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REIKIA LAUKTI PROGOS Europos ir Amerikos spaudos nuotrupos

Dar prieš dešimtmetį mes vylėmės iog 
stoZv31 Yakarai r0(5ys dau® didesnį dėme 
sj pavergtiesiems išlaisvinti, šiandien ma- 

kad mūsų lūkesčiai nepasiteisino. Su 
pasibaisėjimu turime konstatuoti, jog kai 
kuriais atvejais įvykiai pakrypo tiesiog 
priešinga kryptimi: ne tik kad sovietų pa
vergtieji nesulaukia laisvės, bet komunisti 
nė vergija vis labiau graso ir laisvėje gyve 
nantiems, bent kai kuriuose ruožuose

Eisenhowerio ir Chruščiovo medaus 
mėnesių vaisiai

Prasidėjus neįprastai, sachariniškai sal
džiai draugystei tarp Chruščiovo ir Eisen
howerio, Vakarų pasaulio masėse su pa
grįstu rūpesčiu buvo statomas klausimas: 
kas dabar bus, kuo visa tai baigsis? Toji 
draugystė aukščiausią savo viršūnę pasie
kė 1959 m. Chruščiovui besilankant JA 
Valstybėse ir vedant pasitarimus Camp 
Davido buveinėje. Iki to laiko vyravo įsiti
kinimas, kad Vakarai nesutinka su esamą
ja padėtimi, ypač Europoje — Vokietijoje. 
Vyravo įsitikinimas, kad Vakarai, Fed. Vo 
kietijos Respublikai veržliai reikalaujant, 
deda pastangas siekti visos Vokietijos susi 
jungimo laisvų rinkimų pagalba, ir kartu 
visiškai išlaisvinti Berlyną. Susidarydavo 
įspūdis, jog Vakarai Europoje vis dar tebe 
siekia pakeisti status quo sovietų nenau
dai.

Tačiau jau Camp Davido pasitarimų me 
tu ir vėliau, besireiškiant tų pasitarimų 
dvasiai tolimesniuose politiniuose santy
kiuose, buvo spėliojama, jog JA Valstybės 
padarė Sov. Sąjungai nuolaidas, sutikda- 
mos su status quo — to laiko esamąja pa
dėtimi. Buvo manoma, kad tokias nuolai
das Amerika padarė tikėdama tuo būdu su 
laikyti Maskvos spaudimą Berlyne, kurį 
Chruščiovas ultimatyviai pradėjo 1958 m. 
pabaigoje. Deja, tuo laiku tokius spėlioji
mus tikrovė buvo jau žymiai prašokusi 
dar nepalankesne prasme. Iš tikro su sta
tus quo Vakarai jau buvo sutikę 1955 m. 
Ženevoje, sudarydami koegzistencijos su
tartį. Vėliau Vakarų nuolaidos sovietams 
buvo tiek toli pažengusios, kad status quo 
išlaikymas sudarė rūpestį jau ne sovie
tams, bet Vakarų pasauliui. Ir šiuo momen 
tu šis klausimas kelia didžiausią nerimą.

Kokie pasikeitimai įvyko per pastaruosius 
keleris metus?

* ' Visų pirma čia, tur būt, reikia paminėti, 
kad beveik visiškai nutilo kalbos apie vi
sos Vokietijos sujungimą. Vis labiau išryš
kėja, kad Vokietijos susijungimu neužinte 
resuotos yra ne tik S. S-ga, bet ir beveik 
visos Vakarų valstybės, V. Vokietijos są
jungininkės. To priežastys yra supranta
mos. Kol Vokietija po karo dar skendo 
griuvėsiuose ir skurde, tai daugelis Vak. 
Valstybių nuoširdžiai norėjo Vokietijos su 
sijungimo. Bet dabar, V. Vokietijai tapus

NAUJAS ŽEMĖS ŪKIO PLANAS
PABALTIJUI. BALTGUDIJAI

(E) Kovo 17 d. N. Chruščiovas pasiūlė 
Sovietų Sąjungos kom. partijos CK-tui pri 
imti naują žemės ūkio planą — šiaurės-va 
karų sritims ir Lietuvai. Pagal tą planą 
gyvulininkystės ūkio sritimis numatomos 
paversti Pabaltijo respublikos — Lietuva, 
Latvija ir Estija, be to, Baltgudija ir šiau- 
rės-vakarų Rusijos Fed. Respublikos sri- 

I tys. Viešai paskelbtame Chruščiovo laiške 
nurodyta: „ten mes galime pigiai pagamin 

- ti mėsą ir pieną“.
Pagal Chruščiovą, tose srityse pastaruo

ju metu atsiradę „vertingų pašarų“ ir tai 
pateisina to žemės ūkio pertvarkymą. Per 

I einant grynai į gyvulininkystės ūkį, ateity 
| je, teigia Chruščiovas, tose srityse valsty- 
' bė atsisakytų supirkinėti javus. Šie būtų 
į auginami tik savo reikalams. Dar propa

guodamas kukurūzų auginimą, Kremliaus 
’ valdovas griebėsi „turtingiausio kapitalis 
| tinio krašto“ — JAV-bių patyrimo. Esą, 
| amerikiečiai labai pamėgę maitintis kuku 
į rūzų dribsniais (cornflakes) ir čia juos 
| reikėtų pasekti.

Taigi, Chruščiovas blaškosi žemės ūkio 
E politikoje, kaip nusigyvenęs ūkininkas, 
t Jau ne pirmas kartas Lietuva ir kiti Pabal 
I tijo kraštai verčiami daryti staigius posū

kius. Tai paliudija grūdinių kultūrų vals- 
I tybinės paruošos ir prievolės.

Nuo 1949 iki 1953 m. vidutiniškai per 
|s metus iš Lietuvos grūdų buvo išreikalau- 
|| jama iki 143.000 to, o 1953 m. — 72.000 to. 
| Anuomet buvo nustatyta padidinti gyvuli- 
I ninkystės produktų gamybą.

Jau 1958 m. grūdų buvo išreikalauta 9 
I tūkst. to, 1959 m. — 2,8 tūkst. to, o 1960 
į — 1,5 tūkst. to. Staiga pats Chruščiovas 
I Lietuvai paskyrė tokias prievoles: 1961 m.

65 tūkst. to (buvo gauta 68 tūkst. to), 
o 1962 m. toji prievolė jau siekė 105 tūkst. 

į to. Dabar susiduriame vėl su naujais pa- 
: tvarkymais.

KAS NORI IŠLAIKYTI STATUS QUO?

MEČYS MUSTEIKIS

ūkine galybe bei didele politine jėga, ir 
Vakarų valstybės nesuinteresuotos dar di
desniu Vokietijos sustiprėjimu, nees savo 
jėga Vokietija užgožtų kitas valstybes ir 
sudarytų naujų rūpesčių. To ypač prisibi
jo Anglija, bet panašiai galvoja net ir 
Prancūzija, nors to garsiai ir nepasako. 
Manding, V. Vokietijos vyriausybės žmo
nėms šį klausimą iškeliant tarptautiniame 
forume. V. valstybių politikai pripažįsta, 
kad ir Rytų Vokietijoje turėtų būti leista 
apsispręsti žmonėms laisvais rinkimais. 
Bet tuo viskas ir baigiasi; S. S-gai Vak. 
valstybės, net Amerika, šių reikalavimų 
pastaruoju laiku jau nestato. Aptilo net ir 
pati V. Vokietija, nes iškyla aštresnis klau 
simas: sovietų grėsmė sudaryti separatinę 
„taikos sutartį“ su Rytų Vokietija, kas 
reikštų jau neatšaukiamą Vokietijos su
skaldymą į dvi legalizuotas Vokietijos vals 
tybes. Todėl vokiečiai norėtų išlaikyti 
bent dabartinę padėtį, tik nežinia, kiek il
gai tai pavyks. Jei S. S-ga iki šiol to nepa
darė, tai tik todėl, kad delsimu tikisi dau
giau nuolaidų išsilygti. Be to, uždelsti so
vietus privertė ir Kubos krizė.

Kitados vokiečiai dar daug kalbėdavo 
apie* rytinių Vokietijos sienų pakeitimą, 
ypač dėl sričių, kurios šiuo metu yra pri
skirtos Lenkijai. Bet prieš pora metų, net 
didžiausiam Vokietijos draugui gen. de 
Gaulle pareiškus, jog Vokietijos dabarti
nės sienos neturėtų būti daugiau keičia
mos, V. Vokietijos politikai šio klausimo 
jau beveik nedrįsta kelti iš viso.

Tačiau didžiausi pasikeitimai įvyko Ber 
lyne. Tuoj po karo visas Berlynas turėjo 
vadinamąjį keturių didžiųjų statusą. Svar 
besni nutarimai Berlyne galėjo būti daro
mi tik keturių didžiųjų kariniams komen
dantams bendrai sutarus. Bet sovietai il
gainiui pradėjo šio keturių statuso Rytų 
Berlyne visiškai nepaisyti ir vienašališkai 
padarė labai stambius pakeitimus:

1. R. Berlyną perdavė visiškai R. Vokie
tijos marionetinės Maskvos vyriausybės 
administracijai, neprileisdami laisvų rinki 
mų ir R. Berlyne (kai Vak. Berlynas ir 
šiandien nepriklauso Fed. Vokietijai, o vai 
dosi savarankiškai, kaip pradžioje valdėsi 
ir visas Berlynas); net sau patiems pri
klausančią karinę kontrolę sovietai „per
davė“ R. Vokietijos vokiečiams. Amerikie
čių, anglų ir prancūzų karinius vienetus, 
atvykstančius į R. Berlyną, dabar kontro
liuoja ne sovietai, bet Rytų Zonos vokie
čių policija;

2. Sovietai pastatė mūro sieną aplink Va 
karų Berlyną, tuo visiškai sustabdydami 
laisvą susisiekimą tarp Berlyno gyventojų;

3. R. Vokietijos vokiečiams sovietai per 
davė beveik visą kontrolę susisiekimui 
tarp V. Vokietijos ir V. Berlyno tvarkyti, 
grasydami šią kontrolę tokia pat forma 
užkrauti net sąjungininkų karinėms pajė
goms, susisiekimui oru ir t.t.

Šalia to, sovietai po savo 1958 m. ultima
tumo reikalauja atitraukti iš V. Berlyno 
Vakarų karines pajėgas arba jas pavesti 
Jungt. Tautų priklausomybei ir t.t., kas 
faktiškai reikštų visišką V. Berlyno prara 
dimą. Kaip matome, iš viso Berlyno paliko 
jau tik Vak. Berlyno problema.

šitokią padėti turint, galima suprasti 
kancl. Adenauerio pareiškimą Amerikoje, 
kai jis paskutinį kartą 1962 m. lapkričio 
mėn. lankėsi Vašingtone pas prez. Kenne- 
dį. Tuomet jis pageidavo, kad derybos dėl 
Berlyno būtų atidėtos juo toliau, nes, esą, 
geriau dabartinė padėtis, kaip kad tokia, 
kokia galėtų būti po pasitarimų. Adenaue- 
ris tai pasakė dėl to, jog prisibijo dar di
desnių Vašingtono nuolaidų Berlyne.

Kituose sektoriuose taip pat yra nemalo 
nių status quo pasikeitimų Vakarų nenau
dai. Pvz., Jugoslavija jau visai atvirai per 
ėjo į Maskvos lagerį. Kubos status quo pa
sikeitimo atvejis taipgi labai aiškus ir gra 
so panašiu laisvės atėmimu daugeliui Pie
tų Amerikos valstybių.
Ar pavergtieji jau nurašyti į nuostolius?

Esant šitokiai padėčiai, su pasibaisėji
mu tenka iškelti klausimą, o kaip yra su 
pavergtaisiais kraštais? Ar juos Vakarai 
jau visiškai „nurašė į nuostolius“? Vengri
jos sukilimą likvidavus, pavergtųjų kraš
tų likimas, bent artimiausioje ateityje, iš 
tikrųjų nekelia jokio optimizmo. Neišsiski 
ria iš to nė pavergtosios Lietuvos klausi
mas. Nėra mums jokio reikalo šitokią pa
dėtį slėpti patiems nuo savęs — tuo nieko 
nepakeisime. Jei jau tiek rūpesčio Vaka
rams teikia bent dabartinio status quo iš
laikymas, tai ką jau bekalbėti apie seniai 
sovietų pavergtuosius kraštus!

Vak. Vokietijos parlamente dar nelabai 
seniai krikščioniškosios partijos per užsie
nio politikos debatus vis paminėdavo sovie 
tų okupuotus kraštus, jų tarpe ir Lietuvą. 
Bet jau keleri metai tie balsai visiškai ap

tilo, Jau ir vokiečiai tesirūpina daugiau 
tik savo kailiu, ypač vengdami liesti kraš
tus, kurie yra įjungti į Sov. S-gą. Neseniai 
Vak. Vokietijoje pradėjo veikti radijo sto
tis, pavadinta „Deutsche Welle“. Jos pa
grindinis tikslas — atremti komunistų 
propagandą, sklindančią iš už geležinės 
uždangos. Stotyje yra suteiktos radijo va
landėlės Rytų Vokietijai, lenkams, čekoslo- 
vakams, vengrams ir kitiems, bet neduoda 
balso Pabaltijo kraštams, jų tarpe ir Lie
tuvai. Tuo būdu mums daroma didelė 
skriauda, bet tai yra aiški „naujos linijos“ 
pasėka — neerzinti tiesiogiai Sov. S-gos.

Tačiau ir šitokioje padėtyje būdami mes 
neturime prarasti vilties, nes, praradus ją, 
tektų ir viską prarasti. Atominio karo mes 
taip pat nenorime! Tačiau ginklavimasis 
vyksta ir toliau ir įgauna vis aštresnes for 
mas. Tai leidžia daryti įvairias prielaidas. 
Mes nemanome, kad JA Valstybės nuola
tos sovietams nuolaidžiaus. Vieną kartą ir 
nenorom bus prieita tam tikra riba, kaip 
jau buvo prieita Kubos krizės metu. Gali 
būt, kad tuomet, kai pasijus esančios pa
kankamai apsiginklavusios, JA Valstybės 
pereis į ofenzyvinę politiką ir daug ką pa
sieks be karo. Kas žino, gal tuomet iškils 
lemiama forma ir sovietų pavergtųjų kraš
tų problema. Kiekvienu atveju, mums ne
valia pulti į desperaciją, reikia būti tarpu
savy vieningiems ir kiekviena proga kelti 
ir judinti pavergtosios Lietuvos klausimą 
tarptautiniame forume, kad pavergtųjų li
kimas pasaulyje nebūtų užmirštas.

(ELI)

Už šnipinėjimą nuteistas sovietų 
pulkininkas

(E) Kovo 19 d. „Izvestijų“ pranešime už 
šnipinėjimą amerikiečių žvalgybai teistas 
sovietų pulkininkas pasisakęs užsitarna
vęs „didžiausią bausmę“. Nenurodęs, koks 
bylos nuosprendis, Maskvos dienraštis pri
dūrė, kad „purvino gyvenimo pabaigoje 
kulka nesanti bausmė, bet — pasigailėji
mas“. Nuteistas pulkininkas gavęs pinigų 
ir nurodymų iš buv. vėliau sovietų išpra
šyto amerikiečių ambasados tarnautojo 
Russell A. Langelle.

r gępAp/os DIENOS -|
SUSIDŪRIMAS SU POLICIJA

Kovo 26 d. iš įvairių D. Britanijos vietų 
suvažiavę apie 7000 bedarbių ir profsąjun- 
gininkų suruošė demonstracijas.

Kai demonstrantai paskui susirinko prie 
parlamento, policija nebesitikėjo atlaikyti 
besiveržiančių į rūmus. Buvo iškviesta rai 
toji policija, ir tada demonstracijos išvirto 
į riaušes.

KAIP STALINAS TVARKĖSI
Nors nustalinimas vykdomas labai lėtai, 

bet jo piktadarybės palaipsniui skelbia
mos.

Žurnalas „Ogoniok“, pvz., paskelbė, kad 
pats Stalinas įsakė be jokių „teismų“ su
šaudyti maršalo Tuchačevskio nusenusią 
motiną, seserį ir du brolius. Kitos trys se
serys buvo išsiųstos į darbo stovyklas. Mar 
šalo duktė buvo išsiųsta tada, kai sulaukė 
16 m. amžiaus.

Maršalas 1937 m. buvo „nuteistas“ su
šaudyti, kai naciai per Čekoslovakijos 
prez. Benešą perdavė Stalinui suklastotą 
dokumentą apie aukštuosius sovietų ka
riuomenės vadus, kad jie yra suokalbi
ninkai.

CASTRO ATSIPRAŠO
Castro sovietiniai 2 lėktuvai apšaudė 

amerikiečių prekinį laivą, kuris plaukė 
tarptautiniais vandenimis, apie 20 mylių 
nuo Kubos pakrantės.

Kubos vyriausybė atsiprašė, tvirtinda
ma, kad šaudyta buvo per klaidą. Bet ame 
rikiečiai dar reikalauja smulkesnių paaiš
kinimų.

PERTVARKYMAI GELEŽINKELIUOSE
Dr. Beechingo vadovaujama komisija pa 

ruošė projektą, kaip pertvarkyti Britanijos 
geležinkelius, kad jie būtų modernesni ir 
apsimokėtų.

Iš 17.800 mylių geležinkelių keleivių su
sisiekimui nebebūtų naudojama 5000 my
lių. Iš 4.709 stočių numatoma uždaryti 
2.363. Taip pat nebeveiktų kai kurios susto 
jimo vietos, lygiagretės linijos, vasarą 
penktadieniais ir šeštadieniais visos vietos 
būtų rezervuotos. Didžiuosiuose miestuose 
autobusų judėjimas būtų suderintas su 
traukinių išėjimo laiku.

Projektas turėtų būti įgyvendintas per 
3 metus. Dabar geležinkeliai duoda kasmet 
apie 150 mil. svarų nuostolių.

Biznio
Iki šiol Vakarų Vokietija pristatinėjo 

sovietams reikalingus skystajam kurui į 
vakarus perduoti plieno vamzdžius. Dabar 
Amerikos spaudžiama Vokietija pasiryžusi 
tokių vamzdžių nebetiekti. Bet jos vietą 
ruošiasi užimti D. Britanija. Dėl tų dalykų 
įvairiaip pasisako Vakarų spauda. Saky
sim, pačių britų spauda gina savo vyriau
sybės nusistatymą pristatinėti tokius vamz 
džius ir net už skystąjį kurą statyti sovie
tams laivus. Jų „The Observer“ rašo:

„Nedaug yra tokių dalykų, kurie duotų 
tiek pagrindo veidmainiauti ir apsimetinė
ti, kaip Rytų-Vakarų prekyba. Amerikos 
spaudžiama, vyriausybė vis dėlto laikosi 
savo nusistatymo gabenti Sov. Sąjungai di 
delio skersmens plieninius vamzdžius. Bri
tanija neremia NATO siūlymo drausti tų 
dalykų išvežimą ir pasilieka sau laisvę elg 
tis kaip tinkama. Niekas rimtai nekelia 
klausimo, kad draudimas duoti tokius 
vamzdžius neleistų Rusijai aprūpinti skys
tuoju kuru savo armijos divizijas Rytų Vo 
kietijoje, o kuo mažiausiai tuo tiki Vakarų 
vokiečiai, kurie pardavė rusams jau be
veik du trečdalius tų jiems reikalingų 
vamzdžių. Tačiau čia esama daug platesnės 
prasmės klausimo. Jungtinių Valstybių po 
žiūrįs dėl prekybos su Rusija nepasitenki
na vien siauru strateginės reikšmės gami
nių aptarimu ir draudžia viską, kas galėtų 
padėti komunistiniams kraštams ūkiškai 
pakilti“.

Britų „The Times“ rašo:
Iš tam tikro taško žiūrint atsisakymas 

prekiauti tik gilina priešiškumą. Tasai fak 
tas, kad komunistai prekybą dažnai panau 
doja kaip ginklą, dar neįpareigoja Vaka
rų visada tuo pačiu atsakyti jiems. Vienas 
didžiausių šaltojo karo pavojų yra perimi- 
nėti antrosios pusės laikyseną ir meto
dus“. Panašios nuomonės yra ir britų „The 
Daily Telegraph“, kuris rašo:

„Napoleono prieš D. Britaniją žemyne 
vykdytoji blokada ir mūsų draudimas iš
gabenti tekstilės gaminius reiškė, kad jo 
armijos žygiavo blogai aprengtos, bet jos 
vis tiek žygiavo. O Hitleris, kuris tik tre
jetą mėnesių teturėjo savo žinioje skysto-

PASKANDINO SOVIETŲ LAIVĄ
Sovietai apkaltino amerikiečius, kad ko

vo 17 d. jų remiami Kubos pabėgėliai bu
vo užpuolę sovietų laivą.

O Kubos pabėgėliai skelbia, kad jie pa
skandino sovietų prekinį laivą, kurs šiauri 
nėję Kubos pakrantėje krovėsi cukrų.
AUKSO VAGYSTĖS

Sverdlovske, Uralo srityje, 6 asmenys 
buvo nuteisti mirti už aukso vagystes ka
syklose.

Byla vyko 2 mėnesius, kaltinamųjų bu
bo 68.
BIDAULTAS NEPAGEIDAUJAMAS

Prancūzų antigaulistų vadas Bidaultas 
iš Vokietijos slaptai pabėgo į Portugaliją.

Ten policija išaiškino jo asmenybę, ir už 
sienių reikalų ministerija paskelbė, kad 
jam „pasiūlyta“ palikti kraštą.
JEVTUŠENKO ATGAILAUJA

Paskutinėje savo kalboje rašytojams ir 
menininkams Chruščiovas, tarp kitų, puo
lė ir jauną poetą Jevtušenką, kuris sovie
tuose yra ypač išgarsėjęs ir iki šiol mėgda 
vo laikytis ne visiškai pagal liniją. Važinė
damas po Prancūziją, jis, be kita ko, pasa
kė, kad Sov. Sąjungoje jį puola tik visokie 
biurokratai ir dogmatikai. Chruščiovas pa 
grasino jam, kad apie partiją taip negali
ma sakyti.

Anksčiau Jevtušenką buvo net susikir- 
tęs su Chruščiovu. O dabar „Pravda“ jau 
išspausdino jo atgailą. Jis prisipažįsta pa
daręs neatitaisomų klaidų, jaučiąsis labai 
kaltas, sunkiai viską išgyvenęs, tai jam 
būsianti pamoka visam gyvenimui,

„Pravda“ tvirtina, kad Jevtušenko dar 
per menką atgailą parašęs.
PERVERSMAS GVATEMALOJE

Kariniai sluoksniai Gvatemaloje įvykdė 
perversmą ir perėmė valdžią. Tai buvę pa
daryta turint galvoje galimą komunistų 
pavojų.

Antiamerikietiškai nusistatęs ministeris 
pirmininkas slapstosi, tikėdamasis susigrą 
žinti valdžią. Prezidentas areštuotas.
IŠMETĖ KOMUNISTĄ

Britų elektrikų profesinė sąjunga išmetė 
iš narių Charlį Doylę, kuris žiemos metu 
ruošė elektros jėgainėse streikus, kai buvo 
jėga nutraukiama.

Jis prisipažino, kad yra komunistų par
tijos narys ir toks buvęs, kai gyvenęs Ame
rikoje.

politika
jo kuro šaltinius, ilgai pajėgė išlaikyti už
ėmęs Europą. Taip pat tiek sovietai, tiek 
kiniečiai ūkiškai yra priėję tokį laipsnį, 
kuris verčia juos galvoti, kad Britanija ar 
Amerika veda karą tik prieš jų pragyveni
mo lygį. Gabenimas iš D. Britanijos Sov. 
Sąjungai didžiųjų vamzdžių negali rimtai 
pakenkti Europos saugumui, o įvežimas iš 
Sov. Sąjungos alyvos, kuri reikalinga britų 
laivų statybos pramonei, negali pažeisti 
milžiniškos Vakarų alyvos gamybinių in
teresų. Daug svarbiau išlaikyti Vakarus 
stiprius ir vieningus, negu bandyti Rytus 
laikyti silpnus“.

Prancūzų „Paris-Jour“ šitaip išdėsto vi
sas priežastis, kurios kelia nesusipra
timus:

„Neištikimieji šiuo atveju yra ne vokie
čiai, bet amerikiečiai ir štai kokiais ketu
riais paprastais sumetimais. Pirmiausia — 
visame pasaulyje yra didžiuliai kiekiai 
plieno vamzdžių skystajam kurui. Vokie
čiai vargu randa jiems kitų pirkėjų. Antra, 
angliški vamzdžiai įgalins rusus privesti 
savo skystąjį kurą iki neutraliosios Euro
pos ir Vakarų Europos. Tada jie pradės 
reikštis kaip konkurentai amerikiečiams, 
kurių alyva yra brangesnė. Trečia, tasai 
vamzdžių ginčas leis iškilti dar ir kitam, 
kuris skausmingas bus amerikiečiams: 
anglai pristatinės rusams laivus, kuriuos 
rusai apmokės alyva, pigesne už amerikie
tiškąją. Tasai keitimasis negalėjo būti pla
čiai vykdomas, nes rusams trūko transpor
to priemonių; anglų vamzdžiai tą pasikeiti 
mą pagyvins. Ketvirta, patys anglai nebus 
pajėgūs pristatyti 160.000 • tonų plieno 
vamzdžių ir pagal sutartis paves tai iš da
lies atlikti kitiems. Specialistų sluoksniai 
neatmeta minties, kad ir amerikiečių plie
no gamyklos įsijungs į šitą pristatymo 
darbą“.

IZRAELIO RIKSMAS
Dėl Izraelio keliamojo triukšmo, kad 

Egiptui būtų uždrausta gamintis raketas, 
šveicarų „Die Tat“ rašo:

„Izraelis nėra Amerika. Jis negali prie
šui nei blokada užkirsti kelio, nei savo ra
ketomis suterškinti. 2 mil. Izraelio gyven
tojų yra atsidūrę prieš 26 mil. egiptiečių 
arba ne mažiau kaip 40 mil. kovingų ara
bų, taigi prieš 20 kartų didesnę jėgą, kuri 
dar ruošiasi ir raketomis apsiginkluoti“.

Puola kardinolą. Višinskį
(E) Lenkijoje leidžiamas ateistinis laik

raštis „Argumenty“ kovo 17 d. puolė kar
dinolą Višinskį — esą, jis neteisingai tikin 
čiuosius informavęs apie lenkų vyskupų 
veiklą Vatikano vis. suvažiavime. Pagal 
kardinolą, vyskupų tarpe buvę priešingu
mų, be to, vyskupai iš Lenkijos galėję išsi
vežti devizų 5 dol. sumoje asmeniui. Laik
raštis dabar pranešė, kad grįždami į Len
kiją vyskupai su savimi turėję daugiau 
kaip 20.000 dol., o pats kardinolas atsive
žęs 10.000 dol.

Sovietai stato 10 atominių povand. laivų
Pagal amerikiečių duomenis, nepaisant, 

kad JAV-ės yra sovietus pralenkusios ato
minių povandeninių laivų srity, tačiau tik
rumoje sovietai tokių laivų turi daugiau, 
kaip Vakaruose buvo manyta. 1963 m. pa
baigoje povandeninių laivų skaičius būsiąs 
du kartus didesnis, kaip šiuo metu. Neten
ka ir abejoti, teigė JAV admirolas J.W. 
Thach, kad sovietai yra bandę raketas 
šaudyti iš povandeninių laivų.

ALFONSUI PAUKŠČIUI
mirus, 

jo žmonai, dukrai su šeima ir broliui 
gilią užuojautą reiškia

K. S. Pučinskai

Leicester Skyriaus nariui ir ilgamečiu! 
Skyriaus pirmininkui, 

ALFONSUI PAUKŠČIUI 
mirus, 

jo žmonai, dukrai su šeima ir broliui 
gilią užuojautą reiškia

Leicester Sk. Valdyba ir nariai

Pranešama draugams ir pažįstamiems, 
kad prieš praeitas Kalėdas, netoli 

Birminghamo Redditch Hostel, 
staiga mirė

JONAS ŽIEDAS.
Nepriklausomybės laikais velionis 

tarnavo Utenos Apylinkės Teismo raštinėj. 
VI. Narbutas
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DAN KURAITIS LIETUVOJE
Amerikoje gyvenąs senosios emigraci

jos lietuvis Dan Kuraitis mėgsta pakėliau 
ti, o pakeliavęs ir parašyti. 1958 m. jam 
buvo pasisekę gauti leidimą pavažinėti už 
geležinės uždangos. Deja, nei tada, nei ku
riuo nors kitu kelionių metu jam nepasi
sekė įsiprašyti J Lietuvą. Tačiau kai jau 
į Lietuvą pramynė kelius komunistų ir ko 
munistuojančių ekskursijos, šiaip sau vie
nas kitas smalsuolis ir vienas kitas pano
rėjęs „susiartinti“, tai ir Dan Kuraičiui 
1962 m. vasarą buvo leista pasiekti Vilnių. 
Tą progą jis ir išnaudojo ir Vilniuje susi
tiko su kai kuriais suvažiavusiais giminė
mis.

D. Kuraitis nei iki šiol, nei dabar nebu
vo ir nėra linkęs „susiartinti". Pavažinė
jęs anksčiau po sovietinius kraštus, jis sa
vo įspūdžiuose išdrožė nemaža tiesos apie 
sovietinį režimą ir gyvenimo sąlygas už ge 
ležlnės uždangos. Dėl to, matyti, jam ir 
Vilniuje pasisukioti (su palydovu) buvo 
leista tik porą dienų. Dėl to jis vos spėjo 
tik Vilniuje sušilti kojas ir pasiginčyti su 
savo palydovais, kai prisistatė „Tiesos“ 
bendradarbis ir pradėjo jį terorizuoti, kad 
pasirašytų giriamąjį pareiškimą. Kai Ku
raitis atsisakė, tasai „Tiesos" bendradar
bis Stankevičius tada parašė savo laikraš 
čiui puolamąjį straipsnį.

Bet dar straipsnis nebuvo parašytas ir 
išspausdintas, kai viešbutyje Kuraitį susi
rado milicininkas ir apkaltino spekuliaci
ja, pinigų mainymu juodoje biržoje. Mili
cija turėjo jo knygą, kurią jis parašė 1958 
m„ ir tos knygos prasitarimais buvo remia 
mas kaltinimas.

Milicininko išgąsdintas, Kuraitis tuoj 
susilaukė ir „Tiesos“ su didžiuliu straips
niu apie save, kaip sovietinio gyvenimo 
šmeižiką. Straipsnio puolimai taip pat bu
vo remiami paties Kuraičio knyga.

Nepaisant to, Kuraičiui laisvė ir toliau 
pagal numatytąjį maršrutą judėti nebuvo 
suvaržyta. Jis dar buvo pavežiotas po Vil
nių. Po to dar buvo sugrįžęs milicijos pa
reigūnas patardyti ir pagąsdinti teismu. 
Nei suimtas, nei teisiamas nebuvo. Pats 
Kuraitis spėja, kad „Tiesoje“ išspausdin
tasis straipsnis galėjo sudaryti blogą įspū
dį sovietų atstovybei Vašingtone. Atstovy 
bė gal būsianti susirūpinusi, kad tokie ne
susipratimai nepakenktų turizmui, tai vis
kas ir atslūgo.

Nebejausdamas, kad būtų didesnio pa
vojaus, Kuraitis ryžosi bandyti susisiekti 
su jį „Tiesoje“ užsipuolusiu Stankevičium. 
Jie sutarė susitikti, bet „Tiesos“ bendra
darbis nesiryžo vienas leistis į tokį rizikin 
gą žygį. Jis pasiėmė vyresnį ir politiškai, 
tur būt, už save patikimesnį redakcijos 
darbuotoją. Pasiginčijęs su šiais sovietinės 
spaudos pareigūnais ir patvirtinęs jiems, 
kad grįžęs į Ameriką vėl rašysiąs tiesą, o 
taip pat atlikęs savotišką gyvenimo išpa

žintį — nupasakojęs jiems savo trumpą 
biografiją, Kuraitis, kaip atrodo, įsigijo 
šių vyrų simpatijų. Jų tarpininkaujamas 
jis gavo leidimą dar pavažiuoti į Trakus, 
o paskui ir į Šaukotą. Deja, kaip Vilniuje 
jis turėjo visą laiką palydovą, taip į Tra
kus — „Tiesos“ bendradarbį Stankevičių, 
o į Šaukotą — net du stropius palydovus. 
Kelionė į Šaukotą vėl buvo su nuotykiais. 
Kuraičiui pakeliui jokiu būdu nebuvo leis
ta sustoti ir užeiti nors kelioms minutėms 
pas savo giminaičius. Šaukote jis turėjo 
teisės išbūti tik valandą, bet ir jos metu 
iškilo nesusipratimas, kai vienas šaukotie- 
tis norėjo pasakyti atsisveikinimo kalbą, 
o „Tiesos“ bendradarb's tuoj padėjo ant 
stalo mašinėlę, kuri turėjo tą kalbą įra
šyti...

Apdalijęs gimines ir kaimynus po 10 
rublių, atsisveikino su Šaukotu ir, „Tie
sos“ vyrukų baromas dėl tų rublių, kurie 
tvirkiną žmones, grįžo atgal į Vilnių, pake 
liui gavęs leidimą sustoti Kaune užvalgyti.

Kur važiavo, ką matė, ką girdėjo, kas 
jam ką sakė, ką jis kitiems sakė, visa tai 
Kuraitis ir užrašė. Taip ir susidarė 331 
puslapio knyga, kuri duoda naujų ir tiesio 
ginių žinių iš Lietuvos dabartinio gyveni-

NEQALIMA SUSTOTI
Spausdindamiesi Dan Kuraičio knygos 

„Magiškuoju kilimu į Vilnių“ aptarimą, 
pateikiame ir tą būdingą jos ištrauką, ku
rioje aprašoma, kaip sovietiniai Lietuvos 
pareigūnai jokiu būdu nesutiko leisti au
toriui sustoti ir aplankyti seserį.

Nuo Raseinių rinkos turėjome išvažiuoti 
ant kelio, einančio į Šiluvą. Bevažiuodami 
prie to kelio, pravažiavome visai pro ma
no sesers namus.

— Gerbiamieji palydovai, —tariau au- 
tomobiįyje buvusiems vyrams. — Mes už 
minutės pravažiuosime pro kitos mano se
sers namus. Būčiau labai Jums dėkingas, 
jei sustotume bent valandėlei...

— Mes negalime pakeliui stoviniuoti, 
— atsakė „Valius“.

— Sustokime bent pusvalandžiui. — ta 
riau jiems.

„Valius“ pažiūrėjo į Ročkų. Ročkus į 
„Valių“, bet nieko šoferiui nesakė.

— Gerbiamieji, — tariau jiems. — Ma
no sesers namas čia pat, sustokite... Susto 
kite bent kelioms minutėms ir leiskite 
man užeiti, bent pasveikinti...

— Negalime stoviniuoti, — griežtai at
sakė „Valius“. — Jei mes visur stoviniuo
sime, tai kada mes Šaukotą pasieksime? 

mo. Žinoma, per mažas laikas Kuraičio 
išbūtas Lietuvoje ir tik keliose vietose, 
tad negalima norėti, kad tos žinios būtų 
sistemingos. Tai yra tik įspūdžiai ir paste
bėjimai, kuriuose nemaža vietos užima 
Kuraičio susidūrimai ir ginčai su sovieti
niais pareigūnais.

Knyga įdomi ir verta paskaityti. Verta 
paskaityti ypač dabar, kai jau yra nebe 
vienas ir, sakytume, netikrų pranašų, ku
rie važinėja į Lietuvą ir grįžta jau su tary
biniais smegenimis, dėl to nebe teisybę ra
šo, o tai, ko naujieji duondaviai nori. Ku
raitis savo duoną valgo ir todėl rašo, ką 
matė, girdėjo ir išgyveno. O šitas tikrosios 
teisybės vaizdas vis dėlto šiurpus, nors Ku 
raičiui Lietuvoje, taip sakant, nieko neat
sitiko, jis grįžo gyvas ir sveikas. Tas vaiz
das visada vers palyginti tai, ką išgyveno 
Kuraitis, su netikrųjų „susiartinimo“ pra
našų įspūdžiais. . (p.a.)

Dan Kuraitis Magiškuoju kilimu į Vilnių. 
1962 metų kelionės į Lietuvą įspūdžiai. 
Chicagos Lietuvių Literatūros Draugijos 
leidinys, 1962 m.

— Bet, gerbiamieji, nors minutei, — 
beveik ašarodamas juos prašiau. — Leis
kite užeiti į vidų, pasisveikinti ir išeiti... 
Nieko aš jiems nesakysiu... Pasakysiu, 
kad esu josios brolis, kad važiuoju į Šau
kotą ir vėl išeisiu...

— Negalime sustoti! — šuktelėjo „Va
lius“.

Šoferis buvo kiek sulėtinęs mašiną, jis 
buvo pasirengęs sustoti, bet kai išgirdo to 
kius griežtus vyriausio palydovo įsaky
mus, .tai mašiną paspaudė ir nuvažiavo.

Aš nepajėgiau susivaldyti. Kai mašina 
pravažiavo pro mano sesers namus, ašaros 
kaip žirniai pradėjo riedėti. Jokiu būdu 
negalėjau suprasti, kaip tie žmonės galėjo 
turėti tokias kietas širdis. Jeigu manęs bū
tų šitaip prašę, tai aš būčiau leidęs bent 
kelioms minutėms sustoti ir pasimatyti. 
Jiems aiškinau, kad nuo 1938 metų su se
serimi nesimačiau; kad vargu man bus 
proga pravažiuoti pro josios namus; kad 
tas pasimatymas niekam nieko blogo ne
galės padaryti, nes mano sesuo ir aš esa
me paprasti žmonės, niekam nieko blogo 
nenorime daryti.

Mano palydovai buvo neperkalbami, 
mano širdies skausmas jiems nieko nesa
kė. Jie aiškinosi, kad jiems įsakyta mane 
nuvežti į Šaukotą, bet ne kitur. Kad jie tu
ri laikytis įsakymo, kad dabar Lietuvoje 
visi laikosi įsakymų, kad tokia tvarka ir

Su ateinančio sekmadienio palmių arba 
verbų švente katalikų Bažnyčioje praside 
da Didžioji Savaitė, kuri tikrai neturi sau 
lygios istorijoje. Tai, kas įvyko prieš 2.000 
metų Palestinos Golgotoje, nustelbia įvy
kius mūsų planetoje. Todėl teisingai pasi
elgė katalikų Bažnyčia, po naujausių pa
tvarkymų liturgijoje, tą šventę pavadin
dama ne Palmių ar Verbų švente, bet II-jų 
Kančios sekmadieniu.

Iš tikrųjų, iškilmingas Kristaus įžengi
mas į Jeruzalę su „Hossana“ šauksmais, 
„Palaimintas kurs ateina Viešpaties var
du! Pagirta ateinanti mūsų tėvo Dovydo 
karalystė“... triumfo giesmė, palmės ir 
džiaugsmas buvo tik trumpas epizodas, mi 
nios entuziazmo pasireiškimas. Visa tai 
nublunką prieš tą tragediją, kuri vyksta 
Kryžiaus kalne. Pats Kristus mato žmonių 
nepastovumą, jų svyravimą, lengvabūdiš
kumą ir verkia Jeruzalės: „O kad tu pa
žintumei savo dieną, kas tau neša ramy
bės... o dabar tavo akims paslėpta...“ Ir 

kad jie privalo nustatytos tvarkos laikytis.
— Bene sustojimas kelioms minutėms 

būtų išardęs tą jūsų tvarką? Argi ta tvar
ka tokia silpna, kad mažiausias nukrypi
mas nuo įsakymo gali ją sugriauti?

Nieko jie man neatsakė. Aiškus dalykas, 
kad neturėjo ką atsakyti. Jie tik parodė 
savo žiaurumą. Tokia jų elgsena man duo
da pagrindo manyti, kad mano sesuo la
bai vargingai gyvena, kad josios gyveni
mo sąlygos yra tokios blogos, kad šios die
nos valdovai man ir parodyti jų bijo. Lie
tuvoje nėra tos gerovės, apie kurią šios 
dienos valdovai kalba. Lietuvoje reikalai 
neina taip gerai, kaip valdovai pasigiria, 
užtat jie ir nenori užsieniečiams parodyti, 
kaip lietuviai gyvena. Kito rimto aiškini
mo nėra.

Negalite įsivaizduoti, kaip man skaudu 
buvo pravažiuoti pro sesers gyvenamą na
mą ir nesustoti. Man riedėjo skausmo aša
ros, ir aš visai nesigėdijau parodyti šio 
skausmo. Mano palydovai blogai jautėsi. 
Jie suprato, kad jų „aišk!nimas“ manęs 
neįtikino. Išvažiavus iš Raseinių ir pašilei 
dus keliu į Šiluvą, jie bandė mane kalbin
ti, bet kalbos nesirišo... Negalėjau kalbėti 
su tokiais žiauriais žmonėmis. Jeigu būtų 
buvęs vienas palydovas, tai gal šį tą ir bū
čiau galėjęs daugiau šiuo reikalu patirti, 
bet kai du palydovai lydi, tai jie tyli, vie
nas kito bijo.

tai taikoma ne tik Jeruzalei, bet ir mūsų 
dienoms, nes ir mūsų laikais žmonės nepa
sikeitė. Argi pažįstame išganymo dieną, 
kurią teikia mus Kristaus kryžius?

I Kristaus kančią tikras krikščionis ne
gali žiūrėti kaip į kokią dramą teatre, lyg 
tai jo visai neliestų, lyg tai būtų tik did
vyriška istorija, kaip Vytauto Didžiojo žy
giai. Žalgirio mūšis ar pan. Kristaus kan
čią mes ir šiandien išgyvename, esame jos 
dalyviais. Gal mes stovime minioje Piloto 
rūmų kieme ir šaukiame: „Nukryžiuok jį! 
Jo kraujas tekrinta ant mūsų ir mūsų vai
kų!“ Gal esame Piloto vietoje ir nusiplau
name sau rankas, ieškodami kompromisų: 
„Aš nenoriu turėti nieko bendra su tuo 
žmogumi...“ Gal išsiginame mes jo kaip 
šv. Petras pavojaus persekiojimų valando
je: „Aš nesu jo mokinys, aš jo nepažįstu“. 
Gal esame kartais jo kankintojai, kaip tai 
gražiai išreiškia Povilas Gerhardas savo 
poezijoje: „Viešpatie, ką tu kentei — tai 
mano našta... Visa, ką tu nešei — aš tau 
ant pečių sukroviau...“

Jeigu taip yra, tai ar neturime kitaip 
žvelgti į kryžių? Ar neturime pakeisti sa
vo nusistatymą ir gyvenimą? Vienas pro
testantų žurnalistas neperseniausiai apra
šė laikraščiuose nuostabų savo išgyveni
mą, patirtą garsioje sporto vietoje Kitz- 
buhely, Austrijoje, kur vyko tarptautinės 
žiemos sporto varžybos — šokimas į tolį 
slidėmis. Visų akys buvo nukreiptos į įvai 
rių tautų slidininkus, pasirengusius prade 
ti varžybas. Ir štai vienas jų, visai natū
raliai ir nuoširdžiai, prieš pradmę persi
žegnoja, padaro Kryžiaus ženklą, kaip 
kiekvienas geras krikščioms atsikėlęs rytą 
ar pradėdamas darbą. Tačiau tai atkreipė 
visų dėmesį. Vieni palaikė tai prietarais, 
kiti demonstracija, nes kryžiaus ženklas 
moderniame sporte nepraktikuojamas. 
Bet sportininkui tai buvo nesvarbu. Jis vie 
šai išpažino savo įsitikinimą ir parodė pa
sauliui, kuriuo ženklu eina jo gyvenimo 
kelias. Ir kas nuostabiausia, — tai buvo 
sportininkas ne iš katalikiškojo Tirolio, ne 
iš pamaldžiosios Italijos ar Prancūzijos, 
bet iš krašto už geležinės uždangos, kur 
būti tikru krikščioniu taip sunku, kur be
dieviškasis komunizmas taip siautėja. Tai 
tikroji staigmena! Tai tikrojo krikščionio 
drąsa ir išpažinimas. Tai palmė, su kuria 
sutinkamas Kristus! Ar tai nesugėdina dau 
gelį tų, kurie gyvena laisvėje ir bijosi kry 
žiaus ženklo? Visas mūsų gyvenimas duo
da daugybę progų išpažinti Kristų ir skelb 
ti jo garbę. Reikia tik pilietinės drąsos ir 
ištikimumo principams. Palmė rankoje 
Verbų sekmadienyje teprimena mums vi
sados ir visur mūsų vidinį apsisprendimą. 
Didžiosios Kančios paslaptyje išmokime 
stovėti Kristaus kryžiaus ženkle ir jame ra 
sime sau paguodos bei Velykų prisikėlimo 
džiaugsmą!

Roma, 1963. mons. CleRas
■■■—L—

Persispausdiname naudodamiesi leidėjų — ALSS LF — maloniu sutikimu.

Tautu kapinynas
Sibiro tundroje

Tautvaišienė

(2)

Į Altajaus kraštą deportuotųjų tarpe bu 
vo senyvo amžiaus nepajėgių žmonių ir 
net invalidų. Tad darboviečių direktoriai 
naudojosi proga, kad jais atsikratytų. To
dėl lengva ranka juos išrinko siųsti į šiau
rę žvejybos darbams (mat, jau buvo kal
bų, kad šiam tikslui renka „kandidatus“). 
Taip, pvz„ į kandidatų skaičių pateko: dar 
bininkė M. su trimis vaikais (viena jos 
mergaitė sirgo paskutinės stadijos džiova, 
turėjo pakilusią temperatūrą); mokytoja 
B. su 12m. mergaite, kurią įgėlė gyvatė (su 
aukšta temperatūra, jos kūnas buvo pūslė 
mis nuklotas); mokytoja S. su 7 metų silp
no regėjimo berniuku: kai kurios moterys 
su kelių mėnesių kūdikiais; valstietės M. 
gausi šeima: motina, dvi 6-7 metų mergai 
tės ir vyro tėvas — senelis (motina buvo 
vienintelė darbininkė, šios šeimos išlaiky
toja); visa eilė senyvų virš 60 metų am
žiaus moterų ir vyrų ir kt. Kas prisimena 
trėmimus iš Lietuvos, gerai žino, kad iš
vežant nei į sveikatą, nei į amžių nebuvo 
kreipiama dėmesio. Taip pat ir čia buvo 
elgiamasi — į šiaurę siunčiamųjų sveika
tos niekas netikrino ir nepaisė.

Perkeliamieji kelionei gavo šitokį davi
nį: 500 gramų duonos dienai. 600 gramų 
cukraus ir 2 silkes mėnesiui — vienodai 
visiems be amžiaus skirtumo.

Iš Bijsko kelionę pradėjome sausakim
šai prigrūstuose prekiniuose su dviejų 
aukštų narais (gulovietėmis) vagonuose. 
Vietos buvo labai maža. Miegodavome pa
sikeisdami. Krasnojarske kelių vagonų ve 
žamuosius pervarė per pirtį ir išdegino 
drabužius. Traukinį palikome netoli Če- 
remehovo stoties, prie Angaros upės, kur 
10 parų laukėme laivo plaukti Angaros 

upe. Mus suvarė į specialiai deportuoja
miems paruoštą trijų sienų pastogę, neper 
toliausiai nuo upės pastatytą. Nors pasto
gė buvo labai ilga, bet visiems vietos neuž 
teko; tad nemažas žmonių skaičius buvo 
paliktas Įsuke pievoje. Mūsų ešalonui at
vykus lijo. Einančiųjų į Angaros paupį, 
kojos klimpo giliai į purvą. Vėliau oras pa 
gerėjo. Nakties metu j mūsų stovyklą atei 
davo vagys — kai kam pagrobdavo pasku
tinį daiktelį. Kol pasiekėme Lenos upę, 
net keturis kartus keitėsi transporto bū
das. Kiekvieną kartą naujų transporto 
priemonių laukdavom po 7-12 parų atvira
me ore. Ir čia vagys mus aplankydavo.

Netoliese stovyklos prie Angaros upės 
pamatėme naujai pastatytą darbin'nkų gy
venvietę. Toliau miške fabrikas. Aplinki
nis miškas — pušynas buvo pageltęs nuo 
fabriko skleidžiamų nuodingų dujų. Ten 
matėme ginkluotas sargybas, saugojusias 
fabriką, ir dirbančius ten darbininkus. 
Miške buvo kalinamųjų darbininkų stovyk 
la. Kaimų gyventojai buvo baisiai suskur
dę ir vis skundėsi maisto trūkumu — paša 
kojo, kad visos maisto siuntos einančios į 
šiaurę, jiems nieko nepaliekant. Čia, bekla 
jodami ir patys beieškodami maisto, daug 
ką sužinojome apie mūsų kelionės tikslus. 
Ir aš pati užėjau pas moteriškę, kuri laikė 
karvutę. Maršk'nius iškeičiau į tris litrus 
pieno. Dar ir kitą dieną gavau puslitrį pie 
no. Tai buvo didelė laimė. Toji moteris pa 
šakojo, kad jos vyras mokytojavęs greti
mame kaime. Nakties metu NKVD „juo
duoju krankliu“ (juodos spalvos kaliniams 
gabenti NKVD mašinas rusai vadina „čior 
nyje vorony“) jos vyrą išvežė. Apie išvež
tąjį iki šiai dienai ji nieko nežinanti. Ji 
dar pasakojo apie sklindančius gandus, 
kad Maskvoje esąs sudarytas tolimajai 
šiaurei žvejybos planas ir kad NKVD 

šiam reikalui turinti parūpinti darbinin
kų. Darbininkai būsią reikalingi statybų ir 
žvejybos darbams. Girdėjome, kad toliau 
mūsų kelionė sunkėsianti, kad teksią eiti 
pėstiems, kad pakelėse dėl nuovargio.žmo
nės meta savo mantą (aprangą ar kuriuos 
kitus daiktus), nors nuo aprangos Sibire 
priklauso — gyvensi ar mirsi. Visas šis 
kraštas, anot pasakotojos, esąs nualintas, 
o jo žmonės nunuoginti. Daug visko prisi
klausę, nors ir jautėme, kad nieko gero ne 
tenka mums laukti, tačiau raminomės ir 
tuo, kad mes juk ne SSSR žmonės ir su 
mumis nedrįs blogai elgtis.

Nuplukdytus Angaros upe, mus iškėlė į 
akmenuotą krantą netoli Bratsko. Ten iš
kėlė ir pirmąjį kelionėje mirusį. Prisime
nu, kaip vyrai ruošėsi eiti į artimiausią 
kaimą mirusiam karsto. Jie ten surado pa
našią į karstą dėžę. Turėjome kelis ligo
nius, bet oras buvo šiltas ir palengvino jų 
ligą-

Čia prie Bratsko mūsų ilgai nelaikė. At
vyko sunkvežimių vilkstinė; į juos sutal
pino mus ir mūsų mantą. Dideliu greičiu 
leidomės kietu plentu. Girdėjome, kad šis 
kelias esąs pavojingas, kad miškuose esą 
daug plėšikų, kurie puldinėja žmones ir 
prekių transportus. Mes nelabai jų bebijo- 
jome, nes antri metai kaip jau buvome 
apiplėšinėjami pačios sovietų valdžios. Pa
keliui kelioms valandoms buvome sustoję 
vienoje gyvenvietėje. Oras buvo puikus, 
ir malonu buvo, atsigulus ant žemės, kiek 
nusnūsti. Aplinkui kvepėjo beribė taiga, 
tyli, be jokio paukščio balso. Šnekėjau su 
apyseniu žmogumi — klausiau, kur eina 
šis plentas. Čiabuviai žmonės buvo susi
gyvenę su valdžios smurtu. „Šis kelias to
dėl labai geras, kad jis yra grįstas jį tiesu- 
siųjų žmonių kaulais. Jis eina iki Lenos ir 
toliau į šiaurę, o ten jūs išmirsite badu“, 
— kalbėjo senas mano sutiktas žmogus.

Prie Lenos, netoli Osetrovo, buvo prista
tyta palapinių. Ten teko laukti lietuvių, 
kuriuos turėjo papildomai atgabenti nuo 
Angaros. Ir čia laukėme apie 10 parų, kol 
atėjo vilkikai. Netoli buvo neseniai įsteig
tas kaimas. Tuojau atsirado žmonių, kurie 
tikėjosi mainais gauti drabužių, peilį, 
šaukštą ar kurį kitą daiktą. Mums jie siū
lė truputį cukraus, miltų ir uogų. Taiga 
čia buvo kalnuota, mums ji atrodė baisi ir 
grėsminga įvairiais netikėtumais. Taigos 
pakraščiuose augo daug juodųjų serbentų 

krūmokšnių. Čia prisirinkome mėlynių sa
vo gyvybei palaikyti. Uogas berinkdamas 
taigoj paklydo ir nebesugrįžo vienas lietu
viukas. Čia mus puldinėjo aibės mašalų, 
sukandžiojo veidus taip, kad nuo sutinimo 
sunku buvo pažinti pažįstamus žmones. 
Mūsų grupės vyresnysis (seniūnas), surin
kęs žmones, nusiuntė juos į uostą įvai
riems darbams. Uoste buvo milžiniška 
Amerikos miltų maišų rietuvė, ginkluotos 
sargybos saugojama. Šių miltų čia atgabe
nimas mums patvirtino girdėtus gandus, 
kad amerikiečiai čia kai ką darą.

Pagaliau Lenos upe atplaukė didžiulių 
laivų („plauskų“)-baidokų vilkstinė. Bai
dokuose buvo įrengti net trijų aukštų na
rai. Kits kitam padėdami, susitalpinome 
tuose baidokuose ir pradėjome kelionę Le
nos upe. Senesnieji žmonės buvo gerokai 
pavargę. Sužinojome, kad baltųjų darbo 
vergų pristatytojai — NKVD įstaiga — 
mus „pardavė" vadinamajai Jakutsko žve 
jybos tresto valdybai.

Baidokuose buvo įtaisytos virtuvės su 
didelės talpos valgiui gaminti katilais. Ke
lionėj gaudavome vieną kartą per dieną 
šiltos labai liesos kruopų sriubos, vakare 
truputį košės su aliejiniu uždaru ir karšto 
vandens (tradicinio rusų „kipiatoko“). 
Dienos davinį sudarė 500 gramų duonos ir 
600 gramų cukraus visam mėnesiui. Tad 
mūsų maistas neturėjo žmogaus organiz
mui reikalingiausių vitaminų. Vaikams bu 
vo skiriamas toks pat davinys. Vėliau, kai 
pradėjome dirbti, šio davinio vertę iš mū
sų uždarbio išskaitė. Ir čia apsukrūs sovie 
tiniai vertelgos paruošdavo kitą katilą, su 
kiek geresne sriuba. Jei kas turėjo pinigo, 
galėjo nusipirkti didesnį sriubos dubenėlį 
vadinamomis komercinėmis kainomis. Ži
noma, tokių turtuolių beveik nebuvo. Ne
toli Jakutsko karavanas sustojo prie kran 
to. Atviroje aikštėje stovėjo didoka pirtis, 
čia paliepė žmonėms atskirais būriais išsi
kelti į krantą su visa savo manta. Tokie 
persikėlimai mums buvo vis sunkesni, nes 
kai kurie vyresnio amžiaus žmonės nebe
galėjo patys iš baidoko išlipti. Perleidžiant 
mus per pirtį, visa „maudymosi“ procedū
ra taip buvo sutvarkyta, kad niekas nesu
sitiktų su kitų baidokų žmonėmis.

Jakutske prie mūsų prijungė dar vieną 
baidoką su jakutais ir statybos darbų ži
novais; jų tarpe buvo ir keletas sovietinių 
mokslininkų.

Plaukiant žemyn, karavanas ilgėjo. Ne
toli Sangari prisijungė baržos su statybi
nėmis medžiagomis ir sieliais, šioje vieto
je buvo įrengta lentpjūvė. Ir čia iš mūsų 
karavano nukėlė du mirusius lietuvius. 
Vyrai, grįžę iš pakastuvių, pasakojo, kad 
kapą jie iškasę aukštame krante iki suša
lusios žemės.

Aplenkėme Sangari anglies kasyklas. 
Vietomis upė laivininkystei buvo bloga, ka 
ravanas iš lėto plaukdamas sustodavo. 
Žmonės vis labiau ir labiau pavargdavo, 
jau tris savaites plaukimui trunkant. Ne
toli nuo mano vietos naruose mirė senas 
valstietis Marcinkevičius, keliavęs su mar
čia ir dviem vaikais. Mirštantysis sakė sa
vo kaimynui: „Kai sugrįši, papasakok, kad 
mirštu iš bado; išvaryk maskolius ir ga
nyk savo galvijus mano ganyklose“.

Kitame kampe agonijoje kankinosi vie
na moteris. Būrelis moterų ją karšino, kai 
bedamos maldas. Senas valdininkas mirė 
kitame kampe, paskirdamas savo mantą 
jam padėjusiam kelionėje žmogui. Pami
šusi senyva žydė dainavo linksmas daine
les. Su aukšta temperatūra gulėjusios ke
lios senyvos moterys jau nebegalėjo pa
čios savo jėgomis nueiti kaušelio sriubos 
pasiimti. Netoli Žygansko ir vėl nukėlė ke 
lėtą mirusių.

Mūsų kelionė į šiaurę buvo jos vykdyto
jų ir apgalvota ir suplanuota, turint gal
voje žmogaus numatymus ir nuotaikas, o 
taip pat ir aplinkybes, kuriose keliavome. 
Čia mus apgaudinėjo įvairiausiais gandais 
ir būdais, kad būtų lengviau mus laikyti 
nepakrikusius, kad nekiltų panikos, sąmy
šio. Dar Bijske, kelionę pradedant, čekis
tai buvo paskleidę gandą, kad mūsų liki
mu esą susirūpinę amerikiečiai. Todėl 
mus veža į daug geresnes gyvenimo sąly
gas ir vietas, o gal ir į pačią Ameriką. 
Altajaus sovehozuose. miškuose, akmens 
skaldyklose ir laužyklose mūsų gyveni
mas buvo sunkus. Todėl visi, o ypač tie, 
kuriuos vežė kartu su vaikais, tiems gan
dams lengvai patikėjo. Kelionėje dažnokai 
kildavo ginčų. Vieni įrodinėjo, kad tos šne 
kos esančios tikra tiesa; kiti joms netikė
jo, tačiau ir jiems buvo malonu gyventi 
viltimi. Bet pradėjus vežamus žmones 
skirstyti, ginčai su tuščiais įrodinėjimais 
nutilo.

(Bus daugiau)
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SOVIETINIO NUSIPLANAVIMO
DUOMENYS

1958 m. dar nebuvo įtempti Sov. Sąjun
gos ir Kinijos santykiai. Tada Bulgarijos 
stalinukas Červenkovas su delegacija nu
vyko į Kiniją pasimokyti, kaip ten vykdo
mas tas d'dysis šuolis į priekį. Kinijos žem 
dirbiai jau buvo suvaryti į milžiniškas ko 
munas, šimtai tūkstančių ar net ištisi mi
lijonai kasė kanalus ir statė užtvankas. 
Bulgarams didelio įspūdžio padarė tai, kas 
vyko Kinijoje. Svarbiausia — visi darbai 
buvo vykdomi beveik plikomis rankomis. 
Bulgarijai taip pat trūko mašinų ir kito
kių priemonių, o žmonių rankų ji turėjo 
per daug: net apie 100.000 bedarbių, kai 
pagal komunistinę propagandą juk visi tu 
ri būti įdarbinti. Tiesa, Kinijoje viskas vy 
ko lėtai, bet ir Bulgarija be mašinų nega
lėjo kažko tikėtis. Tačiau vadai grįžo ku
pini entuziazmo, ir nuo 1959 m. sausio 
mėn. buvo užsimota vykdyti didįjį šuolį, 
kaip ir Kinijoje.

Niekas pasaulyje netiki, kad per metus 
žemės ūkio gamybą galima padvigubinti. 
Tačiau Bulgarijos komunistai nusistatė 
pirmaisiais metais gamybą padidinti 100 
procentų, o sekančiais metais kitu 100 
proc. Tokie pat nerealūs užsimojimai bu
vo paskelbti ir kitose ūkio srityse. Laiky
damiesi kinijos pavyzdžio, jie, žinoma, tu 
rėjo suvaryti žmones į komunas. Bet že
mė jau buvo sukolektyvinta ir apjungta į 
didžiulius kolchozus, tai pertvarkymas į 
komunas nebebuvo vykdomas.

Dar 1956 ir 1957 metais Bulgarija vertė
si, palyginti, visiškai pakenčiamai. Pusė
tinai ji turėjo mėsos, pieno, kiaušinių ir 
duonos, ir kainos nebuvo ypač aukštos. 
Bet vadai tuos metus laikė blogais. O kai 
buvo pradėtas vykdyti tas kinietiško pa

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

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

A. Vienažindys

PAŽANGA

Tą vakarą šoferis taip ir nesuprato: su 
gera ar bloga nuotaika kolūkio pirminin
kas Stanys grįžo į namus. Čia jis, lyg ilga
kaklį butelį pamatęs, trynė delnais, čia, 
lyg musę kandęs, kumščiu trankė aptriu
šusią papkę, kuri gulėjo ant jo kelių.

Sekančią dieną pirmininkas išsikvietė 
klubo-skaityklos vedėją ir, atkišęs kaip sū 
rį spyną, išpyškino:

— Reikalas toks: organizuosim klausi
mų-atsakymų vakarą. Dėžutę klausimams 
pagamins statybininkų brigada. O tu šian 
dien pat užrašyk, kad į klausimus atsakys 
lektoriai, gydytojai ir kiti rajono organi
zacijų atstovai. Aš susitariau. Raktą nuo 
dėžutės atneši man!

Prie dėžutės greit buvo pramintas ta
kas. Ir kai pirmininkas ją atrakino, ant sta 
lo pliūptelėjo krūva popierių.

— Tai vis mano išradingumas, — išsišie 
pė iki pat ausų. — Po tokios kultūrinės 
priemonės niekas daugiau nebeišdrįs iš tri 
būnos prasižioti, kad Stanys nedirba su 
žmonėmis, gniaužia kultūros darbuotojų 
iniciatyvą.

Vartė jis neįgudusią ranka išmargintą 
lapelį, trynė akinių stiklus. Bet akiniai 
čia buvo niekuo dėti — juodu ant balto 
mirgėjo klausimai:

„Ar teisingai elgiasi mūsų kolūkio pir
mininkas, jei kolūkiečiui neduoda arklio 
ir pas gydytoją nuvažiuoti, o savo žmoną 
į turgų vežioja su kolūkio mašina?“

„Pagal bendras mandagumo taisykles 
vyras pirmasis privalo pasveikinti moterį.

-W£- -w- 

vyzdžio didysis ekonominis šuolis į prie
kį, tuoj pradėjo trūkti maisto ir namų apy 
vokos dalykų.

Neilgai trukus patys vadai buvo privers 
ti pripažinti, kad jiems nepasisekė. Po dve 
jų metų buvo liautasi kalbėti apie galimy 
bes gamybą sudvigubinti ir sutrigubinti. 
Pradėta planuoti didinimus jau tik po 10 
proc., bet suprantama, kad ir maisto ir ki
tokių gaminių vis dar trūksta. O kai pasi
baigė tas šuolio pirmyn planų vykdymas, 
tai viešai buvo paskelbta, kad Bulgarija 
galvijų turi trečdaliu mažiau negu prieš 
karą, kai kraštas dar tebebuvo „kapitalis
tinis“ ir „atsilikęs“.

Reikalai ir šiandien nėra pagerėję. Važi 
nedarnas po Bulgariją, prancūzų „Le Mon
de" ir Izraelio „Maariv“ laikraščių bendra 
darbis Ben paklausė didžiulio kolchozo 
pirmininką, kodėl suvalstybintas žemės 
ūkis nepajėgia auginti daugiau galvijų. 
Pirmininko atsakymas buvo: nežinau. Į jo 
kolchozą suvarytieji apie 1000 žemdirbių 
anksčiau pajėgdavo išlaikyti apie 2000 kar 
vių. Dabar kolchozas turi tik apie 300 kar 
vių. Nėra pašaro, ir dar praeis keletas me 
tų, kol jo bus įmanoma po daugiau pasirū
pinti ir daugiau karvių išlaikyti. Tiesa, jis 
pripažino, kad kiekvienas žemdirbys savo 
mažame sklypelyje dar išlaiko po nuosavą 
karvę. Didžioji dauguma sukolchozintos 
Bulgarijos avių, kiaulių, paukščių išaugi
nama taip pat tuose sklypeliuose, kuriuos 
turi kolchozininkai. Tie sklypeliai, žino
ma, per maži javams sėti.

Dideli nepasisekimai žemės ūkyje pri
vertė Bulgariją vėl pasukti į Sov. Sąjungą 
ir prisilaikyti jos modelio. Paskutinysis 
partijos suvažiavimas pašalino net tuos

O kaip turi elgtis vyras — kolūkio pirmi
ninkas?“

„Ar turi teisę kolūkio pirmininkas reika 
lauti, kad kolūkiečiai paeiliui nemokamai 
ganytų jo tris asmenines karves su prie
augliu ir šertų aštuonis peniukšlius?“

„Kiek pirmininkui papildomai priskai
čiuojama darbadienių už necenzūriškų žo
džių vartojimą, kalbant su kolūkiečiais?“

Ir toliau mirgėjo įvairiausiais braižais 
prirašyti žodžiai: „Ar taip galima? Ar tei
sus pirmininkas? Kas davė teisę?..“ Nuo 
šių žodžių Stanio akyse pradėjo svyruoti 
ant sienos kabantis didžiulis plakatas su 
nubaustų kolūkiečių pavardėmis, aukštyn 
kojomis apvirto kėdės, stalai... Pirminin
kas abiem rankom ir plačia krūtine užgu
lė klausimus, kad jie nepasklistų po visą 
raštinę. Tik užrakinęs juos į seifą, kiek 
lengviau atsikvėpė.

Po to net pats nepastebėjo, kaip įžengė 
į klubą-skaityklą.

— Atsakymų vakaro nebus! — iškošė 
pro dantis pirmininkas ir užtrenkė duris.

Vedėja šypsojosi. Kolūkio pirmininkas 
pirmą kartą apsilankė klube-skaitykloje...

K. Versjovas
„Šluota“, 1962 m. Nr. 24

Biržai be skalbyklos
(E) Biržuose šiuo metu, anot „Tiesos“ 

(32 nr.), jau esama daugiau kaip 10.000 
gyventojų. Giriamasi, kad pernai biržie
čiai sulaukė dujų viryklų ir dabar dujų 
balionais naudojasi daugiau kaip 130 šei
mų. Džiaugiamasi, kad Biržuose bus įma
noma naudotis siuvykla... kreditan. O iš 
kitos pusės, pasirodo. Biržuose tėra viena 
pirtis ir toji pati apleista. Sunkoka, girdi, 
ir m’esto moterims, nes mieste nėra skal 
byklos. Jei sutepei drabužį, tai, esą. turi 
eiti pas vad. privatininką. Nėra Biržuose 
ir chem. valyklos. Skundžiamasi ir batsiu
vių, laikrodininkų, mechanikų darbu.
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vadus, kurie buvo įsimylėję Kinijos ūkinę 
tvarką ir norėjo ją įgyvendinti Bulgarijo
je. Dabar jei kas daroma Sov. Sąjungoje, 
tai pakartojama ir Bulgarijoje. Ten taip 
pat buvo pakeltos maisto kainos, ir par
duotuvėse ne visada yra sviesto. Mokyto
jas uždirba mėnesiui apie 76.50 dolerių, 
darbininkas — apie 66, inžinierius tarp 85 
ir 127.50, viešbučio tarnaitė 45.20. O svies
to svaras kainuoja 1.39 dol., vyriški batai 
20.40 dol., moteriški batai 34 dol. Vadinas, 
tarnaitė, išdirbusi mėnesį, gali nusipirkti 
tik batus, ir jai maža kas belieka. O, saky
sim, Anglijoje ji už pusę savaitinio atlygi
nimo gali nusipirkti batus, o iš kitos pusės 
dar pragyventi.

Lietuvos keramikai šaukia; gėda, kad 
reikalai blogėja

(E) 14 Lietuvos keramikų „Tiesoje“ 
(10 nr.) paskelbė laišką, smarkiai pulda
mi Liaudies ūkio tarybą ir nusiskųsdami, 
kad įvairūs pareigūnai (ar tik ne Mask
vos įsakymu? — E.) vis mažiau dėmesio 
skiria meninei keramikai. Keli pavyz
džiai: likviduoti keramikos cechai Kuršė
nuose, Ukmergėje. Iš 24 diplomuotų kera
mikų (baigusių Vilniaus Valst. dailės ins
tituto keramikos fakultetą, nuo 1956 m.) 
tik septyni atlieka darbą, susijusį su kera
mika. Pasak keramikų, turint tokį liau
dies meno palikimą, kaip Lietuvoje, tie
siog gėda ir apmaudu, kad reikalai su me
nine keramika vis blogėja. Pasipiktinę ke
ramikai nurodė į tai, kad likviduotas ir 
liaud’es meno gaminių ir suvenyrų sky
rius, buvęs prie Vyr. vietinės pramonės 
valdybos. Lietuvoje dar dirba apie 300 
vad. keramikos liaudies meistrų, bet... 
vienu laiku jų buvo 800, o savo metu skai
čius buvęs numatytas išplėsti iki 2.000.

Kiek Lietuvoje surenkama, uogų?

(E) Vilniaus radijo duomenimis, Lietu
voje kasmet surenkami tokie uogų kie
kiai: apie 12.000 tonų mėlynių, apie 5.000 
to bruknių, 3.000 to aviečių, 2.000 to span
guolių ir 1.500 to žemuogių. Dabar uogo
mis jau susidomėjo maisto pramonės dar
buotojai, ir, žinoma, bus siekiama lietu
viškas uogas eksportuoti „vyr. broliui“ ar 
sušelpti įvairias sovietines respublikas. 
Lietuvos mokslininkai, botanikai atlieka 
tyrinėjimus. Nustatyta, kad Lietuvoje au- 
gantieji čiobreliai žydėjimo metu iš kiek
vieno hektaro ploto išskiria 380 kg nekta
ro. Esą, čiobreliai, augą nenaudojamose 
dirvos pakelėse, pamiškėse, esą puikia bi
čių ganykla.

Kiek biurokratų kolchozuose?

(E) Lietuvos spaudoje kartais- pasiro
do nusiskundimų, kad per daug kolcho
zuose esą įvairių biurokratų, jie neturi 
darbo. Feljetone apie „etatinius velt
ėdžius“ „Tiesoje“ (28 nr.) paskelbta kiek 
būdingų duomenų, štai, Kauno raj. kolcho 
zo „Pirmyn“ vadovaujančiam personalui 
buvę išmokėta 5.000 rb., o kolchozininkai 
tegavę vieną tūkstantį. Rokiškio raj. „Per 
galės“ kolchoze tam personalui išmokėta 
6.628 rb., o kolchozininkams-gamybinin- 
kams — vos 6.340 rb. Kai kuriuose sovcho- 
zuose 6 darbininkams tenka po vieną ad
ministracijos tarnautoją. Pasirodo, kol
chozuose labiausiai pamėgtas pavaduotojo 
etatas. Kolchozų pirmininkai sau pavaduo 
tojų, teigia partijos organas, prisigalvoja 
ir laukininkystei, ir gyvulininkystei, ir sta 
tyboms, ir mechanizavimui. Kai kur, pvz., 
ir brigadininkai sėdi be darbo, nes jų dar
bą atlieka... pavaduotojai. Ar verta dirbti, 
klausiama, kai ir taip mokamas atlygini
mas?

VEDA: V. Cekauskienė-Grinkevičiūtė

ŽIEMOS IŠVARYMAS

Ilga ir ypač šalta žiema pasibaigė. Žmo
nės ir gyvuliai pradeda džiūgauti ir ruoš
tis pasveikinti ateinantį pavasarį.

šiuo metu žmogus jaučia, kad jis nėra 
vien tik darbo automatas, kad jis, nepai
sant visos civilizacijos, priklauso visatai 
— gamtai ir sudaro jos dalelę. Gerai, jei 
jis visą tą pavasario atbudimą jaučia visu 
pilnumu, sveikina jį ir pastebi savyje. 
Nereikia net poetu būti, kad tokiomis sa
vaitėmis jaustumeis vieningas su bundan
čia gamta. Juk dabar ir žmogaus kūne 
vyksta tai, ką galima palyginti su augme
nijos atgijimu.

Žiemos metu visos žmogaus kūno celės 
būna persiorganizavusios ir prisitaikiu
sios prie poilsio ir atsargų sudarinėjimo. 
Jos būna tuomet pavirtusios maistinės me 
džiagos sandėliu. Dabar staiga jos prade
da padidintu mastu dalytis ir daugintis. 
Jauni žmonės dabar greičiau auga, negu 
kitu metu, o vyresniųjų pajaunėja audi
niai. Senosios eelės miršta, ir jų likučiai 
pasišalina iš organizmo. Toks persimainy 
mas reikalauja daug energijos, kurią 
mums duoda tinkamas maistas. Bet dau
geliui žmonių to dar nepakanka. Visi šie 
kūno persimainymo vyksmai ir su jais su

RAŠO ALĖ RŪTA

„Five Miles To Midnight“ yra stiprios 
intrigos ir nuoseklios psichologinės įtam
pos filmas. Siužetas — iš moderniojo gy
venimo negerovių: neištikimybė, nuobo
dis, melas ir apgaulė dėl pinigų, grasini
mai, nervų palūžimas. Vaidina dėmesio 
verti aktoriai: Sophia Loren, Anthony 
Perkins. Gig Young.

Sophia Loren yra siužeto centre ir toji 
moderniojo gyvenimo auka, kurią stebime 
filmo pradžioje, vitalią ir žavinčią, bet su 
tuščiojo gyvenimo pradmenimis jos psicho 
logijoj, vėliau — jos augančios naštos pri 
slėgtą, palaipsniui žengiančią į didžiuosius 
nusižengimus ir į protinės pusiausvyros ne 
tekimą. Sophia savo vaidmenį atlieka ge
rai: ji patraukli ir nerūpestinga tvisto šo
kyje ar prie restorano stalo: ji — bailiai 
žengianti apgaulės laiptais, kai mėgina 
gauti nežuvusio lėktuvo nelaimėj vyro 
apdraudą; ir ji ypač gerai atvaizduoja sa
vo perkrautos nusivylimais ir imančios 
klaidžioti sąmonės momentus. Ramiai, be 
riksmų, be tąsymosi. Tik drumstu akių 
žvilgsniu, skausmingomis veido permaino 
mis. labai gerai suvaidintu apalpimu (su
smukimu), paklydusios sąmonės trūkčio
jančia kalba ir graudžiu, tragišku juoku. 
Ši gerai suvaidinta jaunos moters rolė 
duoda žiūrovui ir moralizuojančių minčių: 
taip, jauna italiukė, ištekėjai už amerikie
čio kario skubiai, paviršutinių jausmų ve
dama, nežinodama jo tuštumo ir linkimo į 
avantiūras, tai dabar kentėk, nusikratyti 
juo ne taip lengva; nusikratei, bet žuvai ir 
pati.

Anthony Perkins dar jaunas aktorius, 
ir jo vaidyba tebėra ne be spragų. Bet šia
me vaidmeny jis buvo neblogas, tik vieto
mis kiek šaržuotas: pavyzdžiui, čia pavy

siję sunkumai verčia žmogų pajusti vadi
namąjį „pavasario nuovargį“. Mes jaučia
mės tada nuvargę, silpni, miegūstai, aptin 
gę. Vienu žodžiu, tada mes patys prade
dam nemėgti savęs, ir staiga mums ateina 
gera mintis, kad dabar kaip tik laikas pa
sirūpinti pavasario gydymu.

Paprotys kas pavasarį pradėti tokį gy
dymą jau yra buvęs žinomas gilioje seno
vėje. Žmonės tada naudodavosi visokiomis 
mums dabar labai keistai atrodančiomis 
priemonėmis. Mes, žinoma, dabar kitaip 
gydomės. Pirmiausia, mes naudojamės pa
čios pavasario gamtos dovanomis: malo
niu, švelniu, tyru oru ir saulės spinduliais. 
Dėl to kuo dažniau ir ilgiau stenkimės pa
būti lauke. Prie atdaro lango gerai imti 
oro vonios, o po to sausu šepečiu pabrau
kyti, išmasažuoti kūną. Tokios oro vonios 
paskatina vitaminą D susidaryti, pagerina 
kraujo apytaką, stiprina mūsų odą. Vaisti
nėje galima nusipirkti tinkamų vitaminų, 
valgyti juo daugiau salotų ir vaisių. Neuž
miršti atlikti kraujo valymą. Tam tikslui 
yra specialių arbatžolių. Tą arbatą reikia 
gerti — tik ne per daug — keletą savaičių. 
Tokia arbata išvalo mūsų kūną nuo viso
kių vidinių nešvarumų ir labai padeda kū 
nui atsinaujinti.

Šluota mes išvalome visas dulkes iš sa
vo butų ir namų ir pro atdarus langus įsi
leidžiame pavasarį. O kūną išvalę įsilei- 
sim pavasarį ir į save.

Tegul ne tik mūsų kūne, bet ir sieloje ir 
širdyje sužibės pavasario saulės spindu
liai. Tegul jie ir iš ten išvarys visa pikta. 
Tegul mūsų širdys pasidarys vėl jaunos, 
švelnios ir linksmos, kaip kūdikių. Tad 
mes linksmai galėsime sušukti: „Pavasa
ris atėjo! Kaip gražu ir gera gyventi!“

NAUDINGI PATARIMAI
I sraigtus, varžtus, kurių prirūdijusių 

negalima atsukti, reikia įlašinti kiek ter
pentino ir taip palikti apie 8 vai. Po to 
bus lengva atsukti.

Ankštinius augalus reikia virti visuo
met be druskos. Druskos dėti tik tada, kai 
jau jie būna išvirę. Kitaip elgiantis ankš
tiniai augalai bus kieti, nors jūs juos ir 
kaip ilgai bevirtumėt.

dus ir baisiai rūstus savo žmonai, ir vėl, 
tik už minutės, perdėtai atsiprašąs ir nuo
lankus. Toksai staigus nuotaikų pasikeiti
mas filme kartojasi, darosi ryškus ir meta 
šešėlį aktoriui bei režisūrai.

Veiksmas vyksta Paryžiuje. Įdomesnių 
vaizdų nėra. Filmas nespalvotas. Suaugu
siam žiūrovui ši drama žiūrėti nenuobodi 
ir, dėl vaidybinių pliusų bei dėl moralizuo 
jančių blogio perversijų, gal naudinga pa
matyti.

„My Six Loves“, su Debbie Reynolds, 
Cliff Robertson. Ši muzikinė komedija 
yra grynai pramoginio pobūdžio, spalvin
ga, maloni žiūrėti jauniems ir seniems. 
Iš antraštės atrodo, lyg čia būtų daug ero
tikos, bet yra kitaip. Tos šešios meilės tai 
yra šeši apleisti vaikai, kuriuos garsi ak
torė atsitiktinai atranda, juos pamilsta ir 
pradeda globoti bei auklėti, drauge pati 
persiauklėdama ir iš tuščios aktorės tapda 
ma gera žmona bei motina. Šitokias nesu
dėtingas roles pajėgia ir Debbie Reynolds 
neblogai atlikti. Ji čia simpatinga ir žavi. 
Šiame filme iškeliamas gražus protestan
tų kunigo paveikslas. Jaunas pastorius 
vaizduojamas labai idealiu vyru, gerai at
liekančiu parapijines ir šiaip socialines 
pareigas, taip pat tinkančiu sužavėti ir 
patraukti idealo pusėn jaunas moteris. 
Parinkti įdomūs tų šešių vaikų charakte
riai, nors jų vaidyba dar silpna. Veiksmas 
vyksta Niujorke ir Connecticut. Yra gra
žių vaizdų, bet yra ir perdėtų, sušaržuotų 
iki neskoningumo scenų, kaip vaikų suso
dinimas į mokyklos autobusą. Neturint ge
ros knygos ar kito ko naudingo veikti, ga
lima sugaišti pusantros valandos ir „My 
Six Loves“ žiūrint. Filmas pagamintas 
„Paramount“ studijos.
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NAUJI PASIKEITIMAI SIUNTINIŲ Į LIETUVĄ REIKALU
Dabar jau galime siųsti į Rusiją ir Pabaltijo Valstybes ne 
tik rūbus, avalynę, medžiagas, maistą ir visus kitokius 

smulkesnius dalykus, bet taip pat galime pasiųsti:
Auto mašinas, motociklus, dviračius, 
skalbimo mašinas, šaldytuvus ir t.t.

TAZAB & CO. LTD
GARSINIMAS

DĖMESIO ANGLIJOS LIETUVIAMS
Ką tik išėjo iš spaudos svarbi knyga lie

tuvių kalba. Kas ją perskaitys, tikrai 
džiaugsis ir suramins savo širdį. Jos var
das yra Dieviškas Amžių Planas, su Brai
žiniu, arba Studijavimas švento Rašto, 
pirmas tomas, šioje knygoje smulkme
niškai rašoma apie Ateitį, kas buvo išpra
našauta prieš tūkstančius metų ir kas 
įvyks šiame tūkstantmetiniame amžiuje 
Kristaus karaliavimo. Knyga drobės ap
darais, 368 puslapių, kaina tik 1 dol. Tu
rim Biblijų, Seno ir Naujo Testamento. Tu
rim Naują Testamentą patobulinta lietu
vių kalba. Gražiu viršeliu, 2 dol. Ten yra 
ir Psalmės sudėtos. Turim Gražių Giesmių 
rinkinėlį su 190 Giesmių, 50 cnt. Dieviška 
Manna, su kiekvienos dienos tekstu ir 
paaiškinimu 50 cnt. Štai Jūsų Karalius, 
25 cnt., Dievas ir Protas, 15 cnt. Jėzus 
Pasaulio Išganytojas, 10 cnt. Neturtin
giems siunčiam nemokamai knygelių ir 
traktatų. Reikalaudami kreipkitės šiuo ad
resu: L.B.A. 212. E. 3rd., Spring Valley, 
III., U.S.A.

I

22, ROLAND GARDENS, LONDON, S.W.7, 
LIETUVIŲ SKYRIUS

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ FIRMA PASAULYJE
Didelis pasirinkimas prekių, specialiai gamintų mūsų 
firmai, kurių labiausiai pageidaujama Lietuvoje. 
Grynos vilnos medžiagų žaketai tikro avies kailio 
pamušalu, tikros odos paltai ir žaketai. Moteriški 
nailoninio kailio paltai su specialiu šiltu pamušalu ar 
be pamušalo. Didelis pasirinkimas grynos vilnos 
medžiagų vyriškiems ir moteriškiems kostiumams, 

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

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

Hohner akordeonai.
Nauji puikiai iliustruoti lietuviški kainoraščiai.

Visas susirašinėjimas vykdomas lietuviškai.

Be to, prašome nepamiršti:
Duodame lengviausias išsimokėjimo sąlygas. 
Pasiunčiame Jūsų pačių paruoštus siuntinius. 
Mūsų sąskaitos suteiks Jums teisę gauti 
mokesčio nuo Jūsų uždarbio sumažinimą 
(Income Tax).

Dėl visų informacijų ir kainoraščių prašome rašyti:

BALTIC STORES LTD
(Z. JURAS)

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

1.
2.
3.
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Europos lietuviu kronikų
LONDONAS

LIET. MISIJOS IR PAMALDOS
Liet. šv. Kazimiero bažnyčioje Londono 

ir apylinkių tautiečiams Misijos prasideda 
balandžio 7 d., 11 vai. Vakare tęsiamos 7 
vai. Šiokiadieniais 10 vai. ryte su šv. Mi- 
šiomis ir 8 vai. vakare. Did. Penktadienį 
tik 3 vai. ir Did. šeštadienį tik po Ugnies 
ir kt. šventinimo apie 9 vai. vakare. Užbai 
ga Velykų rytą 8 vai. ir anksčiau negalėju
siems 11 vai. Misijas praves kun, Dr. Pra
nas Brazys, MIC, Marijonų vicegenerolas 
iš Romos. Reta ir svarbi proga. Nepraleis- 
k'me jos!

Did. Ketvirtadienį šv. Mišios 10 vai. ry
te ir 8 vai. vakare. Did. Penktadienį pa
maldos 3 vai. su šv. Komunija, Did. šešta
dienį 8 vai. vak. Ugnies, Velykinės Žvakės, 
Vandens šventinimas ir Mišios. Prisikėli
mas 8 vai. ir suma 11 vai. Antrą Velykų 
dieną šv. Mišios 11 vai.

LONDONO LIETUVIŲ SPORTO IR 
SOCIALINIO KLUBO METINIS 

SUSIRINKIMAS
Balandžio 6 d., šeštadienį, 7 vai. vak., 

kviečiamas metinis susirinkimas Klubo pa 
talpose — 345A, Victoria Park Rd., E.9.

Susirinkime galės dalyvauti tik nariai, 
todėl visi prašomi atsinešti nario korteles.

Klubo Valdyba

NOTTINGHAMAS
MARGUČIŲ BALIUS

Balandžio 15 d., antrąją Velykų dieną, 
6 vai. p.p., Meadows Community Centre, 
rengiamas pasilinksminimas —

Margučių Balius.
Prašome atsinešti gražiausiai išmargin

tus margučius — bus skiriamos premijos 
už gražiausią, o taip pat ir už stipriausią 
margutį.

Bus įvairių žaidimų su margučiais. 
Veiks baras ir šokiai.

Kviečiame visus, senus ir jaunus, daly
vauti tame baliuje.

Ncttinghatno Liet. Moterų Draugija

ROCHDALE

DBLS Rochdale Skyriaus narį 
p. VAIDOTĄ BANAITI 

ir 
p-lę HEIDI LIVESEY, 

sukūrusius šeimos židinį, 
sveikina ir linki saulėto ir laimingo 

gyvenimo
DBLS Rochdale Sk. Valdyba ir nariai

PAMALDOS

NOTTINGHAM — balandžio 7 d., 12,15 v.
BRADFORD — balandžio 14 d., 12,30 v.
BRADFORD — balandžio 21 d., 12,30 v.
ROCHDALE — balandžio 28 d., 11,30 v.
LIETUVIŠKOS REKOLEKCIJOS
GLOUCESTER — balandžio 5 d., 8.15 vai. 
vakare ir bal. 6 d., 12.30 vai. St. Peter, Lon
don Rd.
STROUD — bal. 6 d., 8 vai. vakare ir bal.
7 d., 12 val. Beeches Green.

Rekolekcijas veda kun. Juozas Budzei- 
ka. MIC. Kviečiame visus!

Kun. S. Matulis, MIC

PAIEŠKOJIMAI
MAŽEIKA Justinas, Juozo sunūs, gyve

nęs Marijampolės mieste, pats ar žinantie
ji apie jį prašom rašyti: Jonas Dubickas, 
1612 Parsons Ave., E. St. Louis, Ill., U.S.A.

KURSONAS Kazimieras, gyvenęs Angli 
joje, Memorial Hospital, Cirencester, pats 
ar žinantieji apie jį prašom rašyti: Bern. 
Povilionis. 21 Hamburg-Harburg, Lueh- 
mann Str. 20c, W. Germany.

Kviečiame pasinaudoti mūsų 
Taupymo ir Investavimo Skyriaus 

patarnavimu.
Jūsų sutaupos duos didžiausią 
pelną, jei jas investuosite 1

BALTIC SAVINGS
&

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

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

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.

DERBY
VEIKLOS PLANAI

DBLS Derby Skyriaus V-ba sušaukė spe 
cialų sk. narių susirinkimą, kuris įvyko 
kovo 9 d. Susirinkimas turėjo nustatyti 
veiklos programą. V-bos pateikti svarstyti 
dalykai buvo šitokie: 1. Velykų stalo pa
rengimas, 2. Sk. veiklos pagyvinimas bei 
praplėtimas, 3. Ekskursijos klausimas, 4. 
Liet. Akc. B-vės reikalai.

Nuodugniai ir rimtai apsvarsčius, nutar 
ta ir šįmet surengti bendrą Derby lietuvių 
Velykų stalą. Parengimas įvyks pirmąją 
Velykų dieną. Dėl vietos stokos dalyvauti 
tegalės tik 30 asmenų. Užsiregistruoti ne 
vėliau kaip iki balandžio 1 d. Velykų stalo 
proga bus margučių konkursas, tiek gra
žiausio, tiek ir stipriausio.

Svarstant veiklos pagyvinimą, nutarta 
tuoj po Velykų surengti Motinos Dienos 
minėjimą, paskui Birželio įvykių minėji
mą, o jei galimybės leistų, bendras Joni
nes, Vladines ir Petrines, kad būtų dau
giau progų bendrai sueiti bei pasidalyti įs
pūdžiais.

Paliesta ir narių verbavimo problema, 
tačiau nariai paliko tai Sk. V-bai. Susirin
kimas svarstė ir ekskursijos į Lietuvių 
Sodybą reikalą. Nutarta tokią ekskursiją 
suruošti į tradicinį lietuvių subuvimą So- 

"dyboje per Sekmines. Ekskursija numato
ma Sekminių išvakarėse, šeštadienį, birže 
lio 1 d. ir grįžti Sekminių dieną. Visi norin 
tieji dalyvauti prašomi užsiregistruoti 
kaip galima skubiau, nes reikalinga užsa
kyti mašiną. Būtų labai gražu, kad ko dau 
giau tautiečių dalyvautų ir pasigrožėtų 
gražia mūsų Sodyba.

Kai dėl Akc. B-vės reikalų, tai susirinku 
šių tautiečių buvo pasisakyta labai gra
žiai, ir visi pareiškė dėkingumą esamiems 
direktoriams už jų nuveiktuosius darbus. 
Tikimasi, kad ir toliau B-vė eis tokiu gra
žiu keliu.

J. Levinskas

ITALIJA
LIETUVOS KANČIOS 64 PARODOSE

ITALIJOJE
Praėjusiais 1962 m. ir šių metų sausio-va 

sario mėnesiais kun. Vinco Mincevičiaus 
pastangomis Lietuvos kančios po sovieti
niu jungu ir Katalikų Bažnyčios prsekioji 
mas okupuotame krašte buvo pavaizduoti 
net 64 parodose įvairiose Italijos vietovė
se. Visoje eilėje parodų didesniuose mies
tuose buvo įrengti atskiri Lietuvos sten
dai. Romoje vykstančioje persekiojamo
sios Bažnyčios parodoje Lietuvos stendas 
paliko atdaras porą metų.

šioms parodoms parengti buvo panaudo
ta daugiau kaip 4000 fotografijų, prade
dant 18-24 cm. dydžio ir ligi kelių metrų. 
Romos parodoje visos fotografijos buvo 
įrėmintos po stiklu metaliniuose rėmuose, 
kad jas būtų galima panaudoti ir kitais 
atvejais, kai skubiai reikia paruošti Lietu
vos skyrių.

Be šių parodų, Lietuvos kančioms atžy
mėti kun. V. Mincevičiaus rūpesčiu pernai 
buvo suorganizuota Bardi mieste Centrinė 
je Italijoje lietuviškų kryžių ir rūpintojė
lių paroda su daugiau kaip 200 eksponatų. 
Ji susilaukė didelio dėmesio.

Šios parodos kun. V. Mincevičiui kaina
vo daugiau kaip 2.000 dolerių. Paramos jis 
yra gavęs iš Lietuvių Katalikų Religinės 
šalpos 300 dolerių; Miss Agatha Andrews 
iš Vancouverio 100 dolerių; iš VLIKo 90 
dolerių; iš L. Puskepalaitienės iš Detroit 
50 dolerių. Tikisi, kad geraširdžiai tautie
čiai ateis jam į pagalbą padengti likusias 
išlaidas.

LIETUVIS ATSAKINGOSE PAREIGOSE
VATIKANE

Nuo kovo 19 d. kun. prof. dr. Juozas Ze
liauskas pradėjo eiti saleziečių įstaigos 
Vatikane direktoriaus pareigas, kurioms jį 
paskyrė Saleziečių Centro Vadovybė, susi
tarusi su Šv. Sostu.

Kaip žinoma, Pijus XI 1937 m. pakvietė 
saleziečius perimti administraciją Šv. Sos
to spaustuvių „Tipografia Poliglotta Vati- 
cana“ ir „Tipografia L'Osservatore Roma
no“, kuriose dirba daugiau kaip 250 specia 
listų darbininkų, vadovaujamų technikų 
saleziečių. Prie spaustuvės buvo įkurta re
guliari saleziečių įstaiga, kurios viršininku 
nuo dabar bus lietuvis kun. Zeliauskas ir 
tuo pačiu eis vyriausiojo Šv. Sosto Spaus
tuvių Administratoriaus pareigas, likda
mas už viską tiesiogiai atsakingas prieš 
patį Šv. Sostą.

Kun. prof. Zeliauskas yra gimęs Pasva
lyje, Lietuvoje, 1913 m. gruodžio 13 d. 
įšventintas kunigu 1940 m. Nuo 1932 m. 
yra Saleziečių Kongregacijos narys. Jis 
yra daug nusipelnęs lietuvybei, ypač (kur
damas Lietuvišką Gimnaziją tremtinių ir 
emigrantų vaikams Castelnuovo Don Bos
co miestelyje, Šiaurinėje Italijoje. Taip 
pat jis yra PLB Italijos Krašto Valdybos 
iždininkas.

EUROPOS LIETUVIS
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MUSŲ RĖMĖJAI
M. M. „Europos Lietuvio“ 6 puslapių są 

skaiton yra atsiuntęs 20 DM, o kalendoriui 
paremti 5 DM. J. Pumeris paaukojo 1 sva
rą, kun. A. Gleveckas 1.00 dolerį, po 4 šil.
M. Mozūras, S. Žemaitaitis, K. Kuzmickie- 
nė, P. Gabrėnas, K. Minutas, J. Beinorius, 
S. štarka, J. Čepas ir A. Rudzevičius, po 
2.6 šil. J. Banys ir M. Valikonis.
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VOKIETIJA
MUENCHENO LIETUVIŲ KREIPIMASIS 

Į POPIEŽIŲ
Šventasis Tėve,

Mus pasiekusiomis žiniomis, š.m. pra
džioje komunistiniai bedieviai pradėjo 
vartoti naujas persekiojimo priemones 
prieš Katalikų Bažnyčią ir tikėjimą Lietu
voje. Bedievybės apaštalai ir agentai šį 
kartą pasikėsino sunaikinti kultą šventojo 
Kazimiero, kurį popiežius Urbonas VIII 
buvo paskelbęs Lietuvos globėju, o Jūsų 
Šventenybės pirmtakas popiežius Pijus 
XII Lietuvos jaunimo ypatingu globėju. 
Todėl šventasis Kazimieras yra tapęs lie
tuvių tautai religinio gyvenimo simboliu, 
žadinančiu žmonių dvasines jėgas kovoj 
už Dievo teises ir Jo Bažnyčią. Šita lietu
vių ištikimybė negalėjo patikti Maskvos 
bedieviškojo komunizmo vykdytojams Lie 
tuvoj. Dar 1953 metais sovietinių komunis 
tų įsakymu buvo išimtas šventojo Kazi
miero karstas iš Vilniaus katedros alto
riaus, paskirto'šventojo garbei, o pati ka
tedra paversta paveikslų galerija. Dabar
N. Chruščiovas sugrįžo prie radikalių per
sekiojimų metodų. Remdamiesi įsakymu 
iš Maskvos, sovietiniai pareigūnai dabar 
prievarta plėšia šventojo Kazimiero pa
veikslus iš kitų bažnyčių altorių Lietuvoj. 
Turimomis žiniomis šitaip buvo pasielgta 
Kamajų ir Vėžaičių bažnyčiose. Išimdami 
šventojo Kazimiero paveikslą iš Vėžaičių 
bažnyčios didžiojo altoriaus, sovietų poli
cininkai tą paveikslą sukapojo ir suplėšė.

Mes, Muencheno lietuviai katalikai, Su
sirinkę švęsti metinę šventojo Kazimiero 
šventę ir pranešdami Jūsų Šventenybei 
apie Maskvos komunistų barbariškus 
veiksmus prieš Lietuvos globėjo Šventojo 
Kazimiero kultą, nuolankiai prašome Jū
sų šventenybę paskelbti pasauliui mūsų 
sukruvintos širdies protestą, kad žmonės 
netikėtų N. Chruščiovo gražiais žodžiais 
apie taikingą koegzistenciją, nes po ja yra 
paslėpti vylingi sunaikinimo siekimai, ku
riuos liudija daugelis komunistų darbų 
mūsų nelaimingoje tėvynėje Lietuvoje.

Muencheno miesto ir apylinkės lietuvių 
susirinkimo įgalioti.
Muenchenas, 1963.III.4.
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— Luebeck'o Apylinkės pirmininkas 

Pranas Liegus išvyko pataisyti sveikatos į 
kurortą Pietų Vokietijoje.

— Jurgis Šilinskas su žmona Irmgarda 
atvyko iš Čikagos pas savo tėvelius, gyve
nančius Rotenburge. Ši jauna pora prieš 
keletą metų emigravo j Ameriką, kur la
bai gerai tvarkėsi, uoliai dirbo ir jau gero
kai prasigyveno.

— Juozas Gicius jau sveiksta. Iš ligoni
nės grįžo į namus. Dėkingas visiems, kurie 
jį lankė ligoninėje. Jo kojos lūžęs kaulas 
jau sugijęs.

— Susirgo savanoris Petras Rubinas.

PRANCŪZIJA
VASARIO 16-TOS MINĖJIMAS

Prancūzijos Lietuvių B-nės Krašto Val
dyba Vasario 16-tos minėjimą Paryžiuje 
suruošė vasario 24 d.

Minėjimas prasidėjo iškilmingomis pa
maldomis Tėvų Jėzuitų koplyčioje (42, 
rue de Grenelle). Vakare įvyko iškilmingas 
aktas, o po jo meninė dalis. Minėjimą ati
darė Prane. Lietuvių B-nės Krašto Valdy
bos pirm. kun. J. Petrošius. Toliau kalbėjo 
min. S. Lozoraitis — Lietuvos Atstovas 
Prancūzijos ir pik. J. Chabanier — buv. 
Prancūzijos karo attache Lietuvoje.

Meninėje dalyje gražiai lietuvių poetų 
deklamacijomis pasirodė stud. V. Tallat- 
Kelpšaitė ir K. Masiulytė. Pianinu skambi
no I. Prošolovičiūtė. Paryžiaus lietuvių tau 
tinių šokių grupė grakščiai ir nuotaikingai 
išpildė: Vakaruškas, Kubilą, Kepurinę, 
Malūną, Lenciūgėlį ir Jonkelį.

Ta proga buvo taip pat iškilmingai pami
nėta Paryžiaus lietuvių tautinių šokių gru
pės 15-kos metų sukaktis. Prane. Lietuvių 
B-nės vardu tautinių šokių grupę sveikino 
Krašto Valdybos pirmininkas kun. J. Pet
rošius, iškeldamas Paryžiaus lietuvių jau
nimo gyvastingumą ir ištvermingumą 
skleidžiant lietuvišką dvasią ir folklorą 
lietuvių ir kitataučių tarpe Prancūzijoje. 
Tautinių šokių grupės vadovybei Prancū
zijos lietuvių vardu buvo įteiktas Pary
žiaus lietuvių menininkų paruoštas adresas 
15-kos metų sukakčiai prisiminti.

Minėjimui pasibaigus, Vasario 16-tos 
proga įvyko bendras pobūvis. Į minėjimą 
labai gausiai susirinko Paryžiaus lietuviai. 
Buvo atvykusių ir iš tolimesnių Prancūzi
jos vietovių.
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KASDIENIŠKOS
SMULKMENOS

Mielas Redaktoriau,
DBLS ir Lietuvių Namų Akc. B-vės su

važiavime esu girdėjęs nusiskundimų, kad 
dabar jau vėlai pradedama. Sako: tai bū
davo malonūs laikai, kai sueidavome visi 
į posėdžių salę jau 11 vai. rytą. Tai būda
vo progų ir laiko pakalbėti!

Jei yra reikalo pakalbėti, tai gera, kad 
būtų tam ir laiko. Deja, labai abejoju, ar iš 
tiesų šiam suvažiavimui reikėjo daugiau 
laiko. Jeigu atstovai nebeturi nieko dau
giau, kaip kabinėtis prie savo draugų išsi
reiškimų, tai daug geriau truputį pasikabi 
nėti ir greičiau išsiskirstyti. Niekas juk ne 
pasakys, kad ir tie, kurie kabinėjasi, paša 
ko visada labai nudailintus sakinius, kad 
nebebūtų jau prie jų ko prisikabinti. O tai 
rodo, kad atėjo laikas dirbti, nebe tuščiai 
kalbėtis. Kas tuščiai kalba, pats gaišta ir 
kitus gaišina.

Deja ir dar kartą deja, aš susidariau 
įspūdį, kad šitie smulkūs kabinėjimaisi 
yra atremti į neseną praeitį. Mokykitės, 
sako, iš praeities! Tai buvo mostai, tai už
simojimai! Jeigu ne tie visi praeities užsi
mojimai, tai nieko neturėtumėte.

Dideli mostai kartais iš tiesų būna išga
ningi ir palieka pasigėrėtinus pėdsakus. 
Tačiau kartais jie būna pražūtingi.

Kad mums grėsė pražūtis, tai tur būt, 
nežino tik tie, kurie apsimeta, kad jie ne
žino.

O dabar juk didžiausias rūpestis susida
rė ne dėl to, kaip čia dar kokius metus iš
būti ir nepražūti, bet kaip persitvarkyti, 
kad užgyventųjų pelnų didžioji dalis eitų 
lietuviškiems reikalams, o ne kur kitur.

Tai ką čia dabar bekalbėti apie praeitį?
—0—

Taigi, tegu būna ne praeitis, o ateitis. 
Balsuokim už ateitį.

O kai žiūrime į ateitį, tai, rodos, visiems 
galėtų būti įdomu, kaip gi reikia suprasti 
DBLS suvažiavimo nutarimą sustiprinti 
savo skyrių veiklą. Kur tik pažiūrėsi, vi
sur skyriai, rodos, gyvi, jie patys vieni ar 
su kitomis organizacijomis ruošia įvairius 
minėjimus, susirinkimus, subuvimus, iš
vykas.

Tačiau vienas dalykas, tur būt, gerokai 
metasi į akis: skyriai jau nebe kažin kiek 
turi narių. Bet ir tomis jėgomis reikia pa
laikyti judėjimą. Čia, tur būt, ir kyla reika 
las stiprinti jėgas ir didinti tą judėjimą. 
Kaip gi tai padaryti?

Be abejo, šituos dalykus svarstys ir 
spręs DBLS Valdyba, skyrių valdybos ir 
aktyvieji nariai. Bet gal niekas nerūstaus, 
jei ir koksai prašalaitis pabandys ką nors 
pasiūlyti.

Man rodos, kad savo metu esu jau kėlęs 
mintį kuriame nors talentingų žmonių di
desnį būrį turinčiame mieste sudaryti skra 
jojančią teatrinę grupelę, kuri ryžtųsi su
sidaryti programą ir pavažinėti po koloni 
jas. Turint galvoje tai, kad kelionės būna 
ir brangios ir varginančios, grupė, tur būt, 
negalėtų būti didelė. Bet ji su monologais, 
su dialogais, su deklamacijom ir dar kito
kiais išradingais dalykais pavažinėtų kar
tą su patriotine programa, kitą kartą gal 
su linksma.

Ką gi tai duotų kolonijoms, jų lietu
viams, kuo padėtų tiems, kurie yra įsipa
reigoję palaikyti judėjimą?

Man rodos, kaip tik padėtų palaikyti tą 
judėjimą. Va, sakytų žmonės, atvažiuoja, 
tai eisime pasiklausyti! O jei taip, tai sueis 
ir pasiklausys nariai ir nenariai.

—0—

VISI SKAITOME!
Prof. Balčikonis ir kiti — Dabartinis 

liet, kalbos žodynas — 4.6.6.
Norkaitis — Trys velniai, — iš nepr. lai

kų kovų su priešais — 0.7.4.
Butkus — Vyrai Gedimino kalne — 

0,15.0.
Šeinius — Vyskupas ir velnias — 1.2.0.
Tautvaišienė — Tautų kapinynas Sibiro 

tundroje — 0.9.6.
Būdavas — Uždraustas stebuklas —

0.8.6.
Baronas — Užgesęs sniegas — 0.18.6.
T. Kazimieras Kapucinas — Atlaidų šal

tinis, — mald. — 1.5.8.
Prel. Jūras — Didysis ramybės šaltinis, 

— mald. — 1.9.4.
Kun. Burkus — Būk mums malonus, — 

mald. — 0.14.8.
Kun. J. Gutauskas — Dievo vaikas. — 

spalv. vaikams mald. — 0.14.0.
Kun. K. Senkus — Garbė Dievui, — se

nos ir naujos giesmės su gaidomis-— 1.2.0.
Biržiška — Vysk. Valančiaus biogr. 

bruožai — 0.7.4.
Žilevičius — Česlovas Sasnauskas — 

0.7:4.
Šv. Panelės apsireiškimas Liurde — 

0.14.8.
Šias ir šimtus kitų knygų gausite „Dai

noroje“. Visa periodika, plokštelės, gin
taras.

Rašyti:
DAINORA, 14, Priory Rd., Kew. Surrey.

Anuomet ar nebūsiu tik rašęs, kad šito
kio uždavinio galėtų imtis net ir Londo
nas. O jeigu nerašiau taip, tai tikrai galvoj 
turėjau.

Man šiek tiek nepatogu prisipažinti, kad 
Londonu vis labiau imu nusivilti.

Jėgų tai jis turi. Nebūtų gi Londonas, 
kad neturėtų. Bet ne visada yra visuotinis 
laimėjimas turėti viename mieste daug jė
gų. Reikia, kad Visiems užtektų vietos, kad 
visi išsitektų šalia vienas kito, kad visi 
darbą dirbtų, o ne kits kitam stengtųsi my 
nioti ant nuospaudų.

Ar myniotis skatina kuris nors ideologi
nis partikuliarizmas, ar noras bent šituo 
būdu išsiskirti, pasireikšti, atkreipti kitų 
dėmesį, išgarsėti, tai nelabai svarbu. Svar 
biausia tas myniojimasis, kuris ir atrodo 
tik, kaip negražus myniojimasis.

Štai dėl ko blanksta viltys, kad Londo
nas galėtų iš visų savo kampų suburti vi
sas jėgas ir dar šoktelėti kuo nors pozity
viu.

Aš, žinoma, nekalbu jau apie tuos, kurie 
veža savo visokių pareigų vežimus.

—0—
Dar galėčiau kilstelėti ir kitą dalyką — 

literatūros vakarus įvairiose lietuvių kolo
nijose.

Nedidelis čia, šiame krašte, lietuvių ra
šytojų būrelis. Bet, man rodos, prireikus 
jis gal ir pajėgtų susirikiuoti ir truputį pa 
keliauti. Mano turimomis žiniomis, tokie 
vakarai savo metu būdavo ruošiami Brad- 
forde. Manchesteryje ir būdavo mėgiami.

O yra, tur būt, dar nemažų lietuviškų 
kolonijų, kuriose niekada nėra buvęs su
ruoštas nė vienas literatūros vakaras.

Va, reikėtų tik ištirti, ar ten žmonės to
kių dalykų pageidautų. Antra, reikėtų 
kam nors pakalbinti ir rašytojus, ar jie 
ryžtųsi pakeliauti. Jei abiem atvejais atsa
kymai būtų teigiami, tada reikėtų tik pa
lankaus oro su geru vėju, ir išeitų pajudė
jimai, pasižmonėjimai, susitikimai. Išeitų 
tai, ko DBLS, tur būt, ir nori: judėjimas.

Tavo Jonas

PAVERGTŲJŲ SEIMO ATSTOVAI 
WASHINGTONE

Kovo 18-22 Pavergtųjų Seimo vadovybė 
— delegacijų pirmininkai ir Seimo genera 
linis sekretorius bei jo pavaduotojas — 
lankėsi Washingtone ir, pasiskirstė ketu
riomis grupėmis, padarė vizitus 54 senato
riams ir kongresmanams, taip pat ir Vals
tybės Departamento Europos Skyriaus pa- 
sekretoriui R. Davis. Pavergtųjų Seimo 
veiklos praktikoje jau galima laikyti tradi 
cija JAV Kongreso kiekvienos sesijos pra
džioj, o ypač įvykus rinkimams, aplankyti 
Senato ir Atstovų Rūmų lyderius, painfor
muoti juos apie faktinę padėtį sovietų pa
vergtuose kraštuose ir pareikšti jiems so
vietų pavergtųjų tautų vardu pageidavi
mus.

Pastarojo vizito pagridiniai Pavergtųjų 
Seimo memorandumo klausimai lietė: (1) 
Centro ir Rytų Europos tautų apsisprendi
mo teisės vykdymo iškėlimą Jungtinėse 
Tautose. (2) JT komisijos kolonizmui lik
viduoti įpareigojimą užsiimti sovietinio ko 
lonizmo likvidavimu, (3) Pabaltijo valsty
bių prievartinio inkorporavimo į Sovietų 
Sąjungą nepripažinimą, (4) kiekvienoj 
tarptautinėj konferencijoj sovietų paverg
tųjų kraštų bylos kėlimą, (5) 1963 m. Pa
vergtųjų Tautų Savaitės efektyvų pravedi- 
mą ir (6) prie Atstovų Rūmų Užsienio Rei 
kalų Komisijos nuolatinės pakomisės pa
vergtųjų tautų reikalams sudarymą.

Abiejų partijų senatoriai ir kongresma- 
nai parodė sovietų pavergtųjų tautų reika
lams nuoširdaus supratimo bei solidaru
mo ir prižadėjo visokeriopą savo paramą. 
Draugiškai Pavergtųjų Seimo atstovai bu
vo priimti ir Valstybės Departamento. 
Konstatuotas visiškas Valstybės D-to ir Pa 
vergtųjų Seimo tikslų sutikimas, išskyrus 
kai kuriuos VD rezervuotumus dėl takti
kos šių tikslų siekiant. Kor
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