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KEVALU PAREIGA LAISVIESIEMS Europos ir Amerikos spaudos nuotrupos

Nacionalinė politika
Kai žmogui kas nors skauda, tai jis apie 

tai dažniausiai ir kalba.
Lietuvos bolševikams skauda nacionali

nis klausimas, nes žmonės mato, kad eina
ma negeru keliu. Dėl to bolševikai nuolat 
tą dalyką ir aiškina lietuviams iš savo po
žiūrio.

To klausimo didžiuoju specialistu reikia 
laikyti „Tiesos" laikraščio redaktorių G. 
Zimaną, kuris aprūpina nacionalinę politi
ką aiškinančiais straipsniais ne tik savo 
laikraštį, bet dar ir „Komunisto" ir „Per
galės" žurnalus. Bet jo vieno, matyt, ma
ža, Zimanas vienas nebeįveikia susitvar
kyti. Tai „Mokslo ir gyvenimo" žurnalo 
Nr. 4 apie lenininę politiką gyvenime jau 
rašo partijos ideologinio skyriaus 
P. Mišutis. Jis lietuviui skaitytojui 
eilę Lenino straipsnių, kuriuose 
aptariama nacionalinė politika.

Žinoma, kas nenorės tų visų straipsnių 
ieškoti ir skaityti, tas turės 
Mišučio leninine stiprybe ir 
kas perskaitys net ir Leniną, 
nebus gudresnis. Juk Lenino
ypač nacionalinės politikos klausimu, vi
siškai nesiderina su praktišku gyvenimu. 
Kilus revoliucijai, visos Rusijos imperijon 
įjungtosios tautos norėjo atsikratyti rusų 
„globos" ir pradėti nepriklausomą gyveni
mą. Šitokią teisę tautoms juk kaip tik ir 
skelbė Leninas. Bet jos visos buvo vėl jėga 
prijungtos prie Rusijos ir kaip tik 
pirmaisiais porevoliuciniais metais, 
valdė Leninas.

Tomis pat teorijomis remdamasi
Sąjunga įjungė į savo imperiją ir Lietuvą, 
nors jau ir Stalino laikais, kilus antrajam 
pasauliniam karui, kai 
mažesniuosius kraštus, 
naudojo sovietai, gavę 
Žinome, toks atviras
dangstomas liaudies sukilimu prieš bur
žuaziją, nors tai yra aiški nesąmonė, ku
rią dar gerai atsimena vyresnioji lietuvių 

A, karta ir perduoda jaunajai. Dėl to tas me- 
Elas vis ir dangstomas daugiausia tariamais 

ekonominiais laimėjimais, kurių didumas 
priverčia net duonos pirktis užsieniuose.

Bet kadangi kiekvienos tautos žmogus 
nori valgyti, apsirengti ir turėti viską, kas 
jo gyvenimą daro patogesnį, tai tie ekono
miniai laimėjimai turėtų versti jį sakyti: 
štai kaip gera gyventi po motinėlės Rusi-

vedėjas 
nurodo 
buvusi

.to jau patikėti 
išmintim. O 
tai vis tiek 

straipsniai,

tais 
kai

Sov.

nebuvo kas gina 
Ta proga ir pasi- 
nacių pritarimą, 
užpuolimas dabar

jos sparneliu!
Ar iš tiesų taip gera?
Lietuvoje niekada netrūko duonos. O ko 

ji būtų pasiekusi per tuos paskutiniuosius 
25 metus, tai nebūtų reikėję niekam dėko
ti — ji pati būtų pasiekusi. Vadinas, už 
tuos tariamuosius ekonominius laimėji
mus lietuvis nejaučia pareigos dėkoti leni
ninei politikai ar kam nors kitam.

O kai Mišutis prieina prie tikrosios na
cionalinės politikos, tai jam tenka nebe 
nuopelnais didžiuotis, bet gintis nuo užsie
niuose gyvenančių lietuvių puolimų, su- 
vesdinėti sąskaitas su praeitim ir sakyti, 
kad partija kaip motina viską saugo ir 
vysto.

Taigi, kad ta partija iš tiesų būtų kaip
motina! O ji yra gi kaip tranas, kuris vis
ką čiulpia iš lietuvių ir atiduoda rusams. 
Nors Mišutis tvirtina, kad ta jam rūpes
tingos motinos sparneliais pasipuošusi 
partija-tranas saugo tautai, kas buvo pra
eityje gražu ir naudinga, bet jos įsakymu 
iščiulpiama net istorija ir literatūra, o 
griaučiai aplipdomi prorusiška mėsa. Dėl 
ko gi galvas guldė patriotai pirmaisiais po
kario metais, ar ne iš tikėjimo, kad gero 
nebus? Ar ne teisybę dabar sako apie so
vietinį gyvenimą svetur esantieji lietu
viai, jei reikia nuolat su jais suvesdinėti 
ssąkaitas? Jeigu žmogus vaikščiotų sotus 
ir patenkintas, jei jis nejaustų nuolatinės 
teroro baimės, jei jam būtų leista rašyti 
ir skaityti, ką jis nori, jei jam nereikėtų 
daugelyje įstaigų būtinai kalbėti rusiškai, 
tai Mišučiui ar Zimanui nereikėtų rašinėti 
apie politikos pranašumus.

Pranašumus prieš ką?
Aišku, prieš grynai tautinę politiką, kuri 

tuose straipsniuose stengiamasi nuvertin
ti. Mišutis mums sako, kad sovietinė na
cionalinė politika nestovi vietoje, nėra su
stingusi. šitai mes patys labai gerai mato
me. šiandien Lietuvoje dar laikraščiai ir 
knygos spausdinama lietuvių kalba, ta 
kalba vartojama mokyklose, o jos vietą 
palaipsniui gali užimti rusų kalba. Tas pa
vojus gresia lietuviams ne tik dėl rusinimo 
politikos lankstumo, bet ir dėl rusų dau
gėjimo Lietuvoje. Juo daugiau lietuvių 
bus iškeldinta iš Lietuvos, juo daugiau 
mūsų krašte įsikurs rusų, juo greičiau 
ateis tas biaurus laikas. Ar ne šitaip atsi
tiko Kazachstane? Kadaise kazachai ten 
sudarė daugumą, o dabar jau rusai. Dabar 
i®n jau rusiška respublika su visa savo 
bkcionaline politika, su savo laikraščiais,

LIETUVIAMS Britanija ir Vokietija
(Elta) žmogus teturi vieną gimtąjį kraš metais, kai pavergtoje Lietuvoje okupan

tą. Kai jis jėga pašalinamas iš savo tėvy- tas iškilmingai vasarą minės 25-ją sovieti
nės ir nugabenamas į tolimas svetimas že
mes, kai išdraskomos šeimos, kai žūna 
daug tūkstančių nekaltų žmonių — tai ne
išvengiamai pasilieka žmonių atmintyje.

Lietuvis, kur jis, gyvas išlikęs, begyven
tų, negali ir negalės užmiršti anų baisių 
1941 m. birželio dienų ir naktų, kada ne
kalti žmonės buvo gaudomi vien dėl savo 
kilmės, dėl savo tautinio nusistatymo, ir 
gyvuliniuose vagonuose vežami į tolimus 
Rytus. Niekas nežino, kiek tų tremtinių 
išliko gyvų.

Maskvai ir Lietuvos komunistų vadams 
per daugiau kaip 20 metų nepavyko išrau
ti iš Lietuvos gyventojų lietuviškosios są
monės, padaryti žmones piliečiais be tėvy
nės. Net ir jaunoji karta negali būti pla
čiau palenkta komunizmui. Visai be reika
lo komunistinė vadovybė tam jaunimui 
priekaištauja, kad jis pasiduodąs „kapita
listinio pasaulio įtakai“, „buržuazinėms at
gyvenoms“ (nenutolstąs nuo religijos), ji 
be reikalo įspėja ir partiečius nepasiduoti 
„revizionistinėms tendencijoms“, nes aiš
ku, kad lietuvių tautos žmonės ir nelais
vės, svetimos santvarkos, rusinimo bei 
ūkinio engimo sąlygose — ir terorizuoja
mi ir glostomi — vis tiek išlaiko tautinę 
sąmonę.

Žmogaus prigimtyje yra palinkimas pa
miršti praeities nuoskaudas. Būtų gerai, 
jei ir lietuvių tauta per keliolika metų bū
tų galėjusi užgydyti savo žaizdas. Deja, 
žodis „trėmimai“ lietuvių tautai vis dar 
tebėra skaudi realybė. Tiesa, dabar nebe
vykdomi masiniai, tokio masto, kaip 1941 
m., žmonių trėmimai, tačiau jaunimas įvai 
riais būdais ir „savanoriškumo“ šūkiu at
plėšiamas nuo gimtosios žemės ir gabena
mas darbams į Kazachstaną, Archangels
ką ir kitas sritis, į Maskvai svarbius staty
bos darbus.

Artėjant birželio mėnesiui, viso pasaulio 
lietuviai privalo atitinkamai rengtis tra
giškųjų 1941 m. įvykių minėjimui. Šiais

JUNGTINĖS TAUTOS IR SOVIETŲ

KOLONIALIZMAS LIETUVOJE

Tarptautinė Žmogaus Teisių Lyga, kuri 
yra savo metu įteikusi Jungtinių Tautų 
Specialiai 24-ių (Decolonization) Komisi
jai Memorandumą su prašymu tirti sovie
tų kolonializmą Pabaltijo valstybėse, ge
gužės 19 d. suruošė pagerbimą tos Komisi
jos pirmininkui Ambasadoriui Sori Couli
baly. Tame pagerbimo priėmime dalyvavo 
ir VLIKo Pirmininkas Vaclovas Sidzikaus
kas, kuris turėjo progą plačiau išsikalbėti 
su Ambasadorium Coulibaly apie Sovietų 
kolonializmą Lietuvoje ir reikalą tą klau
simą įrašydinti į Komisijos darbotvarkę.

ELTA

KARALIENĖ VOKIETIJOJE

Didžiosios Britanijos karalienę Elizabe- 
thą II ir princą Philipą Vokietijoj aero
drome sutiko Vokietijos prezidentas Lueb- 
ke su žmona, kancleris Erhardas, vyriau
sybės nariai ir diplomatinis korpusas. Ae
rodrome laukė apie 500 žurnalistų iš viso 
pasaulio kraštų — spaudos, radijo, televi
zijos ir filmų. Karališkosios poros palydo
vų buvo 35 asmenys, ir Bonnoje visiems 
buvo paskirtas viešbutis Petersberg su 130 
kambarių ir 60 vonių. Karalienė lankėsi 
ne tik Bonnoje, bet Koenigswinteryje, Bad 
Godesberge, Rheinland-Pfalze ir Hessen, 
Saleme, Muenchene, D. Britanijos ir Ka
nados karinius dalinius Vokietijoje, Berly
ne. Hannoveryje ir Hamburge.

Lankymasis yra ne tik valstybinio vizito 
pobūdžio, bet ir pas savo gimines-kilmin- 
guosius vokiečius.

J. čekauskas

knygomis ir mokyklomis. Argi šito nežino
tų Mišutis?

Kalbant apie tautų lygybę, žinoma, ga
lima išvedžioti, kad jei lietuviai gabenami 
iš savo krašto ir įkurdinami kitur, tai ir 
rusai gabenami į Lietuvą, į Kazachstaną, 
Ukrainą.

Tai tikra tiesa. Bet tie į kitus kraštus at
gabenami rusai kolonizuoja tuos kraštus, 
daro juos rusiškais, pasitarnauja Rusijos 
imperialistinei ir kolonizacinei politikai. 
Tokią politiką vykdant, Rusija ir toliau iš
liks rusiška, nes ji didelė, jai užteks žmo
nių, bet kartu rusiška gali būti ir Lietuva, 
kaip toksai jau yra Kazachstanas.

Gaila, žinoma, kad lietuviai partiniai 
padeda vykdyti tokią politiką, išdavinėja 
savo tautą ir kraštą.

ries santvarkos (priverstinio) įvedimo su
kaktį, laisvojo pasaulio lietuviai atžymės 
25-sias laisvės kovos metines. Dėl to birže
lio mėnuo šiais metais laisvojo pasaulio 
lietuviams bus ypač svarbus. Tą mėnesį 
lietuviai išeiviai ne tik prisimins visų iš
vežimų bei komunistinio teroro aukas, pa
gerbs jų atminimą, ne tik pareikš viso pa
saulio lietuvių solidarumą ir dar kartą 
skelbs pasauliui, jog lietuvių tauta niekad 
nenustos kovojusi už žmogaus teises pa
vergtajam lietuviui ir už Lietuvos laisvės, 
nepriklausomybės atstatymą.

Laisvojo pasaulio lietuviai su jų organi
zacijomis, su Vyriausiuoju Lietuvos Išlais
vinimo Komitetu priešaky, su Dipl. Tarny
ba, birželio (ir, suprantama, liepos mėn. ir 
vėliau) atkreips laisvojo pasaulio dėmesį 
į 25-rių metų okupanto vestąją politiką 
Lietuvoje, į kolonizacines priemones, rusi
nimo pastangas, į tautos atsparumą bei 
jos pasipriešinimo galią, į gyventojų prisi
rišimą prie religijos.

ELTOS žiniomis, visame laisvame pa
saulyje jau vykdomi intensyvūs pasiruoši
mai paminėti 25-ją laisvės kovų sukaktį. 
Didžiulio masto minėjimai rengiami JAV- 
se, Kanadoje, Australijoje, P. Amerikoje. 
Lietuviškieji telkiniai Vak. Vokietijoje jau 
pradeda ruoštis minėjimams paskiruose 
mieštuose. Suprantama, laisvieji lietuviai 
dės pastangas, kad birželinė — laisvės ko
vų sukaktis turėtų atgarsio ir vakariečių 
tarpe. Jie bus plačiai informuojami per 
spaudą, radiją, televiziją (JAV), bus kvie
čiamos spaudos konferencijos. Neabejoti
nai turės svarbos Baltų Draugijos rengia
mieji posėdžiai bei paskaitos Vak. Berlyne 
birželio 9-12 d.d. Jau dabar netenka abejo
ti, kad laisvės kovų bei išvežimų minėji
mai bei jų atgarsiai Vakarų spaudoje, po
litiniuose ir kt. sluoksniuose turės įtakos 
ir laisvinimo kovai, jos stiprinimui ir lie
tuvių solidarumui iškelti. Drauge jie turės 
atsverti ir Lietuvoje dideliu mastu jau 
vykdomas propagandines pastangas, kurių 
pagrindinis tikslas — pabrėžti ne tik kraš
to gyventojams (jie propagandos nereika
lingi ir ja persotinti), bet ypač vakarie
čiams 25-čio okupacijos tariamą palaimą

D. Britanijos karalienė Elizabetha su 
savo vyru Edinburgo kunigaikščiu buvo 
išvažiavę oficialaus vizito į Vokietiją. Ar 
ta kelionė buvo tik šiaip sau iškilmingas 
įvykis, ar turi ir gilesnę prasmę? Šveicarų 
„Die Tat“ galvoja, kad tai buvo daugiau 
tik gražus įvykis vokiečiams. Jis rašo:

„Karalienės Elizabethos vizitas pasitar
nauja visiškai kitaip, negu kitų valstybi
ninkų. Tokie respublikos prezidentai, kaip 
de Gaulle'is ar Kennedys, negali susilauk
ti panašaus populiarumo, nes jie pirmoje 
eilėje yra politikai ir dėl to atsineša tam 
tikrą politinį atspalvį, kuris gali būti ne 
visiems priimtinas. O Anglijos karalienė 
pagal konstituciją yra virš politikos ir ne
gali kelti politinių priešybių. Masės, ku
rios džiūgaudamos sutiko ją, negalvojo ar 
tik be kita ko pagalvojo apie plačiai ap
šnekėtąją, bet dar su dideliais klaustukais 
tebesančią vokiečių-britų draugystę“.

Bet prancūzų „Combat“ jau rašo apie 
abiejų tautų susitaikymą. Jis rašo:

„Kaip gen. de Gaulle‘is 1962 m. mūšų 
kaimynui nuvežė dovanų grąžinti „didžio
sios tautos" titulą, taip dabar Britanijos 
karalienės kelionė į Federalinę Vokietiją 
yra žingsnis šiai įjungti vėl į laisvųjų ir 
demokratinių tautų bendruomenę, nuplau
ti nuo jos bet kokius įtarimus, kad. ji yra 
menkavertė, barbariška ar sadistinė. Prie 
Reino vykstančios džiaugsmingos ceremo
nijos gyventojams ir vyriausybei reiškia 
susitaikymą, kad jau nebebus prisimena
mi nesusipratimai ir neapykanta, kurie 
prasiverždavo „Dieve, nubausk Angliją“ 
šūkiais.

Vizitą kaip abiejų kraštų suartėjimą ir 
beužsimezgančią draugystę vertina vokie
čių ir britų spauda. Vokiečių „Die Welt“ 
rašo:

„Artima karališkosios poros giminystė 
ir draugystė su vokiečių kunigaikščiais 
yra tuo pačiu ir vedamoji šio vizito min
tis, kad reikia bandyti ir tarp britų ir vo
kiečių tautų užmegzti ko stipriausią sąjun
gą. Šitam didžiajam tikslui pasitarnauja vi 
sos smulkmenos tam valstybiniam vizi-

tui. Abiejų kraštų viešoji nuomonė pripa
žįsta tai ir pritaria, kad būtų ypač svarbu 
šio vizito metu susitaikyti su Anglija, kaip 
prieš tai buvo susitaikyta su Prancūzija. 
Europos laisvosios dalies tautos visos su
pranta, kad jų ateitis priklauso nuo vienin
gumo. Dėl to ir šis vizitas, nors šiuo metu 
ir maža tereikštų praktinės politikos pras
me, ateičiai gali būti ypač reikšmingas“.

Britų „The Observer“ taip pat rašo:
„Karalienės kelionė j Vokietiją reiškia 

oficialią, ceremoninę pradžią naujiems san 
tykiams tarp Britanijos ir Vokietijos. Bū
tų nesąmonė tvirtinti, kad tai iš pagrindų’ 
pakeis santykių klausimą, tačiau karališ
koji kelionė turėtų palengvinti ateityje 
abiems kraštams vesti pokalbį. Prez. de 
Gaule'is dažnai yra parodęs, kad jausmais 
paremtas mostas irgi gali būti veiksmin
gas. Prancūzija yra pajėgi piršti net ir ne
priimtiną politiką, nes jis pirma pasirūpi
no parodyti savo draugiškumą naujajai 
Vokietijai, kai prieš porą metų apkeliavo 
jos miestus. O kai dabar ir Britanija ši
taip padarė, tai mes turime stengtis rimtai 
prisidėti sprendžiant patį pavojingiausią 
Europos politinį klausimą: Vokietijos apsi- 
jungimą“.

NENORI, KAD AMERIKIEČIAI 
PASITRAUKTŲ

Dažnai pasigirsta balsų, kad Prancūzija 
norinti išstumti amerikiečius iš Europos. 
O ką gi dėl to sako patys prancūzai? Jų 
„Le Figaro“ rašo:

„Nei J. Valstybės, nei Europa, nestato 
sau tokio tikslo, kad amerikiečių kariniai 
daliniai amžinai eitų sargybas prie Pots- 
damer Platz ar prie demarkacinės linijos. 
Bet nei viena, nei kita pusė nenori, kad tie 
daliniai ko greičiausiai išsikraustytų atgal 
už Atlanto. Jei amerikiečių kariai paliktų 
senąjį žemyną, tai Berlyno saugumas 
jau pat susvyruotų. Vakarų Berlyno 
mas remiasi Federalinės Vokietijos 
mu, o visos Vakarų Europos likimas
priklauso nuo Federalinės Vokietijos li
kimo“.

tuo- 
liki- 
liki- 
irgi

r SęįitįįnįoS DIENOS -Į
ar naudą kraštui.

LIETUVIS SKLANDYTOJAS
Šią ir sekančią savaitę Anglijoje, Glou- 

cesterio apylinkėse, vyksta tarptautinės 
sklandytojų varžybos, kuriose dalyvauja 
taip pat Sov. Sąjungos ir Lenkijos sklandy
tojai, priklausantieji pusiau karinei orga
nizacijai. Su sovietų sklandytojais į Ang
liją yra atvykęs pilotas Juozas Jaruševi
čius, kuris turi 1500 vai. sklandymo patyri
mą ir šiuo metu laikomas tos sporto šakos 
čempionu.

Londono „Daily Express“ gegužės 28 d. 
atspausdino J. Jaruševičiaus fotografiją, 
gulinčio kaip astronautas, sklandytuve.

TARP AMERIKINĖS PAJĖGOS
Pasirašytas susitarimas, pagal kurį stei

giamos karinės pajėgos Amerikos kraštuo
se taikai palaikyti.

Tiems daliniams karių jau paskyrė J. 
Valstybės, Brazilija, Costa Rica, Nicara
gua ir Honduras. Tų pajėgų viršininku pa
skirtas brazilas gen. Alvinas, pavaduotoju 
JAV gen. Palmeris.

ŽEMĖS ŪKIO KLAUSIMAI
Sov. Sąjungos laikraščiai smarkiai svars 

to žemės ūkio klausimus, dėkoja naujajai 
vadovybei, kad jį imasi padėtį gerinti, ir 
puola buvusią vadovybę.

Tarp tų pareiškimų prasiveržia balsų, 
kad reikia duoti dirbančiųjų atsakomybėn

tą valdančios karių juntos vadovą gen. 
Barrintą. Čia irgi kaltinami ' komunistai. 
Keliolika politinių partijų vadų buvo dėl 
neramumų ištremta į Paraguajų, kiti su
imti.

Kolumbijoje irgi paskelbtas karo stovis, 
prasidėjus studentų demonstracijoms ir 
riaušėms.

Urugvajuje kraštas nebepajėgia parla- 
mentariškai spręsti reikalų, dėl to eina 
gandai, kad kariai ruoš perversmą.

KARALIENĖS KELIONĖ BAIGTA
Britanijos karalienė grįžo po valstybinio 

vizito į Vokietiją.
Vokietijoje ji buvo visur entuziastiškai 

sutinkama.

PET posėdis Bonnoje
(E) Gegužės 11 d. Bonnoje įvyko PET 

V. Vokietijos delegatūros posėdis. Dalyva
vo iš New Yorko atvykę PET Seimo pir
mininkas V. Germenji ir Gen. Komiteto 
atstovas C. Visioanu. V. Germenji plačiai 
papasakojo apie pastarojo meto Pavergtų
jų Europos Tautų organizacijos veiklą 
JAV ir apie Europos Tarybos darbus Stras 
burge.

KUNIGAS KĘSTUTIS V. ŽEMAITIS
Balandžio 3 d. Romoje buvo įšventintas 

į kunigus Kęstutis V. Žemaitis. Naujasis 
kunigas teologijos ir filosofijos studijas 
pradėjo Romoje, kur įsigijo filosofijos li
cenciato laipsnį. Toliau studijas tęsė Muen 
chene, Vokietijoje. 1963 m. grįžo į šv. Ka
zimiero Kolegiją Romoje.

Kun. K. žemaitis studijuodamas Muen
chene gyvai reiškėsi lietuvių studentų 
veikloje. Buvo Vokietijos Studentų Ateiti
ninkų Sąjungos pirmininku ir „Ateitin“ 
laikraštėlio redaktorium.

Dr. J. Požėla 3 mėnesiams į Paryžių
(E) Lietuvos Mokslų akademijos Fizi

kos-matematikos instituto direktorius, fi
zikos-matematikos mokslų daktaras Juras 
Požėla atvyko į Paryžių, kur viešės treje
tą mėnesių. Anksčiau jis tarptautinėje fi
zikų konferencijoje Paryžiuje yra daręs 
pranešimą. Dr. J. Požėla Paryžiuje susitik
siąs su užsienio mokslininkais, dirbančiais 
karštų elektronų ir kietos plazmos fizikos 
srityje, susipažinsiąs su jų darbais, pasie
kimais šioje fizikos srityje.

daugiau žemės, pririšti dirbančiuosius prie 
jos, užtikrinti jiems atlyginimą.

KOMUNISTŲ BALSAI UŽ DE GAULLEĮ
Gerėjant prancūzų-sovietų santykiams, 

žymieji Prancūzijos komunistai pradeda 
pasisakyti už de Gaulle’io politiką.

Kadangi komunistai visada pasisaką už 
vadus, tai dėl to remtinas Prancūzijos da
bartinis valstybės galva, kai jis gerai da
rąs. O jis darąs gerai, kai remiąs taikius 
tarpvalstybinius santykius.

SUSLOVAS BULGARIJOJE
Sovietų komunistų partijos prezidiumo 

narys Suslovas nuskrido į Bulgariją. Ma
noma, kad ta jo kelionė turi ryšio su nese
niai sulikviduotu suokalbiu nuversti Bul
garijos valdžią.

Maskvoje dvi savaites išbuvo Bulgarijos 
prezidentas Traikovas. O ministeris pirmi
ninkas ir partijos pirmasis sekretorius 
Živkovas važinėja po Bulgariją ir sako 
prakalbas apie būtinumą draugystės su 
Sov. Sąjunga.

Be kita ko, dabar į Bulgariją nusiųsta
sis Suslovas po šio karo buvo atsiųstas į 
Lietuvą padėti suplanuoti, kaip sunaikinti 
sovietams besipriešinančius patriotinius 
lietuvių partizanus.

NERAMUMAI LOTYNŲ AMERIKOJE
Be Dominikos respublikos, dar keturiuo

se Lotynų Amerikos kraštuose vyksta ne
ramumai.

Guatemaloje buvo nužudytas krašto ap
saugos viceministeris. Vyriausybė kaltina 
komunistus.

Bolivijoje buvo kėsintasi nužudyti kraš-

ACHMATOVA IR VOZNESENSKIS
I Britaniją atvažiavo rusų poetė Anna 

Achmatova ir poetas Andriejus Vozne- 
senskis.

Achmatova, kuri laikoma pačia garsiau
sia rusų poete tarp gyvųjų, Stalino ir 
Chruščiovo laikais buvo vis valdžios ne
malonėje. Voznesenskį, kuris yra vienas 
iš jaunųjų, labai puolė Chruščiovas, bet 
po to jis neatliko viešos „atgailos“.

PAŠAUTO!
— Smarkiai pradėjo veikti Etnos ugnia- 

kalnis Sicilijoje, Italijoje, išmesdamas dū
mus ir pelenus 1000 metrų į aukštį.

— „Pravda“ paskelbė, kad sovietai gavo 
leidimą parsigabenti palaikus 19 amž. Lon 
done palaidoto rusų revoliucionieriaus 
Ogariovo ir Nicoje palaidoto Herceno; kai 
jie bus palaidoti Lenino vardo kalvoje prie 
Maskvos (kai Chruščiovas ir Bulganinas 
lankėsi Britanijoje, britai jiems buvo pa
siūlę Londone palaidoto Karolio Markso 
palaikus, bet jie atsisakė).

— Tassas praneša, kad sovietų astrono
mai Kazachstane išsiaiškinę, jog mėnulis 
yra rusvos spalvos.

— Po vyro mirties Winstono Churchillio 
žmona apdovanota baronienės titulu.

— Kanada pardavė Kinijai 50 mil. buše
lių kviečių.

— Kenija nusavino 10 sunkvežimių 
ginklų, daugiausia sovietinės kilmės, kurie 
iš Tanzanijos buvo gabenami į Ugandą.
' — Rytų Pakistaną nusiaubė ciklonai, ir 

žuvo apie 13.000 žmonių.
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DVI A. RŪTOS KNYGOS
Pradėjusi krauti literatūrini kapitalą 

tuojau po šio karo, pateikdama skaityto
jams pirmąjį savo eilėraščių rinkinį, Alė 
Rūta ligi šiol jau yra sukrovusi tą kapita
lą nuostabiai didelį. Tie, kurie tik retkar
čiais kyšteli kokią knygelę, o paskui il
giems metams nutyla, galėtų šiai mūsų 
rašytojai, net pavydėti. Žiūrėkite, kiek jau 
skaitėme jos romanų! Tarp jų juk buvome 
jos apdovanoti net ir tokiais išskirtinais 
mūsų literatūroje dalykais, kaip „Trumpa 
diena“ (tas romanas buvo premijuotas, 
bet jo gerumą, aišku, nelemia ne tas atžy- 
mėjimas premija, nes turime premijuotų 
Ir labai menkų grafomaniškų dalykų), ar
ba „Broliai“.

Su praeitų metų data susilaukėme dar 
dviejų jos knygų. Viena jų — romanas 
Kelias į kairę, kuris 1962 m. laimėjo „Dir
vos“ skelbtąjį romano konkursą, perėjo to 
laikraščio atkarpoje ir tik dabar neseniai 
pasirodė „Vilties" leidyklos .išleistas atski
ra knyga. Antra — eilėraščių rinkinys 
Gyvenimo lašai, kurį išleido Nidos Knygų 
Klubas Londone.

Alė Rūta pirmoje eilėje, aišku, yra pro
zininkė, išsiskleidusi į platumas ir gilu
mas. Kaip prozininkė, pradėjo ji novelė
mis (rinkinys „Likimo keliu“), po to davė 
ilgesnę apysaką („Duktė"), nors novelės 
meno irgi neužmetė, o paskui visą talentą 
ir širdį sudėjo į romanus, surasdama jiems 
naujų siužetų, pradedant nesena lietuviš
ka buitimi, baigdama lietuviška senove.

Jau ji yra mėginusi savo prozoje per
žengti savojo krašto ribas. Naujajame ro
mane ji jau sprendžia svetur gyvenančių 
lietuvių likimą ištisai. Taip, lietuvių, nes 
Alė Rūta yra užaugusi ir mokslus išėjusi 
Lietuvoje, tai jai ir kūryboje sekti lietu
vių likimus normalu.

Didžiuma šio romano veikėjų yra seno
sios emigracijos lietuviai ir net ūkininkai 
Amerikoje. Niekuo ypatinga jie ir nepasi
reiškia, bet kiekvienas turi savo gyvenimą 
ir ko nors nepabaigęs, dar ko nors neįvyk
dęs miršta. Ačiū rašytojai, jie kiekvienas 
turi savo svajones ir likimus, kiekvienas 
originalus ir individualus.

Tų veikėjų ratelis nedidelis. Viskas su
kasi apie Felikso Pušinio šeimą ir jo ūkį, 
kuris pavadintas Dainoryne. Tiek ir tos 
šeimos: tėvas Pušinis, motina keikūnėlė 
Pušinienė, sūnus, kuris vedė jau naujosios 
emigracijos į Ameriką atvytą gydytoją, ir 
duktė, kuri ištekėjo už ūkin dalininku at
ėjusio vaikino.

Laimingiausi bene seniai Pušiniai. Per 
kasdieninį darbą jie, galima sakyti, neturi

Kaimas kryžkelėje
_______ __ __________ ___ ROMANAS

JONAS AVYŽIUS ~~~~--------------- ----- ------
(27)

Tame kolūkio valdybos pastato gale, kur 
buvo įrengta skaitykla, švietė visi langai.

Martynas prislinko prie vieno ir pažvel
gė į vidų. Širdis smarkiai plakė iš susijau
dinimo, galva svaigo. Nė vienos moters ne
buvo troškęs taip stipriai, kaip dabar troš
ko Godos.

Skaitykla buvo pustuštė. Grigų Tadas, 
atsišliejęs į knygų lentynas, kalbėjosi su 
Birute; kitame kambario gale sukiojosi 
Gojelių Simas su kenčiančio poeto išraiš
ka veide ir piktai šnairavo į laikraščiais 
užverstą stalą, prie kurio sėdėjo pieninin
kas Ramonas su Goda.

Martynas triukšmingai įėjo į vidų ir ne
pasisveikinęs atsisėdo priešais.

— Ką naujo spauda rašo? — paklausė 
nuvėręs geliančiu žvilgsniu abudu.

— Rudenį prasideda geofiziniai metai. 
Bus paleistas dirbtinis žemės palydovas, 
— mandagiai atsakė Ramonas. Jis buvo 
rausvas, švarutis, kaip tik ką išpraustas 
kūdikis. Nuostabiai tyros akys atlaidžiai 
šypsojosi, o dailiame mergiškame veide žai 
dė dvi duobutės. Martynas, jį sutikęs, vi
suomet pajusdavo erzinantį grietininio 
muilo kvapą, ir kiekvieną kartą kovodavo 
su pagunda paimti purvina ranka šį mielą 
auksaplaukį už sprando.

— Palydovas? Tikrai? Puikus žodis! Ži
nai, ką jis man priminė, Beniau?

— Būtent?
— Strazdienę. Boba mirtinai nusitašė 

pas Lapiną. Ar negalėtum jos palydėti 
namo?

Goda prunkštelėjo, o Ramonas susirau
kė, bet nieko neatsakė.

— Aš rimtai, Beniau. Kiekvienas turi
me savo žemės rutulį ir sukimės aplink. 
Kam lįsti į svetimą teritoriją?

— Tamsta visai girtas, ponuli. Geriau 
eitum namo.

— Goda, neprasidėk su tuo gražuoliu. 
Jam tiek tu, tiek Strazdienė, tiek kuri kita 
merga. Pavalkios ir numes kaip sunešiotas 
kojines.

Goda koketuodama prisiglaudė prie Ra
mono. 

laiko nei sirgti, nei mirti. Jeigu šios nelai
mės juos užklumpa, tai jie beveik nepajė
gia įsivaizduoti, kad tai tiesa, kad laikinai 
ar ir visiškai reikia atsisakyti kasdieninės 
rutinos. Kol buvo jauni, jų grumtynės vy
ko už tai, kad galėtų įsigyti ūkį. O kai vai
kai užaugo ir jų likimo nebegalima jau 
pasukti kuria nors kryptimi, tai ir paliko 
tik kasdienybė, rutina, kasdieniniai įpro
čiai. Jie, rodos, tokie iš lietuviško ramaus 
kaimo išplėšti tėveliai ūkininkai, kad Ame 
rikos ir jos tempų nepažįstančiam skaity
tojui gali kilti mažas įtarimėlis: važinėja 
jie, tiesa, automobiliu, bet mes skaitome 
laikraščiuose, kad ir Amerikos ūkininkas 
turi skubėti, skubėti ir skubėti, kad išsi
laikytų, vadinas, jie kaip ir neameriko- 
niški.

Tas ūkininkiškas ramių žmonių prigi
mimas senuosiuose Pušiniuose reiškiasi ne 
vien tik požiūryje į kasdienybę ar smū
gius, kurie ištinka juos pačius. Jų žentas 
bedirbdamas fabrike ir ūkyje mirtinai nu- 
sikosėja — tai jiems normalaus likimo 
ranka. Jų duktė suserga nervais, bet ir tai 
jiems nesudaro tragedijos. Tiesa, ligonė ir 
jos gyvenimas rūpi jiems, bet tasai rūpes
tis neperžengia kasdienybės ribų. Sūnus 
yra svajotojas, vis busimasis rašytojas iki 
pat knygos galo, kuris sprendžia ir neiš
sprendžia, kuria kalba, apie ką rašyti.

Alė Rūta

TĖVIŠKĖ MANO VAIKAMS

Tėviškės vaizdas skausmingoj dainoj įliū
liuotas 

ir supintas brangiaisiais vardais,
Vilniaus bokštai, sodybų žalumas, kaip pa

saka —
Tėviškė — žodis, kasdieną kartotas, — 
virto bespalviu žaislu mano kūdikiui, 
nutolstančiais triukšmo tvane šnabžde- 

desiais.

Gėlo tėviškės vandenio neparagavę 
ant sukepusių lūpų, pečių prakaite sūria

me nesuvilgę, 
mano gražūs vaikai nepažįsta kartumo 
srovės ašarų. Ir jų tėviškė, 
tartum žaislas nublukęs, 
kitais — blizgančiais ■— užverstas, 
liūdi kampe.

Iš Gyvenimo lašai

Pienininkas su įžeidžiančiu pasigailėji
mu pažvelgė į Martyną. Jo gražus veidas 
pergalingai spindėjo.

— Matai, ponuli, į kieno langus saulutė 
pašvietė? Galėčiau sugrąžinti tavo paties 
sąmojų apie žemės palydovą, bet kam spar 
dyti gulintį? Geriau ginčą išspręskim gar
bingu dvikovos būdu. Štai ant stalo yra 
šaškės. Suloškime partiją. Kas laimės, tam 
ir atiteks ši brangenybė. Sutinki, Goda? 
Nebijok, aš neblogai lošiu šaškėmis. — Ra
monas apkabino merginą ir pažiūrėjo į ją 
gosliu žvilgsniu, kuriame atsispindėjo pui
kybė ir įžūlus pasitikėjimas savimi.

Goda staigiu judesiu nubloškė nuo pe
ties Ramono ranką.

— Ne, pakaks, vaikeli. Apsirikai, — tarė 
ji užsigavus!. — Aš ne grietinės bidonas. 
Statyk į banką savo Strazdienę.

Ramonas siekė apkabinti merginą, bet 
Goda atstūmė jį ir persėdo šalia Martyno.

— Ką gi, šį kartą pralošiau. Bet turiu 
viltį, madam, jūsų nuomonė apie mane su 
laiku pasikeis. Mudviejų delnų bruožai ro
do, kad esame skirti vienas kitam. Niekur 
nuo likimo nepabėgsim. Iki pasimatymo, 
mano širdie. — Pienininkas atsikėlė nuo 
stalo ir nuėjo prie durų. Tarpduryje atsi
gręžė ir kelias akimirkas stovėjo, šypsoda
masis kaip nekaltai nuskaustas vaikas. — 
Ateik kokį vakarą — turiu naujų muzikos 
įrašų. Pasiklausysime. Ateisi, mano kara
laite?

— Ne, mano karaliau. Negaliu virškinti 
besaikio to gražuolio pasipūtimo, — pridū
rė Goda, kai Ramonas išėjo. — Jis per 
daug geros nuomonės apie save. Galvoja, 
kad visos merginos turi kraustytis dėl jo 
iš proto. Norėčiau aplaužyti jam ragus.

— Jis neturi širdies nei jausmų, tik tą 
vieną daiktą, kuris vedžioja jį paskui kiek
vieną sijoną, — tarė Martynas, švelniai 
žiūrėdamas į Godą ir nieko aplink nematy
damas. — Sekmadienį į Viešvilę atvažiuo
ja teatras. Paimti tau bilietą? Sako, labai 
įdomus vaidinimas.

— Nesirūpink, bus kas paima. Pusė mū
sų saviveiklos važiuoja pažiūrėti spek
taklio.

Iš tų likimo nešiojamų ir su juo nesun
kiai susitaikančių žmonių būrelio labiau
siai išsiskiria Pušinių marti gydytoja Dan
guolė, kurios niekas nemyli ir nemėgsta, 
bet kuri atneša į šių ramių žmonių gyveni
mą jiems svetimų dalykų. Ji ūdo savo vy
rą, ir tas nekenčia jos. Ji įsimaišo ir į kitų 
Pušinių šeimos narių gyvenimą, kėsinda
mas! net į jų nuosavybę. Ji būtų lyg atsto
vė tos neigiamosios Amerikos, kuri skuba 
praturtėti, užmiršdama bet kokį žmoniš
kumą, nors ji tarp to mažo būrelio yra pa
ti jauniausia amerikietė, jau mūsiškės 
emigrantų kartos žmogus.

Romanas yra naujiena, pirmiausia, dėl 
to. kad jame vaizduojami Amerikos lietu
viai. Tiesa, tai nebe pirmas jau kūrinys, 
kuriame susiduriama su Amerikos lietu
vių paveikslais. Bet, atrodo, „Kelias į kai
rę“ yra pirmasis, kuriame vaizduojamas 
senųjų emigrantų ir Amerikoje gimusių 
lietuvių gyvenimas taip plačiai, net visa
me romane. Kiti rašytojai daugiausia yra 
vaizdavę naujuosius emigrantus, kokių 
Rūtos romane teturime tik gydytoją Dan
guolę (panašų į ją jos brolį reikėtų laikyti 
daugiau antraeiliu veikėju) ir kuri yra 
taip pat neigiama, kaip ir daugumas Ame
rikoje apsigyvenusių lietuvių inteligentų 
mūsų naujausioje literatūroje.

Romanas parašytas visiškai mums nau
ju būdu ir, pasakytume, gana sunkiu. At
skiruose romano skyriuose patys veikėjai 
vienas po kito pasakoja apie save ir kitus. 
Šitaip rašyti sunku, nes veikėjai skiriasi 
vienas nuo kito ne tik įsitikinimais ir pa
žiūromis, bet ir temperamentu. Tai parei
kalauja iš rašytojo išradingumo, kai reikia 
skaitytojui perduoti visas tas žmonių skir
tybes stiliumi.

Beje, romano kaina 3.00 doleriai.
Jau minėjome, kad Alė Rūta eilėraščiais 

pradėjo savo kūrybinį darbą. O dabar ji 
irgi pasirodė su eilėraščių rinkiniu Gyve
nimo lašais. Turint galvoje tai, kad apskri
tai ji yra prozininkė, nors yra davusi taip 
pat net vaidinimų, jos retą duoklę poezi
jai reikia vertinti ypatingu mastu. Jeigu ji 
davė jau šitiek prozos kūrinių ir vis dėlto 
dar kartą grįžo į poeziją, tai reiškia, kad 
ji ten neišsitenka, kad jai sau išreikšti 
dar reikalinga ir poezija, trumpas, kon
centruotas, skambus kūrinys.

„Gyvenimo lašuose“ išspausdintieji eilė
raščiai net leistų spėti, kodėl Alė Rūta 
griebiasi ir eilėraščio formos.

Prozoje ji yra daugiau nuošali pasako
toja. Nepasakytume, kad ji, spręsdama sa
vo romanuose žmonių likimą, būtų jautri

— Juk tu mane kadaise mylėjai, Goda? 
Žinau tikrai, kad mylėjai.

— Tai buvo seniai, labai seniai, Mar
tynai...

— Suprantu: tu negali man atleisti. — 
Martynas sunkiai atsiduso. — Bet žmogaus 
gyvenimas kartais taip susiklosto... Tu la
bai kerštinga. Goda...

— Ne. Atvirkščiai — aš didžiausia už
uomarša. — Ji silpnai nusišypsojo ir pa
dėjo abi rankas ant stalo kaip mokinukė.

— Aš ne Ramonas, ne Vingėla, ne tas 
mėsos kombinato inžinierėlis iš Viešvilės, 
kuris pernai kiaurą vasarą vežiojo tave 
motociklu. — Martynas suėmė Godos ran
kas ir kietai suspaudė. — Aš tave myliu, 
Goda! Nuoširdžiai, karštai, pasiutusiai! De- 
vyneri metai! Ak, galima iš proto išsi
kraustyti!.. Tark nors žodelį, nors pusę, 
nors... ir aš tuoj tave vesiu.

— Laimė, didelė laimė... — Ji pažemino 
balsą: Tadas su Birute jau žvilgčiojo į jų 
pusę. — Ar nepagalvojai, kad tokią laimę 
galėjo man suteikti kiekvienas. — Reikėjo 
tik švilpterti.

— Aišku... žinoma... nepyk... Nenorėjau 
užgauti... — sumurmėjo Martynas, nusimi
nęs. — Šiandien aš truputį išgėręs, tai...

— Nepykstu, Martynai. — Ji draugiškai 
spustelėjo jo delną. — Visiškai. Nei pyks
tu, nei keršiju. Neturiu su tavimi jokių 
sąskaitų. Norėčiau, kad įsikaltum tai į gal
vą. Man tu esi vyras kaip visi — sakysim, 
toks Vingėla,----- ir nieko daugiau.

— Ir nieko daugiau... — sušnibždėjo 
Martynas, mechaniškai glostydamas jos 
ranką. Staiga jis pasijuto visiškai išblai- 
vėjęs.

— Ne, gal ne visai taip. — Goda užsi
gulė ant stalo. Jos balsas šiugždėjo tyliai 
— kaip vartomas šienas. — Šiaip ar taip 
sunku viską pamiršti. Kartais prisimeni, 
imi galvoti: buvo žmogus, tave mylėjo, ir 
tu jį mylėjai,; abudu galėjo būti laimingi, 
bet... savas kailis ir kažkokios abejotinos 
idėjos jam buvo brangesnės už meilę. Ir 
kada apie tai pagalvoji, nenorom pajunti 
lyg panieką, lyg gailesį. O aplamai...

Goda kalbėjo vis tyliau ir tyliau. Ji tar
si atsikėlė nuo stalo ir nuėjo. Jos balsas

Kalba yra nuostabiausia dovana žmogui. 
Per kalbą žmogus iš visų sutvėrimų užima 
aukščiausią vietą visatoje. Kalba Viešpa
ties duota žmonijos sugyvenimui ir vieny
bei. Nelaimingu gi būdu žmonės tarp sa
vęs negali susikalbėti, nežiūrint geriausiai 
paruoštų vertėjų ir techniškų priemonių. 
Ir jei būtų pagaliau išrasta viena kalba, 
bendram žmonijos gėriui, yra baimės, kad 
ir tada žmonės vienas kitą blogai suprastų.

ar filosofiška. O ji turi dar savyje ir tas 
savybes ir nori jas išreikšti, pasinaudoda
ma eilėraščiu.

Skaitydami jos eilėraščius, atrodo, susi
randame pakankamai duomenų, kurie pa
tvirtina mūsų spėjimą. Jos poezija yra ku
pina gilių minčių ir parodo jos santykį su 
pasauliu, su žmonėmis ir su antgamte. 
Tiesą sakant, tokių duomenų jos rinkinyje 
galime pasisemti daug. Va. kritiškas žvilgs 
nis į savo santykius su kitais:

Nuplėšiau kaukes nuo kiekvieno veido, 
bet savo paslėpiau giliai.

(Įkirstas medis)
O ką gi reiškia toksai santykis? Kokios 

jo pasėkos? Ko žmogus susilaukia, jei ki
tiems kaukes nuplėšo, o savo veidą pa
slepia?

Ir nudraskiau vilties lapus po vieną 
ir skaudžiai, lyg į medį, įkirtau.
Po šilkine, moderniška blakstiena / 
sužibs ir ašara gal tau...

(Įkirstas medis)
Šitokiai žmonių santykių dramai iš

reikšti gal reikėtų net ir viso romano, jei 
būtų imamasi tai papasakoti, kuriant žmo
nes. O trumpasakėje poezijoje autorei už
teko šešiolikos eilučių!

A. Rūtos ieškojimas poezijoje kitos sau 
išraiškos, kuri neprieinama jai prozoje, 
nerodo, kad ji eilėraštį laikytų savo kūry
biniu idealu. Tie kūrėjai, kuriems poezija 
yra viskas, paprastai didelį dėmesį krei
pia į eilėraščio formą, į jo skambumą, į 
vaizdo išieškojimą. O Alei Rūtai, sakytu
me, eilėraštyje daugiausia rūpi mintis ir 
jausmas, o ne paviršutinis dailinimas.

„Gyvenimo lašų“ kaina 1 dol. (arba 
5 šil.).

K. Abr.

pamažu silpnėjo, tolo, kol pagaliau visai 
nutilo.

Martynas perbraukė delnu ūmai išpra
kaitavusią kaktą.

— Panieką... gailesį... — sušnibždėjo.
— Ir nieko daugiau?...

— Kai prisimenu. — Ji liūdnai nusišyp
sojo. — Tik kai prisimenu. O tai būna re
tai. Nemėgstu kelti numirėlių iš kapų.

— Niekini ir gailiesi... vadinasi... — 
Jo rankos bejėgiškai nusviro po stalu. — 
Tai kodėl aną vakarą pabučiavai?

— Nežinau. Tur būt, iš pasigailėjimo. 
Tu buvai toks nelaimingas! Ir nuoširdus. 
Tur būt, pirmą kartą gyvenime nemelavai 
pats sau.

Jis staiga atsistojo. Pabalę skruostai 
nervingai trūkčiojo. Lenkėsi, norėjo kažką 
jai sakyti, tačiau tik žiobtelėjo ir, papur
tęs galvą, nuėjo prie durų.

Goda palydėjo jį suglumusiu gailiu 
žvilgsniu.

Martynas stovėjo vidury skaityklos ant 
stalo ir skaitė per visą kambario sieną 
nusitęsiantį šūkį: UŽTIKRINTĄ PAŠA
RŲ BAZĘ GYVULININKYSTEI! KOVO
KIME UŽ AUKŠTUS KUKURŪZŲ DER
LIUS! Raidės buvo didelės, baltos, judėjo 
kaip gyvos, ir Martynas niekaip negalėjo 
sudėlioti jų į žodžius.

— Mes tuoj padarysime tvarką! — su
šuko kažkas už nugaros.

Martynas atsigręžė. Tarpduryje stovėjo 
Lapinų Adolius, apsirengęs buržuazinės 
Lietuvos kariūno uniforma. Jis prisidėjo 
prie peties automatą ir ėmė šaudyti į šūkį 
trumpomis serijomis. Po kiekvienos seri
jos pasigirsdavo klaikus riksmas ir viena 
raidė pavirsdavo kruvina negyvėlio galva. 
Paskui automato vamzdis nukrypo Marty
nui į krūtinę. Jis suriko, apimtas siaubo, 
puolė kniūbščias prieš Adolių ir apkabino 
jo kojas.

Pabudo išprakaitavęs nuo ką tik pergy
ventos mirties baimės. Pro apšalusius lan
gus žvelgė ankstyva rytmečio aušra. Kie
me linksmai rėkė gaidys. Toleikių gale bu
vo girdėti bruzdėjimas.

Martynas atsisėdo lovoje, apsidairė ir 
vėl krito lyg pakirstas ant įšildytos pagal
vės. Vakarykščia tebeūžė galvoje. Buvo 
negera, šleikštu ant širdies. Norėjo pasi
nerti į nebūtį ir drybsoti iki vakaro, apie 
nieką negalvodamas, šlykštus sapnas! Iš 
kur išlindo tas Adolius? Po velnių, to be
trūko, kad imtų šliaužioti keliais prieš ne
gyvėlius!

Martynas stengėsi negalvoti apie tai, bet 
sapno padarytas įspūdis nemažėjo. Jis pri
siminė vieną lietingą rudens vakarą. Grįžo 
iš geležinkelio stoties namo, o priešais ar
tėjo du žmonės, užsimetę kažkokius pail

Ar vienos tautos kalboje, ar įvairių kalbų 
grupėje, kalbama ir suprantama klaidin
gai. Žmonės nebesusikalba.

Kalba, kuri suvestų į vieną susipratimą 
ir vienybę, nėra iš raidžių, žodžių ir saki
nių sudaryta, bet iš tiesos dvasios, iš gero 
noro suprasti, sudaryta iš artimo meilės, 
gimusi iš Dievo šventos dvasios. Sekminių 
dieną įvyko vienkartinis kalbų stebuklas: 
jie girdėjo apaštalus ne tik jų suprantama 
kalba kalbant, bet buvo jų pasiuntinybės 
dvasinio vidinio supratimo pagauti. Klau
sytojai buvo tiesos dvasios pripildyti, ir 
jie tikėjo liudijimui.

„Argi ne visi šitie, kurie kalba, galilie- 
jiečiai? Tai kaipgi kiekvienas mūsų girdi
me savo gimtąją kalbą?“ Kalba, kuria kal
ba Dievas, kuria Jis skelbia Kristų, kaip 
savo Sūnų, yra ir bus suprantama kiekvie
noje žmonių kalboje, bus tuo tikima, nes 
Dievas kalba ne negyva raidės kalba, bet 
tiesiog į žmonių širdis supratimo, tiesos 
dvasine kalba taip, kad „girdime juos mū
sų kalba skelbiančius didžius Dievo dar
bus“.

Anuometinis liudijimas vyksta nuolat. 
„Jūs liudysite, nes nuo pat pradžios su ma
nim esate.“ šventoji Dievo dvasia veikia, 
kad ir šių dienų Bažnyčia ne apie save 
skelbiasi, bet liudija Dievą, Jo valią, Jo 
norus, paslaptis ir Jo meilę. Bažnyčia kal
ba apie Kristų, nes ji negali kitaip, kaip 
tik visuomet įr visur Jį liudyti. Iš širdies 
apstumo burna prabyla. Bažnyčios širdis 
ir siela yra šventoji Dvasia, meilės ir tie
sos dvasia, todėl čia yra pilnutinis kalbos 
supratimas ir tobula vienybė. Iš tiesų Baž
nyčios liudijimas, suprantamas visų tautų, 
visų kalbų žmonėms, kurie turi tiesos 
dvasią.

Mes privalome tą liudijimą visa širdimi 
priimti ir jį skelbti kitiems tiesoje ir mei
lėje. O tai nelengva, girdime mūsų Viešpa
ties Kristaus perspėjimą: „...bet ateina va
landa, kad kiekvienas, kurs jus užmuš, 
tarsis tarnaująs Dievui. Tai jums darys, 
nes nepažino Tėvo, nė manęs. Bet aš tai 
jums kalbėjau, kad, atėjus valandai, atsi
mintumėte, jog aš buvau tai jums sakęs“ 
(Jon. 16.3). Ir ar Jo žodžiai nesipildo?

k. v. k.

Lietuviškos muzikos populiarintojas
(E) Lietuviškos muzikos populiarintoju 

laikomas smuikininkas Eugenijus Paulaus 
kas. Jis yra Valst. styginio kvarteto daly
vis. Paulauskas yra koncertavęs įvairiuose 
Sovietų Sąjungos miestuose, Lenkijoje ir 
Suomijoje. Neseniai Vilniaus filharmoni
joje surengtame koncerte pagrindiniais 
veikalais buvo J. Gruodžio ir V. Laurušo 
sonatos. Paulausko partneriu buvo pianis
tas G. Trinkūnas.

gus daiktus ant pečių. Banditai! Jis nu
stėro, paraližuotas gyvuliškos baimės, bet 
galva dirbo nuostabiai. Jo dokumentai gu
lėjo bate, o partinį bilietą, kaip paprastai, 
buvo palikęs namie. Jis suvaidins tokį pat 
banditą, kaip jie... Iš kur gavęs pistoletą? 
A, pistoletas... Ogi nudėjęs kažkur apie 
Kauną tarybinį aktyvistą, paėmęs ginklą 
ir einąs per Lietuvą, norėdamas prisidėti 
prie partizanų...

Vyrai praėjo pro šalį dargi nepažvelgę į 
Martyną. Ant jų pečių dūlavo paprastos 
trišakės, o iš burnų nešė kūlimo pabaigtu
vių vaišėmis, nuo kurių jie trankiai kalbė
josi ir krypavo kaip antys.

Martynas pasistengė greičiau pamiršti 
nemalonų įvykį, tačiau kartais jis vis dėl
to iškildavo sąmonėje, pažeisdamas dvasi
nę pusiausvyrą ir sukeldamas koktu pasi
bjaurėjimo jausmą savimi. „Aš tebesu gir
tas iš vakarykščios, — pamanė jis. —Rei
kia dar pamiegoti. Velnias netrauks kol
ūkio.“ Tačiau miegas neėmė. Tįsojo kaip 
negyvėlis, — išsekęs, bejausmis, kietai už
merktomis akimis, — o ausyse gaudė keis
tas žvangesys, panašus į įskilusio varpo 
skambėjimą. Martynui pasirodė, lyg tas 
žvangesys eina jam iš vidaus. Jis pakėlė 
ranką ir įdėmiai pažvelgė į ją, tartum no
rėdamas įsitikinti, ar ji ne metalinė. „Tik 
panieką ir gailesį...“ Net jos neapykantos 
nenusipelnė... Na ir tegu! Nuo šios dienos 
viskas baigta su ta kale. Nenori, nereikia! 
Daugiau nesižemins prieš ją, nelįs į akis, 
nors iš meilės širdis plyštų. „Panieką ir 
gailesį...“ Pamanykit, kokia karališka po
za! Kiek pažeminančio kilnumo tuose žo
džiuose! Nežinantis gali iš tiesų pamanyti 
turįs reikalo su nekalta princese, o ne su 
šitokia žmogysta laimę surasti!

Tačiau kiek jis beplūdo Godą, negalėjo 
sužadinti savyje nei apykantos, nei panie
kos, nei kitokio priešiško jausmo, kuris 
pateisintų jį savo paties akyse. Prisiminė 
vaišes pas Lapiną ir iki kraujo sukando 
lūpą. Niekšai! Kaip jie tyčiojosi iš visa to, 
kas jam buvo brangu! „Reikia gražiai, tai
kiai, krikščioniškai, pagal Dievo ir kara
liaus įstatymą. Ginklą visada suspėsi išsi
traukti...“ Sąmokslininkai! Ir jis toks pat. 
Sėdėjo, rijo karklinę ir tylėjo kaip kiaulė 
kasoma. Menkysta!... Reikėjo atiduoti tą 
degtindarį malūnininką milicijai, išgainio
ti visą šunaują po velniais. Tegu negalvoja 
nupirkę jį už stiklelį. Bet sąžinė kaip pe
lytė palindo po šluota. Laukė Godos... 
Kvailys nelaimingas!

Martynas užsiklojo galvą ir gailiai sude
javo. Iš naujo pergyveno tą žeminantį 
jausmą, kuris visuomet apimdavo jį, prisi
minus anuos valstiečius su trišakėmis.

.(Bus daugiau)
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Nepriklausomybės sutemos KASDIENISKOS
(20) 

Svarbiausias švietimo srities uždavinys 
yra išauklėti tautą sąmoningais, savaimin
gais žmonėmis ir tėvynę mylinčiais pilie
čiais. Šiam tikslui pasiekti vyriausybė stip 
rins auklėjimą mokyklose. Švietimo vado
vybės ir mokytojų santykiai bus grindžia
mi ne tik administraciniais, bet ypač pe
dagoginiais principais. Mokytojai visose 
mokyklose bus traktuojami lygiai; jie bus 
skiriami ir vertinami, atsižvelgiant į jų 
cenzą, pedagoginį patyrimą ir pedagogi
nius sugebėjimus, nežiūrint jų politinių 
pažiūrų. Bus atrenkami ir globojami ga
besnieji moksleiviai.

Vyriausybė rems universiteto ir kitų 
aukštųjų mokyklų geresnio susitvarkymo 
ir mokslinės kūrybos iniciatyvą, ji paska
tins specialistų prieauglio paruošimą. Lie
tuvių praeities kultūros ir krašto tyrinėji
mus intensyvins ir plės Lituanistikos Insti
tuto veikimą. Vyriausybė kels kultūrinį 
kaimo lygį ir organizuos bei rems tautinės 
kultūros kūrybą, plačiai naudojant valsty
binę ir privatinę iniciatyvą. Vyriausybė 
teiks paramą toms privatinėms bibliote
koms, kurios duos patikimų garantijų, kad 
galės atlikti viešosioms bibliotekoms de
damas pareigas.

Vyriausybė rems Kultūros Fondą, jei vi
suomenė savo iniciatyva plačiais pagrin
dais tą fondą įsteigs ir prisidės prie jo iš
laikymo. Muzikos, meno, literatūros ir ap
skritai kultūros kūryba bei jos populiari- 
zacija tautoje bus skatinama. Vyriausybė, 
vertindama sportą kaip priemonę tautos 
jėgoms ugdyti, rems jį, rūpinsis jo racio
nalizacija. Vyriausybė su simpatija ir pa
rama lydės visų, be pažiūrų skirtumo, kul
tūrinių organizacijų darbą, jei jis bus vyk
domas patriotinio susiklausymo ir morali
nio susidrausminimo kryptimi.

Vyriausybė rūpinsis mūsų išeivių kultū
ros reikalais. I didesnes lietuvių kolonijas 
pagal išgales bus siunčiamos menininkų ir 
mokslininkų lituanistų misijos tampres
niems ryšiams užmegzti ir atsidėkoti už jų 
paramą, teikiamą tėvynei sunkiose valan
dose. Išeivių jaunimui bus sudaromos są
lygos lankyti Lietuvą ir mokytis josios 
mokyklose.

Teismo ir jo funkcijos vykdytojų nepri
klausomumas bus saugojamas, nes tik ne
priklausomumas garantuoja nešališkumą 
ir tuo pačiu patį teisėtumą, kuris piliečius 
jungia ir auklėja ir kelia valstybės autori
tetą. Iš teismo funkcijos vykdytojų bus 
reikalaujama širdingo ir nešališko savo 
darbo atlikimo. Jau seniai keliamas admi
nistracinio teismo klausimas. Vyriausybė 
rūpinsis pagreitinti šio klausimo išspren
dimą, nes tokio teismo įsteigimas, vyriau
sybės nuomone, žymiai sustiprintų valsty
bės pamatą — teisėtumą. Jau buvusios vy
riausybės pradėtoji didžiųjų įstatymų — 
civilinio statuto, civilinės teisenos, bau
džiamojo statuto ir kitų ruošimas ir kodi- 
fikavimas bus tęsiamas toliau. Nors tai 
yra labai sunkus ir ilgas darbas, vis dėlto 
dideliu darbu ir kantrybe jį nugalėsime.

Visuomenės ir valstybės ūkio srityje vy
riausybė yra pasiryžusi sudaryti tokias są
lygas, kurios padėtų tinkamai vykdyti to
lesnį krašto medžiaginės gerovės kėlimą. 
Šis tikslas bus pasiektas tik tada, kai bus 
išlaikyta pastovi valiuta ir sveiki valsty
bės finansai. Ypač svarbiu veiksniu šioje 
srityje vyriausybė laiko lito pastovumą.

Darant išlaidas bus laikomasi taupumo 
ir tikslingumo, derinant su valstybės fi
nansų pajėgumu. Biudžetui vykdyt reika
lingas lėšas parūpinant, teks atsižvelgti ir 
į mokesčių reikalus. Jei reikės ieškoti nau
jų pajamų šaltinių, tai bus ko plačiausiai 
žiūrima ne vien fisko naudos, bet ir bend
rų tautos ūkio interesų, šių metų biudže
tas turės būti peržiūrėtas ir atitinkamai 
susidariusioms sąlygoms sumažintas. Ko
ordinuodama atskirų tautos ūkio sričių 
veiklą, vyriausybė ir toliau rūpinsis suda
ryti žemės ūkio, prekybos, pramonės ir 
amatų veiklos darnumą.
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Sutvarkome palikimo reikalus.

ALEKSANDRAS MERKELIS

Plačiai skatinant ir palaikant kiekvieno 
piliečio privatinę iniciatyvą, valstybė pasi
liks mūsų krašto ekonominių sričių vy
riausiu reguliatoriumi. Pagrindinis to tvar 
kymo siekimas — tai ūkinių vertybių kū
rybos ir darbo našumo pakėlimas. Tvar
kant pramonę bus siekiama racionalaus 
planingumo, kuris nukreiptų jos gamybos 
plėtimą krašto ūkiui naudingiausia krypti
mi. Ryšium su Klaipėdos krašto netekimu 
mūsų ūkyje susidariusią spragą bus sten
giamasi užpildyti naujai sukurtomis ver
tybėmis.

Prekybos srityje vyriausybės pastangos 
bus nukreiptos į palankių sąlygų sudary
mą tiek vidaus, tiek užsienio prekybai- Vi
daus prekybą skatinant, bus žiūrima, kad 
būtų patenkinti gamintojų ir vartotojų rei
kalavimai. Užsienio prekyboje, kuri yra 
svarbus mūsų ūkio gerovės faktorius, bus 
toliau einama naujų rinkų mūsų gami
niams ieškojimo, esamų prekybos santy
kių plėtimo ir gamybos tobulinimo keliais. 
Siekiant išplėsti išvežimą, bus skatinama 
užsienio rinkoms labiausiai tinkamų pro
duktų gamyba. Vyriausybė taip pat pasi
ryžusi skirti daug dėmesio, ruošiant savo 
krašto kvalifikuotą darbo jėgų kadrą tau
tos ūkio reikalams.

Kredito srityje vyriausybė numato, kiek 
leis aplinkybės, pagreitinti miestų staty
bai ir pramonei hipotekos banko steigimą, 
kuris turės suvaidinti nemažą vaidmenį, 
parūpinant toms sritims ilgalaikių kre
ditų.

Vienas svarbiausių vyriausybės uždavi

Norėdamas įrodyti, kad aš buvęs netei
singas, kai kadaise rašiau abejodamas „Ne 
muno krašto“ patriotizmo nuoširdumu, Al
bert Annies savo žurnaliuke (1965 m. 
Nr. 3) dabar stengiasi man nušluostyti no
sį. Jis paėmė Lietuvos mokyklose vartoja
mą literatūros vadovėlį „Literatūros me
džiaga“, parankiojo iš jo ištraukų, kur ne
blogai pasisakoma apie atskirus lietuvių 
senuosius rašytojus ir jų kūrybą, ir pridėjo 
šitokią pastabą: „Ir taip, gerbiamas John 
Kopūstai, Jūsų išreikštas pasipiktinimas 
mano perdėtu patriotizmu neturi jokio pa
grindo, kadangi, kaip matote, šis jausmas 
žymiai stipriau parodomas sovietinių mo
kyklinių vadovėlių puslapiuose“.

Vadinas, šitai turėtų parodyti, kad Al
bert Annies nėra mažesnis patriotas už so
vietinių vadovėlių autorius, o tie autoriai 
nemažesni patriotai už Albert Annies. Tai 
jau vienas dalykas aiškus.

Tačiau jeigu jau gerb. A. Annies pasuko 
į literatūros laukus ir dar plačiomis iš
traukomis, tai gal ir man bus leista tuo 
klausimu šį tą pasakyti. Deja, neturiu ga
limybių pasinaudoti tuo pačiu vadovėliu. 
Bet spėju, kad A. Annies nepapeiks manęs, 
jei pasinaudosiu K. Korsako redaguojamą
ja „Lietuvių literatūros istorija". Ja nau
dodamasis, aš galėčiau pateikti lygiai to
kių pat gražių pasisakymų apie kai ku
riuos rašytojus ir jų kūrinius. Bet vien 
grožėdamasis tais gerais įvertinimais aš pa 
sirodyčiau šališkas, sovietinis marksistinis 
patriotas, panašus į Annies. Tose literatū
ros istorijose iš tiesų ne viskas taip gražu, 
kaip „Nemuno krašte“ pristatyta, ir tai. 
kas negražu, yra esminis dalykas, kuris 
reiškia sovietinę marksistinę politiką. O 
mums ji nepriimtina.

Pavyzdžiui, apie Motiejų Valančių sako 
ma, kad jo grožiniai raštai turi nemaža re
akcinių momentų. „Aušros“ laikraščiui, su 
kuriuo mes siejame savo tautinį atgimimą, 
priskiriamas „idėjinis ribotumas“, o tai 
reiškia, kad joje buvo rašoma ne taip, kaip 
sovietiniai marksistai nori. „Žemaičių ir 
Lietuvos apžvalga" ir „Tėvynės sar
gas“ vadinami reakcinės klerikalinės sro
vės periodiniais spaudos organais. Mūsų 
idealizuojamasis J. Basanavičius buvęs Lie 
tuvos buržuazijos idealas. V. Kudirka esąs 
svetimos tarybiniams žmonėms ideologijos. 
P. Vaičaičio kūryboje esą neišvengta idėji
nių prieštaravimų. Idėjiškai ribota V. Pie
tario kūryba, ir ypač kritikuojamas jo „Al
gimantas“. Maironis idėjiškai ribotas. To
kie pat, žinoma, ir Vaižgantas, ir Krėvė, ir 
net Liudas Gira ir taip toliau ir taip toliau.

Ką gi visa tai reiškia?
Pirmų pirmiausia tai reiškia, kad tik kai 

kurie tų rašytojų darbai šiandien teleidžia 
mi lietuviams skaityti. Vadinas, valdžia 
prievartos priemonėmis gina žmones nuo 
reakcinių dalykų, nuo idėjinio ribotumo, 
nuo klerikalizmo, idėjinių prieštaravimų, 
ir klasikų raštų perspausdinami kai kurių 
tik trupiniai, o kai kurių ir visiškai nieko. 
Ačiū už tokį patriotizmą! Mes užaugome su 
Valančium, Kudirka, Basanavičium, Pieta
rio „Algimantu“, Maironio visais raštais, 
Vaižganto „Pragiedruliais“, Krėvės „Šarū
nu“ rankose, o atėjo sovietiniai patriotai ir 
atėmė tautai iš rankų, kas jai buvo ir te

nių bus dėti visas pastangas, kad pagrindi
nis krašto luomas — ūkininkai būtų dva
siškai ir medžiagiškai stiprūs. Lietuvos 
ūkininkas, išlaikęs nepalaužtą tautos dva
sią per ilgus okupacijos metus, daug davė 
savanorių, kai reikėjo kraštą ginti, nepri
klausomo gyvenimo metais gamino verty
bes, kurios įgalino kraštą sklandžiai atsi
skaityti su užsieniu už reikalingiausias 
prekes.

Pasaulinės ekonomijos krizės metu Lie
tuvos ūkininkas buvo atsidūręs sunkioje 
būklėje. Šiuo metu žemės ūkio gaminių 
kainos pasaulinėse rinkose kiek pagerėjo, 
bet dar ne tiek, kad galėtų pilnai apmokė
ti gamybos išlaidas. Dėl to vyriausybė pa
siryžusi ir ateityje, kiek leis valstybės iždo 
išgalės, palaikyti žemės ūkio gaminių kai
nas. Kainas tvarkant, ypatingas dėmesys 
bus kreipiamas į tas žemės ūkio šakas, ku
rios yra mūsų sąlygose pačios našiausios 
ir svarbiausios, t.y. pieno, kiaulių, linų ir 
paukščių ūkius. Jį dės pastangas žemės 
ūkį planingai tvarkyti, sudarydama sąly
gas labiausiai išaugti toms ūkio šakoms, 
kurių produktus užsienyje lengviau ir 
brangiau galima parduoti.

Vyriausybė pripažįsta, kad žemės ūkio 
kooperacijos vaidmuo kaimo ūkinės veik
los ir kultūros ugdyme labai didelis: įsikū
rę visame krašte kooperatyvai suburia 
ūkininkų mases į vieną darnią šeimą, ug
do jų iniciatyvą bei pasitikėjimą savomis 
jėgomis, kelia kaimo kultūrą — tą geriau
sią tautos laisvės laidą — ir medžiaginę 
viso krašto gerovę. Dėl to ūkininkų koope
ratinėms organizacijoms bus sudaromos 
sąlygos sėkmingai dirbti.

■ (Bus daugiau)

PATRIOTIZMO TEMA
PASIKALBĖJIMAS SU „NEMUNO KRAŠTU“

bėra brangu. Toksai patriotizmas reiškia 
žmonėms dvasinį kalėjimą. Iki 1940 metų 
juk visi išsiteko Lietuvoje, ir kiekvienas 
galėjo skaityti, kas kam patinka, be jokios 
prievartos.

Bet tai dar ne viskas. Juo toliau, juo gra 
žiau tas „patriotizmas“ reiškiasi, ypač kai 
pradedama kalbėti apie dar gyvus rašyto
jus. Gali būti, kad ir gerb. A. Annies yra 
girdėjęs apie svetur gyvenančius tokius ra
šytojus, kaip Vytautas Alantas, Jonas Ais
tis, Petras Babickas, Bernardas Brazdžio
nis, Liudas Dovydėnas, Stasys Santvaras, 
Antanas Vaičiulaitis ir kiti. Jie pasireiškė 
ir iškilo dar nepriklausomoje Lietuvoje. 
Dabar jie gyvena ir rašo užsieniuose, ir ši
taip yra ne dėl to. kad svetur duona būtų 
skanesnė, oi, ne dėl to. Jeigu jie būtų pasi
likę Lietuvoje, tai, be abejo, juos būtų iš
tikęs toks pat likimas, koks ištiko Kazį Bo 
rūtą, Joną Graičiūną, Antaną Miškinį, Ka
zį Inčiūrą, Juozą Keliuotį, Kazį Jakubėną, 
Juozą žlabį-žengę ir kt. Kai kurie iš tų juk 
nebegrįžo iš sovietinio patriotizmo akade
mijos (pvz., apie Kazį Jakubėną rašoma, 
kad jį rado sušalusį Sibiro sniege). Jeigu 
gerb. A. Annies leistų man taip išsireikšti, 
tai aš pasakyčiau, kad tų rašytojų sugrūdi- 
mas ilgiems metams į Sibiro mirtininkų sto 
vykias ar kalėjimus buvo žmogžudiškas 
žygis ir baisi sovietinė priemonė lietuvų 
kultūrai ir kultūrininkams sunaikinti. Jei
gu tie žmogžudžiai būtų gyvus pagavę Va
lančių, Daukantą, Kudirką, Basanavičių, 
Vaižgantą, Krėvę, tai irgi būtų sumetę į 
mirtininkų stovyklas, tuo mes neabejoja
me. Tada iš viso nebebūtų reikėję nė lietu
vų literatūros istorijų rašinėti.

O užsienyje atsidūrusiųjų nepasiekia dar 
sovietinė naikinamoji ranka, ir tuo mes 
džiaugiamės. Tie rašytojai rašo ir svetur, 
nors gyvendami savo krašte turėtų tai, ko 
labiausiai reikia rašytojui. Ir mes apgaili
me likimą tų. kurie nebepasiekė Lietuvos 
iš Sibiro arba pasiekė ją visokeriopai su
laužyta Jie visi mums buvo brangūs, visi 
turtino tautinę kultūrą taip, kaip mes ją 
suprantame, nesinaudodami jokiais ribo
tumo, reakcingumo, ir panašiais terminais.

O gal A. Annies rastų tokių argumentų 
ir paskelbtų savo žurnaliuke, kad iš tiesų 
tie kūrėjai turėjo būti sunaikinti? Toks at
viras pasisakymas įneštų nemaža šviesos į 
„Nemuno krašto“ politiką.

Žinoma, A. Annies dar gali susigalvoti ir 
sakyti, kad Sibiro ar priverstinės mirties 
jame susilaukė, būtent, tik tie rašytojai, 
kurie liko Lietuvoje o tie. kurie pabėgo, jei 
būtų likę, būtų buvę nepaliesti. Jie tik ne
bebūtų galėję taip rašyti, kaip iki tol rašė. 
Tai, tur būt, jau niekas nenorės ginčyti, 
nors jų Lietuvoje spausdintieji darbai pra
bėgomis aptariami literatūros istorijoje. 
Bet ne vienu atveju tie aptarimai rodo, 
koks likimas jiems būtų grėsęs. Mes, pa
vyzdžiui, ligi šiol net nežinojome, kad V. 
Alanto kūryboje atvirai reiškėsi fašistinė 
ideologija, kad P. Babickas. S. Santvaras. 
L. Dovydėnas. J. Graičiūnas ir kiti būtinai 
stengėsi užtušuoti buržuazinės Lietuvos es
minius prieštaringumus, kad B. Brazdžio
nio, J. Aisčio, A. Miškinio kūryba buvo su

((
Mielas Redaktoriau, 
kartojamas ginčas vis dėl to paties dalyko 
dažnai būna pasmerktas išsigimti. Kai rei
kia vien žodžiais, o nebe argumentais vers
tis, tada jau baigtas reikalas.

Dėl to, pavyzdžiui, su dipuko sūnum 
J.G.P. dar toliau tęsti pokalbį, kaip čia yra 
su tuo anglų kalbos neįkirtimu, būtų tuš
čiažodžiavimas. Bet J.G.P. kartoja ir kitą 
dalyką — savo paties užuominas dėl siun
tinių biznio. Nauja šįkart tuo klausimu yra 
tiek, kad jis mane ir V. Ignaitį pakaltina 
nešaukiant, nes tai esąs biznis. Kam, ar 
mudviem? Turiu pasakyti, kad iš Lietu
von siunčiamųjų siuntinių jokio biznio ne
darau, tai tiesioginio priekaišto negaliu 
prisiimti.

O gal J.G.P. kaltina mus, kad mes neva
rome propagandos prieš siuntinius ar prieš 
tuo darbu besiverčiančius tarpininkus?

Apie tai būtų galima ir pakalbėti.
* * *

Prieš siuntimą apskritai negaliu pasisa
kyti. Visi žino, kad muitai imami, ir visi 
tie, kurių širdis neapsivėlusi savo artimie
siems, siunčia ir moka tuos muitus. O ką 
gi kita gali- daryti? Ne mūsų galioje tuos 
muitus nuimti, tai žinome ir mes ir ne 
mes.

Taip pat labai gerai žinome, kad kiek
vienas gali parduotuvėse susipirkti, ką jis 
nori siųsti,, ir nugabenti ar nusiųsti Intu- 
risto atstovams, kurie turi įgaliojimus pri
iminėti ir surinkti muitus ir kitokius mo-

sijusi su buržuazinio nacionalizmo ideolo
gija ir t.t. Šitai sužinome tik iš Korsako 
redaguotosios „Lietuvių literatūros istori
jos“. Šitai žinoti reikia, be abejo, būti sovie 
tinio marksizmo patriotu. O šitai žinant 
jau turi būti aišku, kad tokių rašytojų dar 
bai yra nepriimtini ir kad patys jų autoriai 
yra lygiaverčiai su tais, kurie buvo nuga
benti į Sibirą. Nė vieno jų raštai, žinoma, 
nespausdinami Lietuvoje irgi iš to paties 
patriotizmo, kuruo džiaugiasi ir kurį ki
tiems perša gerb. A. Annies.

Tai kokio iš tikrųjų „vidurio kelio“ ieško 
A. Annies? Ar jis nori mums pasiūlyti 
(teisingiau sakant, įpiršti) tą patriotizmą, 
kurs nėra kalėjimas tik garbinantiems da
bartinį režimą ir jo primestąją nelaisvę?

Johan Kopūstas, Vokietija

MOSTAS
(E) Sovietų A. Tarybos įsaku gegužės 

9 d. bus kasmet švenčiama kaip „sovietų 
tautos laimėjimo Didžiajame Tėvynės Ka
re, 1941-1945“ diena. Šiais metais Maskvo
je buvo didelis karinis paradas, ir šventės 
proga pasakytos kalbos turėjo politinės 
naujovės bruožų. Būdinga, kad Lenino pre 
mija atžymėtas rašytojas Smirnovas buvo 
pasiūlęs, kad Chruščiovo pašalintasis mar
šalas Žukovas priimtų karinį paradą. Tai 
neįvyko. Žukovas pagarbiai tedalyvavo 
kaip vienas karo veteranų. Kaip ir anks
čiau, visoje Sovietijoje buvo keliami sovie
tų politinių bei karo vadų nuopelnai. Šiais 

“metais iškeltas sovietinio „pilkojo piliečio“ 
vaidmuo, mažiau kalbėta apie rusų nuo
pelnus ir daugiau išryškintas „visų Sovie
tų Sąjungos tautų“ indėlis karo metu. Pri
minti net ir piliečių — žydų nuopelnai.

Karo laimėjimo 20-čio proga sovietų ge
nerolų ir maršalų pareiškimuose pasigirdo 
visai nauja gaida — pabrėžtas Stalino 
vaidmuo antrajame pasauliniame kare. 
Kai kurie generolai (Pavlenko, Pozdniak) 
pažymėjo, kad, esą, Stalinas ne tik pasira
šydavęs įsakymus, bet aktyviai dalyvavęs, 
paruošiant įvairius karo veiksmų planus. 
Jis suvaidinęs didelį vaidmenį ginant Sta
lingradą. Marš. Ivan Bagramian pasikal
bėjime su „Literaturnaja Gazeta“ nurodė, 
kad Stalinas dar 1941 m. pavasarį įžiūrė
jęs karo grėsmę. Maršalo nuomone, Stali
no klaida buvusi ta, kad jis nepasirūpinęs 
paruošti dalinius aliarmui ir dėl to vokie
čiai turėję pradinių laimėjimų. Iškėlus 
Stalino vaidmenį karo metu, jau atpuola 
20-jo partijos suvažiavimo metu, 1956 m. 
N. Chruščiovo priekaištai Stalinui — karo 
vadui nemokšai. Tad jau teks susirūpinti 
ir istorijos vadovėlių taisymu.

Karo pabaigos minėjimas Maskvoje bu
vo ir proga iškelti dabartinio Kremliaus 
režimo populiarumą ir autoritetą. Tai iš
ryškino gegužės 8 d. Kremliaus Suvažiavi
mų rūmuose pasakyta L. Brežnevo kalba. 
Joje nebuvo jokių prieš Staliną nukreiptų 
užuominų, o visas tarp karo pabaigos ir 
Chruščiovo reformų buvęs laikotarpis 
Brežnevo įvertintas, kaip buvęs iš esmės

SMULKMENOS
kesčius ir persiųsti siuntinius. Be tų Intu- 
risto įgaliotųjų atstovų negalima išsivers
ti, bet jiems tiesiog įteikiant išsiverčiamą 
be tarpininkų.

O tarpininkų yra daug, jeigu kas nenori 
po parduotuves vaikščioti, pirkinėti ir 
siuntinėti. Daug ir visokių, dėl to pasirin
kimas didžiausias. Vieni jų taip puikiai 
tvarkosi, kad turi .nemažą klijentūrą ir pa
tenkina ją. Dalis jų pasirodė nesugebanti 
sąžiningai patarnauti, bet tokie paprastai 
netenka vardo ir klijentūros. Taigi išlieka 
tik gerieji, sąžiningieji, ir iš jų pagal savo 
skonį galima pasirinkti, jei kam tarpinin
kai reikalingi.

Labai klaidinga būtų kaltinti visus siun 
tinių srityje dirbančius tarpininko darbą 
žmones ar sambūrius. Tokią nuomonę ga
lėjo nebent kas nors susidaryti ir paskleisti 
remdamasis savo ankstyvesniųjų metų pa
tyrimu, kai į siuntinių biznį buvo įsivėlę 
staiga praturtėti linkusieji avantiūristai.

O visi dorieji tarpininkai gali iš viso 
verstis dėl to, kad iš savo tiekėjų už nuo
lat imamąsias prekes gauna tam tikrą 
nuolaidą. Eilinis pirkėjas parduotuvėje tos 
nuolaidos niekada negaus, nors parduotu
vė gauna ją iš tiekėjų. Pirkėjas turi sumo
kėti visą detaliai prekybai nustatytąją 
kainą, nes parduotuvė juk privalo mokėti 
už patalpas, pardavėjams atlyginimus 
ir t.t.

Siuntinių srityje dirbantiesiems tarpi
ninkams ta iš tiekėjų gaunamoji nuolaida 
ar jos dalis ir yra materialinis atpildas už 
patarnavimą. Juo daugiau toks tarpinin
kas gauna užsakymų, juo didesnė būna 
jo apyvarta, tuo geriau jam, kaip ir kiek
vienam prekybininkui.

Tai kas čia nuostabaus ar negražaus?

Man rodos, kad iš dalies mumyse reiš
kiasi kažkas negera.

Jeigu kitatautis pakankamai uždirba 
smulkioje krautuvėje, likviduoja ją ir įsi
taiso didžiulę parduotuvę pagrindinėje 
miesto gatvėje, mes jaučiame tokiam vers
lininkui pagarbą. Tai, sakome, kupinas 
energijos žmogus!

Jeigu lietuvis rizikuoja griebtis kokio 
nors biznio ir ryžtasi nebedirbti kartu su 
mumis fabrike, tai mes beveik linkę suėsti 
jį. Mes būtinai norime, kad visi vienodai 
stumdytus! ir nesistumdytų. Be abejo, ši
čia reiškiasi negražus mūsų pavydas.

Tuo nenorime pasakyti, kad mes savo 
palankumą turėtume rodyti be jokios ato
dairos. Bet gyvenime visada vyksta atran
ka. Jei prekybininkas ar amatininkas 
mums blogai pasitarnauja, tai mes pasi
renkame kitą.

Tavo Jonas

STALINUI
teisingas ir sėkmingas. Žukovo, Vorošilovo 
ir Timošenkos nuopelnų paminėjimas tei
kia įspūdį, kad norima galutinai atsisakyti 
nuo nesenos praeities nuosėdų. Šiais me
tais buvo būdinga ne tik tai, kad paminėti 
įvairių tautybių karo meto nuopelnai, bet 
ir tai, kad įvairiais ordinais gausiai atžy
mėti valstybės saugumo kariai ir pareigū
nai: penki iš jų apdovanoti „Sovietų Są
jungos Didvyrio“ vardu, iš viso įvairius 
ordinus ir medalius gavo 1.632 saugumie
čiai (dabar jie vadinami „čekistais didvy
riais“). Kai anksčiau karo laimėjimo did
vyriais buvo laikomi generolai ir marša
lai, tai šiemet itin iškelta partija. Tai mi
nėjo ir Brežnevas, tai nurodė ir geg. 7 d. 
„Pravdos“ vedamasis — esą, karas laimė
tas, suderintai veikus partijos organams 
ir Raudonajai Armijai. L. Brežnevo kalbo
je buvo rūsčių žodžių Bonnos ir Vašingto
no adresu. Buvo būdinga iš komunistų va
dovo lūpų (plg. „Tiesą“, Nr. 107) išgirsti 
tokį JAV valdančiųjų sluoksnių apibūdini
mą: „Jie nori nurodinėti kitų šalių tau
toms, kokią santvarką jos privalo turėti 
savo namuose, ir mėgina ginklu nuslopinti 
tuos, kurie jiems nenulenkia galvos“.

IR VASARĄ, IR ŽIEMĄ,
IR RUDENĮ, IR PAVASARĮ 

ne tik maistu, bet ir kitomis gėrybėmis
Jei saviems padėti nori, 
Padarysi tai tikrai.
Kreipkis tik tuojau pas TAURĄ, 
Ir neliks kišenė kiaura!

TAURAS
(A. BRIEDIS)

3, ST. DUNSTAN'S GARDENS. 
LONDON, W.3 
Tel. ACO 4374

Atstovas Manchesteryje:
L. Pūras, 79 Victoria Cresc., Eccles, 

Manchester.
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4 EUROPOS LIETUVIS

Europos lietuviu kronikų TURTINGO GYVENIMO JUBILIEJUS
P. BULAIČIO SUKAKTIES MINĖJIMAS LONDONE

LONDONAS
LAISVĖS KOVOS SUKAKTIS

Baltų Tarybos ruošiamasis Laisvės ko
vos 25 metų sukakties ir Birželio trėmimų 
minėjimas įvyks šeštadienį, birželio 12 d., 
7 vai. vak.. Estų Namuose Londone (18 
Chepstow Villas, W.11, netoli Lietuvių 
Namų). Minėjime kalbės Mr. D.G. Stewart 
Smith, „East-West Digest" žurnalo redak
torius. Meninę programos dalį išpildys 
Londono latvių choras, diriguojamas Z. 
Abolinšo, ir solistė Birutė Valterienė.

Tautiečiai kviečiami dalyvauti ko gau
siausiai.

MIN. S. LOZORAITIS LONDONE
Birželio 3 d. atvyksta į Londoną LDŠ 

min. S. Lozoraitis, kuris čia viešės tris die
nas. Jis turės pasitarimą Lietuvos Pa
siuntinybėje ir pasinaudos proga susipažin 
ti su vietos lietuvių organizacijų veikla.

25 - TOSIOS LIETUVOS OKUPACIJOS 
SUKAKTIS

Didžiosios Britanijos Lietuvių Bendruo
menės Valdyba rengia 25 metų Lietuvos 
okupacijos sukakties minėjimą birželio 
19 d., šeštadienį, 7.30 vai. vakaro, Londono 
Lietuvių Sporto ir Socialinio Klubo salėje 
(345A. Victoria Park Road, London, E.9).

Programoje: Lietuvos Pasiuntinybės Pa
tarėjo V. Balicko žodis; paskaitininku bus 
inž. J.P. Nasvytis, Amerikos lietuvis, da
bar tarnybiniais reikalais esąs Didžiojoje 
Britanijoje.

Be to, šiam minėjimui bus speciali me
ninė programa, kurią atliks Londono Lie
tuviškos Bažnyčios choras, vedamas J. 
Černio. Jonas Parulis su sūnumi P. Paru
liu atliks muzikinę tos programos dalį.

Šios ypatingos sukakties proga Bendruo 
menės Valdyba kviečia visus lietuvius mi
nėjime dalyvauti.

UŽJŪRIO SVEČIAI
„Dainavos“ baliuje, tarp daugelio kitų 

svečių, dalyvavo inž. Nasvytis ir p-lė Moc
kutė iš Amerikos ir inž. Alekna su ponia 
iš Australijos. Abu inžinieriai šiuo metu 
laikinai dirba Anglijoje.

Svečiai ketino Sekminėms nuvykti į L. 
Sodybą.

PADĖKA
Už 70 metų mano sukakties paminėjimo 

suruošimą nuoširdžiai dėkoju Lietuvių 
Bendruomenei ir jos pirmininkui p. J. Al
kiui už gražų pravedimą.

Pirmiausiai dėkoju Jo Ekscelencijai Mi- 
nisteriui p. Balučiui, kuris tą dieną, tik 
grįžęs pavargęs įš kelionės, tiesiog atvyko 
šiame minėjime pasveikinti manęs ir pa
sakė kalbą. Toliau p. V. Zdanavičiui už jo 
paruoštą visų mano darbų ir veiklos ap
žvalgą. Už kalbas ir sveikinimus iš eilės 
dėkoju: Lietuvių Atstovybės Patarėjui p. 
Balickui, Londono Lietuvių parapijos ka
pelionui gerb. kun. Budzeikai, DBLS pirm, 
p. Vilčinskui, BLT atstovui p. Bajorinui, 
Londono Liet. Klubo pirm. p. Paruliui, šv. 
Onos Dr-jos pirm. p. Senkuvienei už svei
kinimą ir mano žmonai įteiktas gėles.

Dėkoju p. Černiui už paruošimą choro 
ir sudainuotas specialiai mano mylimas 
liaudies dainas. Sveikinusiems laiškais: 
gerb. pralotui J. Gutauskui savo vardu ir 
už visų Škotijos lietuvių linkėjimus, gerb. 
mūsų klebonui kun. Matuliui, panelei 
Bliūdžiūtei ir visoms ponioms už tortą su 
70 m. įrašu ir taip skaniai pagamintą visą 
maistą, p. Blažiui ir par. pirmininkui p. 
Kasparui už prižiūrėjimą stalų, kad stik
liukai nebūtų tušti. Visiems ačiū, kurie 
taip gausiai dalyvavo šios sukakties po
būvyje.

P. Bulaitis

PADĖKA
Padėką reiškiu suruošusiems tokias pui

kias išleistuves mūsų šeimai išvykstant į 
Australiją.

Aš ypač dėkoju DBLS Centro Valdybos 
Pirmininkui J. Vilčinskui už pasakytąjį 
gražų žodį. Taip pat dėkoju rengėjams — 
DBLS Londono I skyriaus Pirmininkui Z. 
Jurui, Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
Krašto Valdybos Pirmininkui J. Alkiui, 
P. Mašalaičiui už gražius žodžius. Taip pat 
dėkoju parapijos pirmininkui S. Kasparui.

Visiems rengėjams, savo draugams ir 
pažįstamiems ir visiems dalyviams, kurie 
vienaip ar kitaip yra prisidėję prie šių iš
leistuvių, ir tiems, kurie palydėjo į stotį, 
tariu visiems nuoširdų ačiū.

H. Petrauskas

ROMOJE APSISTOKITE 

.VILLA LITUANIA'

Lankydamiesi Romoje, Italijoje, apsisto
kite Popiež. Liet. Šv. Kazimiero Kolegijos 
svečių namuose:

VILLA LITUANIA,
Piazza Asti 25 (Via Casalmonferrato, 33, 

Tel. 78.90.33). Roma — Italia.
Rasite jaukią aplinką, sveiką maistą ir 

neperdėtą kainą. Pageidaujama, kad dėl 
apsistojimo laiko būtų susitarta iš anksto.

„Vilią Lituania“ Direkcija

IŠVYKA SODYBON PER SEKMINES
Šiais metais rengiama viena bendra lon- 

doniškių ekskursija j Lietuvių Sodybą per 
Sekmines.

Autobusai išvažiuos nuo Lietuvių Bažny 
čios (21 The Oval. Hackney Rd., E.2) 8.30 
vai. ryto. Autobusai važiuos pro Lietuvių 
Namus (1 Ladbroke Gardens, W.11) ir pa
ims ekskursantus iš Vakarų Londono 9 vai. 
ryto. Ekskursantams abiejose vietose rei
kia būti punktualiai, pasivėlavusieji nebus 
laukiami, ir kelionpinigiai nebus grąžina
mi.

Numatantieji važiuoti autobusais, prašo
mi ko greičiausiai užsirašyti pas A. Prans- 
kūną Lietuvių Namuose (1 Ladbroke Gar
dens, W.11, tel. PARk 2470), Lietuvių Baž
nyčios Klebonijoje (21 The Oval, E.2, tel. 
SHO 8735), Baltic Stores (Z. Juras) krau 
tuvėje (421 Hackney Rd., tel. SHO 8734) ir 
pas S. Kasparą. Užsirašantieji prašomi kar 
tu ir apsimokėti. Šiais metais kaina vie
nam asmeniui 13.6 šil. Jeigu du vaikai už
ims tik vieno suaugusio vietą, teks mokėti 
už abu tik 13.6 šil.

Jei autobusai nebūtų užpildyti, kaina ga
li būti pakelta, ir ekskursantai .bus prašo
mi sumokėti daugiau negu 13.6 šil.

LONDONO PARAPIJOS DERBY 
ARKLIŲ LENKTYNIŲ LOTERIJA

Abundant — 1060 (laimėjo Mrs. Dėme
nis), Alcalde — 4121, As Before — 4729, 
Ballymarais — 3020 (E. Zokaitė, Birming
ham), Bam Royal — 2803 (J. Neverauskas. 
Coventry), Billionaire — 0621 (V. Minei- 
kis, Coventry), Bucentami — 0412, Cam
bridge — 4058, Canvamore — 3836 (L. 
Jackson. Sheffields), Corif — 1652 (D. 
North, L.C.), Cresocote — 1048 (Mrs. Dė
menis), Dante's Hill — 1746 (J. Stewart, 
L.C.), Distinto — 1383 (A. Pūkštys), Dux 
Bonus — 1055 (V. Demenis), Foothill — 
1170 (T. Lieder), Fort Knox II — 4300, 
Gold Digger — 1072 (V. Demenis). Grey 
Down — 0089 (C. Doherty, London), Gulf 
Pearl — 1380 (Nanna, Endfield), Hui a 
Hui — 4019, Sbani — 0453, Indian Snow 
— 4746, I. Say — 1480 (J. Kazikonis, Lon
don), Jacopo — 4024, King Log — 4167 
(Chris Bulaitis. N. 13), King's Horn — 
4664 (Miss C. Dimša), Look Sharp — 4901 
(B. Puodžiūnas, Stoke-on-Trent), Meadow 
Court — 1221 (J. Demenis), Nearside — 
1886 (F. Wylla, Corby), Neutego — 0431 
(P. Gramalis, Wolverhampton), Niktar —
3891 (Sinkevičius, Leicester), Oregon — 
1536 (F. Farey, Besboraugh), Parthian 
Shot — 1762 (L. Law, Corby), Plum — 
3558 (D. Dickers, Kettering), Quintillian
— 3185, Regarde — 1452 (J. Dirvonsks), 
Reliance II — 0900, Riot Act — 4009, Rol- 
aux — 3780, Royalago — 0911, Rustic Ale
— 0254, Sea Bird II — 1028 (Rūta Deme
nis), Silly Seaton — 0820, Solistice — 0933, 
Sordelio — 3165, Sovereign Edition —4089, 
Streetfight — 0525 (A. Gyds, Coventry), 
Sunacelli — 4797, Sun Tex — 2882 (S. Pui
dokas), Telespni — 4725 (J. Dimša, Co
ventry), Vienten — 4068, Weather Mark— 
3497 (K. Griškonis, Derby), Jankee Clip
per — 4956 (V. Karobas, Stoke-on-Trent), 
Zaloha — 3412 (V. Žemaitis, Derby).

Traukimo liudininkai: V. Zdanavičius. S. 
Puidokas ir A. Černiauskas.

Lenktynės vyksta Epsom birželio 2 d„ 
3.30 vai. p.p. Po šių lenktynių pirmąsias ke 
turias vietas laimėjusieji arkliai tampa lo
terijos premijų laimėtojais.

Laimingus bilietus prašom siųsti: S. Kas 
paras, 21 The Oval, Hackney Rd., London, 
E.2.

ŠVENČIAM SEKMINES

Sekminių dieną Lietuvių Sodyboje pa
maldos bus 11.30 vai.

Kviečiami tautiečiai maldai ir sakra
mentų, ypač atsimenant dvidešimt penke- 
rių metų tėvynės okupaciją.

Išpažintis tik prieš pamaldas.

MANCHESTERIS
IŠVEŽTŲJŲ MINĖJIMAS

Manchesterio Lietuvių Koordinacinis Ko 
mitetas birželio 19 d., šeštadienį, rengia 
Išvežtųjų ir už laisvę žuvusiųjų minėjimą.

Programoje: 4 vai. p.p. Mostono R. kat. 
kapinėse iškilmingas vainiko padėjimas 
prie paminklinio lietuvių kryžiaus daly
vaujant visoms Manchesterio organizaci
joms su savo vėliavomis.

6 vai. p.p. Manchesterio Lietuvių Socia
liniame Klube D. Banaičio paskaita ir me
ninė dalis.

Visus tautiečius maloniai kviečiame į 
minėjimą atsilankyti.

Koordinacinis Komitetas

PAIEŠKOJIMAI

LUKAVIČIENĖ H, gyv. Lietuvoje, Pane
vėžyje, ieško savo sūnaus Henriko, gimu
sio 1924 m., dingusio 1944 m. Jis pats ar 
apie jį žinantieji prašomi parašyti: A. Brie
dis, 3 St. Dunstans Gardens, London W.3.

DB Lietuvių Bendruomenės Valdyba ge
gužės 22 d. Londono Sporto ir Socialinio 
Klubo salėje suruošė pobūvį pagerbti 70 
m. amžiaus sulaukusiam senosios kartos 
veikėjui Petrui Bulaičiui, kuris, be kita ko, 
prieš antrąjį Pasaulinį karą vadovavo šio 
krašto lietuvių bendruomenei — buvo Lie
tuvių Bendruomenės D. Britanijoje Tary
bos Pirmininkas.

Į pobūvį susirinko arti šimto tautiečių.
Prie E. Bliūdžiūtės, P. Senkuvienės, E. 

Čepaitienės ir O. Kačikienės gražiai pa
puoštų ir skaniais valgiais apkrautų stalų 
susėdus, pobūvį pradėjo Didžiosios Brita
nijos Lietuvių Bendruomenės Valdybos 
p-kas J. Alkis, tardamas žodį ir pakviesda
mas kun. J. Budzeiką, MIC, palaiminti 
stalus.

Pirmiausiai taria žodį Lietuvos Ministe- 
ris B.K. Balutis, sveikindamas P. Bulaitį 
ir jo šeimą ir linkėdamas dar daug metų 
pasilikti mūsų tarpe; ir kartu priminė, kad 
P. Bulaičio pavyzdys sektinas ne vien Lon
dono kalonijai, bet ir visoms Britanijos 
kolonijoms.

J. Alkis perskaito raštu gautuosius svei
kinimus. Didžiosios Britanijos Lietuvių 
Bendruomenės Tarybos p-kas ir Škotijos 
lietuvių dvasios vadovas prel. J. Gutaus
kas savo sveikinime nurodė: „Londono lie
tuviai išmintingai nusprendė švęsti P. Bu
laičio 70 metų amžiaus sukaktį. Nerasite 
savo gretose kito lietuvio, taip garbingai 
pasitarnavusio mūsų bendruomenei. Su- 
kaktininkas kadaise yra gyvenęs Glasgove 
ir palikęs labai šviesių pėdsakų. Tad nors 
iš tolo Škotijos lietuviai linki jam ilgiau
sių, laimingų, garbingų metų!“

Negalėdamas pasilikti Londone, Lietu
vių Bažnyčios klebonas ir „šaltinio" re
daktorius atsiuntė tokį sveikinimą: „Švie
susis sukaktininke, labai norėčiau, bet ne
atidedamos pareigos neleido tarti gyvo žo
džio. Sveikinu Jus, reiškiu giliausią pagar
bą, didžią padėką ir nuoširdžiausius linkė
jimus ateičiai. Tegu Dievas Jus laimingą, 
stiprų, darbiningą parapijai ir Tėvynei iš
laiko ilgiausius metus“.

Lietuvos pasiuntinybės Patarėjas Bailo
kas savo sveikinime iškelia sukaktininko 
didelį populiarumą ir aptaria jį kaip veik
lų visuomenininką visą gyvenimą. Prieš 
27 metus jau tokį jį radęs Londone, o jis 
ir dabar vis toks pat — visuomet manda
gus, draugiškas, nuoširdus, o tai tos gra
žiosios būdo ypatybės, kurios traukė tau

VOKIETIJA
ĮGALIOTINIAI prie krašto 

VYRIAUSYBIŲ
Šiuo metu Krašto Valdybai prie Vokie

tijos kraštų vyriausybės atstovauja: Ba- 
den-Wuerttemberge kun. K. Senkus. Bava
rijoje kun. dr. J. Aviža, Bremene V. Skruo- 
dis, Hamburge kun. V. Šarka, Hessene A. 
Mariūnas, Niedersachsene V. Šukys, Nord
rhein-Westfalen A. Boehm - Krutulytė, 
Rheinland Pfalze ir Saare kun. Br. Liubi- 
nas, Schleswig Holsteine Pr. Liegus.

LIETUVIŠKOS MOKYKLOS 
VOKIETIJOJE

Mokyklos veikia prie 11 apylinkių: Bad 
Zwischenahn vadovė V. Kazirskienė, Bre
men — Skruodienė, Hagen — Kalvaitis, 
Hamburg — R. Baltulis, Kleine Buelten — 
A. Nomeika, Memmingen — M. Budriū- 
nas, Muenster/Westf. — Z. Balandytė, 
Miunchen — B. Forsterytė, Pinneberg — 
M. Berentienė, Stuttgart — kun. K. Sen
kus, Vehrte-Osnabrueck — V. Rudys. Kr. 
Valdyba iš kultūrinių lėšų, gautų iš Fed. 
Vokietijos vyriausybės, mokykloms 1964 
metais išleido DM 6.140. Kai kurios mo
kyklos yra remiamos tiesiai tų kraštų vy
riausybių, kur jos veikia.

J. KARPAVIČIUS KITOJE VIETOJE
J. Karpavičius praneša savo pažįsta

miems ir rėmėjams, kad jis su žmona ne
įveikė pakęsti Springes prieglaudos tvar
kos ir išsikėlė įcitur. Dabar jo adresas yra: 
J. Karpavičius, Pflegeheim, 3012 Langen
hagen-Hannover, Walsroderstr. 121, H. 13, 
Germany.

NOTTINGHAMAS
SEKMINIŲ IŠKYLA SODYBON

Birželio 5 d., 12 vai. dienos, iš Nottingha- 
mo išvažiuoja ekskursija į Lietuvių Sody
bą Headley Park.

Visi užsiregistravusieji renkasi prie 
„Albert Hotel“, Derby Rd., o norintieji va
žiuoti skubiai registruojasi pas ekskursijos 
vadovą K. B., 20 Neville St., kur bus gali
ma gauti ir smulkesnių informacijų.

Kelionės kaina į Sodybą ir atgal tik 25 
šilingai vienai galvai, o nedirbančiam jau
nimui pusė kainos.

Kviečiame pasinaudoti ta proga ir apy
linkės skyrius, kurie tikrai neturi sąlygų 
apsilankyti Lietuvių Sodyboje, susitikti su 
draugais, ypač Sekminių proga, kai jau su
sidarė Anglijos lietuvių tradicija praleisti 
tas šventes savoje Sodybos žemėje.

Skyriaus Valdyba 

tiečius spiestis aplink jį ir į jo vadovauja
mas organizacijas. Darbuose jis ryžtingas 
ir drąsus, nesivaržąs ir viešą žodį tarti, 
kai, jo nuomone, tai atrodo naudinga lie
tuviškam reikalui. Jo veikla yra palikusi 
neišdildomus pėdsakus, ir dėl to lietuvių 
tauta bus jam amžinai dėkinga. Taip pat 
iškelia ir Bulaitienės gražiąsias ypatybes.

V. Zdanavičius supažindina susirinku
sius su Jubiliato gimtuoju kraštu, io asme
nybe ir darbais.

Be kita ko, jis nurodo, kad pirmasis lie
tuviškas laikraštis, kurį B. pradėjo skaity
ti, buvo Seinų „šaltinis“. Jį skaitydamas, 
jis užtiko Lietuvos istorijos duomenų. Vė
liau pats užsiprenumeravo „Spindulį", kur 
buvo išspausdinta jo parašytoji žinutė. 
Pirmąjį didesnį rašinėlį išspausdino tilžiš
kė „Birutė". Rašinėjo jis „Šaltiniui“, „Ry
to“ dienraščiui nepriklausomybės laikais, 
„Išeivių Draugui“ (buvo ir redakcijos na
riu). Dar gyvendamas Lietuvoje, įsijungė 
į Kučiūnų parapijos kultūrinę veiklą, da
lyvavo chore, „Žiburio" draugijoje, talki
ninkavo ruošiant vaidinimus, naudojosi 
draugijos knygynu. Vaidinant „Ameriką 
pirtyje“, „Į mokslą“ ir kt. dalykus, jis pra
deda pirmuosius žingsnius į sceną. Atvy
kęs į Angliją, su kitais įkuria vaidybos 
meno draugiją, kuri vėliau pasivadina 
„Rūta“. Pirmasis čia, Londone, suvaidintas 
dalykas buvo „Neatmezgamas mazgas“. 
Vaidino ir P. Bulaitis, o po vaidinimo dar 
pasakė monologą. „Rūtos“ draugija yra 
pastačiusi dar „Velnias ne boba“, „Vaito 
piršlybos“, „Rytojaus diena“, „Nepasisekė 
Marytei“, „Aušros sūnūs“, „Kurčias žen
tas“, „Laisvės keliais“, „Lietuviai pabus
kite“, „Consilium fakultatis“, „Pirmasis 
degtindaris', „9-ji spalio“, „Pakliuvo“, „Tė
vynė šaukia“, „Vytautas pančiuose“, „Mo
terims neišsimeluosi“ ir kt. Didelė našta 
čia visada tekdavo P. Bulaičiui — vaidinti, 
monologus sakyti, paskaitas skaityti, o, be 
to, būti draugijos pirmininku, sekreto
rium, vadovauti vaidybos grupei.

Be to, V. Zdanavičius dar davė ir kitų 
duomenų iš P. Bulaičio veiklos. Jis darbu 
ir pinigais rėmė Londono lietuvių bažny
čią ir 35 m. išdirbo parapijos komitete 
(33 komiteto pirmininku). Dirbo lietuviš
ką darbą ir Škotijoj, kol ten gyveno. 1916 
m. apie 5 savaites važinėjo po Škotijos 
liet, kolonijas su paskaitomis ir surinko 
118 sv. Lietuvai paremti. Lietuvai jau ne
priklausomai esant, jis vėl važinėjo ir su

Skaitytoju (kukai
DĖL J. ANDRIAUS PAREIŠKIMO

' APIE LIETUVOS ŽEMĖLAPIUS

Prieš kurį laiką visai lietuvių spaudai 
J. Andrius išsiuntinėjo pareiškimus, išsi
gynimais kratydamasis ilgoką laiką ben
dradarbiavimo prie rengiamų Lietuvos že
mėlapių.

Tiesa yra tokia: J. Andrius pats savo 
rankomis išbraižė tų Lietuvos žemėlapių 
sienas, įrašė savo ranka lietuviškas vieto
ves. Tada jis pilnai pritarė tiems darbams, 
talkino, tegu ir tingėdamas, bet be urzge- 
sio. Jis tada pilnai pritarė tų žemėlapių 
riboms, vietovėms, duomenims, iliustr. Gi
joms.

Baigęs jam pavestus topografinius dar
bus ir pradėjus tikrinti įvairius žemėla
piuose esančius duomenis, jis, man nieko 
nesakęs, niekados žodžiu neužsiminęs nė 
vieno kritiško dalyko, staiga plačioje lie
tuvių spaudoje paskelbė mane koliojan- 
čius, plūstančius, pilnus melo svaičiojan- 
čius rašinėlius.

J. Andrius baisiu įnirtimu šoko niekinti 
lietuvių tautai taip reikalingus rengiamuo 
sius žemėlapius.

Lietuvos žemėlapius toliau tikrinu, 
jiems renku medžiagą. Kviečiu lietuvių 
visuomenę talkon.

Su lietuviška pagarba 
Algirdas Gustaitis

TOLYN NUO LONDONO

Mieli Londoniškiai, laikas bėga, jau dvi 
savaitės, kaip keliaujame vis tolyn ir tolyn 
nuo savo antrosios tėvynės Anglijos. Gaila 
buvo skirtis su Anglijos krantais, kurioje 
palikom tiek daug pažįstamų, draugių ir 
draugų ir net savųjų. O išvažiuojant visi 
parodė tiek geros širdies, kad mes neuž
miršime visą gyvenimą. Bet važiuoju su 
viltim, kad dar grįšiu, kas truputį paleng
vina sąžinę.

Laive gyvenimas labai geras. Maistas pui 
kus, pramogų daugybė, oras taip pat pa
sakiškas — nei miglų, nei lietaus dar ne
same matę. Laivas sustojo pirmą kartą 
Suezo kanale. Tada apsupo laiveliais par
davėjai, iš kurių virvėmis pritraukė pre
kių į laivą. O vėliau dalį pardavėjų įleido 
į laivą, ir jie siūlė čia savo prekes, užsipra
šydami nežmoniškas kainas. Laivo kapito
nas perspėjo visus keleivius, kad čia turi
me lygtis ir gerai apsižiūrėti, ką perkame. 
Pavyzdžiui, už didelį odinį krepšį užsipra
šo 3 svar. 10 šil., o galima nusilygti ir nu
pirkti už 1 svarą. Visą dieną laivas buvo 
kaip turgavietė.

rinko 100 sv. besikuriančiai kariuomenei 
paremti. Vėliau dar surinko 25 sv. ryšium 
su Klaipėdos atvadavimu. Jis vadovavo ir 
talkininkavo, kai buvo ruošiamos ekskur
sijos į Lietuvą, palaikė glaudžius santykius 
su kitomis lietuvių kolonijomis, keitėsi su 
jomis paskaitininkais, vaidinimais, 1937 
m. atstovavo Britanijos lietuviams Pasau
lio Lietuvių Kongrese Kaune ir buvo iš-' 
rinktas į jo valdybą.

DBLS vardu sveikino P. Bulaitį J. Vil
činskas. DBLS pirmininkas, linkėdamas 
dar daug gražaus amžiaus sulaukti ir kar
tu dėkodamas už darbą kuriant DBLS.

M. Bajorinas sveikina Britų Lietuvių 
Tarybos vardu, pasidžiaugdamas jo gra
žiais kūrybiniais vaisiais ir pažymėdamas, 
kad ten, kur tik P. Bulaitis prideda savo 
rankas, visos organizacijos veikia gerai. 
Jis prisidėjo prie DBLS, Lietuvių Namų 
Bendrovės, Lietuvių Sodybos ir galiausiai 
prie Britų Lietuvių Tarybos.

P. Senkuvienė sveikina Šventos Onos 
moterų draugijos vardu ir įteikia O. Bu- 
laitienei raudonų rožių puokštę.

J. Parulis sveikina kaip senas bendra
darbis. kuris 40 metų dirbo kartu su P. 
Bulaičiu.

Kun. Juozas Budzeiką,MIC, kalbėdamas 
Londono lietuviškos parapijos vardu, iške
lia Bulaičio šeimą. Iš 11 vaikų du nuėjo 
tarnauti Dievui ir Bažnyčiai: — prel. Vy
tautas Bulaitis darbuojasi Šv. Sosto diplo
matinėje tarnyboje, o viena duktė išėjo į 
vienuoles.

Po to sudainuota „Ilgiausių metų“, su
šukta Valio! V. ščiuskienė padeklamavo 
Uršulės Gudienės eilėraštį apie gražiuo
sius ir bloguosius žmonių papročius. Lon
dono lietuviškos bažnyčios choras, vado
vaujamas Bulaičio žento J. Černio, sudai
navo keliolika lietuviškų dainų.

Pagaliau ir pats P. Bulaitis tarė žodį, 
padėkodamas visiems savo bendradar
biams, su kuriais jam teko ilgus metus 
kartu dirbti. O be talkos, gražaus sugyve
nimo ir vienybės lietuviškame darbe nebū
tų galima pasiekti tai, ko buvo pasiekta.

Po savo kalbos P. Bulaitis su žmona Ona 
sutiko pasidalyti tortu, kurį buvo pagami
nusi E. Bliūdžiūtė.

Po to dar ilgai skambėjo dainos su ge
riausiais linkėjimais, kad ilgai jubiliatas 
gyventų mūsų tarpe.

S. Kasparas

; WCr ■

Keleiviams leido išlipti į krantą. Kraš
tas labai neturtingas. Vaikai elgetauja, pa
matę svetimtaučius prašo pinigų; išdžiuvę, 
baisu pažiūrėti. Be to, labai nešvaru.

Mūsų laivas stovėjo čia visą dieną, o va
kare, 10 vai., pajudėjome. Oras labai karš
tas. visi pasidarėm kaip čigonai. Dabar ke
liaujame Raudonąja jūra. Po 3 dienų pa
sieksim Adeną, tuomet parašysiu daugiau.

O dabar baigdama noriu savo ir mamos 
vardu padėkoti už gražias išleistuves visų 
organizacijų rengėjams, šeimininkėms, ku
rios tiek daug darbo pridėjo. Taip pat dė
kojam visiems išleistuvių dalyviams, kurių 
daug buvo susirinkę, be to, Londono įr 
provincijos jaunimui, kuris net į stotį pa
lydėjo, o taip pat už bendras ir asmeniškas 
dovanas visiems nuoširdus ačiū.

Linkiu daug laimės ir gražaus pava
sario

Gražina Petrauskaitė

PAMALDOS

BRADFORD — birželio 6 d., 12,30 v. 
NOTTINGHAM —birželio 13 d„ 12,30 v.
BRADFORD — biržeUo 20 d., 12,30 vai. 
COVENTRY — birželio 13 d., 12.30 vai. 
DERBY — birželio 20 d„ 11 vai.
STOKE-on-TRENT—birželio 27 d„ 12 v.
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