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KAI MELUOJANT AUSYS NEKRUTA...
KALTINAMI VADINAMIEJI BURŽUAZINIAI NACIONALISTAI

Komunistai puola laisvosios Lietuvos 
po.itines partijas, ypač voldemarininkus. 
—Aiškinama; VLIKas ir kt. organizacijos 
buvusios teroristinio pobūdžio.

(Elta) Praėjusį rudenį Kaune ir Vilnių 
je įvykusios bylos, pasibaigusios išimtinai 
mirties sprendimais, sušaudžius šešiolika 
lietuvių, dabar partijos pareigūnams Lie
tuvoje atsirado tariamai nauja medžiaga 
aiškinti, kad vokiečių okupacijos metu 
buvusios blogybės, vadinamojo buržuazi
nio nacionalizmo laikmečiu padariniai 
bei įtaka. Puldamas tą „buržuazinį nacio
nalizmą", lietuvių politines partijas ir 
ypač rezistencijos veiklą, filosofijos moks 
lų kandidatas Jonas Macevičius „Komu
nisto“ žurnale (11 nr.) be jokių svyravi
mų teigia: visa „nacionalizmo“ raida pa
sėjusi blogybės sėklas ir tik dėl jo tautoje 
atsirado žudikų dalis (autorius neišryški
na, kaip jis supranta tų „buržuazinių na
cionalistų“ sąvoką — E.).

Pasakodamas apie 19 amž. antroje pu
sėje tariamai kilusį lietuviškąjį „buržua
zinį nacionalizmą“, Macevičius jį kriti
kuoja, nes jis, girdi, neieškojęs „pažan
gos perspektyvų“/, aktyviai nekovojęs, o 
ieškojęs kompromisų su carų valdžia. Ma 
cevičius kartoja ir seną Lietuvos komu
nistų tezę, būtent, kad 1919 m. Tarybų 
valdžia Lietuvoje (suprask, komunistų 
— E.) buvusi „pasmaugta“ su užsienio 
imperialistų pagalba. To „nacionalizmo“ 
vėliavininku buvusi tautininkų partija, 
tačiau jį skleidusios ir kitos partijos.

Pasirodo, Macevičiaus nuomone, tam 
„buržuaziniam nacionalizmui“ įsigalėti 
ypač daug padėjusios socialdemokratų 
ir liaudininkų partijos. Šių partijų vado
vybės, esą, neigusios socialistinį interna
cionalizmą, šmeižusios bolševizmą, puolu
sios komunistų partiją. Lietuvos socialde 
mokratams prikišta — jie skaldę iš vi
daus revoliucinį darbininkų judėjimą, o 
liaudininkai skaldę darbo valstiečių 
kovą.

„Komunisto“ žodžiais, vis dėlto pikčiau 
sias priešas, nes, girdi, uoliai varęs anti
komunistinę akciją, hitlerinę propagandą 
(net buvęs remiamas vokiečių), tai — 
voldemarininkai. Macevičius pagaliau su
plaka partijų vadus į krūvą, jiems priki
ša siūlymąsi būti tarnais Vokietijai, o iš
bėgę į užsienį, jie, girdi, susibūrę į „akty
vistų frontą“. Iš to fronto veikėjų išvar
dinta septyniolika pavardžių, „buvusiu 
liudininku“ pik. K. Škirpa pradedant ir 
„buvusiu socialdemokratu“ P. Ancevi- 
čium ir „buvusiu liaudininku“ R. Skipi
čiu baigiant.

Draugijai nesiseka
KĄ VEIKIA DRAUGIJA RYŠIAMS

(Elta) Kaip atrodo Lietuvoje partijos 
nurodymais veikiančios vad. „Draugystės 
ir kultūrinių ryšių su užsienio šalimis 
draugijos“ veikla, apie tai „Tiesai“ (281 
nr.) papasakojo tos d-jos pirm., buvęs so
vietų pareigūnas Vašingtono ambasadoje 
— Laurynas Kapočius. Pasirodo, d-ja arti 
miausiai bendradarbiauja su Lenkija — 
jon dabar siunčiamos nuotraukos apie ta
riamuosius Lietuvos pasiekimus. Esą, ir 
Lietuvoje domimasi Lenkija, o Lietuvos 
bičiulių grupės veikiančios (prie Sovietų- 
Lenkijos draugystės draugijos) Varšuvo- 

' je, Lodzėje, Vroclave, Krokuvoje, ščecine 
ir kituose miestuose. Pasikeičiama delega 
cijomis, rengiamos meno dekados, o netru 
kus Vilniuje rengiama Lenkijos knygų pa 
rodą. Kapočiaus žodžiais, neseniai Lietu
voje lankėsi lietuvių knygų į lenkų kalbą 
vertėja A. Stobierska. Ryšium su kitais 
metais numatomu minėti 1863 m. sukili
mu, neseniai Vilniuje lankęsis rašąs vei- 

zkalą apie šį sukilimą lenkų istorikas T.
Ksiąžek. Kadangi lietuviai istorikai (aiš
ku, su „istoriku“ Žiugžda priešaky... — 
E.) renką medžiagą apie V. Kapsuką-Mic- 
kevičių, tai apie jį medžiaga būsianti ren 
karna ir Lenkijoje.

Bendradarbiaujant su lenkais, anot Ka
počiaus, dar bus keičiamasi ir kita „svar
bia“ istorine medžiaga — kaip lietuviai ir 
lenkų partizanai drauge kovoję prieš hit
lerininkus. Numatyta keistis ir įvairiomis 
delegacijomis, rašytojais pradedant, pio-

I nieriais baigiant.
Iš L. Kapočiaus pasakojimo toliau seka, 

kad minėtoji d-ja antroje eilėje palaikanti 
ryšius su kitu satelitiniu kraštu — ulb- 
richtine R. Vokietija. Lietuvoje veikiąs 
Lietuvos-Vokietijos skyrius, priklausąs 
Sovietų Sąjungos-Vokietijos draugystės 
d-jai. Panašiai numatoma sukurti ir drau 
gystės su Čekoslovakija, Prancūzija, Ka
nada skyrius. Būsią stiprinami ryšiai ir 
su sovietų-amerikiečių institutais.

J. Macevičius cituoja „aktyvistų fron
to“ 1941 m. kovo 19 d. Berlyno atsišauki
mą. Šalia kitų punktų, šeštasis, pagal 
„Komunistą“, anuomet skelbęs: „Jau da
bar painformuokite žydus, kad jų likimas 
aiškus...“. Tai pasigavęs, Macevičius jau 
drąsiai teigia, kad, girdi, į pirmą vietą 
buvęs iškeltas antisemitizmo šūkis, kad 
antikomunizmas ir antisemitizmas buvę 
organiškai sujungti vienoje platformoje.

Tokiais teiginiais naudojantis, jau ne
sunku toliau sakyti, kad, vos prasidėjus 
karui, tas aktyvistų frontas, esą, vykdy
damas „gestapo instrukcijas“, skubiai ra
ginęs masiškai žudyti žydus, tarybinės 
santvarkos šalininkus bei aktyvistus.

Taigi, tuo būdu, visai Macevičiui nesi
gilinant į tikrąsias priežastis, atsiradę ir 
„savisaugos batalionai“ ir drauge vadina
moji lietuviškųjų fašistinių žudikų psi
chologija.

Tačiau tai dar ne viskas, dar nepasako 
tos nacionalistų veiklos, ir komunisti
niams agitatoriams jau eilė metų įbruka 
mas dar kitas argumentas ar įrankis tai 
„psichologijai“ susidaryti. Tai ypač pato
gu, nes vienu ypu stengiamasi smogti ir 
katalikų dvasininkijai ir religijai ap
lamai.

Taigi dvasininkija ir rėmusi okupantus 
ir laiminusi ginkluotus būrius ir net tvir 
tinusi sušaudyti pasmerktųjų sąrašus. 
Tai pastaruoju metu dažnai naudojami 
argumentai, siekią aiškaus tikslo: bandy
ti tikinčiuosius nustatyti prieš dvasinin
kus, religiją.

Puldami dvasininkiją, dabar komunis
tai per savo partinį žurnalą vėl piktai su
sidoroja su arkivyskupu Skvirecku, vys
kupais Brizgiu ir Reiniu. Jie ir dar kun. 
Ignatavičius dabar pristatomi kaip vokie
čių okupantų talkininkai, varę antisemiti 
nę ir antikomunistinę propagandą ir pan. 
Tuo būdu aukštieji dvasininkai paverčia
mi bendrininkais.

Tai buvę „žvėriškumai“, teigia Macevi
čius ir priduria, kad jie neapsiriboję vien 
tik vokiečių okupacijos metais, jų buvę 
ir vykstant karui. Taigi, karui vykstant 
(tarytum, išeitų, tuo metu Lietuvoje ne
buvo okupantų — E.) S. Kairys, prof. 
Ivinskis, gen. Zaskevičius su... gestapo 
pagalba pradėję organizuoti „teroristines 
organizacijas“ prieš sovietus, bolševikinę 
santvarką. Jos, esą, šnipinėjusios užsienio 
žvalgybai, organizavusios „banditų gau
jas“. I tų tariamai teroristinių diversinių 
organizacijų skaičių įtrauktos šios organi 
zacijos: LLA (Lietuvos laisvės armija), 
LF (Lietuvių frontas), VLIK (Vyriausia-

SU UŽSIENIAIS PALAIKYTI?

Na, o ryšiai su JAV lietuviais? Čia, pa
sak Kapočiaus, esanti bėda, nes, girdi, ry
šius su tais lietuviais „gerokai sunkina“ 
kai kurių JAV veikėjų ir organizacijų ne
draugiškumas Sovietų Sąjungos atžvilgiu 
(čia turima galvoje amerikiečiai — E.). 
O dar labiau tuos ryšius sunkiną, Kapo
čiaus žodžiais, aišku, „reakciniai išeiviai, 
kurie puola kiekvieną lietuvį, siekiantį 
palaikyti ryšį su savo sena tėvyne“ (iš tik
ro ne lietuviai išeiviai sunkina tuos ry
šius, bet sovietinio režimo Lietuvoje poli
tika, siekianti hermetiškai uždaryti Lie
tuvos gyventojus, be to, įvairiais būdais 
varžanti bet kokį susižinojimą su savo 
tautiečiais — E.).

Įdomiai Kapočius pasisakė ir apie infor 
maciją, liečiančią Lietuvą. Girdi, apie ją 
daug užsieniuose prirašoma netiesos, vi
saip prasimaną reakcionieriai, užtat mi
nėtoji d-ja numatanti išleisti lietuvių, 
anglų, ispanų ir kt. kalbomis knygą „So
cialistinė Lietuva šiandien ir rytoj“, su 
nuotraukomis, diagramomis ir pan. Leidi
nys būsiąs platinamas tarp lietuvių ir sve 
timtaučių. Dar numatyta ir knyga apie 
vad. buržuazinių nacionalistų veidą, įvai
riomis kalbomis apie nacių darbus Lietu
voje ir pan. ■>

Kapočius teigia, kad d-ja palaikanti ry
šius su užsienyje gyvenančiais lietuviais, 
padedanti kiekvienam piliečiui, o, girdi, 
išvykusios į užsienį delegacijos „papras
tai susitinka“ ir su ten gyvenančiais lie
tuviais... (pataisytina: retkarčiais susitin 
ka, o šiaip įvairūs palydovai apsunkina 
tokius pasimatymus. Taip yra buvę JAV- 
se ir jaunimo festivalių metu Vienoje ar 
Helsinkyje. —E.). Dar d-ja dedanti žygių 
patenkinti Lenkijos lietuvių mokytojų 
prašymus pagilinti žinias Lietuvoje.

Bendras vaizdas — draugija šį tą vei
kia, bet daugiausia atlieka propagandinį, 
agitacinį darbą, tokį, koks nurodomas par 
tijos ir naudingas sovietiniam režimui.

sis Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas) ir 
kitos.

Kad sudarytų dar tikresnį įspūdį, Ma
cevičius vis operuoja žodžiais — gau
jos... banditai... Jie tik žudę, šaudę, vyk
dę nusikalstamą veiklą prieš lietuvių tau 
tą. Jei taip, tai Lietuvos gyventojams ir 
įtaigojama: koks baisus žvėris tas vad. 
buržuazinis nacionalizmas ir kaip esąs 
baltutėlis švarus komunizmas. Įsidėmėti
na — tie aiškinimai, puolimai vyksta jau 
praslinkus 18-kai prievartinio Lietuvos 
sovietinimo metų.

BALTĘ JURISTŲ SUVAŽIAVIMAS

Prie Baltų Draugijos veikianti juristų 
sekcija buvo susirinkusi Koenigsteine lap 
kričio 24 d. Vienos universiteto doc. N. 
Valteris laikė paskaitą apie naujausias 
tendencijas sovietų teisėje okupuotose Pa
baltijo valstybėse.

Juristų sekcija neseniai išleido rinkinį 
„Baltisches Recht“, kuris skirtas Pabalti
jo teisinėms problemoms nagrinėti. Per su 
važiavimą Koenigsteine nutarta kitą pa
vasarį išleisti antrą „Baltisches Recht“ 
numerį.

Reikalauja sustabdyti žydų persekiojimą 
Sovietijoje

(E) Gruodžio 6 d. į sovietų vyriausybę 
kreipėsi 46 JAV gyveną protestantų, kata
likų ir žydų religinių bendruomenių vado
vai, prašydami daugiau nepersekioti žydų 
piliečių Sovietijoje. Bažnyčių vadovai kri
tikavo ir kitų religijų persekiojimą. Savo 
telegramoje Kremliui tie vadovai nurodė, 
kad trims milijonams žydų nesuteikiamos 
net paprasčiausios teisės.

Sovietai nepatenkinti savo propaganda

. (E) Sovietų Sąjungos kom. partijos pro 
pagandos ir agitacijos sk. vedėjas Iljičio- 
vas, kalbėdamas sovietų Mokslų akademi
jos susirinkime, pareiškė nepasitenkini
mą sovietų vedama propaganda. Jis kalbė 
jo: „Mes blogai informuojame pasaulio 
viešąją nuomonę. Silpnai ir kartais nevy
kusiai mes pristatome mūsų sistemos pra
našumus. Jei mes kreipiamės į Vakarus, 
tai dažniausiai pasitikime savo idėjomis ir 
nekreipiame dėmesio į propagandinę tak
tiką. Kartais mes manome, kad propagan
da efektyvi, jei panaudojamas ypač aštrus 
tonas. Tačiau tai lygiai tas pats, kai kas 
nors mano reikiamai puoląs priešą, gar
siai šaukdamas „ura“. Žinoma, Iljičiovas 
labai puolė antikomunistines nuotaikas 
bei pažiūras, jis „buržuazinėse teorijose“ 
rado ir paviršutiniškumo ir vulgariškumo. 
Pagaliau jis reikalavo atskleisti „dešinių
jų socialistų“ veiklą, kovoti su šių skelbia
momis naujomis teorijomis.

Adv. Kolevzonas, Brastovickis netinkamai 
einą pareigas

(E) Dabar Lietuvoje, pvz., „Tiesoje“ 
(266 nr.) skelbiama, kad advokatai pade
dą nustatyti tiesą, jie nesą, kaip seniau, 
ištikimi klientų tarnai, dabar jiems svar
biausi — valstybės interesai... (O kur 
dingsta įstatymai? — E.). Svarbu, kad 
advokatai tinkamai elgtųsi ir privačiame 
gyvenime, santykiaudami su žmonėmis. 
Paminimi tokie pavyzdingi advokatai, 
pvz., V. Barkauskas, Ch. Buršteinas iš 
Kauno ir J. Kudriavcovas iš Kapsuko. Ta
čiau esą Lietuvoje advokatų, kurie pir
moje eilėje susirūpinę pasipinigavimu. 
Vienoje byloje N. Vilnioje du liudytojai 
buvę vėliau nuteisti už melavimą, ir pasi
rodė, kad meluoti teismui juos prikurs- 
tęs Vilniaus adv. M. Birinčikas. Vilniuje 
išgarsėjęs ir kitas advokatas— B. Kolev
zonas. Besibylinėjant Popovui su žmona, 
advokatas neteisėtai iš jų reikalavęs pini
gų. Vis dėlto, nors buvę aiškūs įrodymai, 
skundas dėl Kolevzono veiksmų buvęs 
svarstomas iki begalybės, kol viskas apri
mo. Trečias advokatas, jau kaunietis — 
V. Merkšaitis turėjęs dviejų aukštų na
mus, „Volgos“ mašiną, bet dar sau išsirū
pinęs ir pensiją. Pagaliau, ketvirtas advo
katas — kaunietis (ar į Kauną iš Sovieti- 
jos atvykęs) N. Brastovickis teisme gru
biai elgęsis, liudytojus apšaukdavęs suk
čiais, vagimis. Dabar, „Tiesai“ iškėlus tų, 
daugiausia nelietuviškų pavardžių savi
ninkų — advokatų darbus, žinoma, jiems 
gresia rimtesnis pavojus, kaip advokatų 
organizacijoje aiškintis.

— Sovietai atšaukė savo atstovą Zori- 
ną iš J. Tautų ir jo vieton paskyrė Fedo- 
renką.

z

Europos ir Amerikos spaudos nuotrupos

Komunistinio bloko 
skilimas

Britų „The Guardian" bando darytis iš- nas vįsų nacionalizmų, tiek senųjų, tiek
vadas iš tų nuomonių, kurios vyrauja Va
karuose dėl skilimo komunistiniame bloke. 
Laikraštis rašo:

„Įvairiuose Vakarų sluoksniuose duoda 
mi dėl to skilimo du skirtingi atsakymai. 
Pirmasis yra tas, kad skilimas tarp Kini
jos ir Sov. Sąjungos yra paviršutiniškas, 
jeigu ne tyčia skelbiamas parodyti, jog vi 
si komunistai vienodai yra nusistatę dėl 
savo santvarkos visuotinio laimėjimo pa
saulyje ir jog visų jų skiriasi tik būdai, 
kaip to pasiekti, dėl to Vakarams saugiau
sia politika yra laikytis drausmės, o ta
riantis — griežtumo. Kitas atsakymas yra 
tas, kad skilimas jau toks gilus, jog galima 
jau atmesti sovietų veržimosi pavojų, o 
jei Vakarai bus pasiruošę daryti atitinka
mų nuolaidų, tai galima laukti, kad Chruš 
čiovas kurią dieną pasiprašys priimti į Va 
karų Bendruomenę. Tiesa, be abejo, yra 
kur nors tarp tų kraštutinumų. Atmesda
mas dėsnį, kad karai nėra neišvengiamas 
dalykas, Chruščiovas tuo pačiu atmeta vie 
ną esminių leninizmo dėsnių (nors gal ne 
marksizmo); pradėjęs Sov. Sąjungoje vyk
dyti nustalinimą, jis išjudino tas jėgas, ku 
rios ilgainiui vis labiau sunkins Krem
liaus pastangas teikti pirmenybę ginklam, 
o ne sviestui. Tačiau jis nėra atmetęs ga
lutinio tikslo — pasiekti visame pasaulyje 
komunizmo“.

PASAULINĖ VALDŽIA
Svarstydamas galimybes susilaukti pa

saulinės valdžios, kuri spręstų visus di
džiuosius ginčijamus klausimus, britų 
„The Observer“ rašo:

„Dvidešimtojo amžiaus karų žiaurumas 
ir apokaliptinė moderniųjų ginklų jėga ga 
lėtų ir smarkiausius Rytų ir Vakarų ideo
logus ir labiausiai užkietėjusius šovinistus 
versti bent retkarčiais panorėti; kad visos 
panašios galimybės būtų apvaržytos, o 
veiksmingą politinių prievartos priemonių 
tvarkymą galėtų at’ikti kokia nors pasau
linė vyriausybė. Žinoma, visuose kraštuo 
se esama stiprių jausmų, kurie stumia 
žmones kaip tik priešinga kryptim. Noras 
būti visiškai nepriklausomu, pačiam tvar 
kyti savo reikalus yra pagrindinis aksti-
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SUTARTA DĖL BELAISVIŲ

Castro pagaliau sutiko atiduoti 1113 ku
biečius, kurie pateko nelaisvėn 1961 m. 
balandžio mėn.

Už belaisvius Kuba gaus vaistų ir mais
to už 19 mil. svarų.
POPIEŽIAUS SVEIKATA

Prieš kelias savaites popiežius Jonas 
XXIII buvo susirgęs.

Nors po to jis yra jau rodęsis viešai, ta
čiau labai prieštaringos žinios ateina apie 
jo sveikatą. Vieni šaltiniai tvirtina, kad jo 
sveikata visiškai gera, o kiti — kad ji 
labai bloga.
ABIPUSĖS NUOLAIDOS

Po ilgai vykusių slaptų derybų Vengri
ja sutiko paleisti iš savo kalėjimų kelis 
šimtus politinių kalinių, kurie sėdi nuo 
1956 m. sukilimo.

Kaliniai numatomi paleisti pavasarį, 
kai į Vengriją atvažiuos J. Tautų gen. 
sekr. U Thantas.

Amerikiečiai sutinka J. Tautose nebe
kelti Vengrijos klausimo. Sovietai prita
ria šitokiam bizniui.

Manoma, kad tas susitarimas palies ir 
kard. Mindszentį, kuris po sukilimo gyve
na J. Valstybių ambasadoje.
SNIEGAS IR ŠALTIS

Kalėdų metu pradėjęs rodytis, sniegas 
pagaliau padengė Britaniją.

Atrodo, kad ir kitur šiuo metu reiškiasi 
šaltis ir sniegas.
KARAS KATANGOJE

Kongo vyriausybei nepasisekė susitarti, 
kad Katangos provincija būtų prijungta 
ar kad ji dalytųsi savo turtais su krašto 
vyriausybe.

Dėl to J. Tautų daliniai pradėjo kovas 
ir užėmę sostinę. Prez. Tshombė pabėgęs į 
Rodeziją, bet grasinąs tęsti kovą iki pas
kutiniųjų.

Paskutinėmis žiniomis, kovos vėl sustab 
dytos.
PRIIMS POLARIUS

Amerikiečiai atsisakė vykdyti su britais 
planą gaminti Skybolt raketas.

Min. pirm. Macmillanas sutarė dabar 
su prez. Kennedžiu, kad britai pirks iš 
Amerikos Polario raketas. 

naujųjų. Giminės neliečiamybė yra stip
rus jausmas. Ir daugelį žmonių jaudina 
įsivaizdavimas, kad vieną dieną nepriklau 
somas valstybes gali imti valdyti pasauli
nė valdžia. Tačiau, nepaisant jau priešin
go nusistatymo pačiai minčiai turėti pašau 
linę valdžią, jos reikalas vis didėja. Ne 
vien tik Britanijoje politikai kalba apie 
ją. Jos būtinumas jaučiamas visur dėl pa
prastų, praktiškų sumetimų: darosi vis 
labiau neįmanoma jėga spręsti didžiuosius 
klausimus, nesukeliant didžiulės rizikos“.

VAIKIŠKI VAKARŲ GINČAI
Dėl britų pastangų įsijungti į Europą 

amerikiečių „Newsweek“ rašo:
„Ar Amerika iš tiesų nori, kad Britani

ja įsijungtų į Europą net ir tuo atveju, jei 
jai tektų nusigręžti nuo Atlanto sąjungos? 
Britanija negali patikėti tuo. Jeigu britai 
pasitrauktų iš pasaulinės' scenos, Jungt, 
Valstybės pajustų, kad joms atitenka naš
ta pasirūpinti Vidur. Rytų ir Indijos van
denyno gynyba. Vašingtoną užgriūtų bė
dos ir didžiulių britų Afrikos sričių, kurių 
dalyje galima tikėtis didesnės netvarkos, 
negu Konge“.

Ar iš tiesų Britanija gali iš visur pasi
traukti ir likti sau viena, ko ypač trokštų 
sovietai? Laikraštis toliau rašo:

„Tegu niekas net nesivaizduoja, kad D. 
Britanija imtų sau ramiai ir pasitrauktų 
į skandinavišką savo salos nežinomybę. 
Britanija panaudos viską, ką ji turi — 
branduol'nių ginklų gamybos žinias, poli 
tinę išmintį, gamybinį patyrimą, kad Nau
joji Europa išvirstų į tikrai nepriklauso
mą pajėgą“.

O prancūzų „Le Figaro“ dėl laisvojo pa
saulio tarpusavio ginčų rašo:

„Europos ir laisvojo pasaulio pasiskirs
tymas į dvi besivaržančias ir priešiškai 
nusiteikusias ūkines grupes nė vienai jų 
nėra sveikas. Ar jos nori, ar ne, tačiau jos 
remiasi vienos kitomis. Jos yra neperski
riamai susietos. Dėl to jų ginčai yra nefiau 
dingi, nereikalingi ir tam tikra prasme vai 
kiški. Tai yra ginčai žmonių, kurie užmirš 
ta, kad jie tam pačiam laive sėdi ir negali 
iš jo išlipti“.

DIENOS n
NAUJAS ŽODIS SOVIETAMS APTARTI

Kinijos „Liaudies dienraštis“ atsakė 
Chruščiovui į kaltinimą, kad kiniečiai yra 
„nuotykių ieškotojai“. Jis pats esąs „nuo
tykių ieškotojas“ ir Ikapituliuotojas“, 
nes nugabenęs į Kubą raketas, o paskui 
atsiėmęs. Socialistiniams kraštams nesą 
reikalo žaisti branduoliniais ginklais ar 
ką nors gąsdinti jais. Kiniečiai nesiūlę 
gabenti į Kubą branduolinių ginklų ir ne- 
kliudę jų išgabenti iš ten.
NUBAUSTA KOMUNISTŲ PARTIJA

Federalinis teismas nubaudė J.A. Vals
tybių komunistų partiją 120.000 dolerių 
baudos, kad ji nesiregistravo kaip sveti
mos valstybės — Rusijos — agentas.

Tokios registracijos reikalauja įstaty
mas.

JUGOSLAVIJA GRĮŽTA
Grįžęs iš Sov. Sąjungos, Jugoslavijos Ti 

tas su savo partija įsijungia atgal į komu
nistinį bloką, kaip nepriklausoma partija.

Jugoslavų partija nutarė užmegzti drau 
giškus ryšius su sovietų, Bulgarijos, R. Vo , 
kietijos, Vengrijos, Lenkijos ir Rumunijos 
partijomis.

PASAULY
— Meksikos miesto policija prieš Kalė

das suėmė apie 2000 kišenvagių ir kitokių 
smulkių nusikaltėlių ir uždarė iki po N. 
Metų.

— Chruščiovas priėmė Tito kvietimą 
praleisti Jugoslavijoje atostogas-su Nina.

— Prieš Kalėdas Ganos prez. Nkruma 
paleido iš kalėjimo trejetą opozicijos 
vadų.

— Buenos Aires kalėjime, Argentinoje, 
maišto metu žuvo 27, nemaža sužeista.

— Dėl kiaulių maro apie Vechtą Vokie
tijoje krito apie 10.000 kiaulių.

— Amerikiečių kalėdinių atvirukų pra 
monė šiais metais pagamino apie 3 mili
jardus sveikinimų atvirukų, kurių vertė 
apie 600 milijonų dolerių.

— Per 1962 m. pirmąjį pusmetį V. Vo
kietijoje 35.300 vokiečių neteko teisės vai 
ruoti, daugiausia dėl to, kad buvo girti 
(tarp jų tik 383 moterys).
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KULTŪROS KONGRESAS
Baigiantis seniesiems metams, reikėtų 

vėl griebtis plunksnos ir protarpiais pain 
formuoti brolius angVkonus ir kitus euro
piečius apie tai, kas vyksta lietuviškoje 
Čikagoje ir plačioje Amerikoje. Ilgesnį 
laiką patylėjęs, jaučiu sąžinės priekaišta- 
v'mą ir persiprašau skaitytojus, kad dau- 
ge'į įdomių ir svarbių įvykių praleidau 
nepaminėjęs. Apsiku’.i žmogus toje Ame
rikoje. įsiveli į visokius reikalingus ir ne 
reikal’ngus darbus, kartais ir geriausių 
sumanymų nebepajėgdamas įvykdyti. Il
gesnį laiką nerašant, ir mašinėlė apdulka, 
jau, rodos, ir sakinį sunku sumesti ir te
mą sunku pasirinkti. Įvykiai, kurie anks
čiau svarbūs ‘r verti dėmesio atrodydavo, 
pamažu pasidarė kasdieniški ir nebeįdo
mūs.

Tačiau pro Kultūros Kongresą tylomis 
negalima praeiti, šis, jau antrasis, Kultu 
ros Kongresas neparodė jokios didelės 
pažangos lietuviškosios vienybės dirvo
nuose, jis neišvengė kritikos ir priekaiš
tų, gal net neatneš jokių didelių pasikei
timų kasdieniniame tremties gyvenime. 
Vis dėlto, kaip didelių organizacinių pas
tangų vaisius, jis vertintinas tik teigia
mai ir su dėkingumu jo sumanytojams ir 
rengėjams. Jau vien tos parodos — Dai-

Dė! to kai kuri spauda bandė kongresą 
nutylėti, jam reikšmės nepriskirti, jame 
nedalyvauti.

Šis švelnaus pobūdžio boikotas, reikia 
pasakyti, susilpnino kai kurių kongreso 
sekcijų turinį. Sakykime, literatūros va
kare nebuvo girdėti tokių mūsų kūrėjų, 
kaip Aistis, Nyka-Niliūnas, Nagys, Kati
liškis ar B. Brazdžionis. Kita šio boikoto 
išdava, tur būt, bus ta, kad daugelis kalbė 
tojų, paskaitininkų ir diskusijose daly
vaujančių, lyg jausdami tam t;kros reak- 
c'jos reikalingumą, aštriai pasisakė prieš 
kai kuriuos lietuviškų parapijų klebonus 
ir vienuoles už neprisidėjimą prie kovos 
su nutautimu. „Didesnio spaudimo reikia 
į tas parapines ir aukštesniąsias mokyk
las, kurios turi prisisegusios neva lietu
vių vardą, bet kurios vaikų lietuviškai 
nemoko. Į tokias mokyklas geriau vaikų 
neleisti... šitais atvejais geriau lietuvių 
vaikus leisti į tokias mokyklas, kurios pi
nigams žvejoti lietuvių vardu nesidangs
to... Ir eilė lietuvių parapijų miršta ne 
dėl to, kad senieji lietuviai miršta, jos la
biau miršta dėl to, kad jų vadovai — kle
bonai dažnai yra mirę lietuvių kultūri
niam veikimui ir kultūrai apskritai. Rei
kia reikalauti, kad parapijų mokyklos ne-
būtų renegatiškos, kad jų vadovai būtų 
gyvi, kad nebūtų dirbtinio atsitvėrimo

tas, P. Pauliukonis, A. Mažiulis, kun. K. 
A. Matulaitis, V. Liulevičius, prof. P. Če
pėnas. Lietuvybės išlaikymas parapijose: 
prof. B. Vitkus, J. Gilys, kun. Pr. Garšva. 
Lituanistiniai mokslai: prof. P. Skar
džius. Dr. J. Balys, St. Barzdukas, Archi
tektūra: Dr. J. Gimbutas, architektai Že
maitis, Stelmokas, Mulokas, Lukštaitė, 
Germanas, Goštautas. Fizinis lavinimas: 
Puzinauskas, Grybauskas, Šoliūnas, Ta- 
mulynas, Keturakis. Literatūra: B. Bab- 
rauskas L. Andriekus, J. Kralikauskas, J. 
Jankus, J. švabaitė, Gražina Tulauskaitė, 
A. Baronas. Spauda: kun. Dr. J. Prunskis, 
J. Kardelis, kun. Dr. Vaišnys, J. Čiuber- 
kis, L. Šimutis, A. Kaulėnas, St. Pieza, M. 
Krupavičius, J. Vaidelys. Muzika: J. Krei 
venas, V. Jakubėnas. Simfoninį koncertą 
dirigavo Jeronimas Kačinskas. Išpildyta 
J. Ga'delio, V. Jakubėno, S. Šimkaus ir 
J. Kačinsko kūriniai.

Perskaityti sveikinimai, priimtos rezo
liucijos. Belieka laukti ryškesnio sujudi
mo ir visų tų pasakytųjų gražių žodžių 
vykdymo.

Yra vilčių, kad su tem garsiom pavar
dėm mūsų kultūrinis gyvenimas nesi
baigs, nesustos. Visur kongreso metu bu
vo matyti daug jaunimo, dailės parodoj 
dalyvavo ir premijų gavo visa eilė negir
dėtų pavardžių, spaudos sekcijos prezidiu 
mą sudarė išimtinai jaunimo laikraščių 
redaktoriai, skautai, studentai, ateitinin
kai, vyčiai.

lės, Architektūros, Spaudos — sutraukė 
tūkstančius lankytojų, juos pradžiugino, 
nušv etė sielos pelėsius, užaugusius besi-
rūpinant doleriais, ir sustiprino lietuviš
ką dvasią. Parodė, kad ne visi tik snau
džia ir lašinius aug'na, kad yra kuriančių, 
rašančių, lietuvišką meną, lietuvišką me 
lodiją šlifuojančių, kurie lyg druska tau
tai ir svetimose žemėse neištirpo, nesu
dūlėjo, savo sūrybės neprarado.

Po keturių dienų posėdžių, paskaitų ir 
diskus'jų kongreso dalyviai turėjo progos 
Išsiblaškyti lietuviškos simfoninės muzi
kos koncerte. Tai irgi labai reta proga, 
nes mūsų simfoninės muzikos ištekliai 
tebėra negausūs, o ir orkestro savo netu
rima. Išlaidos begalinės samdant koncer
tui, o ir repeticijoms amerikiečių orkest
rą. Tačiau atlikta, padaryta!..

tarp kunigų ir pasauliečių, kad pasaulie- 
čieLl'etuviai nebūtų laikomi pastumdė
liais, teturinčiais teisę tik klauptis ir ati-
daryti savo pinig:nę“.

šios ištraukos yra paimtos iš Dr. J. Gri
niaus paskaitos „Lietuvių kultūrinio vei
kimo gairės“. Nereikia nė sakyt1, kad su
sirinkę čikagiečiai šias Dr. Griniaus kal
bos vietas palydėjo gausiais plojimais. O 
senukas prelatas Krupavič’us taip karš
tai ragino sus'rinkusius kovoti dėl lietu
viškumo su parapijų klebonais, kad vie
nas net iš salės paklausė: kovoti su klebo
nais? o ką mes darysim, kai numirsim, 
juk į kap'nes nepriims... —

Baigiant reikia paminėti ir tuos daly
vius, rengėjus bei kalbėtojus, kurių dėka 
kongresas įvyko ir pavyko. Rengimo Ko
misijos Pirmininkas buvo Povilas Gau-

Žurnalų pavadinimai keičiami, kiti 
sujungiami

(E) Nuo 1963 m. pradžios vietoje ligšiol
leisto žurnalo „Socialistinis žemės ūkis“ 
pradedamas leisti žurnalas „Žemės ūkis“. 
Naujasis žurnalas atliksiąs panašius uždą 
vinius kaip ir senasis: nušvies gamybinių 
kolchozų, sovehozų veiklą, propaguos dar 
bo organizavimo, apmokėjimo būdus ir 
pan., žodžiu, eis spaudos varovo pareigas. 
Nuo naujųjų metų pradžios jau nebebus 
leidžiamas „Moksleivio“ žurnalas — jis 
sujungiamas su „Jaunimo gretomis“. Tuo 
būdu moks eiviai nebeturės tiks jiems ski
riamo žurnalo, nes „J. gretos“ būsiančios 
ir darbininkų, kolchozininkų, studentų, 
mokslo, kultūros ir meno darbuotojų orga
nas ir tik medžiagos dalį skirs mokslei
vijai.

Grįžtant į pradžią, atsimename, kad 
Kongresui besiruošiant, rengėjai buvo 
kaltinami per daug susiglaudę su katalikiš 
komis grupėmis. Ir Dr. Grinius buvo puo
lamas, kaip netinkamas pagrindinis kal
bėtojas. Mat, savo metu smarkiai sukriti
kavęs vieno liberalinių rašytojų knygą.

čys. Rengėjai — Kanados ir JAV Ben
druomenės. Bendrinės paskaitos: Dr. J. 
Griniaus ir Dr. J. Puzino. Dailės paroda: 
dailininkai V. Jonynas, Kaupas, Murinas, 
Pautienius ir Petravičius. Lituanistinis 
švietimas: J. Tamulis, J. Ignatonis, A Rin 
kūnas, D. Petrutytė. Istorija: Dr. J. Jakš-

Scvietinė spauda Viliniuje
(E) Šalia Vilniuje spausdinamo Mas

kvos dienraščio (tiražo dalies) „Izvesti- 
jų“ K. Požėlos vardo spaustuvė (buv. 
Spindulio) giliaspaude dar spausdina So
vietų S-gai skiriamą žurnalą „Civilinė 
aviacija“.
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O Jakštas, kaip pranašas, balsą pakėlęs, 
Sušuko: „Lietuvia'! nuo šios valandėlės 
Mums ėra kita prasidės!
Tas pirmas lietuviškas laikraštis mūsų, 
Kuriam naktimis teks keliauti iš Prūsų, 
Tai draugas aušrinės žvaigždės!

Po Lietuvą mūši; — naktis iki šiolei! 
Ir lenkai ją migdė, ir slėgė maskoliai;
Bet usnys ilgai nekeros.
Štai laikraštis eina jos dvasią gaivinti; 
Jis neša jai rytą; tai kaip pavadinti 
Tą pranašą mūsų a u š r o s?"

Sužiurę kaip venas į Rainį draugai, 
Jo nuomonės laukė; nemąstęs ilgai. 
Tas ėmė tik rankomis ploti
Ir tarė: „Štai vardas „Aušros“ netikėtai, 
Gal per įkvėpimą, ištrūko poetai!
Šaunesnio ne kam beieškoti.

Teeina tada, pasislėpę nakčia, 
Teb.ėkšta tėvynei padange plačia 
Tos mūsų Aušros spinduliai!
Gal jos neapkęs kas papratęs vėlai 
Pramerkti akis, kam šilti patalai;
Bef vargšas ją sveikins meiliai.

Kur gryčios aprūkusios, vargšo duba, 
Ten mūsų ik šiolei išliko kalba;
Jų mylistos jos užsigynė.
Gal mes nesulauks:me tos atmainos. 
Tačiau kad išaušus aukštai padienos, 
Ir juos prisižadins tėvynė.

Apleisto dirvono vaga pirmutinė — 
Sunkiausia, bet k:ek ten sapnų!
Ir mūsų tėvynei, tiek amžių vaitojus, 
Ar žinom, ką auštantis žada rytojus? 
Tik reikia darbų, milžinų.

Smigeika! buvai apsukrus visados: 
Tarp sąlygų mūsų sunkios valandos 
Tau Tilžėje „Aušrą“ tvarkyti!
Ažukalnis klausimą kels darbininkų! 
Mums Daugirdas, Tumas suras šalininkų 
Po aukštdvarius — gražiąją lytį.

Kas būsime talentą savo užkasę, — 
Tu, Jakštai, pakelsi tam miegančią dvasią! 
Tau Slavai giesmės tepavydžia!
Lietuvių istoriją paėmė Klimas 
Ištirti; tai aukštas, gražus pašaukimas: 
Parodys mums praeitį didžią.

Daugiau mokslo vyrų! Galingas jų žodis, 
Ką gal Lietuva, svetimtaučiams parodys, 
Jos vardą aukštai užrašys!
I mokslą! Į mokslą su norais giliais! 
Jis vardą Lietuvių apdengs spinduliais! 
Jis mūsų didvyrių lopšys.

Į mokslą! Į darbą kiekvienas, ką gali; 
Iš miego prikelsime mylimą šalį!
Tekaukia sau veltui šiaurys!“
Čia Juozas nutilo, beržai tik šlamėjo; 
Tylėjo visi, bet kai Tumas pradėjo, 
Šitaip uždainavo būrys:

XIV

„Jau Slavai sukilo. Nuo Juodmario krašto 
Pavasaris eina Karpatų kalnais.
Po Lietuvą — žiema. Nei žodžio, nei rašto 
Neleidžia erelis, suspaudęs sparnais.
Petys gi į petį, na. vyrai, kas gali, 
Sustoję į darbą už mylimą šalį, 
Prikelkime Lietuvą mūsų!

„Tautiečiai! mums pavesta uždavinys 
Ir šventas ir didis!“ kas kartą Rainys 
Karščiau užsidegęs kalbėjo:
„Mums teko pravesti pirmuosius takus; 
Sutiksime priešų; bus kelias sunkus;. 
Be to- nieks kovos nelaimėjo.

Bet ką mumš ar vargas, sudros verpetai! 
Mes žinom, jog mūsų—ateinančiai metai!
Į darbą! o Dievas padės.
Pavasaris aušta! Jo žingsniai pirmieji — 
Palaiminti žingsniai! Laikai tolimieji 
To rytmečio mums pavydės.

J darbą! Į darbą, kam dega krūtinė!

O laikas jau, laikas iš miego pakilti; 
Štai penketas amžių — naktis be aušros! 
Gena aimanavus! Prižadinkim viltį 
Ir stokim 
Petys gi į

į darbą, nelaukę giedros! 
petį ir t.t.

Dievo Apvaizdą galingą.Kas tiki į
Tas baimės vaikų nepažįsta silpnos!
Mums teko per amžius dalis nelaiminga, 
Bet niekas nežino rytojaus dienos.
Petys gi j petį ir t.t.

Aplinkui jau žydi visur atgimimas;

EUROPOS LIETUVIŲ PERIODIKA

Prieš pat šventes išėjo nauji numeriai 
Europos lietuviškų laikraščių.

Šaltinis Nr. 6 rašo vysk. V. Brizgys, L. 
Švalkus, P. Brazys, MIC (apie Kalėdų 
prasmę), kun. Stp. Matulis, MIC (apie 
Londono Liet. Bažnyčios sukaktį), Dr. J. 
Grinius (apie Maironį), J. Kuzmickis 
(apie Maironį), prel. J. Gutauskas (apie 
lietuvius Škotijoje), kun. F. Gureckas 
(apie Oxfordo dvasią) ir kt.

Darbininkų Balsas Nr. 6 rašoma: Tau
tos apsisprendimas, Lemiamasis veiksnys 
(Stp. Kairys), Sinclairio lietuviai (A. Vil
činskas), Draugystės didumas, Istorijos 
šviesoje, Pokalbis su komisaru Justinu, 
Pasisavino po mirties (J. Gutauskas), Su 
prof. A. Purenu atsisveik'nant, Antrasis 
lazdos galas ir kt.

Ateitin Nr. 1-2. Turinyje: Kas dabar?, 
Varganas tikėjimo kelias, II Vatikano su 
sirinkimui prasidėjus, Daug lietuvių Ro
moje, Studijų savaitė, Vokietijos Studen
tų Ateitininkų Sąjungos Valdybos veiklos 
apžvalga, Mergaičių balsas, Pabiros min
tys apie knygą, Mūsų tarpe, Atgarsiai, 
Šypsuliai iš kunigaikštyno ir kt.

Budėkime L.S.S. Anglijos rajono leidi
nys. Turinyje: S. J. Alkio kreipimasis, 
Knyga apie partizanus, Literatūrinis sky
rius (apie Milašių), Pasikalbėjimas su 
Amerikon išvykusiu broliu, Studentas 
Amerikoje, Mokinkimės lietuviškai rašyti 
(iš tiesų turėtų' būti: mokykimės), Kas 
yra stovykla? Kaip šveicarai savo kraštą 
norėjo- apleisti, Skaučių skyrelis, Iš mūsų 
gyvenimo, Šypsena pro ūsą.

Piktas plagiatas Lietuvoje

(E) „Pergalės“ žurnalo 11 n-ry paskelb
tas Jono Šukio apsakymas „Nušovė liepos 
mėnesio vakarą“. Autorius pasakoja apie 
hitlerinius laikus, apie suimtųjų kankini
mą, tardymą ir kt. Dabar „Tiesa“ 284 n-ry 
atskleidžia nemalonią tiesą: J. Šukys esąs 
„veidmainis", nes jis, tik nežymiai patai
sęs, „Pergalėje* ‘paskelbė savo apsakymą, 
vok!ečių okupacijos metais, 1943 m~ at
spausdintą „Savaitės“ žurnale, pavadintą 
„Kankinimo naktys“. Už apsakymą anuo-
met jis gavęs premiją. Tik aname apsaky
me nepilnaprotis Ignelis buvo kankina
mės ne okupantų — vokiečių, bet... oku
pantų — bolševikų. Dabar per „Tiesą“ jos 
skaitytojai šaukia, kad, girdi, daugiau ne
tikėkite J. Šukiu ir prašo daugiau neskelb 
ti šio autoriaus kūrybos.

Gražu už tėvynę pavargti, kentėti: 
Palaimintas darbas šalies prigimtos;
Laimingas, kurs, pradedant aušrai tekėti, 
Su broliais į darbą, kaip milžinas, stos! 
Petys gi petį ir t.t.

Prikelkim darbais Gedimino tėvynę! 
Priminkime Vytauto Didžio ribas! 
Prižadinkim kalbą, ką proseniai gynė, 
Ir vardą, kurs vietą Europoj atras! 
Petys gi į petį ir t.t.

Išpančiotos tautos gyvuoja plačiai; 
Ir Lietuvai lemtas ne kitas likimas, 
Ir Lietuvai laisvės nušvis rytmečiai. 
Petys gi į petį ir t.t.

SEPTINTOJI GIESMĖ

I

O tu, kurs lietuvio tik vardą nešioji, 
O dvasią užspaustum tėvynės jaunos. 
Tegul ir tave ateitis tolimoji _ 
Minėja... kaip išgamą mūsų dienos! 
Petys gi į petį, na, vyrai, kas gali, 
Sustokim į darbą už mylimą šalį! 
Prikelkime Lietuvą mūsų!“

Ir kas do naktis! Dega žvaigždės aukštai. 
Bemirkčioja, tartum akutės;
Iš užgirio pilnas mėnulis antai 
Įspmdo į langą grinčiutės.
Šarmotas rytys nebeblaško sniegų,
Tik kvapą užimdamas spaudžia,
Ar pirštais gudriais ant grinčiutės langų 
žvaigždelėmis verpalų audžia.
O taip neseniai vertė pusnį žiemys
Ir kaukė. ka:p liūtas užklydęs;
Iš girios pagrįždamas kraupus įnamys 
Žegnojos, jo rūstį išvydęs;
Bet priešais — rytys, ir žiemys atsargus, 
Giliai įsikasęs į sniegą,
Per sieksnį į žemę suleido nagus 
Ir tartum lokys sau bemiega.
Gražumas dangaus! Tarp žvaigždžių įsikirtę 
Septyni antai šienpiūviai!
Aukščiau dar šviesiau Grigo ratai apvirtę 
Ant kelio išgrįsto blaiviai.
O kelias žvaigždžių milijonais nušviestas: 
Kur žiūri — vis žydros akelės;
Kaip juosta per apvalų dangų ištiestas — 
Tai paukščių vadinamas kelias.
Aplinkui nei balso! Tiktai vargdieniai — 
Bekyšo iš pusnių eglytės;
Tik kartais nuo beržo šarmos garbiniai 
Nukrinta, kaip lapas nuvytęs.
Tik pusnys aplinkui ir žvilga ir spindi;
Tik spengia kas kartą skaudžiau...
Girdėtis!.. Iš tolo lyg skambalas dindi 
Ir, rodos, kas kartą arčiau.

(Bus daugiau)
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NAUJŲ METŲ ANGOJE

Kiekvienais metais kiekvienas žmogus, 
kupinas baimės ir susirūpinęs, klausia sa
ve: „Kas bus, kas bus — ko sulauksiu?...“ 
Ir nežinia ką duotų, jei galėtų praskleisti 
tą paslaptingą nežinios uždangą, kuri sle
pia ateities horizontus. Neramumo veda
mi daugybė žmonių griebiasi juokingiau
sių priemonių, atidžiausiai skaito ir studi
juoja daugely laikraščių spausdinamuo
sius „horoskopus“ — ateities spėjimus, 
klausinėja įvairius „pranašus“ - astrolo
gus, leidžia „va rąžyti“ iš rankos linijų ar 
tikisi patirti savo ateitį iš kortų susidėji
mo. Ir ne tik paprasti žmonės, bet ir tie 
„pažangieji“ netikintys, liberalai — bai
mingai žvelgia į naujus metus, į ateitį, ku
rią išmintingasis pasaulio Viešpats-paslė
pė nuo visų akių.

O tačiau mes, krikščionys, ir čia esame 
laimingesni. „Dievas davė mums pažinti 
savo va'ios paslaptį, taip kaip jam patiko; 
kaip jis buvo nutaręs, laiko pilnybei įvy
kus, atnaujinti Kristuje visa, kas yra dan
guje ir kas žemėje“. (Efez. 1,10). Aišku, 
tai nereiškia, kad mes geriau žinotume, 
kas bus sekančiais metais pasaulyje, ko
kie politiniai ar religiniai įvykiai įvyks ar 
bus karas ar taika, ar pasikeis tautų va
dai, ir pan. Ir privačiame gyvenime mes 
nežinome, kas mus laukia: laimė ar nelai
mė, pasisekimas dsrbe ar nuostoliai, pa
aukštinimas tarnyboje ar pažeminimas, li
ga ar sveikata, bet pagaliau... juk tai nėra 
esmiškai svarbu! „Viena yra svarbu, — 
sako Apaštalas Povilas laiške Titui, — 
kad išsižadėję bedievystės ir pasaulinių 
užgaidų, gyventumėte šiame pasaulyje 
blaiviai, teisingai ir pamaldžiai, laukdami 
palaimintosios vilties...“ — „Ką padės 
žmogui, jei jis ir visą pasaulį laimės, o sa 
vo sielą pražudys“, perspėja Viešpats Kris 
tus, — Ką padės turtai, jei juos gali va
gys pavogti, rūdys ir kandys sunaikinti?
Pagaliau mes žinome, kad tikrasis išgany
mas yra Kryžiuje! Ir liga, ir skausmai, ir 
nepasisekimai, persekiojimai ir kančios 
nieko negali pakenkti tiems, kurie supran 
ta jų prasmę. Priešingai, kaip dažnai tai 
atneša dvasinį laimėjimą ir stiprybę. Ne 
vienas prisiminsite dar faktą, plačiai ap
rašytą spaudoje, kaip turtingas fabrikan
tas, ilgus metus iškentėjęs koncentracijos 
stovyklose, viduje surado kelią į Viešpatį 
ir, nors eidamas jau 60-tus metus, tapo ka 
talikų kunigu! Arba kiek dvasinių didvy
rių pagimdė Sibiras, tremtis, persekioji
mai! Tai kryžiaus mokykla! Ir tik joje 
žmogus pažįsta pats save, ir savo kelią, ir 
savo ateitį. Visi pasaulio įvykiai, visokiau 
si likimo smūgiai nėra mūsų gyvenimo 
tikslas, bet tik kelias į amžinąją Romą — 
į išganymą.

Naujieji Metai 1963 ta prasme, nežiū
rint šio pasaulio „tamsybių kunigaikščio“ 
ir jo marijonečių siautėjimo, bus „Vieš
paties Meta i-Anno Domini!“ Aišku, ir iš 
mūsų pusės turi būti padaryta visa, ko iš 
mūsų laukia Viešpats. Liaudies patarlė: 
„Kiekvienas yra savo laimės kalvis!“ — 
yra ir krikščioniškai žiūrint teisinga. Ir 
šv. Augustinas yra pasakęs: „Dievas su
tvėrė mus be mūsų, bet neišgelbės mus be 
mūsų pastangų!“ Jis nesielgia kaip toji 
per daug „gera“ motina, kuri eina paskui 
savo netvarkingą dukterį ar sūnų ir tvar
ko tai, ką šie sugadina. Mums duotąsias 
jėgas mes turime naudoti patys savo lai
mei kurti.

Naujieji Metai bus laimingi ir geri, kai 
jie mus priartins prie Dievo, kai sužadins 
mumyse tikrą norą bendradarbiauti su jo 
malone. Tikras krikščionis negali baimin
tis ir nuogąstauti ateities akivaizdoje. Ne
nugalima viltis telydi mus naujų metų an
goje. Prieš šimtą metų gimęs mūsų šalies 
poetas prelatas Maironis teisingai skatina 
mus:
„Kam trokšti pradengti tą uždangą — 

girią, 
Kur slepia kebus ateities?
Juk Dievas teisingas ir valdo ir skiria 
Laikus iš aukštos paslapties!
Kas bijo šešėlio — šešėlius temato, 
tas Dievo galybės tikrai nesuprato, 
naktis jam visur be vilties...

(„Šalin dūsavimai")
Taigi, su drąsa, pasiryžimu ir viltimi 

pradėkime šiuos naujus Išganymo Metus!

Roma, 1963. Mens. Cleras

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

KETTERING — sausio 6 d„ 12 vai., šv. 
Edvardo bažn.

LEICESTER — sausio 13 d., 12 vai., 72, 
Mere Rd.

Vėl po kraštą zuja agitatoriai

(E) Vilniuje pasibaigus LKP CK plenu
mui, CK-tas išsiuntė daug partinių ir ūki
nių darbuotojų-paskaitininkų į visus Lie
tuvos miestus, rajonus-centrus. Jie suren
gė seminarus, skaitė pranešimus apie mas 
kvinio lapkričio mėn. rezultatus.
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SMULKMENOSRAŠO V. ČEKAUSKIENĖ
Įsivaizduokite sau, kad kurį nors rytą 

jūs atsikėlęs einate savo buto koridorium 
į vonią nusiprausti ir... užkliūvate už 
pertvaros ir dar spygliuotos, kurios anks
čiau ten, žinoma, nebuvo, ir jūs negalite 
toliau eiti. Pasipiktinę jūs klausiate: 
„Kaip čia dabar yra? Man reikia nusi
prausti, be to. mano daiktų yra vonios 
kambaryje“. O jums atsakoma: .Praustis 
galite virtuvėje, o apie tuos jūsų daiktus 
nieko nežinom. Be to, jeigu čia dar kalbė
site ar mėginsite per tą pertvarą lipti, tai 
bus...“ Ir jūs žiūrite t'esiog į kulkosvai
džio vamzdį. Kaip jūs tada jausitės savo 
bute? „Nesąmonė!" sakote jūs, „negali bū
ti, kad mano bute kas nors panašaus atsi
tiktų“.

Duok, Dieve, kad taip niekuomet neatsi 
tiktų jūsų bute, jūsų namuose, bet taip 
yra Berlyne!

Pagalvokite, įsivaizduokite akimirkai 
tokią padėtį, įsigilinkite į šitą mintį, įsi- ■ 
jauskite, gal tada jūs šiek tiek suprasite 
tos Berlyno tragiškosios „sienos“ reikšmę. 
Apie ją galima daug 
įmanoma tik tada, 
prieš ją.

Mes važiuojam su
go Vartų link. Per kvartalą prieš juos jau 
matome stovinčias vakariečių sargybas. 
Čia stovi ir žmonių, kurie žiūri į „kitą 
pusę“. Toliau eiti negalima. Toliau yra 
„niekieno' šalis“, bet sargyba mus pralei
džia, nes mes „Presse“ — „Spauda“. Tik
tai perspėja, kad nesustotume niekur, ne
išliptume iš mašinos. Mes važiuojam lė
tai, kiek tik galima, pasiekiame Branden
burgo Vartus ii? sukame atgal. Matau tą 
mūrinę „gėdos sieną“, matau spygliuotų 
vielų raizginę-tvorą, matau paminklą Sta
linui ir sovietinę sargybą ir su dideliu pa
lengvėjimu išvažiuodama iš tos „niekieno 
šalies“ matau anglų kareivį, stovintį kaip 
statula savo būdelėje.

Aš tyliu. Mano akys pilnos ašarų. Ko
dėl? Sunku pasakyti — nežinau. „Pasuki
me dsbar kitur“, sako mano bičiulė 
Nina ir paspaudžia, kad automobilis judė
tų greičiau. Pervažiuojam visą Berlyną, 
važiuojam prie Gliniek‘e tilto. Ir čia mus 
prileidžia prie pat tilto. Šito tilto vardo 
įrašas kabo viršuje: „Die Bruecke der 
Einheit“ — „Vienybės tiltas“. Koks pasi- 
tyčiojimss! Pusė tilto „mūsų“ — pusė 
“jų“. Čia mūrinės sienos nematyti — čia 
ją atstoja vanduo, kurio bangomis jau 
kiek žmonių laimingai ar nelaimingai mė
gino ir mėgins pasprukti iš sovietų „ro
jaus“! Čia stovi medmė akla tvora su ma 
Žomis skylutėmis stebėti ir šaudyti ir krū 
va smėlio apsaugai. Buvo graži saulėta 
diena, ir gana daug žmonių 
„mūsų“ pusėje. Jie irgi atvažiavo „pasi
žiūrėti“, bet juo arčiau žmonės ėjo prie 
tilto, juo tylesni jie darėsi.

Važiuojam atgal tuo pačiu keliu. Plen
tas — kelias „mūsų“, bet vienas šaligatvis 
jau nebe mūsų. Tas šaligatvis visas už
tvertas spygliuotomis vielomis. Važiuoda
ma aš pastebėjau dvi figūras „tenai“, už 
vielų ir už medžių. Nina sustabdo mašiną. 
Illllllinilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllll

rašyti, bet suprasti
kai patys stovite

bičiule Brandenbur-

privažiuoja
Čia irgi

MUZIKOS FESTIVALIAI VALIJOJ
RAŠO BIRUTĖ

palapinių mieste centri- 
formos pastate kasmet 

pasirodo apie 10.000 var- 
1200 jų būna iš užjūrio.

16 metų iš eilės sumaniai organizuoja
mi Eisteddfodai labai išgarsino šį mažutį 
kalnų papėdės miestelį, šimtai tūkstan
čių lankytojų kasmet išsiveža ne tik prisi
minimus girdėtosios muzikos, matytų 
spalvingų tautinių rūbų bei tautinių šo
kių. Viso šito mintis daug gilesnė. Ten 
užmirštama (bent iki šiol) politika, kūno 
odos spalva, asmeniškos skirtingos pažiū
ros gyvenimo klausimais. Visus sieja mu
zikos ir tautinių šokių pamėgimas.

Sunku įsivaizduoti ir suprasti, kaip vi
sa šita atliekama praktikoj. Beveik kiek
vienas to mažyčio miestelio gyventojas 
kasmet liepos mėnesį tampa kokiu nors 
pareigūnu. Beveik kiekviename name lais 
vi kambariai išnuomojami dalyviams. Vi
si svečiai ir nuolatiniai gyventojai tampa 
viena šeima.

Milžiniškame 
niame kryžiaus 
savaitės bėgyje 
žybininkų. Apie 
1962 m. dalyvavo chorai ir tautinių šokių 
grupės iš 29 pasaulio kraštų. Per šią lie
pos mėn, savaitę vidutiniškai paskutiniai
siais metais atsilankydavo apie 180.000 
žmonių. Atidaromasis ir užbaigiamasis 
koncertas vakarais atliekami pasaulinio 
masto artistų, baletų.

Šiaip kasdien vakarais koncertai iš 
pastoviai kasmet dalyvavusių ir pasižymė 
jusiu chorų bei tautinių šokių grupių. 
Dienos metu nuo 9 vai. ryto visą savaitę 
vyksta varžybos tarp 100-200 rinktinių 
pasaulio chorų, šokėjų ir t.t.

Mūsų brolių latvių tautinių šokių gru
pė dalyvauja jau kelinti metai, ir 1962 m. 
jie buvo pakviesti atlikti dalį programos 
vakarinio koncerto metu. Dalyvavo šįkart 
ir „Kamolins“ grupė iš Leeds.

Estai savo „Kassari“ taut, šokių grupę 
atsiuntė iš Stockholmo.

Konkursinė (varžybinė) chorų bei so
listų programa labai kruopščiai parenka

medžio užsiglaudę stovi du uniformuo 
Volkspolizisten 

stebi mus 
ir žiūrim 
Nina: „jie 
orą“.

Už 
t: ir ginkluoti „Vopos“ 
— „liaudies policininke i“. Jie 
net pro žiūronus. Mes stovim 
vieni į kitus. „Užteks“, sako 
karta;s įpykę šaudo, tiesa, tik į

Šįsyk ašaros man nebesirodo, tiktai ap
ima didelis pasipiktinimas.

Kitą dieną Nina vežė mane į 
strassę, į „checkpoint Charlie“ 
punktą. Mes išb'pom iš mašinos 
tė'.iau ir pėsčios ėjom išilgai tos sienos. 
Buvo vakaras. Gatvės mūsų pusėj apšvies 
tos ir pilnos judėjimo. Namuose langai 
apšviesti, žiba ir pilni gyverimo. Krautu
vės dar atidarytos, ir vitrinos pilnos pre
kių. Prieinam juo arčiau prie „tos“ mūri
nės sienos ir žiūrim. Už jos beveik tamsu. 
Jokio judėjimo nėra. Tiktai viename ato
kiau stovinčiame name matyti kiek žibu
rių. Visi namai išilga: sienos skendi tam
sumoje. Tie namai keisti. Kai kurie jų te
bestovi vis tokie karo meto bombardavi
mų apdaužyti, kai kur — vien griuvėsiai, 
bet yra ir sveikų. Tačiau jie visi tamsūs, 
prislėgti ir specialiai patvarkyti. Jų lan
gai be stiklų, ir pro langus matyti sargy
binių galvos, o sienose įrengtos stebėjimo 
ir šaudymo skylės. Dar. žinoma, ne vis
kas matyti. Gali tik jausti, o ne matyti, 
kad už tos sienos vyksta šaltas, be laisvės, 
apgaulingas, kupinas pavojų gyverimas.

Toliau pasienyje stovi medinis kryžius. 
Dar toliau dar vienas ir dar. Po kryžiais 
padėta gėlių, vainikų, kaspinų su užra
šais. čia žuvo taikūs žmonės. Jie čia krito 
nuo sovietų kulkų. Jie čia krito ir mirė 
tik todėl, kad norėjo susijungti, grįžti pas 
savuosius, kurie yra kitoj šios „gėdos sie
nos“ pusėj. Daugumas jų nieko bendra 
neturėjo su poliUka, tiktai norėjo laisvai 
ir žmoniškai gyventi. Gyventi be baimės, 
be teroro, be apgaulės. Paprastai gyventi, 
kaip tu ir aš. Bet čia yra didžiausias nusi
kaltimas, jei nori pasprukti iš sovietų ro
jaus. Už tai šaudoma į žmones, kaip į lau 
kinius pavojingus žvėris. Jokio karo čia 
nėra, bet jeigu žmogus nori pereiti iš vie
nos gatvės pusės į kitą, jis turi tai atlikti 
naktį, paslapčia ir visuomet rizikuoti sa
vo gyvybe. O perėjęs į kitą pusę jis jau 
nebegalės grįžti atgal.

Tuojau už tų kryžių matau sienoj dide
lį užrašą: „13000 moterų laukia savo vy
rų. Kaip dar ilgai?“

Mano žvilgsnis klaidžioja tarp kryžių, 
užrašų ir grėsmingai tylinčių tamsių lan- 

ir mašinų giį... Nebėra kalbos apie ašaras ir pasi
piktinimą! Tik širdis alsuodama šaukia: 
„Kaip dar ilgai?!“

Stoviu prie pat praėjimo punkto. Sargj’ 
binių būdelėse uniformuota amerikiečių 
karo policija. Vėl matau, smėlio maišus, 
stebėjimo ir šaudymo skyles. Matau kaip 
iš rytų pusės pakilo užtvaros skersinis ir 
praleido mašiną. Ta mašina 
prie punkto, kur mes stovime.

Friedrich- 
perėjimo 

kiek anks

VALTERIENĖ 
ma iš visiems bendros klasiškos kompozi- 
c:jos (reprezentuojančios garsiausias Eu
ropos mokyklas) ir kito savo tautos kom
pozitoriaus kūrinio.

Įvertintojai — teisėjai yra pakviesti 
įvairiuose kraštuose pasižymėję savo sri
ty muzikos, šokio profesoriai.

Atidžiai parinkti chorams klasikiniai 
kūriniai ir kruopštus tų kūrinių išpildy
mas klausytojų būna labai šiltai pisiima- 
mi. Tokio masto tarptautinio festivalio 
dalyviai ir žiūrovai parsiveža į savo kraš
tus savotišką jausmą, jog yra šiame pa- 
saulyje dalykų, kurie visus jungia. Taip 
pat silpnesnieji turi progos pasimokyti 
iš stipresniųjų šios srities žinovų.

Vienas pernykščių chorų dalyvių taip 
rašo: „Įdomiausia kelionės po Europą da
lis (highlight) buvo, Tarpt. Eisteddfod. 
Mes nematuojam savo pasisekimo pirmą
ja, antrąja ar trečiąja vieta, kurias mes 
gavom varžybų metu... Mes matuojam sa 
vo pasisekimą tuo, kiek draugų mes įsi
gijom per muziką ir kiek mes patys prisi- 
dėjom įsijungdami į tą įvairių kraštų 
šeimą“.

Per 15 metų dalyvavo daugiau kaip 
2000 chorų ir tautinių šokių grupių. Ne
sunku įsivaizduoti, jog laimėtojų varžybo 
se tėra tik sauja, palyginus su 10.000 da
lyvių savaitės metu scenoje. Bet tas ir 
įrodo, jog žmonės suvažiuoja traukiami 
kitos jėgos, bet ne laimėjimo. Važiuojan
tieji pirmą kartą dažniausiai neturi supra 
timo, ką per tą savaitę pamatys ir pergy
vens.

Sunku aprašyti (reikia pamatyti!), 
kaip viso miestelio gatvės išmargintos 
įvairių kraštų tautiniais rūbais pasipuo-. 
susiu dalyvių. Neįprasta 'tokį vaizdą rea
lybėj matyti. Atrodo, lyg lėlės ir lyg sap
ne. Taip pat sunku įsivaizduoti patį pala
pinių miestą, kurį sudaro 29 palapinės iš
sklaidytos puikioje, gražiai nukirptoje 
pievoje, kalno papėdėje, paupyje.

EUROPOS LIETUVIS

pakilo užtvaros skersinis, trumpas patikri 
nimas, ir leidžiama toliau važiuoti. Žiū
riu į automobilio ženklą: CS — Čekoslo
vakija.

Važiuojam atgal. Abi tylim, abi pri
slėgtos.

Man pasakoja, kad „ten“ nerasi šypsan 
čių žmonių, „ten“ beveik nieko negalima 
pirkt:, nieko nėra, arba labai brangu. 
Jeigu tenai kas prieina arčiau sienos ir 
dar pamosuoja ranka savo giminėms šio 
je sienos pusėje — tuojau suimamas...

Mes važiuojam šviesiomis gatvėmis, ku 
rios pilnos žmonių ir mašinų. Aš galvoju: 
čia šviesu — ten tamsu. Čia daug žmonių
— ten nieko nematyti. Čia krautuvės pil
nos — ten apituščios. Čia žmonės gyvena
— ten tiktai egzistuoja. Čia yra džiaugs
mas — tenai daugiau vien kančios, ašaros 
ir visi kelia sau klausimą: „Kaip ilgai dar 
stovės šita žiauri grasinanti siena?!“

Kodėl Emilė Pigagaitė neina į sovchozą?
Vilniškei „Tiesai“ atėjo laiškas iš Mer

kinės sovchozo „Nemuno“; kad Emilė Pi- 
gagaitė jau 1960 m. metė mokslą ir gyve
na sau pas tėvus. Gyvena ir kelia kitiems 
pavydą. Visos jos draugės, sako, eina pa
sėlių ravėti, šieno grėbti, o ji viena trau
kia grybauti ir uogauti. Skunde nesako
ma, kodėl ji taip daro. Tik reikalaujama, 
kad ji būtų atvaryta dirbti kartu su ki
tais. O kodėl iš tikro ji neina?

D:rbdama sovchoze, ji gautų smulkius 
grašius. Parduodama uogas ir Dzūkijoje 
gausiai augančius grybus, ji, be abejo, gal 
šiek tiek daugiau gauna. Vadinas, ji neina 
į sovchozą, nes nori geriau gyventi. Ar 
dėl to galima ją kaltinti?

Taip, sovietuose kaltas kiekvienas žmo
gus, kuris neina jiems vergauti. Net ir tas, 
kuris niekam nėra našta, kuris prasimalti 
na uogomis ir grybais.

III
(Tęsinys iš pr. numerio)

Šis tas iš Kanados lietuvių veiklos
Prieš penkiolika metų, t.y. ligi naujo

sios („DP“) imigracijos bangos, Kanados 
lietuviškoji visuomenė nebuvo gausi, tik
riau pasakius, net visiškai nedidelė, ta
čiau jos veikla ir tada buvo pasigėrėtina. 
Montrealy ir Toronte veikė lietuviškos pa 
rapijos, savos organizacijos, lietuvių cho
rai ir pan. Pažymėtinas Toronto „Aušros“ 
choras, kurį vedė Pr. Motiejūnas. Tai 
choras, kuris yra apvažinėjęs su gastrolė
mis beveik visas lietuviškąsias kolonijas, 
kaip Kanadoj, taip ^ir JAV-bėse, dalyva
vęs visokiausiose šventėse, minėjimuose 
ir net tarptautiniuose pasirodymuose. Iš 
paskirų lietuvių spaudoj ir gyvenime bu
vo dažnai sutinkamos pavardės: rašyt. M. 
Aukštaitės, M. Arlauskaitės, Yokubynų, 
Indrelių, Dagilio, Frenzelio, Narušių, Au
gučio (miręs 1961.XII.29.), Novogrodskio, 
Leknickų, Margių, Čirūnų, Hozo, Liauke- 
vičiaus ir eilės kitų.

Po šio karo gavusi naujų darbo jėgų, 
lietuvių bendruomenė bent apie ketvertą 
kartų ir savo veiklą pakėlė. Tie dabar 
esantieji apie 25.000 lietuvių, žinoma, lygi
nant su JAV-bių lietuvių skaičiumi, nėra 
daug, bet pasidžiaugŲna, kad kanadie
čiai lietuviai yra pakankamai veiklūs. Jie 
pirmieji susiorganizavo į Kanados Lietu
vių Bendruomenę, per be galo trumpą lai 
ką pastatė ant tvirti} kojų savąją spaudą 
(turiu galvoj du savaitraščius: „Nepri
klausomą Lietuvą“ ir „Tėviškės ' Žibu
rius“; be to, Kanadoj išeina moterų žur
nalas — 5 kartus į metus — „Moteris“, 
„Skautų Aidas“ ir kt.). Taipogi jie pasta
tė arbs restauravo savąsias bažnyčias, įsi 
gijo patalpas visuomeninei ir kultūrinei 
veiklai ir t.t.

Toronto lietuvių kolonija
Tai antroji didumu Kanadoje lietuvių 

kolonija, priskaitanti tarp 6-7.000 lietuvių 
(Montrealyje apie 8.000).

Torontas — bene pavyzdingiausia lietu
vių kolonija visoj Kanadoj, o gal ir eilėj 
kitų kraštų. Su ja konkuruoja, ypač dos
numu lietuviškiesiems reikalams — Tau
tos Fondui, lietuviškosioms knygoms ir 
pan., Hamiltono liet, kolonija, tačiau ji 
yra mažesnė už torontišką, todėl gal ir ne 
prisivys Toronto.

Torontiečių, lietuvių susiklausymas, so
lidarumas ir vienalytė veikla, ypač kiek 
tai susiję su kultūriniais, visuomeniniais 
ir tėvynės vadavimo reikalais, yra pasigė 
retinsi graži, šioje srityje veikiama visų 
bendrai, nežiūrint jokių pasaulėžiūrinių 
skirtumų. Dėl to padaryta ir nuveikta 
tiek, tarytum jau būtų praslinkęs, mažiau 
šia, ketvirtis šimtmečio, kai pradėta.

Prisimintina, jog, tik atvažiavus Kana- 
don naujiesiems lietuviams ateiviams, 
ypač tarp Toronto ir Montrealio lietuvių, 
būta š:ek tiek ir pasaulėžiūrinės ir ideolo
ginės trinties. Bet greitai susiprasta, ir 
šiuo metu lietuvių gyvenimo ir veiklos 
nedrumsčia nė mažiausias debesėlis.

Mielas Redaktoriau,
Padidintas šventinis laikraščio numeris 

priminė vėl tą metą, kai buvo šūktelėta: 
tautiečiai, turėkime kas savaitę laikrašti 
bent 6 puslapių!

Tiesa, praeitais metais tų padidintų nu
merių turėjome daugiau negu paprastai. 
Tačiau reikėtų dar paskaičiuoti, ar dides
nę sumą sudėjo dauguma, ar vienas as
muo. Jeigu svarstyklės pakryptų ne dau
gumos naudai, tada turėtume labai ypatin 
gą savo portretą, kurį sunku būtų lyginti 
su anuo „Aušrą", „Varpą“, „Tėvynės Sar
gą“ skaičiusio lietuvio. Anas dažniausia 
per dienas žemelę arė, jokių ypatingų tur
tų neturėjo, jokių teisių, jokių privilegijų. 
Tačiau kurį nors vakarą sulodavo jo sar
gus šuo ir trobon įsmukdavo knygnešys 
gal kada nors su laikraščiu, gal su knyge
le. Tą šitaip slaptai atneštąjį turtą reikėjo 
skaityti pasisaugant, kad neužtiktų rau- 
donsiūlis ar jam talkininkaująs šnipelis. 
Geri tai buvo laikai! Geri tuo, kad žmogus 
brangino ne vien tik duoną. Kiek tokių su 
sibaudėlių turėjo dėl to prievarta išžy
giuoti į rytų šalelę, kur caro vergijos sau
lelė tekėdavo! Išžygiuoti ir negrįžti.

O ko gi trūksta mūsų laikraščio skaity
tojams? Nei paskui juos vaikščioja žanda
ras, nei jiems reikia ko nors slapstytis. 
Patogiai paštu nustatytą dieną juos pasie
kia lietuviškas laikraštis, tik imkite ir 
skaitykite. Niekas nelaukia, kad primokė
tų kas nors už atnešimą. O jei laikraštis 
būtų geresnis, tai maloniau būtų ir skai
tyti jį.

Bet ką gi tu, žmogau, padarysi, kad da
bar jau turime kitus laikus ir kitus 
žmones.
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RAŠO Pranys Aiženas

Laikraštis „Tėviškės žiburiai“
Kanados liet, katalikų laikraštis „Tėviš 

kės Žiburiai“ gražiai reprezentuoja Kana
dos lietuviškajai visuomenei iš Toronto. 
Kitas lietuviškasis laikraštis, „Nepriklau
soma Lietuva“, leidžiamas Montrealyje ir 
redaguojamas J. Kardelio. Tas laikraštis 
neseniai atšventė 20 metų veiklos sukaktį.

„Tėviškės Žiburiai“ jaunesni amžiumi. 
Jie tik 12 metų lanko lietuviškąsias pašto 
ges, tačiau nuo pat pirmojo numerio ligi 
šių dienų jis mielas kiekvieno lietuvio šir 
džiai, turiningas, patrauklus turiniu, iš
vaizda, dydžiu ir t.t.

„Tėviškės žiburius“ nuoširdžiai rėmė ir 
teberemia Toronto lietuvių šv. Jono para
pija (tenai jie ir prisiglaudę — redakcija, _ ____
administracija ir spaustuvė —- parapijos smarkiai pritrenkė ~L.B.“ 
patalpose). Nuo pat pirmojo numerio iš- j 
tisus vienuolika metų — iki pat mirties , 
— „Tėviškės Žiburius“ redagavo amžino : 
atminimo prof. Dr. Adolfas Šapoka (mirė , 
1961 m. kovo 9 d.). , ,

Velioniui gražiai talkininkavo antrasis , 
„T.Ž.“ redaktorius, filosofinės minties , 
skleidėjas, „Išblokštojo Žmogaus“, „Milži
no, didvyrio, šventojo“ ir „Didžiojo neri- ( 
mo“ filosofinių veikalų autorius, kun. Dr. j 
Pr. Gaida-Gaidamavičius.

Po a.a. Dr. Šapokos mirties Dr. Pr. Gai
da yra „Tėv. Žiburių“ vyr. redaktoriumi. 
Jo pavaduotojas — pedag. A. Rinkūnas. (

Ilgesnį laiką „Tėviškės Žiburių“ šviesa 
į pasaulio lietuvių pastoges sklido iš labai 
varganos būstinės. Laikraščio redakcija, ( 
administracija, o taip pat ir „Žiburių“ var 
do spaudos bendrovė, kuri įsteigta taipogi ’ 
lietuvių pastangomis ir spausdina lietuviš ! 
kas knygas bei „Tėviškės Žiburius“, buvd ... 
prisiglaudusios šv. Jono parapijos klebo- ' 
nijos rūsyje, dviejuose kambariuose. Da- ' 
bar gi pati šv. Jono parapija prie klebo- ' 
nijos yra pristačiusi naujas patalpas laik
raščiui ir spaustuvei. Erdviau, gražiau ir ' 
šimteriopai patogiau.
„Skautų Aidas“ taip pat Toronte I

Mūsiškiai skautai, ateitininkai ir kitos ’

Skaitytoju tetikai
PADĖKA GERADARIAMS Gavom Kalėdoms Balfo dovanų, širdin 

gai dėkoju Balfo Centrui Miunchene ir
Didž. Gerbiamas pone Redaktoriau, visiems aukotojams. Tik labai gaila, kad 

Nuoširdžiai dėkoju Jums už man atsiųs 
tą sieninį kalendorių su lietuviška Vyti
mi. Tai labai džiugu ir gražu, nes jis pa
puošia mūsų kambariuką 
mių pasiskaitymų. Labai 
Taip pat iš širdies dėkoju 
už užsakymą man Europos
bei nuolankiai prašau tą geradarį tautietį 
p. V. Karobą pagal išgales siųskite laik
raštį ir ateinantiems metams. Būsiu jums 
labai dėkingas,

ir duoda įdo- 
ačiū už tai. 
p. V. Karobui 
Lietuvio ir la-

Žmonės būna barami, kai pamato kris
lą, bet nepastebi rąsto.

Noriu manyti, kad šįkart man pasisekė 
savo gerų kaimynų akyje pastebėti rąstą.

Na, skaitau kalėdinį „Europos Lietu
vio“ numerį, kur Sodybos Apuokas apra
šinėja Londono Lietuvių Bažnyčios šventi 
rimo jubiliejų. Šventė didelė. Daug daly
vavo parapijiečių, netrūko ir svečių. Daug 
kas sveikino, net ir lietuviai iš toliau.

Tačiau skaičiau ir iš pradžios į galą ir 
iš galo į pradžią, o dramblio ir neužtikau. 
Kodėl gi nedalyvavo ir nesveikino DBLS 
Valdyba?

Greičiausia, kad už to nedalyvavimo sly 
pi koks nors nesusipratimas. Ar nebūtų 
verta to nesusipratimo žinoti?

—0—
Nepasakyčiau, kad būčiau toks jau pas

kutinės rūšies tinginys. Tačiau paskutinės 
dienos prieš,Kalėdas man visada sudaro 
rūpesčių, kai reikia atsiminti, kam čia pa
siųsti sveikinimą, ir susirasti adresus.

O šįkart susidūriau su labai rimta mo
raline problema: arba apsikiaulinti ir nie
kam neparašyti tų sveikinimų, arba neat
likti darbo, kurį buvau pasižadėjęs.

Laimėjo noras neprisįstatyti pažįsta
miems, tarytum gyvenčiau mėnulyje ir ne 
ž'nočiau, kad čia visi perka tuos šventi
nius atvirukus ir siuntinėja vieni kitiems. 
Pareiga pralaimėjo, todėl sakau ir karto
ju, kad tas nelaimingas paprotys tinka tik 
tiems, kurie neturi rimto darbo, kurių lais 
valaikiai per daug ilgi.

Bet nors ir nusikaltau prieš savo sąžinę, 
visiems pažįstamiems nebesuspėjau para
šyti. Vadinas, ir apsikiaulinau prieš dalį 
pažįstamų ir pareigos neatlikau.

Tavo Jonas

organizacijos stengiasi nepalūžti nors išei 
vijoj. Ateitininkai turi savo puošnų žuma 
lą „Ateitį“, kuris leidžiamas JAV-bėse, o 
skautai — „Skautų Aidą“, pasirinkusį sa
vo buveine Torontą.

žodelis apie „Liaudies Balsą"
Toronte leidžiamas yra dar vienas laik

raštis, spausdinamas lietuviškomis raidė
mis, tačiau nieko bendro neturintis su lie 
tuviška dvasia. Tai — „Liaudies Balsas“. 
Paklydusių, suraudonėjusių, nuėjusių 
Kremliaus keliais, senesniosios kartos lie
tuvių imigrantų organas. To laikraštėlio 
redaktorius — kurklietis lietuvis, prieš 
atvykdamas Kanadon buvęs nuoširdus lie 
tuviškojo kaimo, rodos, Luciūnų, sūnus. 
Deja, šiuo metu raudonųjų suklaidintas ir 
neberandąs kelio atgal. Jo pavardė — 
J. Yla.

Stalino kulto sumaišymąs su žemėmis 
__  , ___  _ ____ ‘ redaktorių ir 

kitus besispiečiančius apie jį sukomunis- 
tėjusius mūsų tautiečius. Jau susirado ke
letas tokių, kuriems prabilo šir,dys lietu
viškose krūtinėse ir jie nusisuko nuo rau
donųjų, pasidarydami nuoširdžiais lietu
viškųjų parapijų rėmėjais, net žymiais 
mecenatais, tačiau kiti dar vis neranda ke 
lio atgal, nesiryžta paklusti sąžinės balso,. 
tebesimaudo raudoname, krauju atmiešta 
me purve.

x (Bus daugiau)

Kinija“ paskelbė būdingą 
„Moderniuoju revizionistu“

Chruščiovo mėn. uždarbis — 70.000 dol.
(E) Kad tarp Maskvos ir Pekino vis,gi

lėja lūžis, tai įrodo ir Raud. Kinijos spau
da. Pvz., neseniai kinų spaudos agentūra 
„Naujoji 
straipsni — 
išvadintas ne tik Tito, bet ir Chruščiovas. 
Dar daugiau, jis laikomas ir „kapitalistų 
draugu“. Kinai teigia, kad Kremliaus val
dovas nedalyvavęs jokioje komunistų re
voliucijoje. Esą, Chruščiovas atstovaująs 
sovietų vadovaujamų sluoksnių intere
sams, o jo mėnesinis uždarbis, pagal ap
skaičiuotą valiutą, siekiąs maždaug 70.000 
dol. Jis neatstovaująs ir darbininkų, be 
to, jis esąs šešių vilų ir namų savininkas.

visai mažai kuris drabužis pagal mūsų 
ūgį tinka. Mat, seni žmonės daugiausia 
pastorėja, o drabužiai greičiau tiktų vai
kučiams.

Vis tiek mums labai džiugu, kad Baltas 
prisiminė ir su drabužiais.

Atsidėkodamas Balto geradariams, p. 
Karobui ir Europos Lietuvio Redakcijai, 
siunčiu Kalėdų švenčių ir Naujųjų Metų 
proga širdingiausius linkėjimus.

J. Karpavičius
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Europos hetunu kronikų
LONDONAS

MOŠŲ KALENDORIAUS RĖMĖJAI
PABALTIEČIŲ BALIUS

BRADFORD AS

sa-

vaiku-

MANCHESTERIS

NORTHAMPTONAS
PAMALDOS IR KALĖDOJIMAS

Klubo Vaidyba

VOKIETIJA
MAIRONIO MINĖJIMAS MEMMINGENE

Northamptono Skyriaus Valdyba

i Plr- 
ruo- 

išnuo 
šešta-

skaičius lietu- 
baltų kolonijos 
vokiečių. Apie 
kūrybą skaitė 
pateikdamas ir

4 vai. 
patal-

EUROPOS LIETUVIS Nr. 1(742). 1963.1.1 '

BALTU DRAUGIJA VOKIETIJOJE

Netrukus bus platinami bilietai 
mąjj lietuvių, latvių ir estų bendrai 
šiamąji balių Londone, kuriam yra 
mota graži salė „Majestic Rooms“ 
dieniu!, 1963 m. sausio 26 dienai.

Balių ruošia Baltų Taryba ir i jį kviečia 
Londone ir provincijoje gyvenančius lie
tuvius.

LONDONO LIETUVIŠKOS 
BENDRUOMENĖS VAIKŲ KALĖDŲ 

EGLUTĖ
Kalėdų vaikų eglutė bus 1963 m. sausio 

S d. (šeštadienį), 4 vai. po pietų, Sporto 
ir Socialinio Klubo patalpose 345A, Victo 
ria Park Road, E. 9. Visi tėvai, kurie nu
mato, kad jų vaikai dalyvaus eglutėj, pra 
šomi užregistruoti juos pas A. Aleksan
dravičienę, S. Kasparą ar Klebonijoje iki 
sausio 3 d.

Eglutės rengimo talkon atėjo Sporto ir 
Socialinis Klubas, paskirdamas 10 sv„ ir 
Londono Lietuvių Moterų Sambūris .Dai
nava“ su 3 sv. Moterų Šv. Onos Draugija 
numato prisidėti pinigais ir talka, o para
pija pinigais.

Rengėjai — Londono lietuviškos šešta
dieninės mokyklos vadovybė — nuošir
džiai dėkoja už rodomą rūpestį ir paramą 
visiems talkininkams.

Mūsų kolonija gražiai baigė 1962 metus. 
Klebonas kun. S. Matulis atvyko gruodžio 
22 d., ir tuoj vakare, nežiūrint didelio rū
ko, pradėjo lankyti kolonijos lietuvius. 
Sekmadieni po pamaldų baigė lankyti. 
Northamptono kolonijoje yra trečdalis lie
tuvių, kurie gyvena nuosavuose gražiai su 
tvarkytuose namuose.

Pirmadieni klebonas išvyko i kitas kolo
nijas.

Reiškiame padėką klebonui už pamal
das, aplankymą ir Kalėdų plotkeles. Taip 
pat dėkojame švalkams ir Linkevičiams 
už klebono priėmimą, kartu švalkui ir Pet 
ruševičiui už patarnavimą savo automobi
liais klebonui lankant lietuvius.

CORBY
KALĖDŲ EGLUTĖ

DBLS Corby Skyrius rengia
Tradicinę Kalėdų Eglutę, 

kuri įvyks 1963 m. sausio 6 d., 17 vai., St. 
John Ambulance Hall, Lloyds Rd., Old 
Corby.

Programoje:
Kalėdų Senelio dovanos mažiesiems, ar

batėlė, turtinga loterija ir šokiai didie
siems grojant plokštelių muzikai.

Maloniai kviečiami tautiečiai iš arti ir 
toli.

Corby Skyriaus Valdyba
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BE GIMTO MEDŽIO
Nida atspausdino ir knygrišykla jau įri

šo DBLS leidžiamąjį Vlado Šlaito naują 
eilėraščių rinkinį „Be gimto medžio“.

Rinkinio kaina D. Britanijoje ir kituo
se Europos kraštuose 5 šilingai.

Gaunama parašius DBLS ir Lietuvių 
Namų Akc. Bendrovei 1 Ladbroke Gar
dens. London. W. 11. x 
miuiuimiHiiiuiiiiiuiiHiiiiiiiiuimiuiHHiiHimmHiiiiwtHiiinii

Kviečiame pasinaudoti mūsų 
Taupymo ir Investavimo Skyriaus 

patarnavimu.
Jūsų sutaupos duos didžiausią 
pelną, jei Jas investuosite |

BALTIC SAVINGS
&

INVESTMENTS Co.,
421, Hackney Rd., London, E.2. 

Tel. SHO 8734.
Taupyti galima per kiekvieną 
Anglijos, Škotijos ir Vaiijos 

bankus.
Grynas metinis procentas

mokamas 6%,
kas yra lygu. Iškaičius nuošimčio 

mokesti, 9%.
Tarpininkaujame sutvarkyti palikimo 

reikalus.
Smulkesnių informacijų reikalu rašyti:

Z. Juras,
421, Hackney Rd., London, E.2, England.

Mokėdami už NKK ir „Europos Lietu
vio“ kasdien nuplėšiamą kalendorių su 
pasiskaitymais, aukų yra pridėję: po 14 
šilingų M. Tulytė, J. Bakaitis ir J. Radze
vičius, 9 šil. L. Mathews, 5 šil. K. Dargis, 
po 4 šil. C. Vaitkaitis, Mrs. O. Presavage, 
J. Stasiulis, V. Kukanauskas, P. Kybar
tas, K. Norkaitė, J. Masionis, S. Valys, K. 
Kairys, P. Ruzgas, I. Dailydė, J. Lideika, 
J. Bielskis, F. Kupstys ir P. Adomaitis, po 
3 šil. K. Jonelynas ir V. Jurevičius, 2 šil. 
P. Kaminskas ir po 1.6 šil. P. Gevers ir J. 
Jonkaitis.

baltų 
gruo-

tautų

(gaidos,

vadovy- 
burmis-

Lapkričio 30 d. Freiburge buvo atidary
ta Baltų Draugijos suorganizuotos 
„Kultūros Dienos“, kurios truko iki 
džio 9 d. 

įvedamąją paskaitą apie baltų
muziką lapkričio 30 d. skaitė muzikas Dr. 
H. J. Datimen iš Stuttgarto. Paskaita įvy
ko Badeno valstybinės aukštosios muzi
kos mokyklos (Hochschule fuer Musik) iš 
kilmių salėje. Prelegentas, surinkęs gau
sią medžiagą apie pabaltiečių muziką, sa
vo išvadžiojimus pailiustravo būdingais 
baltų muzikos pavyzdžiais. Beje, Dr. 
Dahmeno iniciatyva Stuttgarto radio stu
dija, kurioje jis dirba .yra sudariusi tur
tingą baltų muzikos archyvą 
plokštelės. įgrotos juostos ir t.t.).

Gruodžio 1 d. Baltų Draugijos 
bę priėmė Freiburgo vyriausias
tras, kuris buvo „Kultūros Dienų“ garbės 
pirmininkas. Tos pat dienos vakarą istori 
nėję „pirklių rūmų“ (Kaufhaus) salėje 
įvyko baltų muzikos koncertas. Jį išpildė 
latvių pianistas J. Pawassar, estų tenoras 
N. Peld ir Freiburgo muzikos mokyklos 
mišrus choras, vadovaujamas prof. H. 
Froitzheimo. Iš lietuvių muzikos pianistas 
paskambino VI. Jakubėno rapsodiją Nr. 
1 (fis-moll), o choras padainavo Viktoro 
Banaičio harmonizuotą liaudies dainą.

Gruodžio 6 d. buvo atidaryta paroda, 
kuri vyko miesto rotušės salėje. Paroda 
apima lietuvių grafiką ir baltų žemėla
pius iš penkių šimtmečių laikotarpio. Dalį 
žemėlapių yra surinkęs lietuvis meno kri
tikas Dr. P. Rėklaitis; likusi kolekcija su
daryta Latvijos vokiečio O. Bongo, kuris 
vadovauja Pabaltijo knygų ir fotografijų 
centriniam archyvui, apimančiam kelias 
dešimtis tūkstančių pavadinimų.

Baltų „Kultūros Dienos“ susilaukė tiek 
visuomenėj, tiek vietinėje spaudoje palan 
kaus atgarsio ir, be abejojimo, žymiai pri 
sidėjo prie pabaltiečių vardo išgarsinimo 
Freiburge, kuris žymus Badeno valstybės 
mokslo, kultūros, įvairių verslų ir turiz
mo centras.

Freiburge surengtos pabaltiečių „Kultu 
ros Dienos“ buvo jau devinta iš eilės bal
tų dvasinės kūrybos demonstracija Vaka
rų Vokietijoje. Pirmosios „Kultūros Die
nos“ buvo surengtos 1956 m. kovo mėnesį 
Stuttgarte. po to sekė 1957 m. spalio mėn. 
Bremenas, 1958 m. gruodžio m. Wuerz- 
burgas, 1959 m. gegužės mėn. Muensteris,
1960 m. rugsėjo mėn. Bad Oeynhausen,
1961 m. sausio mėn. Ludwigsburgas, 1961 
m. lapkričio mėn. Bielefeldas ir 1962 m. 
gegužės mėn. Luebeckas. Jeigu aplinky
bės leis, ateityje ketinama tokias „Kultū
ros Dienas“ suruošti Šveicarijoje ir Vaka
rų Berlyne.

Be „Kultūros Dienų“, kurios trunka 
tarp keturių ir 10 dienų, Baltų Draugija 
nuo savo įsisteigimo 1954 metais iki šiol 
dar suorganizavo 17 specialių parengimų, 
kaip antai: baltų poezijos vakarų, dailinin 
kų parodų, baltų tremties parodų ir t.t. 
Du kartus (Muenchene ir Hamburge) įvy
ko Čiurlioniui paminėti vakarai, buvo su
rengtos kelios Paryžiuje gyvenančio lietu 
vio dailininko Prano Gailiaus parodos 
ir t.t.

Lietuvių sekcija Baltų Draugijoje turi, 
laimei, du muzikus — Dr. Dahmeną ir 
Muenchene gyvenantį žurnalistą Valterį 
Banaitį, kurie yra didžiai nusipelnę pabal 
tlečių muzikai išgarsinti Vakarų Vokieti
joje. Paaukodami tam darbui nuo tiesiogi 

j nio darbo atliekamą laisvą laiką ir skirda 
mi net savo asmeninius finansinius ištek
lius. abu muzikai yra atlikę didžiulį dar
bą, per Baltų Draugijos rengiamas „Kul
tūros Dienas“ supažindindami vokiečių 
visuomenę su pabaltiečių muzika ir kito
mis šių tautų kūrybos apraiškomis. Lygiu 
būdu prie „Kultūros Dienų“ pasisekimo iš 
lietuvių daug yra prisidėjęs meno kritikas 
Dr. P. Rėklaitis.

Lietuvių sekcijai iš vokiečių pusės pir
mininkauja muzikas Dr. H. J. Dahmen, o 
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KALĖDŲ EGLUTĖ VAIKAMS
Kalėdų Eglutė bus rengiama Klubo 

Įėję sausio 5 d., šeštadienį, 5 v.p.p.
Atvyks Kalėdų Senelis ir įteiks dovanė

les visiems vaikučiams.
Tėveliai prašomi užregistruoti 

čius Klube iki sausio 1 d.
Vyties Klubo Valdyba

Vaikų Eglutė
1963 m. sausio 12 d., šeštadienį, 

p.p., Manchesterio Liet. Soc. Klubo 
pose rengiama

Vaikų Eglutė.
Programą išpildys Manchesterio skau

tai ir Sekmadieninės mokyklos mokiniai. 
Kalėdų senelis eglutės metu visus vaiku
čius apdalys dovanėlėmis. Po eglutės vai
kučiai bus pavaišinti arbatėle.

Kviečiami atsilankyti visi, ypač tėvai 
su mažaisiais.

Į Maironio gimimo šimto metų sukak
ties minėjimą Memmingene (Vokietijoje) 
susirinko ne tik nemažas 
vių, bet atsilankė ir kitų 
gyventojų: latvių, estų, 
Maironio gyvenimą ir jo 
lietuviškai St. Vykintas,
vokiškai paskaitos santrauką. Maironį 
prelegentas apibūdino kaip ryškiausią lie
tuvių literatūros romantiką. Daugybei 
Maironio jausmingų ir skambių eilėraščių 
kompozitoriai parašė muziką, ir tuo būdu 
buvo sukurta daug dainų ir giesmių, ku
rių daugelis ir iki šiai dienai tebėra labai 
populiarios ir reikšmingos.

Po paskaitos vietos jaunimas ir vargo 
mokykla padeklamavo Maironio eilėraš
čių ir pašoko tautinių šokių.

Paskutinėje minėjimo dalyje teko pasi
klausyti chorinių dainų Maironio žo
džiams. „Darnos“ choras, vadovaujamas 
M. Budriūno, padainavo Juozo Naujalio 
komponuotas: Už Raseinių, Jaunimo gies
mė, Lietuvos grožybės, Burtai. Šiose dai
nose poezijos ir muzikos romantiškumas, 
atrodo, tobulai susiliejo. Užbaigai choras 
padainavo efektingą Juozo Žilevičiaus 
kompoziciją pagal liaudies dainą „Pasa
kyk, mergele“.

.Darnos“ choras pasirodė šį kartą sceno 
je žymiai pakeistos sudėties: J chorą Įsijun 
gė didesnis būrelis jaunų mergaičių ir jau 
nuolių ir tuo būdu papildė vis retėjančias 
vyresniųjų dainininkų eiles. Jaunieji, at
rodo, jau neblogai įsiderino į kolektyvą, ir 
choras pasireiškė savo įprastu geru lygiu.

B. R. — (ELI)

Sėdi iš .kairės į dešinę: M. Fiinderytė (prieš dvejus metus atvykusi iš Lietuvos), 
J. Gražulytė. A. Janulytė, mokytojas Fr. Skėrys, L. Bajerytė (prieš 3 m. atvykusi iš 
Lietuvos), R. Smigelskytė ir E. Ra.jauskai tė. Stovi iš kairės į dešinę: R. Steinba- 
chaltė, V. Kasparaitytė (prieš 2 metus iš Lietuvos), A. Pačkevičius (prieš 3 metus 
atvykęs iš Lietuvos), A. Klimaitis, A. Gailius, P. Buracas. A. Juodzevičius, S. 
Tumėnas ir S. Veršelis,

ma medžiaga apie pabaltiečių kultūrinį 
gyvenimą, bet. greta to, nagrinėjamos ir 
kitokios Pabaltijo temos.

Lapkričio 23-25 dd. Koenigsstein, ties

iš lietuvių tos sekcijos pirmininkas yra 
Dr. A. Gerutis. Draugijos generalinis sek
retorius yra Estijos vokietis A. Gruen- 
baum, kuriam priklauso didžiausias nuo
pelnas, kad Baltų Draugija gali atlikti to- Frankfurtu, Baltų Draugija surengė savo 
kio plataus užmojo kultūrinį darbą Vaka- „Darbo Dienas“, kurių vedamoji mintis 
rų Vokietijoje. buvo išdiskutuoti vakarietiškas įtakas

Deja, palyginus su latviais, lietuvių Maskvos valdomoje Baltijos erdvėje. To- 
sekcija narių skaičiumi yra pati negau- kių suvažiavimų metu svarstomos aktua- 
siausioji, todėl būtų pageidaujama, kad 
daugiau lietuvių įstotų į Baltų Draugiją. 
Nėra būtina, kad nariai nuolat gyventų 
Vakarų Vokietijoje. Pvz., nemaža Švedijo 
je gyvenančių estų yra įsirašę draugijos 
nariais.

Draugijos generalinis sekretorius yra 
Adam Gruenbaum, kurio adresas: Muen- 
chen-Pasing. Graefstr. 72.

Tenka dar pažymėti, kad Baltų Draugi
ja leidžia savo leidinį „Mitteilungen aus 
baltischen Leben“, kuris išeina 3-4 kartus 
per metus. Ligšiol jau išėjo 39 numeriai. 
Šiame žurnalo formato leidinyje pateikia-

lios problemos su Pabaltijo kraštų išlais
vinimu. Pereito suvažiavimo proga buvo 
išklausyti keli referatai ir apie būklę da
bartinėje Lenkijoje.

Nutarta plačiai paminėti 1863 metų su
kilimo prieš rusus 100 metų sukaktį, be to, 
specialiai pabrėžti lietuvių įnašą, steigiant 
Unitų Bažnyčią.

Baltų Draugijos valdybai pavesta kreip 
tis į vokiečių įstaigas, kad iš Vakarų Vo
kietijos būtų pradėtos radio emisijos lie
tuvių, latvių ir estų kalbomis. Neseniai iš 
Vokietijos imta siuntinėti žinias rusų ir 
lenkų kalbomis. A. G.

NAUJOJI ZELANDIJA

GAUSIAI LANKOMA SOVIETŲ
IMPERIALIZMO PARODA

N. ZELANDIJOJE

RADIJO BANGOS NAFTAI PAŠILDYTI
Iš žemės gelmių būtų galima išgauti žy

miai daugiau naftos, sumažinus jos klam
pumą. Bet tam reikia žemės gelmėse esan 
čią naftą pašildyti. Pastaruoju metu viena 
JAV firma (Raytheon) konstruoja apara
tūrą, veikiančią labai trumpomis radijo 
bangomis — mikrobangomis. Ši aparatūra 
bus panaudota naftai pašildyti naftinguo
se sluoksniuose.

Siauras mikrobangų energijos spindu
lys, nukreiptas į gręžinį, sumažina naftos 
klampumą ir leidžia ją išsiurbti į pavir
šių. Geologai teigia, kad pakanka apie grę 
žinį per tris ketvirčius metro padidinti 
naftos temperatūrą bent 11 C ir jau gali
ma pakelti naftą.

Artimiausiu metu Montanos valstijoje 
į 1000 m gylio gręžinį bus nuleistas įrengi 
nys mikrobangoms išspinduliuoti, šio 
įrenginio ilgis 6 m, skersmuo — 15 cm. 
Įrenginio generatoriaus galingumas — 5 
— 10 kilovatų.

Manoma, kad naujas būdas galės padi
dinti naftos gamybą bent 7 kartus.

Pavergtųjų Europos Tautų fotografinė 
Sovietų imperializmo paroda Christ
church mieste sutraukė rekordinį skaičių 
lankytojų (per 4200) ir sukėlė ilgiausią 
virtinę laikraštinių ginčų „The Press“ 
dienraščio skiltyse.

Christchurch (trečiame didumu Naujo
sios Zelandijos mieste) parodai rengti bu
vo sudarytas specialus komitetas iš pabal 
tiečių, vengrų, lenkų, jugoslavų ir kitų, 
jam vadovavo jugoslavas V. Hunter. Šią 
parodą Naujoje Zelandijoje globoja N.Z. 
Baltų Klubas, o prieš tai ji buvo rodyta 
Aucklande ir Wellingtone.

Paroda tęsėsi keturias dienas, nuo spa
lio 31 d. iki lapkričio 3 d., Durham gatvės 
meno patalpose, dėl kurių išnuomojimo iš 
Canterbury Meno Draugijos atsistatydino 
jos vicepirmininkas, pareikšdamas, kad 
paroda neturi nieko bendra su menu ir 
yra visiškai negatyvi (sic!).

Parodą atidarė Christchurch miesto bur 
mistras G. Manning. Jis pasakė: „Iš šių 
nuotraukų jūs matote, kas atsitinka, kai 
politinės ir socialinės žmonių laisvės bū
na užgniaužtos“. Kitomis d:enomis kalbė
jo Canterbury Universiteto profesorius 
Garrett, parlamentaras Walker ir prof są
jungininkas Newman. Po paskaitų buvo 
rodomos apžvalginės filmos.

Po atidarymo dienos abu miesto dien
raščiai išsispausdino po didesnę parodos 
nuotrauką, trumpai aprašydami parodos 
turinį, tarp kita ko pažymėdami sovietų 
įvykdytas žudynes 1941 metais Lietuvoje. 
Sekančiomis dienomis laikraščiai išsi
spausdino daugiau žinių apie parodos 
eigą.

Antrąjį vakarą, kalbant prof. Garrett 
apie sovietų žiaurumus ir komunistų par- 
t;jos diktatūrą, 'vienas žmogus pradėjo 
įsiterpti. Kalbėtojas nurodė, kad bus gali
ma klausinėti vėliau, bet tas nesiliovė. 
Jis buvo dar kelis kartus perspėtas. Pa
galiau žmonės, pradėjus jam vėl triukš
mauti, išnešė jį lauk. Dėl to prasidėjo laik 
raštinė laiškų kova. Išmestasis teigė, kad 
jis atėjo vien tik pasaulinės taikos sume
timais, ir skundėsi, kad jis buvo išmestas 
ir dargi sumuštas. Tuoj susirado žmonių, 
kurie šoko išmestąjį ginti, reikšdami pasi 
piktinimą, kad demokratiniame krašte pi
liečiui buvo paneigta žodžio laisvė. To
liau jie rašinėjo, kad ši paroda tik sukelia 
žmonių neapykantą ir nepasitarnauja 
„pasaulinei taikai“. Kiti, priešingai, reiš
kė padėką parodos rengėjams, parodžiu- raidę, 
siems sovietų apgaulę ir žiaurumą. Jie Valdžios pareigūnai tikrina, ar žmonės 
pritarė, kad triukšmadaris buvo išmestas išmoko pamokas. Pavydžiui, jeigu kas už- 
(jis buvo zelandietis, ir jį išmetė patys ze 
landiečiai), nes jis to nusipelnė. Ta proga

NEPAPRASTAS JAUTRUMAS
Gyvūnų jutimo organai yra žymiai 

jautresni, negu žmogaus.
Kad žmogus pajustų cukrų vandens 

stiklinėje, reikia į stiklinę įmesti visą gra
mą cukraus, žuvis šį cukrų pajus ištirpin
tą 20 litrų, musė — 40 litrų, 
šį cukraus gramą, ištirpintą 
tuose litrų vandens.

o bitė pajus 
trijuose šim-

KASDIEN PO VIENĄ RAIDĘ
1962 metų pradžioje vienoje Maroko 

provincijoje buvo įvestas naujas labai 
įdomus potvarkis. Tas potvarkis buvo 
įvestas tiktai vienoje nuošalioje provinci
joje — Beni Mėliai. Tenai gyvena dau
giausia tiktai aviganiai. Tas potvarkis 
taikomas apie 50.000 žmonių, ir rengėjai 
tikisi, kad jis turės gero pasisekimo. Jie 
nori žmones per radiją išmokyti arabiškai 
skaityti ir rašyti. Tam reikalui 1064 mo
kytojai toje provincijoje turi transisto- 
rius-radio priimtuvus, ir jie kas rytą su 
savo „mokiniais“ priima iš Beni Mėliai 
miesto per radiją siųstąsias pamokas. Va
kare, jau be radijo, jie kartoja tą pamo
ką. Pačiam Beni Mėliai mieste 
gyventojai lanko tas pamokas, 
krautuvės, įmonės ir įstaigos 
18 vai. ir „mokiniai“ skuba į
kurios būna 67 klasėse. O tūkstančiuose 
tokių klasių visoje provincijoje sueina 
aviganiai ir žemdirbiai irgi tokioms pat 
pamokoms. Kasdien mokomasi tik po vie-

beveik visi 
todėl visos 
uždaromos 

pamokas,

eina į paštą nusipirkti pašto ženklų, tai 
pašto valdininkas pirmiau patikrina, ar 

ir Jsendrai apie parodą buvo išspausdinta ^as P'rkėjas žino jau „šios dienos raidę“, 
daugiau ka-p dvidešimt laiškų ir arti de- 'r žmogus turi tą raidę jam parašyti. Ju- 
šimt straipsnių.

Zelandijoje parodą aplankė devyni tūks 
tančiai lankytojų, jos tikslas buvo paro
dyti ir išryškinti sovietų Rusijos imperia
lizmą, tarptaut;nius nusikaltimus, žmo
gaus teisių paglemžimą, perspėti laisvuo
sius kraštus ir atkreipti dėmesį 
pavergtąsias Rytų ir Centrinės 
tautas.

dėjimo policininkai irgi tikrina „moki
nius“.

Jeigu toks metodas turės pasisekimo, 
tai rengėjai neri pamėginti tokią tvarką 
įvesti ir kitose krašto srityse.

V. čekauskienė

KITOS ŽINIOS

į sovietų
Europos

kurioje
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Aucklando Meno Galerijoje, 
vyksta rinktinė Naujosios Zelandijos ta
pytojų ir skulptorių metinė paroda, daly
vauja ir lietuvis dailininkas R. Gopss su 
trim temperos darbais. Paroda vėliau bus adresas: 
rodoma kituose didesniuose krašto cent
ruose. R. Gopas lektoriauja Canterbury 
universiteto meno mokykloje ir yra mėgia Bendrovė. Leidimo 'Tarybą sudaro 
rnss studentų kaip gabus lektorius ir ta- d.B.L.S. Valdyba ir Europos Liet, 
pytojas. Bendruomenių pirmininkai.

n.z.l.b. Aucklando Apylinkės Vaidyba Redakcija rankraščius taiso ir 
praeitą savaitę surengė specialų vakarą trumpina savo nuožiūra.
lietuviams Aucklando Karo Muziejaus Prenumeratos kaina: metams 
planetariume. Malonus aiškintojas, žino- 40 Šil., 6 mėn. 22 Šil., atskiras nr. 1 
damas mūsų jausmus, pradėjo nuo Lietu- šil.; dolerio kraštuose — 6 doleriai 
vos padangės ir Grigo ratų... G. P. metams; Vokietijoje — DM 22,
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