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PO SOVIETINIU KEVALU
HUMANITARINIAI MOKSLAI 
LIETUVOJE

gu dabar yra. Ir pats Venclova be laisvės 
laikais Įgyto išsimokslinimo Lenino ir Kap 
suko suburtoje Lietuvoje gal būtų koks 
ooisevuumo avaro kolchozininkas, o ne 
OKupantų statytinis, komunistų partijos

(HI)
„Žymiai siauriau negu reikėtų, respubli

koje vystosi teisės mokslas", Maskvos aka
demikams Vilniuje prisipažino Kostas Kor 
sakas. Tai, tur but, suprantama, nes tam 
tikros kliūtys nuo tos mokslo srities Lietu
vos mokslininkus galėjo atgrasinti. Parti
zaninis karas ir stalinistinis teroras nebu
vo itin palanki aplinkuma teisinei min
čiai ugdyti.

Vis dėlto ir oligarchinės valstybės be 
tam tikrų teisės normų išsiversti negali, 
jei savos visuomenės nenori paskandinti 
chaose. Todėl yra visiSKai realu kalbėti 
ir apie sovietinę teisę. Sovietų teisininkai 
pagaliau yra sukūrę savitą, sovietinę, va
dinamuoju marksizmu-leninizmu pagrįstą 
teisės filosofiją, kuri esmingai skiriasi nuo 
Vakaruose pažįstamų teisės teorijos pa
grindų.

Tekyla klausimas, ar sovietinėse sąlygo
se aplamai belieka vietos specifiškai lie
tuviškam (kad ir sovietiniam) teisės 
mokslui. Visų sovietinių respublikų konsti
tucijos yra surašytos pagal vieną pavyzdį 
ir tarpusavyje tesiskiria smulkmenomis. 
Tas pats pasakytina ir apie svarbiausiuo
sius veikiančius įstatymus. Nors atrodo, 
kad tam tikrų įvairavimų esama, nes Kor
sakas Lietuvos teisininkams prikaišioja, 
kad jie „dar nenagrinėja daugelio klausi
mų, susijusių su respublikoje veikiančių 
įstatymų specifika", ir, be kita ko, pabrė
žia, kad „silpnai tiriama ir Lietuvos teisės 
istorija, pavyzdžiui, toks įžymus juridinis 
paminklas, kaip .Lietuvos statutas' ir kt.''.

Filosofijos mokslo vystymuisi suintensy
vinti Korsakas prie Lietuvos Mokslų aka
demijos siūlo steigti atskirą Filosofijos sek 
torių. Lietuvos filosofai išleido serijinio lei 
dinio .Filosofija' septynis sąsiuvinius, 
sprendė kai kurias .pažinimo logikos ir teo
rijos' problemas (tai, tarp kitko, vien tik
tai sovietuose naudojamas apibrėžimas, 
kuriuo vadinama maždaug viskas, kas neį- 
telpa į dialektikų), nagrinėjo mokslinio 
ateizmo temas ir kt.

Filosofijos srityje buvo apginta apie 30 
kandidatinių disertacijų, tačiau filosofijos 
mokslas Lietuvoje, Korsako žodžiais, „rei
kiamo užmojo dar neįgijo". Pasauliniu mas 
tu vertinant, Lietuvos filosofai nuo visos 
Sovietijos lygio nelabai tėra atsilikę. Nede 
ra dėl to kaltinti nė marksistinės interpre
tacijos, kuri Sovietų Sąjungoje, aišku, yra 
neišvengiama. Tokie skirtingi filosofai, 
kaip vengras Lukacs ir lenkas Kolakows- 
ki, abudu liko ištikimi savo marksistinei 
pasaulėžiūrai, tuo pačiu metu tapdami pa
saulinio masto filosofais. Jie be jokio man
dagumo teatmetė primityvųjį dogmatizmą. 
Gal sovietiniai filosofai kiek per daug man 
dagūs?

Kiekybiškai istorikai komunistų valdy
mo metais Lietuvoje yra tikrai nemaža pa
sidarbavę. Trys stambūs „Lietuvos TSR is
torijos" tomai, Lietuvos archeologijos ir et
nografijos apybraižos, eilė monografijų iš 
Lietuvos socialinės istorijos srities, be to, 
devyni istorinių šaltinių rinkiniai, be abe
jo, pareikalavo nemažai triūso ir pastangų, 
ypač prisimenant ten esančią mokslinio 
darbo specifiką. Dėl kokybiško šitų darbų 
vertinimo, kaip žinome, yra skirtingų nuo
monių. Ypač sintetinių veikalų kokybe — 
taip bent atrodo — labai patenkinti nėra 
nė patys Lietuvos istorikai. Daugiau ar 
mažiau kompetetingai tuos veikalus aptarė 
ir išeivijos kritikai.

Šia proga kyla mintis, kad Lietuvos is
torijos mokslui galėtų būti labai naudinga, 
jeigu kompetetingas Vakarų istorikas tuos 
veikalus panagrinėtų ir marksistiniu po
žvilgiu. Metodiškai tai, be abejo, būtų tiks
linga, nes marksistinė istorijos interpreta
cija reikalauja ir marksistinės kritikos: 
antraip kritikuojamas metodas, o ne pats 
veikalas. Marksistiškai, kitaip sakant, ga
mybinių santykių raidos požvilgiu parem
ta Lietuvoje išleistų istorijos veikalų kriti
ka kaip tik galėtų akivaizdžiausiai atskleis 
ti tų veikalų esmingiausius trūkumus.

Kad tokių nepriteklių esama, atvirai pri
sipažįsta ir Kostas Korsakas, sakydamas, 
kad „reikia pažymėti ir nemažus mūsų is
torijos mokslo trūkumus“. Juk „nebeorga- 
nizuojamos jokios diskusijos probleminiais 
Lietuvos istorijos klausimais, silpnai nagri 
nėjamos istorijos mokslo metodologinės 
problemos. Mūsų istorikai daugelį moksli
nių klausimų sprendžia per daug uždarai, 
be kūrybinio kontakto su ekonomistais, 
antropologais, lingvistais...“ Tačiau esmin 
giausias Lietuvos istorijos mokslo 
nepriteklius Korsakas iškelia, pabrėžda
mas, kad „nušviečiant gilesnę lietuvių tau
tos praeitį, mūsų istorikų darbuose per ma 
žai kreipiamas dėmesys į valstybinį gyveni 
mą ir valstybinės santvarkos raidą, į ant- 
statinių reiškinių bei nacionalinių momen 
tų vaidmenį istoriniame procese, nepakan
kamai iškeliama nacionalinės kultūros

Mūsų liaudies patarlė sako, kad šuo ir 
kariamas apsipranta. Taip ir Antanas 
Venclova apsiprato su okupacija. Ir kodėl 
jam neapsiprasti! Jis labai gerai žino, kad, 
būdamas vidutinių gabumų rašytojas ir 
mokytojas, nepriklausomoje Lietuvoje jis 
niekada nebūtų atsiekęs tokių pozicijų, ko
kias jam suteikė okupantas. Vos tik spėjo 
sovietai įkelti koją į mūsų tėvynę, tuoj pa
skyrė Venclovą švietimo komisaru. Už ko
kius nuopelnus jį taip išaukštino atėjūnai? 
Komunistų partijai jis nepriklausė ir, tur 
būt, niekados nebūtų į ją stojęs, jei ne Lie
tuvos okupacija ir jos įvestoji maskviškės 
partijos diktatūra, kurios bilieto neturin
tiems žmonėms jokių šviesesnių perspekty
vų nėra. Su rusais labai glaudžių ryšių 
Venclova irgi nepalaikė. Tiesa, jis lankyda 
vosi Sovietų Sąjungos atstovybės ruošia
muose išgėrimuose, kurių metu Kremlius 
verbavo savo agentus ir simpatikus. Bet 
Venclovą ten traukė daugiau ikrą ir šam
panas, negu kokios nors simpatijos komu
nistams ar rusams. Į bohemišką gyvenimą 
linkusiam jaunuoliui jokia ideologija ne
rūpėjo. Jo pasaulėžiūrą anuomet taikliai 
apibūdino jo draugai humanitarai viena
me savo vakare viešai padainuotu tokiu 
kupletu: „Jei už sienos braška lova, tai ži
nok, kad ten Venclova"...

Tai kodėl komunistai, kai reikėjo suda
ryti pirmąją okupacinę Lietuvos vyriausy
bę, nukreipė savo žvilgsnį į Venclovą? Tei
singiausias atsakymas, tur būt, bus tas, 
kad geresnių tada jie neturėjo. O Venclova 
jau buvo susidaręs šiokį tokį poeto - rašy
tojo vardą, susipažinęs su pedagogine prak 
tika, dalyvavęs vadinamųjų pažangiųjų li
teratų sąjūdžiuose, kurie savo jaunuolišku 
išdykumu ir dideliu kairumu erzino iš 1926 
metų perversmo kilusią valdžią. Mat, kraš
tutinių kairiųjų sąjūdžiuose ji įžiūrėjo pa
vojų valstybės nepriklausomybei. Tokių 
„nuopelnų“ Venclovai pakako, kad Stalino 
pasiuntiniai pasirinktų jį pirmosios okupa
cinės vyriausybės švietimo komisaru ir pa
tikėtų mūsų krašto mokyklų sovietinimą.

Šiandien Maskva turi pagrindą džiaug
tis, kad ji anuomet tikrai neapsiriko — 
Venclova jos neapvylė. Jis ne tik pateisino, 
bet ir pranoko visas į jį dėtąsias viltis. 
Tuoj pat stojo į komunistų partiją, tuo pa
čiu savo likimą neatskiriamai susiedamas

ventojų nuotaikas. Kiti gi jų niekam nero
do. Jie gautuosius anoniminius laiškus su
naikina, nes nenori, kad jų duondaviai ži
notų, ką apie juos galvoja liaudis. Į vieną 
tokių anonimų Antanas Venclova ryžosi at 
sakyti per laikraštį. Kodėl jis neatidavė jo 
drauge su kitais panašiais laiškais žvalgy
bai arba nesunaikino?

Atrodo, jog Venclovą viešai atsakyti pa
skatino keletas sumetimų. Pirmiausia, laiš
kas gana inteligentiškai parašytas. Jo au
torius ramiai ir dalykiškai išdėsto savo 
nuomonę. Asmeniškai adresato jis nepuo
la, tik smerkia Venclovos laikyseną oku
panto atžvilgiu ir kritikuoja jo raštuose 
paskelbtąsias pažiūras. Antra, Venclova, 
tur būt, mano, jog po 25 metų okupacijos 
galima išdrįsti apie ją ir viešai pakalbėti, 
nors ir neminint vardų. Trečia, Antanas 
Venclova, matyt, jaučiasi toks stiprus par
tijos dialektikoje, kad nesibijo viešai stoti 
ginti Maskvos pozicijų Lietuvoje. Tuo jis, 
be abejo, tikisi parodyti savo duondaviams 
ištikimybę ir pademonstruoti politinį - pro 
pagandinį išprusimą. O ką gi iš tikrųjų jis 
parodė?

Venclovos diskusijų taktika yra ta pati, 
kaip Laurinaičio ar Rodos, kai jie rašo sa
vo pastabas apie laisvųjų lietuvių gyveni
mą bei veiklą, ir kaip kitų raudonųjų pub
licistų. Jie nedrįsta cituoti kritikuojamojo 
teksto ištisai, o tik išlesioja atskirus pasi
sakymus, dažnai iškreipdami jų prasmę. 
Ar Venclova iškreipė Anonimo laiško min
tį, skaitytojas spręsti negali, kadangi ne
žino pilno jo turinio. Prileiskime, kad ne
iškreipė. Ir tiek, kiek Venclova pacitavo, 
yra pakankamai kartūs ir teisingi priekaiš 
tai okupanto statytiniams Lietuvoje.

Venclova zimaninėje „Tiesoje“ rašo, kad 
jam norisi atsakyti į anoniminį laišką, nes 
„jame iškelti klausimai, matyt, atspindi 
tam tikro žmonių skaičiaus, tegu ir nedide 
lio, nuomones“. Iš tiesų gi labai nedidelis 
skaičius yra tų, kurie galvoja kaip Venc
lova. Jie yra Maskvos vienaip ir kitaip ap
mokami agentai. Visi, kas pažįsta nepri

klausomą Lietuvą tokią, kokia ji iš tikrųjų 
buvo, ir nėra parsidavę okupantui, paliu
dys, jog Anonimas teisybę sako.

Venclova ginasi niekada nerašęs, „kad 
nepriklausomoj Lietuvoj buvo viskas blo
ga, o dabar gera, gera..." Bet gi Anonimas 
to ir netvirtina. Jis teigia, kad (cituojame) 
„draugo raštuose (knygose ir laikraščių 
straipsniuose), kuriuose kalbi apie daly
kus, liečiančius Lietuvą, raudonu siūlu ky
šo tendencija, kad nepriklausomoj Lietu
voj buvo viskas bloga, o dabar gera, ge
ra..." Argi tai netiesa? Ta tendencija labai 
ryški ir kalbamajame atsakyme. Ką vienu 
sakiniu neigia, kitu sakiniu Venclova pa
tvirtina. Nepriklausomos Lietuvos vyriau
sybes jis vadina „valdančiaisiais, karjeris- 
tiniais, parazitiniais sluoksniais", kurie ne
teikę jokios paramos nemaža gero tiesiog 
prieš jų valią padariusiai „mūsų liaudžiai 
ir mūsų kultūros žmonėms". Šis pasaky
mas yra daugiau negu tendencingas. Tai 
yra grubus ir gėdingas dergimas to lizdo, 
kuriame yra išaugę tūkstančiai dabartinių 
okupuotos Lietuvos kultūros, meno, moks
lo ir kitų sričių darbuotojų. Venclova la
bai klysta, jei mano, jog ir Leninas su Kap 
suku būtų juos išauginę, jei 1919 metais 
būtų jiems pasisekę okupuoti Lietuvą. Jie 
buvo juk pradėję kurti ne Lietuvos, bet 
Gudijos-Lietuvos sovietinę respubliką, ku
rioje lietuviams ir lietuvybei tikriausiai ne 
būtų tiek daug dėmesio skirta, kiek buvo 
skiriama nepriklausomoje Lietuvoje. Juk 
ir dabar partijos rabinai moko ir reikalau
ja, kad visasąjunginiams, suprask, Mask
vos reikalams būtų teikiamas pirmumas 
prieš vietos tautinius reikalus. Vadinasi, ir 
okupuotos Lietuvos auklėjimo bei mokymo 
įstaigos turi jaunąją kartą ruošti pirmoje 
vietoje ne Lietuvos, bet Maskvos tarnybai. 
Kad lietuviškasis atžalynas nepasiduoda 
partijos diktuojama kryptimi lenkiamas, 
tikriausiai ne „dabartinių lietuvių, stovin
čių tautos priešakyje“, nuopelnas. Be ne
priklausomybės laikotarpio ir nūdienis 
Lietuvos jaunimas būtų visiškai kitoks, ne-

Septynios DIENOS

visur remiamas ir vis į priekį stumiamas.
Venc.ova turėtų paskaičiuoti, kiek nepri 

klausomos Lietuvos iždui kainavo jo iš
mokslinimas. Deja, savo įgytą mokslą ir 
sugebėjimus jis naudoja ne tėvynės garbei 
ir gerovei kelti, bet jos pražūčiai ruošti ir 
jai niekinti. Laisvės metais valdančiųjų 
sluoksniuose nebuvo asmenų, kuriuos gali
ma būtų pavadinti karjeristais ar parazi
tais. Priešingai, daugumas jų buvo dideli 
patriotai, savo meilę ir ištikimybę gimta
jam kraštui paliudiję pasiaukojančiu dar
bu ir drąsia kova Rusijos carų okupacijos 
metais, nepriklausomos valstybės kūrimo 
laikotarpiu ir vėliau. Sovietams okupavus 
Lietuvą, daugelis jų buvo Venclovos garbi 
namų enkavedistų įkalinti arba nukankin
ti. Tai kokia čia karjera?

Karjerą yra padarę dabartiniai okupan
to krašto valdantieji sluoksniai, vaidą Lie
tuvą Maskvos pavedimu ir nurodymais. 
Už teikiamą pagalbą okupantams jie gau
na didesnes algas, negu kad gavo nepri
klausomos Lietuvos vyriausybės nariai. 
Jie yra tikrieji darbo žmonių parazitai, ka
dangi ne tik padeda sovietams vergti ir 
išnaudoti mūsų krašto gyventojus, bet ir 
patys pilnomis saujomis švaisto sunkiu 
liaudies darbu uždirbtus pinigus. Koks gi 
nepriklausomos Lietuvos ministeris ar ku
ris kitas aukštas pareigūnas tiek trankyda
vosi po tolimiausius kraštus, kiek dabar 
trankosi Justas Paleckis, Antanas Venclo
va ir daugelis kitų Maskvos samdinių? Tos 
jų brangios ir pavergtai Lietuvai visiškai 
nereikalingos kelionės apmokamos liau
dies sunkiai uždirbamais pinigais.

Kai 1940 metais raudonieji literatai susi
kraustė į Vailokaičio rūmus Kaune, jie iš- 
šniukštinėjo visus kampelius, suskaičiavo 
visus pilnus ir tuščius savininko paliktus 
vyno butelius ir stiklus. Laikraščiuose bu
vo spausdinami ilgi aprašymai, kaip ištai
gingai gyveno liaudies išnaudotojas Vailo
kaitis. Šiandien ta propaganda užmiršta, 
nes komunistai tapo didesniais mūsų liau
dies išnaudotojais. Jie ne tik turi, bet ir 
geria daugiau vyno, šampano ir vodkos, ne 
gu Vailokaitis gėrė, turi daugiau automobi 
lių ir šoferių, negu Smetona ar Tūbelis tu
rėjo. Ir visa tai — už paslaugią tarnybą 
okupantui.

su okupacija. Jis tapo ne tik paklusniu 
Maskvos tarnu, bet ir uoliu komunizmo ir 
rusiškumo gynėju bei platintoju. Kad toks 
jo apibūdinimas yra teisingas, liudija ir 
Antano Venclovos atsakymas Anonimui, 
išspausdintas zimaninės „Tiesos'' lapkri
čio 13 dienos numeryje. Didieji okupacijos 
ramsčiai nuolatos gauna krūvas anonimi
nių laiškų, smerkiančių okupaciją ir jos ša 
lininkus. Aišku, kad tie priekaištai labai 
nemalonūs gavėjams, nes vis ir vis prime
na, kokį negarbingą ir nešvarų darbą jie 
dirba. Vieni gavėjai laiškus perduoda sau
gumui. Iš jų okupantas sužino tikrąsias gy-

reikšmė“. Tokie aiškūs ir nedviprasmiški 
žodžiai, pasakyti Maskvos akademikams ir 
paskelbti komunistinėje Tiesoje, maloniai 
nustebina.

Stambiausias Lietuvos filologų darbas, 
be abejo, bus .Lietuvių kalbos žodyno' lei
dimas, kurio jau pasirodė septintasis to
mas. Tritomės .Lietuvių kalbos gramati
kos' jau išėjo pirmasis tomas. Baigiami re
daguoti .Lietuvių literatūros istorijos' IV 
ir .Lietuvių tautosakos' V tomai. Pradėtas 
sudarinėti .Lietuvių kalbos atlasas*. Gilina 
mas darbas, tiriant lietuvių literatūros ry
šius su kaimyninių tautų literatūromis, 
pradėti plačiau nagrinėti lietuvių literatū
ros atskiri žanrai. Lietuvių kalbos istorijos 
bei lyginamosios kalbotyros klausimų na
grinėjimas sutelktas daugiausia Vilniaus 
universiteto Lietuvių kalbos katedroje, 
kur šiomis temomis ruošiamos kelios dak
tarinės disertacijos.

Lietuvos filologai iš tiesų nuveikė nema
ža, o Kostas Korsakas, iškeldamas trūku
mus savo srityje, pasirodo reiklus: „Bend
ras mūsų filologų mokslinio darbo trūku
mas — per silpnas teorinių klausimų nag
rinėjimas“. Per maža dėmesio skiriama 
stilistikai ir literatūros teorijai bei literatu 
rinio proceso dėsningumams tyrinėti. Be 
to, kol kas nevykdomi jokie kompleksiniai 
socio-lingvistiniai bei literatūriniai nagri
nėjimai. Folkloristams būtina žymiai su
stiprinti teorinį liaudies poetinės kūrybos 
studijavimą.

Praktinėje srityje Korsakas norėtų iš
plėsti darbą literatūrinės lietuvių kalbos

NEPAGEIDAUJAMAS SVEČIAS
Pietų Vietnamo ministeris pirmininkas 

marš. Ky nuvažiavo į Australiją padėkoti 
už jos paramą kariniais daliniais kovoje 
prieš Šiaurės Vietnamą.

Bet maršalas nedraugiškai buvo sutiktas 
kai kurių sluoksnių. Tai esąs pirmas fašis
tinis diktatorius, kuris įkėlė koją Austra
lijon.

MAŽINS ARMIJAS SVETUR
Krašto apsaugos ministeris Healey pra

nešė parlamentui, kad Britanija iki balan
džio mėn. pasiryžusi atitraukti iš Tolimųjų 
Rytų bent 10.000 savo karių.

Taip pat jis nurodė, kokios didelės su
mos kraštui kainuoja kariuomenės išlaiky
mas Vokietijoje ir Berlyne. Vokietija ap
moka tik dalį išlaidų.

ITALIJA UŽ BRITANIJĄ
Išsiaiškinę su Italijos vyriausybe, Brita

nijos min. pirm. Wilsonas ir užsienių reika 
lų min. Brownas priėjo įsitikinimo, kad 
Italija palaikys jų pastangas įstoti į Euro
pos Ekonominę Bendruomenę.

Italijos vyriausybė įsitikinusi, kad Britą 
nija rimtai norinti įstoti į tą Bendruomenę.

KITI IRGI TURI PADĖTI
Prez. Johnsonas nusiuntė specialų atsto

vą į Indiją išsiaiškinti, kaip būtų galima 
išgelbėti tą kraštą nuo bado.

Prezidentas įsitikinęs, kad JAV vienos 
nepajėgs to padaryti. Jau ir dabar kas 
penktas JAV ūkininkas gamina Indijai 
gelbėti. Bet kiti kraštai nepakankamai pa
deda.

TURĖS MAŽINTI KARIUOMENĘ
Norėdama apsiginti skolų ir nepriteklių, 

Švedija savo biudžete kariuomenei išlaiky
ti numato nepakankamai lėšų.

Kariuomenės vado teigimu, lėšų trūku
mas priversiąs net iki 50 procentų suma
žinti laivyną ir aviaciją.

SUKARNO ATEITIS
Indonezijos kariniai sluoksniai kelia 

klausimą, kad kadaise visą galią krašte tu
rėjęs prez. Sukamo turėtų pasirinkti vie
ną iš dviejų galimybių: arba išvažiuoti iš

lėtų kelti neramumų, jei prezidentas būtų 
suimtas.

Bet studentai demonstracijose jau šau
kia, kad Sukamo reikia pakarti, o moterų 
organizacijos kelia klausimą, kad būtų pa
tikrintas jo protas.

KINIJOS PASIENIN
Sovietų maršalas Grečko lankėsi Rytų 

Berlyne ir tarėsi su Ulbrichtu. Grečko yra 
Varšuvos pakto karinių pajėgų viršinin
kas.

Manoma, kad tie pasitarimai reiškia, jog 
sovietai nori dalį savo kariuomenės iš Ry
tų Vokietijos perkelti į Kinijos pasienį. Da
lis specialių dalinių jau esanti perkelta.

KARALIENĖ SOV. SĄJUNGON?
Diplomatiniuose sluoksniuose kalbama, 

kad labai gali būti, jog Kosyginas, atvažia
vęs į Britaniją, pakviesiąs Sov. Sąjungoje 
apsilankyti karalienę ir jos vyrą Edinbur
go kunigaikštį.

Sovietų diplomatai esą įsitikinę, kad 
toks vizitas daug labiau suartintų abu kraš 
tus, negu min. pirmininko Wilsono kelio
nės.

DIDŽIAUSI NUOSTOLIAI
Sausio mėn. antrąją savaitę amerikiečių 

nuostoliai Vietname žuvusiais, sužeistais ir 
dingusiais buvo 1.194.

Ligi šiol savaitiniai nuostoliai dar nie
kad nebuvo pasiekę 1.000.

Kiti nuostoliai: Pietų Vietnamo karių žu 
vo 197, sąjungininkų 32, komunistų 1.176.

Netekus mylinio tėvo PRANO JURO, 
liūdesio valandoje reiškiame nuoširdžią 

užuojautą ilgamečiu! Valdybos ir Komiteto 
nariui Zigmui Jurui.

Londono Sporto ir Socialinio Klubo V-ba, 
Komitetas ir nariai

Reiškiame užuojautą mūsų Valdybos 
Vicepirmininkui ZIGMUI JURUI 

jo mylimo Tėvo Prano Juro mirties 
valandoje.

D. B. Liet. Bendruomenės Valdybos nariai

VLIKo PERSITVARKYMAS

1966 m. lapkričio 19 d. Santaros - Švie
sos New Yorko skyrius sukvietė simpoziu
mą pasvarstyti jaunimo pasisakymams į 
tautą. Tame svarstyme dalyvavo VLIKo na 
rių, ir jie nereagavo, kai ten pasireiškė 
Jungtinėse Tautose dirbąs Vladimirovas.

VLIKo pirm. V. Sidzikauskas po to iškė
lė klausimą, kad VLIKo nariams nederėjo 
dalyvauti, kur reiškiasi sovietinis atstovas, 
arba nederėjo tylom praleisti jo pasisaky
mo. Nors Vladimirovas dabar dirba J. Tau
tose, bet pasisakymuose jis vis tiek atsto
vauja sovietinei nuomonei.

Kai VLIKas nepasisakė visuotinai už V. 
Sidzikausko protestą, tai jis atsistatydino 
ir išėjo iš posėdžio. Su juo kartu išėjo taip 
pat valstiečių liaudininkų atstovas J. Au
dėnas, krikščionių darbininkų V. Vaitiekū
nas, vienybės sąjūdžio J. Pažemėnas, LAS 
L. Virbickas. Kitų 9 organizacijų atstovai 
buvo tos nuomonės, kad tasai įvykis su VIa 
dimirovu nėra esminis.

Tiesa, VLIKo pirm. V. Sidzikauskas jau 
anksčiau buvo pareiškęs, kad jis palaips
niui turėsiąs pasitraukti iš veiklos. Bet jo 
pasitraukimas iš VLIKo buvo principinis 
— protestas dėl bendradarbiavimo su so
vietiniais atsakingais žmonėmis.

Gruodžio 10 d. VLIKas išrinko naują va- 
dovybę-valdybą. Pirmininku išrinktas Dr. 
Kęstutis J. Valiūnas (Liet. Ūkininkų Są
junga), vicepirmininku bendriesiems reika 
lams Juozas Audėnas (Liet. Valstiečių 
Liaudininkų Sąjunga), vicepirmininku vi
suomenės reikalams Bronius Nemickas 
(Tautininkų Sąjunga), sekretorius Romas 
Kezys (Frontininkų), narys jaunimo ir ne
lietuvių spaudos reikalams Algirdas Bud- 
reckas (Vilniaus Sąjunga), narys finansi
niam reikalam Pranas Vainauskas (Krikš
čionių Demokratų) ir narys martirologijos 
studijų koordinacijos reikalams Jackus 
Sonda (Socialdemokratų).

Keturi naujosios valdybos nariai — Va
liūnas, Kezys, Sonda ir Vainauskas •— yra 
nauji, o kiti yra buvę senojoje valdyboje.

norminimo, kalbos kultūros ir terminolo
gijos srityje.

Šiuose užsimojimuose gimtosios kalbos, 
mūsų literatūros ir folkloro mylėtojai tega 
Ii palinkėti sėkmės!

(Pabaiga sek. nr.)
—R.E. Maziliauskas

krašto, arba stoti prieš karinį tribunolą ir 
atsakyti už savo vaidmenį 1965 m. įvyku
siame komunistiniame sukilime. Sukilime 
žuvo šimtai tūkstančių žmonių.

Kraštą valdantiems kariniams sluoks
niams geriau patiktų, jei jis išvažiuotų,

Reiškiame gilią užuojautą mūsų Komiteto 
ilgamečiu! nariui ZIGMUI JURUI 

jo tėvelio Prano Juro mirties valandoje.
Londono Liet. Parapijos Komiteto nariai

nes krašte dar yra jo šalininkų, kurie ga-

Dėl brangaus tėvo Lietuvoje mirties 
DBLS Valdybos nariui ir Lietuvių Namų

Akc. Bendrovės Direktoriui 
ZIGMUI JURUI 

nuoširdžią užuojautą reiškia 
DBLS Valdyba ir Liet. Namų Akc. B-vės 

Direktoriai

1
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PLUNKSNA
Vartau, štai, iš Australijos gautą naują 

lietuvišką knygą ir galvoju, ką ji man pri- 
tnena. Knyga yra visiškai originalaus turi
nio, bet jos pobūdis retas mūsiškiame kny
gų pasaulyje, bent pastaraisiais metais. Sa 
ky.tume, kad šis leidinys savo pobūdžiu lyg 
ir atgaivina seną kalendorinę tradiciją, ku 
rią sukūrė kadaise Laurynas Ivinskis, o 
paskui ji buvo tęsiama knygos pavidalo ka 
lendoriais-almanaichais, kokių dar keletą 
turėjome išleistų ir svetur pirmaisiais po
kario metais (JAV iš dalies ta tradicija ir
gi palaikoma; pavyzdžiui, tokius kalendo
rius išleidinėja „Keleivio“ savaitraštis 
kiekvienais metais).

Taigi ta naujoji knyga ir yra toks alma
nachas, kurį išleido Sydnėjaus Lietuvių 
Plunksnos Klubas, redagavo Juozas Almis 
Jūragis, o jo pavadinimas — Plunksna ir 
žodis (261 puslapis, kaina 2.50 dol.).

Anuos almanachinius kalendorius šitas 
australiškis primena savo turinio mišru- 
mu. Jo puslapiuose sutelkti ne vienos ku
rios srities žmonės, bet įvairiausi. Čia ra
šo karininkai ir poetai, teisininkai ir peda
gogai, agronomai ir prozaikai, kunigai ir 
žurnalistai. Ir tasai bendradarbių įvairu
mas patį almanachą daro įdomesnį plates-
niems skaitytojų sluoksniams. Jei kam ne
patiktų poezija, jis galės paskaityti karinin 
ko atsiminimų, ar agronomo pasisakymų 
dėl pieno sutelkimo nepriklausomoje Lie
tuvoje, ar straipsnį apie sportą.

Nuostabiausia, žinoma, tai, kad šitą al
manachą sudarė ir išleido vieno Australi
jos miesto lietuviai, vieno klubo nariai. 
Gal pats entuziastiškas pasiryžimas vieno 
miesto būreliui plunksnos žmonių leisti to
kius dalykus ir šiek tiek parapijinis atro
do, bet ką gi darysi, jeigu yra pajėgių en
tuziastų!

V. Šliogeris neseniai yra išleidęs atsimi
nimų knygą apie prez. A. Smetoną iš tų lai 
kų, kai jis ėjo prezidento adjutanto parei
gas. Šiame almanache jis rašo apie savo 
Viršininką gen. M. Pečiulionį (tada dar tik 
kapitoną) anais jau labai senais 1920 m.

S. Baltramijūnas parašęs straipsnį apie 
pieno telkimą Lietuvoje. K. Kavaliauskas 
yra mokęs Pagėgių progimnazijoje, tai jis 
prisimena anuos laikus. J. Slavėnui teko 
mokytis poeto kun. M. Gustaičio vadovau
jamoje gimnazijoje. Jis irgi pateikia pluoš
tą atsiminimų. Dabar apskritai išgyvena
me atsiminimų amžių, bet visi tie atsimini
mai čia ir įdomūs ir puikus indėlis arba 
tam tikriems mūsų didiesiems žmonėms, 
arba atitinkamo meto sąlygoms pažinti.

L. Karvelis rašo apie spaudos laisvę. A. 
Mauragis atsakinėja į klausimą, kas yra 
meilė, o taip pat pateikia atsiminimų apie 
K. Borutą — jo istorijas dėl švarkų. Kun. 
P. Butkus parašęs straipsnį apie motiną tė 
vynėje ir tremtyje. V. Kazokas leidžiasi 
daugiau į filosofines gilumas, rašydamas 
apie vardus daiktams, žmonėms ir tau
toms. Apie sportą apskritai ir apie lietu
viškąjį sportą rašo A. Laukaitis.

Kas buvo per žmogus 1958 m. miręs žur
nalistas J. Kalakauskas-Kalakonis, kuris

IR ŽODIS
redagavo „Mūsų Pastogę“? Apie jį rašo 
L. Karvelis. O kas buvo Stp. Kovalskis? 
Apie jį rašo J.A. Jūragis.

Literatūriniams reikalams irgi skirta ne
maža vietos. Po pluoštą eilėraščių išspaus
dinta M.M. Mykolaitytės-Slavėnienės, J.A. 
Jūragio, B. Žalio, A. Gasiūno, A. Prižgin- 
taitės. Kaip prozininkai reiškiasi A.J. Skir- 
ka, V, Skrinska, A, Lukšytė, V. Šliogeris.

A. Saudargienės duodama vaidinimo iš
trauka. Žinoma, ta dailioji kūryba ne visų 
vieno lygio. Bet reikia pasakyti, kad tarp 
tų dalyvaujančių reiškiasi ir jaunieji^ ku
rie ateina į literatūrą.

P. Sirgedas supažindina skaitytojus su 
Sydnėjaus lietuvių Plunksnos klubu, kuris 
„kaltas“ ir už šio almanacho pasirodymą.

Apie kiekvieną almanacho dalyvį duoda
ma po pluoštą biografinių duomenų, taip 
pat išspausdintos ir jų fotografijos.

Viršelis pieštas dail. L. Urbono. Jo duo
damos dar dvi iliustracijos.

Tai, va, toks yra tasai almanachas 
„Plunksna ir žodis“, dovana iš tolimos 
Australijos. K. Abr.

VYT. ŠARŪNAS KETVIRTASIS LAIŠKAS

Pirmąsyk Amerikos lietuvių istorijoj bu
vo suruošta vakarienė, kurion įėjimo mo
kestis kainavo 100 dolerių. Tai padarė tė
vai jėzuitai Chicagoje, siekdami sukelti ka 
pitalų praplėsti jau ankštu pasidariusį Jau 
nimo Centrą. Atėjo 360 valgytojų, ir dar 
prisiųsta 4.000 dolerių aukų.

Lietuvių studentų sąjunga sakosi turinti 
suregistravusi apie 1800 lietuvių studentų 
akademikų Amerikos universitetuose ir 
apie 200 Kanados, bet į suvažiavimą Kana
dos Toronte teatvyko 378 ir apie 175 nena- 
riai. Nusiskųsta nejutimu noro pasiaukoti 
„veiklai“. Kai kur sunku žmonių net valdy 
boms gauti. Suvažiavimo metu išleistas 
Metraštis ir atgaivintos dvejus metus snau 
duliavusios Studentų Gairės.

Smagus lietuvių amerikiečių jaunų inte
lektualų dalyvavimas Amerikos mokslo, 
istorijos ir literatūros žurnaluose. Paskuti
niame The Slavic and East European Jour
nal numeryje Ohio u-to prof. R. Šilbajoris 
recenzuoja du New Yorke išėjusius veika
lus: The Selected Letters of Antano Chek
hov ir Letters of Fyodor Michailovich Dos
toevsky.

Velionies prof. Tarulio veikalą American 
- Baltic Relations 1918-1922: The Struggle 
Over Recognition recenzuodamas, Kalifor
nijos San Jose State kolegijos istorijos 
prof. Edgar Andersonas The Slavic Review 
žurnale pasakoja: „Tarulio knyga yra la
bai geras indėlis ir kaip studija Amerikos

J. GLEMŽAI 80 METŲ

Jonas Glemža, buvęs (1958-65) Vyriau
siojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto Vyk
domosios Tarybos pirmininkas, sausio 20 
dieną sulaukė 80 metų amžiaus.

Pradiniais atstatytos Lietuvos nepriklau 
somybės metais (1919-25) J. Glemža buvo 
intendanto padėjėjas Lietuvos kariuome
nėje. Po to įsijungė į Lietuvos kooperaty
vų ūkinę veiklą: 1925-27 buvo Lietuvos Že
mės Ūkio Kooperatyvų Sąjungos (Lietū
kio) skyriaus vedėjas, o nuo 1927 iki Lietu 
vos okupacijos — Pienocentro (kooperati
nių pieninių sąjungos) pirmininkas ir vy
riausias direktorius. Dalyvavo ir eilės kitų 
Lietuvos ūkinių organizacijų steigime bei 
vadovavime.

Lietuvos sutemų metu ištikimai ir atsi
dėjęs dalyvavo Vyriausio Lietuvos Išlaisvi
nimo Komiteto darbe. Šalia VLIKo Vykdo
mosios Tarybos pirmininko pareigų, buvo 
ir Eltos Draugijos pirmininkas — Eltos In
formacijų leidimo rūpintojas.

Ir dabar J. Glemža tebėra Pavergtųjų 
Europos Tautų Seimo atstovybėj Vokieti
joj, Baltų Taryboj ir dalyvauja Rytų Eu
ropos egzilų socialdemokratų konferenci
jose. (E) 

diplomatijos tam tikro meto ir dar kaip 
įnašas į labai skurdų mokslinių studijų lo
byną apie Baltijos sritį“.

Vėliausias mūsų akademikų redaguoja
mas ir leidžiamas anglų kalba žurnalas Li- 
tuanus išsispausdino prof. Edgar Anderso
no įdomią apžvalgą pastangų sudaryti Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos politinę bei kari
nę sąjungą — Toward the Baltic Union 
1929-1927. Šis straipsnis kitokiu pavadini
mu (Toward the Baltic Entente — The Ini
tial Phase) buvo paskelbtas Švedijos estų 
leidinyje Pro Baltica paminėti jų valstybės 
vyrui Kaareliui Pustai (1965 m.).

The Slavic Review, išvardina daktara
tams gauti disertacijas Amerikos, Kana
dos ir Anglijos universitetuose rytų Euro
pos ir Sovietuos temomis. Prieš porą metų 
priskaitė 58, o dabar papildomai išvardin
ta 65. Visos parašytos 1965 metais. Pernai 
metams jau suregistruota 62. Lietuviško
mis temomis naujame sąraše tėra dvi: J.J. 
Stuko (New Yorke) The Rise of Modern Li 
thuanian Nationalism ir Heino Ambrose 
(New Yorke) Non-recognition: Its Develop 
ment in International Laws and Applica
tion by the United States with particular 
Reference to the Baltic States.

Mūsų Vilnius turi visokių reputacijų 
tarptautinėje arenoje. Washingtono Post 
korespondentas Hong Konge, pasakodamas 
apie gandų malūnus, kurie sukami „raudo-

a t si t ik tines tmmpmenos
KAUBOJIŠKI filmai kartais būna įdomūs, 
dažnai nuobodūs, o žiūrovų daugumai jie 
vis tebepatinka. Iš tiesų —- jie nereiklūs. 
Viskas juose iš kalno aišku. Gerieji užsi
dėję baltas, blogieji juodas skrybėles. Rau 
donodžiai, tiesa, visai be skrybėlių, bet jos 
jiems nė nereikalingos, nes indėnai tuose 
filmuose visuomet blogi. Baltai skrybėliuo 
tieji, suprantama, visuomet laimi, prieš 
tai, žinoma, nudėję vieną kitą šimtą indė
nų ir iššaudę juodai skrybėlėtuosius. Gė
ris nugali, ir žiūrovai patenkinti išeina iš 
kino teatrų...

Panašiai eilę metų buvo aprašinėjamas 
ir partizaninis karas pokario Lietuvoje. 
Abipus. Tik šiapus rašantieji baltas skry
bėles užmaudavo vieniems, o anapus — ki
tiems. Abiejose pusėse viršų imdavo tik 
bloga literatūra.

* * * 
PASTARAISIAIS metais padėtis palaips
niui gerėja. Taip pat abipus. Dėl Lietuvos 
rašytojų pastangų pokario įvykius atkurti 
labiau su niuansais, juos žmogiškai pagrin
džiant, be abejo, laimėjo literatūra. Išeivi
joje meniškai brandžiausias šios temos kū
rinys, tur būt, bus Algirdo Landsbergio 
drama „Penki stulpai turgaus aikštėje“.

Angliškoji dramos versija „Five Posts 
in a Market Place“ jau ne kartą buvo vai
dinta JAV, o praeitų metų gruodžio mėne
sį New Canadian Theatre ją trim savaitėm 
buvo pastačiusi Toronte.

Lietuviškai dramą pernai už du dolerius 
su puošniu A. Kurausko viršeliu išleido 
Šviesa-Santara, tad pasiskaityti gerų kny
gų mėgėjai ją jau turi galimybių. O pasi
skaityti verta, nes Penki stulpai nėra vien 
tiktai geras teatras, bet ir gera literatūra.

* * *
DRAMA vaizduoja paskutiniuosius parti
zaninio karo atodūsius, kada po septyne- 
rių kovos metų partizanai jau yra išsisė- 
mę ir komunistinės valdžios laimėjimas 
akivaizdus. Antano vadovaujamas partiza
nų būrys ryžtasi paskutiniam desperatiš
kam žygiui ■—- nužudyti tardytoją, kuris 
kritusių partizanų lavonus rišdavo prie 
penkių stulpų turgaus aikštėje. Tardytojas 

nosies Kinijos stebėtojų“ rateliuose šioje 
anglų kolonijoje, rašo: „Pašalietis, atsidū
ręs šiuose rateliuose, susidaro įspūdį, kad 
pateko „tarp viduramžių Vilniaus talmu- 
diškųjų blusinėtojų“. Korespondento pra
nešimą skelbia Londone leidžiamas En
counter žurnalas intelektualams.

Išėjo 1967 metų laida Amerikos Census 
biuro statistikos leidinio. Ir jame dar nėra 
tikslių žinių apie 1960 metų surašymo lie
tuvių skaičių, bet, pagal 25-to nuošimčio 
duomenis sprendžiant, apskaičiuojama, 
kad Lietuvoje gimusių tais metais būta 
apie 121.000, o Amerikoje gimusių 281.000, 
taigi iš viso — 402.000. Pilna 1950 metų gy
ventojų surašymo statistika rado iš viso 
398.000 lietuvių: Lietuvoje gimusių 148.000, 
Amerikoje 250.000. Taigi lietuvių skaičius 
per 10 metų padidėjo 4.000. 

nužudomas, bet žūsta ir visi likusieji par
tizanai.

Tai viskas. (Smulkmenas, kaip visa tai 
vyksta, su įdomumu pasiskaitys knygą įsi
gijusieji). Tačiau Landsbergiui tai tėra iš
eities taškas, nes jo žvilgsnis skverbiasi gi
liau, o jo sukurtieji įvaizdžiai įgyja jau 
bendrinės prasmės.* • *
ŽMOGAUS gyvenimas teįprasminamas kū 
rybiškumu. Tai, rodos, išskaitoma Lands
bergio potekstėje. Atšiauri, negailestinga, 
be jokio pasigailėjimo kova dažnai būna 
reikalinga ir neišvengiama statant pama
tus ir sudarant sąlygas žmogiškajai kūry
bai. Bet kova nėra kūrybiškumas, ji yra 
smurtas, jėga, esmėje kūrybiškumo neigi
mas. Kovojantieji ilgainiui lieka pasmerk 
ti kūrybinei impotencijai.

Antanas palieka savo skulptūras ir išei
na partizanauti, kad kovotų už teisę kurti. 
Jo priešpriešis Tardytojas palieka moksli
nį darbą, kad žiauriausiomis policinėmis 
priemonėmis iškovotų pamatus savojo to
bulo pasaulio vizijai. Abudu be atodairos 
kovoja už savuosius idealus ir abu... žūva 
kūrybiškumui. • * •
GYVENIMAS eina pirmyn, nelaukdamas 
kovų pabaigos. Žmonės gimsta, mylisi ir 
miršta. Ir šito gyvastingumo simboliu vi
suomet buvo moteris. Todėl į Antano žo
džius „Mūsų žemėj tėra vienintelis karas“ 
jį mylinti Albina atsako: „Aš turiu savo 
karą — išgelbėt tave“. Moteris yra ir mei
lės simbolis, nes gyvenimas be meilės ne
įmanomas. Todėl partizanų talkininkė Al
bina ir gali pasakyti: „Ateina laikas, kai 
reikia apglėbti raupsuotąjį. Kitaip niekad 
nebus pabaigos“. Juk gyvenimas eina pir
myn. * * *
KAI iš miesto pusės pasigirsta paskutiniai 
partizaninio karo šūviai, Tėvas sako: „Vai
kai pagaliu per tvorą traukia“, o Motina: 
„Geriau negirdėt tokių garsų. Lapė skuba 
tolyn nuo medžiotojo“. Juk „mums kiti 
garsai — javo šlamėjimas, užveriamų var
tų girgždesys, drobės čežėjimas ir ugnies 
juokas“. Todėl Motina sako; „Tyliai ken
tėt, kantriai laukt, ir taip gyvent, išgy
vent...“

Karą Lietuvoje laimės lietuvė Motina, 
potekstėje tartum šnabžda Algirdas Lands
bergis.

—R.E. Maz.

NORMOS
Lietuvos žemės ūkiui Maskvos valdžia 

yra nustačiusi tokius uždavinius: kasmet 
pateikti į valdinius supirkimo punktus 75 
tūkstančius tonų grūdų, 125.000 tonų bul
vių, 520.000 tonų cukrinių runkelių, 12.000 
tonų linų pluošto, 240.000 tonų mėsos, 
950.000 tonų pieno.

Vietiniai pareigūnai žada šiemet tas pa
reigas įvykdyti net su kaupu.

Nėra viešų duomenų, kokią dalį tų že
mės ūkio gaminių valdžia parduoda Lietu
voje (miestų gyventojams) ir kokią dalį 
„eksportuoja“. (E)
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ROBERT FLAHERTY

Eskimas Komokas
;.....................  Išvertė K. B ARENAS^

(2)

Paėjėjau ten, kur buvo stovėjusi mūsų 
igla. Išskyrus vienas roges, viskas buvo 
dingę, viskas, ką turėjome: gluosnių plau
šiniai, elnių odos, akmeniniai puodai, ak
meninė sniegui tirpdyti lempa, visi mūsų 
peiliai, ietys, žeberklai. Tada mane per
smelkė mintis, ir aš tikrai buvau išsigan
dęs. Šūktelėjau savo žmonai:

— Akmenis, akmenis, ar tu turi juos?
Ji stovėjo tyli, atrodė išsigandusi. Grei

tai ji sukišo rankas į savo kuleto kišenę. 
Ilgai čiupinėjo.

— Taip, Komokai, — pagaliau tarė ji, — 
turiu.

Tai buvo akmenys kibirkštims išskelti, 
ugniai susikurti.

Tada pasakiau:
— Ne laikas dabar sielotis. Viskas din

go. Turime tik vienas roges, mano kaulinį 
peilį sniego gabalams piauti, statant iglą, 
ir tavo akmenis ugniai sukurti.

Mano žmona tarė:
— Gerai, Komokai, mes šį tą turime.
— Taip, — pasakiau aš, — bet neturime 

iečių, neturime žeberklų — negalime už
mušti meškos, negalime užmušti ruonio.

— Turime šunų, — tarė mano žmona. — 
Galime juos valgyti.

— Eje, — pasakiau aš, — turime šunų.
— Eje, — tarė visi.
Vieno mėnulio atmainos metu išbuvome 

ant sulūžusio ledo, plūduriuodami — dau
gelį dienų plūduriavome viena kryptim, 
daugelį dienų plūduriavome kita kryptim. 
Mes jautėmės mažučiai, šitaip kvailai be- 
plūduriuodami jūroje.

Mes su savo šunimis dalijomės šunų mė
sa, kuri palaikė mus gyvus.

— Šunų mėsa nepalaiko tiek šilumos, 
kaip ruonių mėsa, — kai kas pasakydavo.

— Šunes surastų mešką, — kuris nors 
šiaip sau pratardavo, — bet ką mes su vi
sais vaikais ir be iečių užmuštame.

— Turime šunų, kuriuos reikėtų surišti, 
— tarė mano žmona. — Tie šunes, kuriais 
mes išsilaikome, yra silpnesni, o tie stip
resnieji pavojingi.

— Mes turėtume būti pakantesni šu
nims, — pasakiau aš, — net ir tuo atveju, 
jei jie bandytų pulti, nes šunes bus mums 
labiau už ugnį reikalingi, jei mes kada 
nors vėl pasieksime žemę.

Pakilo nauja audra, ir ilgą laiką nega
lėjome matyti. Bet kai nuo dangaus nusi- 
skaidrino sniegas, mes nuo savo nuolaužos 
kažkur toli pamatėm krantą. Tai buvo že
mė.

— Turėtų būti didelė sala, — tarė mano 
žmona.

— Taip, — pasakiau aš.
Kai atsidūrėme toje žemėje, pasistatė

me iglą ir, neturėdami lempos, tamsoje su
gulėme miegoti.

— Juokinga, — kažkas pasakė, — ta že
mė tokia rami.

Ilgą laiką mes negalėjome miegoti, nes 
žemė buvo tokia rami.

Daug teko ieškoti, norint surasti tinka
mų akmenų ginklams pasidaryti. Toli ieš
kojome, galvodami, kad visi jau esame silp 
ni, pagaliau radome, ir mano jaunieji sū
nūs rado plaukiantį medžio gabalą. Iš ak
menų pasidariau peilį ir ieties smaigalį; 
suskaldėme medžio gabalą, tad pagaliau 
pasigaminau žeberklą. Visi juokėsi ir sakė, 
kad jie yra matę geresnių žeberklų.

Kitą rytą pasiėmiau savo šunį vadovą, 
eidamas ieškoti ruonių eketės. Ne per toli 
ant ledo jis sustojo ir pradėjo uostyti eke
tę, ir pagaliau nuo jo kvėpavimo eketėje 
pradėjo kilti burbulai. Tada aš užmušiau 
ruonį.

Igloje viešpatavo tamsa, kai ilgu tuneliu 
klampojau paskui šunes, vilkdamas ruonį. 
Visi kėlė triukšmą. Ir šunes tunelyje kėlė 
daug triukšmo. Buvo daug kalbų ir juoko, 
o mano žmona tuojau prisilydė taukų ir sa
vo akmenimis įžiebė ugnį. Pagaliau buvo 
šviesu, ir visi galėjo matyti viens kitą be
sišypsant. Prieš mus drybsojęs ruonis bu
vo didelis, ir mes pradėjome valgyti ir mie
goti ir vėl valgyti. Visa tai susimaišė į 
krūvą.

Tolimesnėmis dienomis prisidirbome 
daugiau ir geresnių peilių ir daugiau že
berklų, ir tomis dienomis visada turėjome 
ruonių.

— Šunų jau nebematyti grobų, — pasa
kė mano žmona, — ir ar tu kada nors ma
tei vaikus tokius tvirtus? Bet būtų gera įsi
taisyti drabužiams naujų, minkštų elnio 
odų.

Daug dienų medžiojome. Visur buvo meš 
kų ir ruonių, o pagaliau užtikome elnią. 
Užmušėme jį, ir mano žmona turėjo odų 
mūsiškiams drabužiams.

Dabar dienos buvo šviesios. Ledas išsi
sklaidė jūroje, ir šilta saulė nuplikino že
mę. Didieji paukščiai, tos laukinės žąsys, 
parskrido iš pietų ir perėjosi aplinkinių 
ežerų pakrantėse. Atėjo laikas, kada joms 
iš sparnų krito plunksnos. Mes bėgome ir 
gaudėme jas.

Iš atplaukusio medžio pliauskos ir ruo
nių odos pasidarėme kajaką (valtelę), ir aš 
medžiojau apie mažąsias salas, kai kur 
surasdavau jūros vėplių. Jų iltis mes nau
dojome rogėms pakaustyti, mūsų peilių 
rankenoms, mūsų žeberklų rankenoms ir 
mano žmonos adatoms.

Šilčiausių vasaros dienų metu apsisto
jome prie upės, kurioje labai daug buvo 
lašišos. Vieną dieną, kai mes ką tik buvo
me baigę žvejoti, pas mus bėgte atbėgo vai 
kai. Jų akys išskėstos, ir jie kalbėjo:

— Iš jūros atėjo baidyklė ir dabar guli 
pakraštyje.

Jie nuvedė mus. Juodi jos įdubimai at
rodė kaip akys. Ji buvo matoma iš tolo, 
kyšanti šalia ledų iš vandens. Labai sena, 
kaip galėjau spręsti iš apsamanojimo ir jos 
pabalusio medžio. Žmona nedrįso arčiau 
prieiti.

— Gali kas nors išlįsti iš tų skylių, — 
kalbėjo ji.

— Nebūk kvaila, — pasakiau aš, bet ji 
laikėsi užpakalyje.

Su Anunglungu ir savo sūnumis užropo
jau viršun, ir visas tas laivas buvo gero 
medžio — pakankamai pasidaryti rogių pa 
važoms ir iečių ir žeberklų kotams dešimt 
kartų didesniam skaičiui žmonių, negu 
mano rankos tari pirštų. Mes radome ge
ležinių indų, o visų geriausia, ką radome, 
buvo kirviai ir peiliai.

— Praturtėjome, — pasakiau aš.
— Taip, — pasakė mano žmona, — pra

turtėjome, bet jei tik būtų kartu su mumis 
likusieji mūsiškiai, jiems taip pat užtektų 
visko. Visi krūvoje būtume laimingi.

— Visko mes negalime turėti, ■— pasa
kiau aš. — Niekas neturi visko.

— Bet jei tik aš galėčiau turėti tuos, ku 
rie nukeliavo ledu, — kalbėjo mano žmo
na: — Kai užeina audros, aš negaliu nuo 
savo ausų išlaikyti jų šauksmo. Esu tikra, 
kad girdžiu juos.

Antroji mūsų žiema saloje buvo gera žie 
ma, bet mano žmona vis daugiau kalbėjo 
apie pasiilgimą, kurį ji jautė senajai mūsų 
žemei ir mūsiškiams žmonėms.

Vyresnysis mano sūnus išaugo didelis. 
Jis beveik į vyrus suaugo ir greit mokėsi 
kajake. Jam gerai sekėsi medžioti, jis jau 
buvo nudobęs elnią.

Vieną naktį — o tai vėl buvo žiema, ir 
jis dviems dienoms su Anunglungu buvo 
ledu išėjęs į jūrą —- jis įžengė į mūsiškę ig
lą, įsitempdamas pirmąjį ruonį. Mes nepa
jėgėme patikėti, kad jis galėjo užmušti to
kį didelį ruonį.

— Taip, — pasakė Anunglungas, —daug 
teko kautis, bet jis užmušė. Kai ruonis at
ėjo į eketę pakvėpuoti, jis stovėjo ir palei
do savo žeberklą. Ruonis taip greit nėrė, 
jog jis buvo net partrenktas ant ledo. Bet 
virvės galą jis buvo apsivyniojęs apie sa
ve. Padėjau atsikelti jam, bet jis parkris- 
davo ir parkrisdavo. Pagaliau jis jau be
veik pastovėjo, vis daugiau ir daugiau pri
sitraukdamas virvės, o tada jau buvo ne- 
besunku. Ruonis buvo nebegyvas.
Mano sūnus tvirtino, kad tokį ruonį bet 

kas galėjęs užmušti — net vaikas būtų už
mušęs. Mano žmona sakė:

— Gulk šalia jo — jis ilgesnis už tave.
Bet mano sūnus pasakė:
— Mano šunes, jie alkani.
Jis išėjo pro tunelį, o vaikai visi paskui 

jį, o mano žmona atsigrįžo į mane ir pa
sakė:

— Komokai, mūsų sūnus dabar jau me
džiotojas.

— Ne, — pasakiau aš, — bet gal jis pa
sidarys prieš šios žiemos galą, — dar juk 
reikia pirmojo jūros vėplio, reikia juk dar 
pirmosios meškos.

Trumpiausiomis mėnulio dienomis Anun 
glungas pradėjo likti namuose, — kažkas 
užėjo jam. Jis niekad nebekalbėdavo. Visą 
dieną jis sėdėdavo igloje, žiūrėdamas tik.

Vieną naktį parėjome namo su dviem di
deliais ruoniais, o Anunglungas tebesėdė
jo, nieko nekalbėdamas. Iš savo žmonos 
veido išskaičiau, kad ji bijojo. Ji pašnibž
dėjo man:

— Komokai, tu nebeprivalai palikti čia 
manęs vienos ir vaikų. Aš bijau. Ar tu ma
tei jo akis?

— Ne, —- pasakiau aš.
— Tu turi pamatyti jo akis, — pasakė 

ji-
Kai mes susėdome valgyti, nieko mums 

nepadėjo žiūrėjimas į Anunglungą, kuris 
net nesėdo su mumis, bet sėdėjo netoli lem
pos, net nevalgydamas ruonio mėsos, ku
rią buvome įdėję jam į rankas.

— Anunglungai, ar tu nealkanas? — pa
klausiau aš.

Jis pažiūrėjo, ir jo akyse buvo lempos 
šviesa. Man burnoje sustojo mėsa, ir aš iš 
tikro išsigandau, kad taip sumažėjo jo 
akių mažieji juodi ratilai.

Liepiau savo sūnums vieniems eiti me
džioti. Paslėpiau Anunglungo ietis ir že
berklus. Žmona sakė, kad savo peilius jis 
visada laikąs po plaušiniu. Juos taip pat 
paslėpiau.

Daugelį dienų siautė audros. Mano sū
nūs nepargabeno ruonių.

Mes alkome.
— Palik namie sūnus, — kalbėjo žmona.

— Šį kartą tu eik ruonių.
(Bus daugiau)
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KINIJA Irt M C i BRAZILIJOJ ATGAIVINAMA bendruomenė
Kinija europiečiui yra mažai supranta

mas ir daugeliu atvejų net paslaptingas 
kraštas. Kinija, kad ir žymiai senesnės kul 
tūros kraštas negu Europa, per amžius vi
liojo tik nuotykių mėgėjus arba didžiau
sius finansų slibinus, bet niekuomet rimtų 
žmonių, išskyrus pavienius mokslininkus. 
Nuotykių mėgėjai ne visi grįždavo, o tie, 
kurie grįždavo, pasakodavo fantastiškiau
sius dalykus. O finansiniai slibinai — Eu
ropos bankininkai, pramonininkai bei pre
kybos didieji, iš prigimties bailiai, buvo su 
tūpę tik pajūrio krante, niekuomet nesiry
žo skverbtis į krašto gilumas ir visai nesi
domėjo juo; jie buvo patenkinti, kad jų 
bankų balansai rodė didelius pelnus ir kol 
prie bankininko vilos dieną ir naktį stovė
jo pakinkytas ne arklys, bet kinietis, kad 
pavežtų bankininko žmoną arba jo sugu
lovę. Tokiu būdu kasdieniniam europiečiui 
ir net tūlam politikui Kinija buvo ir liko 
paslaptingas, sunkiai prieinamas, milžiniš
kas kraštas su viena visą pasaulį apstulbi
nančia ypatybe — jo gyventojai priklausą 
triušių giminei ir dauginasi tiek sparčiai, 
kad europiečiui būtų bergždžia lenktyniau
ti.

Tačiau pokariniai įvykiai norom ar neno 
rom vertė europietį daugiau susidomėti 
šiuo paslaptingu kraštu. Raudonųjų vaikų 
gvardijų manifestacijos, kovos, senų revo
liucijos veikėjų pašalinimai ir naujų iškili
mai ir vėl pašalinimai neturėtų mus ypač 
jaudinti. Tas tik parodo, kad vienu atžvil
giu ir šis paslaptingasis kraštas nieku ne
siskiria nuo paprastų kitų diktatūros kraš
tų — vanagų, pasirodo, yra visur, ir kai 
jie užuodžia lavoną (šiuo atveju Mao), tai 
kiekvienas jų metasi į kovą dėl didesnio 
grobio kąsnio. Kyla nesantaika, triukšmas, 
muštynės ir viskas aprimsta tik tada, kai 
lieka vien griaučiai. Tad šie įvykiai, kad ir 
labai triukšmingi, yra laikini. Galimas da
lykas, kad šie įvykiai pastūmės revoliuciją 
kita kryptimi, bet revoliucija liks.

Tačiau ši revoliucija taip pat pagamino 
naujus pastovaus pobūdžio ir nepaprastos 
svarbos veiksnius, kurie gali sukrėsti visą 
Europą ir pakeisti viso pasaulio politinį 
veidą. Žinoma, Lietuva neliks išimtimi.

Kinijos-Rusijos santykiai viešai yra pa
šliję jau ketveri metai, o neviešai beveik 
nuo pirmųjų Kinijos revoliucijos metų, kai 
Stalinas palaikė čenkaišeką ir netikėjo 
Mao pergale. Daugelis mūsų, negalėdami 
suprasti ar nenorėdami gilintis į tikrąją to
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1937 metais Argentinoje buvo leidžiami 
šie lietuviški laikraščiai: Argentinos Lietu
vių Balsas, Momentas, Išvien, Pietų Ame
rikos Žinios, Švyturys ir Tiesa.

Savaitraštis „Mūsų Rytojus“ buvo prade 
tas leisti 1927 m. birželio 1 d. Žmonės jį 
greitai pamėgo, nes jame buvo apsčiai 
spausdinama įvairių žinių, lengvo turinio 
pasiskaitymų ir nevartota svetimžodžių. 
Tai jį kiekvienas galėjo lengvai paskaityti 
ir suprato, kas parašyta. Be to, buvo labai 
pigi prenumerata. Tai jis ir pasiekė dau
giau kaip 100.000 egz. tiražą. Apskritai pa
ėmus, tai buvo didelis laimėjimas, nes, ro
dos, nė vienam kitam laikraščiui nepavy
ko suburti tokio didelio prenumeratorių 
skaičiaus.

1930 m. balandžio 8, 9 ir 10 dienomis dau 
gumai Kauno įgulos karių tik pirmą kartą 
teko pamatyti garsinę filmą. Ji vadinosi 
„Širdies melodija“ ir buvo rodoma Metro
politan kinoteatre. Bilietų kainos buvo po 
50 ir 75 centus. Tais laikais garsinė filmą 
buvo didelė naujiena.

1930 m. Čekoslovakijos respublikos pre
zidentas T.G. Masarykas minėjo savo gyve
nimo 80 metų sukaktį. Ta proga Lietuvos 
Respublikos Prezidentas A. Smetona jubi
liatą apdovanojo I-mos rūšies 1 laipsnio 
Vyčio Kryžiaus ordinu. Ordiną ir preziden
to laišką jubiliatui nuvežė ir įteikė užsie
nių reikalų ministeris D. Zaunius.

Pirmasis lietuviškas ugniagesių žurnalas 
„Lietuvos Gaisrininkas“ pradėtas leisti 
1923 m. Jį įsteigė D. Siemaška. Leido Ug
niagesių organizacijų sąjunga. Kariuome
nės ugniagesiai žurnale turėjo atskirą sky
rių. 1930 m. redagavo inž. L. Skardinskas.

D. Siemaška 1930 m. minėjo ugniagesy- 
bos darbo 25 m. sukaktį. Jis tarnybą pra
dėjo 1905 m. Ukrainoje ir per 25 metus 
perėjo visus ugniagesių laipsnius, nuo eili
nio iki referento. 1919-20 m. Krašto aps. 
ministerio A. Merkio įsakymu jis Lietuvos 
kariuomenėje ėjo ugniagesių inspektoriaus 
pareigas. 1930 m. buvo Vidaus reikalų mi
nisterijos ugniagesybos referentas.

1866 m. iš Marijampolės atkeliavo į Ame 
riką pirmasis lietuvis kunigas Andrius 
Strupinskas. Jis lenkmečio metu buvo su
kilėlių kapelionu. Rusų valdžios persekio
jamas, pabėgo į Vokietiją ir iš ten atvažia- 

Kinijos-Rusijos konflikto priežastį, yra lin 
kę lengvabūdiškai aiškinti jį paprastu ko
munistinio pasaulio politikų žaidimu vaka
riečiams suklaidinti. Bet faktai rodo visai 
ką kita.

1964 metais, kai rusų delegacija atvyko į 
Pekingą pasienio klausimų sureguliuoti, de 
rybos nutrūko beveik vos joms prasidėjus. 
Kiniečiai neparodė jokio susidomėjimo pa
sienio incidentais, bet davė aiškiai supras
ti, kad kiniečiai nori svarstyti Kinijos že
mių grąžinimą, kurias rusai pagrobė pra
eity, pasinaudoję anuometiniu Kinijos silp 
numu. Tokios žemės sudaro 700.000 kv. my 
lių su Vladivostoko miestu įskaitytinai (t. 
y. Vokietijos ir Prancūzijos plotai drauge), 
be to, žinoma, reikalavo taip pat aiškios 
Kinijos įtakos Mongolijai, kurios plotas 
yra kiek didesnis už visą vakarų Europą.

Sunku tad būtų tvirtinti, kad Kinijos - 
Rusijos konfliktas yra tik viešas žaidimas 
vakariečių politikų akims apdumti.

Kinijos-Rusijos sienų ilgis yra 6.500 my
lių. Pasienio nesusipratimai ir susirėmimai 
yra kasdieniai įvykiai. Kinijos užsienio mi
nisteris apkaltino rusus, kad jie pažeidė 
sienas 5000 kartų nuo 1962 iki 1965 metų. 
Rusai savo ruožtu kaltino kiniečius, kad 
jie pažeidė sieną 6000 kartų vien tik 1962 
metais. Nedraugiška propaganda per radi
ją veikia nesustabdomai; kiniečiai ją kon
centruoja į Vladivostoko sritį, rusai į Sin- 
kiangą, Kinijos turtingiausią provinciją, 
neš joje gyvena daug neva rusams prielan
kių musulmonų. Rusai ir kiniečiai abiejose 
sienos pusėse stato didelius sutvirtinimus 
ir laiko parengtas armijas. Kiniečiai dauge 
lyje vietų evakuavo gyventojus 25 mylių 
gilumo ruožu ir tirštai apgyvendino karei
viais; rusai daro tą patį — veža ir apgyven 
dina kazokus prie Sinkiango sienos. 1964 
metais Mao rado reikalinga viešai pasaky 
ti, kad jis dar nėra pasiuntęs rusams teri
torinės sąskaitom, bet padarysiąs tai reikia
mu metu.

Tokia yra faktinoji padėtis. Jeigu dar 
prie visa to pridursime, kad Mao ne kartą 
jau yra pareiškęs, jog kiniečiai nesibijo bet 
kokio karo, nes jeigu 400 milijonų kiniečių 
ir žūtų, tai vis dar 200 milijonų liktų, ku
rie galėtų pasinaudoti ta didžia tautos per
gale ir išnaudoti ją. Argi tad nuostabu, 
kad rusai nepaprastai bijo karo su kinie
čiais, o ypač jeigu kiniečiai pradėtų jį ne
paskelbtą ir išvystytų į savo rūšies parti
zaninį tylų karą, bet milžiniško masto?

vo į Ameriką. Apsigyveno Chester, N.Y., 
vienuolyne.

Lietuvos kariuomenėje, be karinio paren 
gimo, dar skaitydavo paskaitas įvairių 
sričių mokslo specialistai. Atsimenu, 1930 
m. Ukmergės įgulos kariams net buvo su
ruošti trumpalaikiai žemės ūkio kursai. 
Buvo dėstoma: žemės dirbimas ir tręšimas, 
bičių ūkis, gyvulių ligos ir jų gydymas, 
paukštininkystė, pieno ūkis, kooperacija ir 
kt. Paskaitos skaitytos po 2 vai., ir visiems 
kursams buvo skirta 30 valandų. Kursų va 
landos buvo įskaitytos į dienos užsiėmimų 
programą.

Kaip matome, kareiviai buvo ruošiami 
ne vien tik gerais tėvynės gynėjais, bet ir 
sumaniais ūkininkais.

1931 m. Lietuvos kariuomenėje buvo 20 
ugniagesių komandų su 761 ugniagesiu, 
šaulių sąjunga turėjo 84 komandas su 
1.897 ugniagesiais. Savivaldybių komandų 
buvo 4 su 114 ugniagesių. Savanorių ko
mandų — 149 su 5.085 ugniagesiais. Viso 
tais metais turėjome 257 komandas su 
7.857 ugniagesiais.

Pirmieji kariuomenės ugniagesių ko
mandų viršininkų kursai buvo suruošti 
1928 m. rugpiūčio 1-15 dienomis. Juos bai
gė 19 karininkų. Plečiantis ugniagesių ko
mandų tinklui tiek kariuomenėje, tiek ir 
Šaulių Sąjungoje, kilo reikalas paruošti 
daugiau karininkų. Antrieji tokie pat kur
sai buvo suruošti 1930 m. kovo 31 d. Vytau 
to Didžiojo karininkų kursų patalpose. Su
sirinko 33 klausytojai. Buvo skirta 36 vai. 
teorijai ir tiek pat valandų praktikos dar
bams. Šalia karių, šią kursų laidą baigė ir 
11 Šaulių Sąjungos rinktinių vadų. Pasibai 
gus kursams, rinktinių vadai įteikė kariuo
menės ugn. inspektoriui šauliui mjr. Ru- 
žancovui sidabrinį šaulio ženklą su įrašu.

Nuo 1927 m. Klaipėdos krašto vyrai į 
Lietuvos kariuomenę galėjo stoti tik sava
noriais, nes Klaipėdos krašto piliečiams 
dar nebuvo privalomas karo prievolės atli
kimas. Paskutinis Klaipėdos krašto savano 
rių ėmimas buvo 1930 m. balandžio 16 d. 
O tų metų rudenį jau pradėjo veikti priva
lomas karo prievolės atlikimas visiems pi
liečiams, kilusiems iš Klaipėdos krašto.

Nuo 1927 m. iki 1930 m. pavasario iš 
Klaipėdos krašto savanoriais stojo 244 vy
rai, iš jų priimta 186. Privalomas karo 
prievolės atlikimas palietė vyrus, gimu
sius 1909 m.

ŽYMĖTI DRUGIAI
Vakarų Vokietijos entomologas Huber

tas Riozas išaugino ir paleido 60 tūkst. ko- 
pūstinių drugių. Išskrisdamas iš inkuba
toriaus, kiekvienas kenkėjas turėjo ant 
sparno plonytę aliumininę plokštelę. Moks
lininko nuomone, šitoks ženklas, žibėda
mas saulėje, turėjo patraukti dėmesį.

Be to, kiekvienas drugys turėjo mikro
skopinę popierinę etiketę, kurioje buvo pa
žymėtas tyrinėtojo adresas. Aliuminio 
„veidrodėlis“ ir popieriaus lapelis svėrė 
3 mg.

Iš 60 tūkst. drugių Riozas atgal gavo tik 
apie 20. Vienas drugys buvo pagautas už 
80 km nuo jo paleidimo vietos.

SKAITYTOJŲ LAIŠKAI

ILSĖKIMĖS RAMYBĖJE
Tavo Jonas „Kasdieniškose smulkmeno

se“, minėdamas Sodybą ir jos vedėjo nuo
monę apie ją, pražiūrėjo pagrindinę, pasa
kyčiau, lietuvišką Lūžos mintį, būtent: So
dybą reikia parduoti, nes ji neturi užnu
gario.

Prieš daugelį metų sutikau senosios kar 
tos išeivį, kuris į parapijos klubą atvedė 
12-kos metų vaikaitį, puikiai kalbantį lie
tuviškai. Klausiamas dėl berniuko lietuviš 
kūmo, išpažino paslaptį: kiekviena proga 
vedęs jį į lietuvišką klubą, lietuvišką ap
linką.

Graži Sodyba, jei ji būtų kur viduryje 
Anglijos — suvaidintų žymesnį vaidmenį 
kovoje dėl kalbos, negu tomai teorinių 
svarstymų. Ir tokią turime įsigyti.

Tavo Jonas, atrodo, didžiai susirūpinęs 
dėl pinigų ir pelno. To laukiamojo pelno 
dėka kad tik nepradėtumėm dainuoti, kaip 
kad uždainavo Pupų Dėdė: Vilnius mūsų, 
mūsų — Lietuva rusų, rusų...

Po dešimties metų Sodyboje gyvens ju
goslavai, turkai, pakistaniečiai, keli lietu
viai, pati Sodyba bus verta 100.000 svarų 
(Tavo Jonas parašys, kad dar už dešimties 
metų ji bus dar vertingesnė), bet per tą 
laiką prarasime dar vieną priemonę, kuri 
galėtų tarnauti lietuviškam reikalui.

Minėdamas DBLS, Tavo Jonas abejoja 
dėl jos pertvarkymo, reikalauja įrodymų, 
kad reikalingi tokie pertvarkymai, o keletą 
eilučių aukščiau apgailestauja dėl palinki
mo į snaudulį, į neveiklumą. Taigi, taigi, 
atrodo, ir Tavo Jonas įžiūri taisytiną rei
kalą. Gaila, kad jis tik tą vieną mato.

R. Giedraitis

Turint galvoje tokią esamąją padėtį, rei
kėtų gal prieiti šių išvadų.

Rusai užinteresuoti galimai ilgesniu ka
ru Vietname, kad tuo būdu laikytų kinie
čių dėmesį nukreiptą daugiau į pietus ir 
mažiau į šiaurę (į Sibirą).

Rusai suinteresuoti bet kuriomis riaušė
mis Kinijoje ir galimais atvejais padėtų 
joms plėstis.

Kinijai kariškai stiprėjant, stiprės ir Ki
nijos nedraugiškumas Rusijai. Rusija tuo
met savo ruožtu ieškos glaudesnio sugyve
nimo su satelitinėm tautom krašte ir su va 
karais užsieny. Vakarai gi, pastebėję Rusi
jos prielankumą, gali vėl, kaip jau ne kar 
tą yra padarę praeity, mestis džiaugsmin
gai į rusų glėbį, laimėdami maža ir pralai
mėdami daug. Šioj politinio žaidimo stadi
joj Lietuva vėl gali atsidurti pasaulio poli
tikų darbotvarkėj, ir todėl mums reikia 
vėl būti akyliems. Tačiau jeigu už poros ar 
kiek metų prasidėtų šaudymasis Kinijos - 
Rusijos pasienyje, Europos veidas pradėtų 
vėl keistis, kaip jis keitėsi pirmojo ir pas
kutiniojo karo metu. Lietuva surastų sau 
naują išraišką ir savo vietą šitoj naujoj 
Europoj.

Stasys Kuzminskas

AGENTAI DIRBA

Vakarų Vokietijos vienos apskrities CDU 
partijai darė pranešimą demokratų darbo 
bendruomenės krašto įgaliotinis W.E.K. 
Fronober iš Berlyno, kuris garsėja, kaip 
ypač geras komunizmo žinovas. Jis iškėlė 
klausimą: „Ar komunizmas neteks savo 
dantų?“

Fronober galvoja, kad sovietų peršamo
ji tezė dėl taikingo sugyvenimo yra tęsi
mas kovos prieš kapitalizmą kitais būdais. 
Pasaulinė komunizmo revoliucija, kaip bu
vo, taip ir tebėra pagrindinė komunistų po 
litika. Kokiais būdais sovietai veda tą ko
vą, tai parodo, kad jie vien V. Vokietijoje 
turi 30.000 savo agentų. Iš jų 6 kasdien 
areštuojami. Iš to skaičiaus tiktai 10 proc. 
yra įsitikinę, 60 proc. veikia prievartauja
mi, o likusi grupė yra visokie išsigimėliai.

Jau vien tai rodytų, kokį pavojų vaka
rams sudaro tas pogrindinis veikimas, ku
rio uždavinys yra pasiruošti atitinkamai 
dienai, kada rytų „liaudies armija“ išva
rys „NATO samdinius“.

J. C.

Viso pasaulio didesnėse lietuvių koloni
jose yra suorganizuotos ir veikia lietuvių 
bendruomenės, kurios sudaro Pasaulio Lie 
tuvių Bendruomenę. Brazilijos lietuvių ko
lonijoje dėl įvairių priežasčių tokios Bend
ruomenės organizavimas ilgai užtruko. Tie 
sa, po paskutiniojo pasaulinio karo atvykę 
iš Lietuvos nuo bolševikų pabėgę lietuviai 
ateiviai, vadinamieji „dypukai“, atsivežė 
kartu ir Lietuvių Bendruomenės organiza
vimo idėją. Tačiau ji ilgai nerado pritari
mo senesniųjų lietuvių emigrantų tarpe, 
kurie turėjo įvairias lietuviškas organiza
cijas.

Brazilijos Lietuvių Bendruomenės orga
nizavimo pirmaisiais pionieriais buvo inž. 
Zenonas Bačelis, Dr. Eliziejus Draugelis, 
prof. A. Stonis ir kiti. Po kelių nepasiseku
sių bandymų vos tik prieš keletą metų pasi 
sekė įtikinti veikiančių lietuviškų organi
zacijų vadus ir visuomenės veikėjus, kad 
ir Brazilijoje Lietuvių Bendruomenė rei
kalinga. Ilgainiui buvo sudarytas organiza 
cinis komitetas, paruošti įstatai ir padėtas 
organizavimo pagrindas. Paruošiamieji 
darbai užtruko apie porą metų, bet galų ga 
le buvo sėkmingai pravesti rinkimai, ku
riuose dalyvavo apie 2.000 lietuvių. Tai, 
palyginti, mažas nuošimtis iš apie 50.000 
Brazilijoje gyvenančių lietuvių. Bet, ne
paisant to, buvo išstatyta keletas dešimtų 
kandidatų į Bendruomenės Tarybą, iš ku
rių, pagal balsų daugumą, tiesioginiu baisa 
vimu buvo išrinkta 21 narys. Iš jų taip pat 
buvo išrinkta pirmoji valdyba. Pirmuoju 
Tarybos pirmininku buvo išrinktas Dr. E. 
Draugelis, o Valdybos pirmininku J. Anta
naitis.

Vos pradėjus Bendruomenei veikti, Ta
ryboje kilo rimtų kivirčų, ginčų ir kai ku
rių asmenų ambicijos statymas aukščiau 
už lietuviškus reikalus. Pirmasis iš Bend
ruomenės Valdybos pasitraukė jos pirmi
ninkas J. Antanaitis, net nepranešęs apie 
tai kitiems valdybos nariams. Toliau neva 
dėl sveikatos pasitraukė ir Tarybos pirmi
ninkas Dr. E. Draugelis. Nauju Tarybos 
pirmininku buvo išrinktas H. Valavičius, o 
Valdybos pirmininku prel. P. Ragažinskas. 
Bet Taryboje ir toliau tęsėsi pigios intri
gos, kivirčai ir darbo nesklandumas. Ta
rybos nariai nesugebėjo palaikyti glaudes
nio ryšio su lietuvių visuomene, kuri juos 
išrinko. Nepalaikė taip pat santykių ir su 
organizacijomis bei jų vodovybėmis. Vieną 
kartą gerai suorganizavus Vasario 16 d. 
minėjimą Sao Paulo miesto teatre, Bend
ruomenės veikimas visiškai nusilpo, o ne
trukus Bendruomenė visiškai žlugo.

Kai prieš porą metų pasikeitė Lietuvių 
S-gos Brazilijoje Valdyba ir įėjo ton orga- 
nizacijon nemažas skaičius naujų narių, 
buvo tikėtasi, kad ji užims Brazilijos Liet. 
Bendruomenės vietą. Tačiau, mūsų nelai
mei, ir į tos S-gos vadovybę pateko keli tie 
patys asmenys, kurie sugriovė pačią Bend
ruomenę. Ir Liet. S-goje prasidėjo dar pik
tesnės intrigos, kivirčai, nesusipratimai, 
padarę ir šią organizaciją visiškai neveik
lią, netvarkingą ir medžiagiškai bei mora
liškai susmukusią. Dėl kelių kolonijoje ir 
buvusioje Bendruomenėje susikompromita 
vusių asmenų susidarė sąlygos, kad apie 
Bendruomenės atstatymą Liet. S-gos Bra
zilijoje ribose negalėjo būti ir kalbos. Ta

(4)

DIEVO KARALYSTĖS ŽINIOS
Dabar mes gyvename Evangelijos am

žiaus pabaigą, todėl jau įvyksta karalystės 
įkūrimas. Mūsų Viešpats, paskirtasis Ka
ralius, yra čia jau nuo 1874 metų. Tokį liu
dijimą pateikia pranašai tiems, kurie turi 
girdinčias ausis. Formalusis karališkosios 
valdžios įsteigimas skaitomas nuo 1878 
Viešp. metų balandžio mėn., o pirmasis ka
ralystės darbas, kaip mūsų Viešpats paro
dė savo prilyginimais ir pranašystėmis, 
yra surinkti jo išrinktuosius. Per savo 
apaštalą Viešpats pasakė, kad „mirusieji 
Kristuje kelsis pirmiausia“, bažnyčios pa
garbinimas bus ūmas. Todėl Karalystė, at
stovaujama mūsų Viešpaties ir užmigusių
jų šventųjų, kurie jau buvo prirengti ir pri 
pažinti vertais būti „Jo kūnu“, „Jo jauną
ja“, buvo įsteigta 1878 m. Todėl visa, ko 
dar reikia visiškai jai įkurti, yra „surinkti 
pas Viešpatį“ tų „išrinktųjų", kurie tebėra 
gyvi ir pasilikę, kurių tyrimas dar nebaig
tas.

Nebelaukiant, kol gyvieji nariai pabaigs 
savo žemiškąją kelionę, karalystė ir jos 
darbas buvo tuojau pradėtas ir gyviesiems 
šioje pusėje yra leista „pažinti karalystės 
paslaptis“ ir dalyvauti karalystės darbe 
pirma negu įvyks jų „perkeitimas“, o mir
dami jie „nebeužmigs", bet bus „perkeisti“ 
mirties valandą ir padaryti palaimintojo 
pirmojo prisikėlimo dalyviais, kaip para
šyta: „Palaiminti mirusieji, kurie Viešpaty 
je miršta nuo dabar. Taip sako dvasia: jie 
turi atsilsėti nuo savo vargų, nes jų darbai 
seka juos“. — Apreišk. 14:13.

Visa tai sutinka su Šventojo Rašto pa
reiškimais, kad Dievo Karalystė turi būti 
įsteigta pirmiau negu jos įtaka ir jos dar
bas atliks visišką sunaikinimą šio „dabar
ties pikto pasaulio“, t.y. politinių, finansi

čiau imta dar labiau jausti, kad reikia fi
nes, kuri jungtų visą lietuvišką veiklą. 
Taip lapkričio 27 d. Sao Paulo mieste, kur 
daugiausia lietuvių gyvena, buvo sušauk
tas visų lietuviškų organizacijų valdybų ir 
paskirų narių susirinkimas, kuriame nu
tarta būtinai atgaivinti Bendruomenės 
veiklą, šiame susirinkime Liet. S-gos Bra
zilijoje Valdyba atsisakė dalyvauti. Buvo 
išrinktas naujas 21 asmens komitetas, į 
kurį nepateko nė vienas tų asmenų, kurie 
sugriovė buvusią Bendruomenę. Komite
tas iš savo tarpo išrinko Vykdomąją Val
dybą, kurią sudaro: pirm. inž. Z. Bačelis, 
1 vicepirm. Dr. A. Kalinauskas, II vice- 
pirm. St. Butrimavičius, I sekr. St. Vance
vičius, II sekr. J. Tijūnėlis, III sekr. R. 
Braslauskaitė ir spaudos bei propagandos 
reikalų vedėjas „Mūsų Lietuvos“ savait
raščio redaktorius kun. J. Kidykas, J.S. 
Komitetas ir jo Valdyba pradėjo energin
gai veikti, ir reikia tikėtis, kad Bendruo
menė greit bus atgaivinta ir pradės iš nau
jo savo darbą.

Žurnalistas Stasys Vancevičius, 
mūsų bendradarbis 

Brazilijoje

ORAS PAKENKĖ

1965-66 metų žiemos ir pavasario oras 
Lietuvoje buvo žymiai pakenkęs žiemken
čiams javams. Daug rugių bei žieminių 
kviečių pavasarį teko išarti ir tas dirvas už 
sėti vasarojum. Kur suspėta tai padaryti, 
palanki vasara nuostolius atlygino bent 
tiek, kad rudenį statistikon įrašyti grūdų 
derliaus centnerių skaičiai išėjo nedaug 
mažesni už 1965 metų skaičius. Tik statis
tikos skaičiuose, žinoma, nematyt, kokia 
joje minimų centnerių dalis yra kviečiai ar 
rugiai ir kokia dalis miežiai-avižos.

Kalbėdamas apie biudžetą, respublikinis 
finansų ministras R. Sikorskis paminėjo, 
kad už pavasarį žuvusias bei sužalotas že
mės ūkio kultūras Lietuvos kolchozai ga
vę iš apdraudos fondų 8 mil. rublių, bet ap- 
drauda visų nuostolių neatlyginusi. (E)

nių ir bažnytinių valdančių vyriausybių; ir 
tai įvyks „pagonių laikams“ pasibaigus, 
kažkada po 1914 m. Pažiūrėkime į kai ku
riuos šventraščio tekstus.

Apibūdinant įvykius septintojo trimito 
metu, prisilaikoma šitokios tvarkos: (1) 
Viešpats pasiima sau valdžią kaip žemės 
Karalius, ir Jo karaliavimas prasideda; 
(2) pasekmės — pasaulis patenka į didelį 
suspaudimą. Pranašystėse tikrai pasakyta, 
kad Kristaus karaliavimas prasideda pir
miau negu ateina priespaudų laikas ir pir
ma negu bus prikelti šventieji ir pranašai; 
bet ji pasiliks ilgai po to, ištisą tūkstantį 
metų, kolei bus atliktas „teismas“ visai 
žmonijai, atsilyginta tiems, kurie garbina 
Viešpatį, ir sunaikinti tie, kurių įtaka yra 
pavojinga. Įsidėmėk, kaip kalba apie tai 
žemiau paduotoji ištrauka: —

„Mes dėkojame tau, Viešpatie Dieve, Vi
savaldi, kuris esi ir kuris buvai, kad pasi
ėmei savo didžiąją jėgą ir pradėjai kara
liauti. (Kristaus atstovaujamas — „Visa 
yra iš Tėvo“, ir „visa per Jo Sūnų", — Jo 
pagarbintąjį atstovą). (Ir dėl Jo karalia
vimo prasidėjimo) Tautos supyko, ir atėjo 
tavo rūstybė ir metas mirusiuosius teisti ir 
duoti atlyginimą tavo tarnams, pranašams, 
šventiesiems ir tiems, kurie bijosi tavo var 
do, mažiems ir dideliems, ir sunaikinti 
tuos, kurie naikina žemę“. — Apreišk. 
11:17, 18.

(Bus daugiau)
Kas domisi TIESA, reikalaukite veltui 

spaudos šiuo adresu:
Lithuanian Bible Students, 

212 E. 3rd. Street,
Spring Valley. Ill. 61362. U.S.A.

— Apmokamo skelbimo teisėm —
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LONDONAS
NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖ

Vasario 12 d., sekmadienį, Lietuvių Šv. 
Kazimiero bažnyčioj bus atnašaujamos šv. 
Mišios už Lietuvą, kurias užprašė Lietuvos 
Min. B. K. Balutis.

Vasario 18 d. Sporto ir Socialinio Klubo 
salėje bus Nepriklausomybės šventės mi
nėjimas. Programa bus pranešta vėliau. 
Rengėjai — D. Britanijos Lietuvių B-nės 
Valdyba.

ŠV. KAZIMIERO ŠVENTĖ
Kovo 5 d., sekmadienį, Lietuvių bažny

čia Londone švęs savo globėjo šventę.
Smulkesnė programa bus pranešta vė

liau.

MIRĖ PRANAS JURAS

Praeitų metų gale Šiauliuose mirė Zig
mo Juro tėvas Pranas, 65 m. amžiaus, po 
akies operacijos.

PARAPIJOS METINIAI ŠOKIAI

Vasario 10 d. York Hall, Old Ford Rd., 
E.2, bus parapijos metiniai šokiai.

Be anksčiau skelbtųjų dalyvaujančiųjų, 
mūsų Londono jaunimas pasirodys su tau
tiniais šokiais.

Londono bei jo apylinkių lietuviai kvie
čiami gausiai atsilankyti.

BLYNŲ BALIUS
Vasario 4 d., šeštadienį, 8 vai. vak., Lon

dono Sporto ir Socialinio Klubo vadovybė 
rengia blynų balių. Šokiams nusamdyta 
gera kapela.

EKSKURSIJA NOTTINGHAMAN

Šiais metais sueina 20 metų nuo skautiš
kos veiklos D. Britanijoje. Pirmasis tos rū
šies minėjimas bus Nottinghame balandžio 
2 d., sekmadienį. Jis prasidės 12 vai. pamal 
domis, o po to bus iškilminga skautų suei
ga.

Norintieji paremti skautišką veiklą ir pa 
bendrauti su skautais ir Nottinghamo lie
tuviais, prašomi registruotis pas S. Kaspa
rą, klebonijoje ir Z. Juro Baltic Stores. Iš
vykimo laikas bus praneštas vėliau.

NOTTINQHAMAS
BLYNŲ BALIUS

LAS Nottinghamo Skyrius šįmet savo 
tradicinį blynų balių ruošia kiek anksčiau.

Tas balius įvyks sausio 28 d. LAS Klubo 
patalpose. Pradžia 7 vai. vakare.

Norintieji dalyvauti vyrai moka po 1 sva 
rą, moterys 10 šil.

Gausūs užkandžiai, skanūs gėrimai, 
švelni muzika.

Atvyksta svečiai iš Derbio ir Leiceste- 
rio.

Kviečiame tautiečius dalyvauti.
Valdyba

UŽGAVĖNIŲ BLYNAI
' Vasario 4 d., 7 vai. p.p., Ukrainiečių klu

bo apatinėje salėje (31 Bentick Rd.) Not
tinghamo Lietuvių Moterų Draugija ren
gia Tradicinį Užgavėnių Balių.

Visi kviečiami registruotis dalyvauti ta
me blynų baliuje iš anksto Moterų Draugi
jos Valdyboje. Įėjimas vyrams 1 svaras, 
moterims pusė kainos. Vėliau galima bus 
ir pasišokti.

Nottinghamo Liet. Moterų Draugija

LEICESTERIS
PADĖKA

DBLS Skyriaus Valdyba ir visi Leices- 
terio lietuviai širdingai dėkoja visiems da
lyviams už atsilankymą į pabaltiečių po
būvį, o ypač Nottinghamui už gražias dai
neles ir tautinius šokius, kurie turėjo dide
lį pasisekimą publikoje.

Skyriaus Valdyba

Tradicinis
SPAUDOS BALIUS

LIETUVIŲ NAMUOSE LONDONE, 1 LADBROKE GARDENS, W.11, 
RUOŠIAMAS SAUSIO 28 D., ŠEŠTADIENĮ. Pradžia 7 vai.

ŠOKIAMS GROS PUIKI KAPELA.
Veiks lietuviškai skandinaviškas bufetas.

Rengiama loterija ir kitokių įdomybių. Bilietai prie įėjimo.
Staliukai užsisakomi iš anksto telefonu PARk 2470.

MŪSŲ RĖMĖJAI

Apsimokėdami už „Europos Lietuvį“ ar 
Nidos Knygų Klubo leidinius, šie tautiečiai 
buvo malonus pridėti aukų lietuviškam 
spausdintam žodžiui paremti: 13 šil. K. 
Mickevičius, 6 šil. V. Girėnas, po 3 šil. P. 
Kulvinskas, N. Žvirblis, A. Andriušaitis, J. 
Venskūnas, V. Songaila, S. Ūsas, L. Pūras, 
N. Urbonienė, P. Ruzgas, A. Šimkevičius, J. 
Baršauskas, A. Biliūnas, K. Vitkus, K. Kai
rys, I. Gilys, J. Gudaitis, V. Leonas, K. Le- 
vinskas, J. Kaminskas, J. Stankevičius, A. 
Važgauskas ir M. Sabas.

COVENTRY
MASINIS MITINGAS

Coventrio ukrainiečiai, latviai, lietuviai 
ir estai organizuoja masinį mitingą ir de
monstracijas ryšium su Kosygino atvažia
vimu į Britaniją.

Mitingas įvyksta vasario 4 d., šeštadienį, 
Ukrainiečių klubo salėje Leicester Cause
way. Pradžia 6.30 vai.

Mitinge, be kita ko, numatoma priimti 
rezoliuciją, kuri bus pasiųsta Britanijos 
Min. Pirmininkui. Rezoliuciją atveš dele
gacija.

KALĖDŲ EGLUTĖ

Sausio 7 d. Lenkų klube DBLS Coventry 
skyriaus valdyba suruošė vaikams Kalėdų 
eglutę ir suaugusiems pasilinksminimą. 
Buvo atvykę svečių iš Northamptono, Ket- 
teringo ir kun. J.P. Vilutis iš Nottinghamo.

Dalyvavo 28 vaikučiai. Jie buvo A. Mi
neikienės, J. Koncevičienės ir M. Paulavi- 
čienės pavaišinti užkandžiais, ledais ir gė
rimais. Kunigas jiems papasakojo gražių 
pasakų ir, persirengęs Kalėdų seneliu, iš
dalijo jiems dovanėles.

Kunigui, išvardytoms ponioms, prisidėju 
sioms prie parengimo, ir visiems dalyvavu 
siems Skyriaus Valdyba taria nuoširdžiau
sią padėką.

SKAUTIŠKUOJU KELIU

DAINŲ REPETICIJOS SKAUTAMS

Muzikas T. Burokas skautams naujų dai 
nų pirmąsias repeticijas pravedė sausio 14- 
15 dienomis Nottinghamo Jaunimo Židiny.

Antrosios repeticijos įvyks sausio 28 d. 
Manchesterio Lietuvių Klubo patalpose 
(121 Middleton Rd., Crumpsall, Manches
ter 8).

Trečiosios repeticijos įvyksta vasario 18 
d. Notitnghamo Jaunimo Židinyje.

Rajono Vadovybė

IŠKILMINGA SUEIGA BUS
BALANDŽIO 2 D.

Dėl tam tikrų aplinkybių atidedama Ang 
lijos Rajono 20-čio skautų iškilminga suei
ga, kuri buvo numatyta kovo 5 d. Notting
hame.

Sueiga įvyks balandžio 2 d., sekmadienį, 
Nottinghame, 31 Bendick Rd. (Ukrainiečių 
salėje), 12 vai. bus pamaldos, kurias laikys 
kun. S. Matulis, Rajono dvasios vadas.

2 vai. toje pat salėje įvyksta iškilminga 
Rajono skautų sueiga.

Balandžio 22 d., šeštadienį, 6 vai., Man- 
chesteryje, Cheetham Town Hall salėje, 
bus Rajono skautiškoji šventė su menine 
programos dalimi ir pasilinksminimu.

LSS Anglijos Rajono Vądija maloniai 
kviečia plačiąją visuomenę dalyvauti tuo
se šventiniuose parengimuose.

Rajono Vadija

Perku Anglijos 5 šilingų sidabrines mo
netas, taip pat ir kitų Europos kraštų si
dabrinius pinigus, kaip rusų carinius si
dabrinius rublius, Vokietijos 5 DM, Švei
carijos 5 Fr. ir t.t. ir visas lietuviškas mo
netas. Moku gerą kainą už gerai užlaikytus 
pinigus. Rašykite, ką turite. P. ZABLOC
KIS, 2333 Ontario St., Vancouver 10, B. C. 
Canada.

VATIKANAS IR PODGORNAS

Vatikano šaltiniai praneša, kad sausio 
29 d. numatomas SSSR Aukščiausio Sovie
to Prezidiumo pirmininko N.V. Podgorny 
lankymasis Vatikane, šį klausimą svarstė 
VLIKo valdyba ir priėjo šio nusistatymo:

1. VLIKas netrukus tuo reikalu išsiųs 
Vatikano valstybės sekretoriui atitinkamą 
memorandumą;

2. Lietuvių visuomenei patariama siųsti 
Vatikanui laiškus, kuriuose būtų išreiškia
mas nusivylimas dėl priėmimo Podgorny, 
galvos tos valstybės, kuri jau 26-tus metus 
laiko Lietuvą oKupavusi, naikina jos gyven 
tojus, uždarinėja bažnyčias, persekioja ku
nigus ir tikinčiuosius, paneigia žmogaus 
teises ir kt.

Laiškus siųsti šiuo adresu:
His Eminence Amleto Giovanni Cardinal 

Cicogniani, Secretary of State of the Holy 
See, City of Vatican.

Laiškus rašyti galima lietuvių, anglų, 
italų ir prancūzų kalbomis. (E)

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

NOTTINGHAM — vasario 5 d., 12.30 vai., 
St. Patrick's bažn. (vasario 4 d., 11 vai., 
ten pat jungtuvinės Mišios).

BRADFORD — vasario 12 d., 12.30 vai. 
(rekolekcijos bus vasario 25-26 d.; smul
kesnė programa vėliau).

GLOUCESTER — vasario 4 d., 12 vai., Lon 
don Rd. Po to — parapijiečių lankymas.

STROUD — vasario 5 d., 12 vai., Beeches 
Green. Taip pat parapijiečių lankymas, 
kiek bus suspėta.

NOTTINGHAM — vasario 12 d., 11 vai., L. 
židinyje.

KETTERING — vasario 12 d., 12 vai., Lon
don Rd.

NORTHAMPTON — vasario 12 d., 12 vai., 
Katalikų katedroje. Iš vakaro ir sekma
dienį parapijiečių lankymas.

MANCHESTER — sausio 29 d., 10.30 vai.
ECCLES — vasario 12 d., 12.15 vai.
LEEDS — sausio 29 d., 3 vai. p.p., Holy Ro

sary bažnyčioje.
BIRMINGHAM — sausio 29 d., 11 vai., 21, 

Park Rd., Moseley.
COVENTRY — sausio 29 d., 12.45 vai., St. 

Elizabeth's.
NOTTINGHAM — sausio 29 d., 11 vai., L. 

Jaunimo Židinyje.

WOLVERHAMPTONAS
VASARIO 16 MINĖJIMAS

DBLS Wolverhamptono skyriaus valdy
ba vasario 18 d., šeštadienį, 6 vai., p.p., 
Queens viešbučio salėje, priešais Town 
Hall, rengia Vasario 16 minėjimą.

Po programos šokiai ir alutis. Visus tau
tiečius iš arti ir toli maloniai prašome at
silankyti.

Skyriaus Valdyba

MANCHESTERIS
UŽGAVĖNIŲ ŠOKIAI

Manchesterio Lietuvių Socialinio Klubo 
Valdyba vasario 4 d., šeštadienį, savo pa
talpose rengia Užgavėnių šokius.

Gros gera kapela. Prašome nepraleisti 
geros progos pasišokti. Pradžia 6 v. vak.

Klubo Valdyba

VOKIETIJA
MEMMINGENO LIET. VAIKŲ EGLUTĖ

Kalėdinė vaikų eglutė mėgiama Mem- 
mingeno lietuvių pramoga: į ją susirenka 
ne tik vaikai (apie 50) ir tėvai, bet taip pat 
atsilanko jaunimo ir senesnių žmonių pa
sižiūrėti gražaus parengimo.

Ir šį kartą, bendruomenės pirmininkui 
linksmai pasveikinus gausiai susirinkusius 
mažus ir didelius svečius ir išreiškus visų 
vardu padėką dosniems Amerikos lietu
viams ir jų Balfui už dovanas, vyko gerai 
paruošta programa.

Vargo mokyklos mokiniai giedojo, daina
vo, grojo ir deklamavo, o mažos mergaitės, 
pavirtusios sparnuotais angelėliais, šoko 
choreografinį dalykėlį, dviem didesniem 
angelėliam grojant dūdelėmis.

Meninę dalį baigus, dvi kvieslės pakvie
tė visus mažus ir didelius vaikus eiti ra
telio. Čia dalyvavo ir mažiausieji, kurie 
jau sugebėjo kiek valdyti savo kojytes. 
Linksmai bežaidžiant, atėjo laukiamasis, o 
kai kurių ir bijomasis Kalėdų senelis. Jis 
ne tik dovanas dalijo, bet, kiekvieną pa
kalbindamas, reikalavo pasakyti eilėraštį 
arba padainuoti ar pašokti. Taip vyko di
dysis mažųjų ir didesniųjų vaikų pasirody
mas, iki visos dovanos buvo išdalytos ir vi
si galėjo, pilni įspūdžių ir su maloniais ne
šuliais, grįžti namo.

B. R. (ELI)

Dirbkime sutelktom jėgom
Mūsų jaunimo silpnas pasireiškimas Pa

saulio Lietuvių Jaunimo kongrese Čikago
je praeitų metų vasarą privertė pagalvoti, 
ar D. Britanijos lietuvių organizacijos, ku
rios rūpinosi delegacijos sudarymu, tinka
mai atliKo savo uždavinį. O jeigu neatliko, 
tai kodėl? Ar čia neatsitiko taip, kaip tame 
posakyje, kur buvo dvi auklės, o vaikas li
ko be nosies?

Taip begalvojant, galime prieiti išvados, 
kad mūsų organizacijų veikloje yra per ei
lę metų susidariusių spragų, apie kurias 
verta pakalbėti, čia turiu galvoje dvi svar
besniąsias lietuvių bendruomenines orga
nizacijas: D. Britanijos Lietuvių Sąjungą 
ir D. Britanijos Lietuvių Bendruomenę. 
Jos abi yra nesrovinės ir galinčios apjung
ti daugumą D. Britanijos lietuvių tiems pa 
tiems tikslams siekti. Abi jos buvo įsteig
tos bemaž tų pačių žmonių, ir prieš 15 me
tų atrodė abi reikalingos. Tačiau per pasta 
ruosius metus aplinkybės pasikeitė, ir šiuo 
metu atrodytų, kad būtų žymiai geriau, 
jeigu čia veiktų tik viena iš tų dviejų. Rei
kia grįžti šiek tiek į praeitį, kad paaiškėtų 
visas reikalas.

DBLS buvo įsteigta 1947 m. liepos 2 d., 
kai į D. Britaniją pradėjo plaukti pokarinė 
mūsų išeivijos banga. 1948 metais DBLS 
buvo stambiausia ir veikliausia lietuvių or 
ganizacija D. Britanijoje su 60 skyrių ir 
3000 narių. Jos tikslas — bendromis jėgo
mis rūpintis savo narių tautiniais, kultū
riniais, socialiniais ir ekonominiais reika
lais. šiam pastarajam tikslui 1950 metais 
buvo įsteigta Lietuvių Namų Akcinė Bend
rovė, palaipsniui išaugusi į stiprų ekonomi 
nį ramstį, kuris didžia dalimi išlaiko visą 
šio krašto lietuvių kultūrinę ir visuomeni
nę veiklą. Net žymiai sumažėjus narių skai 
čiui, šio ekonominio ramsčio dėka Sąjun
gos veikla galės dar ilgus metus puikiai 
reikštis.
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės mintis 

kilo VLIKo sluoksniuose tuo laiku, kai 
DBLS jau sėkmingai veikė. 1949 metais bu 
vo paskelbta Lietuvių Charta, kuri davė 
pradžią Pasaulio Lietuvių Bendruomenei. 
Tačiau jos tikslai anuo metu apsiribojo lie 
tuvybės išlaikymu išeivijoje, paliekant po
litinę (Lietuvos laisvinimo) sritį pačiam 
VLIKui. Nors DBLS anuo metu buvo ragi
nama persiorganizuoti į PLB Skyrių, bet 
S-gos vadovybei atrodė tai nepriimtina. 
Kiek žinau, buvo dvi svarbiausios kliūtys: 
1) Bendruomenės veiklos sritis buvo per 
siaura, 2) Bendruomenės nariais buvo lai
komi visi lietuviai, neatsižvelgiant į tai, ar 
jie moka, ar nemoka solidarumo mokestį. 
Tai negalėjo užtikrinti organizacijai paja
mų. Todėl, tik keletą metų delsus, D. Bri
tanijoje buvo įsteigta Lietuvių Bendruome 
nės organizacija, kuri buvo lyg ir kompro
misas tarp to, ko norėjo PLB iniciatoriai, 
ir to, su kuo galėjo sutikti plačiai veiklą iš
vysčiusi DBLS. Lietuvių Bendruomenės 
Krašto Taryba buvo sudaryta iš atstovų D. 
Britanijoje veikiančių lietuvių, organizaci
jų, kurių buvo arti 20. Taryba išrenka Kr. 
Valdybą, kuri koordinuoja visų minėtųjų 
organizacijų veiklą. Pati Valdyba, neturė
dama nei patalpų, nei personalo ir surink
dama tik labai nežymią sumą pinigų, ku
riuos sumoka organizacijos, negalėjo ir ne
gali išvystyti jokios reikšmingesnės veik
los. Bet veikti jai reikia, nes PLB Centras, 
kurio būstinė yra JAV-se, nuolat palaiko 
kontaktą su kraštų valdybomis ir ragina 
atlikti kai kuriuos uždavinius. Centras taip 
pat laukia, kad kraštų bendruomenės pri
sidėtų prie lėšų telkimo bendrajai veiklai.

Turėdami mūsų reikalavimus patenki
nančią D. Britanijos Lietuvių Sąjungą, mes 
nesidairome plačiau. Mūsų galvosena dėl 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės, kuri su
sidarė prieš keliolika metų, užšalo ir lig- 
šiol nepasikeitė.

NAUJA ILGO GROJIMO LIETUVOS 
ATSIMINIMŲ PLOKŠTELĖ

Šioje plokštelėje išgirsite: „Lietuva“ — 
dainuoja Lionė Juodytė; „Palikta šalis“ — 
A. Brazis; „Tėviškės namai“ — B. Bud- 
riūno. Kaina su persiuntimu — 2.10.0.

Turėdami namuose Lietuvių Enciklope
dijos 35 tomus, visada joje rasite atsaky
mus į bet kuriuos jums kilusius klausimus. 
Tai tautinis lobis tiek jums, tiek jūsų vai
kams. Šiuo metu galima ją užsisakyti ir iš 
karto visus tomus, išskyrus 15 tomą, kuris 
skirtas specialiai Lietuvai ir taip pat ne
trukus pasirodys. Duodama išsimokėtinai.

Naujai išleista vaikams spalvavimo kny
ga „Algis ir Alytė“ su trumpais eilėraštu
kais. Didelio formato, 20 puslapių. Graži 
dovana vaikams. Tik 4 šil. su persiuntimu.

Lithuania under the Soviets — Portrait 
of the nation, 1940-45, by S. Vardys — 2. 
11.6.

Vysk. P. Bučio atsiminimai — 1.5.4.
Baltosios pelytės kelionė į mėnulį—11 š.
J. Variakojis — 4 Pėstininkų Lietuvos 

karaliaus Mindaugo pulkas — 1.2.0.
N. Mazalaitė — Miestelis, kuris buvo 

mano — 0.18.6.
N. E. Sūduvis — Vienų vieni — 1.9.4.
G. Papini — šv. Augustinas. Jo gyveni

mas ir darbai — 1.2.0.
Gaunama: Dainora, 14 Priory Rd., 

Kew, Surrey.

Tačiau Pasaulio Lietuvių Benaruomenė 
nestovėjo vietoje: ji pati pastebėjo savo 
silpnąsias vietas ir pradėjo jas taisyti. 
19t>8.V 11.28-31 d.d. New YorKe įvylcęs PLB 
Seimas priėmė konstituciją, kuri išplečia 
Bendruomenes veiKlos sritį. Ten sakoma, 
kad, „kol tautos kamienas yra pavergtas", 
Bendruomene reiškia lietuvių tautos ryžtą 
būti laisvai ir nepriklausorfiai ir tuo reika
lu daro reikiamus žygius. Konstitucijoje 
taip pat sakoma, kad kiekvieno krašto LB 
tvarkosi pagal jos priimtąjį statutą, prisi
derindama prie vietos sąlygų ir įstatymų. 
Tačiau lietuviškos kultūros politiką išeivi
joje nustato PL Beimąs.

Šiuo metu paskirų kraštų Lietuvių Bend 
ruomenės veikia pagal savo statutus, kurie 
neprivalo būti ir nėra vienodi, bet dauge
liu atvejų nario ar solidarumo mokestis 
yra privalomas. Tai yra sutvarkyta tokiu 
būdu, kad tam tikro krašto lietuvių bend
ruomenės nariais yra laikomi visi tame 
krašte gyveną lietuviai, pritarią Lietuvių 
Chartai, bet balsavimo teisę, o taip pat tei
sę būti išrinktu į valdomuosius organus tu 
ri tik tie, kurie sumoka solidarumo mokes
tį.

Taigi įvairių kraštų lietuvių bendruome
nių statutai ir organizacijų siekiamieji tiks 
lai priartėjo prie to, kas yra pasakyta DB- 
Ls įstatuose. Todėl kai kam kilo klausi
mas, kam mums reikalingos dvi paraleli
nės organizacijos? Ar mes nepasiektume 
geresnių rezultatų, sujungę savo jėgas vie
noje organizacijoje? Kai kas prieina net 
tokių kraštutinių pasiūlymų, kaip „likvi
duokime DBLS“.

DBLS Valdyba išrinko 3 žmonių komisi
ją, kuri susitiks su Bendruomenės Valdy
bos atstovais aptarti galimybių veiklai pa
tobulinti. Galutinį sprendimą turės atlikti 
abiejų organizacijų aukščiausi organai — 
suvažiavimai. Galimas daiktas, kad tokį 
klausimą turės svarstyti DBLS suvažiavi
mas jau šiais metais, todėl kiekvienas S- 
gos narys turi žinoti padėtį ir susidaryti sa 
vo nuomonę. Skyrių narių susirinkimai 
kartu su LNB-vės akcininkais taip pat tu
rėtų šį klausimą pasvarstyti.

Aišku, visiems mums rūpi turėti stiprią 
bendrinę organizaciją, bet sutraukti po jos 
stogu visų šio krašto lietuvių bus neįma
noma. Dauguma norės likti ištikimais sa
vo dabartinėms organizacijoms. DBLS 
tarp jų yra stambiausia ir, turint galvoje 
jos neišardomą ryšį su LNB-ve, finansiškai 
pajėgiausia. Ji tvarkosi demokratiniais pa
grindais, todėl į jos valdomuosius organus 
gali patekti kiekvienas turįs visuomenės 
pasitikėjimą. Ji turi gerą vardą lietuvių ir 
nelietuvių tarpe. Jos nariais, kaip ir PLB 
nariais, gali būt visi lietuviai, ištikimi savo 
tautai, t.y. siekią atstatyti Lietuvos nepri
klausomybę. Kaip ir PLB, DBLS yra ne- 
srovinė organizacija, jungianti visų pakrai 
pų lietuvius bendram darbui. Lietuvių 
bendruomenės nariais plačiąja to žodžio 
prasme yra kiekvienas lietuvis. Tačiau Są
jungos nariais yra tik tie, kurie veiksmin
gu būdu pasireiškia kaip lietuviai, t.y. su
moka nario mokestį, kuris naudojamas 
veiklai finansuoti. Tai yra minimalus įna
šas, nes didžiąją išlaidų dalį šiuo metu pa
dengia pačių narių įsteigtoji Lietuvių Na
mų Bendrovė, išlaikanti Sodybą, laikraštį, 
Nidos Knygų Klubo knygų leidyklą ir pri
sidedanti prie kitų darbų.

Nenoriu užbėgti už akių DBLS Valdybos 
išrinktajai komisijai ir pačiai Valdybai, ku 
ri tuo klausimu turės padaryti pranešimą 
suvažiavimui, bet jaučiu pareigą pareikšti 
tuo klausimu savo nuomonę. Ji yra tokia: 
mūsų veiklai būtų sveikiau, jeigu D. Brita
nijoje turėtume tik vieną bendrinę organi
zaciją. Tąja organizacija turėtų būti D. Bri 
tanijos Lietuvių Sąjunga, prireikus pakei
tus kiek įstatus, tačiau palikus jos esamąjį 
ryšį su LNB-ve. Esu įsitikinęs, kad DBLS 
galėtų puikiausiai atlikti tuos uždavinius, 
kuriuos atlieka šiuo metu dvi organizaci
jos, tik žymiai sklandžiau. Juo labiau, jei
gu joje dirbsime sutelktomis jėgomis.

J. Vilčinskas

PASAULYJE
— Vakarų Vokietijoje bedarbių skaičius 

siekia arti 600.000.
— šiaurės Korėjos pakrančių artilerija 

paskandino į jos vandenis įplaukusį patru
liuojantį Pietų Korėjos laivą (iš 79 įgulos 
narių žuvo 28).

— Budapešte teisiama 19 vengrų, kalti
namų žmonių žudymu karo metu 1944 m.
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