunčiamos? 
Reikia, kad tai atitiktų pinigų perkamąją 
galią. O tų kraštų valiutų santykis tiesiog 
neįmanomas nei palyginti, nei svarstyti. 
Kiekvienas tų kraštų pripažįsta tik savo 
valiutą ir dolerį. Čekų kronos neturi ver
tės jokiame Maskvos banke. Čekų bankai 
nevertina rublio. Lenkai taip pat nenori 
pripažinti nei rusiško rublio, nei Rytų 
Vokietijos markių, nei čekiškų kronų, nei 
vengriškų forintų. Tiktai zlotai ir doleriai, 
tai ir viskas. O tokia padėtis visuose kraš 
tuose, kurie yra apsijungę šioje sąjungo
je. Taigi pažangos negalima nė laukti, ne
bent sovietai prievartą pradėtų naudoti.

2.500 ŠIRDIES SUSIRGIMŲ KAUNE

(Elta) Kaip ir kitų sričių darbuotojai 
Lietuvoje, ir medicinos mokslams atsto
vaująs prof. Z. Januškevičius viešai pasi
džiaugė („Tiesos“ 7 nr.) kom. partijos su
važiavimo nutarimais — „stebuklus“ ža
dančiais. Jis iškėlė vieną to suvažiavimo 
„turėtą galvoje“ teiginį, būtent, kad žmo
gui bus įmanoma pasiekti 100-120 metų 
amž. ribą. Profesorius iškelia medicinos 
pažangą ir nurodo, kad „rytdienos medi
kas taip skirsis nuo šių dienų mediko, 
kaip mes skiriamės nuo mūsų kolegų, 
dirbusių prieš mikroskopo ir rentgeno 
spindulių atradimą“. Kalbėdamas apie 
Kauno medicinos institutą, prof. Januške
vičius pastebėjo, kad Lietuvoje medicinos 
srityje iki šiol daugiausia buvo nagrinėja 
mos praktiškos problemos. Dabar atlieka
mi bandymai, panaudojus telefono ryšius, 
perduoti elektrokardiogramas. Esą, neto
limoje ateity ligonio elektrokardiogramą 
bus galima perduoti telefonu iš greitosios 
pagalbos mašinos.

Prof. Januškevičius papasakojo, kad tik 
Kauno mieste 1960 m. buvo 2500 greito
sios pagalbos iškvietimų dėl skausmų šir
dies plote. Institute buvo sukurti kai ku
rie aparatai ir išradėjo-autoriaus teisės 
buvo pripažintos, be paties Januškevi
čiaus, dar J. Blužui ir inžinieriams H. Ja- 
roniui ir J. Pukui. Jų sukurtas aparatas 
— tromboelastografas buvęs demonstruo
tas Maskvoje ir Londone ir turįs paklausą 
už Lietuvos ribų. Praktika parodžiusi, kad 
Lietuvos sąlygomis pagrindinis mokslo 
tiriamasis darbas vyksta aukštosiose mo
kyklose, pvz., medicinos srity 66% viso ti 
riamojo darbo atliekama Kauno medici
nos institute.

— Exminsterio vikaras Judd važiuoja pa 
simatyti su popiežium ir aptarti tolimesnį 
anglikonų ir katalikų bažnyčių bendradar 
biavimą.

loję apylinkėje, kur rytojaus dieną po to 
pasikėsinimo turėjo kalbėti Chruščiovas, 
buvusi surasta kieme tarp sukrautų sie
nojų paslėpta namų gamybos bomba ir 
suimtas pasikėsinimu kaltinamas asmuo.

Atrodo ,kad net Pekiną pasiekė ta žinia, 
ir ji ten buvo sutikta toli gražu ne su pa
sibaisėjimu ar liūdesiu. Pekine partijos 
pareigūnams leidžiamosios „Partijos in
formacijos“ vasario mėn. numeryje rašo: 
„Nenuostabu, kad buvo kėsintas! nužudy 
ti Chruščiovą, nes Chruščiovas, tur būt, 
yra labiausiai nekenčiamas asmuo Sov. 
Sąjungoje“. Toliau: „Nors pasikėsinimas 
nužudyti Chruščiovą nepasisekė, tačiau 
beveik nekyla abejonių, kad tas įvykis 
yra atsakingas už staigų Chruščiovo svei
katos pablogėjimą. Bet daktarų nurodymu 
ilsėjimasis Sočyje, kaip atrodo, nelabai 
taiso Chruščiovo sveikatą; vienas jo dak
tarų yra pareiškęs, kad dabartinė Chruš
čiovo sveikatos būklė reikalauja rimto su
sirūpinimo“.

Tas pats kinų komunistų partijai ski
riamasis biuletenis dar nurodo, kad po 
pasikėsinimo „L'Unita“ laikraštyje išsi
spausdintoji fotografija buvusi ne Chruš
čiovo, bet jo antrininko Igorio Michailovi- 
čiaus Voroniežskio. Laikraštis norėjo įro
dyti, kad Chruščiovas yra sveikas, o jo 
naujos fotografijos negalėjo gauti. Dėl to 
ir pasinaudojo bent antrininku.

Maskva tuo pasikėsinimo reikalu nekal 
ba, bet užuominų pateikia sovietų komu
nistų ..Partijos biuletenio“ naujausias nu
meris. Jame sakoma, kad paskutiniosios 
inspekcinės Chruščiovo kelionės, parodė, 
jog ne visada būna imamasi reikalingų 
saugumo priemonių. Valstybės saugumo 
komiteto pirmininkas Semičiastnas tai 
jau žinąs ir ėmęsis reikalingų priemonių 
saugumui patikrinti, kad jokių atveju ne
atsidurtų pavojuje bet kurio partijos ar 
vyriausybės pareigūno gyvybė. Taigi ir 
šitoks pasisakymas tvirtintų, kad žinios 
apie pasikėsinimą yra pagrįstos.

EUROPOS IR AMERIKOS SPAUDOS NUOTRUPOS

AMERIKOS POLITIKA
„The Milwaukee Journal“ rašo:
„Kai kas nesiliauja tvirtinti, kad Vaka

rai pralaimi šaltajame kare ir nuo II pa
saulinio karo pabaigos patiria tiktai pra
laimėjimus. Kas yra sveiko proto, tai ne
mažina tarptautinio komunizmo grėsmės 
ir neatsisako pripažinti, kad Rusija yra 
išaugusi į ekonominę, karinę ir mokslinių 
įgūdžių įsigijusią galybę. Tačiau ji nebe
pasiekė jokių žymesnių laimėjimų, vykdy 
dama savo tikslą užimti pasaulį, nuo pat 
to laiko, kai užėmė Rytų Europą. Ją su
stabdė amerikiečių politika“.

PASITARNAVIMAS PAŽANGAI
„N.Y. Herald Tribūne“ rašo:
„Astronautas Johnas Glennas nieko ne

pasakė kongresui ir tautai, ko jie patys 
nebūtų jau žinoję. Bet jo kalba Vašingto
ne pateikė ateities viziją, kuri yra ir jaudi 
nanti ir viliojanti. Tai buvo toks praneši
mas, kokį Kolumbas galėjo parsigabenti 
iš pirmosios savo kelionės... Kiti irgi yra 
kalbėję apie didžiules galimybes, kurios 
susidarytų naudojantis erdve. Tačiau pik. 
Glennas iš tikro buvo ten; jis skrido tarp 
žvaigždžių ir „pajuto žemės kvėpavimą“. 
Didieji tyrinėtojai ir pionieriai nuo Ko
lumbo iki Lindbergo tuojau pat laimėjo 
pripažinimą už savo asmeniškus žygdar
bius, bet jie yra garsūs istorijoje, nes ati
darė duris naujai žmonijos pažangai. Šian 
dien, vos 35 metams praslinkus nuo to lai 
tuvu nuskrido į Paryžių, milžiniški lėktu- 
ko, kai Lindbergas vienas menkučiu lėk- 
vai dieną ir naktį be paliovos siuva tarp 
kontinentų. Panaši pažanga erdvės kelio
nėse per sekančius 35 metus — o tai gali 
ir greičiau įvykti — nuneš žmogų į pe
nėtas“.

NEPASITIKĖJIMAS
Britų „The Guardian“ rašo:
„Chruščiovas nori susitikti kovo mėn. 

vidury, kai Ženevoje susirenka nusigink
lavimo klausimams svarstyti konferenci
ja. Macmillanas linkęs būtų laukti, kol 
konferencija arba pasieks aiškios pažan
gos, arba prieis mirties tašką. Kennedys 
gi tikisi, kad viršūnių susirinkimas gali 
būti prieš birželio 1 d., kada Ženevos kon
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CHRUŠČIOVAS VIS DAR NORI 
VIRŠŪNIŲ KONFERENCIJOS /

Nors jau du kartus prez. Kennedys ir 
min. pirm. Macmillan nepritarė Chruščio
vo siūlymui nusiginklavimo reikalus ap
svarstyti viršūnių konferencijoje, tačiau 
Chruščiovas tokios konferencijos būtinu
mą dar įrodinėja laiškuose Prancūzijos 
prezidentui ir Kanados ir Švedijos minis- 
teriams pirmininkams.

AMERIKIEČIAI VYKDYS BANDYMUS
Prez. Kennedys paskelbė, kad Amerika 

vėl pradės vykdyti atominius bandymus 
atmosferoje apie balandžio mėn. pabaigą, 
jei sovietai iki to laiko nepasirašys veiks 
mingos sutarties bandymams uždrausti.

KARIUOMENĖ PERĖMĖ VALDŽIĄ 
BURMOJE

Generolo Ne Win vadovaujama kariuo
menė Burmoje perėmė valdžią ir sudarė 
tarybą kraštui valdyti. Tarybos pirminin
kas yra Ne Win.

Tas generolas buvo Burmos' kariuome
nės štabo viršininkas. Jis jau ir anksčiau 
buvo nušalinęs vyriausybę.

NEĮSILEIDO GEN. WATSONO
Sovietų įstaigos R. Berlyne uždraudė 

amerikiečių komendantui gen. Watsonui 
įvažiuoti į sovietinę zoną.

Tuo atsikeršijama už tai, kad į ameri
kiečių zoną kiek anksčiau nebuvo įsileis
tas sovietų komendantas pik. Solovjevas 
(o jis buvo neįsileistas dėl to, kad dar 
anksčiau į sovietų zoną nebuvo įsileisti 
gen. Watsono civiliniai pareigūnai).

230.000 NAUJOKŲ
Rytų Vokietijos gynybos ministeris šau 

kia į kariuomenę 230.000 naujokų.
1941 m. gimimo šaukiama 146.000, 1942 

m. pirmojo pusmečio 60.000, o 1940 m. sau 
šio ir vasario mėn. gimusių 24.000.

VAKARŲ NUOLAIDOS
Vakarai yra pasiryžę siūlyti sovietams 

pasirašyti sutartį uždrausti atominių bom 
bų bandymams lengvesnėmis kontrolės są 
lygomis, negu iki šiol Vakarų buvo siūlo
ma.

Tos naujosios sąlygos galėtų būti priim
tinesnės sovietams. Tai reikštų, kad būtų 
mažiau kontrolės punktų, nes, išskyrus re 
tus atvejus, apskritai vykdomuosius ban
dymus aparatais galima sukontroliuoti 
ir iš tolo. 

ferencija J. Tautoms pristatys savo nuta
rimus. Iš paviršiaus žiūrint, skirtumas 
tarp visų trijų neatrodo kuo nors reikš
mingas. Praktiškai žiūrint, Vakarų atsisa
kymas pritarti ankstyvesnei datai galėtų 
reikšti, kad konferencija nepasiseks. Ke
nnedys ir Macmillanas, matyt, netiki, kad 
Chruščiovas ir galvoje turėtų tai, ką jis 
sako“.

Amerikiečių „The Scripps-Howard Pa
pers“ dėl prez. Kennedžio atsisakymo da
lyvauti viršūnių konferencijoje nusigink
lavimui svarstyti rašo:

„Jis pasakė sovietų vadams, ką kremliš 
kiai turėtų žinoti: kol Sovietų politika nė
ra pasukusi griežtų pasikeitimų keliu dėl 
inspekcijos ir ginklų kontrolės, Jungtinės 
Valstybės nedalyvaus jokiame susitarime 
dėl nusiginklavimo ir jokioje viršūnių 
konferencijoje tuo klausimu“.

ITALIJOS UŽSIENIŲ POLITIKA 
NESIKEIS

Aptardamas pasisakymus už naująją 
krikščionių demokratų su socialistais vy
riausybę ir prieš ją, „N.Y. Herald Tribū
ne“ darosi tokią išvadą: „Jei apie naująją 
Italijos vyriausybę galvojama, kaip apie 
kairiąją, tai ji yra kairi, bet kitokia negu 
kitos kairiosios. Nors socialistai rems ją, 
bet kabinete nebus socialistų. Ji nepa
keis nei Italijos užsienių politikos, nei Ita 
lijos vaidmens NATO“.

NE MOLOTOVAS, O NIEKAS
Minėdamas, kad Vakaruose Molotovas 

jau vadinamas „niekuo“, „The Baltimore 
Sun“ rašo:

„Tai reiškia, kad kiek tai yra susiję su 
dabartiniu Sov. Sąjungos režimu, tokio 
Molotovo nėra. Tik tie dar galvoja, kad 
jis yra, kurių atmintis klysta. Sovietų pi
liečiai pripranta jau prie to pauloviškojo 
sąlygojimo“.

Laikraščio išvada:
„Molotovas pakilo su Stalinu, nusmuko 

prie Chruščiovo, truputį kilstelėjo prie 
Chruščiovo, vėl smuktelėjo, dar kilstelėjo 
ir pagaliau nusmuko. Kas toliau? Ar pri
sikėlimas?“

1.500 BAŽNYČIŲ UŽDARYTA
Reuteris iš Vašingtono praneša, kad So

vietų Sąjungoje praeitais metais uždaryta 
apie 1.500 bažnyčių. Tokias žinias Sov. 
Sąjungoje gavo Amerikos tautinės bažny
čios tarybos delegacija.

Oficialios uždarymo priežastys: pagerė
jusios susisiekmo sąlygos bažnyčias pada
riusios nebereikalingas mažuose kaimuo
se; sumažėjęs tikinčiųjų skaičius; išsis- 
ėmę bažnyčioms remti fondai.

REMS RYTŲ VOKIETIJĄ
Rytų Vokietijos komunistų vadas Ulb- 

richtas Maskvoj visiškai sutaręs su Chruš 
čiovu dėl Vokietijos sutarties.

Slaptame pasitarime buvę sutarta ir dėl 
didesnės sovietų paramos R. Vokietijai.

VIETNAMO PREZIDENTĄ 
BOMBARDAVO

Vasario 27 d. 2 lėktuvai, pasinaudoda
mi debesuotumu, išniro ties Saigonu ir 
raketomis bombardavo prezidentūrą.

Į prezidentūrą pataikė, bet prezidentas 
Diemas išliko sveikas.

Vienas lakūnas buvęs priverstas nusi
leisti ir suimtas, o kitas pabėgęs į Cam- 
bodiją.

MIRTIES BAUSMĖ IŠPLĖSTA
Sov. Sąjungoje paskelbtas naujas po

tvarkis, pagal kurį mirties bausmė gali 
būti taikoma už kyšių ėmimą, išžaginimą 
ir milicijos ar „liaudies milicijos“ (pagal
binės) užpuolimą.

Padidintos bausmės ir už milicijos įžei
dimą, už neklausymą įsakymo ar pasiprie
šinimą areštuojant (bus baudžiama nuo 
15 dienų iki 5 metų).

Už kyšių ėmimą pirmą kartą bus bau
džiama nuo 3 iki 10 metų, antrą kartą 
nuo 8 iki 15 metų arba mirties bausme.

PAŽANGA ALŽYRO REIKALU
Jūros kalnuose pradėtieji pasitarimai 

tarp Prancūzijos vyriausybės ir Alžyro 
revoliucinės tarybos tęsiasi.

Jie turi baigtis ne tik paliaubomis, bet 
suteikti Alžyrui nepriklausomybę.
ALŽYRĄ SAUGOS 3 METUS

Prancūzijos krašto apsaugos ministeris 
pareiškė, kad prancūzų armija nepriklau
somybę gavusiame Alžyre pasiliks dar 3 
metus saugoti europiečių mažumos.

400.000 karių bus suburti apie du di
džiausią europiečių skaičių turinčius mies 
tuS — Alžyrą ir Oraną.
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BIRUTĖ ŠLEPETYTĖ-VENSKUVIENĖ,

Partizanai scenoje
„PUŠELĖS SUŽIEDUOTUVĖS“ VASARIO 16 GIMNAZIJOJE

Prancūzijos LB-nės Krašto Tarybos narė, 
išbuvusi ilgesnį laiką pas savo tėvus Ame 
rikoje (New Yorke), dalyvavo Čikagoje ju 
biliejiniame Ateitininkų Federacijos kong 
rese, kuriame atstovavo Paryžiaus A-kų 
Draugovei. Ten dalyvavo ir Amerikos Lie 
tuvių Kat. Moterų Sąjungos konferencijo 
je, padarydama pranešimą apie tarptauti 
nę kat. moterų veiklą. Čikagoje B. Vensku 
vienė taip pat buvo pakviesta dalyvauti 
JAV LB Krašto Tarybos suvažiavime, ku
rio metu perdavė Pr. LB sveikinimus. New 
Yorke dalyvavo Vyr. Lietuvos Išlaisvini
mo Komiteto sesijoje, kur tarė žodį Pr. 
LB vardu. Ten ji taip pat dalyvavo net ke 
liuose Pasaulio Liet. Kat. Organizacijų S- 
gos (PLKOS) C. Valdybos posėdžiuose, 
kaip PLKOS atstovė prie Pasaulio Kat. 
Moterų Organizacijų Unijos.

Amerikos Kat. Mot. Organizacijų Cent
ras kelis kartus gražiai pagerbė B. Vens- 
kuvienę. šio Centro atstovė Spillman su
ruošė New Yorke jai priėmimą, kuriame 
dalyvavo NCCW Centro valdyba ir daug 
žymių amerikiečių kat. veikėjų. Amerikos 
kat. delegatė prie UNO Schaefer pakvietė 
ją dalyvauti eilėje UNO Socialinės Komi
sijos posėdžių.

DR. J. DEVEIKĖ Tarptautinės Teisės Is 
torijos kongrese Paduvoje atidarė darbo 
posėdžius, padarydama pranešimą: „Bona 
Sforza — Lietuvos valdovė (1519-1544)“, 
iškeldama tos nuostabios italės nuopelnus 
Lietuvai ir jos įtaką, sudarant Lietuvos 
Statutą, žemės reformai, pusininkų institu 
ei j ai, o taip pat ir lietuviškai virtuvei, nes 
italų motta, tortai, bomboli, ravioli, lazan 
gna, gnochi — tai mūsų babkos, tortai, 
pončkos, lazankos, koldūnai, tarkuotieji 
kleckai. Galimas dalykas, kad ir mėsos 
valgiams turėjo nemažesnės įtakos, tuo pa 
čiu padarydama mūsų tautos virtuvę pa
čia geriausia visoje Rytų Europoje. Taip 
pat jos dėka mūsų protėviai vieni iš pir
mųjų už Italijos ribų susipažino su viso
kiomis prieskonių žolėmis, ypač mėsiš
kiems valgiams. Sekančią dieną jos duo
tieji paaiškinimai žurnalistams buvo iš
spausdinti vietinėje spaudoje.

Po ilgų derybų Dr. J. Deveikė išgavo 
Tautinės ir Rytų kalbų bibliotekų sutiki
mą, kad jos įsigysiančios Lietuvių Enciklo 
pediją, Lietuvių žinyną ir mielai sudarys 
lietuviškų laikraščių skyrių.

Pasroviui A. MERKELIS

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

13.

Maskva ar Varšuva? — Vinco Kudirkos gyvenimo 
kelionėj buvo antra didžioji kryžkelė. Jei pirmojoj kryž
kelėj, renkantis pasauliečio ar kunigo kelią, lėmė tėvo 
valia, tai šioj antrojoj daugiausia bus lėmusi lenkiškoji 
srovė, kuria ne tik Vincas Kudirka, bet ir daugumas 
ano meto Lietuvos šviesuomenės plaukė. Rusija. buvo 
Lietuvos priešas, ir į rusų valdžios Maskvos universite
te lietuviams skirtų dešimtį stipendijų Vincas Kudirka 
žiūrėjo kaip į jauką privilioti jaunikliams į gudriai už
spęstus rusicizmo sląstus. Apie tas stipendijas galvoda
mas, jis prisiminė iš Virgilijaus Eneidos Laokono įspė
jimą trojėnams:

— Quidquid ėst timeo Danaos, et dona ferentes — 
kas bebūtų: bijau danajiečių ir dovanas nešančių.

Vincas Kudirka dar niekad nebuvo rimtai suabejo
jęs savo einamojo kelio neklaidingumu ir, būdamas savo 
įsitikinimuos atkaklus, nesidavė magaus jauko suvilio
jamas. Neverta juk mesti kelio dėl takelio.

Stebėdami ano meto žmonių gyvenimą, vertindami 
jų pažiūras ir įsitikinimus, tvirtiname, kad daugumas, 
jų tarpe ir Vincas Kudirka, buvo sulenkėję, kitais žo
džiais tariant, iš savo tautos pasitraukę. Tačiau jie to
kiais savęs tada nelaikė. Lenkiškumas buvo tautoje pri
gijusi mada, kuria kuone kiekvienas sekė, eidamas į 
žmones, į viešumą, ruošdamasis būti ponu, kitiems va
dovauti, o nebūti kitų vadovaujamu ir stumdomu.

Kas kita rusėti. Tai ne tik išsižadėti savo tautos, 
bet ir pereiti į jos priešų eiles. Tokie buvo laikomi par
sidavėliais, išgamomis. Todėl šviesuoliai, kurie daugiau
sia karjeros sumetimais rusėdavo, toldavo ne tik nuo 
savo tautos, bet traukdavos ir iš savo tėvynės, dingda- 
mi jai be pėdsakų. Rusėją, patys izoliuodamies nuo savo 
tautos, nebuvo jai tokie pavojingi, kaip lenkėją, kurie, 
maišydamies tautoje, ir kitus užkrėsdavo savo len- 
komanija.

Rusėjančių lietuvių ypač nekentė lenkai. Varšuvos 
universitetą baigęs juristas Muraška, atleistas iš Mari
jampolės apskrities tardytojo pareigų, išvyko į Rusiją, 
tapo rusų šovinisto Katkovo talkininku, rašinėdamas jo 
laikraštyje „Moskovskija Viedomosti“ prieš lietuvių 
lenkinimą. Lenkai ant jo tiek įsiuto, jog Muraška tapo 
didžiausios paniekos, biauriausio keiksmo žodžiu, ku
riuo lenkai lietuvius visur plūdo. Gatvėje, karčiamoje, 
klebonijoje ir net bažnyčioje buvo svaidoma į lietuvius 
„muraška“.

— Štai, žiūrėkite, kuo tampa jūsų šviesuoliai vai
kai, nutolę nuo mūsų, lenkų. Parsidavėliais muraškomis. 
Sumaskolėję, šunimis išvirtę jau rusų spaudoje mums 
į pakinklius kimba.

Ir, rodos, niekuo nedėtas Baltgudžių kaimo, Šakių 
apskrities į teisininkus išėjęs ūkininkaitis 'virto baubu, 
kuriuo močiutės gąsdino savo mokslus einančius 
sūnelius:

— Jau, vaikeli, geriau eik į seminariją: po tuos 
universitetus besitrainiodamas dar gali, neduok Dieve, 
„muraška“ pavirsti.

Kaip kas išmano, taip save gano, ir vienas lietuvis 
į priekaištą dėl jo surusėjimo sarkastiškai atsakęs:

— Lutče osabačitsia, čiem opoliačitsia (geriau su- 
šunėti, negu sulenkėti).

Ir toks jo raison d'etre bent iš dalies suprantamas, 
nes, gobšuolio praktišku protu vertinant, ne taip jau 
blogas pasirinkimas: jei jau keisti kailis, tai, jo suprati
mu, geriausia į tokį, kurį būtų galima brangiau parduo
ti. Už gimnazijos, universiteto ir žmonos maskolės padė
tą perdirbti lietuvišką kailį į rusišką anais laikais buvo 
galima daugiau gauti, negu už gerokai aptriušusį ir iš
sišėrusi lenkišką kailiuką. Pagaliau lenkėjimas ar rusė
jimas abu labu tokiu: Svetimybėms jautriai liaudžiai 
atsiduodavo šunimi kiekvienas, kuris iš savo namų pa
bėgęs kitur priklysdavo, kuris dėdavosi ne tuo, kuo jis 
iš tikrųjų buvo. Juk į šunbajorius, šundaktarius, šun
advokačius ir visus kitokius išverstakailius ar tik iš- 
verštkelnius, savo apgaulėmis besitaikstančius prie 
vargšo žmogaus kišenės, liaudis žiūrėjo su neslepiama 
panieka ir pasišlykštėjimu.

Jei lietuvių šviesuomenės lenkėjimą daugiausia 
skatino mada, tai rusėjimą — karjera. Vincui Kudirkai 
karjerizmas buvo visai svetimas, ir baigęs gimnaziją jis 
svajoja studijuoti ne tai, kas jo būsimai karjerai nau
dingiausia, bet kas jo sielai artimiausia ir mieliausia. 
Jis jautės esąs meno pasauliui skirtas ir tai mėgdavo 
pabrėžti, štai baigęs gimnaziją ant savo atvaizdo, dova
noto Jonui Jablonskiui, daug apie save sakančiai rašo:

Šit tibi imago tui amici monumento verae ami- 
citiae!

Calendis Juniis MDCCCLXXXI
Sciens lyrae cytaraeque Vincentius — Tebūnie tavo 

bičiulio atvaizdas prisiminti tikram bičiuliškumui. 
1881 metais birželio mėnesį. Vincentas, pažįstas lyrą 
ir citrą“.

Lyra ir Citra — poezija ir muzika — buvo dvi Vin

co Kudirkos karščiausiai mylimos mūzos, ir joms jis 
svajojo skirti savo gyvenimą.

Domėdamasis literatūra, būdamas gabus įvairioms 
meno šakoms ir kalboms, Vincas Kudirka įstojo į Varšu
vos universiteto istorijos-filologijos fakultetą, tikėdama
sis čia geriausią dirvą rasiąs savo meniniams polin
kiams. Tačiau čia jis nerado to, ko ieškojo. Imperatoriš
kasis Varšuvos universitetas, kaip ir kiti Rusijos uni
versitetai, savo dėstomąja kalba buvo rusiškas. Mokslo 
jėgomis jis buvo daug silpnesnis už Maskvos ir Petrapi
lio universitetus, kuriuose buvo stengiamasi iš visos Ru
sijos telkti geriausius mokslininkus. Nepatenkintas is
torijos-filologijos fakulteto profesorių dėstymu ir jų 
prorusiškomis tendencijomis, Vincas Kudirka po metų 
iš jo išstojo, pereidamas į medicinos fakultetą. Taip jis 
padarė dar ir dėl to, kad baigęs aukštuosius mokslus no
rėjo būti nepriklausomas nuo rusų valdžios malonės ir 
rinktis sau gyvenamąją vietą ten, kur panorės.

Varšuvos universitete daugiausia studijavo lenkai, 
kurių buvo apie 80%, o likusią dalį sudarė rusai ir žy
dai. Vinco Kudirkos laikais Varšuvos universitete buvo 
ir keliolika lietuvių. Lenkai universitete tarp savęs drą
siai kalbėjo lenkiškai ir nekentė rusų ir rusiškai kalban
čių žydų, vadinamų „litvakų“, daugiausia kilusių iš is
torinės Lietuvos žemių.

Lenkiškoji srovė Vincą Kudirką atnešė į Varšuvą, 
ir tai, ką jis čia matė, patyrė ir išgyveno, vertė jį rimtai 
susimąstyti, ar jo teisinga kryptimi einama ir kuris jo 
gyvenimo kelionės viršiausias tikslas. Marijampolėje ir 
kituose Lietuvos miestuose lenkiškoji srovė buvo siaura 
ir sekli, o Lietuvos kaime jos beveik nė ženklo nebuvo. 
Čia, Varšuvoje, ji buvo plati, gili ir sriauni, vyraujanti 
visam Lenkijos gyvenimui. Tarp Varšuvos lenko ir su
lenkėjusio Lietuvos miestiečio buvo didelis skirtumas, 
kurio mąslaus proto žmogus Vincas Kudirka negalėjo 
nepastebėti ir jo kritiškai nevertinti.

Lietuvos lenkiškoji srovė buvo labiau romantiška, 
žavi savo praeities sentimentais, varšuvinė gi — pozi- 
tyviška, pašaipiai nusiteikusi romantinėms lenkų svajo
nėms, savo atramos ieškanti dabarty, ją visur kritiškai 
vertindama, drąsiai aikštėn keldama savo tautos nege
roves ir klaidas, nepalaužiamai tikėdama, kad tik pozi
tyviu darbu tegalima susikurti laisvesnė ir šviesesnė 
ateitis. Lenkiškojo romantizmo sukurtoji gente lituanus 
natiobe polonuš sąvoka pozityvizmo šviesoje Vincui Ku
dirkai atrodė fikcija, kurią, gal būt, ir buvo galima pa
teisinti Adomo Mickevičiaus laikais, bet ne dabar, kada 
gyvenimas stengiamasi suvokti toks, koks jis iš tik
rųjų yra.

(Pabaiga)

Jie garsina Lietuvą
LIETUVIŠKOJE IR TARPTAUTINĖJE VEIKLOJE

B. VENSKUVIENĖ iškilmingame Pašau 
lio Kat. Moterų Organizacijų Unijos kong 
reso atidaryme Romoje visų pavergtųjų 
tautų kat. moterų vardu tarė žodį. Šiai 
Unijai priklauso 36 milijonai kat. moterų.

Pavergtųjų tautų atstovėms ypač svarbi 
buvo darbo komisija apie marksistinį ir 
praktinį materializmą. Šiai darbo komisi
jai pirmininkavo B. Venskuvienė. Kongre 
so eigą, žymesnes jo paskaitas ir kalbas 
paminėjo viso pasaulio spauda. „L'Osser- 
vatore Romano“ Nr. 104 išsispausdino pa
sikalbėjimą su kongreso pavergtųjų tautų 
katalikių moterų delegacijos pirmininke 
B. Venskuviene.

Į iškilmingą kongreso atidaromąją sesi
ją atsilankė min. S. Lozoraitis su žmona, 
S. Lozoraitis jr„ kun. Dr. V. Balčiūnas ir 
kun. V. Mincevičius.

MIN. ED. TURAUSKAS atstovavo lie
tuviams krikšč. demokratams XV Tarptau 
tinės Krikšč. Demokratų Unijos kongrese, 
kuris įvyko 1961 m. spalio 12-14 d.d. Lu
cerne (Šveicarijoje). O gruodžio 16 d. Pa 
ryžiuje jis dalyvavo NEI kultūrinės komi 
sijos posėdžiuose. Jis yra nuolatinis šios 
komisijos narys.

A. VENSKUS ir R. BAČKIS kaip lietu
vių atstovai įeina į politinių studijų cent
rą „Jaunoji Rytų Europa“ (buv. Vid. ir R. 
Europos Laisvojo Jaunimo Taryba).

A. VENSKUS, Tarptautinės Jaunųjų 
Krikšč. Demokratų Unijos Vyr. Komiteto 
narys ir jaunųjų lietuvių krikšč. demokra 
tų atstovas, spalio 14-15 d.d. Lucerne daly 
vavo šios Unijos Vyr. K-to posėdžiuose, o 
š.m. sausio 6-7 d.d. Baarn . (Olandijoje). 
Vidurio Europos Krikšč. Demokratų Uni
jos (UCDEC) Jaunimo Sekcijos Vyr. Ko 
miteto posėdžiams jis vadovavo vasario 
15 d. Paryžiuje. ’

LIETUVIŲ MOTERŲ KOMITETĄ PRIE 
PASAULIO MOTINŲ S-DŽIO šiuo metu 
sudaro S. Jokubauskaitė-Pagnier — pirmi 
ninkė, J. Mačiukaitė-Matore — sekretorė, 
E. Tur.auskienė — iždininkė ir D. Kučins- 
kaitė-Japy — narė. Lietuvių Moterų Komi 
tetas prie PMS sėkmingai pasirodė gruo
džio 11-12 d.d. Paryžiuje įvykusiame Pa
saulio Motinų Sąjūdžio kermošiuje su lie 
tuvišku stendu, kuriame labai skoningai ir 
su dideliu kruopštumu surinkti buvo ir iš 

statyti lietuvių liaudies meno dirbiniai ir 
Liet. Mot. Komiteto narių paruošti rank
darbiai. Kermošiaus metu uoliai ir mielai 
talkininkavo B. Venskuvienė, stud. F. Pa 
belionytė, D. Eidimtaitė, A. Martinkaitė.

(Pr.L.ž.)

ROMAS KINKA

LIŪDNA GIESMĖ

Esu vienas
Kaip sala.
Bangos plaka mano kojas, 
Audros drasko mano plaukus. 
Saulė dega, ir aš trokštu, 
Lietus lyja, lyja daug, per daug.

Elementai graužia kūną.

Sunku, verkiu, ašaros nukrinta 
(Bangos plaka mano kojas), 
Gyvenu...

Esu vienas
Lyg sala.

KAM LITERATŪROS PREMIJA?

Amerikoj skelbiama visa eilė literatū
ros konkursų. Tarp jų Lietuvių studenčių 
korporacijos „Giedra“, kartu su tos korpo 
racijos vyresniosiomis, skelbia romano 
konkursą. Premija 1000 dol.

Romano herojus turi būti teigiamo cha
rakterio lietuvė moteris. Pageidautina, 
kad būtų sukurtas idealus dvasinis ir fizi 
nis lietuvės moters tipas.

Kūriniai priimami iki 1963 m. rugsėjo 1 
dienos.

Kailiniuoti poilsiautojai Palangoje

(E) Šiais metais Palangos sanatorijos 
„Palanga“ ir „Banga“ savo sezoną pradė
jo sausio mėnesį. Šiuo metu ten ilsisi 75 
žmonės. Vilniaus radijo pranešimu, daugu 
ma poilsiautojų turi dėvėti kailinius, bet 
norinčių pasinaudoti sanatorijų paslaugo
mis yra nemaža. Tai aiškinama tuo, kad 
vasaros metu gauti kelialapį į Palangos 
sanatorijas yra sunku. Sekančiais metais 
sanatorijos Palangoje veiks ištisus metus.

Paįvairinti Vasario 16 dienos iškilmių 
programai Stp. Vykintas scenai paruošė 
pagal J. Daumanto „Partizanus“ trijų pa
veikslų vaidinimą „Pušelės sužieduo
tuvės“.

Vakare gimnazijos rūmų salėje susirin
ko gausus būrys žiūrovų, vieni nekantriai, 
kiti skeptiškai žiūrėdami į scenos už
dangą.

Pirmasis paveikslas, kartu ir veikalo 
ekspozicija, rodė partizanų būstinę. Dide
lis, susimąstęs partizanų štabo viršinin
kas (O. Kušneraitis), kampe Lietuvos tri
spalvė, ant stalo įspūdingas šautuvas — 
visa tai žiūrovui rodė veikalo rimtumą, 
nors kai kurie jaunesniųjų negalėjo sulai
kyti juoko, matydami štabo viršininką rū
kantį pypkę prieš susirinkusią mokytojų 
kolegiją.

Pušelė ir Mažvydas (R. Tamošaitytė 
ir R. Baliulis) — abu ryžtingi partizanų 
veikėjai ne tik žodžiais, bet ir galvosena, 
žvilgsniais bei gestais, nusprendžia susi
žieduoti, iškelti puotą, sukviesti Marijam
polės miesto K. P. viršininkus, juos pri
girdyti, pagaliau likviduoti ir tokiu būdu 
išvalyti apygardą nuo komunistinių ele
mentų.

Antrojo paveikslo scenoje susirinko įdo 
mių tipų galerija: smalsi, vyriška Karve- 
liūtė (Ž. Vykintaitė), kuri savo raudonu
mą pabrėžė dideliu raudonu kaspinu, Sau
lutė (E. Kelerytė), narsiai pripildama K. 
P. sekretoriui Bakevičiui (T. Jakumaitis) 
darbo. Žydelis (R. Rožaitis) savo „Ui, ui“ 
stiklą, taip prisidedama prie partizanų 
juokino žiūrovus, o Albina, komunistų ko
ketė, su Čistiakovu (P. Byrmanas) pade
monstravo, kaip tarybinėj sovietų santvar 
koj kultivuojama meilė. Daug kartų skam 
bėjo triukšmingas ironiškas „Tegyvuoja“ 
Leninui, Stalinui ir Paleckiui, tačiau ty
liai, partizanų iniciatyva, buvo paskirtas 
tostas ir Lietuvai.

VII klasės mokiniai, D. Lukšaitytė ir T. 
Jakumaitis, taip puikiai suvaidino komu
nistinius girtuoklius, jog auditorijoj kilo 
įtarimas, kad bonkose esama ne vandens, 
o tikros rusiškos vodkos.

Partizanai tačiau nerimavo, dalijosi 
brauningais ir su panieka žiūrėjo į girtus 
svečius, kuriuos pagaliau ir sušaudė.

Trečiasis paveikslas vėl rodo pirmąjį 
vaizdą. Sužeistos merginos prisiekia tar
nauti Lietuvai — taip baigiasi vaidi
nimas.

Nežiūrint to, kad vaizdai kartais buvo 
labai juokingi, niekas iš žiūrovų negalėjo 
pamiršti, kad čia vaizduojamas tikras tra 
giškas įvykis. Tai, ką mes pažinojom vien 
tik iš pasakojimų, knygų, tėvelių prisimi
nimų, dabar, Stp. Vykinto dėka, matėme 
gyvai atvaizduota. Čia reikia ir paminėti 
dail. A. Krivicką, kuris peprastom prie
monėm sukūrė gerą scenovaizdį.

Apskritai galima pritarti gimnazijos di
rektoriaus Dr. Gronio pabaigos žodžiams, 
kuris, be kitko, sakė: „Pas mus auga ta
lentai!

Linkėtina, kad mūsų mokiniai ir ateity
je įrodytų sau ir kitiems, ką jie gali!

E. šverinaitė

P^aSeKMADIENIO/

GAVĖNIA
Pelenų dieną kunigas, berdamas ant ti

kinčiųjų galvų pelenus primena: „Atsi
mink. žmogau, kad dulkė esi ir į dulkę pa
virsi“. Tai įžanga į gavėnią, kuri savo gi
liąja prasme yra skirta atsinaujinti malo
nės gyvenime. Dulkė ir malonė, atrodo,_ 
nedaug turi tarpusavio giminystės. Ta
čiau gavėnioje abi tos sąvokos sustoja la
bai arti viena kitos. Dulkė ir malonė tai 
žmogaus pilnatvės išraiška. Iš vienos pu
sės, žmogus yra tiktai dulkė, labai nereikš 
minga ir nesavarankiška būtybė. Būtybė, 
atsiradusi be savo noro ir prieš savo norą 
išnykstanti. Medžiaga ,palenkta visokiau
sioms įtakoms, medžiaga, nuolatos besikei 
čianti, medžiaga irstanti, skubanti sunyk
ti. Iš kitos pusės, žmogus amžinojo Dievo 
vaikas, skirtas malonės gyvenimui. Būty
bė, gavusi pradžią betarpiai iš amžinojo 
Dievo ir skirta amžinai gyventi Dievuje. 
Būtybė laisva, pati apsprendžianti savo 
tikslus ir priemones jiems atsiekti, są
moningai siekianti tobulumo, trokštanti 
nemirtingumo. Abidvi šios savybės — 
praeinamumas ir amžinumas — žmoguje 
susijungia į vientisą vienumą. Poetas 
Mykolas Vaitkus labai taikliai pavadina 
žmogų „Nušvitusia dulke“.

Savaime suprantama, kad, gyvenant že
mėje, žemiškoji prigimtis akivaizdžiau ap 
sireiškia už dieviškąją, o‘kartais šią ir vi 
siškai nuslopina, padaro visai neatpažįsta 
ma, tartum iš viso netikra ir neegzistūS" 
jančia. Tiek daug medžiaginių reikalų, ir 
jie visi tokie svarbūs, tiesiog gyvybiniai. 
Kiekvienam jie tokie suprantami, savi, ne 
atidėliotini, nepakeičiami. Tokie patrauk 
lūs malonumai, kurie kūniškai jaučiami, 
tokie viliojantys džiaugsmai, kurie apčiuo 
piamai išgyvenami! Šias žmonių nuotai
kas turi Bažnyčia prieš akis, kai gavėnios 
pradžioje primena savo tikintiesiems jų 
kūniškosios prigimties praeinamumą. Ga 
vėnios metu Bažnyčia nori ypatingu pri
mygtinumu kreipti žmonių dėmesį į jų 
dieviškąjį pašaukimą. Ji nori parodyti, 
kad verta yra atsižadėti praeinančiųjų da 
lykų dėl amžinųjų. Ji nori paskatinti žmo 
gaus protą atskirti svarbius dalykus nuo 
šalutinių, būtinus nuo atsitiktinių, pasilie 
kančiuosius nuo pareinančiųjų. Ji siekia 
pakreipti žmogaus laisvąją valią pasirink 
ti tai, ką protas pažino kaip vertesnį, 
kaip būtiną, kaip amžiną. Gavėnios metu 
Bažnyčia nori pakviesti žmones tikrajam 
atsigaivinimui, dvasinio gyvenimo atsinau 
jinimui, pilnutiniam malonės gyvenimui. 
Malonės gyvenimui, prie kurio, kaip būti
nos sudėtinės dalys, priklauso dieviško
sios dorybės: veiklus tikėjimas, pasiauko
janti meilė ir nepalūžtanti viltis. Malonės 
gyvenimui, prie kurio priklauso sąmonių 
gas pareigingumas, Dievui paskirtas darbš 
tumas, iš Dievo rankos nuolankiai priim
ta kančia. Gavėnios metu Bažnyčia kvie
čia tikinčiuosius uoliau naudotis pagrindi
nėmis dieviškojo gyvenimo žmoguje ugdy 
mo ir palaikymo priemonėmis — sakra
mentais. Ypač atgailos sakramentu, kuris 
prikelia sielą malonės gyvenimui, ir švč. 
Sakramentu, kuris maitina dieviškąją gy
vybę. „Broliai: Mes raginame jus neimti 
Dievo malonės veltui. Nes jis sako: Aš iš
klausiau tave malonės metu ir išganymo 
dieną tau padėjau. Štai dabar malonės me 
tas, štai dabar išganymo diena!“ (2 Kor 
6,1-2).

Kun. Bronius Liubinas
PAMALDOS
NOTTINGHAM — kovo 11 d., 12.15 vai. 
ROCHDALE — kovo 25 d., 11.30 vai. 
STOKE-on-TRENT — kovo 11 d., 12 vai.,

Tunstall parapijos bažnyčioje, kurias 
gal paskutinį kartą laikys kun. A. Kaz
lauskas.

COVENTRY — kovo 11 d., 11 vai., St. Eli 
zabeth.

LEICESTER — kovo 18 d., 12 vaL, 72, Me
re Rd.

STROUD — kovo 18 d., 12 vai., Beeches 
Green.

GLOUCESTER — kovo 17 d., 11.45 vaL
St. Peter.
Pamaldos bus su gavėnios pamokslais 

ir velykine išpažintimi.
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LIETUVOS RYŽTAS IR LIUDIJIMAS N. Zelandijos padangėje
PLB Vokietijos Kr. Valdybos pirminin

kas kun. Bronius Liubinas, atidarydamas 
Kr. Valdybos surengtą Vasario 16-tosios 
minėjimą Stuttgarto Dainų Halėje, sekma 
dienj, vasario 18 d., su pagrindu galėjo 
džiaugtis, nes gražiojoje Mocarto vardo 
salėje buvo susirinkę daugiau kaip 500 
svečių, jų tarpe eilė žymių V. Vokietijos 
valstybės ir bažnyčių pareigūnų, įvairių 
kitų draugingų tautų atstovų ir daug lie
tuvių iš daugelio net tolimų Vokietijos 
vietovių. Savo sveikinimo žodyje jis su
minėjo Dr. Gurk, Baden-Wuerttenbergo 
parlamento prezidentą, viceministerį 
Schwartz, atstovaujantį Baden-Wuertten
bergo krašto Ministrui Pirmininkui ir vi
sai vyriausybei, Herbert Czaja, Federali
nio Parlamento narį Bonoje, prel. Dr. 
Hufnagei. Rottenburgo vyskupo įgaliotinį, 
direktorių Laimons P. Pavuls, Pasaulinės 
Liuteronų Sąjungos atstovą, buv. ministrą 
R. Liepinš, latvių atstovą. Juku Pent, estų 
atstovą, kan. J. Janusz, lenką, D. Kosmo- 
wicz, baltarusių Centrinės Tarybos įgalio
tinį, magistrą Adolfs Šildę, Baltų Draugi
jos vicepirmininką, ukrainiečių, vengrų ir 
kitų tautybių atstovus. Iš lietuviškųjų 
institucijų buvo atstovaujama: VLIKo 
VT jos pirmininko Jono G'.emžos ir Dr. 
P. Karvelio, Katalikų Sielovados Vokieti
joje jos direktoriaus tėv. Alfonso Berna- 
tonio, Vasario 16 Gimnazijos jos direkto
riaus kun. Dr. Lado Gronio, eilės mokyto 
jų ir mokinių, lietuviškieji LS daliniai ry
šių karininko inž. J. Augustaičio ir kuopų 
vadų J. Matulaičio ir J. Venckaus su ne
mažu skaičiumi kuopų narių. Šalia lietu
vių iš vietinės Stuttgarto apylinkės, į mi
nėjimą atsilankė apie 30 asmenų grupė iš 
tolimojo Kaiserslauterno (apie 220 km), 
apie 10 asmenų iš Uhlerborno (taip pat 
apie 220 km), apie 10 asmenų iš Rastatto, 
mažesnės grupės iš Muensterio prie Die- 
burgo, Muencheno, Memmingeno, Hechin- 
geno ir daugelio kitų V. Vokietijos vieto
vių, siekiant iki 300 km nuotolio. Iš Hei
delbergo buvo atvykęs gražus būrelis stu
dentų, JAV-bių lietuvių. Be pirmininko, 
dar dalyvavo Kr. Valdybos nariai: Simo
naitis, Stankaitis ir Šukys.

Iš vokiečių tarpo sveikinimo žodžius ta
rė Baden-Wuerttenbergo parlamento pre
zidentas Dr. Gurk, Baden-Wuerttenbergo 
vyskupo atstovas prel. Dr. Hufnagei. Kal
bėjęs krašto vyriausybės vardu Schwartz 
pabrėžė, kad Vokietijos vyriausybės 
sluoksniai noriai remia lietuviškąją veik
lą ir yra pasiryžę visomis įmanomomis 
priemonėmis Vokietijoj gyvenantiems lie
tuviams pagelbėti išlikti lietuviais ir puo
selėti lietuviškąją kultūrą. Jis priminė 
vokiečių teikiamąją pagalbą Vasario 16 
Gimnazijai ir pažadėjo, kad ateityje toji 
pagalba dar suintensyvėsianti. Iš kitų tau 
tybių tarė sveikinimo žodį buv. ministras 
R. Liepinš latvių vardu, Juku Pent Estų 
Centrinio Komiteto vardu ir lenkas kan. 
Juliusz S. Janusz. Jie visi trys savo kalbas 
užbaigė lietuviškuoju: tegyvuoja laisva 
ir nepriklausoma Lietuva!

Krašto Valdybos pirmininkas savo ati
daromajame žodyje vokiečių kalboje pa
reiškė lietuvių ryžtą siekti Nepriklauso
mybės ir jų pareiga skelbti laisvajam pa
sauliui Lietuvai daromąją skriaudą, o 
taip pat laisvajam pasauliui priminti grės 
mę susilaukti to likimo, kurį kenčia Lie
tuva. Jis padėkojo Vokietijos vyriausybei 
už palankumą ir paramą lietuviškiesiems 
reikalams, ypač Vasario 16 Gimnazijai. 
Taip pat pareiškė lietuvių užuojautą Saa- 
ro krašto kasyklų nelaimės aukoms ir nu- 
kentėjusiems nuo siaubingojo potvynio š. 
Vokietijoje, ypač Hamburge. Kalbėdamas 
lietuviškai, Kr. Valdybos pirmininkas pa
reiškė pagarbą dar gyviems Vasario 
16-sios signatarams, pagerbė minėjime da 
lyvaujančius Nepriklausomybės kovų sa
vanorius kūrėjus ir paprašė visų susirin
kusiųjų susikaupimo minute pagerbti vi
sus žuvusiuosius kovose už Lietuvos lais
vę. Toliau skatino išlikti lietuviais ir vie
ningom jėgom, įsijungus į bendruomeni
nes organizacijas, siekti laisvos ir nepri
klausomos Lietuvos.

Pagrindinę paskaitą laikė Vokiečių-Lie 
tuvių Sąjungos pirmininkas Dr. Hermann 
Josef Dahmen, kuris labai daug prisidėjo 
prie viso minėjimo parengimo. Jis iškėlė 
lietuvių tautos senumą, pabrėžė senosios 
Lietuvos valstybės galybę ir reikšmę anais 
laikais ir patvirtino lietuvių tautos šventą 
teisę į laisvą ir nepriklausomą valstybinį 
gyvenimą. Paskaitininkas, pats iš profe
sijos būdamas kultūrininkas — muzikas, 
kiek ilgiau ir išsamiau apsistojo prie gra
žiųjų lietuvių dvasios savybių apibūdini
mo, ypač išryškindamas lietuviškosios 
liaudies dainos grožį ir jos reikšmę kitų 
kraštų, o ypač vokiečių liaudies dainai ir 
apskritai dainos kultūrai.

Minėjimo programa buvo padalyta į 
dvi dalis. Pirmojoje buvo pasakytos visos 
minėtosios kalbos. I įdomų vientisą vie
netą jos buvo supintos lietuviška muzika 
ir liaudies dainos solo. Pačioj pradžioj ir 
pabaigoj dalyviai turėjo progos išgirsti 
Stasio Vainiūno kompozicijas styginiam 
kvintetui (op. 25,1, Allegro moderato ir 
IV, Allegro), išpildytas Heinz Berndt ir 
Josef Schumann—smuikas, Walter Hent

CENTRINIS VASARIO 16—TOSIOS MINĖJIMAS V. VOKIETIJOJE

schel ir Dieter Brachmann — violoncello 
ir Manfred Gutscher — pianinas. Solistė 
Marija Panse-Simaniūkštytė, akomponuo- 
jant Manfred Gutscher, padainavo 6 lie
tuvių liaudies dainas: St. Šimkaus Kur 
bakūžė samanota; A. Kačanausko Mano 
gimtinė; J. Gruodžio Visur tyla. Trys 
paskutinės jos dainos buvo dienos paskai
tininko Dr. H.J. Dahmen: O tai dėkui mo
čiutei; Vai pūtė, pūtė šiaurys vėjelis ir 
Vai, kas sodai, do sodeliai. Solistė publi
kos buvo šiltai sutikta ir dar papildomai 
sudainavo „Šalia kelio vieškelėlio gyveno 
šaltyšius“. Pirmoji dalis buvo užbaigta 
Tautos Himnu.

Antrajai daliai vadovavo Vasario 16 
Gimnazijos mokytoja aktorė Eliza Gedi- 
kaitė. Įžangoje ji padeklamavo B. Braz
džionio. Lietuva iš tolo. Toliau sekė tau
tiniai šokiai, meniškas skaitymas, dekla
macija. Vasario 16 Gimnazijos mažųjų ir 
didžiųjų šokėjų grupės keturiais išėjimais 
sušoko 10 šokių. Mažosios: Žilvitis, Noriu 
miego, Kalvelis ir Polkutė (ją šoko dvi 
mergytės). Didieji: Jonkelis, Oželis, Kepu 
rinė, Kubilas, Lenciūgėlis ir Malūnas. 
Kiekvienas šokis vertai susilaukė entu
ziastingų visos publikos katučių. Grakšti 
ir simpatinga šokėjų laikysena išpirko ir 
vieną kitą smulkią klaidelę. Garbės sve
čiai klausė, ar Vasario 16 Gimnazijoje yra 
ir baleto mokykla... Tautinių šokių moky 
toja yra E. Tamošaitienė-Gedikaitė. Stip
riais prožektoriais apšviestoje scenoje ne
paprastu grožiu išsiskleidė naujieji mer
gaičių tautiniai rūbai, gražiai pasiūti 
kruopščiomis ponių H. Motgabienės ir I. 
Krivickienės rankomis.

Didelio publikos įvertinimo susilaukė 
Stuttgarto teatro aktorius Harald Bender, 
meniškai perskaitęs Nelės Mazalaitės Il
gesio legendą ir 4 lietuvių autorių eilėraš
čius vokiškai. Su dideliu gyvumu ir iš
raiškingumu Eliza Gedikaitė padeklama
vo Maironio baladę Čičinską. Nors dalis 
publikos tą pačią aktorės deklamaciją 
girdėjo jau ne pirmą kartą, tačiau visi 
klausytojai buvo riste pririšti jos dekla
macijos spalvingumo ir, jai nutilus, pra
pliupo nesulaikomomis katutėmis.

Ir šiaip jau graži Mocarto vardo salė, 
su dideliu skoningumu* papuošta pagal 
Vasario 16 Gimnazijos inspektoriaus ir

VASARIO 16 ŠVEICARIJOJE
Šveicarijos Lietuvių Bendruomenė šiais 

metais Vasario 16 minėjimą vėl suruošė 
su latvių ir estų bendruomenėmis kartu 
Ziuriche.

šventė, kaip įprasta, prasidėjo lietuviš
komis pamaldomis. Kadangi mūsų klebo
nas Dr. Navickas serga, pamaldas atlaikė 
ir pernoksią pasakė kun. J. Junaitis. Savo 
nuoširdžfiame pamoksle lietuvius ragino 
neprarasti dviejų svarbių lietuviškų savy
bių: vaišingumo ir lietuviško nuoširdumo. 
Lietuviai, kur jie bebūtų, puoselėdami tas 
dvi savybes, savaime kovoja prieš komu
nizmą, nes komunizmas, siekdamas vien 
tik savo materialinių tikslų, šitas dvi lietu 
viškas savybes neigia ir prieš jas net ko
voja.

Po pamaldų įvyko metinis Bendruome
nės susirinkimas, kurį sklandžiai pravedė 
Dr. Augevičius.

Bendruomenės Valdyba sekantiems me
tams buvo vėl perrinkta ta pati: pirm. Dr. 
A. Kušlys, vicepirm. Dr. J. Steponavičius, 
sekrt.-kasin. Dr. P. Radvila, vald. narys 
Dr. A. Hoferis.

Šveicarijoje veikiąs Šveicarų-Latvių-Lie 
tuvių Fondas irgi persiorganizavo. Mes 
visi tikimės, kad šis fondas ateityje bus 
pajėgus tinkamai išvystyti karitatyvinę 
veiklą. Iš lietuvių šio fondo valdyboje yra 
šie asmenys: kasininkas Dr. P. Radvila, 
sekretorius J. Jakaitis, revizorius Dr. A. 
Hoferis, valdybos nariai Dr. J. Steponavi 
čius ir Dr. A. Kušlys.

1 vai. Lietuvių, Latvių ir Estų Bendruo 
menės susirinko Kongresshauše bend
riems pietums. Šventės kalbėtojas buvo 
Dr. H. Fleig, šveicarų laikraščio „Zuer- 
cher Woche“ redaktorius ir žurnalistas. 
Dr. Fleig savo paskaitoje „Die baltischen 
Voelker ir der heutigen Weltpolitik“ pa
teikė daug įdomių ir naujų idėjų. Pabalti 
jo kraštai per paskutiniuosius metus ru
sams įgijo kitą reikšmę, arba nustojo savo 
vertės, kadangi Sovietų imperijos indus
trializacija grupuojama vis labiau j rytus. 
Kariniu atžvilgiu, išsivysčius atominiams 
ginklams, Pabaltijys taip pat nustojo savo 
strateginės reikšmės. Rusų veržimasis ir 
laikymasis Pabaltijyje.' kaip kalbėtojas iš 
savo daugelio kontaktų su rusų žurnalis
tais gali patvirtinti, yra grynai naciona- 
listinis-imperialistinis. Dr. Fleigo nuomo
nė, kad rusų jaunimas pamažu turės su
prasti laisvės nedalomumą visoms tau
toms, buvo mažai įtikinantis ar bent smar 
kiai diskutuotinas. Taip pat jo nuomonė, 
kad iš Vakarų mums nėra ko tikėtis, gal 
būt teisinga, bet evoliucijos keliu pasiekti 
Pabaltijui laisvę, bent dabartinėmis sąly 
gomis. atrodo nelabai įtikinamai.

Pobūvio meninę dalį praturtino visos 
trys bendruomenės pagal savo išgales.. Es 

meno mokytojo Alfonso Krivicko projek
tą. Jis pats su poros mokinių pagalba at
liko ir patį konkretų puošimo darbą.

Nors visa minėjimo programa užtruko 
netoli keturių valandų, tačiau ir savie
siems ir svetimiesiems tas laikas praskri
do nepaprastu lengvumu. Pabaigos žodyje 
Kr. Valdybos pirmininkas, pakvietęs į 
sceną programą išpildžiusius Vasario 16 
Gimnazijos moksleivius su jų mokytoja, 
nurodė į juos, kaip į gyvą Lietuvos prisi
kėlimo simbolį ir laidą. Jis, pasinaudoda
mas ta proga .pareiškė nuoširdžią padėką 
visiems Vasario 16 Gimnazijos rėmėjams, 
ypač JAV-bių ir kitų kraštų lietuviams. 
„Kol lietuviškasis jaunimas lietuviškai 
meldžiasi ir lietuviškai kalba, kol dainuo
ja lietuviškas dainas ir šoka tautinius šo
kius, tol Lietuvos padėtis nėra beviltiš
ka“, baigė PLB Vokietijos Krašto Valdy
bos pirmininkas.

Minėjimo išlaidoms padengti tikimasi 
gauti paramą iš vokiečių vyriausybės. 
Programą išpildžiusiems Vasario 16 Gim
nazijos moksleiviams pietus ir vakarienę 
finansavo Rottenburgo vyskupija.

Uhlerborn
4204 LS lietuvių kuopoje Nepriklauso

mybės Atgavimo sukaktis buvo paminėta 
vasario 16 d. iš ryto. Pamaldas atlaikė ir 
pamokslą pasakė kun. Br. Liubinas toj 
pat patalpoj, kurioj betarpiškai sekė ir 
akademinė minėjimo dalis. Atidaromąjį 
ir sveikinimo žodį tarė kuopos vadas kpt. 
Jz. Matulaitis. Paskaitą laikė savanoris 
kūrėjas ats. pik. Itn. Viktoras Sutkus. Me
ninėje dalyje nesirodė kuopos narys veng
ras Herpai su smuiku ir kuopos sanitaras 
Vyt. Pundzevičius sti vargonėliais. Pabai
goje dai’ buvo pasiklausyta lietuviškų 
plokštelių muzikos.

Schwetzingen
8591 LS lietuvių kuopoje Nepriklauso

mybės Atgavimo sukaktis buvo paminėta 
vasario 16 d. vakare. Pamaldas atlaikė 
kun. Br. Liubinas. Antrąją minėjimo dalį 
pravedė kuopos vadas kpt. Jonas Valiū
nas. Paskaitą laikė savanoris kūrėjas ats. 
pik. Itn. Viktoras Sutkus.

tų smuikininkė Aumere atliko du estų 
kompozitorių kūrinius. Latvis Karlis Bau 
ers padainavo latvių dainų. Iš lietuvių pu 
sės pasirodė J. Stasiulienė su savo tauti
nių šokių grupe. Poniai Stasiulienei tenka 
ypatinga padėka, nes jos šokių grupę, 
12 jaunuolių ir mergaičių, sudaro visi švei 
carai, bet, vadovaujami Stašiulienės, ne 
tik įsigijo lietuviškus kostiumus, bet ir pa 
siekė aukštą meninį lygį.

Visas subuvimas praėjo geroje ir paki
lioje nuotaikoje. Šveicarijoje nėra taip jau 
paprasta, kad per šimtą pabaltiečių susi
rinktų bendrai šventei.

Pasibaigus bendrai programai, jaunimas 
dar ilgai dainavo, o vėliau 
grupėmis pasilinksminimas 
riuose Ziuricho lokaluose.

mažesnėmis 
tęsėsi įvai- 

A.K.

NEPRIKLAUSOMYBĖS

MINĖJIMAS PARYŽIUJE
Paryžiaus lietuvių kolonija Lietuvos 

Nepriklausomybės Šventę paminėjo iškil
mingu susirinkimu, kurį sukvietė Lietu
vių Bendruomenės Valdyba vasario 18 
dieną. Susirinkime, kurį atidarė Valdybos 
pirmininkas kun. J. Petrošius, atitinka
mas kalbas pasakė min. S. Lozoraitis ir 
garbės konsulas H. Dulby. Po susirinkimo 
buvo meninė dalis, kurioje A. Mončiaus ir 
B. Venckuvienės vadovaujama lietuvių 
studentų bei studenčių grupė šoko liau
dies šokius. F. Pabilionytė, kuri taip pat 
buvo programos vedėja, ir Z. Mikšys skai
tė Maironio eilėra5čius ir Vienuolio pro
zą. Ona Pagnier skambino fortepionu De
bussy ir Mozartą.

Lietuvos ministeris Prancūzijoje ir V. 
Lozoraitienė Lietuvos Nepriklausomybės 
šventės proga vasario 16 dieną suruošė 
Paryžiuje priėmimą, į kurį atsilankė Už
sienio Reikalų Ministerijos valdininkai, 
parlamento nariai ir senatoriai, mums 
draugingų kraštų diplomatai, gausūs poli 
tikai, profesoriai ir rašytojai. Svečių tar
pe buvo Estijos ir Latvijos ministerial 
K. Pusta ir O. Groswald ir lenkų ambasa
dorius K. Morawski su žmonomis, Pary
žiaus Arkidiocezijos atstovas, Europos Ta
rybos atstovas, Prancūzijos Radio ir Tele
vizijos vadovybė, ANCE delegacijos ir 
Laisvosios tarptautinės Mokslų Akademi
jos nariai. Priėmime dalyvavo Pasiuntiny 
bės Patarėjas prof. J. Baltrušaitis, pik. 
J. Lanskoronskis, Pasiuntinybės sekreto
rius A. Liutkus su žmonomis ir Lietuvos 
garbės konsulas H. Dulby, o taip pat Pa
ryžiaus lietuvių kolonija su Bendruome
nės Tarybos pirmininke S. Jokubauskaite- 
Pagnier ir Valdybos pirmininku kun. J. 
Perošium priešaky.

ZELANDIJOS STUDENTAI PASMERKIA 
SOVIETŲ IMPERIALIZMĄ 

PABALTIJYJE
Vasario mėn. pradžioje Curious Cove 

įlankoje baigėsi Naujosios Zelandijos uni
versitetų studentų kongresas, sutraukęs 
rekordinį skaičių dalyvių ir eilę įžymių 
kalbėtojų, jų tarpe Amerikos ambasado
rių Akers.

Kongresas priėmė apie 20 (daugiausia 
tarptautinio pobūdžio) rezoliucijų, jų tar
pe ir šitokią, pateiktą kongrese dalyvavu
sio lietuvio studento: „Šis kongresas giliai 
apgailestauja sovietų tebetęsiamą Lietu
vos, Latvijos ir Estijos okupaciją ir rusifi 
kaciją ir kreipiasi į Sovietų Sąjungos vy
riausybę, kad būtų atitrauktos jos kari
nės pajėgos ir administracinis aparatas, 
idant laisvo apsisprendimo teisė ir Jung
tinių Tautų Chartos principai galėtų būti 
pritaikyti lietuvių, latvių ir estų tautoms 
Jungtinių Tautų Organizacijos priežiūro
je“. Šios rezoliucijos turinys bus pateiktas 
Sovietų Sąjungos atstovybei Wellingtone.

Daugumas vietinių studentų domėjosi 
dabartine Lietuvos padėtimi ir pareiškė 
solidarumą kenčiančiai lietuvių tautai; ki 
ti teiravosi, kaip jie galėtų prisidėti prie 
Lietuvos išlaisvinimo.

VASARIO 16—TOS MINĖJIMAS 
AUCKLANDE

Lietuvos Nepriklausomybės šventės mi
nėjimą Aucklande surengė vietinė Lietu
vių Bendruomenės apylinkės valdyba va
sario 17 d. Cresta kavinėje. Apylinkės pir 
mininkas A. Pinkus atidarė minėjimą. 
Paskaitą apie Dr. Basanavičių skaitė agr. 
Č. Liutikas, išryškindamas jo svarią ir 
plačią įtaką lietuvių tautiniam atgimi
mui, pasibaigusiam nepriklausomos Lietu 
vos valstybės atstatymu. Paskaitininkas 
prilygino Dr. Basanavičių prie šventraš
čio Dovydo kuris išėjo kovon prie baisųjį 
Galijotą ir laimėjo. Basanavičiaus pradė
toji Aušra buvo tarsi sniego gniūžtelė, ku 
ri, riedėdama laiko tėkmė, tapo didele jė
ga, prikėlusią kai kieno mirti nurašytą
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TOLIMOJI AMERIKA
NEPRIKLAUSOMYBĖS SUKAKTIS

Visame laisvame pasaulyje lietuviai pri 
siminė Vasario šešioliktąją ir šią bran
gią sukaktį atšventė tinkamais minėji
mais. Jungtinėse Valstybėse šie minėjimai 
būna daug reikšmingesni, nes čia ir vieti
niai politikai prisideda prie pagerbimo. 
Nesinori būti ciniku, tačiau galimas daik
tas, kad ir mūsų skaičiai Amerikos mies
tuose ir atskiruose rinkiminiuose distrik- 
tuose prisideda prie šitokio kai kurio se
natoriaus ar kongresmano entuziazmo. 
Vienoje vietoje sutraukti gausūs būriai su 
daro jau politinę jėgą, su kuria skaitoma
si. Aišku, yra šimtai mūsų bičiulių, kurie 
mums padeda, prie mūsų rūpesčių priside 
da be jokio išskaičiavimo, be pašalinio 
motyvo, grynai iš širdies. Panašiai, kaip 
ir tie svetimieji kituose kraštuose, kaip 
Italijoj, Anglijoj ir kitur, kur lietuvių ma
žai gyvena ir jie mažiau tereiškia. Ameri
koje gi lietuviai yra balsuotojai, kurie vie 
nam ar kitam politikui už gerą darbą ar 
tinkamą žodį gali užmokėti rinkimų metu, 
ar gali jį nubausti, neduodami savo balsų.

Gal todėl (toks susidaro įspūdis) mūsiš 
kiai nelabai ir džiūgauja dėl gražių lin
kėjimų ar kalbų. Pamini, žinoma, spaudo
je, gražiai padėkoja, bet labai nesikarš- 
čiuoja dėl vienos ar kitos kalbos kokias 
dideles išvadas darytis. Naujai Amerikon 
atvykusiam toks santūrumas kiek keistas 
atrodo, bet vietiniai čia jau pripratę ir 
prie kongresmanų gražių žodžių ir prie 
audiencijų pas prezidentus.

Šiais metais prezidentas Kennedys pri
ėmė mūsų dvidešimt žmonių delegaciją ir 
su ja nusifotografavo. Buvo jam įteiktas 
memorandumas, pristatyti žymieji mūsų 
vyrai, pasisveikinta su kiekvienu ir išklau 
syta prezidento žodžių. Kongrese ir Senate 
pasakyta daug Lietuvai palankių kalbų. 
Lietuviai kunigai ten ir maldas sukalbėjo 
už Lietuvą. Didžiausias ir svarbiausias 
laikraštis „New York Times“ sukakties 
proga išsispausdino ilgą vedamąjį straips 
nį. Čikagos burmistras Dalys atskira pro
klamacija paskelbė vasario 16 — Lietu
vos Diena. Sekmadienį vasario 16 minėji
mą atliko ir patys čikagiečiai lietuviai. 
Prie paminklo Jaunimo Centro sodelyje 
buvo žuvusiems pagerbti padėtas vaini
kas. Didelėje Šv. Kryžiaus bažnyčioje vys 
kūpąs V. Brizgys laikė iškilmingas mišias. 
Kazimieriečių mokyklos salėje buvo iškil
mingas minėjimas, kuriame pagrindinis 
kalbėtojas buvo Indianos kongresmanas 
Ray Madden. Minėjimą sudarė oficialioji 
dalis — vėliavų įnešimas, himnai, maldos 
ir kalbos, rezoliucijos ir proklamacijos, ir 
meninė dalis, kurią atliko „Dainavos“ an
samblis ir solistai A. Brazis ir M. Krip- 
kauskienė. Dirigentai: Algis Šimkus ir 
Stepas Sodeika.

Nėra didelio entuziazmo gražiai ir smul 
kiai aprašinėti tuos šios šventės įvykius 
todėl, kad įprastinis mūsiškis pasipešioji- 
mas vėl iškėlė savo raguotą galvą. Viskas 
prasidėjo dar savaitę prieš delegacijos 
vykimą į Vašingtoną. Delegacijos priėmi
mą išrūpino pašalinis asmuo, nesusijęs su 

lietuvių tautą gyvenimui. Buvęs Valsty
bės Teatro aktorius Petras Šimkus paskai 
tė kelis Aisčio ir Brazdžionio eilėraščius. 
Oficialioji dalis baigta Lietuvos himnu.

Deja, minėjimo rimtis, kuri buvo maty 
ti dalyvių veiduose paskaitos metu ir skai 
tant eilėraščius, greitai išnyko tuoj pat 
prasidėjusiame pasilinksminime. Tuo ren 
gėjai nuvainikavo tautinę šventę į kašdie 
nišką subatvakarį. Pasilinksminimai tin
kamu laiku pageidautini, bet jie niekuo
met neturėtų būti suplakti su paminėji
mais, dėl kurių idėjų šimtai tūkstančių 
geriausių lietuvių amžių bėgyje paaukojo 
savo gyvastį.
STUDENTAI IR LEKTORIAI VARŽOSI 

DĖL LIETUVIŲ GRAFIKOS
1960 m. lietuviai studentai ir Students* 

International draugija padovanojo po vie 
ną lietuvio dailininko grafikos kūrinį 
Aucklando universiteto bibliotekai. Gerą 
pusmetį H. Šalkausko ir T. Zikaro grafika 
puošė biblioteką, bet vieną dieną abu pa
veikslai „pradingo“. Lietuvių studentams 
buvo nepatogu klausinėti, kur nudėjote 
mūsų dailininkų paveikslus. Bet paslaptis 
paaiškėjo studentų laikraščiui „Craccum“ 
išspausdinus atvirą laišką, teigiantį, kad 
lietuvių dailininkų kūriniai „atsirado“ 
universiteto personalo svetainėje. Laiško 
rašytojas J.S.M., pasidžiaugęs, kad lekto
riai domisi ir įvertina šių dienų meną, už 
klausė, kodėl paveikslai nekaba bibliote
koje, kuriai jie buvo dovanoti ir kur stu
dentai jais galėtų pasigrožėti. Laiškas bai
giamas šūkiu: „Studentai, vienykitės!“

Universiteto administracijai pakako vie 
no paraginimo... Nuo šių akademinių me 
tų pradžios abu lietuvių dailininkų kūri
niai vėl puošia bibliotekos sienas. O kai 
Platonas pasidaro nesuprantamas ir Seks 
pyras nusibosta, studentų žvilgsniai nu
krypsta nuo storų knygų į žaismingas lie
tuvių dailininkų linijas paveiksluose. Na, 
ir lietuviui studentui smagiau darosi. Mes 
turime, ką parodyti, tik parodykime...

G.P.
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jokiu vadinamuoju „veiksniu“. Tai — Dr. 
P. Vileišis. „Ją (delegaciją) išrūpino tie, 
kurie nėra mūsosios politikos priešakyje, 
bet turi įtakos, energijos ir sugebėjimų 
tokiems reikšmingiems žygiams pravesti, 
surasti užtarėjų bei rėmėjų valdžios vir
šūnėse“ („Draugo“ vedamasis vasario 17 
d. „Skaudi pamoka“). Tačiau „Naujie
nos“ per kelias dienas prieš delegacijai 
vykstant paskelbė, kad Dr. Vileišis į dele
gaciją neįeina, nieko jon kviesti negali ir 
tą teisę turįs tik „Naujienų“ redaktorius 
Dr. Grigaitis, kaip Amerikos Lietuvių Ta
rybos sekretorius. Nuo čia ir prasidėjo.

Kiekvienas jautėsi varžomas per smar
kiai neišsikolioti pačios audiencijos išva
karėse, kad, ko gera, visa priėmimo idėja 
nebūtų atšaukta, tačiau „Draugas“, reda
guojamas ALT-o Pirmininko L. Šimučio, 
paskelbė patikslinimą, o po dienos „Nau
jienos“ atsiliepė su kitu paaiškinimu. Va
sario 17 dienos numeryje „Draugas“ spaus 
dinasi pranešimą iš Vašingtono apie pri
ėmimo eigą ir pamini L. Šimučio pavardę 
tris kartus, o P. Grigaičio vieną kartą. 
Tą pačią dieną „Naujienos“, aprašydamos 
priėmimą, pateikia P. Grigaičio pavardę 
keturis kartus, o L. Šimučio — du kartus. 
Be to, dukart Grigaitis paminimas, kaip 
„kalbėtojas“, ir vienąkart, kaip „ALT 
Sekretorius“. „Draugo“ (aprašyme sako
ma, kad „Pirmininkaujantis L. Šimutis 
paprašė prezidentą tarti žodį. „Naujie
nos“ atsiliepia, kad „Drauge“ buvo pa
skelbta tendencingų ir su tiesa prasilen
kiančių pranešimų“, kad „jį kviesti kalbė 
ti būtų buvęs didelis netaktas, kad prezi
dentas yra „bosas“, o ne atsilankiusieji 
pas jį svečiai“. Čia pat „Naujienos“ pra
neša, kad „kaikurie Dr. P. Vileišio pa
kviesti asmenys buvo atvykę net į Vašing 
toną, manydami, kad jie bus priimti Bal
tuose Rūmuose. Vileišis seniai buvo Balto 
jo Namo atmestas ir jo kvietimai buvo be 
jokios reikšmės“ („Naujienos“, vasa
rio 19 d. ).

Po viso šito pasiaiškinimo „Draugas“ 
nusiėmė švelnias pirštinaites ir paskelbė 
jau minėtąjį vedamąjį „Skaudi pamoka“, 
kur tarp kitko sakoma: „Šiandien reikia 
žmonių, kurie orientuotųsi politinėje pa
dėtyje, o ne trukdančių visokį darbą, ku
ris neišeina iš jų supelėjusios minties. 
Mes negalime aukoti laisvės bylos dėl už
sispyrusio atsilikimo savo pažiūrose ir gy
venimo reikalavimuose žmonių, užiman
čių pareigas, kurių jau nebepajėgia tinka
mai atlikti“. O kad būtų visiškai aišku, 
apie ką kalbama, ten dar sakoma: „Dele
gatų parinkimas negalėjo būti vieno žmo
gaus — Alto sekretorius — valios padari
nys“...

Kaip čia viskas pasibaigs, žinios nėra. 
Tur būt, kad nesibaigs. Ar pergyvens 
ALT-as šitokį „nuomonių išsiskyrimą“? 
Kokios reikšmės turės šis epizodas į toles 
nę veiklą — parodys ateitis. O visa ta er
zelynė taip ir primena Ministerio Londo
ne žodžius: „Mūsų, vyrai, problema nėra 
ta, kad mes turėtume per mažai didvyrių, 
ale, kad turime jų perdaug“.
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PRIKĄSK LIEŽUVI RAŠO J. GIRDYS

Lietuvi, prikąsk liežuvį, 
Gestapas seka mus.

Taip dainavo kaimo žmonės Lietuvoje 
vokiškosios okupacijos metu. Jie įspėjo 
vienas kitą, kad neplepėtų, ko nereikia ir 
kur nereikia.

Tos vokiškosios okupacijos metu buvau 
nugirdęs, kad mūsų pogrindžio vadovybė 
per Švediją turi ryšį su alijantais. Kartą 
buvau svečiuose ir ten sutikau buvusį 
Nepriklausomos Lietuvos Krašto Apsau
gos Ministerį gen. K. Musteikį. Pasitai
kius progai jį paklausiau:

— Sakykite, ponas generole, ar tiesa, 
kad mūsų pogrindžio vadovybė turi ryšį 
su užsieniu?

— Šio reikalo neturi teisės žinoti ir ne
turi teisės klausti, — tvirtai atsakė ge
nerolas.

Aš paraudau ir pagalvojau, kad tikrai 
gavau gerą pamoką: nereikia žinoti, ko 
nereikia.

Tai buvo tuo metu, kai visa tauta ko<- 
vojo su okupantu.

Kai majoras Gagarinas apskrido žemės 
rutulį, kartą atėjo įmonės direktorius, iš
sikalbėjome, ir paklausė:

— John, ką tu galvoji apie šį skridimą?
— Kažkas didinga, nepaprasta, — atsa

kiau. — Prasidės nauja padangių era. Tik 
ne rusas turėjo skristi, o amerikietis.

— Kodėl?
— Amerika turi mokslo žmonių, turi 

kapitalų, — atsakiau.
— O rusai? — nustebęs paklausė direk

torius.
— Rusai turi tik šnipus, — atsakiau.
— Šnipus, —• vos girdimai jis porą kar

tų pakartojo susimąstęs ir apsisukęs 
nuėjo.

Taip, rusai turi gerų šnipų. Turi jų de
šimtis tūkstančių. Visur jie įsiskverbia ir 
dirba be pertraukos. Net ir tada, kai Ni
kita buvo nuvykęs į Paryžių, į viršūnių 
konferenciją, ir prisiekinėjo, kad jis atvy
ko gryna sąžine ir švariomis rankomis, jo 
šnipai dirbo visose pasaulio šalyse, net ir 
čia — Anglijoje.

Rusai imasi įvairiausių priemonių, kad 
sudarytu reikiamą šnipų tinklą. Tačiau 
vakariečiai kartais to nesupranta. Nesu
pranta net aukštieji pareigūnai, kuriems 
patikėtos net labai didelės krašto paslap
tys. Jie kartais savo neatidumu ar plepu
mu jas išduoda. Savo plepumu padaro ža
los net ir kitiems.

Dar palyginus labai neseniai grupė žmo 
nių rengė invaziją į Castro Kubą. Vadai 
tarėsi, planavo, kaupė išteklius ir sutartą 
dieną pradėjo išsikėlimą. Bet Castro da
liniai jau laukė atvykstančiųjų su kulko
svaidžiais, tankais ir lėktuvais. Daugybė 
besikeliančių žuvo, o kiti dar ir šiandien 
sėdi Castro kalėjime.

Kažkas neprikando liežuvio.
Žmonės masėmis bėgo iš Rytų Vokieti

jos komunistinio darbo žmonių rojaus. 
Komunistinių vadų įsakymu net kinietiš- 
ka siena Berlyną aptvėrė, visu pasieniu 
pristatė stebėjimo bokštų, užminavo lau
kus. Atrodė, kad žmonės jau nebeturės 
pro kur pralįsti ir, nori ar ne, turės gy
venti rojuj.

Bet jie tunelį išsikasė ir bėgo, kaip iš 
belaisvių stovyklos, bėgo į laisvę. Bet ne
laimė. šį išsilaisvinimo kelią sužinojo kaž 
kuris korespondentas ir, kaip Daily Tele
graph rašo, paskelbė per vieną amerikie
čių žinių agentūrą. Rytų Vokietijos komu 
nistai ir šį kelią uždarė. Kai kam teko ir 
nukentėti.

Kažkas neprikando liežuvio ir išplepėjo, 
kas nereikia.

Labai dažnai patys atsakingi pareigūnai 
kalti, kad rusams pasiseka vieną ar kitą 
reikalą lengvai sumedžioti — sušnipinėti.

Amerikiečiai pasistatė atomine jėga va 
-omą povandeninį Polaris laivą. Apginkla 
vo jį raketomis ir pasiuntė į vandenynus, 
kad saugotų laisvąjį pasaulį nuo komunis 
tinės agresijos. Jo kaina kažkas 100 mili- 
jonų dolerių. Polaris yra vienas tų laivų, 
kurio Nikita labiausiai prisibijo ir kurio 
pasirodymas plačiuosiuose vandenynuose 
jam baimės įvaro. O kiek ten paslapčių ir 
dar kokių! Nikitai net galvelę suskaudė
jo. Gal ne vienas bandė ten įlįsti ir pašni
pinėti. Bet...

Patys amerikiečiai atėjo Nikitai į talką 
— Amerikos laivynas. Jie leido vienai 
žaislų gamybos įmonei padaryti, net su 
tiksliomis vidaus įrengimų detalėmis, po
vandeninį Polaris laivą, kaip žaisliuką 
vaikams pasibovyti.

Rusai šiuo metu amerikiečiams labiau
siai esą dėkingi už tokį žaisliuką, iš kurio 
jie gali lengvai sužinoti visas Polaris lai
vo paslaptis. Geras ir prityręs laivų brai
žytojas (designer), adm. H. Rickover liu
dijimu, atidžiai apžiūrėjęs tą žaisliuką, ga 
Ii tiksliai ir lengvai padaryti to laivo mo
delį. kurio vertė milijonai dolerių. O žais 
'iūko kaina tik 2 doleriai ir 98 centai.
Tai neatidumas

Vienas buvęs komunistinės Lenkijos 
agentes Amerikoje, vėliau perėjęs pas va
kariečius, papasakojo, kaip kai kurie ame 
rikiečiai lengvai viską išsiplepa. Jis pasa
koja. kad jam amerikiečių plepumas ne
paprastai palengvino pavestą šnipinėjimo 
darbą atlikti. Jis trejus metus išbuvo Va
šingtone Lenkijos ambasadoje karinio

!

skyriaus žinioje. 1959 m. pasitraukė į va
karus.

Jis pasakoja, kad daugelį kartų užtekę 
tik pagirti Ameriką ir jos žmones, pagirti, 
kad jie yra draugiški, ir bemaž gali būti 
tikras, kad jie tave priims, kaip patikimą 
ir gerą draugą.

Vieną 1956 metų vakarą jis su savo 
draugais važiavo iš Vašingtono į Čikagą. 
Traukinyje prie miegamosios kabinos su
tiko gražiai atrodantį poną. Pradėjo kal
bėtis, ir po kiek laiko nepažįstamasis pa
klausė:

— Iš kur jūs? Aš pastebėjau jūsų skir
tingą akcentą.

— Dabar gyvenu Vašingtone, tačiau 
mano gimtinė yra Lenkijoje.

— Ką ten veiki? — vėl paklausė.
— Dirbu valdžios įstaigoje.

Bet nesakė, kokioj valdžios įstaigoj 
dirba.

Jo nepažįstamasis, pasirodo, taip pat 
dirba valdžios įstaigoje prie tyrinėjimo 
darbų. Agentas susidomėjo amerikiečio 
darbu ir užvedė tolimesnį pasikalbėjimą. 
Juodu pasidarė gerais draugais, nuėjo į 
amerikiečio mokslininko kabiną. Ameri
kietis taip juo pasitikėjo, kad atidarė sa
vo portfelį, išsiėmė ten buvusius popie
rius ir jam parodė. Ten buvo planai nau
jo vėjo tunelio, prie kurio tas amerikietis 
mokslininkas ir dirbo. /

Agentas jautė, kad ir Maskva ir Varšu
va tikrai norėtų žinoti, kas tuose popie
riuose yra užplanuota.

Nelaimei, tuo metu ėjo pro šalį patar
nautojas ir pranešė, kad jau pietūs paruoš 
ti. Abu nusprendė eiti pietų pavalgyti. Ta 
čiau agentui ne pietūs, o planai rūpėjo. 
Jis atsiprašė ir pasakė, kad einąs rankų 
nusiplauti. Ne rankas jis plovė, bet nusku 
bėjo pas savo draugus, papasakojo pasi
kalbėjimą su amerikiečiu, nurodė, kur yra 
portfelis su nepaprastais popieriais, ir lie 
pė kuo greičiausiai nufotografuoti.

Taip ir padarė, kol jie pietus pavalgė:

Ten, kur Nemunas banguoja
(Tarybinės spaudos

Oi nelaimė, ką aš matau —
Širdį ver kaip yla:
Numylėto'] mano vietoj 
Gyvena barzdyla.

A. Vienažindys

KINAS PER DŪMŲ UŽDANGĄ

Mičiurino vardo kolūkyje — jaunų 
žmonių daug. Ir visų jų požiūriai į kultū
rą ir poilsį skirtingi. Tuo ypač įsitikini, 
atsilankęs į kiną. Sunku ir aprašyti, kas 
dedasi. Vieni rūko, kiti garsiai savo nuo
tykius arba anekdotus pasakoja, žiūrėk, 
kas ims ir uždainuos, žodžiu, kino salėje 
toks triukšmas, kad per dūmų debesį ir 
triukšmą nieko ekrane nematysi ir ne
girdėsi.

Kolūkio komjaunuoliai laikosi nuošaly 
nuo jaunimo kultūrinio gyvenimo.

Ar ne laikas kolūkio komjaunimo orga
nizacijai padėti jaunimui atsisakyti senų 
įpročių ir kultūringai, įdomiai praleisti 
laisvalaikį?

V. Masiulis
Radviliškio rajonas 
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ŽAIDIMAS KANTRYBE

Telšiuose svečiavausi neilgai, bet spė
jau susidaryti gerą nuomonę apie miestą 
ir jo žmones. Gal nuomonės ir nebūčiau 
pakeitęs, jei...

Norėjau išvažiuoti ir nutariau paskam-

DIRBTINIS
Jau nuo senų laikų žmonės pasirinkda

vo kai kuriuos mineralus papuošalais. 
Jų tarpe vienas rečiausių ir brangiausių 
buvo deimantas.

Deimantai labai branginami, nes yra 
sunkiai randami ir, kai skoningai ir 
kruopščiai apdirbti bei nušlifuoti, ypač 
žiba. Ne tik kaip papuošalų, — deiman
tai naudojami ir visokiems įrankiams, 
kadangi deimantas yra kiečiausia žino
moji medžiaga.

Deimanto cheminė sudėtis jau seniai 
studijuojama ir žinoma. Tai yra viena 
kristalizuotos anglies forma. Kadangi ki 
tos anglies formos yra dažnai užtinka
mos (pvz., akmens anglis, grafitas), žmo 
nės ilgai bandė perdirbinėti paprastos 
formos anglį į deimantus. Pirmieji tokie 
bandymai yra žinomi iš praeito šimtme
čio. Deja, neaišku, ar jie buvo sėkmingi.

1955 metais General Electric of Ameri
ca paskelbė sėkmingą deimantų sintezę. 
Naudojant 100,000 atmosferų spaudimą 
(normalus oro spaudimas žemės pavir
šiuje lygus vienai atmosferai) ir 2000°C 
temperatūrą, jiems pavyko pakeisti grafi 
tą į deimantą. Anksčiau gan aukšti spau
dimai buvo pasiekiami mechaniškais bū-

EUROPOS LIETUVIS

popierius nufotografavo, o portfelį padėjo 
tiksliai į tą pat vietą.

Pietus pavalgę jie grįžo į savo kabiną. 
Visi buvo patenkinti: ir amerikietis ir 
agentas. Amerikietis buvo patenkintas, 
kad jo portfelis buvo toje pat vietoje, o 
agentas buvo patenkintas, kad jo drau
gams lengvai pasisekė nufotografuoti port 
felyje buvusius popierius.

Netrukus tos dienos darbas atsidūrė 
Varšuvoje.

Kitą kartą jis du savo padėjėjus pasiun 
tė pasižvalgyti į Texas. Ten amerikiečiai 
turi daug aviacijos įrengimų. Ten gyvena 
daug žmonių. Daugelis gyvena ir valgo 
viešbučiuose.

Vieną vakarą jo padėjėjai sėdėjo resto
rane ir pro duris pamatė įeinant keistai 
apsirengusį džentelmoną. Jis šen ten pasi
sukinėjo ir atėjo pas šiuodu. Po trumpo 
pasikalbėjimo jie susipažino, ir tiedu pasi 
sakė, kad esą iš Lenkijos.

— Ką jūs galvojate apie Texas? — pa
klausė amerikietis.

Juodu gyrė, kad Texas yra didelis kraš
tas, kad labai turtingas ir nuostabus kraš
tas. Patiko tai amerikiečiui. Jis atsisėdo 
prie jų stalo ir net neklausiamas pradėjo 
pasakoti, kad čia yra daug karių, daug 
aerodromų, daug lėktuvų.

Vyrai pamatė, kad džentelmonas gali jų 
žinias labai padidinti, tai paprašė kartu 
pietauti.

Bepietaujant jis pasisakė, kad čia bu
vęs pilotu, bet tėvui mirus jis pasitraukė 
ir išėjo ūkio reikalų tvarkyti.

Juodu neapsigavo. Amerikietis daug ką 
žinojo. Jis žinojo karinių lėktuvų greitį ir 
sudėtį, kaip apmokomi lakūnai. Žinojo, 
kiek algos jie gauna ir kaip veikia aliar
mo sistema. Žinojo, kiek bombonešių yra 
parengti, kad kiekvienu momentu atomi
nių bombų kroviniu galėtų skristi į jam 
paskirtą vietą. Jis žinojo lėktuvų apgink
lavimą ir radaro sistemą. Jis labai daug 
ką žinojo ir viską pasakojo. Tai buvo ka-

ištraukos, kurios aiškios ir be aiškinimų)

binti į geležinkelio Stotį, sužinoti, kada 
išeina traukinys. Surenku numerį — ra
gely kauksmas, cypimas, ir daugiau nie
ko. Paskambinu kitu telefonu — tas pat, 
trečiu... Pagaliau balsas lyg iš po žemės:

— Ne tuo numeriu skambinat... Skam 
binkit telefonu... — ir pasako tą patį nu
merį, kurį tik ką surinkau.

Vėl suku. Ir staiga Išgirstu piktą balsą:
— Pavardę! Kas toks esi! Į miliciją 

tokius! Specialiai skaičiavau: šimtas tris
dešimt penktą kartą šiandien... Geda tu
rėtum. ..

Matau, ne juokai. Surinkau pašto nu
merį. Atsakė!

— Tamsta, tur būt... nevietinis... Tel
šiškiai jau... priprato. Nuo spalio... šven
čių jau taip. Kai tik... automatus pakei- 
tėm. Be reikalo keitėm... Kodėl netai- 
som? Kad nežinom... kas į tuos... telefo
nus įlindo... J. Zenkus
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Tikrinamas visuotinio mokymo vykdymas

(E) Vilniaus radijas praneša, kad nuo 
sausio 16 d. iki vasario 15 d. Lietuvoje 
vyksta visuotinio mokymo įstatymo vyk
dymo patikrinimas. Patikrinimą organiza 
vo Sov. S-gos komjaunimo centro komite
tas, visasąjunginė profesinių sąjungų cent 
ro taryba ir respublikos švietimo ministe
rija. Lygiagrečiai tokie patikrinimai vyks 
ta ir kitose respublikose.

Patikrinimo metu turi būti išaiškintos 
mokyklų nelankymo priežastys ir numaty 
tos griežtos priemonės esamiems trūku
mams pašalinti.

DEIMANTAS
dais, bet dabar žinoma, kad galima gauti 
dar aukštesnius spaudimus sprogstamo
sios medžiagos pagalba. Šiuo metu Kali
fornijoje dirbtiniai deimantai gaminami 
300000 atm. spaudimu.

Ligšiol mokslininkams pavyko paga
minti tik labai mažus deimantus (maž
daug 1/25 mm diametro). Jie netinka 
brangenybėms, bet labai vertingi pramo
nei. Kaip tik tokie maži akmens ir reika
lingi industriniams vyksmams, kaip, pvz., 
kietiesiems metalams gręžti.

Žinoma, ir toliau vyksta bandymai ir 
tyrinėjimai, kaip padalyti tokius deiman 
tus (brilijantus), kurie tiktų ir geriau- 
siems papuošalams. To dėka dabar vysto 
si visai nauja mokslo šaka — aukštųjų 
spaudimų chemija. Aiškėja, kad ne tik 
aglies struktūrą galima pakeisti. Todėl, 
be abejo, ilgainiui bus gaminama visa ei 
lė naujų medžiagų, apie kurias ligšiol 
niekas net nesvajojo.

Visai galimas dalykas, kad netolimoj 
ateityje kiekvienas eilinis žmogus galės 
nusipirkti tikrus (nors dirbtinius) dei
mantus universalinėje pigių prekių krau
tuvėje. aVč 

rinės aviacijos vaikščiojanti enciklo
pedija.

Tie vyrai buvo ne lakūnai ir visko ne
galėjo atsiminti, ką jiedviem svečias pasa
kojo. Tačiau vistiek buvo labai daug.

Kai agentas rašė raportą į Varšuvą, jis 
priminė, kad ateityje tokioms misijoms 
skirtų tik gerai parengtus lenkų aviacijos 
karininkus.

Tačiau geriausias žinių šaltinis, kurios 
renkamos iš pasikalbėjimų, buvo Pentago 
nas Vašingtone.

Pentagonas yra Amerikos gynybos mi
nisterijos rūmai. Tai yra didžiausias įstai 
gų pastatas pasaulyje, kuris baigtas staty
ti 1943 metais. Rūmai su kiemu užima 
12.75 ha. žemės plotą. Jų pastatymas kaš 
tavo 83.000.000 dolerių.

Ten visi be jokio patikrinimo laisvai 
gali įeiti ir vaikščioti po kai kurias įstai
gas: krautuves, paštą, banką. Tačiau yra 
tokių įstaigų kurios tvirtai saugojamos. 
Nueidavo ir jie pasiklausyti, ką žmonės 
kalba, išgirsti naujienų.

Kartą koridoriuje jie girdėjo besikal
bančius du karininkus. Vienas antram 
pasakojo, kad toks tai pėstininkų pulkas 
apmokomas specialiai atominiam karui. 
Kiek vėliau pulkininkas pasakojo savo 
draugui, kad jis gavęs įsakymą įvertinti 
naują ginklą, apie kurį agentai nebuvo 
net ir girdėję. Pentagone išgirdo ir apie 
naujai perorganizuojamą Amerikos ka
riuomenę.

Žinios buvo renkamos tik po truputėlį 
ir atsitiktinai. Tačiau kiekvienas žinių la
šelis juos įgalino susidaryti bendrą 
vaizdą.

Jie taip ir darė. Žinia paskui žinią ėjo 
į Maskvą ir Varšuvą.

Kažkas neprikando liežuvio.

SIR ROY WELENSKY KILME

„Neue Zuercher Zeitung“ bendradarbis, 
kuris šiuo metu lanko įvairias Afrikos 
valstybes, rašo, kad Centrinės Afrikos Fe
deracijos (Pietų ir Šiaurės Rodezijos) vy
riausybės galva, Sir Roy Welensky, esąs 
Lietuvos kilmės. Jo motina esanti kilusi iš 
Pietų Afrikos, o tėvas esąs Lietuvos žydas.

Korespondentas skelbia tokią smulkme
ną: „Dr. Banda, Njasa krašto juodukų va
das, nuolat pabrėžia, kad Welenskio tėvas 
esąs lietuvis, bet čia pat pastebi tokiu to
nu, kuris puikiai tiktų Goebelso mokiniui: 
„Tačiau ne tik lietuvis, bet ir Lietuvos 
žydas!“

Laikraštis ryšium su tuo rašo: „šitokius 
savotiškus žiedus išaugino nūdien perdė
toji rasinė sąmonė Afrikoje...“

Septyni
— Septyni miestai: Kyme, Smyrna, 

Kolophon, Pylos, Argos ir Atėnai ginčijasi 
dėl garbės būti tuo miestu, kuriame gimė 
Homeras.

— Kai kas nors sako, kad jaučiasi kaip 
septintam danguje, tai net nežinodamas 
cituoja žinomojo graikų mokslininko Pita
goro žodžius, nes jis dangų buvo padalijęs 
į 7 sferas.

— Konstantinopolis nuo savo įsisteigi- 
mo turėjo septynis sykius keisti vardą. Be 
to, tas miestas septynių apgulimų metu po 
septynių savaičių pasipriešinimo turėjo 
pasiduoti Osmanų Sultonui, kuris buvo 
septintasis tos valdovų giminės valdyto
jas. Osmanai buvo viešpataujanti tauta 
turkuose 1288-1326 metais.

— Katalikų Bažnyčia pripažįsta septy
nis sakramentus, septynias didžiąsias nuo 
dėmes ir septynis gailestingumo darbus. 
Septynis Kryžiaus žodžius pasakė Kristus, 
ir septynis maldavimus turi „Tėve mūsų“. 
Septynios savaitės būna gavėnios, ir sep 
tynios savaitės po Velykų yra iki Sekmi
nių. Savaitė turi irgi septynias dienas.

— Newtonas rado laumės juostoje sep
tynias spalvas: raudoną, oranžinę, geltoną, 
žalią, šviesiai mėlyną, tamsiai mėlyną ir 
violetinę.

— Pagal liaudies padavimą, ligoniui at 
eina ligos krizė septintą dieną. V.C.

— Jakartoje, Indonezijoje, studentas 
metė į Amerikos generalinį prokurorą Ro 
bertą Kennedį popieriun suvyniotą kiau
šinį (kiaušinis nesudužo, o studentas po to 
buvo išmestas iš universiteto salės).

PARELONAS
JAV pardavinėjami naujo tipo antspau

dai, kuriais galima gauti daugiau kaip 30 
tūkst. atspaudų, netepant dažais. Tų ant
spaudų pagrindas yra dirbtinė medžiaga 
— porelonas, kurį sudaro elastinga plast
masė su milijonais ploniausių viena su ki
ta sujungtų 0,000025 cm skersmens akučių 
pripildytų dažais. Dažai iš akučių teka į 
paviršių, ir taip visą laiką papildoma rei
kalingų dažų atsarga.

Pagalvojus, kad nauja medžiaga naudo
jama daugiausia antspaudams gaminti, ga 
Ii susidaryti įspūdis, kad tai nėra koks 
nors didesnis atradimas. Tačiau porelonas 
gali būti labai plačiai taikomas techniko
je ir pramonėje. Jis yra labai tinkama me- 
leidžia vandens, bet yra laidūs orui. Ma
noma, kad porelonas galės būti naudoja
mas taip pat automatinio tepimo guoliams 
gaminti ir t.t.
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VEDA: V. čekausklenė-Grinkevičiūtė

RYTOJ GALI BŪTI PER VĖLU!

Jeigu vyras ar moteris yra jau vedę il
gesnį laiką, tai pripranta laukti grįžtant, 
kai kuris yra išėjęs, nieko ypatinga negal 
vodami, spėdami tik, kad kas nors sutruk 
dė ir dėl to vėlinamas!. Šiais laikais tai 
neretas įvykis. Bet vis dėlto, nepaisant to 
kio papročio, gali atsitikti, kad vieną die
ną staiga pradėsime laukdami nerimauti 
Vis dažniau žiūrėsime tada į laikrodį, vis 
klausysimės, ar negirdėti lauke žingsnių, 
ir mums atrodys, kad taip vėlai niekados 
negrįždavo. Stengsimės spėlioti, kas galė
jo įvykti, kad taip vėlinamas!? Gal kas at
sitiko?! Nelaimė? Staigus netikėtas nelai
mingas įvykis? Ir staiga mus apgaubia 
baimė... Pradedam bijoti, kad kas nepa
skambintų ir nepraneštų ko nors liūdna... 
Visi darbai, visos mintys sustoja, niekas 
jau nebesvarbu be to žmogaus, vyro ar 
žmonos. Tik jis ar ji svarbu, kuriuos mes 
taip mylim. Kaip mes stipriai mylim, tai 
pajuntam tik dabar. O kodėl tos meilės 
taip maža parodėme anksčiau, praleidome 
progą padaryti jį ar ją laimingais geru 
žodžiu, švelnumu, glamone? Kodėl mes tik 
klaidas, trūkumus matėme, bet nekreipėm 
dėmesio į geras ypatybes? Tos gražiosios 
ypatybės, kurios mus anksčiau traukė? 
Viską pakeistume dabar, norėtume kitaip 
elgtis, būti geresni, mielesni, jeigu... jeigu 
jau ne per vėlu! Jeigu... jis arba ji dar 
grįš šiandien pas mus gyvi! O, Dieve! Ne
duok atsitikti jokiai nelaimei, nebausk 
mūsų, grąžink mums sveiką mūsų, myli
mąjį žmogų.

Mes beveik visi esame pergyvenę tokią 
padėtį, bet ar pasimokėme? Ar nebuvo 
taip, kad kai tik tas asmuo grįžo namo 
sveikas, tai visi mūsų geri nutarimai grei
tai išgaravo? Gal kada-ne-kada ir prah» 
lom vienas kitam gerą žodį, bet vėl atsira
do daug kitų dalykų, kurie, rodos, buvo 
svarbesni ir negalėjo būti atidėti, ir mums 
vėl truko laiko jam ar jai, ir mes atideda 
vom savo gerus nutarimus vis rytojui, kol 
vieną dieną buvo tikrai per vėlu...

Gaila, ar ne tiesa? Mūsų santuoka, mū
sų gyvenimas galėtų būti daug gražesni, 
jaukesni ir laimingesni, jeigu tik galėtu
me nugalėti savo širdies aptingimą - 
rambumą, nešykštauti jausmų ir švelnu
mo.

Mes rūpestingai prižiūrime savo namus, 
baldus, automobilius, savo drabužius ir au 
galus. Tiktai meilės neugdome, vis mums 
jos trūksta artimam žmogui. Taip mes ak
lai einam pro laimę.

Todėl pasakyk jau šiandien savo arti
mam, mylimam žmogui ką nors malonaus, 
parodyk jam savo meilę ir savo suprati
mą, padaryk jį laimingu, arba paguosk jį, 
neatidėliok tai rytojui!

Neužmiršk, prisimink visuomet, kad ry
toj gali būti per vėlu! V.C.G.

NAUDINGI PATARIMAI

Neblizginami auksiniai papuošalai gali 
vėl atgauti savo blizgėjimą, jeigu juos iš
trinti svogūnų sunka ir palikti taip 2-3 va 
landas. Paskiau nutrinti švariu, minkštu 
skuduriuku.

Kavos dėmės drabužiuose ir staltiesėse 
pašalinamos tokiu būdu: pirmiau patepti 
tą dėmę šaltu vandeniu, o paskui gliceri
nu. Palaukti kiek, o paskui išplauti tą dė 
mę šiltu muiluotu vandeniu.

—0—0—0—

Bulvių ir salieros salotos
Išvirti po lygiai bulvių ir salierų. Gali

ma dar pridėti 1-2 ropes. Kai atšals, nulup 
ti ir supiaustyti į smulkius rutuliukus.

Tuo tarpu padaryti druskos, pipirų, ac
to, vieno kiaušinio trynio ir nemaža alie
jaus padažą. Apipilti padažu, sumaišyti ir 
leisti kiek pastovėti. Prieš vartojant api
barstyti visą salotų mišinį riešutais.

Būdas raudoniesiems obuoliams kepti
Obuolius reikia perplauti į 4-8 dalis, iš

imti sėklalizdį, bet nenulupti obuolių. Kep 
tuvėje stipriai įkaitinti ir išlydyti nemaža 
sviesto ir įdėti supi austytus obuolius gaba 
lais. Apkepti juos iš visų pusių iki rudu
mo ir tučtuojau apibarstyti cukraus, tar
kuotų riešutų ir migdolų mišiniu.

— Dėl numatomos maisto stokos už
drausta maisto siuntinius siųsti iš Mask

vos į provinciją.
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ARISTIDO
Prelato Krupavičiaus 75 metų sukakties 

proga dipl. teisininkas V. Sruoginis pri
siuntė jam sveikinimą, kuriame, be kita 
ko, papasakota graži ir mūsų dienoms la
bai tinkanti senovės graikų valstybininko 
Aristido istorija. Šis vyras apgynė Atėnų 
respubliką nuo išorinių priešų ir, išmintin 
gai tvarkydamas valstybės vidaus reika
lus, kovojo su savanaudžiais ir egoistais. 
Tie buvo nepatenkinti ir sušaukė susirin
kimą, kuris turėjo nutarti Aristidą ištrem 
ti iš tėvynės. Per tą susirinkimą buvo 
daug kalbų, šmeižtų ir prasimanytų kal
tinimų. Balsuotojams buvo išduotos moli
nės šukės, kuriose norintieji Aristidą iš
tremti turėjo įrašyti jo vardą ir įmesti į 
urną. Nepažindamas Aristido, prie jo pri
ėjo vienas neraštingas prasčiokas ir papra 
šė, kad jo šukėj užrašytų Aristido vardą. 
Aristidas jį paklausė: „Ką tau Aristidas 
bloga padarė, kad tu balsuoji už jo ištrė
mimą?“ Žmogelis jam atsakė: „Jis man 
nieko bloga nepadarė. Bet aš vis girdžiu, 
kad Aristidas ten gera padarė, kitur gera 
padarė, kiti kitaip, o dar kiti nei šiaip nei 
taip. Bet vis tik Aristidas ir Aristidas, ir 
man tai nusibodo“... (Tėvynės Sargas 
Nr. 1 (20), 1961).

Sveikintojas šį istorinį įvykį gražiai pri
taikė Jubiliatui, kuris, būdamas labai po
puliarus, kartais kai kam ima nepatikti 
vien tik todėl, kad nešioja barzdą... Ta
čiau Aristido istorija labai dažnai kartoja 
si ir mūsų kuklioje lietuviškoje bendruo
menėje.

Daugelis DBLS pradžioje gražiai veiku
sių skyrių pradėjo silpti vien todėl, kad 
nebeatsiranda žmonių, kurie norėtų jiems 
vadovauti. O jų neatsiranda todėl, kad be
veik kiekvienas, savanoriškai pasiėmęs

S&aitytajii tcuAftai
SODYBOS KLAUSIMAS

Kiek žinome, paskutiniame Lietuvių 
Namų akcininkų suvažiavime buvo nutar
ta parduoti Lietuvių Sodybą. Vėliau iš ži
nelių, pasirodžiusių Europos Lietuvyje, 
lyg ir atrodytų, kad tas nutarimas nebus 
vykdomas, jei pasitaisytų Namų finansi
niai reikalai.

Namų reikalai diskutuojami ne tik Lon 
done, bet jų likimas rūpi ir provincijoje, 
ir, kiek teko kalbėtis su tautiečiais, dauge 
lis sutinka, kad Sodyba turi būti parduota 
ir jos vietoj turi būti pirkta kita, kur nors 
viduryje Anglijos, netoli Nottinghamo ar 

Derby, kur yra gražios apylinkės ir neblo
giausias klimatas.

Sodyba prie minėtųjų vietų lengvai bū
tų prieinama Bradfordo, Mančesterio, Ha 
lifakso ir kitų miestų lietuviams, sustip
rintų, pagyvintų lietuvišką veiklą. Žymes
ni minėjimai, šaukiami bendromis jėgo
mis, grąžintų tą jėgą, kurią praradome 
dėl emigracijos. Visokie pasirodymai, ture 
darni gausesnę auditoriją, noriau būtų ren 
giami. O svarbiausia — jaunimas, skautai 
turėtų netolimą, pastovią buveinę, kuri vi
liotų tiek savo erdve, tiek savo grožiu (tin 
karnai nupirkta), kas galėtų turėti lemia
mos reikšmės ateičiai.

Naujoji Sodyba, lengvai pasiekiama per 
porą valandų, būtų lankoma ne kartą per 
metus, bet kiekvienas šiltesnis, gražesnis 
šeštadienis trauktų nuvažiuoti ten, ir ji 
pilnai pateisintų tiek savo egzistenciją, 
tiek įdėtąjį kapitalą, ko taip trūksta dabar 
tinei Sodybai, kuri, ant greitųjų pirkta, 
tik kartą į metus sutraukia didesnį būrį 
tautiečių, o šiaip ja naudojasi daugiau ki
tataučiai, kurie net ir gero pelno neduoda.

Provincijos lietuviai, suprasdami bend
rą reikalą, visad rėmė Centro pastangas. 
Laikas atėjo, kad ir Centras, kuris, atrodo, 
tai minčiai neturėtų būti priešingas, iš
naudotų pirmą pasitaikiusią progą ir, kaip 
nutarta, parduotų Sodybą prie Londono, ir 
kartu pasirūpintų kita, o lėšų jai atsiras, 
nes tai būtų mums gyvybinis klausimas.

R. Giedraitis

PASISAKYMAS DĖL KALENDORIAUS
Dr. K. Valterio pasisakymas dėl Nidos 

leidžiamojo kasdien nuplėšiamo kalendo
riaus su pasiskaitymais („Eur. Lietuvio“ 
Nr. 7) labai malonus, nes jame užčiuopia 
ma ta mintis, kuri paskatino pradėti ka
lendorių leisti: tegu būna kasdien kas 
nors pasiskaityti lietuviškai. Kad ir maža 
to skaitymo, bet ir tiek gal prisideda šiek 
tiek prie visų pastangų lietuvybei išlaiky 
ti. Atrodo, kad ir to kalendoriaus ėmėjai 
irgi šitaip jį vertina (tai rodytų ir tie pi
niginiai priedai, kuriuos dažnas prijungia 
apsimokėdamas už kalendorių ir tuo pa
lengvindamas Liet. Namų Akc. B-vei 
leisti ji).

Tikrai nė vienais metais nebuvo niekur 
atkreipiamas dėmesys, kas tą kalendorių 
sudarinėja. Bet tai, tur būt, nereikšmin
gas dalykas. Ar nebus tik laikraščio skai
tytojui daug įdomiau užtikti žinią, kuris 
čia veikėjas pajudėjo iš savo pastovios 
būstinės ar apskritai tegu ir savo nuolati
nėje gyvenamoje vietoje, kupinas įvairių 
planų? Ką prieš tai reiškia kalendoriaus 
redagavimas, kuris vyksta metai iš metų?

Kai dėl biznierių, tai kalendoriuje jie

LIKIMAS
šias pareigas, susilaukia Aristido likimo... 
Kiek gražių darbų, idėjų bei sumanymų 
nueina niekais vien todėl, kad nepatinka 
jų sumanytojai. Kiek darbščių, sugeban
čių ir norinčių dirbti žmonių pasitraukė 
iš visuomeninės veiklos tik todėl, kad 
prieš juos prasidėjo nuošaliai stovinčiųjų 
intrygos, niekuo nepagrįsti kaltinimai. 
Profesionalams opozicionieriams-kriti- 
kams visa yra bloga, kas kitų daroma, 
nors jie patys nenori nieko daryti. Jie už
miršta paprasčiausią visuomeninę tiesą, 
kad tie, kurie sugeba ką nors padaryti — 
daro, o tie, kurie nieko nesugeba — kri
tikuoja.

Kai kurie mūsų visuomeninės veiklos 
„sargai“ kartais nueina net tiek toli, kad 
nebepasitenkina vien tik liežuvių matara- 
vimais, bet plečia savo „išmaningą“ darbą 
anoniminiais raštais, rizikuodami sueiti į 
konfliktą net su gana griežtais šio krašto 
įstatymais. Svarbu, kad tiktai jų kiršini- 
mo ir griovimo troškulys būtų patenkin
tas. Tokiems žmonėms labai tiktų šis ang 
lų priežodis: Be sure, your sins will find 
you out (bukit tikri, jūsų nuodėmės jus 
išduos).

Žinoma, tvarkantis demokratiniais prin 
cipais, negalima apsieiti be opozicijos. Ta 
čiau toji opozicija turėtų būti sveika ir 
logiška. Nesutinkant su kieno nors nuo
mone ar pasiūlymu, turėtų būti priešais 
pastatomas savas apgalvotas planas. Tuš
čia kritika ir dar atmiešta tam tikra ne
apykantos doze nėra jokia opozicija. 
Griauti yra daug lengviau, negu statyti, 
peikti lengviau nei girti. Kas atsitiks su 
mūsų organizuota visuomene, kai pasku
tinis Aristidas bus iš jos išvarytas?

J. Tuja

iš tiesų galėtų pasireikšti. Deja, kol kas 
jie nelabai linkę reikštis nei atskiruose 
mėnesiuose, nei kokiu nors Santraukiniu 
būdu.

Svarbesniųjų adresų reikalas būtų vyk 
dytinas.

Dėl saulėtekio, saulėleidžio ir mėnulio 
atmainų žymėjimo susidaro tam tikrų 
gana sunkiai nugalimų sunkumų. Bėda 
ta, kad kalendorius pasiekia ne tik D. Bri
tanijoje, bet ir Amerikoje ir Australijoje 
gyvenančius prenumeratorius. Pasirodo, 
kad nei saulė visur vienodai teka ar sėda, 
nei mėnulis tomis pačiomis valandomis 
šviečia. Dėl to susidarytų šiek tiek painia
vos, norint visiems įtikti.

Kai dėl p. J. šateikio pageidavimų, tai 
jie Nidai neįgyvendinami. Nida leidžia lie 
tuvišką kalendorių lietuviškiems reika
lams. Panorėjusi leisti p. J. Šateikio pa
geidaujamą kalendorių, Nida turėtų sam
dytis keliakalbius vertėjus, ir toks kalen
dorius, tur būt, neturėtų rinkos. Jei p. J. 
Šateikis paimtų 5-6 egzempliorius, tai ne
reiškia, kad ir daugiau susiras tokių pre
numeratorių, kurie norės siųsti kam nors 
tokį daugiakalbį kalendorių. O spausdinti 
tik 5-6 egz. Nidai tikrai neapsimoka.

Nidos Knygų Klubas

REIKIA BŪTI MANDAGIEMS

Po II karo ir vėliau net lietuviai Vokie
tijoje stovyklose turėdavo progų lengviau 
išsiversti, kai iš įvairių pasaulio kraštų 
Susilaukdavo vadinamųjų „Patenschaft“.

Tačiau kai tie lietuviai išemigravo Ame 
rikon, Kanadon .ar kur kitur ir kai jų ma
terialinė būklė pagerėjo, tai tarp jų buvo 
ir tokių, kurie savo geradariams neparašė 
nė vieno laiško, nors iš mandagumo, kaip 
jiems sekasi ir panašiai.

O tie buvusieji geradariai susiranda lie 
tuvių ir paklausia, kas atsitiko su tuo ir 
tuo lietuviu, kad jiems jau neberašo ir jų 
laiškai grįžta. Tenka visai kitiems už to
kius lietuvius nemaloniai pasijusti.

Hlemer virto Vizgirda, vedė lietuvaitę
(E) Vokiečių spauda pranešė apie buv. 

vokietį karį Leo Hiemer. 1941 m. jis, 23 
m. amž., buvo pašauktas į kariuomenę ir 
tik dabar, po 21 m. grįžo į savo gimtinę 
Vokietijon, Aukšt. Pfalco srity. Pabėgęs iš 
Sovietų nelaisvės, jis pateko į Lietuvą, lie 
tuvių buvo globojamas, dirbo ūkyje. 1955 
m. vedė 23 m. amž. lietuvaitę Aldoną ir 
pernai susilaukė sūnaus. Jis Lietuvoje tu
rėjo Vizgirdos pavardę, ir jam, pradėjus 
daryti žygius grįžti Vokietijon, sunku bu
vo įrodyti tikrąją — vokiečių tautybę.

NEUŽTIKRINTA ŠLOVĖ

Caro favoritas grafas Arakčejevas, in
spektuodamas kariuomenę, padarė pasta
bą baterijos vadui Jermolovui, vėliau ta
pusiam įžymiu karvedžiu.

— Turiu pastebėti ,kad jūsų baterijoje 
blogai prižiūrimi arkliai. Ar jūs nežinote, 
kad nuo jų priklauso visa jūsų šlovė?

— Tą aš žinau, jūsų ekscelencija, — at
sakė Jermolovas. — Mūsų šlovė, deja, per 
dažnai priklauso nuo šių gyvulių.

SUSITIKIMAS SU J.A.V. KARO LAIVAIS

Sausio mėn. JAV karo laivų eskadra 
su lėktuvnešiu „Essex“ viešėjo Hamburge. 
Jų vadui ir karininkams buvo suruoštos 
vaišės Hamburgo valdžios. 20 eskadros ka 
rininkų pakvietė vokiečių lakūnų karo da 
linio karininkai vaišėms pas save Pinne- 
bergan.

Lėktuvnešį „Essex“ Hamburgo uoste 
buvo leista ir publikai apžiūrėti. Susirink 
davo norinčiųjų apžiūrėti 30.000 ir dau
giau per dieną, dėl to visi papulti negalė
davo ir susidarydavo tokia spūstis, kad 
net vienam smalsuoliui šonkaulius aplau
žė. O tvarkdariai — jūrininkai po tokio 
„svečių“ priėmimo vakarais iš nuovargio 
krisdavo lovon. Kai pasibaigė priėmimai, 
tai lėktuvnešis buvo toks supurvintas, kad 
ilgai užtruko jį išvalyti.

Jūrininkus-kareivius vokiečių gyvento
jai Hamburge kviesdavosi iki 300 per die
ną pas save svečiuotis.

Kai laivų eskadra paliko Hamburgo 
uostą ir plaukė Elbe jūron, tai prie punk
to miestelio Wedelio, kur praplaukian
tiems užsienio laivams grojami jų šalių 
himnai, susirinko tūkstančiai žmonių auto 
mašinomis ir kitom susisiekimo priemonė
ms ir, sustoję upės krantuose, iš verandų 
ir balkonų išlydėjo tuos karo laivus. Kai 
laivai išsirikiavę vienas nuo kito per tam 
tikrą nuotolį plaukė pro Wedelį, buvo su
grotas JAV himnas ir speciali atsisveiki
nimo dainelė, o jūrininkai nuo denių mo
sikavo rankomis ir kepurėmis publikai. 
Publika rankomis ir skarelėmis atsakinė
jo jūrininkams. Bet kai pasigirsdavo per 
garsiakalbius grojamojo J.A.V. himno gar 
sai, tai jūrininkai „sustingdavo“ denyje.

Didžiausią įspūdį padarė, kai plaukė 
Elbe lėktuvnešis. Publika net aiktelėjo! 
O lėktuvnešis didžiuliu balsu užkaukė. 
Publika buvo mišri, bet daugiausia vis vo
kiečiai, ne tik smalsumo suvesti, bet ir sa
vo simpatijų parodyti J.A.V. karo laivyno 
kariams. Visai kitokia vokiečių laikysena, 
negu esu matęs po II karo ir kiek vėliau.

Pažymėtina, kad lėktuvnešis „Essex“ 
nugrimsta vandenin daugiau kaip 10 
metrų, tačiau jis plaukė Elbe, nors ir ne
smarkiai, visiškai laisvai.

J. čekauskas

BASLIU ATSIGYNĖ

Vienas vokiečių daktaras rašė laikrašty
je savo atsiminimus iš pastarojo karo ir 
pokario meto, kai jis buvo Rytprūsiuose 
ir, matyt, Lietuvoje. Jis rašo, kad 1946 m. 
balandžio 22 d. ateina pas jį gydytis 5 ru
sai su atviromis žaizdomis galvose po va
karykščių muštynių. Jie norėjo atimti iš 
lietuvių degtinę ir todėl įsibrovė į namą. 
Bet ten stambus lietuvis basliu išvanojo 
rusams kailį ir pro langą išmetė į kitą 
namo pusę. Visas kaimas stebėjo, kaip tie 
rusai į namą įsiveržė ir kaip jie išlėkė 
lauk. Šiandien tas aukštas stiprus lietuvis 
sėdi kalėjime.

Sovietuose nesą „žydų klausimo“
(E) Nors Izraelio užs. reik, miništeris 

Goldą Meir sausio 29 d._ viešai pareiškė sa
vo susirūpinimą, Sovietų S-je uždarius vi
są eilę sinagogų, tą pačią dieną, viešėda
mas Vienoje, žydų kilmės sovietų gen. 
Įeit. D. Dragunski nurodė ,kad Sovietuose 
nesą jokio „žydų klausimo“. Antisemitiz
mas išnykęs drauge su Berijos likvidavi
mu. Jis pripažino, kad žydams esama sun
kumų išvykti į Izraelį, tačiau ir kiekvienas 
sovietinis pilietis susiduriąs su tokiais 
sunkumais.

IR VAIKAMS IR SUAUGUSIEMS

Priešmokyklinio amžiaus vaikams ele
mentorius, spalvotas, gausiai iliustruotas, 
kietais apdarėliais — 0.17.6.

Pr. Naujokaičio „Mažieji žingsniai“, pa
sakojimai jaunimui, 119 psl., iliustruota
— 0.14.8.

M. Krupavičius „Kunigas Dievo ir žmo
nių tarnyboje, 723 psl. — 2.11.0.

Valgių gaminimas, iliustruota, kietais 
viršeliais, 545 psl. — 2.14.0.

A. Baronas —„Lieptai ir bedugnės“, pre 
mijuotas romanas, 279 psl. — 1.2.0.

V. Biržiška — „Aleksandrynas“, 431 psl. 
kietais apdr. — 2.14.0.

J. Vaičeliūnas — „Antrasis Pasaulinis 
karas“. 349 psl. — 1.16.8.

Stasys Yla „Ateitininkų vadovas“, 478 
psl. — 1.9.4.

Michelsonienė „Nauja valgių knyga“, 
130 psl. — 0.9.6.

Tyruolis „Marijos žemė“, kietais apdr., 
63 psl. — 0.7.4.

P. Pleškevičius „Mes nešėm laisvę“, sa
vanorio atsiminimai — 0.7.4.

P. Enskaitis „Audra eina“, atsiminimai
— 0.7.4.

Dr. Aliūnas „Trejos devynerios“, eiliuo
ta satyra — 0.7.4.

Dr. Tumėnienė „Vaiko sveikata“, 133 
psl. — 0.10.6.

Šias ir kitas knygas, periodiką ir lietu
viškas plokšteles užsakoma:

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

KASDIENIŠKOS
SMULKMENOS

Mielas Redaktoriau, mane žavi tie pra
nešimai laikraščiuose, kad šiuo metu turi 
me paskelbtus net tris lietuviško romano 
konkursus. Vadinas, turės būti parašyti 
trys romanai, kurių kiekvienas būtų ver
tas po 1000 dolerių. Dar, be to, poezijos, 
straipsnių konkursai.

Mane tik, žinai, kas gąsdina? Tai, kad 
mes galime nepadaryti tiek darbų, kiek 
reikalinga konkursams. Žavios tos pastan 
gos turėti pačius konkursus, surasti jiems 
pinigų. Bet patys konkursai jau nebe vie
ną kartą yra apvylę. Lauki paties geriau 
šio, o sulauki tik skurdžių puslapių skai
čių.

Dėl to labai palaikytina būtų nuomonė, 
kad mažiau būtų skelbiama romano kon
kursų, kad jie pakryptų daugiau į bendry 
bes. Gal kuriais metais pasirodys premijos 
vertas romanas. Jei tokio nesusiras, tai 
gal premiją laimės eilėraščių rinkinys, ar
ba novelių knyga, arba koks nors atsimini 
mų tomas.

Tiesa, tada gal nebetiktų kartais dabar
tinės konkursų taisyklės. Sakykim, bus 
konkursui prisiųstas eilėraščių rinkinys 
jau gerai žinomo poeto. Jis nepajėgs pasi
slėpti už jokių slapyvardžių. Bet ar tai bū 
tinai reikalinga? Jeigu remiame talentus 
ir gerai parašytus darbus, tai tokio atviru 
mo nėra ko ir bijoti. Svarbiausia, kad dar
bas būtų geras, o ne pinigų švaistymas už 
niekus.

—0—
Vargšė ta Lietuvių Rašytojų Draugija! 

Kai kiti skiria tūkstantines, kad tik gautų 
bent šiek tiek paskaitomą darbą, tai jai 
trūksta pinigų net ir 500 dolerių premijai.

Ieško, vargšė, 25 mecenatų, kurie sumes 
tų po 20 dolerių, kad tuo būdu susidarytų 
penkšimtinė.

Padėtis tikrai elgetiškai liūdna, ir išei
tis būtų pati gražiausia: panaikinti pačias 
L. Rašytojų Draugijos premijas. Nėra, tai 
nėra. Juk užtenka, kad ir tūkstantinėmis 
kartais paremiama grafomanija.

—0—
Ar iš tiesų rašytojai rašo, kad gautų 

premijas?
Anąkart atsisėdau, pasiėmiau pieštuką 

ir pradėjau skaičiuoti, ar verta kuriam 
nors konkursui rašyti romanus. Paskaičia 
vęs priėjau nemalonios išvados. Geram 
romanui parašyti reikia daug laiko. Jei 
turėtum galvoje vien tik pinigus, o ne 
meilę, tai jau daug ir dar kartą daug ge
riau fabrike iš įsibėgėjimo spausti antva- 
landžius. Padirbai valandą ir tikrai žinai, 
kad tau bus už ją užmokėta. Jokiuose kon 
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GOLLAN IR THOREZ
UŽSIENIŲ STALINISTŲ SUNKUS KELIAS

Visi Europos didžiųjų kraštų komunistų 
vadai dalyvavo komunistų partijos suva
žiavime Maskvoje. Jei suvažiavimo metu 
jie galėjo išsisukti ir nepasmerkti Stalino 
ir buvusių jo bendradarbių kartu su 
Chruščiovu ir kitais sovietų komunistais, 
tai dabar, grįžus namo, reikia ką nors da 
ryti-. Ginti Staliną su visais jo nusikalti
mais reikštų suskaldyti ir galutinai išbars 
tyti ir šiaip nestiprias partijas. Tai jie, 
nors ir nenorom, renkasi tą kelią, kurį 
nustatė Maskvos suvažiavimas, štai britų 
komunistų vadas John Gollan yra kietas 
stalinistas. Toks pat yra ir prancūzų Mau
rice Thorez. Pastarajam dar sunkiau 
smerkti nusikaltėlį gruziną, nes jam ilgai 
teko gyventi Maskvoje ir jis tiesiog yra 
vadinamas „Stalino numylėtiniu“.

Blogiausia, kad suvažiavimas Maskvoje 
įvyko, atrodo, jiems labiausiai netinkamu 
laiku. Užsienių partijas ir jų vadus jis tie 
siog užklupo visiškai nepasiruošusius, 
ypač tam nusistalinimui. Britų komunistų 
vadai neseniai pradėjo džiaugtis, kad jų 
partija dabar jau pradeda atsigauti po 
Vengrijos sukilimo, kada tiesiog su triukš 
mu tūkstančiai pasitraukė. Bet partija tu
ri didelių bėdų. Pastaraisiais. mėnesiais 
teisman buvo patraukti elektrikų profesi 
nės sąjungos pareigūnai komunistai už rin 
kimų klastojimą. Tai jau buvo smūgis, neš 
ta prof, sąjunga yra didelė, stipri ir seniai 
jau komunistų valdoma. Ta vadų byla iš
populiarino visą reikalą, ir kai atėjo rinki 
mai, tai komunistai visiškai pralaimėjo. 
Tai antras smūgis. Be to, abejojantieji ir 
svyruojantieji ėmė vėl šalintis komunistų 
partijos, kai Chruščiovas atnaujino atomi
nių bombų bandymus. Komunistai iki tol 
dalyvavo britų sąjūdyje, kuris kovoja 
prieš atomines bombas. Dabar jiems čia 
visiškai išmuštas ginklas iš rankų, jų 
draugystės kratomasi. Taigi pasipriešinti 
Chruščiovui ir imti ginti stalinistus reikš
tų visiškai subarstyti partiją. Nedrįsdami 
perdaug stipriai smerkti tos staliniškos 
praeities, britų komunistų vadai atsargiai 
pakaltino Molotovą, Malenkovą ir Kagano 
vičių, kaip pagrindinius opozicionierius ir 
atsakingus už nusikaltimus.

Jeigu šiuo metu dėl įvairių nesušiprati 
mų iš partijos pasitrauktų daugiau narių, 
jų jau išskėstomis rankomis laukia troc- 
kistai.

kursuose niekas nesikabinės prie tavo 
darbo.

Tu, kiek žinau, nebuvai Prancūzijoje, ne 
čiupinėjai jos banknotų. O ligšioliniuose 
Prancūzijos piniguose galėjai pamatyti ir
gi beveik vien tik valdovus. Tik 50 frankų 
buvo su Victoro Hugo paveikslu (kiti aukš 
tyn: Prancūziją valdęs kardinolas Riche
lieu, Henrikas IV ir jaunas Napoleonas 
Bonapartas).

Dabar visi pinigai bus su kultūros žmo
nių paveikslais. Mažiausiame Victoro Hu
go vietą užims Louis Pasteuras, kaip spė
jama, gal dar net su mažu berniuku, kurį 
įkando pasiutęs šuva (to garsaus išradėjo 
vardu juk buvo vadinami institutai, ku
riuose buvo gydoma nuo pasiutimo; toks 
institutas buvo ir Kaune Poškos gatvėje). 
Du Pasteurai Sudarys Voltairą, penki Vol- 
tairai — Raciną, du Raclnal — Comelljų.

Nei Pasteuras, nei Racinas, nei Corneli- 
jus nekels jokių nesusipratimų. Pastarieji 
abu Prancūzijos rašytojai klasikai, ku
riais prancūzai didžiuojasi, ir Racinas dar 
ir šiandien poezijos mėgėjų paskaitomas.

Visa bėda tai tas Voltairas, didysis be
dievis. Prancūzų katalikiškos mokyklos 
dar vis kratosi jo, nors mūsų didžiai ger
biamasis Dr. Juozas Girnius sako: „Pran
cūzų tauta nėra mažiau vieninga dėl to, 
kad šalia Racine ar Pascal turėjo ir Rou
sseau su Voltaire, šalia P. Claudel su F. 
Mauriac — A. Gide su A. Malraux. Prie
šingai, turėję šįuos vyrus, nors ir tokius 
skirtingus, prancūzai turi daugiau pagrin 
do savo tautą branginti negu tie, kurie pa
našių vyrų iš viso neturėjo ir negalėjo tu 
rėti dėl savo per žemo kultūrinio lygio“ 
(knyga „Tauta ir tautinė ištikimybė“).

Matyt, Voltairą visiems krašto pilie
čiams teks pripažinti bent piniguose.

O kai tokią žinią užtikau, tai neatsikra- 
tau svajonės, kaip čia būtų buvę, jei li
tuose būtumėm turėję Daukantą, Valan
čių, Maironį, Baranauską, Basanavičių ir 
net Šliupą. Gal dar ir sulauksime tokios 
šviesios dienelės, kada barzdotų kunigaikš 
čių vietas užims poetai ir prozaikai, istorl 
kai ir atgimimo vyrai ir moterys. Tada, su 
prantama, vėl bus ginčo, nes iš karto juk 
nesutarsime, kas čia vertas piniguose re
prezentuoti savo kraštui. Bet ginčų nerei 
ketų bijoti. Kai nebėra ginčų, tai jau reiš
kia, kad visuomenė geruoju ar prievarta 
yra patekusi į diktatūros glėbį. O tokia die 
na nemaloni niekam, jos nelaukia ir gin
čus pripažįstąs

Tavo Jonas

Tarp prancūzų komunistų vyksta stipri 
kova dėl valdžios. Kai Sov. Sąjungoje bu
vo pradėtas smerkti asmenybės kultas, 
Sorbonos universiteto profesoriai komunis 
tai tuojau paskubėjo pasmerkti Thorezą. 
Thorezas pamažu susitvarkė su šia opozi
cija. Neseniai partijos centro komitetas pa 
šalino didžiausią antistalinistą Laurentą 
Casanovą, į kurį buvo žiūrima, kaip į ga
limąjį Thorezo įpėdinį. Thorezo švaistyma 
sis nepatinka daugeliui Prancūzijos ko
munistų, o ypač intelektualams. Todėl kai 
buvo balsuojama, kad Casanova pašalin
tas, visiškai nedalyvavo centro komiteto 
narys poetas Louis Aragon. Thorez su 
centro komitetu pasišiaušė jau prieš JI. 
Toks trynimasis, be abejo, silpnina pran
cūzų komunistus. Spėjama, kad dėl to ne
pasitenkinimo vadovybe iš partijos per ke 
lerius metus pasitraukė jau apie 50.000 na 
rių. Nors partijos vadovybė tvirtina, kad 
ji dar turi 417.000 narių, skaičiuojama, 
kad narių skaičius iš tikro bus ne dides
nis, kaip 250.000.

Kadangi komunistų propaganda tvirti
na, kad Prancūzijoje gali įsigalėti fašiz
mas, tai komunistai sujudino buvusius vo
kiečių okupacijos meto partizanus komu
nistus. Pasirodo, kad tokių dabar yra tik 
apie 15.000, nors buvo tvirtinama, kad su
sidarys apie 60.000. Vadinas, jėgos neko
kios, ir jas barsto pati partijos vadovybė, 
kuri demokratiniame krašte tvarkosi dik
tatūriniais metodais. Be kita ko, prancū
zų komunistų partija kol kas dar nėra vie
šai pasmerkusi Stalino ir jo bendradarbių 
nusikaltimų.

Piliečiai — gripas rimta liga

(E) Rytinėje Europoje, ypač Lenkijoje 
šių metų pradžioje kilo beveik epideminio 
masto susirgimai gripu. Labai padaugėjo 
susirgimų skaičius ir Lietuvoje. Sanitari
nis inspektorius sausio 18 d. per „Tiesą“ 
gyventojams aiškino, kad gripas — pavo
jinga liga, o porai dienų praslinkus „Tie
soje“ ir kt. laikraščiuose pasirodė ir sani
tarinio švietimo namų skelbimai. Juose 
pripažinta, kad Lietuvoje susirgimai gripu 
padaugėję.
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Europos Lietuvių Kronika SAVAIS GYVYBINIAIS REIKALAIS
SKAUTIŠKUOJU KELIU

VASAROS STOVYKLA
Sesės ir Broliai,
Šių metų vasaros stovykla įvyks nuo lie 

pos 28 d. iki rugpiūčio 6 d. Lietuvių Sody 
boję, Headley Park. Mokestis 3 svarai. Sto 
vyklautojų amžius nuo 10 metų.

• Norintieji stovyklauti skautai ir skautės 
privalo jau dabar užsiregistruoti pas ma
ne. 'Tuo būdu turėsime geresnį vaizdą, ko
kia bus sudėtis, ir tai palengvins palapi
nes užsakyti.

Be abejo, visų skautų-čių pareiga yra ne 
tik dalyvuti stovykloje, bet kartu ir jai tin 
karnai pasiruošti.

Esu tikras, kad jums visiems bus malo
nu ir džiugu vėl sugrįžti į mūsų mielą So
dybą, į jos miškus ir laukus, kur mes visi 
turime tiek daug gražių prisiminimų.

Budėkime!
Jūsų ps. J. Alkis

32, Davis Ave., Hunton St., London, E.l.

KALBOS PER RADIJĄ
Vasario 16 d., 18 v. 15 m. Paryžiaus Ra

dio perdavė į Lietuvą ministerio S. Lozo
raičio ir Bendruomenės Tarybos pirminin 
kės S. Jokubauskaitės-Pagnier kalbas, 
taip pat Broniaus Jonušo lietuvišką muzi-
ką „Gaudžia trimitai“.

LONDONAS
50 METŲ

Praeitą šeštadienį Jonas Parulis šventė 
50 m. amžiaus sukaktį. Savo namuose II- 
forde buvo suruošęs vaišes, kuriose daly
vavo daug svečių. Sukaktuvininkas yra 
gimęs Londone ir nuo pat mažens gyvai 
reiškiasi lietuvių kolonijos gyvenime, or
ganizacijų valdybose. Moka groti įvairiais 
muzikos instrumentais ir dažnai pagroja 
lietuviškuose parengimuose. Prenumeruo
ja lietuviškus laikraščius ir žurnalus. 
1941 m. vedė lietuvaitę Michaliną Kal- 
dauskaitę. Turi 4 sūnus, kurių vyriausia
sis šiais metais pradeda studijuoti univer-. 
sitete. ,,

ŠV. ONOS D-JOS METINIS 
SUSIRINKIMAS

Kovo U d., sekmadienį, 4 vai. p.p., Spor 
to ir Socialinio Klubo patalpose (345 A, 
Victoria Park Road, E.9) kviečiamas Mote 
rų Šventos Onos Draugijos Metinis Susi
rinkimas.

Narėms dalyvavimas būtinas.

VESTUVĖS
Praeitą šeštadienį Lietuvių bažnyčioje 

Moterystės sakramentą priėmė Viktoras 
Bumbliauskas su Eileen Sheridan. Jauna
vedžių Šv., Mišių metu solo giedojo Justas 
černis, vargonais palydėjo muzikantas V. 
Mamaitis. Vestuvių vaišės buvo suruoštos 
parapijos salėje. Dalyvavo daugiau kaip 
50 svečių. Vaišėms vadovavo Stasys Pui
dokas.

„L. ENCIKLOPEDIJOS“ LEIDĖJAS
J. KAPOČIUS APLANKĖ L. SODYBĄ
Pereitą savaitę Londone lankėsi Lietu

vių Enciklopedijos leidėjas J. Kapočius. 
B. Daunoro lydimas jis buvo užsukęs ir į 
Lietuvių Sodybą.

J. Kapočius yra ne tik žymus spaustuvi 
ninkas ir leidėjas, bet taip pat turi įsigi
jęs prie Atlento didžiulę vasarvietę, kuri 
yra vos tik už keletos mylių nuo JAV pre
zidento Kennedy vilos.

Būdamas Sodyboje, jis mielai pasidali 
no šios srities įspūdžiais bei patyrimu ir 
apžiūrėjo pačią Sodybą.

STOKE-ON-TRENT
ŠOKIŲ VAKARAS

DBLS Stoke-on-Trent Skyrius kovo 10 
d., 6 vai. vakare, Sneyd Arms Kotelyje, 
Tunstall, ruošia

Šokių Vakarą.
Šokiams gros gera kapela. Visus vieti

nius ir apylinkės lietuvius prašome atsi 
lankyti. Skyriaus Valdyba

MANCHESTER^
PAMALDOS
MANCHESTER — kovo ,25 d., 10.30 vai.
ECCLES — kovo 11 d., 12.15 vai.

PAIEŠKOJIMAI

ŠUKAITIS Antanas, gimęs 1925 m. rug 
sėjo 19 d. Noreikiškio kaime, Kauno rajo
ne, pats ar žinantieji apie jį prašom ra
šyti: Aldona Grau (Šukaitytė), Kaisers
lautern, Am Heiligenhaenschen 8, W. Ger
many.

MOŠŲ RĖMĖJAI

Apsimokėdami daugiausia už kalendo-
rių, po 4 šilingus aukų yra pridėję A. Ko- 
žemekinas, P. Ruzgas, P. Sumauskas, VI. 
Andriulis, J. Pukteris, P. Čeponis, M. Lie- 
pinaitienė ir F. Janušas, 2 šil. S. Biteravi- 
čius ir 1.50 DM F. Navickas.

VOKIETIJA
HAMBURGO LIETUVIAI

Rimantas Utakis, neseniai atvykęs iš 
Lietuvos, Šilutėje vadovavęs chorui ir 
ypač pasireiškęs meno srityje, neseniai su 
kūrė šeimos židinį Lindhorste prie Hanno 
verio.

Stasys Venskaitis, prieš dešimt metų 
emigravęs į Belgiją, o vėliau j Kanadą, 
dar prieš Kalėdas atvyko į Hamburgą pas 
pažįstamus vedybų tikslu. Turėdamas 33
metus, tikisi surasti sau tinkamą gyveni-
mo draugę rimtam šeimos gyvenimui.

Solistas Stasys Citvaras (bosas) šiemet 
dainuoja su Dono Kazokų choru.

Ditai Herbštaitei nežinomi piktadariai 
pavogė auksinį laikrodį, kurį jinai nepa
prastai brangino, kaip gražiausią prisimi
nimą iš Lietuvos.

Hamburgo lietuviai labai gražiai sutiko 
Naujus Metus vienoje didelėje parapijos 
salėje, kur jaunimas gražiai pasišoko ir 
padainavo,, o vyresnieji. nuoširdžiai pasi
šnekučiavo ir pakėlė tostą už šviesesnę at
eitį bei geresnį visų rytojų.

Kalėdų Švenčių Oktavoje susižiedavo 3 
lietuviškos poros.

Baltas vėl atsiuntė pavargusiems mūsų 
tautiečiams geros alyvos ir pieno miltelių.

LUEBECKAS

Luebecko lietuviai dar tebegyvuoja ir 
nori pagyvinti lietuvišką veiklą. Sekmadie 
nio vakarą — sausio 21 d. — Pranas Lie- 
gus, Krašto Valdybos atstovas prie Schles
wig-Holstein srities Ministerijos Kietyje, 
sušaukė Luebecko Apylinkės visuotinį su
sirinkimą, kuriame dalyvavo apie 20 as
menų. Buvo mėginta išsirinkti nauja apy
linkės valdyba, bet pagal visus bendruome 
nės nuostatus negalima buvo to padaryti, 
nes pastatytieji kandidatai nesijautė verti 
tokioms atsakomingoms pareigoms. Po il
gų prašymų ir įvairių į susirinkusiųjų šir 
dis apeliacijų buvo prieita išvados, kad 
šiems metams tebūna Pranas Liegus ir be
sąlyginiais bendradarbiais Pranas Kotkis, 
Vladas Klevečka, Mikas Masilionis, Bro
nius Medelinskas, Enzinas ir Jankauskas.

Kun. V. Šarka pranešė susirinkusiems, 
kad šiais metais gegužės mėnesio pabaigė 
je Vokiečių-Pabaltiečių Draugija rengia 
Pabaltijo Kraštų Kultūros Dienas Luebe- 
cke. Lietuviai ta proga turi pamėginti su
organizuoti tautinių šokių trupę ir bent 
mažą chorą, surinkti eksponatus lietuvių 
tautinių drabužių parodai, kuri turėtų bū
ti nemenkesnės vertės kaip latvių ar estų.

GEESTHACHT AS

Geesthachto lietuviai buvo susirinkę iš
sirinkti naujos apylinkės valdybos ir šal
pos komisijos. Visi susirinkusieji buvo la
bai patenkinti senosios valdybos veikla ir 
nutarė ją perrinkti naujiems metams. Bu
vo perrinkti tie patys asmenys: A. Midve- 
riš, P. Gerkė, V. Barkauskas, Lyverienė ir 
Mačkūtė.

Geesthachto lietuviai yra uoliausi soli
darumo mokesčius mokėdami ir gražias 
lietuviškas kapines prižiūrėdami. Tarp sa 
vęs gražiai sugyvena ir mėgsta lietuvišką 
žodį.

Pastaruoju metu rimtai susirgo teisinin 
kas Stasys ZieniuS. Visi lietuviai, kurie ne 
buvo dar priėmę vokiečių pilietybės gavo 
naujus butus mieste. Butai yra gražūs, šil 
ti, patogūs. Todėl visi „naujakuriai“ yra 
tiesiog laimingi. Jie visi gavo pašalpą bal
dams nusipirkti iš JT Pabėgėlių Reika
lams Aukštojo Komisaro.

PINNEBERGA9. P.L.B. Pinnebergo apy
linkė šiais metais vasario 16 d. proga išda 
lijo Pinneberg'o burmistrui ir kitiems 
aukštiems pareigūnams ir intelektualams 
vokiečiams brošiūras apie Vasario 16 d. 
reikšmę ir bolševikų padarytąsias ir da
romąsias Lietuvai skriaudas.

TREJOS DEVYNERIOS
Lietuviams žinomąsias

TREJAS DEVYNERIAS
galima dabar gauti šiuo adresu:

L. Pluskat, Neheim-Huesten (Westf., 
Graf Gottfriedstr. 76, Germany.

100 gr 27 žolių pokelis kainuoja 5 vokiš
kas markes.

Lietuvių Namų Akc. Bendrovė, 
kuri leidžia „Europos Lietuvį“ ir 
Nidos Knygų Klubo leidinius (kny 
gas, „Rinktines“, kalendorius), la
bai gerai supranta savo uždavinį— 
išlaikyti spausdintų]} žodį. Tur 
būt, ir galvoj antie j i skaitytojai su 
pranta, kad atėmus spausdintąjį 
žodį nebe kažin kas ir lieka: vien 
tik minėjimai, reti susirinkimai, 
pažįstamų susitikimai, tai ir vis
kas.

Dėl to visos pastangos dedamos, 
kad spauda ne tik ne merdėtų, bet 
šoktelėtų net smarkėliau į gerąją 
pusę, štai visai tikras dalykas, kad 
Nidos Knygų Klubas šiais metais 
bus pajėgus pristatyti skaityto
jams daugiau leidinių, negu per
nai ar užpernai ar dar kuriais ki
tais ankstyvesniais metais. Kad jis 
būtų pajėgus šitai padaryti, Lietu 
vių Namų Akc. Bendrovė sukaupė 
į tą sritį daugiau pastangų. Visa 
tai daroma ne šiaip sau. Yra dar 
lietuvių, kurie neatlaidžiai sako: 
duokite, duokite, duokite daugiau 
knygų. Toks jų reikalavimas visiš 
kai sutampa su ta didžiąja lietuvy 
bės tiesa, kad mes galėsime pasidi 
džiuoti ne tuo, kiek kuris turto už- 
slkalėme, bet tuo, kiek pajėgūs bu 
vome išleisti knygų ir ypač kiek 
supratome reikalą priimti jas. 
Knygos leidžiamos, čia esame pajė 
gūs. Tačiau pajėgumas priklauso 
nuo knygos ėmėjų skaičiaus ir jų 
noro atsiskaityti, čia ir prasideda 
visa bėda.

Laikraštis taip pat stengiasi ne
pasiduoti. Tiesa, pradedant šiuos 
metus, buvo atsišaukta į skaityto
jus, kad jie padėtų savo laikraščiui 
išeiti iš įprastinių rėmų ir dažniau 
padidėti iki 6 puslapių. Nors entu
ziazmo ir nematyti, bet, štai, kele
tą numerių jau turėjome padidin
tų. Susirado lietuvių, kurie šį reika 
lą suprato ir jau parėmė. Bet šiek 
tiek entuziazmo ir čia dar reikėtų. 
Kaip jau buvome rašę, jeigu kiek
vienas mūsų nepagailėtų pridėti 
prie mokamosios prenumeratos 15 
ar 20 šilingų (tik kartą per me
tus!), tai laikraštis kas savaitė 
normaliai eitų 6 puslapių ir galėtų 
būti labiau laukiamas, daugiau at
neštų skaitinių. Daugeliui skaity
tojų jis yra juk vienas ir vieninte
lis.

Be abejo, visada išskėstomis ran 
komis bus sutinkami mecenatai — 
spaudos rėmėjai, kurie bus palinkę 
nepašykštėti tų keliolikos svarų ir 
patys vieni sudaryti papildomiems 
puslapiams reikalingas sumas. Kol 
kas tokie dar kaip ir nėra pasireiš
kę.

Vilniaus šv. Kazimiero bažnyčioje — 

ateistinis muziejus

(E) Vilniaus radijas pranešė, kad ateis
tiniam muziejui numatoma paskirti buv. 
Šv. Kazimiero bažnyčią. Muziejaus uždavi 
nys būsiąs organizuoti kilnojamas parodė
les ir kitais būdais plėsti ateistinį judėji
mą. Bus įsteigta ir ateistinės literatūros 
biblioteka. Pats muziejus bus atidarytas 
dar šiais metais.

Pastaruoju metu Vilniaus spauda ir ra
dijas skelbia vis daugiau medžiagos, 
straipsnių, reportažų prieš religiją. Pvz., 
skelbiami skaitytojų laiškai apie tai, 
„kaip aš nustojau tikėjęs“, kad „religija 
žalojanti gyvenimą“ ir pan.

AUDRA IR POTVYNIAI ŠIAURĖS

VOKIETIJOJE

Didžiulės audros ir potvyniai nusiaubė 
šiaurės Vokietiją, Hamburgą, ŠIeswig- 
HolSteiną. Ypač smarkiai nukentėjo Ham
burgo Wilhelmsburgas, kur Elbė yra išsi
šakojusi į pietinę ir šiaurinę ir apsupusi 
šią dalį miesto. Elbės krantinė yra aukš
tas pylimas.

Kai vanduo Elbėje staigiai pakilo iki 3 
metrų virš normalaus lygio ir audros įsiū 
buotos bangos iki kelių metrų aukščio at
simušdavo į krantines, tai pradėjo užlieti 
Wilhelmsburgą su ten esančiais žemais 
namais, žmonės, pajutę katastrofą, sulipo 
ant stogų, bet audros ir vanduo sugriovė 
kai kuriuos namukus, ir žmonės žuvo, kai 
kuriems Slapiems ir nevalgiusiems teko 
išsėdėti ant stogų iki 30 valandų, kol pri
buvo amerikiečių ir vokiečių kariuome
nės daliniai su 97 malūnsparniais.

Žmonių priskaitoma žuvusių 130, be pa 
stogės apie 20.000, bet neabejojama, kad 
žuvusių skaičius padaugės. Kai jau dabar 
visur vanduo atslūgo, Wilhelmsburge jis 
tebesilaiko, nes Elbės krantų pylimai ne
leidžia jam grįžti atgal į Elbę. Gal teks 
net pylimus sprogdinti.

Kitose Sleswig-Holsteino vietose anglų 
kariuomenės pioneriai atėjo žmonėms į 
pagalbą.

Tokios katastrofos nebuvo nuo 1825 m.
J.č.

Be to, skaitome, kad mūsų lietu
viški klubai (Manchesterio, Brad
ford©) laikosi pakankamai gerai. 
Kai kurie DBLS skyriai taip pat 
neturi ko skųstis — jų kasos netuš 
čios. Didesnis mostas laikraščio pu 
sėn būtų išganingas ir davėjui ir 
ėmėjui. Laikraštis dažniau išeitų 
didesnis, ir tie klubai ar skyriai 
jaustųsi išbrldę iš siauro savo apy 
linkės rato ir parėmę visiems lietu 
viams bendrus reikalus. Sakysim, 
kodėl gi Manchesteris ar Bradfor 
das ar kuri kita lietuvių kolonija 
negalėtų prisidėti, kad „Europos 
Lietuvis“ 6 puslapių galėtų rodytis 
bent mėnesį vieno kurio nors klu
bo ar skyriaus pastangomis?

Tačiau šia proga mes esame pri
versti iškelti ir dar vieną reikalą, 
kuris nelabai ir malonus judinti 
šviesią dieną. Daryti tai daryti, 
bet ar tos pastangos bent kiek ver 
tinamos? Kai turi būrį rėmėjų, tai 
kartu labai svarbu, kad kiti atlik
tų bent savo pareigą, kad jie laiku 
susimokėtų už laikraštį ir knygas 
ir nemurdytų gražių pastangų į 
balą.

Nidos Knygų Klubo leidiniai, 
kaip žinia, siunčiami juos iman- 
tiems išsimokėtinai. Pirma gauni 
leidinį, ir tik tada už jį laukiama 
pinigų (labai, deja, smulkių pini
gų). Kada gi tie pinigai turėtų būti 
atsiunčiami? Mums atrodo, kad pi 
nigų būtų lauktina po savaitės, po 
dviejų, na, po mėnesio, bet tik jau 
ne po metų ir ne po dvejų. Taip 
pat ir už laikraštį prenumerata tu 
rėtų būti mokama iš anksto, bet 
ne metams ar dvejiems praėjus. 
Gyvename visi tarp žmonių plačia 
jame pasaulyje ir labai gerai žino
me, kad nei duonos, nei mėsos nie 
kas neduoda išsimokėtinai ilgiau 
kaip savaitei, nei laikraščio. Kad 
mes esame svetur lietuviška sala, 
tai jokiu būdu negali reikšti, jog 
savo pačių rankomis turėtumėm 
viską subarstyti, sumurdyti ir dar 
palaikyti už pečių, kad jau nebe- 
prisikeltumėm ir nebeatsidustu-

PASAULY
— Orane, Alžyre, dvi automobiliuose 

paslėptos laiko bombos užmušė 30 ir su
žeidė 50 žmonių, daugiausia vis moterų ir 
vaikų (spėjama, kad už tai atsakinga tero 
rištinė OAS).

— Ciklonas Mauricijuje pridarė didžiu
lių nuostolių: 125 asmenys sužeisti, 8.000 
be pastogės, 1.300 namų sugriauta.

— Jugoslavijoje kasyklose įvyko spro
gimas, žuvo 5, nesurasti 2.

— Amerikoje sudužo lėktuvas, žuvo 
95 asmenys.

— Andų kalnuose, Perų, sniego griūtis 
palietė kaimą, žuvo apie 60 asmenų.

— Egipte sugriuvo viešbutis, žuvo 20 
asmenų. ‘ <

— Princesės Margaretos vyras lordas 
Snoudonas buvo įvesdintas į lordų rūmus.

— Rytų Berlyne areštuota keletas as
menų, kurie taręsi išsikasti tunelį ir pa
bėgti.

— Pietų Korėjos karinis revoliucinis 
teismas 14 socialistų nuteisė nuo 3 iki 15 
metų kalėjimo.

— Sovietų prekybinės misijos V. Vokie 
tijoje narys Pripolzevas už šnipinėjimą nu 
teistas 4 metus kalėti.

— Britų geležinkeliečiai sutiko priimti 
3 proc. atlyginimų pakėlimą ir nestreikuo 
ti.

— Motina su 5 m. sūnum iš antro aukš
to balkono iššoko, pabėgdama iš Rytų į 
Vakarų Berlyną (R. Berlyno policija pa
leido paskui ją apie 60 šūvių, o Vakarų 
Berlyno policija, laikiusi tinklą jai nušok 
ti, atsilygino apie 40 šūvių, pridengdama 
bėgimą).

— Potvynių padarytieji Hamburgui 
nuostoliai skaičiuojami 1 milijardą mar
kių.

— Vokiečių daktaras Krumpas, kuris 
grįžo iš Indijos apsikrėtęs raupais, apkrė 
tė 18 asmenų, iš kurių 2 mirė, o 16 buvo 
ligos subiauroti, už apsileidimą sąlyginai 
nuteistas 4 mėnesiams.

— Amerikiečiai paruošė paleisti į erdvę 
žemės palydovą — astronomijos observa 
toriją, skirtą atlikti saulės tyrimams, ku
rių negalima atlikti nuo žemės.

— Rytų Vokietijos pasienio sargybinis 
naktį pervedė per minų laukus ir sieną 6 
asmenis, tarp jų ir savo šeimą, į V. Vokie
tiją.

ERDVĖJE ŽMONĖS GALI ŽŪTI

Astronautas Johnas H. Glennas įspėjo 
kongreso erdvės komitetą, kad visiškai ga 
limas dalykas, jog kai kurie Skridimai į 
erdvę gali ir nepasisekti, o tai reiškia, 
kad tuo atveju žūtų, kas skris.

Jis taip pat pareiškė, kad artimiausioje 
ateityje skristi dar geriau leisti lakūnams, 
o ne mokslininkams. 

mėm. O tai daro noras savuose lie 
tuviškuose reikaluose, tiek turėti 
laisvės, kiek jos niekur aplinkui 
nėra. Užmirštama, kad tas perdė
tas laisve naudojimasis be peilio 
plauna lietuviškus reikalus.

šitai sakome ne kaip kokius pa
mokslus, kad tik būtų pagrauden
ta. Sakome turėdami galvoje tai, 
kad tautiečiai šiuo metu mums 
yra skolingi už „Europos Lietuvį" 
ir Nidos Knygų Klubo leidinius 
apie 2.000 svarų! Graži suma, ir jei 
ji būtų šiandien leidėjų —Lietuvių 
Namų Akc. Bendrovės — rankose, 
tai visiškai netektų rūpintis, ar se
kančiai knygai bus už ką nupirkti 
popieriaus, o nupirkus popieriaus 
iš kitiems reikalams skirtų sumų, 
ar galima bus laiku ir tvarkingai 
išmokėti palūkanas tiems tautie
čiams, kurie krizės metu parodė 
Bendrovei pasitikėjimą ir paskoli
no pinigų. Taip pat gal vienam ki
tam ir skolą laikas bus grąžinti, o 
iš tų 2.000 svarų tikrai galima bū
tų tai padaryti.

Visiems, kas už spausdintą tą 
žodį yra skolingi, leidėjai išsiunti
nėja laiškučius, maloniai prašyda- 
mi atsiteisti. Išlyginti savo skolos 
sąskaitą. Gali būti, kad susiras 
tarp jų vienas kitas tautietis, kuris 
ir tokį laiškutį su skolos pažymėji
mu gavęs negalės dar atsiteisti — 
gal jį šiuo metu bus prislėgusi ko
kia bėda ar nelaimė. Mes tai su
prantame. Bet negali būti, kad jau 
visi mums skolingi tautiečiai būtų 
apnikti nelaimių ir vargų. Dėl to 
mes juos prašome įvertinti lietu
viško spausdinto žodžio reikalą ir 
tuos pavojus, su kuriais jis susi
duria, ir savo skolų sąskaitas išly
ginti. Jei ne šį šeštadienį, tai gal 
kitą išpirkite pašto ar piniginį or
derį ir pasiųskite ji Lietuvių Namų 
Akc. Bendrovei, o ji bus didžiai dė
kinga ir galės visur pasitempti, 
kur tik užsimojusi. Ji pasitemps ir 
spausdinto žodžio srityje ir, tų grą 
žintųjų sumų padedama, tikrai iš
tesės, ką suplanavusi.

VARGAS BŪTI FILOSOFU
Ispanų bankas „Banco Espanol de Cre- 

dito“ sudarė fondą paremti neturtingiems 
studentams paskolomis. Už paskolas ima 
tik 3 proc. Fondą sudaro 100 milijonų pe- 
zetų. arba apie 500.000 svarų. Paskolos li
gi šiol buvo duodamos studentams, kuiįjį 
studijuoja techniką, matematiką ir gam
tos mokslus. Filosofiją studijuojantieji lai 
komi „nekreditingais“ ir paskolų negau
na. (D) ;

KAMERA ANKSTYVAJAI VĖŽIO 
DIAGNOZEI NUSTATYTI

Kanadoje, Otavos mieste, sukonstruo- ■ 
tas, prietaisas, skirtas ankstyvojo vėžio, 
diagnozei nustatyti. Jo išradėjas žymus 
Kanados radiolokacijos, infraraudonųjų 
spindulių ir elektroninės technikos specia
listas Braunas.

Mokslininko pagamintas prietaisas — 
infraraudonųjų spindulių kamera. Ji gali 
atskirti mažiausius žmogaus kūno tempe
ratūros pakitimus kūno paviršiuje ir au
dinių viduje.

Prietaisas, vadinamas „termogramu“, 
parodo audinių dalis, kurių temperatūra 
dėl būdingo susirgimo proceso yra truputį 
aukštesnė, negu sveikų audinių.

Ši kamera turi infraraudonųjų spindu
lių detektorių, kuris paverčia šilumos 
spindulius elektros impulsais. Jie, savo 
ruožtu, valdo žėrimąją lemputę, naudoja
mą vaizdui ant filmo Išskleisti. Kamera 1 
gali registruoti temperatūros skirtumus iš 
1,8 m atstumo maždaug 18 mm skersmens I 
kūno audinyje. Naudojant kamerą iš ar
čiau, ji dar geriau gali pažinti temperatū
ros skirtumus žmogaus kūne.

REIKALINGAS VIRĖJAS
Artėjant vasarai, Lietuvių Sodybai rei

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