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Europos ir Amerikos spaudos nuotrupos

Pavojus pavergtosioms
Balandžio 28 d. New Yorke, Pavergtųjų 

Europos Tautų Seimo posėdžių salėje, po
sėdžiavo Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvini
mo Komiteto Praplėstasis Prezidiumas ir 
Amerikos Lietuvių Tarybos Vykdomasis 
Komitetas ir tą pačią dieną atskirai tarė
si Amerikos Lietuvių Tarybos Vykdomasis 
Komitetas, Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvi
nimo Komiteto Prezidiumas ir Lietuvos 
Laisvės Komiteto Prezidiumas, dalyvau
jant Lietuvos Generaliniam Konsului New 
Yorke Jonui Budriui.

Posėdžiuose .apžvelgta tarptautinė poli
tinė padėtis ir Lietuvos laisvinimo kovos 
dabartinis stovis ir tos kovos ateities per
spektyvos.

Taip pat aptarti veiksnių organizaciniai 
ir glaudesnio tarpusavio bendradarbiavi
mo klausimai ir intesyvesnio lėšų telkimo 
reikalas Lietuvos laisvinimo kovai pa
remti.

Darnioje bendradarbiavimo nuotaikoje 
vykusiuose posėdžiuose prieita vieningos 
nuomonės šiais klausimais:

Lietuvos laisvinimo kovos 

suintensyvinimas

Vykstant tarp Vakarų ir Rytų pasitari
mams Vakarų Berlyno ir Rytų Vokietijos 
klausimais, gali būti artimai paliestas Ir 
Lietuvos reikalas, todėl Lietuvai laisvinti 
veiksniai:

1. Sustiprina Lietuvos reikalų stebėji
mą tarptautinių politinių įvykių vyksmo 
eigoje;

2. Informuoja viens kitą pastebėtais 
Lietuvos reikalą liečiančiais klausimais;

3. Sutaria darysimųjų žygių reikalingu 
mą ir koordinuoja jų vieningą vykdymą;

4. Veiksnių atstovai prireikus susirenka 
pasitarimams- esamajai padėčiai aptarti

. ir veiklos būdams nustatyti.

Lietuvių jėgų koordinavimas

Intensyvi Lietuvos laisvinimo kova yra 
reikalinga visų lietuvių darnaus sutarimo 
ir nuoširdaus ryžto ją remti, todėl:

1. Dėl keliamų spaudoje bei visuomenė 
je įvairių sumanymų bei pageidavimų, 
liečiančių pakeitimus Amerikos Lietuvių 
Tarybos organizacijoje arba jos veiklos 
metoduose, ALT Vykdomasis Komitetas 
tokius sumanymus pateiks ALTą sudaran
čioms grupėms išdiskutuoti, kad jų atsto
vai būtų pasiruošę juos svarstyti ir iš
spręsti ALT metiniame suvažiavime, ku-
ris įvyks liepos 28-29 d.d. Čikagoje;

2. Vyriausiasis Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas kviečia visas Lietuvos laisvini
mu besirūpinančias lietuvių politines or
ganizacijas ir sąjūdžius jungtis vienon 
Lietuvai laisvinti organizacijon;

3. Lietuvių politinės, kultūrinės ir šal
pos organizacijos kviečiamos lojaliai bend 
radarbiauti, kiekviena dirbant savo sri
ties veiklos srityje.

Lėšų telkimas Lietuvos laisvinimo kovai

Kiekvienam didesniam užsimojimui 
vykdyti reikalingos lėšos. Jos ypač reika
lingos Lietuvos laisvinimo kovai vykdyti. 
Todėl lėšoms telkti panaudotinos visos 
įmanomos galimybės ir būdai:

1. Vasario 16-tos minėjimuose, birželio 
masinių lietuvių deportacijų protesto su
sirinkimuose, politinių konferencijų ir ki
tomis progomis;

2. Jungtinėse Amerikos Valstybėse lais 
vinimo reikalui surinktos lėšos persiun
čiamos Amerikos Lietuvių Tarybos Vykdo 
majam Komitetui ir jos paskirstomos 
ALTui ir VLIKui; visur kitur tam tikslui 
surenkamosios lėšos persiunčiamos tie
siog Tautos Fondui.

Vyriausiasis Lietuvos Išlaisvinimo Ko
mitetas, Amerikos. Lietuvių Tarybos Vyk
domasis Komitetas ir Lietuvos Laisvės 
Komitetas kviečia visus lietuvius budėti 
Lietuvos laisvinimo kovoje, šalinti šioje 
kovoje pasitaikančius skirtumus ir ryžtis 
vieningam darbui neįsivaizduojamai sun
kų komunistinės okupacijos jungą ken
čiančiai Lietuvai laisvinti.

Komunikatą paruošti pasitarimų buvo 
pavesta Dr. P. Grigaičiui, J. Stiklioriui ir 
P. Vainauskui.

Vyr. Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto 
Prezidiumas

Amerikos Lietuvių Tarybos
į Vykdomasis Komitetas

Lietuvos Laisvės Komiteto Prezidiumas

Pasaulyje iškyla nauji nesusipratimų ži 
diniai. Komunistinė stovykla susipainioja 
priešingumų kamuoly, susiduria su šiuo 
metu neišsprendžiamais klausimais. Ne
galima net atmesti ir tos galimybės, kad 
anksčiau ar vėliau komunistai išraižys tą 
kamuolį, ir tuomet žmonija atsidurs ant 
pseudoreliginį pobūdį turinčio karo ribos.

Vien dėl to reiktų iškelti tuos dalykus, 
kurie skiria Pekiną nuo Maskvos, kinie
čių kompartiją nuo sovietinės.

Vakaruose paplitęs įsitikinimas, kad 
Pekinas yra naujo pasaulinio karo šalinin 
kas, o Chruščiovas priešingas šiems pla
nams. Iš tikrųjų reikalas yra žymiai su
dėtingesnis. Enver Hoxha, pasisakydamas 
ne tik savo ir albanų komunistų, bet ir 
Mao Tse-tungo vardu, pateikė Chruščio
vui du konkrečius kaltinimus: tai, kad jis 
susitaikė su jugoslavų revizionistais, ir jo 
bailumą Berlyno klausimu.

Kinų komunistams Chruščiovas yra nau 
jas buržujus su visomis iš to išplaukian
čiomis pasėkomis. Jis atsargus, jis bijo 
rizikos, jis pradeda operaciją ir nebaigia 
jos iki galo, tuo atveju jis susiduria su 
laisvojo pasaulio galybių pasipriešinimu.

Kinų komunistai skelbia „revoliucinių 
karų“ teoriją, kuria ir Stalinas pasitikėjo. 
Susipainioję klasikinio marksizmo tinkle, 
jie nemato tikrovės, visai rimtai tiki tuo, 
kad ne tik JAV, bet ir vises laisvasis 
pasaulis tėr,a tik popierinis tigras, su ku
riuo komunistams susidoroti nebūtų 
sunku.

Realios vizijos neturi ir Chruščiovas, 
bet jis buvo J.A.V., apvažinėjo daugelį 
Ve karų europinių valstybių ir žino, kad 
komunistai šturmu laisvojo pasaulio ne
paims.

Čia ir glūdi komunistinės stovyklos 
prieštaravimų ir įtempimo šaknys. Kaip 
toli galima eiti provokacijų keliu? Kokios 
komunistinės stovyklos, pirmoje eilėje 
S.S.S.R priemonės gali sukelti gink’uotą 
demokratijų ir komunizmo susidūrimą? Į 
visus šiuos klausimus sovietų ir kinų kom 
partijos duoda įvairius atsakymus.

Chruščiovui aišku, kad sukelti revoliu
cinį karą, pavyzdžiui, Europoje, reikštų 
pirmąjį žingsnį į atominę katastrofą. To
kiai katastrofai jis nesiruošia. Chruščio
vas toks pat agresorius, kaip ir kinų ko
munistai, bet jis priešą geriau pažįsta ir 
jo bijo.

Kelias
Palyginti, jaunas amerikietis John F. 

0‘Conors 1961 metais parašė labai įdomų, 
apie 600 puslapių veikalą, pavadintą 
COLD WAR AND LIBERATION. Šis vei
kalas yra dedikuotas visiems žinomiems 
ir nežinomiems didvyriams, kurie mirė 
dėl laisvės reikalo, kurie dėl tos laisvės 
kovoja, kenčia ir yra persekiojami. Jo 
tikslas yra mesti į akis pasaulio galingie
siems tiesos žodį, kad būtų suprastas rei
kalas padėti pavergtiesiems. Knygoje au
torius duoda tiek daug medžiagos, citatų 
ir istorinių dokumentų, kad jų nei iš tolo 
nebūtų galima suminėti apžvalginiame ra
šinyje. Todėl šioje vietoje noris labai sche 
matiniu būdu iškelti bent pačias pagrindi 
nes autoriaus mintis, kurios yra aktualios 
visiems, bet už vis labiau tiems, kuriems 
ir pati knyga dedikuota.
1. ŠALTASIS KARAS nėra tautų karas. 
Tai yra kelių asmenų (Kremliuje) karas 
prieš laisvų žmonių milijonus visame pa
saulyje. Pavergtoms tautoms jis nėra šal
tasis, bet kruvinas karas. Jis nėra ir nau
jas, nes prasidėjo kartu su bolševikų re
voliucija ir tebesitęsia iki šiai dienai.
2. KOMUNIZMO GALYBĖ pasiekta ne 
savomis pajėgomis, bet per kitų klaidas. 
Jau seniai, anot Lenino, jis būtų buvęs 
„negyvas lavonas“, jei naivūs tautų vadai 
nebūtų jo dirbtinai atgaivinę. Daugiausia 
jam padėjo iškilti JAV, atsisakydamos 
laiku suteikti reikiamą pagalbą laisvės 
siekiančioms tautoms. Pirmajam Pasaul. 
Karui besibaigiant, sąjungininkai, anot 
W. Churchiirio, visiškai neturėjo tvirtai 
nustatytos politikos. „Vieni norėjo taikos, 
kiti norėjo karo, o rezultate nebeliko nei 
taikos, nei karo“. JAV ir kitos valstybės 
atkūrė TSR pramonę ir suteikė milžinišką 
ekonominę pagalbą. Komunizmas — tai 
JAV ir kitų didžiųjų valstybių išaugintas 
kūdikis, kuris dabar drasko savo globė
jams akis.
3. LAISVĖS KOVOS, kurias vedė pabal- 
tiečiai, lenkai ir kitos naujai susikūrusios 
valstybės, užkirto komunizmui kelią į 
maišaty paskendusią Vak. Europą. Jei ne 
tos kovos, bolševikai po I Pasaul- Karo

Dėl to kyla visa eilė galimybių ir klau
simų. Ką darytų Chruščiovas, jei kinų ko
munistai savo iniciatyva sukeltų „revoliu
cinį karą“ tokioje žemės rutulio vietoje, 
kur šitaip negalima daryti, kur neišven
giamai būtų prieita prie pasaulinio karo? 
Ar .jis įsivels į tokį karą? Ar jis leis „im
perialistams“ sutriuškinti savo kinietišką 
jį sąjungininką ir pasiliks nuošaliai?

Chruščiovo įsivėlimas į karą reikštų pa
saulinio komunizmo galą. Jeigu kas to ka
ro ir nelaimėtų, bet komunistai tikrai ir 
neišvengiamai pralaimėtų. Chruščiovo 
susilaikymas ir tuo būdu komunistinės 
Kinijos sutriuškinimas būtų tik pirmasis 
žingsnis komunistinei imperijai likviduo
ti. Tokio malonumo — leisti „imperialis
tams“ mušti povieniui komunistines vals
tybes — nei Chruščiovas, nei kuris nors 
kitas komunistinis vadas neleis.

Ką tai praktiškai reikštų? Kaip atrodo, 
tai reikštų neišvengiamą karinio konflik
to galimybę komunistinės stovyklos vidu
je. Arba, jei ir ne karinio konflikto, tai 
kiekvienu atveju aštrią kovą dėl pasauli
nio vadovavimo. Šioje kovoje gali būti pa
naudotos visos priemonės — nuo ekono
minio, politinio ir diplomatinio spaudimo 
iki sąjungos net su neapkenčiamais Vaka 
rų imperialistais“.

Kaip ten bebūtų, dabartinė padėtis ko
munistinėj stovykloj kelia visai žmonijai 
ypatingų pavojų. Konfliktų židiniai ne tik 
akivaizdūs, bet dar plečiasi ir didėja iš 
metų į metus. Pasakyti, kad visa tai yra 
tik pačių komunistų vidaus reikalas, ne
būtų galima, nes kiekvienas susidūrimas 
tarp buvusios komunistinės imperijos at
plaišų neišvengiamai sukrės ir visą likusį 
pasaulį. Išspręsti viduje vykstančius kon
fliktus ir priešingumus savo jėgomis pa
saulinis komunizmas, matyt, nepajėgus. 
Vakarų valstybės šiuos priešingumus ir 
konfliktus pajėgios likviduoti, kiek tai 
įmanoma, kartu su komunizmu.

Išvadoje reiktų .atžymėti vieną reikš
mingą faktą. Jau kuris laikas, Vakaruose, 
ypač Vakarų intelektualų rateliuose, kur
suoja šūkis: „Geriau tapti raudonu, negu 
būti mirusiu“. Paskutiniojo meto įvykiai 
liudija, kad komunizmo laimėjimas visa
me pasaulyje karo grėsmės nepašalina. 
Taigi gali išeiti taip, kad tokio požiūrio 
šalininkai pasirodytų ir raudoni ir mirę. 
Užburtasis ratas sukasi...

laisvėn
būtų užėmę didesnius Europos plotus, ne
gu jie laimėjo II Pasaul. Karo metu. Eu
ropos skola lietuviams, lenkams ir kitoms 
dabar rusų pavergtoms tautoms dar tebė
ra neužmokėta.
4. AMERIKA NESIPRIEŠINO, kai bol
ševikai vieną po kito laužė jaunosioms 
tautoms duotus laisvės pažadus ir prekia
vo jų krauju bei ašaromis. Paskutinis lais 
vosios Lietuvos žemės gabalas buvo Stali
no parduotas Hitleriui už 7.5 mil. dolerių.
5. UŽ AZIJOS IR AFRIKOS tautų laisvę 
šiandien kovoja Amerika ir kitos didžio
sios valstybės. Bet jos vaišinasi ir viso
kiais būdais bendradarbiauja su TSR, ku
rios koncentracijos stovyklose yra 20 mili
jonų žmonių.
6. PO II PASAUL. KARO Amerika žade 
jo nepripažinti nė vienos valstybės, ku
rios valdžia sudaryta ne pagal gyventojų 
valią ir kuriose šeimininkaus svetima ka
riuomenė. Ji nusilenkė TSR spaudimui ir 
daugumą tų valstybių išdavė, pripažinda
ma jų neteisėtas vyriausybes. Pabaltijo 
valstybių inkorporacijos nepripažino, nes 
Sovietai tai neprašė...
7. KOMUNISTAI NUSILEIDO, kur di
džiosios valstybės išdrįso pasipriešinti. 
Tuo būdu buvo išgelbėtos Suomija, Austri 
ja, Graikija, Persija ir kt. Amerika nai
viai tikėjo, kad rusai atitrauks savo ka
riuomenę iš Rytų Europos ir Balkanų, kai 
jos satelitinės valstybės bus pripažintos. 
Deja...
8. LAISVASIS PASAULIS pakartojo sa
vo I Pasaul. Karo klaidas, neparemdamas 
sukilusių ir pagalbos šaukiančių tautų 
(Rytų Berlynas. Poznanė, Vengrija ir kt.). 
Amerika, net pats jos prezidentas, drąsino 
vengrus išsivaduoti ir žadėjo paremti. 
Laisvės šauksmas nebuvo išgirstas. Ji ne
rado priemonių rusams sudrausti. Bet ji 
greit sudraudė žydus, kai jie tuo pačiu 
metu prądėjo žygiuoti į Sinajaus dykumą. 
O anglams ir prancūzams buvo nurodyta 
atsisakyti Suezo ekspedicijos.
9. KOMUNISTŲ TAIKOS ir sugyvenimo

(Nukelta'į 6 psl.)

tautoms
Dėl amerikiečių planuojamųjų nuolai

dų sovietams Berlyno reikalu prancūzų 
„Combat“ rašo:

„Kancleris Adenaueris Berlyne pasakė 
tai, ką vokiečių užsienių reikalų ministe- 
ris Atėnuose nutylėjo. Jis išreiškė savo di 
džiulę abejonę dėl to, kiek naudingi gali 
būti tie „tiriamojo pobūdžio“ pasikalbėji
mai tarp Vašingtono ir Maskvos atstovų. 
Tuojau pat iš anapus Atlanto autoritetin 
gu balsu buvo patikinta, kad Kennedžio 
politika yra teisinga ir kad sąjungininkai 
vargu iš viso ką nors kita yra iškėlę... 
Prezidentas Kennedys gali jaustis pakan
kamai stiprus pats vienas sulošti ir laimė
ti. Tačiau jis negali sukliudyti Chruščio
vui suskaityti tas kortas, kurių trūksta 
Atlanto vyrams“.

„šveicarų „Neue Zuercher Zeitung“ ta 
pačia tema teigia:

„Vienintelis šioje nedžiuginančioje pa
dėtyje tikras dalykas yra Vašingtono nu
sistatymas toliau bandyti, kaip surasti te
gu ir nekokia išmintim paremtą sprendi
mą Berlyno klausimui, nesudarant pavo
jaus gyvybiniams Vakarų reikalams. .Ta
čiau tuščia atrodo viltis, kad to būtų gali 
ma pasiekti“.

Suomių „Uusi Suomi“ rašo:
„Kai Adenaueris reiškia įsitikinimą, 

kad jo pareiga yra Vakarų Berlyną išlai
kyti stiprų, kai kieno galvojama, kad 
Amerikos užsienių reikalų ministeris Dea 
nas Ruskas bus galėjęs pasikalbėjimuose 
su Dobryninu tikrai per toli nueiti ir pa
daryti biaurią klaidą“.

Pačių amerikiečių „N.Y. Herald Tribū
ne“ rašo:

„Buvo paskelbta (ir atrodo, kad tai bus 
priimta), kad Jungtinės Valstybės yra 
pasiūliusios tam tikrą komisiją, kurioje 
būtų atstovaujama Rytų Vokietija. Toks 
atstovavimas susijęs su pripažinimu su
vereniteto Rytų Vokietijai. Tai yra vienas 
didžiausių sovietinės diplomatijos tikslų, 
taigi tuo pačiu tarptautiškai būtų patik
rintas visam laikui Vokietijos padaliji
mas“.

Amerikiečių „Daily News“ pažymi:
„Kancleris ir vėl teisingas. Pagal tuos 

SeĮtlųnioS DIENOS
GERIAU PLEPĖTI, NEGU KARIAUTI PASTOVIOS VELYKOS

Romos katalikų ekumeninė taryba 
svarsto pastovios Velykų dienos nustaty
mo klausimą. Daugiausia galimybių turi 
balandžio 8 d.

Tarybai svarbu sutarti dar su orto
doksais. Anglikonų bažnyčia ir iki šiol 
prisilaiko katalikų nustatytųjų Kalė
doms, Velykoms ir Sekminėms dienų.

PRIVERSTINIS DARBAS
Čekoslovakijos vyriausybė nutarė jau

nimui įvesti 5 metų priverstinius darbus, 
kad būtų atstatytas pašlijęs krašto ekono 
minis gyvenimas.

Dirbti reikės pramonėje ar žemės ūkyje 
gamybinį darbą.

NESILEISTI IŠPROVOKUOTI
Alžyro ministeris pirmininkas Ben Ke- 

dda, kuris dar tebėra Tunise, pasakė per 
radiją kalbą, siūlydamas muzulmonams 
nesileisti išprovokuojamiems OAS teroris 
tams.

Jis pareiškė, kad nepriklausomame Al
žyre bus vietos ir europiečiams, kurie to 
nusipelnys.

NAUJAS ITALUOS PREZIDENTAS
Nauju Italijos prezidentu išrinktas An

tonio Segnis, iki šiol ėjęs užsienių reikalų 
ministerio pareigas. Užsienių reikalų mi
nisteriją perėmė pats ministeris pirminin 
kas Fanfanis.

Giovannis Gronchis išbuvo prezidentu 
septynerius metus.

UOSTŲ STREIKO IŠVENGTA
D. Britanijai grėsė visuotinis uostų 

darbininkų streikas.
Įsikišus darbo ministerijai darbdaviai 

susitarė su profesinių sąjungų atstovais.

SEPTINTASIS LAIVYNAS l LAOSĄ
Laoso vyriausybinei armijai subyrėjus, 

iš naujo kilo pavojus, kad kraštą užims 
komunistai.

Amerikiečiams Laosas strategiškai yra 
labai reikšminga vieta. Dėl to prez. Ken
nedys įsakė septintajam laivynui iš Filipi 
nų plaukti Laoso gelbėti.

Prez. Kennedys pakartojo Churchillio 
posakį, kad geriau plepėti su rusais, negu 
kariauti.

Dėl to J. Amerikos Valstybės bandys 
aiškintis ir toliau su sovietais Berlyno 
klausimus.

PASIKEITIMAI SAVIVALDYBĖSE
Rinkimuose į savivaldybes D. Britanijo 

je smarkiai pralaimėjo konservatoriai.
Laimėjo liberalai ir darbiečiai. Bus ne

maža savivaldybių, kuriose iš konserva
torių bus perimtas reikalų tvarkymas.

DVIGUBAS ŠNIPAS PAVOJUJE

Buvęs Belgijos SS vadas Verbelen po 
karo apsigyveno Austrijoje, dirbo kaip 
šnipas amerikiečiams, o vėliau ir aust
rams. Jam buvo suteikta net pilietybė.

Belgija dabar pareikalavo išduoti jį, 
kaip kaltą už daugelio belgų rezistentų 
nužudymą.

Nors jis naudingas tuo, kad turi glau-. 
džius ryšius Su belgų fašistais, prancūzų 
OAS ir įvairiais teroristais Austrijoje, 
ruošiamasi jam atimti pilietybę.

FRANKO KALTINA ČEKUS

Už Ispanijoje vykstančius kasyklų dar
bininkų streikus gen. Franko atsakomybę 
meta Prahos radijo ispaniškoms laidoms. 
Jose nuolat skatinama streikuoti ir maiš
tauti.

Streikuojančius kasyklų darbininkus re 
mia ir ispanų studentai.

PASITARIMAI VYKSTA TOLIAU

Europos Ekonominės Bendruomenės at 
stovai Briuselyje susirinko toliau svarsty 
ti D. Britanijos priėmimo į Bendruomenę.

Dideli sprendimai dar kol kas nebus da 
romi. Dar nesurinkti visi duomenys, kaip 
atrodo reikalai dėl ryšių su Britų Bend
ruomene (Commonwealth), žemės ūkiu, 
Europos Laisvosios Prekybos Sąjunga, 
kuriai iki šiol priklausė Britanija.

I Europos Ekonominę Bendruomenę 
dar pasiprašė priimti Norvegija.

Valstybės Departamento žalingus pasiūly 
mus būtų pripažinta komunistinė sovietų 
zona, ir pavergtąsias Rytų Europos tautas 
Vakarų sąjungininkai paliktų amžinai 
vergijai. Užuot stengęsis paveikti Adenau 
erį. Valstybės Departamentas turėjo ener 
gingai pabandyti atsisakyti užsimojimo 
raminti Chruščiovą ir Ulbrichtą ir parody 
ti dėmesio Adenauerio ir generolo de Gau 
lle'io drąsiam paniekos pareiškimui, kurį 
šie yra išreiškę dėl Maskvos ir Rytų Ber 
lyno sukeltojo blefo ir triukšmo“.

DRĄSOS VERTĖ PRANCCZUAI
Pačių prancūzų „Le Figaro“ rašo:
„Visai tautai, aišku, svarbi ta žinia, 

kad bus vykdomas naujas atominių gink 
lų bandymas. Tačiau kodėl ta žinia turi 
pasiekti prancūzus aplinkiniais keliais, 
būtent, per užsienių spaudos agentūras? 
Kam tasai slapstymasis? Kodėl daroma 
paslaptis iš bandymų, kurie nežada suda 
ryti jokio pavojaus ir neduos jokių radio- 
aktyviųjų nuosėdų? Ar Prancūzijos padė
tis nebūtų žymiai stipresnė, jei vyriausy
bė, priešingai, turėtų drąsos atvirai pa- 
skelbti savo branduolinių ginklų bandy
mo programą?“

DR. NKRUMOS AMNESTIJA
Dėl Ganoje paskelbtosios dalinės am

nestijos britų „The Guardian“ rašo:
„Dr. Nkrumos nusistatymas paleisti 160 

imtinių bus sveikinamas, kaip rimtas 
žingsnis atstatyti pasitikėjimui ir norma
liai padėčiai. Kitais žodžiais tariant, ge
ras dalykas yra paleisti kalinius, kurie 
nebuvo pripažinti kaltais. Tačiau tas 
žingsnis yra dar per smulkus ir sąlyginis. 
Daugumas tų paleistųjų, pasirodo, yra to 
kie, kurie rėmė Dr. Nkrumos liaudies kon 
vencijos partiją. Tarp jų nėra opozicijos 
narių, prieš kuriuos iš tikro buvo paskelb 
tas 1958 m. suėmimo aktas. Bet ginčijant 
tai, ar Dr. Nkruma yra teisingas savo opo 
nentams, svarbu nepasirodyti neteisin
giems Dr. Nkrumai. Europoje jis kritikuo 
jamas dėl to, kad pakenčia šunuodegiavi- 
mą ar dėl jo socialistinės politikos, tačiau 
tai nieko bendra neturi su jo pajėgumu 
valdyti“.
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EUROPOS LIETUVIS

Lietuviai Sibiro Tundroje
ilgą laiką gyvenome vis bendrybėmis dama. Paskui prasidėjo nauja ilga kelro

dei to, koks likimas ištiko Sibiran ištrem- nė į kitą vietą, sunki ir baisi, lydima bado 
tuosius mūsų tautiečius. Žinojome, kad iš-, ir mirčių, kol buvo pasiekta Trofimovskio 
vežamieji buvo paimti iš namų, sugrūsti į 
gyvulinius vagonus, kad pakeliui teko kęs
ti troškulį ir badą, kad kai ku.ie jau ve
žami mirė. O kas paskui atsitiko, tai tik 
sugaudydavome kiek žinių iš pasakojimų, 
trumpų ir labai retų aprašymų ir iš spau- 
don patenkančių žinučių, kad šis ar tas

sala Arktyje, Lenos upės žiotyse. Ten kaip 
tik buvo sukaupta nemaža amerikiečių 
sovietams atgabentojo maisto ir medika
mentų, bet jis buvo skirtas ne tremti
niams. Atgabentiesiems teko statytis lentų 
prstoges, nesinaudojant nei kirviais, nei 
vinimis. Kai staiga užėjo žiauri žiema,

ras atrodo, čia neįmanoma atpasakoti. 
Kodėl ir kaip buvo mirštama, kas mirė, 
kaip lavonai laukdavo pavasario sniege, 
kas pajėgus dirbti kiek uždirbdavo, kas 
kiek kainavo — reikia skaityti pačią pro- 
tokoliškai parašytąją ir daug duomenų 
sukaupusią knygą.

Knygai priedą yra parašęs K. Bielinis, 
kuris savo metu yra buvęs cariniame Si
bire ir čia aptaria tiek Tautvaišienės pa

mirė, buvo užmuštas, sušalo, mirė, mirė.
Tik dabar pradeda rodytis pirmieji klai

kaus gyvenimo aprašymai tų. kuriems pa
vyko ne tik išikti gyviems, grįžti iš Sibi
ro, bet ir atsidurti Vakaruose.

Nedaug tokių tėra. Kita vertus, ne visi 
jų moka pasakoti, o juo labiau perduoti 
savo išgyvenimus ir atsiminimus raštu. 
Pirmasis stambesnis darbas — Dr. inž. A. 
Nasvyčio prrašytoji knyga pagal buvusios 
Sibiro tremtinės Armonienės pasakoji
mus. Knyga buvo parašyta anglų kalba ir 
turi nemaža pasisekimo, pristatydama 
mūsų tautiečių vargus ir sovietinį žiauru-

'pastogė buvo sukrauta (ne sumūryta) iš 
plytų. Trumpiau sustodama papasakoti, 
kaip vyko kelionė, autorė visą dėmesį pas
kui nukreipia nusakyti, kaip buvo įsikur- 
te, kaip praleista žiema, kaip dar kai kas 
sulaukė pavasario, kaip buvo dirbama, 
kaip su vergais elgiamasi ir kokios ten gy
venimo sąlygos. Pačios kelionės žiauru
mas skaitytoją verčia galvoti, kad jau tie, 
kurie gyvi išliko, pagaliau baigs plaukti, 
apsigyvens ir teks užmiršti tą pragarą. 
Tačiau kelionę galima būtų nebent paly
ginti su įžanga į pragarą. Kaip tas praga-

teikiamuosius duomenis, tiek ir apskritai 
bolševikų ten suvarytųjų tremtinių judėji
mą ir Sibiro sąlygas.

Dideles kančias ten iškentėjo knygos 
autorė kartu su tūkstančiais kitų. Dauge
lis žuvo, kai kas grįžo palaužta sveikata. 
Mes visi skaudžiai jaučiame tą baisią ne
laimę savo tautai. Bet mūsų jausmas ne
būtų pilnas, jei nesusipažintumėra su to
kiais pasakojimais, kaip šis Tautvaišienės, 
kuris kartu liudija ir bolševizmo kraštuti
nį žvėriškumą.

K. Abr.

mą kitoms tautoms. Gaila, žinoma, kad 
ana knyga kažkodėl negalėjo lygiagrečiai 
pasirodyti ir lietuviškai.

Tačiau lyg tai nelemtai spragai užpil-
Kun. V. Šarkai 40 m.

MARIJA GEGUŽĖJE

„Tu pagimdei tą, kurs tave sukūrė ir am 
žinai pasilieki mergaitė“—taip, švenčiant 
Marijos šventes, Bažnyčia kreipiasi į Die
vo Motiną Mergaitę Mariją. Gegužės mė
nuo, gražiausias pavasario mėnuo mūsų 
žemės pusrutulyje, Katalikų Bažnyčios 
yra skiriamas ypatingam Marijos pagerbi 
mui. Visose katalikų bažnyčiose tame mė
nesyje galimai gražiau papuošiami Mari
jos altoriai ir paveikslai, o tikintieji kvie
čiami bendrai bažnyčiose, ar privačiai na 
muose kasdien giedoti ar kalbėti švč. Mer 
gaitės Marijos litaniją. Lietuvių tauta į šį 
kvietimą yra atsakiusi su užsidegimu ir 
gegužės pamaldos lietuviams yra virtu
sios vienomis labiausia mėgstamųjų pa
maldų. Net Sibiro tremtyje lietuviai yra 
pasistengę suorganizuoti gegužės pamal
das. rizikuodami už tai gresiančiomis 
bausmėmis. Praskleidę čia minimosios pa
maldumo apraiškos išorinį rūbą, susitin-

sį pagarbos ir prašymo maldų vainiku 
apipintoji Marija yra to vainiko verta, 
nes ji yra geroji, gailestingoji ir galingo
ji Motina, Dievo Motina.

2. MARIJA MERGAITĖ. Marijos stebuk 
las yra dar nuostabesnis, kad ji tapdama 
Dievo Motina, kartu likosi nepaliesta mer 
gaitė. Katalikų Bažnyčios dogma moko, 
kad Marija pasiliko mergaite prieš gimdy 
mą, gimdydama ir po gimdymo. Supranta 
ma, tai yra didelė Dievo malonė. Tačiau 
tokia malonė, su kuria Marija uoliai ben 
dradarbiavo. Marijos mergaitiškumas ypa 
tingai gražiai simbolizuojamas gegužės 
mėnesio šviežiu žalumu ir žiedais. Marijos 
mergaitiškumas turėtų tapti patraukliu 
pavyzdžiu, ypač bręstsnčiajam lietuvių 
tautos jaunimui. Visa gyvenamoji aplinka 
— reklamos, kino filmai, iliustruoti žurna 
lai — žadina priešingus jausmus ir trau
kia priešinga kryptimi. Reikia jėgos atsi- 
skaisčiausiosios Mergaitės ir Motinos Ma- 
spirti vilionėms. Toji jėga spinduliuoja iš 
rijos asmens. Tik reikia į ją įsižiūrėti ir 
susižavėti.

Kuo. Bronius Liubinas

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
BRADFORD — gegužės 20 d., 12.30 vai. 
ROCHDALE — gegužės 27 d., 11.30 vai.

dyti, kad iki šiol lietuviams nebuvo duo
ta progos plačiru apsipažinti su jų tautie
čių kančiomis Sibire, šiomis dienomis 
Amerikos Lietuvių Socialdemokratų Lite
ratūros Fondas išleido H. Tautvaišienės 
knygą Tautų kapinynas Sibiro tundroje 
(136 psl.).

Knygelė kukli. Joje ir papasakojama 
tik keleto mėnesių gyvenimo iškarpa, nors 
autorė buvo išvežta 1941 met'is, o grįžti į 
Lietuvą pajėgė tik 1956 metais. Vadinas, 
net ir taip sutrauktai rašant, tam 15 metų 
laikotarpiui reikėtų paskirti net keletą to
mų. O rašo autorė iš tiesų gana sutrauk
tai. pateikdama tik pačius tirštimus.

Bet čia pat tuoj reikia prisipažinti, kad 
tokios baisios, žiaurios, nykios, nežmoniš
kos knygos retai, tur būt, pakliūva į ran
kas net ir tiems, kurie daug skaito. Jeigu 
mes iki šiol paskaitydavome ar išgirsda
vome apie tas žiaurybes, kurias teko iš
kęsti Sibiran ištremtiesiems, tai, tur būt. 
vis dėlto niekas nepajėgdavo įsivaizduoti 
tikrosios padėties, susidaryti gyvo vaizdo. 
Dabar kai skaitai Tautvaišienės knygą, tai 
pagrečiui su jos nusakomosiomis baisybė
mis kyla anie vaizdai, kuriuos nupiešė sė
dėjusieji nacių koncentracijos stovyklose. 
Kur baisiau? Ar naciai žiauresni, ar bol
ševikai? Abeji baisūs iki kraštutinumo, 
iki nykios beprotybės. Esama ir skirtumo. 
Tiktai skirtumas čia glūdi ne pečiuose 
faktuose, ne žiaurumuose, kuriuos patiria 
žmonės, o mirtyje, kad vienur dažniau 
mirštama nuo smūgio, o kitur badu ir nuo 
šalčio, nuo pačioje šiaurėje apninkančių 
ligų. Esminis skirtumas — pajėgume visa 
t-i pavaizduoti. Likimas taip lėmė, kad iš 
naciškųjų konclagerių gyvi išėjo keli 
plunksnos žmonės, ir jie pajėgė perduoti 
tai, kas ten buvo išgyventa. Dėl to ir ky
la klausimas: kaip gi veiktų skaitytoją tie 
baisūs Tautvaišienės išgyvenimai, jei jie 
būtų parašyti įgudusia plunksna ir jei jie 
dabar šitrip kukliai papasakoti neleidžia 
skaitytojui apsiginti sunkių vaizdų?

H. Tautvaišienė ištremta metus gyveno 
Altajaus krašte, iš pradžių sovehoze dirb-

Pinnebe.go, Hamburgo ir net iš tolimų 
vietovių susirinkę Hamburge, kun. V. 
Šarkos bute, lietuviai, vienas kitas vokie
tis ir kitų tautybių asmenys gegužės 2 d. 
sveikino sukaktuvininką jo 40 metų am
žiaus proga ir visi bendrai buvo gražiai 
prie vaišių stalo pavaišinti, tarpusavy pa
sikalbėjo, nes buvo apie ką ir kalbėti, mat, 
susirinkusiųjų tarpe buvo ir tokių, kurie 
po 10 metų ištrėmime išgyveno Sibire.

Kun. V. šarkos asmenybė yra labai įdo
mi-: jis kaip kunigas aptarnauja ne tik sa
vo tautiečius, bet kiek suspėja ir kitatau
čius, nes jis kalba lotyniškai, vokiškai, uk 
rainietiškai, lenkiškai ir rusiškai. Vokie
čiai kun. Šarką mėgsta, kai jis laiko kata 
likų bažnyčioje jiems pamaldas ir gražiai 
per Mišias gieda, nes jis turi ir gražų 
skambantį balsą. Mes, lietuviai, irgi tuo 
didžiuojamės ir džiaugiamės.

Kun. V. Šarkos „parapijonys“ yra gana 
išsisklaidę, jam tenka beveik kasdien savo 
turimuoju volkswrgenu važinėti šimtus 
kilometrų, nes jis rūpinasi saviškiais ne 
tik dvasiškai, bet ir materialiai, susirgu
sius, su piršlybomis ir sutuokdamas. Jis 
šalia tiesioginių kunigo pareigų yra bend- 
ruomenininkas, visuomenininkas ir patrio 
tas. Jis turi ir ieško ryšių su kitataučiais 
intelektualais ir populiarina Lietuvos var

dą ir dabartinę priespaudą ir rusinimą. 
Kunigas Šarka yra atsidavęs ne savo as
meniniam gyvenimui, bet Bažnyčiai, tėvy 
nei ir lietuviams.

Linkime jam ilgiausių metų!
J. čekauskas

Adomas G. Tūla

MELANCHOLIJA

Pilkos melancholijos lietūs 
krinta ant mirusių sodų.
Džiaugsmas trapus, vos palietus, 
sudūžta. Tušti ir nuobodūs

namai. Jau seniai juos apleido 
viltis — paskutinis svečias.
Gyvenimas — torsas be veido, 
sieloje kartėlis p'ečiasi, 

širdin įsisiurbusi auga 
juoda piktybės dėlė...
Keliauk! Nesustok, miela drauge, 
aš — tik dilgė tavoj pakelėj...

400 metų sukaktis
Maža, tur būt, buvo tokių gerų ir na

šių dramaturgų ar rašytojų, kaip ispanų 
Lope de Vega. Šiais metais vyksta įvai
rios paskaitos ir konkursai paminėti 400 
metų nuo jo gimimo.

Gimęs Madride, rašytojas dar jaunas 
buvo laikomas būdingu talentu, kuriame 
reiškėsi gilus ispaniškumas, veik visada 
paremtas to krašto tradicijomis ir tauto
saka, kurių įkvėptas jis pražydo gražiau
siais darbais. Ispanų teatras pasidarė tau 
tiškiausias per Lope de Vegos genijų, bet 
jis nestokojo humanizmo nei psichologiš
kumo.

Poezijos daugiau būna šalia eilėraščių, 
negu juose, religijos daugiau šalia bažny
čios, negu joje, meilės daugiau šalia vedy
bų, negu jose.

Robertas Frostas (amerikiečių poetas)

Jei mes ir toliau šitaip niekus išdari- 
nėsim, tai vieną dieną imsim statyti pie
no vamzdžius iš Somerseto į Londoną, o 
alaus vamzdžius iš Londono į Brightoną.

Lordas Hawke -

kame su jos esmę sudarančia dvejopa 
nuostabia tiesa: Mrrija Dievo Motina ir 
Marija Mergaitė.

1. MARIJA DIEVO MOTINA. Ta pati 
didžiausioji ir garbingiausioj i Marijai su
teiktoji Dievo malonė, iš kurios išplaukia 
visos kitos jos nuostabiosios savybės ir jai 
skiriamoji pagrrba. Dieviškoji Marijos mo 
tinystė yra liudijama tose šv. Rašto vieto
se, kur kalbama apie jos pagimdytąjį sū
nų Jėzų, kaip apie Dievo sūnų. Pvz., ange 
las taip apreiškia Jėzaus gimimą: „Štai 
pradėsi įsčiose ir pagimdysi sūnų ir pra
minsi jį vardu Jėzus. Jis bus didis ir bus 
vadinamas Aukščiausiojo Sūnumi“ (Luko 
1,32). Dievas pats pasirūpina, kad Marijos 
dieviškoji motinystė būtų žinoma žmo
nėms. Dar Jėzui negimus, Jono Krikšty
tojo motina Elžbieta kreipiasi į Mariją, 
kaip Dievo Motiną: „Pagirta tu tarp mote 
rų ir pagirtas tavo įsčių vaisius. Ir iš kur 
man tai, kad mano Viešpaties motina at
eina pas mane?“ (Luko 1,42-43). „Dieviš
koji Marijos motinystė protu suvokiama 
iš to, kad kiekviena motina gimdo ne tik 
prigimtį, bet taip pat ir asmenį, nors siela 
Dievo sukuriama. Taip ir Marija, gimdy
dama Kristaus žmogiškąją prigimtį, pa
gimdė Dievą — antrąjį švč. Trejybės asme 
nį, priėmusi pilną žmogaus prigimtį. Jei
gu ji pagimdė Kristų, tai ji pagimdė ir 
Dievą. Todėl Kristaus motina yra Dievo 
Motina“ (Liet. Enciklopedija, XVII, 322- 
3 psl.). Marijos dieviškosios motinystės tie 
sa yra taip sena, kaip sena krikščioniško 
ji tradicija. Jau 430 m. visuotiniame Baž
nyčios susirinkime Efeze toji tiesa buvo 
paskelbta įpareigojančia Bažnyčios dog
ma. Amžių eigoje Bažnyčia tai karts nuo 
karto primindavo ir tebeprimena, kartu 
išryškindama, kad iš dieviškosios motinys 
tės Marijai išplaukia jos aukščiausias kil 
numas, o žmones dieviškoji Marijos moti 
nystė įpareigoja jai teikti ypatingą pagar 
bą. Taip pat primenama, kad Dievo Moti
noje Marijoje kiekvienas žmogus gali ras 
ti galingiausiąją užtarytoją. Gegužės mene

VOKIETIJOS LIETUVIU KATALIKU 
SIELOVADOS PRANEŠIMAS KELIONĖS 

ROMON REIKALU
Pakartotinai pranešama, kad šių metų 

rugpiūčio mėnesį organizuojama viso pa
saulio tremtinių katalikų suvažiavimas 
Romoje. Jam# kviečiami dalyvauti taip 
pat lietuviai. Iš Vakarų Vokietijos bus 
vykstama specialiais traukiniais. Išvažiuo 
jama rugpiūčio 2 d., grįžtama atgal, t.y. iš
vykstama iš Romos rugpiūčio 7 d. Kelionė 
ir pragyvenimas Romoje kainuoja apie 
DM250. Kas vyksta atskirai, o nori Romo
je gyventi kartu su kitais lietuviais, tegul 
registruojasi tiesiai Sielovadoje. Tokiu at
veju pragyvenimas kainuoja asmeniui 
DM 80. Šiaip jau registruojamasi pas vie
tinius lietuvių kapelionus, arba taip pat 
tiesiai Sielovadoje: P. Alfonsas Bernato
nis, (16) Dieburg. Minnefeld 34, Tel. 2213. 
Norintieji kartu vežtis vaikus, tepažymi 
jų amžių. Įsirašant reikia įmokėti už as
menį DM 50. Likusi suma sumokama ne 
vėliau liepos mėn. 15 „d.

Tėv. Alfonsas Bernatonis
Sielovados Direktorius

„MAMA, KELKIS “

Vaikas kažką susapnavo arba jam pasi
darė karšta. Žiūrėk, jis jau ir nusiklojęs. 
O čia dar atviras langelis, vaikui lengva 
peršalti. Ir štai į „sargybą“ stojo automa
tas. Kai tik vaikas nusimeta apklotą, tuo
jau pat pasigirsta tylus skambutis: „Ma
ma, kelkis, užklok!“ Motina pataiso ant
klodę, ir mažylis toliau ramiai miega.

Tokie automatizuoti lopšiai pasirodė 
Niujorko parduotuvėse.

t)

I Vilku lizdas
APYSAKA IŠ KRYŽIUOČIŲ LAIKŲ

(VERTĖ A. VĖGĖLĖ)
jj

(10)

— Kaip jau sakiau Jūsų Didenybei, 
karžygys Guenter liepė paimti juos su sa
vim, sakydamas, kad neturįs žmonių vil
keliams pilin vežti ir kad jam galį jie būti 
reikalingi.

— Tai ir aklasai Bernardas ir vaikinai, 
visi išsyk tokian menkan karan. — sumur 
mėjo sau panosėj Dietrich von Altenburg, 
— o viskas nueis po velnių.

Paskiau, kreivai pažiūrėjęs į Didįjį 
mistrą, kreipėsi į Drėgą:

— Eik sau po velnių!
— O Kobolda? — paklausė tasai.
— Ir ji teeina su tavim.
— O Heksas? — klausė toliau šypsoda

masis Drėga.
— Po šimts velnių! Tegu visus tris 

jus pragaras! — sušuko Dietrich von 
Altenburg, trenkdamas kumštim stalan.

Didysai mistras vėl pakėlė galvą ir pa
žiūrėjo į savo draugą.

— Ar paleisti Heksą? — paklausė 
Drėga.

— Eikite sau visi trys po velnių! — dar 
sykį suriko Dietrich von Altenburg. — 
Sakiau jau, kad nė vienas-nelįstumėt Di
džiajam mistrui akysna.

Drėga tuoj išsinešdino iš kambario.
Pakilo Dietrich von Altenburg ir pradė

jo dideliais žingsniais vaikščioti po kam

ZUZANA MORAVSKA |0
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barį, tarsi norėdamas tuo nuraminti savo 
susijaudinimą. Didysai gi mistras atsiduso 
tiktai, kaip žmogus, kuriam nukrito nuo 
širdies sunkenybė ir kuris nori dabar ra
miai pasilsėti, bet Dietrich von Altenburg 
nedavė jam ramybės.

— Nesuprantu, — tarė jis, — kaip Jūsų 
Didenybė leidote vykdyti tą užpuolimą: 
dabar Lenkija veda derybas su Lietuva, 
kad kaip nors susitaikytų su ja. Tad ne
verta mums erzinti Lietuvos tokiais užpul 
dinėjimais.

Didysai mistras antrąsyk atsiduso, o 
paskiau mostelėjo ranka, norėdamas per
traukti kalbą. Bet tasai tęsė toliau:

— Dabar ne karu ir užpuldinėjimais, 
bet draugyste reikia kovoti su Lietuva, 
pasižadėjimus siųsti Gediminui, o ne ka
rą, nes tik pažadais galime privilioti Lie
tuvą. Tas lenkų Vladislovas draugaujasi 
su vengrais, kurie pralauš jam kelią prie 
cezario ir Romos, o kai dalykai šitaip vys
tosi, tai Brolijos galybė, ir taip jau sumen
kėjusi. visai gali sunykti.

— Nesunyks! — atsiliepė mistras.
— Nesunyks! — sušuko jis, trenkdamas 

kumštim stalan.
— Nesunyks, kol aš esu Brolijos mist- 

ru! Nesunyks! — dar sykį pakartojo ir vi
sas išraudęs nuvirto ant suolo.

Pažiūrėjo į jį Dietrich von Altenburg ir 
tarė stovinčiam duryse tarnui;

— Pasakyk tėvui Germanui, kad Didy
sai mistras nori matytis su juo.

Ir nuėjo ilgais tarpkambariais per pilį.
Didžiojon salėn neužilgo įėjo ramus, 

kaip visuomet, tėvas Germanas. Apsidai
rė įėjęs ir, pamatęs gulintį ant suolo Didį
jį mistrą, priėjo prie jo. Pasilenkė, palietė 
jo smilkinius ir patrynė juos, išsitraukęs 
iš kišenės balzamo, paskiau patrynė bal
zamu ir jo krūtinę...

Tuoj mistras pradėjo laisviau kvėpuoti, 
atmerkė akis, pažiūrėjo į pasilenkusį prie 
jo kunigą ir, pagriebęs jo ranką, ieškojo 
lūpomis indo su gėrimu.

Tėvas Germanas patraukė indą šalin, 
meiliai sakydamas:

— Ne Jūsų Malonybei dabar stiprus gė
rimas.

Mistras, it mažas vaikas, išsyk paklausė 
jo, bet po valandėlės, pakėlęs galvą, su
šuko:

— Aš Brolijos galybė!
— Brolijos gerovei ir jos galybei nusi

raminkite dabar; niekas neatims iš Jūsų 
Malonybės tos galybės, — tarė jam tėvas 
Germanas ramindamas.

— Niekas? •— atkartojo mistras ir, pa
žiūrėjęs į kunigą, nusiramino ir užmigo.

Tėvas Germanas, nuraminęs ir užmig- 
dęs Didįjį mistrą, išėjo iš kambario ir nu
ėjo į pilies rūsį.

Iš kiemo gilumos ėjo ten pat ir Dietrich 
von Altenburg su keletu komtūrų. Pama
tęs Germaną, rodydamas į kelis apdrisku
sius karžygius, lipančius nuo arklių, 
sušuko:

— Štai Didžiojo mistro darbas ir politi
ka! Guenter prakišo geriausius karžygius, 
net ir atrastuosius „Vilkų lizdo“ auklėti
nius drauge su belaisviais atėmė “Lietuva!

Sakydamas tai, kaip pasiutęs įbėgo pi
lin ir, įžengęs salėn, kurioje paliko gulintį 
apalpusį Didįjį mistrą, apsidairė. Nebera
dęs jo čia, pažiūrėjo tik kreiva akim ten, 

kur tas prieš valandą sėdėjo, ir išėjo vėl 
kieman, kur pradėjo klausinėti grįžusius 
iš karo apie nelaimingojo užpuolimo 
smulkmenas.

Tėvas Germanas, matydamas sujudusį 
maršalką, pažiūrėjo tiktai į einantį kam
barin ir, kalbėdamas „Pax Dei“, nuėjo iš 
lengvo į „Vilkų lizdą“.

VIII.

Bematant po visas kryžiuočių žemes pa
sklido garsas apie nepasisekusį gan dide
lio kryžiuočių būrio Lietuvos užpuolimą. 
Komtūrai, apskričių valdytojai, kas valan 
dą tikėjosi sulauksią Didžiojo mistro kvie 
timo ar pirmojo Brolijos maršalko Diet- 
rich von Altenburgo slapto įsakymo.

Tačiau įsakymų nesulaukė; visoje kry
žiuočių žemėje įsivyravo tyla; tiktai čia 
šen, čia ten murmėjo drąsuoliai, kad nėra 
karo, o drauge nėra ir lobių.

Nešaukė jų Malburgas nei į karą, nei į 
puotą, kurias ramiu laiku Didysai mistras 
paprastai ruošdavo savo karžygiams. Gru- 
dziandzo paviete sėdėjo komtūras Hochs- 
wald, dešinioji Dietricho r.anka, daugelio 
slaptųjų jo darbų bičiulis: tas pirmasai ti
kėjosi sulauksiąs maršalkos kvietimo, bet 
veltui. Tuo tarpu vieną rytą pasirodė ke
lyje nuo Vislos pusės raiteliai. Nebuvo tai 
kaimynai komtūrai, nei jų pasiuntiniai, 
bet nebuvo ir priešai, kurių pasitikti ne
buvo pasirengusi Grundziandzo pilis, nes 
nesitikėjo jų. Kadangi iš anos pusės galė
jo atvykti tik lenkai, kurie tačiau pirmiau 
šiai būtų turėję užsukti Chelmnan ir į ki
tas kaimynines apskritis. O tai buvo kaž
kokie pasiuntiniai, kurie netrukus ir at
vyko Grudziandzan.

Priėmė Hochsnaldas atvykusius, prašne 
ko į juos kelis žodžius ir, palikęs juos savo 
pilyje, pats, nelaukdamas kvietimo, nudū
mė Malburgan, į kurį atvyko beveik drau

ge su grįžtančiais iš Lietuvos po nenusise
kusio užpuolimo karžygiais.

Pradžiugo Dietrichas, pamatęs karžygį 
Hochsnaldą.

—Sveikas gyvas, komtūrai—prabilo į jį 
maloniai maršalka. — Ką gi, turime sugal 
voti kokį nors būdą atitaisyti didžiausios 
galvos padarytajai kvailybei, — tęsė to
liau Dietrichas, pamatęs, kad jiedu tik du 
vieni liko.

— Juk tam ir yra maršalka ir komtū
rai! — atsiliepė ironiškai Hochsvvaldas. 
Apsidairė tačiau tuoj aplinkui, tarsi no
rėdamas pasitikrinti, ar tikrai tik jie vie
nu du kambaryje.

Suprato maršalka jį ir, atidžiai žiūrėda
mas jam į akis, paklausė:

— Ar ir ten kas nauja?
— Taip, iš Vladislovo šalies atvyksta 

pasiuntiniai...
— Pasiuntiniai? — pertraukė Dietri

chas. — Ko gi nori tasai Klein-Koenig 
(karaliukas), ar sutarties? cha, cha, cha! 
— nusijuokė Dietrichas.

— Su Vladislovo pasiuntiniais keliauja 
Bartelemo, popiežiaus Jono XXII legatas, 
ir tasai Gervardas, kujavų vyskupas, ku
ris taip rūpinosi to Klein-Koenigo karū
nacija.

— Tai ką? — pertraukė nekantriai Diet 
richas.

— Popiežiaus legatą, be Gervardo, dar 
lydi Janislovas, Gniezno arkivyskupas, ir 
Domaratas, Mogielnicų Klebonas. — tęsė 
toliau Hochswaldas.

— Gal dar kas nors su jais yra? — tarė 
Dietrichas, negalėdamas susilaikyti nesi
jaudinęs.

— Norėčiau nuvilioti juos nuo Jūsų 
Malonybės, tačiau laikiau savo pareiga 
duoti jums žinią apie juos, ypač kad už po
ros dienų jie bus Malburge, arba...

(Bus daugiau)
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----- PRAEITI METAI ----- KASDIENISKOS
LIETUVIŲ REIŠKIMASIS LAISVAJAME PASAULYJE 1961 METAIS

Lietuviai išeiviai praeitais metais su
gebėjo atlikti pažymėtinų darbų. Jie su
kėlė kitataučių susidomėjimą.

Politinėje srityje lietuvių visuomenė 
laisvajame pasaulyje minėjo svarbias su
kaktis — lietuvių tautos naikinimo pra
džią 1940 m„ kai tūkstančiai lietuvių bu
vo įmesti j kalėjimus ar išvežti į Sibirą, ir 
tautos pastangas atgauti laisvę.

1961 m. lapkričio mėn. New Yorke įvy
kusio Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto sesijoje buvo pasisakyta už rei
kalą suburti visas lietuvių jėgas Lietuvos 
laisvės kovai vesti ir paruošti planą vienin 
gam Lietuvos laisvinimo darbui jgyvendin 
ti. Visos jėgos burtinos dar didesniam 
laisvinimo darbų suaktyvinimui. Laisvini 
mo srity, be VLIKo, dirbo ir kitos organi
zacijos. New Yorke šalia J. Tautų veikiąs 
Pavergtųjų Europos Tautų Seimas atliko 
žymų vaidmenį, iškeldamas aikštėn sovie
tų pavergimo politiką. Šioje organizacijo
je (PET) gyvai reiškėsi ir lietuvių delega
cija. Apie Lietuvos bylą, pavergtąjį kraš
tą, laisvinimo pastangas plačiai informuo 
ta ir svetimoji įvairių kraštų visuomenė. 
ELTOS biuleteniai buvo leidžiami, be lie
tuvių, dar vokiečių, anglų, italų, ispanų 
kalbomis, ir juos numatoma pradėti leisti 
dar ir portugalų kalba. Informacijos srity 
pažymėtina privati iniciatyva — anglų 
kalba pernai pasirodė Alb. Tarulio veika
las „Sovietų politika Pabaltijo kraštų at
žvilgiu“, ir Alg. Nasvyčio pagal Armonie- 
nės pasakojimą „Palik ašaras Maskvoje“ 
(apie tremtį Sibire). Lietuvių vardui žy
miai pasitarnavo rašyt. Stp. Zobarsko ang 
lų kalba paruošti lietuvių pasakų ir pro
zos kūrinių vertimai.

Svarbų politinį-propagandos, pavergtų 
tautiečių vilties žadinimo ir informacijos 
darbą atlieka lietuviškos radijo valandė
lės iš Vašingtono ir iš Europos radijo 
siųstuvų. Aplamai paėmus, 1961 metai lie 
tuvių išeivijai buvo nuolatinės veiklos 
įvairiose srityse metai. Ji liudijo senosios 
ir naujosios kartų išeivijos gyvastingumą, 
rūpestį savojo krašto laisvės, savųjų tau
tiečių dvasinės kultūros, lietuviškumo iš
laikymo reikalais.

Visuomeninėje veikloje minėtina Pašau 
lio Lietuvių Bendruomenės veikla — per
nai jos JAV padalinys atžymėjo savo de
šimtmetį. Vienas JAV Liet. Bendruomenės 
darbų tai milijoninio Lietuvių Fondo stei 
girnas. Pasiryžimas surinkti vieną milijo
ną dolerių lietuvių kultūros reikalams ro
do lietuviškos išeivijos patriotizmą ir su
sipratimą.

Kaip ir kiekvienais metais, ir pernai iš
kilmingai visur minėta Vasario 16-ji. Dau 
gelis lietuvių organizacijų JAV-se turėjo 
savo suvažiavimus. Lietuvių Romos Kata 
likų Susivienijimas Amerikoje 1961 m. 
minėjo savo veiklos 75 m. sukaktį.

Tais metais eilė asmenų atžymėjo vai
singo gyvenimo sukaktis, jų tarpe 75 metų 
amžiaus sulaukė prof. J. Kriščiūnas, prof. 
Ignas Končius, komp. Al. Aleksis, 70 m. 
sukaktį minėjo poetai Faustas Kirša, J. 
Mikuckis, be to, prel. Pr. Juras, Balto pir 
mininkas kan. J. Končius. Lietuvių išeivi 
ja Amerikoje pernai neteko visos eilės pa 
jėgių darbininkų kultūros, visuomenės dir 
vose, kaip mokslo, literatūros, spaudos 
srityse — Adolfo Šapokos, Br. Dirmeikio, 
J. Tysliavos, Ant. Škėmos, sol. VI. Grigai
tienės, teisininko Karolio Žalkausko, Ame 
rikos Liet. Susivienijimo (draudimo or
gan.) ilgamečio veikėjo Mato Viniko ir kt.

Kultūrinėje srityje vienu stambiausių 
pasiekimų tenka laikyti Lietuvių Enciklo
pedijos tomų spausdinimą. 1961 m. pra
džioje pasirodė jau 25-sis tomas, apimąs 
R raidę. Šis šimtų lietuvių - mokslininkų, 
kultūrininkų, šiaip šviesuolių dirbamasis 
darbas turi didelės reikšmės lietuvių tau
tai. Ji taip pat yra akivaizdus įrodymas, 
kad kai Lietuvoje lig šiol nesugebėta iš
leisti nė vieno seniau planuotos enciklope
dijos tomo, tai lietuvių užsimojimas Bosto 
ne leisti savąją enciklopediją jau artėja 
prie pabaigos, šis darbas vertintinas ir 
kaip pats stambiausias lietuvių pokarinės 
išeivijos kultūrinis paminklas ir gražiau
sia dovana būsimai laisvajai Lietuvai.

Mokslo srity. Pernai Čikagoje įvyko 
5-sis Lietuvių Katalikų Mokslo Akademi
jos suvažiavimas. Iš periodinių leidinių 
1961 m. primintinas tolyn varomas A. 
Senno ir A. Salio „Lietuvių Rašomosios 
Kalbos Žodynas“. Bibliografijos reika
lams turi svarbos A. Ružancovo JAV-se 
leidžiama „Knygų lentyna“. Lietuvių tau 
tos garsinimo anglų kalba kalbančiuose 
daug nuopelnų turi lietuviai studentai 
JAV-se. Jie jau keleri metai leidžia žurna
lą „Lituanus“. Jis pasiekia ne tik Ameri
kos, bet ir kitų kraštų bibliotekas. Iš moks 
lo knygų 1961 m. daugiausia dėmesio su
laukė lietuvių filosofo Dr. J. Girniaus pa
rašyta knyga „Tauta ir tautinė ištikimy
bė“. Kitų knygų tarpe minėtinos: Pr. Gai
damavičiaus „Didysis nerimas“ (apie šių 
dienų problemas), M. Krupavičiaus veika 
las „Kunigas Tautos ir Bažnyčios tar
nyboje“.

Pernai pasirodė nauji atsiminimų leidi
niai. Jų tarpe minėtinas R. Skipičio atsi
minimų pirmasis tomas apie Lietuvos ne
priklausomybės pirmuosius metus, B. Žu

kausko atsiminimai, be to, daug medžia
gos skelbta lietuvių periodikoje JAV-se. 
Prof. I. Končius išleido atsiminimų, etno
grafinių aprešų knygą „Žemaičių šnekas“ 
(du tomai). Atsiminimų naujus tomus bai 
gia rengti Lietuvos Npriklausomybės akto 
vienas signatarų prof. St. Kairys, rašyt, 
kun. M. Vaitkus, K. Bielinis ir kt.

Prancūzų Meno Akademija vieną savo 
premijų paskyrė meno istorikui prof. J. 
Baltrušaičiui (Paryžiuje) už jo veikalą 
„Reveils et Prodiges“. Prof. Baltrušaitis 
savo darbais meno istorijos srityje yra lai 
komas autoritetu ne tik Prancūzijoje, bet 
ir už jos ribų. Keliasdešimt lietuvių dėsto 
įvairiuose JAV ir laisvojo pasaulio uni
versitetuose. Lietuviai mokslininkai bend
radarbiauja pasaulinio masto enciklope
dijose, žodynuose, žurnaluose. Lietuviai 
siunčiami dalyvauti, kaip atstovai (moks
lo, ūkio, studentų veiklos ir kt. srityse), 
visame pasaulyje kviečiamose konferenci
jose, kongresuose.

Lituanistikos srity pernai pasirodė Dr. 
J. Balio bibliografinis veikalas „Lithuania 
and Lithuanians“, Dr. K. Jurgėla anglų 
kalba paskelbė studiją apie Tannenbergo 
(Žalgirio) kautynes.

Lietuvių periodiniai leidiniai jau eilė 
metų skiria premijas už iškiliuosius moks
lo, literatūros veikalus. Žurnalas „Aidai“ 
paskyrė savo premiją J. Kariui už jo kny
gą „Senovės lietuvių pinigai“. Bendruo
menės premija atiteko raš. B. Pukelevi- 
čiūtei už „Aukso žąsį“, V. Krėvės vardo 
premiją gavo raš. V. Ramonas (novelių 
rinkinys „Miglotas Rytas“). Dienraščio 
„Draugo metinę premiją 1.000 dol. pernai 
laimėjo raš. Al. Baronas už „Lieptus ir 
bedugnes“. „Draugas“ sudarė ir naują 
premiją už poeziją.

Iš paskirų rašytojų išėjusių naujų veika 
lų čia primintini: Alės Rūtos romanas 
„Broliai“, Pr. Naujokaičio „Įlūžę tiltai“, 
Ant. Tūlio novelių rinkinys „Tūzų klu
bas“. Poezijos srityje pernai išleista visa 
V. Mačernio poezija, pasirodė naujas B. 
Brazdžionio poezijos rinkinys „Vidudienio 
sodai“, dar išėjo ir Jono Aisčio kūrybos 
rinktinė „Poezija“ ir visos eilės kitų išei
vijos poetų kūrybos knygos: J. Augustai- 
tytės-Vaičiūnienės, J. Meko, Alf. Griciaus. 
A. Radžiaus, Dan. Paškevičiūtės, H. Nagio 
ir kt. Rašytojai 1961 m. neteko ir dviejų 
žinomų, pajėgių narių — novelisto ir dra

SAVAITQALIS
SU KNYQA

RAŠO JURGIS GLIAUDĄ

Tas pats jau vardo raidžių sąskambis: 
Aloyzas Baronas, mūsų modernioje rašti
joje suskamba kažkokiu nauju pasauliu. 
Visose savo knygose, kurių skaičius jau 
seniai prašoko tuziną, Aloyzas Baronas įsi 
veržia į skaitytojo dvasią savo neišsenka
mu problemų kunkuliavimu. Ta įdomi pro 
blematika būna čia pat, mūsų tarpe, ji to
kia kasdieniškai eilinė, tokia aiški ir neiš- 
lavėjusiam problemų rafinuotume skaity
tojui, ir dėl to tokia artima. Bet rašytojo 
talento galia ta problematika staiga per
eina kasdieniškumo ribą, ir paliestoji 
problema perauga į universalinę, vis nau
jai savo aspektais liečiančią „prakeiktuo
sius klausimus“, egzistencijos esmės pa
grindus. Tie nauji problematikos kolori
tai nudažo ją dažniausiai sarkazmu, kar
tais giliu apmaudu, kartais parodo mums 
ir grūdelį vilties...

Dėl to Baronas išsiskiria iš visos eilės 
rašytojų, kurie iš tolo, atrodo, irgi kelia 
problematiką, bet dažniausiai problemati
kos neturėjimą arba nebrandumą vikriai 
slepia po formalistika, skandindami ją 
formoje ar eksperimente. Savo problema
tikos poveržyje Baronas parodo tam tikrą 
brutalumą skaitytojui. Jis skaitytojui ne
gailestingas. Jis neleidžia skaitytojui sal
džiai paskęsti vaizdų, detalių, motyvų 
srausme. Baronas ima skaitytoją už ran
kos ir veda jį per savo veikalą, kaip Virgi
lijus vedė Dantę, rodydamas jam moder
naus inferno vaizdus ir esmę.

Man atrodo, kad tas mano atsargus įva
das tikslokai paliestų visų pirma Baroną 
jo premijuotame romane , Lieptai ir be
dugnės“. Kad ir kaip keista, nes koks gali 
būti panašumas čia ar forma, ar nuotaika, 
ar detalėmis, „lieptai ir bedugnės" ir ne
mirtingasis Dantės INFERNO atskamba 
vienas kitą.

„Lieptuose ir bedugnėse“ yra ta neiš
vengiamoji išsivystymo gija, kuri veda 
kaip likimo valia romano herojų per visą 
grandinę vaizdų ir išgyvenimų. Jis neiš
vengiamai turi matyti, jis turi pajusti mo

maturgo, buv. ir teatro aktorium A. Škė
mos ir poeto J. Tysliavos.

Teatro srity lietuviams išeiviams pavy
ko išeiti ir į svetimąją visuomenę. A. 
Landsbergio drama iš lietuvių partizanų 
gyvenimo „Penki stulpai turgaus aikštė
je“ anglų k. buvo pastatyta Čikagos ir 
New Yorko teatruose. Lietuviai draminę 
kūrybą skleidžia ir per plokšteles — kai 
1960 m. į plokšteles buvo įrašyta B. Sruo
gos „Milžino Paunksmė“, tai pernai Mont- 
realio lietuvių teatras Kanadoje išleido 
plokštelę vaikams „žiržinėliai“. Lietuviai 
atkreipė svetimųjų dėmesį ir filmų srity
je. New Yorke J. Mekas pagamino eksperi 
mentinio pobūdžio filmą „Šautuvai me
džiuose“, ir jis buvo rodomas įvairiuose 
užsienio festivaliuose.

1961 m. gyvai veikė reikiamai atstovau
dami tautai, lietuviai dailininkai. Jie, 
ypač JAV-se, buvo surengę eilę parodų 
JAV miestuose. Savo kūrybos parodas bu 
vo surengę dailininkai: V. Vizgirda, V. 
Petravičius, T. Valius, A. Rūkštelė, J. 
Bagdonas, Alb. Elskus, J. Paukštienė, A. 
Dargis, S. Čipkuvienė, E. Urbaitytė, K. 
Žoromskis, A. Vitkauskaitė-Merker, A. 
Kašubienė, A. Tamošaitienė ir kt. Austra
lijoje, Melburno mieste, turėjo sėkmės H. 
Šalkausko ir kt. dailininkų parodos. Jos 
šiais metais bus rodomos ir kitur. Turėjo 
didelio pasisekimo ir Jono Rimšos paroda 
Brazilijoje. Jau nekartą atžymėtas dova
nomis dail. Romas Viesulas buvo atžymė
tas ir tarpamerikinėje parodoje Meksi
koje.

Naujo prieauglio atsiranda dailininkų 
ir muzikų tarpe. Atsiranda nauji dailinin
kai, kompozitoriai, pianistai ir kt. Šalia 
jaunųjų vis sėkmigai reiškiasi ir 1961 m. 
turėjo eilę pasirodymų, (ir svetimtaučių 
tarpe) nuo seniau žinomi vardai: komp. 
Jer. Kačinskas (Bostone), V. Marijošius, 
dėstąs Hartfordo m., ir kt. Muz. J. Žilevi
čius savo turtingą muzikos archyvą per
nai sutelkė Čikagoje, komp. K. V. Banai
tis užbaigė ilgus metus rašytą lietuvišką 
operą „Jūratė ir Kastytis“. Pernai išleis
ta visa eilė lietuviškų plokštelių. Čikagoje 
vėl pasirodė lietuvių suorganizuota opera. 
Pagaliau, 1961 m. visą muzikinį gyveni
mą vainikavo Čikagoje įvykusi JAV ir 
Kanados lietuvių Dainų šventė, sutrauku
si tūkstančius dainininkų ir publikos.(E.).

dernaus pragaro vaizdus. Jis turi juos iš
gyventi savy, ir jis turi tą išgyvenimą ap
reikšti skaitytojui. Tas pats principas yra 
Dantės kūrinyje — ir esminis panašumas 
tik labiau sutirštintas-Barono romane 
tuo, kad herojus praeina tą pragarą, būda 
mes ne bešalis stebėtojas, bet pats tapęs 
pragaro detale, kankiniu.

Tad kas gi tada buvo to keleivio praga
ro vadovas, kas buvo jo geradaris Virgili
jus? Tai buvo tas „baroniškumas“, kurį 
prabėgomis apibrėžiau šio rašinio įvade. 
Tai buvo ta neišsenkama gyvybinė ener
gija, kurios poveiky problema atrandama 
ir kurios poveiky problema triuškinama 
sarkazmu, brutalumu, panieka jai, šiurkš
čiu humoru pakaruoklio kilpoje ir pojūčių 
gyvenimo kartais beviltiškume. Tuo tas 
premijuotasis romanas „Lieptai ir bedug
nės" ypač įdomus ir vertingas.

Apvilkęs į buitinius rūbus savo premi
juotąjį veikalą, Baronas, aišku, liko pats 
savimi. Visi jo veikalai yra kaupte sukau
pę buitį, pilkų, nusivylusių žmonių, daž
nai nevykėlių, dažnai paklydusių, išdavus 
savo principus ar neradus tikro tako tam
siame gyvenimo labirinte. Su tokiais Ba
ronas liktų tik nevykusiu, čechoviškų „at 
liekamų žmonių“ vaizduotojų. Barono stip 
rybė ir galia jo veikaluose yra fonas, ku
riame staiga atsiskleidžia ieškojimų fejer
verkai, kuriame problema triumfuoja bui 
čiai, ir buityje iškila BŪTIES klausimai.

Gal visai Barono misijai nusakyti mūsų 
literatūroje galima prisiminti jo jau se
niai parašytą novelę apie žmogų, kuris pa 
vėlavo keršyti, kuris pavėlavo partizaniš
kai deginti priešų sodybas. Ir tas žmogus, 
dundančiame traukinyje kankinamas jį 
draskančių gailesčio, abejojimo ir tikros 
padėties nesuvokimo, lekia į tamsią naktį.

Tame traukinio veržimesi bėgti iš nak
ties yra pasėta daug vilties. Bet traukinys 
niekad negali pabėgti iš nakties, ir pavėla 
vęs keršyti žmogus, pavėlavęs suvokti sa
vo misiją žmogus, visad liks traukinyje, 
bejėgiškai bėgančiame iš nakties,

Mielas Redaktoriau,
niekad nesutiksiu su Tavim, kad mano 

rašinėjimas čia yra kas nors ypatinges
nio. Jeigu Tu turi galvoje kokią nors kovą 
su vėjo malūnais, tai tada aš sutinku su 
Tavo nuomone. Vertinu Dono Kichoto di
delį idealizmą, bet jo kova vis tiek negy
venimiška. Kam gi man sukiotis lyg kokio 
je dykumoje ir šūkauti? Ar tam, kad pra
rėkčiau save? Aš dar suprantu graikų Dio 
geną, kuris balsą lavindamas stengdavęsis 
prarėkti jūrą: jis ruošėsi kalbėti. Ar ne
būtų daugiau prasmės, jei aš, negaišda
mas brangaus laiko, šį ir tą paskaityčiau, 
o tarp kita ko dar kartą ir Don Kichotą? 
Naudos bent man pačiam būtų.

Rašinėjimas tų pastabėlių kam gi nau
dingas? Man — ne, nes gaišina laiką. Tau? 
Irgi abejoju, tiktai tų savo abejonių neno
rėčiau plačiai išplepėti. Visuomenei? Dėl 
to jau esu pasisakęs. O gal iš tiesų visuo
menei palinksminti ir reikalingi tokie da
lykai? Bet ta proga aš Tau pasakysiu vie
ną dar dalyką. Patsai mažiausias britų 
laikraštyje dirbančiojo žurnalisto atlygini 
mas yra 24 svarai savaitei. Jeigu kas tam 
laikraščiui rašo, jis taip pat gauna pinigą 
ir, be abejo, žymiai didesnį, negu 24 sva
rai, nes tokia suma yra skirta kiekvienam 
pradedančiajam ir jokios pažangos savo 
darbe nerodančiajam. Tai jeigu Tu esi pa 
siėmęs šitą pareigą redaguodamas links
minti žmones, vadinas, jei pažiūra į Tave
būtų tokia net, jog esi pats negabiausias buvo prirašyta! Dar ir šiandien netikiu, 
sutvėrimas šioje saloje, turėtum automa
tiškai gauti tą patį mažiausią savaitinį at
lyginimą. žinau, žinau, kad Tavo darbda
viai niekada nemokės Tau minimumo. Ta 
čiau Tu esi surištas įsipareigojimų ir viso 
kių vaikiškų sentimentų. Kai mirsi, už tai, 
jei aš dar būsiu gyvas, pasakysiu prakal
bą, tačiau aš esu laisvas paukštis. Jei nori, 
kad būčiau įsipareigojęs linksminti, turė
tum mokėti bent pusę tai, ką britų pras
čiausias reporterėlis gauna. Kai aš einu 
pasilinksminti į kiną, kai noriu pažiūrėti 
televizijos, kai nusprendžiu teatre pasi
žiūrėti vaidinimo ar galerijoje paveikslų, 
aš visada moku už tatai. Moku ir už laik
raštį tiek, kiek iš manęs reikalaujama, o 
reikalaujama tiek, kad jis iš surenkamų
jų pinigų išsiverstų. Kodėl mes būtinai 
turėtumėm būti per akis išnaudojami? 
Žurnalizmas yra profesija. Jei lietuviai 
nori, kad žurnalistai juos už dyką links
mintų ir, kaip sakoma, jų dvasią palaiky
tų, tai tiems žurnalistams juk nieko nepa
kenks, jei jie nueis kelmų rauti.

P.B. Varkala anąkart pasigedo „Euro
pos Lietuvyje“ straipsnių apie busimąsias 
Europos federacijas, bendrąsias rinkas ir 
kitokį brolišką tautų sugyvenimą ir turtin 
gą gyvenimą ir Lietuvos vietą ten.

Europa, tiesa, šiuo metu jungiasi, broliš 
kėja ir turtėja. Tačiau ir apsijungimo 
vyksmui, atrodo, dar toli galas. Kaip to
liau reikalai pasuks, kas paliks nuošaliai 
sau vienas, o kas pradės kurti kitus sam
būrius, tur būt, nežino net ir tie, kurie vis 
ką planuoja. Iškils kokia kliūtelė nenuga
lima ir sustabdys įsibėgėjimą dar metams, 
kitiems ar dešimčiai.

Dar sunkiau kalbėti apie Lietuvą. Savo 
metu juk VLIKas turėjo tokią specialistų 
komisiją, kuri plsnavo ateities Lietuvą, 
rašė studijas ir spausdino jas. Man rodos, 
kad jau ir šiuo metu dalis tų studijų pase 
no ir nebeturi prasmės. Vienaip juk rei
kia planuoti, kai krašte statomos įmonės,

SUKRUVINTOS NOSYS
„TAUTŲ DRAUGYSTĖS“

Skelbdami, kad Vakarai kursto karą, 
komunistai reklamuojasi savo pavergtų 
tautų draugyste ir taika. Jų simboliu 
tarp lenkų ir sovietinės zonos vokiečių 
yra Oderio-Neissės linija, kuri laikoma 
siena. Prieš nusiginklavimo konferenciją 
Ženevoje komunistai buvo sugalvoję pa
demonstruoti taiką ir draugystę tuose 
buv. Vokietijos miestuose, kuriuos pusiau 
dalija Oderio-Neisės linija, suruošdami 
abiejų miesto dalių bendrus mitingus, o jų 
priimtosios taikos rezoliucijos turėjo būti 
pasiųstos Nusiginklavimo konferencijai. 
Tokie mitingai įvyko Gubene ir Goerlitze, 
bet pasibaigė gėdingai.

Gubeno vokiečių-lenkų bendras mitin
gas buvo sutartas vokiškoje miesto pusė
je. Bet, kadangi lenkų niekas į mitingą 
nevarė, tai jų ten tenuėjo labai maža. Te
buvo tik iš pareigos žymesnieji lenkų ko
munistai. Dėl to užsigavo vokiečių „drau
gai“. Gubeno kompartijos sekretorius pra
dėjo viešai prikaišioti „draugams“ len
kams, kad šie tikriausiai nepajėgią supras 
ti aukų, kokias vokiečiai turį prisiimti, 
pripažindami Oderio-Neissės sieną. Jis net 
pagrasino, kad šis sienos klausimas galįs 
tapti atviru, jei lenkai tiek solidarumo 
terodysią. Dėl šito užsigavo lenkų komu
nistų pareigūnai ir iš bendro mitingo iš

SMULKMENOS
kurių darbas remiamas vietinėmis žaliavo 
mis, o vėl kitaip, kai dujos ateina iš Gūdi- 
jos, kai didžiulėms staklėms gaminti me
talas atsiunčiamas iš Uralo (o stakles pasi 
ima Maskva). Vienaip tada, kai kaimai te
bestovi išmėtyti vienkiemiuose, o kitaip 
tada, kai jie bus sukelti vėl į bendras gy
venvietes. Ar medinė (jeigu dar bus me
džio), ar mūrinė turėtų būti ta Lietuva? 
Tai priklausys, tur būt, ne vien tik nuo 
planavimo, bet ir nuo turimosios medžią-. 
gos ir kapitalų. Tai ką čia šiandien gali 
nuplanuoti?

Taip jau, matyt, supuolė, kad M. Mus
teikio straipsniai apie Ispaniją buvo pra
dėti spausdinti tame pačiame laikraščio 
numeryje, kuriame buvo išspausdintas 
straipsnis apie Juaną Marchą-El Vargą, 
Franko rėmėją. Taigi skaitytojas bus jau 
apsipažinęs, kad Ispanijoje nei taip gra
žu, nei taip gera, kaip M. Musteikis rašo. 
O kodėl jis apie Franko diktatūrą taip 
vaikščioja ant pirštų, galima būtų tik spė
lioti. Tur būt, dėl to, kad Ispanija vis 
dėlto katalikiškas kraštas, taip sakant, gi
miningas čia su mūsų tėvyne. Tačiau ar 
dėl to jau būtų pagrindo mums glostyti 
diktatūras, dar net svetimas?

Atsimenu, dar buvau nelabai didelis, 
kai perskaičiau prof. A. Maliauskio kny
gutę apie Meksiką. O, kokių ten baisybių 

kad Meksikoje taip baisu būtų buvę, kaip 
profesorius rašė.

Netikiu, kad ir Ispanijoje tiek bažnyčių 
būtų buvę padegta ar sudeginta, kiek M. 
Musteikis sudegino jų savo straipsnyje, 
kaltindamas respublikonus. Ar jo duome
nys nėra kartais pateikti dabartinio reži
mo?

Kai dėl Ispanijos atsparumo komuniz
mui, tai pagal M. Musteikj išeitų, kad ji 
gali atsilaikyti tik diktatūros sąlygomis 
(o gal dėl to. kad jos niekas nepuola arba 
kad ten yra amerikiečių bazės). Bet komu 
nizmo bijant juk Ispanijoje niekada ne
bus demokratijos. O juo ilgiau nebus de
mokratijos, juo sunkiau bus ją atstatyti ir 
Įgyvendinti, nes per dieną niekas jos ne- 
jsisavlna. Mes štai irgi kankinomės dėl 
demokratijos ilgą laiką ir vis tiek nebu
vome pasiekę tokio jos laipsnio, kokį turi 
šiandien D. Britanija, V. Vokietija ar kiti 
Vakarų kraštai.

Turint galvoje, kad Ispanijos mums ir 
pulti nėra ko (nors ir diktatūros valdoma, 
ji vis dėlto yra antikomunistiniame fron
te), ar nebūtų gera ir negirti jos? Bent jos 
režimo, kuris falangistui nuvelka unifor
mą ir pasiunčia jį į tariamąjį parlamentą 
paploti profesinių sąjungų ar kitų sluoks
nių vardu.

pa-

Vienas mano užrašėlių skaitytojas susi
domėjo tuo kalendorium, kuris milijonais 
galėtų būti atspausdintas keliomis žymiau 
siomis kalbomis ir paskleistas visame 
šaulyje.

Piktas dar dėl nesenos praeities, 
klausia: ar įveiktų kas nors pragerti 
dideles sumas, kurios būtų surinktos 
tokį kalendorių?

Problema iš tiesų rimta. Daug rimtes
nė, negu pats tokio kalendoriaus išleidi
mas. Man rodos, kad sunku ją būtų iš
spręsti. Aš taip pat nežinau atsakymo

Tavo Jonas

jis 
tas 
už

DEMONSTRACIJOS
ėjo, laikraštininkams pareikšdami: „Tarp 
mūsų ir DDR vokiečių nieko bendro nė
ra“. Grįžę į savo miesto dalį, jie patelefo
navo į Varšuvą, kad ji dėl šitokių kalbų 
padarytų demaršą Berlyne.

Bendras mitingas Goerlitze buvo su
šauktas lenkų miesto pusėje. Demonstran
tų buvo susirinkę gausiai iš abiejų pusių. 
Po komunistų vadų apsidalijimo gėlėmis 
staiga lenkų jaunuoliai pradėjo šaukti 
vokiečiams: „Ko jūs slepiatės už sienos 
(Berlyne)? Grąžinkit mums kviečius ir 
mėsą — mes nebenorim jūsų šerti“. To 
svečiams vokiečiams buvo perdaug. Jų 
komjaunuoliai puolė lenkus mušti, užsi
miršę, kad jie lenkų pusėj. I tokią „sve
čių“ aroganciją „draugai“ lenkai taip pat 
atsakė kumštimis. Ir prasidėjo rimtas no
sių kruvinimasis. Muštynes nutildė lenkų 
kompartijos pareigūnai, atsiprašydami 
vokiečius, kad „pusbernių gaivalai“ su
trukdė draugystę.

Šitaip abiejuose miestuose iširo „drau
gystės“ ir „taikos“ bendrieji mitingai, ne
priėmę jokios rezoliucijos nusiųsti į Žene
vą. (Pagal „Christ und Welt“ informa
ciją)^____________________(ELI)______

Visi nori pinigų.
Roy Thomsonas 

(didžiausio spaudos koncerno savininkas)
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• SALAMAS • 
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„SPECIALISTAI“ AFRIKAI
Šatenas gal dar ir nebūtų suimtas. Jį 

išdavė OAS narys, kuris anksčiau už jį 
pakliuvo policijai į rankas.

Kai popiečiu policija Saint-Saenso rajo
ne Alžyie atėjo jo areštuoti, ant durų bu
vo lentelė su Guillaume pavarde. Kadangi 
į policijos inspektoriaus reikalavimą atida 
ryti niekas neatsi.iepė, buvo įsakyta iš
laužti duris. Viduj buvo du vyrai, kurių 
vienas tylom parodė pasą su Louis Cąr- 
riere, Paryžiaus biznieriaus, pavarde. Ta
čiau inspektorius jau žinojo ir atkišęs re
volverį sušuko: „Tu esi Salanas!“

Policija įsilaužė labai nelaiku: Salano 
žmona su 15 m. amžiaus dukterim ruošė 
valgį. Nė vienam jų nebeteko pavs.gyti. 
Salanas pavalgė jau Paryžiaus Santė kalė
jime.

Policija specialiai ieškojo jo bent pen
kias savaites. Net dvylika slėptosios poli
cijos apaštalų. Pėdsakai į Salano slapta
vietę buvo žinomi jau kiek anksčiau, ta
čiau saugumas nenorėjo jo paleisti iš 
akių ir dar vis laukė, ar jį sekant nepaaiš
kės, kur slapstosi tie šešetas buvusių pul
kininkų, kurie sudaro tikrąją OAS vado
vybę.

Salanas tebuvo tik oficialusis OAS va
das. Už jo pečių stovėjo tikrieji vadai — 
buvusieji pulkininkai, o, be to, dar ir jo 
žmonelė, kuri iš dalies, kaip tvirtinama, 
įstūmė jį į bėdą, šiandien, nepaisant tai, 
kad jis turi net 36 karinius pasižymėji
mo ženklus, jo laukia jau giljotina. Jis 
už akių buvo nuteistas mirti už dalyvavi
mą praeitų metų sukilime Alžyre. Grei
čiausia, kad jis ir vėl bus teisiamas, kaip 
ir buvęs generolas Jouhaudas. Tačiau net 
p.’ez. .de Gaulle'is yra išsireiškęs, kad Jou- 
houdo gaila, ir gali būti, kad prieš jį ne
bus panaudota giljotina. Salano vargu 
bus pasigailėta.

Salanas nėra garbingas, nors ir apdova- 
notrs daugeliu atsižymėjimo ženklų. Iki 
1958 metų jis net buvo laikomas vienu la
biausiai už respubliką nusistačiusių gene
rolų, net kairės žmogum. Tačiau jam visa 
da trūko idealizmo, moralinės jėgos, žmo
giškosios šilumos. Net ir jo ambicijos bu
vo paremtos ne įsitikinimais, o greičiau 
tuštybe. Ta tuštybė skatino jį pasitarnau
ti OAS valdantiems pulkininkams, nuvers 
ti ,.diktatorių“ de Gaulle'į ir įsigyti dau
giau valdžios.

Gimęs 1899 m. netoli Toulousos radika
lo daktaro šeimoje, labai gerai mokėsi ka
ro mokykloje, o paskui tarnavo pėstinin
kų daliniuose kolonijose. Išsiųstas į Toli
muosius Rytus, dirbo žvalgyboje ir sukū
rė puikų žvalgybos tinklą. Tai darbas, ku
ris gerai tiko jo uždaram ir suktam būdui.

Antrajam pasauliniam karui praside
dant jis buvo vakarinėje Afrikoje. Iš pra
džių jis Vichy'io vyriausybei padėjo ten 
gintis nuo de Gaulle’io, Kaip spėjama.

KOLCHOZNIKŲ MALDA
Nikita mūsų, kurs sėdi Kremliuje, di

džiosios rusų imperijos auksiniame carų 
soste. Mes susiriesdami keikiame tave, ta
vo vardą ir visagalinčią ir mus biednus 
kolchoznikėlius išnaudojančią komunistų 
partiją.

Lai gailestingasis Perkūnas trenkia į ta 
vo sostą, kad jis amžiams prasmegtų su 
visa sovietine imperija ir niekad daugiau 
nepasirodytų šios žemės paviršiuj su me
lu, apgaule, komunistine vergija, su sovie
tine baudžiava kolchozuose ir koncentra
cijos stovyklomis Sibiro taigose ar kitose 
sovietinės matuškos vietose.

Neatimk kasdieninės mūsų duonos, ku
rią užsiauginame savo mažuose sklype
liuose, nes šie maži ištekliai vistiek nepa
sotins sovietinės imperijos, kuri viską pra 
ryja; ne tik praryja, bet ir kaulelius nu
čiulpia.

Mes meldžiame pragaro bedugnių vieš
patį Liuciferį, kad jis tau atlygintų už 
mums padarytąsias tiek medžiagines, tiek 
moralines skriaudas.

Duok, ugnies galybių kunigaikšti Per
kūne, ir mums stiprybės, kad mes, visi 
Kremliaus pavergtieji, galėtume kartu su 
tavim smogti į tą sostą, kuris mus padarė 
vargšais, alkanais ir benamiais. Ura!

P. S. Kolchoznikal, bekalbėdami šią 
maldą, buvo pasisukę į Kremliaus pusę. 
Vietoj amen vieni šaukė u r a, o kiti šau
kė valio!

Nugirdo ir užrašė J. Girdys

ŪSUOTAS UPĖTAKIS

Kino nuotraukai Holivude skubiai pri
reikė šamo. Čia pat jo nebuvo. Tada reži- 
sorius rado kitokią išeitį — nugrimavo 
upėtakį. Holivudo kostiumininkas, zoolo
go padedamas, priklijavo upėtakiui ūsus 
ir naują uodegą. Žuvies šonai buvo pada
žyti.

Kad nebūtų nesusipratimų, kino teatruo 
se, kuriuose bus šis filmas demonstruoja
mas, reikėtų pakabinti skelbimą: „Ichtio
logams ir žvejams įeiti drąudžiąma“. 

nuo to laiko jis bus pradėjęs neapkęsti 
de Gaulle‘io.

Tačiau 1943 m. jis persimetė į laisvosios 
Prancūzijos pusę ir kurį laiką puikiai reiš 
kėši pietų Prancūzijoje. Bet netrukus bu
vo išsiųstas į Indokiniją, kaip štabo vir
šininko de Tassigny'io adjutantas. Ten 
jis turėjo progos pažinti komunizmą, pa
linko į budizmą ir pradėjo vartoti opiumą.

Kai mirė de Tassignys, jis perėmė vado
vybę. O kai prasidėjo kovos su komunis
tais Indokinijoje, Prancūzijos dešinieji ir 
kariuomenė pradėjo būkštauti, kad Sala
nas nepradėtų pasitarimų. Kai socialistinė 
vyriausybė paskyrė jį štabo viršininku Al 
žyre, dešinieji vėl ėmė nerimauti, apimti 
baimės, kad jis nesusitartų ten su muzul- 
monais. To įtarimo kupini jie 1957 m. su
ruošė prieš jį pasikėsinimą. Nors ir kaip 
būtų keista, kai kurie iš anų pasikėsinto- 
jų pastaruoju metu buvo išvirtę artimais 
jo bendradarbiais.

Kovoti su muzulmonų sukilėliais Sala- 
nui sekėsi. Jis gavo kariuomenės pastipri 
nimų ir įspėjo vyriausybę nepradėti su su 
kilėliais jokių pasitarimų ir bičiulysčių.

Sukilime prieš ketvirtąją respubliką jis 
nedalyvavo. Jis vis dar svyravo ir žiūrėjo, 
ar čia palaikyti vyriausybę, ar de gaullis- 
tus. Tada jam arčiau širdies buvo vyriau
sybė, bet de gaullistai nulėmė. Nuo tada 
Salanas labai greit pradėjo linkti į tuos de 
gaullistus, kurie reikalavo, kad Alžyras 
liktų Prancūzijai, ir kastis po de Gaulle‘io 
politikos pamatais. Prezidentas jį laikė 
dar Alžyre, tačiau pagaliau pažemino jį — 
perkėlė į Paryžių kariniu gubernatorium. 
Skaudžiai jausdamas pažeminimą, jis pa
sitraukė iš kariuomenės, prisidėjo prie va
dinamųjų aktyvistų, pasidarė jų vadu, 
ėmė sakytis prieš de Gaulle'io politiką, ir 
jam buvo uždrausta važinėti į Alžyrą.

Pabėgęs" į Ispaniją, su kitais dešiniai
siais pabėgėtais 1961 m. vasario mėn. įstei 
gė ten OAS.

Abu su gen. Challe jie buvo paskirti pra 
eitų metų balandžio mėn. sukilimo vadais. 
Tarp Salano ir Challe‘io iškilo nesusipra
timas. Challe sukilimą įsivaizdavo, kaip 
karinį dalyką, o vėliau atvažiavęs Salanas 
pradėjo tam reikalui organizuoti gyvento
jus. Dėl to-Challe, nebelaukdamas tolimes 
nių įvykių, pasidavė, o Salanas pasislėpė.

Sukiojęsis įvairiuose kraštuose, daugiau 
šia jis vis dėlto prisilaikė Alžyre, nuolat 
keisdamas gyvenamąją vietą ir užsiaugi
nęs ūsus.

Patarėjų nemokėjęs pasirinkti. Vyriau
sias patarėjas buvusi jo žmona, be kurios 
patarimo jis sū gen. Massu nepajėgęs nu
spręsti, ką daryti, kai buvo verčiama Pran 
cūzijos vyriausybė ir reikalaujama val
džią atiduoti de Gaulle‘iui. Šiaip jokių iš
skirtinių silpnybių neturi, tik labai mėgs
ta, kai apie jį sukiojasi jo valdiniai.

TEORIJA 
IR '

PRAKTIKA
Pasibaigus II Didžiajam karui, anglų 

belaisvius Vokietijoje," tarp kurių buvo ir 
lietuvių, pradėjo lankyti kažkoks dvasiš
kis ir pradėjo tuos „pagonis“ mokyti nau
jo tikėjimo.

Religinės savo sektos jis nepasisakė, bet 
klausytojai įtarinėjo jį baptistu esant.

Pagrindinė šio dvasiškio paskaitų tema 
buvo: „Jei kas užgavo tave į vieną veidą, 
atsuk jam ir antrą“.

Ir kai kareiviams šis svečias ir jo te
mos gerokai įkyrėjo, jie nutarė išmėginti, 
kaip ta nepraktiškai skambanti teorija 
vykdoma gyvenime.

Paskaitos vykdavo vienoje artimos mo
kyklos klasėje. Ir kai vienos paskaitos me 
tu prelegentas, aišku, vakare, sėdėjo prieš 
auditoriją prie stalo, savo kojas laikyda
mas pakišęs po stalu, tai vienas klausyto
jų tylutėliai pasuoliais prilindo prie stalo 
ir nudažė vieną juodą prelegento batą bal
tai.

Dabar, pagal keleto jau įvykusių paskai 
tų turinį, reikėjo, kad būtų leista nubal
tinti ir kitą batą. Bet dvasiškis ne tik ne
davė kito bato su pirmuoju spalvomis su
vienodinti, bet perpykęs ir pats daugiau 
neatėjo.

Taip seni, kare daug prikentėję ir prity
rę kariai ir liko prie senų savo tikėjimų, 
nepriėmę naujojo, kuris savo teorija ne
buvo taikomas praktiškai. K.J.

BASEINAS LĖKTUVAMS STABDYTI
Viena amerikiečių kompanija sukūrė 

originalią lėktuvų stabdymo sistemą, 
jiems nutūpus. Gale tūpimo takelio įren
giamas vandens baseinas, kurio viršus už
dengtas elastine plėve. Tais atvejais, kai 
lėktuvo negalima sustabdyti tūpimo take
lyje, jis užrieda ant baseino ir ant elastin
go jo paviršiaus sustoja. Tokiu būdu iš
vengiama avarijų.

Leninui pasisekė numirti, kol reikalai 
Rusijoje dar nebuvo perdaug neįmanomi.

R. Hughes („Sunday Times“)

Chruščiovas neseniai yra pareiškęs, kad 
sovietai sustiprins pastangas Afrikai „iš
laisvinti“. Iki šiol bandymai įsistiprint ten 
nepasisekė. Iš Kongo jau pradžioje buvo 
išvarytos sovietinės atstovybės, kurios so
vietų šalininkams pristatinėjo ginklus. 
Gvinėja liepė išsikraustyti sovietų atsto
vui, kuris skatino demonstracijas ir 
riaušes.

Tačiau sovietai tikrai ruošiasi. Štai 
Prahoje yra vadinamasis ekonominių stu
dijų institutas, kuris išleido jau kelis šim
tus paruoštų „revoliucionierių“ specialiai 
Afrikos kraštams. Jie yra išsiuntinėti at
gal į savo kilmės kraštus ruošti masinių 
mitingų, demonstracijų, streikų ir apskri
tai neramumų. Tačiau tai ne vieninte.ė 
tokia „revoliucionieriams“ specialistams 
ruošti įstaiga. Kai sovietams reikėjo ko 
daugiau savo agentų pasiųsti į Somaliją, 
jie Etiopijoje įsteigė savo ligoninę. Ten ne 
mokamai gali gydytis ne tik etiopai, bet ir 
kaimyninių kraštų gyventojai, o pirmoje 
eilėje somalai. Sovietiniai gydytojai ir ki

TRIkAMPIACALVIAI
ŠLIAUŽIANČIOJI MIRTIS

ši baisi nelaimė prasidėjo tais metais, 
kai vergų pirkliai pardavinėjo Afrikos 
kaimuose pagrobtus negrus ispanų ir 
prancūzų plantatoriams. Vergai bėgo į 
miškus, ten telkėsi į būrius. „Negrų me
džioklės“ nedavė pageidaujamų vaisių. 
Dažnai jos baigdavosi baltųjų pralaimėji 
mais. Ir štai tada imtasi šio baisaus gink
lo. Iš Brazilijos į Martinikės salą buvo at 
vežta trikampiagalvių partija ir paleista į 
mišką.

Trikampi agalviai — rankos storumo, 
nuo pusantro iki pustrečio metro ilgio 
nuodingos gyvatės. Šviesiai rudas jų kū
nas nepastebimas pelkių brūzgynuose. 
Trikampiagalvis šliaužia lengvai ir ty
kiai, gelia žaibiškai. Užnuodyta vieta su
tinsta, tampa violetinė. Sutinimas greitai 
išplinta po visą kūną. Žmogų ima tampyti 
konvulsijos, paskui jis apsnūsta. Įgeltasis 
tegyvena valandą.

Šimtai negrų bėglių žuvo pelkėtuose 
miškuose. Bet greitai plantatorių ginklas 
atsisuko j juos pačius. Gyvatės greitai 
dauginosi. Po kurio laiko plantacijos ir 
net namai knibždėte knibždėjo gyvačių.

Per trejus metus — nuo 1822 iki 1825

Ten, kur Nemunas banguoja
(Tarybinės spaudos ištraukos, kurios aiškios ir be aiškinimų)

Oi nelaimi, ką ai matau — 
Širdį ver kaip yla: 
Numylėtoj mano vietoj 
Gyvena barzdyla.

A. Vienažindys

VYRAI, JOS TAIP NEDARYKIT
(Suaktualintas senas žaidimas)

šio labai seno žaidimo yra du nauji va
riantai. Pirmas variantas žaidžiamas kai 
kuriuose parodomuosiuose ūkiuose vėlyvą 
rudenį, kai visa žemės ūkio technika jau 
turi būti suvežta į jai skirtas aikšteles.
I PAVYZDYS. Kelmės MMS direktorius 
Žilionis ir vyr. inžinierius Strolia, Kelmės 
tarybinio ūkio direktorius E. Mikšys ir 
vyr. inžinierius A. Parnarauskas, „Žings
nio pirmyn“, „Naujos vagos“ ir kitų kol
ūkių vadovai susirinko „Pergalės“ atrami 
niame-parodomajame ūkyje.

Petreli, meistreli, 
Mokyk savo vaikus...

Į ratelio vidurį išeina šio parodomojo 
ūkio pirmininkas Petras Sakalas. Jis lėtai 
apsisuka ant kulno, ištiesia ranka rodyda
mas svečiams: „Apsidairykite ir pasimo
kykite!“ Prieš svečių akis atsiskleidžia pa 
rodomojo ūkio centrinės sodybos vaizdas. 
Po visą sodybą, kaip koks metalo laužas, 
netvarkingai išmėtytos žemės ūkio maši
nos, inventorius. Nuo siloso kombaino nie 
kas ir nesirengia nuimti grandines, diržus 
ir transporterius. Bulviakasė iškomplek
tuota. Arklinis purkštuvas bei kitas inven 
torius neparuoštas žiemoti.

Po šito svečiai sėda į mašinas ir skuba 
į savo ūkius ruošti žiemai žemės ūkio tech 
nikos parodomojo ūkio pavyzdžiu...

II PAVYZDYS. Ratelio vidury oriai 
žingsniuoja Telšių rajono Anulėnų paro- 
domojo-atraminio ūkio direktorius M. 
Ežerskis ir vyr. inžinierius V. Dzedulionis.

Jie ima už parankių „Mitkaičių“, „Nau
jo gyvenimo“ kolūkių ir Biržuvėnų tary
binio ūkio vadovus, kuriems aprodo paro
domojo ūkio mašinų sandėlį. Ten daug 
naujos technikos, kuri taip suversta į krū
vas, kad ir pats kipšas, tvarką čia bedary
damas, liktų be uodegos.

— Na, jeigu jau pas juos tokia tvarka, 
tai ir mes tik centriniame skyriuje, kur 
visi mato, techniką gražiai išrikiuosime, o 
kitur tegu ji patvoriais žiemoja, — pamer 
kia akį Biržuvėnų tarybinio ūkio direkto
rius V. Juozauskas vyr. inžinieriui V. 
Kairiui.

„Naujo gyvenimo“ kolūkio pirmininkas 

tas medicininis personalas tarp ligonių 
atrenka jaunus vyrus ir moteris ir pasiūlo 
jiems išeiti apmokymą. Čia pat ligoninėje 
tas pradinis apmokymas ir vykdomas. At
rinktieji buvusieji ligoniai išsigydę dar 
prabūna iki 4 mėnesių. Kas pasirodo ypač 
tinkamas, sovietiniais laivais būna gabe
namas į Rumuniją ar į Rusiją, o iš ten jau 
į Čekoslovakiją. Kai Čekoslovakijoje at
liekamas apmokymas institute, tai paruoš 
tasis gabenamas atgal.

Institute trejus metus mokomasi gamin 
ti namines bombas, šnipinėti ir kitų pana
šių darbų. Labai „gabūs“ kandidatai dar 
nusiunčiami į Lenino mokyklą Maskvoje, 
ir iš jų išeina jau nebe paprasti šnipai ir 
sabotažninkai. bet Kremliaus atstovai Af
rikoje. Dar kitos mokyklos tokiems , revo
liucijos specialistams“ ruošti yra „Parti
zaninio karo akademija“ Bukarešte. Sun 
Jat-seno ir Marinovo institutai Maskvoje 
ir Rytų studijų institutas Leningrade.

Be to, Adis Abeboje esanti rusų ligoninė 
ne visada parenka inteligentiškus kandi

m. — nuo gyvačių įgėlimų Forde-Franso 
miesto rajone mirė du tūkstančiai žmo
nių. Nelaimė siaubingai augo.

1831 m. į salą buvo atvežta mangusčių. 
Tačiau karingieji žvėriukai, sėkmingai 
Indijoje išnaikinę nuodingąsias gyvates, 
nepanoro galynėtis su trikampiagalviais. 
Paaiškėjo, kad mangustės neatsparios 
Amerikos angies nuodams. Alkani žvėrių 
kai užpuolė vištas ir kitus naminius gy
vulius. Tada buvo pamėginta pasikviesti 
pagalbon kitą gyvačių ryjiką — Afrikos 
paukštį sekretorių su ilgomis kojomis ir 
tvirtu snapu. Bet ir paukštis sekretorius 
pasitenkino driežais ir varlėmis.

Netekę vilties, kolonistai degino ištisus 
miškų masyvus, uždegdavo net nuosavas 
plantacijas. Daugelis jų paliko salą ir per 
sikėlė gyventi į žemyną.

Vieną, žmonių atsineštą, nelaimę paga
liau susilpnino kita, stichinė, nelaimė. Iš
siveržė Mon-Pele ugnikalnis. Lava paden 
gė du trečdalius salos ir pražudė daugybę 
gyvačių. Tačiau dar ir dabar sala nėra vi
siškai išvalyta nuo trikampiagalvių. Ir 
Martinikės problema tebėra neišspręsta.

S. Žukauskas irgi numoja ranka, nors jo 
ūkyje metalo laužas nerenkamas, negru
puojamas, mėtosi purve apie kalvę, o nu
rašyta technika neįrašoma, į laužą neati
duodama, tinkamos dalys neužpajamuoja- 
mos. Girdi, visur parodomuoju ūkiu rei
kia sekti...

III PAVYZDYS. Uteniškiai į savo rate
lio vidurį išprovokuoja Antalgės parodo
moj o-atraminio ūkio direktorių V. Zabu- 
lionį ir vyr. inžinierių Č. Dubauską.

— Parodykit savo apsnigtą kombainą, 
žiemojantį su padangomis, diržais ir trans 
porteriais. Parodykit mašinas, kurias lai
kote kaip nederėtų laikyti! — kartu su ki
tais prašo „Radeikių“ kolūkio pirminin
kas Juozas Lelešius, tvirtai nutaręs sekti 
parodomojo ūkio pavyzdžiu laikant ir sau 
gojant techniką.

Tokių pavyzdžių ilgai neieškoję suras
tume ir Radviliškio, ir Rietavo, ir Kuršė
nų, ir kituose rajonuose, šitaip „prižiūrint 
ir saugojant“ techniką, jos darbo našumas 
labai sumažėja. Technikos remontui papil
domai sunaudojama daug lėšų, o svarbiau 
šia — ji prieš laiką išeina iš rikiuotės.

Bet pasižiūrėkime antrąjį šio žaidimo 
variantą, kurį galėtų atlikti respublikos 
parodomųjų ūkių vadovai Respublikinėje 
atsarginių dalių prekybos bazėje Vilniuje. 
Štai kaip atrodytų šis variantas.

Į ratelio vidurį išeina pats bazės direk
torius I. Kibarskis. Tada parodomųjų ūkių 
vadovai pradeda jį prašyti, kad leistų pa
sižvalgyti po bazės teritoriją ir pasimoky
ti. kaip reikia laikyti visiškai naują tech
niką.

— Ką aš matau! — šūkteli netaktiškas 
atvykėlis iš rajono. — Ir respublikinėje 
bazėje nauji kombainai stovi ant padan
gų, nesukelti ant stovų!..

—O pašarų paskirstytojų, vienaašių prie 
kabų, mėšlo kratytuvų, javų kertamųjų- 
rišamųjų padangos supliuškusios ir aižė
jančios!..

— Keletas naujų traktorių nuo gruo
džio mėnesio stovi trąšomis aplipę...

— Vyrai, antai, pažiūrėkite: arkliniai 
kultivatoriai apaugę žolėmis ir net įšalę 
į žemę!..

Ilgiau nepakęsdamas nusistebėjimo 
šūksnių, respublikinės bazės direktorius 
vėl suburia apie save ratelį, sakydamas:

— Pasižiūrėjote ir užtenka. Jūs ir be to 
žinote, kaip NEREIKIA laikyti techniką. 
Norite dar iš manęs pasimokyti?

Kažkas iš svečių užniūniuoja:
Vyrai, jūs taip nedarykit, 
Kaip Kibarskis daro! 

datus, ypač vadovaujamam darbui tarp 
afrikiečių. Todėl kandidatus renka ir tarp 
tautinė komunistinė studentų sąjunga 
tarp tų afrikiečių, kurie mokosi sovieti
niuose kraštuose. O spalvotųjų kraštų stu
dentų šiuo metu yra 250 Prahoje, apie 300 
Bukarešte, o Maskvoje ir Leningrade 
2100. Daugumas jų buvo užverbuoti savo 
kraštuose, be jokių dokumentų atgabenti 
ir taip pat slaptai bus grąžinti. Neramu
mų kelti į Afriką vien 1962 metais grįš 
apie 600 apmokytų šiai sričiai specialistų.

Medaliai
rusams

Paleckis ir Naujalis pasirašė įsakymą, 
pagal kurį medaliais už narsumą gaisro 
metu apdalyti 13 rusų ir 1 lietuvis.

Tų medalių, žinoma, mums negaila. La
biausiai gaila tik to vargšo lietuvio Stasio 
Stasiulaičio, kuris pakliuvo i tokią didelę 
rusų kompaniją.

■ Bet savo ruožtu pats faktas įdomus: 
medaliai duodami tik rusams. O tai jau 
nebe pirmas toks atsitikimas. Žinoma, ne
galima darytis išvados, kad tik rusai yra 
narsūs ir jie vieni sugeba šokti gesinti 
gaisro.

Reikia spėti, kad čia yra visiškai kitaip. 
Šie apdovanotieji, be abejo, yra gaisrinin
kų komandos nariai. Bet tai reiškia, kad 
kur tik kokia tarnybėlė, kur žmogus gali 
kartais ir laisvesnis pabūti, tai, matote, 
štai joje sėdi jau rusas ir dar medalio pra
šosi.

MATERIALINIS SUINTERESUOTUMAS

Vadinamoji kapitalistinė tvarka reika
lauja, kad darbininkui būtų atlyginama 
pagal jo atliktąjį darbą. Juo geriau ir 
daugiau jis padirbs, juo daugiau atlygini
mo turi gauti.

Pagal sovietinę tvarką žmogus turėjo ir 
turi dirbti ilgiausias valandas visiškai už 
pusdykį. Jei ką padarei daugiau ar dirbai 
ilgiau, tai jau dovana valstybei. Bet tokia 
tvarka pasirodė neįmanoma, ypač žemės 
ūkyje. Darbininkas nenori tokios jį išnau
dojančios valstybės ir savo nusistatymą 
ir pažiūrą išreiškia bent tuo, kad stengia
si išvengti darbo. Darbas jį laiko skurde, 
todėl pakilti iš skurdo ar išlikti gyvam 
jame reikia imtis kitų priemonių.

Kai darbininkai sąmoningai ar nesąmo
ningai ėmė vengti skurdžiai apmokamo 
darbo, Chruščiovas ir partija pagaliau pa
matė, kad trūksta maisto. Ne tik negalima 
pasivyti Amerikos, bet ir patenkinti visų 
pakankamai valgyti negaunančių žmonių. 
Dabar jau ir Sniečkus kartojo Chruščiovo 
mintį, krd žemės ūkyje žmonės turėtų bū
ti geriau atlyginami. Ir vilniškė „Tiesa“ 
net kelintą vedamąjį tuo reikalu rašo. Ta
čiau iki šiol tik vieno kito kolchozo vado
vai žiūri, kad žmonės geriau uždirbtų, kad 
jie būtų atlyginami už kiekvieną darbą, 
taip, kaip kapitalistiniuose kraštuose. Ki
ti visi tebegyvena pagal seną tvarką, šei
mininkaudami, kaip pakliuvo, ar težiūrė
dami tik savo kišenės.

.......................... u::::::::::::::::::::::.....  siaž
GERIAUSIA DOVANA

Ilgo grojimo lietuviška plokštelė, 
lietuviška knyga

„Ar pameni“ — šokių muzika su šlage
riais. „Dainuojame su Rūta“ — 17 liau
dies dainų. „Vakaruškininkės dainuoja“ 
— kalėdinės ir velykinės giesmės. „Bosto
no lietuvių choras dainuoja“ — 16 liau
dies dainų. Plokštelės kaina su persiunti
mu 2 sv. 10 šil.
Naujai gauta

. H. Tautvaišienė — Tautų kapinynas Si 
biro tundroje — 9 šil. 6 p.

S. Pranckūnas — Riedmenys rieda per 
galei — 0.18.6.

A. Rūta — Motinos rankos — 1.9.4.
S. Aliūnas — Trejos devynerios (saty

ra) — 0.7.4.
P. Naujokaitis — Maži žingsniai (pasa

kojimai jaunimui) — 0.14.8.
V. Biržiška — Aleksandrynas — 2.14.0.
J. Eretas — St. Šalkauskis — 1.9.4.
A. Baronas — Vieniši medžiai — 0.11.6.
A. Baronas — Lieptai ir bedugnės — 

1.2.0.
žodynai, maldaknygės, periodika.
Prašoma nedelsiant atsiskaityti už 25 

t. Liet. Enickl.
Rašyti:

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

Techniką gerai laikykit, 
Nes sulauksit garo...

V. Audenis A. Gelvys
„Šluota“, 1962 m. Nr. 6
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ATLANTO SĄJUNGĄ
GIMSTA

(Tęsinys iš pr. numerio)
Prieš vykdant šių metų rinkimus, ar ne

reikėtų pagalvoti Krašto Tarybai šiuos trū 
tumus ir nesklandumus pašalinti, o Bend 
ruomenės veiklai pagyvinti siūlyčiau:

1. Iš rinkimų nuostatų išbraukti nuosta 
tą, kuris nustato, kad rinkimuose gali da
lyvauti tik mokantieji nario mokestį.

2. Suderinti Bendruomenės statutą ir 
rinkimų nuostatus, kad vienas kitam 
prieštarautų.

3. Bendruomenės statutą pakeisti 
prasme, kad būtų renkama ne Krašto
ryba, bet jos vietoje būtų daromas apylin 
kių atstovų susirinkimas. Jo narių skai
čius pareitų nuo apylinkių skaičiaus ir dy
džio. Jis išsirinktų vieniems metams pre
zidiumą, kuris atliktų dabartinės Krašto 
Valdybos funkcijas. Valdybos reikalams 
tvarkyti samdyti tą darbą dirbti sugeban
tį tarnautoją. Tuo būdu apylinkės būtų 
daugiau suinteresuotos savo veikla, nes 
jos turėtų tada sprendžiamąjį balsą bend
ruomenės gyvenime. Be to, atkristų iš
laidos Tarybos rinkimams, o apylinkių at
stovai savo kelionės išlaidas padengtų iš 
apylinkės kasos. Atkristų ir vienas kito 
niekinimas, kai rinkimų metu kiekviena 
grupė pradeda save girti, o kitus niekinti. 
Tai, kas čia pažymėta, viena ar kita for
ma turėtų būti apsvarstyta, kad apylinkės 
būtų "Baugiau suinteresuotos bendruome
nės gyvenimu ir daugiau įtrauktų lietuvių 
J veiklą.

4. Kultūros ir mokslo reikalams tvar
kyti prezidiumas turėtų pasikviesti toje 
srityje patyrusius asmenis, kurie sudarytų 
komisiją ir veiktų savarankiškai jiems 
skirtose srityse.

5. Gimnaziją išskirti iš Bendruomenės 
ir kaip atskirą įstaigą pavesti valdyti švie 
timo Komisijai, kurią sudarytų viso pašau 
lio lietuvių organizacijų atstovai, kurie da 
bar prisideda prie gimnazijos išlaikymo. 
Gimnazijos priežiūra būtų pavesta Vokie
tijoje sudarytajai švietimo Komisijai. 
Tuo būdu gimnazijos vadovybė nebūtų 
priklausoma nuo „rinktųjų“ atstovų, ku
rie gali išrinkti ir visai nieko nenusima
nančius apie mokslo įstaigą.

6. Vargo mokyklų klausimas irgi turėtų 
būti Švietimo Komisijai pavestas. Dabar 
šį reikalą tvarko asmuo, kuris ir be to 
daug darbo turi. Iždininkas, ūkvedys, Vai 
dybos narys ir Informacijų redaktorius tu 
ri pakankamai darbo. Vargo mokyklų 
tvarkymą galėtų švietimo. Komisija pa
vesti vienam kad ir pradžios mokyklos 
mokytojui, kuris daugiau turėtų laiko rū 
pintis vargo mokyklomis, negu asmuo, ku
ris jau be to yra apkrautas darbu.

7. Nors tai yra ir šioks toks suvaržy
mas, bet į Krašto Valdybą ir į kitus veiks 
nius neturėtų būti renkami asmenys, ku
rie priklauso Krašto Tarybai. Jei toks bū
tų išrinktas, jis turėtų tam laikui iš Kraš
to Tarybos išeiti. Valdybos nariai neturė
tų būti bet kokie pareigūnai gimnazijoje 
arba Krašto Valdyboje kaip apmokami 
tarnautojai. Esant tokiai padėčiai, kaip da 
bar yra, kad 4 Krašto Tarybos nariai yra 
ir Valdybos nariai, du iš jų yra Krašto V- 
bos apmokami tarnautojai, nėra įmanoma 
jų kontrolė. Jei prileisti, kad jie padarys 
bet kokios žalos bendruomenei, tai nėra 
galimybės juos iš tarnybos atleisti, nes jie 
patys gali balsuoti ir reikalą taip sutvar 
kyti, kaip jiems patiems patinka.

Bendruomenės statutas nenumato, kad 
Tarybos narys, jei jis nevykdo rinkikų va 
lios ir duotųjų jiems pažadų, galėtų būti 
atšauktas, pasirašius tam tikram rinkikų 
skaičiui. Statutas turėtų taip numatyti, 
kad rinkikai galėtų Tarybos narį atšaukti.

8. Šioje Taryboje yra atstovų, kurie gy
vena už Vokietijos ribų. Statutas taip pat 
nenumato, kad Tarybos nariais galėtų bū 
ti tik Vokietijoje gyvenantieji. Toks Ta
rybos narys, negyvendamas Vokietijoje, 
nepažįsta čia tų sąlygų, kuriose gyvena 
Bendruomenės nariai. Taigi ar galėtų jis 
objektyviai Vokietijos Bendruomenės rei 
kalus spręsti?

9. Krašto Taryba renka Garbės Teismo 
pirmininką ir narius. Statutas numato tik 
Garbės Teismo rinkimus, bet ne atskirai 
pirmininką ir narius. Pareigomis pagal 
statutą turėtų pats Garbės Teismas pasi
skirstyti. Be to. į Garbės Teismą renkama 
dažniausiai teisininkai, bent su pirminin
ko rinkimu taip iki šiol buvo daroma. Tei 
sininkai kartais daro sprendimus,' kurie, 
jų galva, yra teisingi, bet nepagrįsti jokia 
logika. Garbės teismai, pagal Lietuvoje 
buvusią praktiką, buvo renkami iš narių 
tarpo, nežiūrint jų teisinio, išsimokslini
mo. Garbės Teismas sprendžia daugiausia 
tarpusavio ar rinkimų ginčus. čia dau
giau sveria logiškas protavimas, o ne ku
rie nors Lietuvoje buvusieji teisės nuosta 
tai. šitą teisininkų privilegiją gal būtų

BENDRUOMENĖ KRYŽKELĖJE

RAŠO A, Marlūnas

Nors Europos Ekonominė Bendruomenė 
jau džiaugiasi tuo, kas jos pasiekta, bet 
iki šiol toli gražu ne visi Europos kraštai 
priklauso dar jai. Kaikurie kraštai turėjo 
savų sumetimų ir vis laukė, kol įsitikino, 
kad toksai apsijungimas būtinas ne tik

geriau perduoti gyvenimiškai galvojan- 
tiems žmonėms.

10. Rinkimų nuostatai sako, kad kas ne 
moka nario mokesčio, tai negali balsuoti. 
Rinkikų sąrašai sudaromi 10-12 savaičių 
prieš rinkimus. Atseit, pagal nuostatus, 
tokių narių, kurie nesumokėjo nario mo
kesčio, negalima į rinkikų sąrašus įtrauk 
ti. Bendruomenės statutas numato, kad 
apylinkė renka solidarumo įnašus, bet nė 
ra nustatyta, kaip ir kada narys tuos įna
šus turi sumokėti. Praktiškai yra taip, 
kad dauguma narių sumoka už praėjusį 
laiką ir dažniausiai prieš rinkimus. Bet 
gali būti tokių atvejų, kad nariui sunku 
tada sumokėti, kai sudaromi rinkikų sąra
šai. Vėliau jis jau vėl gali mokėti. Jau 
siūliau, kad solidarumo įnašo mokėjimas 
ar nemokėjimas neturėtų būti kliūtis da
lyvauti rinkimuose, juo labiau, kad Kraš
to Taryba veikia visų narių vardu, bet ne 
vien ją rinkusiųjų.

11. Labai negeras reiškinys, kad Bend
ruomenės veiksniai nesiėmę jokių žygių 
grįžusioms į Vokietiją 1957-1961 m. vadina 
miesiems „umsiedleriams“ bent suregis
truoti, nekalbant jau apie tai, kad jie bu
vo įpareigoti naujai atvykusiems lietu
viams patarti ir padėti Įsikurti geresnėse 
sąlygose negu kad jie, nežinodami gyveni 
mo sąlygų Vokietijoje, patys tai sugebėjo.

12. Prie gimnazijos rūmų yra gana di
delis parkas. Bet jis yra tiek apleistas, jog 
per piktžoles ir krūmus sunku prasiskverb 
ti. Kasmet gimnazija gauna gana dideles 
sumas rūmų remontui. Kartais nežino, 
kur tuos pinigus dėti, bet parkui tvarkyti, 
kad jis neatrodytų kaip džiunglės, nėra 
lėšų, čia trūksta ne lėšų, bet tik gero no
ro ir sugebėjimo.

Kiek girdėti, naujus rūmus norima pri
derinti prie senųjų. Tai būtų didžiausia 
klaida. Seno laužo ir naujos statybos ne
įmanoma suderinti. Naujus reiktų statyti 
toliau nuo gatvės ir tokius, kad jie gražiai 
derintųsi prie aplinkumos; senieji tegul 
lieka, kokie jie yra.

Baigdamas norėčiau pastebėti, kad da
bartinėje Krašto Taryboje yra 4 kunigai, 
3 daktarai, 4 mokytojai, 1 Lietuvos kariuo 
menės karininkas, 1 kuopų karininkas, 1 
Lietuvos kariuomenės eilinis ir 1 buvęs 
Klaipėdos Krašto direktorijos pirminin
kas. Negaliu tvirtinti, kad šie žmonės bū
tų maža tenusipelnę lietuvybei, bet nega
liu irgi tvirtinti, kad jie, turėdami akade
miškus titulus ar aukštąjį mokslą, būtų 
jau labai tinkami daryti bendruomenės 
reikalais sprendimus, būdami kartais dėl 
savo luomo ir padėties labai toli nuo bend 
ruomenės gyvenimo nutolę. Jie yra nepa
jėgūs visos bendruomenės vardu veikti.

Imkime ksip pavyzdį naujųjų gimnazi
jos rūmų statybą. Niekas iš tų „statytojų“ 
nepagalvoja, kad gimnazija, kad ir kaip 
mes norėtume ją išlaikyti, turės būti už
daryta. Tada tie rūmai, neatlikus didelių 
pertvarkymų, kitiems reikalrms netiks. 
Ar bus tada lėšų jiems pertvarkyti, šian
dien negalima nei teigiamai, nei neigia
mai atsakyti. O jei statyti ne gimnazijos 
rūmus, bet tokius, kurie tiktų ir senelių 
prieglaudai, tada jais galėtų naudotis gim 
nazija, kol ji gyvuos, o jai užsidarius, ten 
galėtų būti lietuvių namai, senelių prie
glauda ar kas nors panašaus. Negirdėti, 
kad kas nors būtų pasiūlęs, statant gimna 
zijos rūmus, 4-6 kambarius įrengti taip, 
kad juose galėtų laisvai 2-3 savaites mūšų 
seneliai, karo invalidai ar kiti lietuviai pa 
gyventi nemokamai. Kai gimnazijos virtu
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DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ FIRMA PASAULYJE
Didelis pasirinkimas prekių, specialiai gamintų mūsų 
firmai, kurių labiausiai pageidaujama Lietuvoje. 
Grynos vilnos medžiagų žaketai tikro avies kailio 
pamušalu, tikros odos paltai ir žaketai. Moteriški 
nailoninio kailio paltai su specialiu šiltu pamušalu ar 
be pamušalo. Didelis 
medžiagų vyriškiems 

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

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

Hohner akordeonai.
Nauji puikiai iliustruoti lietuviški

Visas susirašinėjimas vykdomasra

vė veikia, tai 4-6 asmenų išlaikymas ma
ža ką tepaveikia gimnazijos ūkį. Taip 
būtų stiprinamas ryšys tarp bendruome
nės vadovybės ir jos narių. Būtų parody
ta gera valia padėti ten, kur yra galima. 
Kiek man žinoma, vokiečių senelių prie
glaudose yra lietuvių, kurie gabūs droži
nėti. Tokiems asmenims ilgesnį laiką 
gimnazijoje gyvenant, galėtų ir mokiniai 
šio gražaus lietuviško meno išmokti.

Jei Taryba arba apylinkių atstovai, jei 
statutas būtų pakeistas, būtų daugiau iš 
kitų luomų arba bent proporcingai įeitų ekonominiais, bet ir politiniais motyvais. 
J Tarybą ar apylinkių suvažiavimą, tai ta- Taigi dabar pasiryžo įstoti j ją britai ir 
da gal nebūtų tokių ginčų ir tokių ne- jęai kurie kiti su jais iki šiol ekonominė- 
sklandumų, kokių dabar yra. Dabartiniai mis sutartimis buvę apsijungę kraštai. O 
Tarybos nariai turėtų pažvelgti atgal, ką kai kuriuos kraštus sulaiko nuo tos Bend- sukauptus išteklius, išveža mašinas ir 
jie per eilę metų, būdami Tarybos na- ruomenės tiesiog sovietų grasinimai nie- 
riais, yra nuveikę ir susiprasti, kad ne jie kur neapsijungti jokiomis sutartimis, ši- 
vieni yra skirti dirbti tam darbui, nuo ku- taip buvo (baidyta Suomija, šitaip buvo 
rio jie yra labai nutolę ir dėl to nesugeba baidoma Austrija, nors pastaroji vis dėlto 
tiek, kiek eilinis bendruomenės narys jų ryžtasi nepaklausyti, 
vietoje būtų nuveikęs. Todėl ateityje Ta- Visi dar Bendruomenėje nesantieji kraš 
ryboje ar suvažiavime turėtų būti šis trū tai ieško sau patogios išeities, o patogiau- 
kumas atstatytas. šia ji, žinoma, būtų Bendruomenėje, tai

Kai į Tarybą inteligentai veržiasi viso- ^au dabar mato visi kraštai. Juk Europos 
mis keturiomis, labai nedažnai jų rasime Bendruomene žada jau praaugti pati save 
apylinkių Valdybose. Apylinkių Valdy- ir *sv'rs^ i Atlanto Bendruomenę, nes į ją 
boms sunku inteligentą prikalbėti, ir jis \alS?y^!'
visomis keturiomis priešinasi, kai jam bet 
kokias r py linkės pareigas norima užkrau
ti. Dažniausiai apylinkių Valdybose yra 
žmonės mažai raštingi, tuo tarpu inteli- 
gentinių pajėgų yra kiekvienoje apylinkė
je užtenkamai.

Daugumas lietuvių, nežinodami, kuriai 
apylinkei jie priklauso, visai yra visų kitų įiek8m7 ekonominiame" Atlanto '^jungos 
lietuvių užmiršti, ir tik Balfo šalpa jiems fronte 
primena, kad jais irg dar bent pašalpos tei o pagrindą Amerikai jungtis į Europos 
kimu rūpinasi. Kiekviena apylinke dziau Ekonominę Bendruomenę duoda ligšiolinė 
giasi, kad ji mažiau narių turi, nes tada tos Bendruomenės veikla. Tiek Europa, 
mažiau ir darbo. Ar nereiktų Krašto Vai- tiek ir Amerika didelių vilčių deda į Bri- 
dybai pagalvoti ir susitarti su Balfu, kad tanijos įstojimą į Bendrąją Rinką. Bet ir 
Balfo šalpos apylinkė sutaptų su bendruo be jog tie 6 kraštai tarpusavyje savo ga
menes apylinkių ribomis. Čia reiktų vie- miniams yra jau sumažinę 30% muitus ir 
niems prie kitų prisitaikyti, tektų kiek pa vien tik 1961 metais pakėlę 20% savo pre- 
dirbėti, bet tada Krašto Valdyba bent tu- kybos apyvartą. Gerovė, gaminių suvarto- 
rėtų visų narių sąrašus. jimas auga, todėl ir Amerika nori įsijung-

Spręskit, kaip norit, bet Krašto Tarybos ti, numatydama gerą savo prekėms rinką, 
ir Valdybos, kurios iki šiol turėjo spren- Europos Ekonominės Bendruomenės kraš- 
džiamąjį balsą, Bendruomenės gyvenime tai jau sutiko su tuo ir daugeliui Ameri- 
padarė daug gero, bet daug ir nepadarė, kos pramonės gaminių sumažino muitus 
ką galėjo padaryti. Su tokiomis sumomis 20%. Ne, tai nereiškia, kad Amerika tuo
gimnazija ir parkas turėjo bent lietuviš
kos sodybos vaizdą gauti, bet ne taip atro 
dyti, kaip dabar atrodo.

Nelaikykit šio diskusinio rašinio pagrin 
du visoms reformoms. Aš išdėsčiau tai, 
ką per eilę metų esu bendruomenės gyve 
nime, mano manymu, nesklandumų pa
stebėjęs. Be šių nesklandumų bendruome
nės gyvenimas būtų daug daugiau naudos 
turėjęs, negu jis dabar turėjo.

Kaip žinoma, kupranugariai daugiausia 
veisiasi Afrikoje ir Azijoje. Bet štai nese 
niai Mojavos dykumoje (Kalifornija), ne
didelio kanjono šlaite, kitų žinduolių pėd
sakų tarpe buvo aptikti aiškūs didelių ir 
mažų kupranugarių kojų atspaudai. Nu
statyta, kad tai gyvūnų, šiame rajone gy
venusių mažiausiai prieš du milijonus me
tų, pėdsakai. Iš kur jie atsirado ir kodėl iš
nyko? Kol kas tai paslaptis. Ne mažiau 
paslaptingas ir kitas radinys, aptiktas An- 
duose. Peru mokslininkas D. Riuze dyku
minėje Markahauzės vietovėje, 4000 m 
aukštyje nuo jūros lygio, aptiko didžiules 
uolose iškaltas gyvūnų statulas. Jų tarpe, 
pavyzdžiui, yra urvinis liūtas — gyvūnas, 
kuris, kaip iki šiol buvo manoma, niekada 
Amerikoje negyvenęs. Bet dar nesupran- 
tamesnė statula didžiulės reptilijos, 
lininkų nuomone, išnykusios dar 
žmogui pasirodant.

Kur galėjo nežinomasis perujiečių 
ninkas šiuos gyvūnus pamatyti? 
šios mįslės kol kas dar neįmintos.

pasi rinkimas grynos vilnos 
ir moteriškiems kostiumams,

kainoraščiai.
lietuviškai.

Prez. Kennedys yra pareiškęs, kad vien 
kariškai apsijungti šiandien jau maža. 
Kariškai apsijungę tie kraštai jau seniai 
yra, ir toje sąjungoje dalyvauja ir Ameri
ka. O prez. Kennedys sako, kad reikia vi
siems kartu gintis, vieni kitus remti, pre
kiauti, derinti savo diplomatiją ir finan
sus. Taigi dabar jau pirmieji žingsniai at- 

Viena didžiulė Paryžiaus parduotuvė 
pasiryžo parodyti, ką Europai davė Bend
roji Rinka. Ten pardavinėjamos vokiškos, 
itališkos, prancūziškos, olandiškos, belgiš
kos ir Liuksemburgo gamybos prekės. 
Ant visų prekių iškabintos 1958 metų ir 
dabartinės kainos. Štai keletas pavyzdžių. 
Itališko lietpalčio kaina krito nuo 22 iki 
8 dolerių, prancūziško šaldytuvo nuo 140 
iki 100 dol„ prancūziško nerūdijančio plie 
no puodų virtuvei komplektas nuo 24 iki 
14 dolerių. Tai reiškia, kad laisvasis euro
pietis už savo uždarbį žymiai daugiau gali 
nusipirkti. Bet, žinoma, pirma reikia at
sakyti į klausimą, ar tas europietis turi už 
ką pirkti, ar jis turi darbo?

Pasirodo, kad Europos Bendrajai Rin
kai priklausančiuose kraštuose darbo yra 
ir vis dar daugėja. Kol ligi šiol menkesnę 
pramonę turėjusieji kraštai pasistatys sa
vo fabrikus, pramoningieji ieško darbinin 
kų, nes reikia daugiau gaminti, negu iki 
šiol. Ieškoma, žadami aukštesni atlygini
mai, negu savo krašte, duodama progos 
išmokti specialybės, tai darbininkai ir ke
liauja į kaimynines ar tolimesnes valsty
bes. Štai Belgijos anglies kasyklose apie 
60% visų darbininkų sudaro italai. Aus
trija gavo savo profesinių sąjungų leidi
mą įsigabenti 50.000 darbininkų iš Jugo
slavijos, Ispanijos, Graikijos, Italijos, kur 
dar yra darbo jėgos atsargų. Danų laikraš 
tis neseniai išsispausdino didžiulį kelioli
kos puslapių skelbimą. Jame darbo siūlo-- 
ma įvairiose srityse, pradedant žemės 
ūkiu ir baigiant tokiomis vietomis, kur 
reikalingi išėjusieji aukštuosius fizikos 
mokslus.

Darbininkus labiausiai traukia Prancū- 
::ĮĮ Zija. Po karo ten įsikūrė jau apie 750.000 
:Ę:Į svetimšalių darbininkų, daugiausia italų. 
•::: Bet Prancūzijai dar reikia daugiau darbi- 
:įį: ninku. Italijoje ji daugiau nebegauna jų, 
|||| nes ir ten pramonė kyla ir būtinai reika- 
Ij! linga patyrusių darbininkų. Tai Paryžiaus 
:h: ekonominiai planuotojai dabar ieško dar- 

bininkų jau Ispanijoje, kuri nepriklauso 
:::: Europos Ekonominei Bendruomenei.

Dėl to. kur gauti darbininkų, su Prancū
zija varžosi ir Vokietija. Vakarų Vokieti
ja davė darbo tiems 13 milijonų vokiečių, 

:jr: kurie bolševikų buvo išmesti iš rytinių 
:::: sričių ar pabėgo iš Rytų Vokietijos. Pas- 
':::: kui ji įsileido dar daugiau kaip pusę mili- 

jono svetimšalių. Bet pakankamai darbo 
iŠi būtų dar bent 553.000 darbininkų. Dėl to 
Šų: komisijos važinėja ieškoti norinčių Vokie- 
H:: tijoje dirbti į Graikiją, Ispaniją ir Italiją. 
:::: Maždaug prieš porą metų pagal sutartis 

atvažiavusieji svetimšaliai dirbo pagalbi- 
Įjįj nius darbus prie statybų. Tačiau kai 
:'.’į trūkstą vietinių specialistų, tai pradeda-

būdu pasiryžusi išnauodoti Europą, pa 
versdama ją savo gaminių rinka. Šitaip 
tik pradedamos plėsti ekonominės varžy
bos, kas geriau ir pigiau pagamins. O Eu
ropos kraštai panaudos Amerikos rinkas 
savo gaminiams.

Bet toks ūkinis apsijungimas laisvuose 
kraštuose reikalauja pirma viską gerai 
apsvarstyti ir aptarti. Bepigu bolševi
kams, kurie užima kraštą, susisemta visus 

fabrikų {rengimus ir tik tada jau pradeda 
iš naujo leisti viską kurti, kad žmonės tu
rėtų kaip duoną užsidirbti. Čia, štai, jau 
metai, kaip dirba Ekonominio Bendradar 
biavimo ir Pažangėjimo Organizacija, ku
ri apima NATO gynybos sutartimi apsijun 
gusius kraštus. Per tą laiką pasiekta vis 
dėlto didelio dalyko — sudarytas bendras 
6 milijardų dolerių fondas valiutai stabili
zuoti. Amerika fondui paskyrė 2 milijar
dus dolerių, Britanija ir V. Vokietija po 
milijardą, Prancūzija ir Italija po 550 mi
lijonų, Japonija 250 mil., Kanada ir Olan
dija po 200 mil., Belgija 150 mil. ir Švedi
ja 100 mil.

Fondas sudarytas apsisaugoti, kad neat
sitiktų taip, kaip 1960 m. amerikiečiams, 
kurių valiutos perdaug buvo atsidūrę už
sieniuose. Britų finansiniai specialistai šį 
nutarimą apibūdino šitaip: „Europa per
ėmė pinigines vadeles“. Nors toks aptari
mas šiek tiek perdėtas, bet jis kartu rodo, 
kad Europos piniginiai reikalai jau nebe
priklausys nuo amerikiečių dominuojamo 
Tarptautinio Piniginio Fondo. Vadinas, 
apsijungimas kartu reiškia, kad Europa 
pasidaro daugiau nepriklausoma, daugiau 
lygiateisė.

Tasai ekonominių ryšių tamprėjimas 
Atlanto Bendruomenėje susilaukia ir po
litinių išdavų. Atlanto Bendruomenė ne
turi savo parlamento, kuris pastoviai 
svarstytų bendrus reikalus. Bet kol kas tai 
atliekama ir tokių sambūrių, kaip Atlanto 
suvažiavimas, kuris Paryžiun buvo sutrau 
kęs politikus, biznierius ir intelektualus. 
Diplomatų kelionės taip pat pagyvėjo.

ma apmokyti vis daugiau svetimšalių. 
Kad svetimšaliai būtų patenkinti ir norė
tų pasilikti, kai kurios didžiosios įmonės 
stato naujus namus apgyvendinti jiems. 
Valgyklos samdo virėjus, kurie moka ga
minti svetimšaliams įprastą maistą. Radi
jas skiria jų kalbų programas. Gyvento
jai, ypač jaunimas, su naujai 
siais netrunka susidraugauti.

Olandijai šiuo metu taip pat 
150.000 darbininkų. Italijoje 
4000 savanorių, Ispanijoje 2000. Didžiau
sią dalį svetimšalių Olandijoje sudaro bel
gai. Nemaža dalis jų į darbą kasdien va
žinėja iš Antverpeno autobusais į Olandi
ją. Tačiau keletą tūkstančių olandų spe
cialistų įveikė patraukti didesniais atlygi
nimais Vokietijos statybos firmos. Juk 
Vokietijai taip reikia darbininkų, kad ji 
nutarė parsikviesti pirmuosius 700 anglia
kasių net iš Japonijos. Didžiosios įmonės 
jau bando megzti ryšius su Jung. Ameri
kos Valstybėmis ir aiškintis, ar iš ten ne
galėtų parsigabenti kiek pertekliaus.

ĮDUBA ŽEMĖS PLUTOJE

Prieš kelerius metus Kolumbijos univer 
siteto mokslininkai numatė, kad Atlanto 
ir Indijos vandenynų dugne aptiktos įdu
bos turėtų jungtis. Ne taip seniai ameri
kiečių mokslinio laivo „Verną“ ekspedici
nių tyrimų dalyviai visapusiškai išzonda- 
vo šių vandenynų dugną. Buvo nustatyta, 
kad iš tikrųjų po vandeniu esama 45 tūkst. 
mylių ilgio įdubos. Atlanto vandenyne ji 
nusidriekia iš šiaurės į pietus, o paskui 
pereina į Indijos vandenyną. Savo pra
džioje įduba yra 4-20 mylių pločio, gale — 
1-5 mylių.

Nuo pagrindinės įdubos atsiskiria kele
tas atšakų: viena pasuka į Arabų jūrą, 
antra — į rajoną, esantį tarp Antarktikos 
ir Naujosios Zelandijos, Makuori salų 
kryptimi, toliau pereina į Ramųjį vande
nyną ir nusidriekia Velykų salos link. Tre 
čioji, šiaurinė atšaka eina į Kalifornijos 
įlanką. Būdinga, kad įduba eina seismine 
zona.

Neretai iškrinta kruša. Ledo gabaliukai 
kartais būna beveik slyvos dydžio, o kar
tais dar didesni, štai 1788 m. į pietus nuo 
Paryžiaus iškrito kruša, kur atskiri ledo 
gabaliukai svėrė iki 250 g; 1904 m. prie 
Maskvos surasti 400 g svorio ledai. Rekor
dinė kruša 1927 m. buvo Indijoje — čia iš
krito ledo gabalai, sveriantieji iki kilogra
mo, o jų skersmuo siekė 13 cm.
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PASKUBĖKITE

MUSŲ RĖMĖJAI

susisieki-

Europos lietuviu kronikų

Vis daugiau jaunuolių užsirašo į Euro
pos jaunimo suvažiavimą, kuris įvyks 
Lietuvių Sodyboje rugsėjo 1-8 dienomis. 
Vietų skaičius tačiau yra ribotas. Geres
nius kambarius gaus tie, kurie paskubės 
užsirašyti anksčiau. Tad paskubėkite.

Užsirašant reikia pažymėti, ar pagei
dautų pasinaudoti nemokama
mo priemone nuo Londono iki Lietuvių 
Sodybos šeštadienį, rugsėjo 1 dieną.

' r-
f -:

- 
f SODYBA RUOŠIASI SĄSKRYDŽIUI

Iš Liet. Sodybos ateina žinios, kad pasi 
ruošimss Sekminėms jau yra prasidėjęs. 
Jau užsakyta didžiulė palapinė nakvoto
jams ir laukiama saulėtų dienų, kad šieną 
piūtė galėtų prasidėti.

Naujai perdažomas baseinas. Plauky
mo entuziastai per Sekmines galės „nerti 
į šiaudus“.

Pakviesti du orkestrai: vietinė anglų 
kapela šeštadieniui ir Nottinghamo kvar
tetas „Daina“, vadovaujamas K. Venc
kaus, — sekmadieniui.

Klubo baras tikisi gauti leidimą pratęs 
ti pardavimo laiką, o silpnų ir stipresnių 
gėrimų ištekliai žada būti gausūs...

Iš neoficialių šaltinių patirta, kad Sek 
minių proga Sodybinės kaina bus suma
žinta, o užkandžiams žada būti lietuviškų 
dešrų ir barankų.

Tuo tarpu jau skelbiasi ekskursijos iš 
Sheffie’.do, Rochda’.ės, Londono ir kitų 
vietų. Kas nori su senais draugais pasi
žmonėti, gerus laikus prisiminti ir pasi
linksminti, tas atvyksta iš vrk’ro. Paiapi 
nėję vietos visiems užteks.

LONDONAS
SEKMINIŲ IŠKYLA SODYBON

Rengiama iškyla autobusais Lietuvių 
Sodybon per Sekmines. Visi, kurie numa
to dalyvauti lietuvių suvažiavime Sodybo 
je, prašomi užsirašyti pas Šv. Onos Mote
rų Draugijos valdybos nares V. Puidokie
nę, F. Senkuvienę, M. Vikanienę ar klebo
nijoje (tel. SHO 3835), arba pas Sporto 
ir Soc: Klubo sekretorių (tel. AMH 4125).

Išvažiuoj ame nuo Lietuvių bažnyčios, 
21 The Oval, Hackney Rd., E.2.. 8.30 vai. 

•ryto.
Ankstyvas užsirašymas labai palengvi

na iškylos rengimą. Kaina, atrodo, bus 
kaip praeitais metais — 12.6 šil.

CHORO IŠKYLA
Londono Lietuvių Choras gegužės 1!) d. 

ruošia priešsekmininę (pavasario) iškylą 
į Sodybą. Gegužės 20 d. Sodyboje pamal
dos 11 vai. Londono ir ir apylinkių lietu
viai maloniai kviečiami atvykti į Sodybą 
gegužės 20 d„ sekmadienį.

TAURAS VISADA TAURUS
TAUTIEČIAI,

jeigu jums iki šiol jau pa
sitarnaudavo TAURAS, tai jūs žinote, 
kad visada būna pasitarnaujama greit, 
sąžiningai ir siunčiamos tik geros prekės.

Kviečiame išbandyti visus tuos, kurie 
iki šiol dar nėra naudojęsi mūsų patar
navimu.

Geriausios vilnonės medžiagos paltams, 
kostiumams, suknelėms; nailonai, kapro- 
nas, šilkas ir kitokios dirbtinės medžia
gos; patalynės dalykai: avalynė, oda; vai
kų apranga ir apskritai visa, kas tik gali
ma siųsti.

Kojinės ir rankinės siuvimo mašinos 
(Singer, Pfaff, Alfa); švediški ir vokiški 
akordeonai; elektros reikmenys, radijo 
aparatai; laikrodžiai (Cyma, Avia ir kitų 
firmų).

Be kita ko, dabar galima siųsti 
jau pavartotos pramoninės pre
kės ( laikrodžiai, siuvamosios ma
šinos, radijai, type-recorderiai ir 
kt.), bet tik geram stovyje, nes 
muitas imamas kaip ir už naujus.

Kas nori siųsti gatavai pasiūtus geros 
medžiagos kostiumus, gali užsisakyti (pa
siuva per 3-4 savaites; pasiuvimas 8 
sv. 8 šil., o muitas 3 sv. 4 šil. 1 penas).

Parašykite, kainoraščių paprašykite, 
k'auskite, teiraukitės, lyginkite, darykitės 
išvadas.

Visada jums pasitarnauti pasiruošęs

TAURAS
(A. BRIEDIS)

88, GOLDSMITH AVENUE,
LONDON, W.3.

Telefonas: ACO 9471

MANCHESTERIS
ŠOKIŲ VAKARAS KELIAS LAISVĖN

Mokėdami už knygas, kalendorių ir ki
tus leidinius, aukų yra pridėję 13 šil. V. 
Jasaitis, 1 dol. L. Balzaras, po 4 šil. J. 
Vėrbyla, K. Pažėra, L. Kukanauza, 0.50 
dol. J. Paltarokas, 3 šil. J. Sasnys, po 2.6 
šil. J. Stundžia, P. Navakauskas, A. Gaide 
lis, P. Iškauskas.

BRADFORDAS
BRADFORD© VYTIES SKAITYTOJŲ

KLUBO ŽINIAI
Gegužės 27 d„ 3 vai. p.p., prašau visus 

narius susirinkti aptarti tolimesnio skai
tytojų klubo veikimo.

A. Žukauskas
Vedėjas

GRAŽI SKAUTŲ ŠVENTĖ
Gegužės 5 d. St. Peter's salėje Bradfor- 

do skautai gražiai atšventė metinę šv. 
Jurgio šventę, į kurią susirinko patys jau 
ni skautai, jų vadai iš Londono ir Derby 
ir gražus būrelis tėvų bei svečių.

Pirmiausia buvo oficialioji dalis, kada, 
po berniukų ir mergaičių draugovių tar
nybinių įsakų, keturi skautukai vėliavos 
akivaizdoje davė įžodį. Juos visus nuo
širdžiai sekė budrios skautų veikėjos J. 
Traškienės akys, o su sveikinimais paly
dėjo kun. kapelionas ir ps. J. Alkis, pra
šydamas tėvų talkos ir paramos.

Vėliau buvo uždegtas laužas, apie kurį 
susibūrė skautai ir pasirodė su įvairia 
menine programa. Buvo įdomu klausytis 
V. Galbuogytės, A. Medelytės, L. Vrub- 
liauskaitės ir kitų deklamacijų bei sutar 
tinių dainų — Laužas dega, Lietuva bran 
gi, Kur bėga Šešupė, o ypač mūsų vietinio 
kompozitoriaus T. Buroko — Aš tau, mie 
loji sese, ir Bėga dienos ir metai praeina.

Gražiri. jautriai ir įsigyvendama V. 
Galbuogytė solo padainavo garsiąją Lop
šinę, akompanuojama akordeono. Paskui 
kartu su R. Dičpetryte vykusiai padainavo 
„Jau vakaras buvo“ duetą. Gražiai skam
bėjo ir viešnios B. Rentelytės solo— „Oi 
žiba žiburėlis". Gerai, kad jaunosios skau 
tės atkreipia dėmesį į dainas: gražu, kai 
jaunimas dainuoja ir prisimena savo tė
vų gimtąjį kraštą. Keli gyvieji vaizdeliai 
— Stovyklos virtuvėje, Paupyje, o ypač 
mergaičių Lietuva — parodė jaunųjų ar
tistinius gabumus ir jumorą bei rimtį. 
Pagaliau jaunųjų paukštyčių insceniza
cija bei vyresniųjų vaizdeliai įtikino, 
kaip darniai dirbama, kai kiekvienas, net 
mažiausias, šį tą duoda bendrai pro
grams!.

Minėjimo metu dar buvo kun. kapelio
no paskaita apie šv. Jurgį — Lietuvos ir 
skautų Globėją.

Minėjimas buvo baigtas vakarine mal
da. Paskui išalkusieji buvo prie stalų pa
vaišinti, kad būtų stipresni žeidimams ir 
šokiams.

Žiūrovų, tiesa, buvo nemaža, tačiau ga
lėjo būti žymiai daugiau. Mūsų jaunimas 
retai pasirodo, dažnas nusiskundžia jo 
nutautėjimu, tačisu atvykti ir įsitikinti, 
kiek dirbama ir ko pasiekiama, tikrai ap 
simoka.

Bradfordo skautai, susiskirstę į pasto
vius vienetus ir vadovaujami energingų 
vadų, tikėkimės, dar labiau sustiprės ir 
psgyvės. Sėkmės jiems. J.Ks

Lietuvių Veteranų Sąjungos „Ramovė“ 
Mancheste.-io Skyrius Anglijoj gegužės 26 
d„ šeštadienį, Manchesteryje, Cheetham 
Hill Town Hall, rengia linksmą

Šokių vakarą.
Šokiams gros lietuviška kapela. Pradžia 

5.30 vai, p.p. Veiks lietuviškas baras. Šo
kiai tęsis iki 11 vai. vakaro.

Salė pasiekiama iš Cannon Street. Auto 
busai 4, 35, 59, 60 nr.nr. už 2 penus.

Kviečiame visus ir visas vietos ir toli
mesnių kolonijų lietuvius ko gausiau da
lyvauti.

Skyriaus Valdyba

MOTINOS DIENA
Gegužės 26 d. Manchęsterio apylinkė 

atšventė Motinos dieną, širdingu žodžiu 
sveikino gausiai susirinkusias motinas 
kun. V. Ksmaitis. Tai dienai pritaikytą 
paskaitą skaitė L. Venckus. Prelegentas 
buvo kruopščiai pasiruošęs ir iškėlė nau
jų ir originalių minčių, kurios buvo ilgai 
dar diskutuojamos vaišių metu.

Jaunieji A. ir I. Jokūbaičiai pasakė ke
letą eilėraščių. Jau spėjusios pasižymėti 
jaunosios dainininkės (sesės Šneliūtės ir 
Venckutė) padainavo labai jau nuotaikin 
gų dainelių, vis apie mamytę, apie jos rū
pestėlius,“ apie tėvynę motiną ir jos ne
dalią.

Vėliau prie išpiešto Mergelės Marijos 
altoriaus atlaikytos įspūdingos gegužinės 
pamaldos. Minėjimą organizavo vietos 
Ecclezinis Komitetas.

PAVASARINĖ KRONIKA
— Prasidėjo choro repeticijos. Vado

vauja bradfordiškis dirigentas T. Bu
rokas.

— Suorganizuota tautinių šokių grupė 
(jaunoji generacija). Šokių moko J. Šne- 
liūtė.

— Baigirma organizuoti skautų-skau- 
čių Maironio draugovė. Mergaitėms vado 
vauja A. Venckutė, berniukams — A. Ja
kimavičius.

— Sekmadieninės mokyklos darbas 
prasidės rugpiūčio mėn. viduryje.Gegu- 
žės 19 d. rengiamos ketvirtojo skyriaus 
išleistuvės.

— Sudarytas laikinas moterų organiza 
cinis komitetas. Reikalų vadove sutiko 
būti A. Karanauskienė.

:— Poetas šlaitas sunkiai sužeistas ir 
paguldytas ligoninėn.

D. Dainutis

CORBY
PADĖKA

Corbio DBLS Skyrius reiškia nuošir
džią padėką Motinos Dienos minėjimo 
prelegentui Centro Valdybos Sekretoriui 
A. Pranskūnui už jautrią tai dienai pritai 
kytą paskaitą ir E. Pranskūnienei už me
niškai padeklamuotus eilėraščius, taip 
pat svečiams, atsilankiusiems iš Nort- 
hamptono, Leicesterio, Ketteringo ir apy
linkių.

B. Černiauskienė
Skyriaus Sekretorė

VOKIETIJA
VECHTOJE NEBĖRA APYLINKĖS

Europos Lietuvyje balandžio 10 d. Nr. 
15 tarp veikiančiu BALFo įgaliotinių ir 
Apylinkių Vokietijoje paminėta kaip vei
kianti Vechtos apylinkė su 24 asm. (yra 
27 asm.). Iš tikro yra kitaip: daugiau kaip 
prieš 2 metus — 1960 m. vasario 19 d. — 
visuotinis susirinkimas vienbalsiai nutarė 
apylinkę likviduoti, ir ji iki šiol neegzis
tuoja. Su apgailestavimu rpylinkė buvo 
likviduota, nes ji turėjo tradicijas dar iš 
Varelio laikų, kai gyvenome tūkstantinėje 
įvairiatautėje prieglaudoje ir pagal savo 
išgales bei sugebėjimus buvo pasireiškia- 
ma svetimųjų akyse. Bet prieš persike
liant į Vechtos prieglaudą ir jau įsikūrus 
Vechtoje, Lietuvių Bendruomenės rinkta
sis ir aukščiau stovintis asmuo, nepriklau 
santis mūsų apylinkei, neprašytas ėmėsi 
apylinkės reikalus „tėviškai tvarkyti“, net 
nueidamas į vokiškas įstaigas. O iš tų 
įstaigų buvo susilaukta net gąsdinimų. 
Todėl kitos išeities nebebuvo, kaip apylin
kę likviduoti, kad nebūtų susilaukta rep
resijų ir netektų toliau naudotis „tėviška 
globa“. Tai buvo meškos patarnavimas.

St. Motuzas

HAMBURGO LIETUVIAI
Įsigijo brandos atestatą Bernardas Rau

dys ir Marina Auderytė. Abudu ketina pra 
dėti studijas, Bernardas — technikos, o 
Marina — architektūros.

Liudvikas Čelna ir Jonas Ratsalas vyks
ta į Lietuvių Darbo Kuopas, kur yra gera 
proga užsidirbti ir dar nemokamai ama
tą išmokti ir įsigyti šoferio knygutę.

Į Romą išvyksta į Tarptautinį Pabėgė
lių Sąskrydį iš Šiaurės Vokietijos apie 20 
lietuvių.

Jonas Plaušinaitis baigė braižytojo kur-

propaganda ir visokie politiniai s tolydžiai 
nėra atsisakymas pasaulinės' revoliucijos, 
bet jos atidėjimas patogesniam laikui. To
ji politika kartojama nuo- Lenino laikų. 
Staliną nuvertinus, RnSijoj pasinešta ne 
evoliucijos linkme į laisvę, bet į galutinę, 
atbaigtą pasaulinio komunizmo pakopą. 
Visos lengvatos pasibaigs, kai Chruščio
vas pasijus pakankamai stiprus. Lenkija 
ir kiti satelitiniai kraštai vėl bus suvar
žyti.
10. KOMUNIZMO PAVERGTIEJI ŽMO
NĖS negali patys išsivaduoti. Laisvajame 
pasaulyje vyraująs tikėjimas, kad žmo
nės, kartą paragavę truputį laisvės, išrei
kalaus jos ir daugiau, yra tik savęs apgau 
dinėjimas. Pavergtiesiems pagalba turi 
ateiti iš šalies. 1953-55 m. Kazachstano, 
Karagandos ir Vorkutos vergų stovyklų 
sukilimai, pakartotini neramumai R. Ar
mijoj įvairiuose TSR vietose, Lietuvos, 
Ukrainos ir kitų pavergtųjų tautų partiza
nų žygiai, kruvini įvykiai Vengrijoje, Ber 
lyne, Poznanėje, Gruzijoj ir kitur, — visa 
tai rodo, kad žmonių masė nėra ir nebus 
pajėgi savomis rankomis nusikratyti pa
vergėjų.
11. VIENINTELĖ PROGA išsivaduoti bu 
vo II Pasaulinio karo metu. Vokiečių už
puolimas įrodė, kad ne tik Pabaltijy, bet 
ir visoj Tarybų Sąjungoj žmonės laukė 
išsilaisvinimo ir buvo pasiryžę nusikratyti 
vergijos (Vlasovo pavyzdys). Bet vokie
čiai nemokėjo iškilusių galimybių išnau
doti. Pats Rozenbergas po karo paliudijo, 
kad rusų belaisviai būtų išvadavę savo tė 
vynę, jei su jais būtų žmoniškai pasielgta 
ir suteiktos jiems atitinkamos galimybės. 
Tuo tarpu Amerika ir Anglija savo neribo 
tais pagalbos ištekliais dar kartą išgelbė
jo komunizmą nuo pražūties ir net talki
ninkavo jam, kai kur per prievartą grąžin 
darni į laisvę patekusius TSR piliečius.
12. VIDAUS VALYMAI ir buvusių drau 
gų naikinimas, kaip rodo komunistų isto
rija, valdžios, jeigu ji tiktai stipriose ran
kose, nenusilpnina. 1930 m. valymais dau
giau kaip pusė visų karininkų buvo sunai 
kinta. Nuo Stalino rankos žuvo 3 marša
lai (iš penkių), 90 proc. generolų, 80 proc. 
pulkininkų, visi karo vicekomisarai ir dau 
gybė žemesniojo rango vadų. Tačiau val
džia išsilaikė ir sustiprėjo. Todėl viltys, 
kad komunizmas sunaikins pats save, netu 
ri rimto pagrindo.
13. VIEŠOJI OPINIJA, kuri laisvajame 
pasaulyje turi didelę įtaką, komunistams 
nieko nereiškia. „Jokia tauta pasaulyje, 
nors ir pati galingiausia, negali nepaisyti 
viešosios pasaulio opinijos“ (Dulles). De
ja, komunizmas nėra tauta. Jis yra reži
mas, kurčias tiesai ir pasaulio opinijai. 
Vienintelis argumentas, kurį komunizmas 
pripažįsta, yra drąsi jėga.
14. J.T. YRA SUSKALDYTOS į du blo
kus ir bejėgės. Komunistai nori jas „su
vienyti“ ir likviduoti. Iki šiol jie naudoja 
si veto teise. Bet kai jų gausūs satelitai su 
darys daugumą, tai veto teisė turės būti 
panaikinta, o pati organizacija savaime 
susivienys ir... išnyks.
15. NERYŽTINGUMO ŠUNKELIUOSE 
klaidžioja Amerika ir kitos laisvosios vals 
tybės. Iki šiol atsisakoma į JT priimti Ki
niją, kurios valdžia neteisėtai sudaryta ir 
kuri nesilaiko tarptautinių įsipareigoji
mų, bet priimta TSR ir beveik visi jos sa- 
telitai. Nedrįstama JT posėdžiuose iškelti 
pavergtųjų tautų klausimo, nes tai būtų 
kišimasis į svetimos valstybės reikalus, 
bet toleruojama, kai komunistai griebia 
vieną po kito laisvus kraštus ir savo tan
kais numalšina jų pasipriešinimą.
16. KARO RIZIKOS baimė neleidžia 
Amerikai ir kitiems kraštams teikti pagal 
bą išsivadavimo siekiančioms tautoms. 
Bet toji baimė vargu pateisinama. Iš tik
rųjų visur ten, kur gyventojams konkreti 
pagalba buvo suteikta, komunizmo pliti
mas buvo sulaikytas ir karo židiniai užge
sinti (Graikija, Turkija, Iranas, Formoza, 
Berlynas, Laos). Didesnį karo pavojų su
daro milžiniška Amerikos ekonominė pa
galba komunistiniams kraštams, k.a.: Ju
goslavijai. Lenkijai, kurie tą pagalbą su
naudoja ne žmonių gerovei kelti, bet savo 
idėjoms paskleisti.
17. KLAIDINGAI PASIELGĖ Amerika, 
nesiryždama sudaryti specialių kariuome
nės dalinių iš laisvėje esančių pavergtųjų 
kraštų žmonių. Tokie daliniai keltų už 
Geležinės Uždangos gyventojų moralę ir 
konkrečiai galėtų padėti savo broliams,

kai išsivadavimo valanda ateis ir jie šauk 
sis pagalbos. Karas vis tiek vyksta, tad ko 
dėl neleisti padėti saviesiems? Savo metu 
Lietuvoje malšinęs partizanų veiklą, o da
bar atsidūręs laisvėje rusų karininkas 
Burlitskis 1954 m. amerikonams patarė 
steigti tautinius dalinius, kurie būtų labai 
naudingi naujos revoliucijos atveju (veng 
rų pavyzdys). Tokie tautiniai daliniai ga
lėtų būti įjungti į JT ar NATO tarptauti
nes pajėgas ir tuo būdu stiprintų laisvojo 
pasaulio gynybą.
18. PAVERGTŲJŲ TAUTŲ ATSTOVAI 
turėtų būti priimti į JT. Jiems iš tikrųjų 
turėtų būti užleista agresorių vieta. Iki 
šiol tik vieni kinai (Formoza) gali ginti sa 
vo teises. Nors Pabaltijo atstovai ir neiš- 
brrukti iš diplomatų sąrašo, bet jiems ne
leidžiama kalbėti savo tautos vardu. Ame 
rika turi visais galimais būdais remti 
ACEN (Pavergtųjų Europos Tautų Sei
mą). Jai nėra reikalo baimintis, kad dėl 
to įsižeis komunistai, nes vis tiek visi pa
vergtųjų tautų atstovai yra vadinami 
Amerikos arba kapitalistų agentais.
19. PAVERGTŲJŲ BALSAS turi būti iš
girstas. Jie nori aiškių ir tvirtų pažadų, 
kad jų išsilaisvinimo žygis, atėjus tinka
mam laikui, bus paremtas. Jie prašo ir 
reikalauja apsisprendimo laisvės. Jiems 
nusibodo kalbos apie kapitalizmo dorybes 
ir Amerikos gyvenimo būdą. Todėl šian
dien nebeužtenka Amerikos Balso ar Ang 
lijos Balso, bet reikia tvirto Pavergtųjų 
Žmonių Balso, kuris būtų išgirstas abiejo. 
se Uždangos pusėse. O tada jau ir be karo 
būtų galima laukti tikro pasikeitimo ir iš
sivadavimo.
20. VIENINTELIS GINKLAS, kurio mo- 
nopolis yra vien tik laisvųjų žmonių ran
kose, yra tvirtas tikėjimas, kad gėris lai
mės prieš blogį, ir maldavimas dangaus 
pagalbos. Komunistai šito neturi, nes jie 
skelbia kovą lygiai dangui ir žemei, —Die 
vui ir žmogui. Ateities kova bus ne tautų 
prieš tautą, bet žmonių prieš tironus. Virš 
galvos kabančią atominio karo grėsmę ga 
Ii nukreipti tik .aktyvi laisvųjų žmonių 
veikla ir tvirta pagalba pavergtiesiems. Ir 
tada, gal būt, įvyks stebuklas — apokalip 
tiškasis žvėris bus sunaikintas, ir 800 mill 
jonų pavergtųjų išvaduoti.

P. S. Šitoji J.F. O'Conors tvirtai argu
mentuota knyga ir jos siūlomasis kelias į 
laisvę kai kam atrodo diskutuotinas, kai 
kam neįtikėtinas, žinoma, galima jo siūlo
mąjį išlaisvinimo metodą priimti arba at
mesti. Bet kas yra pasiūlęs geresnį būdą 
ir priemones pavergtiesiems išvaduot/?

PASAULYJ!
— Mirė turtingiausias Švedijos žmogus

— „gumos karalius“ Dunker.
— Iš kalėjimo Sirijoje pabėgo buvęs 

Jungtinės Arabų Respublikos viceprezi
dentas pik. Serrajus.

— Indijos prezidentu išrinktas buvęs 
viceprezidentas Radakrišnanas.

— Meksikoje žemės drebėjimo metu su 
žeista 42 asmenys.

Nuosprendis - Tamašauską sušaudyti, 
kitiems - pataisos darbai

(E) Balandžio 18 d., „Tiesos“ (92 nr.) 
pranešimu, Kaune buvo baigta svarstyti 
„stambių valstybės lėšų grobstytojų“ (iš 
Kauno mėsos kombinato) byla. Esą, buvę 
pagrobta daugiau kaip pusantro milijono 
rublių valstybės lėšų (senais pinigais). 
Nusikaltėliai supirkinėję auksines mone
tas, dolerius ir kitas vertybes. Aukščiau
siojo Teismo išvažiuojamoji teisminė ko
legija Kaune nusprendė buv. Kauno mė
sos kombinato vyr. prekių žinovą Juozą 
Tamašauską nubausti aukščiausia baus
me — sušaudyti, konfiskuojant visą turtą. 
Jo bendrininkas „grobstymuose ir valiu
tinėse operacijose“ Juozas Liutkus nuteis
tas 15 m. pataisos darbų ir Kazys Vanagas
— 13 m. pataisos darbų, konfiskuojant vie 
no ir kito turtą. Kiti jų - bendrininkai nu
teisti pataisos darbams įvairiam laikui. 
Kaip ir kitose panašiose bylose, nuospren
dis galutinis ir kasacine tvarka neap
skundžiamas.

Vilniaus radijas balandžio 24 d. pranešė 
apie Vilniuje nuteistus kyšininkus. Jie 
nuteisti laisvės atėmimu (konfiskuojant 
visą turtą) ligi 8 m.

EUROPOS LIETUVIS —
LITHUANIAN WEEKLY.

PAIEŠKOJIMAI
Paieškomi šie asmenys: Bronius BA

ROKAS ir Justas MAŽEIKA.
Jie patys, ar kas žino jų adresą, malo

nėkite pranešti apie tai Lietuvos Pa
siuntinybei, 17 Essex Villas,. London. W.8.

GEGECKAS Alfonsas, kurio paieško iš 
Joniškio kilęs tautietis B. Kaselis, pats ar 
žinantieji apie jį prašom rašyti: P. Sksb- 
lauskas, 125 Medland St., Toronto 9, Ont., 
Canada.

LITERSKIS Eugenijus, gyvenęs Angli
joje, pats ar žinantieji apie jį prašom 
rašyti: J. Jankaitis, 52 Forest Rd., Sel
kirk. Scotland.

sus ir pradėjo dirbti sayo specialybėje.
Izabelė Šeferytė, sunkiai sužeistoji jau

na dainininkė, dar tebesigydo ligoninėje. 
Jos sveikata gerėja. Dainininkė buvo au
to katastrofos visiškai paraližuota; dakta
rai buvo susirūpinę jos gyvybės išlaiky
mu. Dabar ji jau gali truputį viena ranka 
sklaidyti knygos lapus ir paimti maistą. 
Ji negali dar sėdėti ir judėti. Paskutiniu 
laiku nupirko jai brolis mažą radijo apara 
tą, kuris užpildo jos pilką ligoninės gyve
nimą.

Jos adresas: Frl. Isabella Schaefer, 2 
Hamburg-Barmbek Ruebenkaup 148, All- 
gemeines Krankenhaus, Haus 14, Zim. 
215.

Vasario 16 gimnazijoj ketiną vykti tęsti

mokslo M. Čelna, N. Česnauskaitė, Kristi
na ir Marcelė Narbutaitės, N. Zaikauskai
tė, S. Peškytė, Irena-Regina Kaizerytė, 
broliai Gustaičiai ir kiti.

Kun. Vaclovas šarka persikėlė į naują 
butą. Naujas adresas: 2 Hamburg-Altona, 
Kaltenkirchener Strasse 4-IV.

Mūsų mirusieji
Po ilgos ir sunkios ligos mirė a.a. Mari

ja Viliumaitienė, gim. 1882.VIII.12 Klaipė
dos krašte, mirė 1962.IV.17. Palaidota 
Hamburg-Ohlsdorf kapinėse.

A.a. Alfonsas Valatka, gim. 1919.V.30 
Aukštaitijoje, miręs 1962.IV. 18. Palaido
tas Liubecko kapinėse.

Printed and Published in Great 
Britain by the Lithuanian House 
Ltd., 1, Ladbroke Gardens, London, 
W.ll. Tel. PARk 2470.

Redakcijos ir Administracijos 
adresas: 1, Ladbroke Gardens,

London, W.ll. Tel. PARk 2470.
Redakcija rankraščius taiso ir 

trumpina savo nuožiūra.
Prenumeratos kaina: metams 

40 šil., 6 mėn. 22 šil., atskiras nr. 1 
šil.; dolerio kraštuose — 6 doleriai 
metams.

Leidžia Lietuvių Namų Akc. 
Bendrovė. Leidimo Tarybą sudaro 
D.B.L.S. Valdyba ir Europos Liet 
Bendruomenių pirmininkai.

6


	1962-05-15-EUROPOS-LIETUVIS-0001
	1962-05-15-EUROPOS-LIETUVIS-0002
	1962-05-15-EUROPOS-LIETUVIS-0003
	1962-05-15-EUROPOS-LIETUVIS-0004
	1962-05-15-EUROPOS-LIETUVIS-0005
	1962-05-15-EUROPOS-LIETUVIS-0006

