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Barškuolės hipnoze
— Kai pamačiau High Street pravažiuo- priežastį, privertusią ir šio krašto vyriausy
jantį su policijos palydovais Malenkovą, nė bę kviesti Stalino palikuonis vizitui. Tai
g“ nepajutau ,kai pradėjo drebėti kojos, — pa- žinome visibaimės hipnozė, baimė atomi
| sakė susijaudinusi lietuvė, pripuolamai Lon nio karo. Kremliaus barškuolėms pirmoji fa
s' done pastebėjusi svetį iš Maskvos.
zė yra visiškai pavykusi, nes laisvasis pašau
Mums visiems pasidaro nejauku, šleikš- lis .atsidūrė balto kraliko vietoje. Garbė,
I tu, pašiurpsta oda net ir čia, gyvenant lais žmoniškumas, vargan patekusio užjautimas,
vajame krašte, kai susitinki rusiškąjį bolše pagalbos šauksmai, užtarimo prašą balsai,
viką. Net ir į sovietinį knygyną Londone tiesa ir teisingumas atstumiami, turint gal
užsukus, esi tokioje nuotaikoje, lyg tuoj, voje — asmenišką saugumą nuo šuoliui pa
tuoj kyštelės iš kurio nors kampo pistole sistiepusios gyvatės.
Laisvasis pasaulis, neanalizuojant jo pa
tas ar mongoliškas veidas su durtuvu ran
kose. Kai eini pro sovietines įstaigas, esan darytų klaidų, jau komunistinės barškuolės
čias šio krašto didmiesčiuose, visada galvo atitinkamai įbaugintas. Įbaugintas tiek, kad
ji, kad ten, už tų sienų, už tų tvorų knibž „susižavima“ net ir nereikšmingiausiu šyp
da visa, kas šioje žemėje yra blogiausia, telėjimu pabaisos. Kiek džiaugsmo buvo,
kad ten slampinėja žmonės, baisesni už pa kai dvigalvė barškuolė šypsojosi Ženevoje
čius žiauriausius žmogžudžius. Esi pagau ir kiek nuliudimo, panikos, kai ji susiraukė,
tas to jausmo, lyg būtumei patekęs barš kai kyštelėjo vėl geluonį. Kaip žinome, ten,
kuolės hipnozėn... Tokį jausmą, tokį odos Ženevoje, užsimezgė embrijomas tos viešna
pašiurpimą pergyvena lietuvis, lenkas, ven gės, apie kurią jautresnis žmogus kalba nu
gras, rumunas, rusas, žydas, vokietis ir vi leisdamas žemėn akis, dėl kurios šio kraš
si kiti, kas savo akimis matė komunistą be to katalikai skelbia gedulo dieną!
kaukės!
Tarsi galutinam laisvojo pasaulio naivių
Panagrinėkime, kodėl komunizmas, užsi žmonių užliuliavimui, Kramliaus valdovai,
brėžęs įsigalėti visame pasaulyje, pasirinko prieš pat atvykstant į Londoną, susirinkę 20
gyvatės barškuolės metodą? Atsakymas -jame partiniame kongrese, „slaptai“ nuta
■
trumpas: komunizmo apaštalai žino, kad rė paleisti į darbą patį didžiausią migloL masėms valdyti BAIMĖ yra geriausias bo svaidį: paaukoti „dievaitį“ Staliną ir tuo
tagas. Baimės apimtas žmogus, yra panašus pasauliui parodyti, kad štai, visa kas buvo
F į kraliką, barškuolės užhipnotizuotą. Šiam bloga, tai padaryta jo, o dabar jau galite
tikslui pasiekti, komunizmo vadai nuo pat drąsiai pulti į mūsų glėbius!... Kad šis „triu
pirmos dienos griebėsi teroro. Teroro pa kas“ pagamintas eksportui, aišku jau iš to,
galba komunizmas įsigalėjo Rusijoje, teroro nes apie jį pirmiausiai sužinojo užsienio
pagalba jis ir dabar laikosi už Geležinės Už- spauda. Dėl akių muilinimo inscenizuotas
dangos. Teroru ir žudymais masėms įvaro Gruzijoje „sukilimas“, neva Stalino gerbėjų
ma baimė. Komunistų receptas patikrintas ir pasekėjų, apie kurį taip,pat leista pirmiau
ir išbandytas. Tokiu pačiu receptu jie, šiai užsienio laikraštininkams telegrafuoti iš
Kremliaus valdovai, nori užvaldyti ir visą Maskvos. Neabejotinai, „tėvelio“ mokiniai
pasaulį. Ir, reikia pasakyti, kad jiems seka padarė didelę auką, tačiau laimikio jie tiki
si puikiausiai, kad jiems net ir mes, komu si dar didesnio: viduje, visi iki šiol'nepasi
sekimai bus suversti „sabotažninkui“ Stali
nizmo aukos, talkininkaujame.
Šiapus Geležinės Uždangos galime rasti nui, užsieniui parodyta, kad Stalino komu
jau nebe šimtus, bet tūkstančius knygų, ku nizmas paliekamas istorijai ir dabar jie esą
riose vaizdžiausiai aprašyti tikrųjų liudinin tokie švarūs, kaip nekalčiausi avinėliai. Žiū
kų tie visi baisumai, kas vyksta ten, vadi rėkite, kągi daugiau iš mūsų galite benorė
namajame „rojuje“. Dvasiškiai, mokslinin ti!?
kai, kariai, darbininkai, moterys ir vaikai,
Be abejonės, kad išbaugintam Vakarų pa
rašo, pasakoja, liudija, ką jie pergyveno ko sauliui šis Nikitos triukas yra daugiau ma
munistų režimo valdomuose kraštuose. Sa sinantis už ženevines šypsenas, nors pirma
koma tikra tiesa, ir normalų civilizuoto sis to triuko įspūdis sukelia Vakaruose ir
Krašto žmogų tie įasiai ai pasakojimai ver spaudoje ir visuomenėje tokį juoką, lyg tai
čia alpti... iš baimės.
būtų padaryta cirko klauno smagi išdaiga,
Rodos, jog nėra buvę atsitikimo, kad balandžio pirmosios proga, pagal senąjį ru
Kremliaus valdovai kada nors būtų užpro sų kalendorių...
testavę prieš tokius liudininkų pasakoji
V. Pabališkis
mus ar rašymus. Jie iš Sibiro pragaro sto
vyklų paleidžia į Vakarus tūkstančius be
laisvių, nelauktai paleidžia ir šio krašto pi
lietį, nekaltai išlaikytą ir kankintą kelis me
tus požemiuose, paleidžia ir amerikietį, iš
pasalų pačiuptą, prieš 5 ar 15 metų, apie
Kas pinigų turi orlaiviais lakioja,
kurį oficialiai buvo atsakyta, kad nieko apie
o kam jų nėra—ant lazdelės joja...
dingusį nežinoma. Paleidžia tokioje būklėje,
Sakoma, kad moderniškame gyvenime
kad jis hipnotizuotų sveikuosius baimės
hipnoze. Pasakos, kad paleidžiamieji pasi- tik trys dalykai yra reikalingi, būtent, pini
Z^knekalbėti, ką jie pergyveno, iš tikrųjų gai, pinigai ir pinigai. Pinigas, prieš dauge
lieka pasakomis. Jei kuriam apie tai prime lį šimtų metų sugalvotas mainams palen
nama ar įsakoma pasirašyti, tai tik tam, gvinti, šiandien yra pasidaręs viso gyvenimo
L kad barškuolės hipnozė būtų padidinta, kad variklis ir centras. Tai yra, anot anglų ra
t iššaukus dar didesnę baimę. „Supuvusiam šytojo Somerset Maugham, šeštasis moder
kapitalistiniam pasauliui“ nugalėti Kremlius niško žmogaus jausmas, be kurio ir likusie
1 yra suplanavęs įvairiausių būdų jr priemo ji penki ne ką daug teturėtų veikti. Žodžiu,
nių, bet geriausiai komunistams sekasi su pinigas yra pasidaręs naujųjų laikų aukso
„barškuolės hipnoze“. Juk tik prisiminkime veršis, kuriam, su mažomis išimtimis, len
'
ir mūsų krašto „padengimą“ okupacijai! Ar kiasi visas pasaulis ir į kurį vienodai tiesia
, baimės hipnozė nebuvo viena skaudžiausių ranką turtuolis ir vargšas.
žymių, pasireiškusių ir visuomenėje ir vy
Pinigas šiais laikais yra ne vien tik ma
terialinių gėrybių matas, Už jį šiandien per
riausybėje? !
Nereikia didelės analizės, kad suradus kama ir parduodama titulai, garbė, o kar-
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Sovietų Rusijos valdovų numatytas ap
silankymas D. Britanijoje iškelia progą
atnaujinti Šv. Tėvo atsišaukimą maldai
už Tylos Bažnyčią. Nėra mūsų noras dis
kutuoti to apsilankymo pageidavimą. Ne
mums klausti mūsų valstybės vyrų tuos
motyvus, kurie gali būti kilnūs taikos
jieškojimai. Katalikai piliečiai, bendrai su
visais geros valios žmonėmis, pritaria ir
remia kiekvieną tikrą mėginimą sukur
ti taiką teisingumo dvasioje ir apsaugoti
nuo karo.
Mes tačiau nusikalstume milionams
Krikščionių, kurie kenčia Rytų Europoje
ir Tolimuose Rytuose, jei mūsų kraštas
viešai rodytų nuoširdų priėmimą Bažny
čios priešams ir jie manytų, kad mes ne
smerkiame bedieviškos politikos. Šiame
krašte ir bendrai Vakaruose žmonės gali
laisvai garbinti Dievą, pagal savo tikė
jimą. Mes pilnai jaučiame toleranciją ir
kilnumą, kuriuo mažumos religijų nariai
yra traktuojami Didžioje Britanijoje, kur
vyrai ir moterys dėl savo religinio prakti
kavimo neturi pavojaus nei savo gyvybei,
nei laisvei. Saugiai gyvendami mes gali
me pamiršti mūsų kenčiančius brolius ir
mus reikalas verčia priminti jūsų maldos
pareigą už tuos, kuriems Tikėjimo prak
tikavimui yra daromi sunkumai ar net
visai draudžiama.
Atvažiuoja tie, kurie jums pasakos“,
kad Sovietuose yra pilna religijos laisvė.
Tuo netikėkite. Komunistams yra lengva
išmarginti Sovietų įstatymus ir juos cituo
ti apie religijos laisvę. Laisvės įrodymas
nėra tai kas parašoma, bet tai kas lei
džiama. Kiekviename krašte, kur tik ko
munistai turi valdžią, Kristaus Bažnyčia
yra retežiuose. Persekiojimas kartais yra
klastingas ir slaptas, kartais atviras ir
žiaurus. Bet visur jis yra be pasigailėjimo.
Mes kalbame apie tai ką mes žinome.
Lenkijoj, Čekoslovakijoj, Jugoslavijoj,Ru
munijoj, Vengrijoj, Bulgarijoj, Latvijoj,
Estijoj, Lietuvoj ir Ukrainoj, jau nemi
nint Rytų Vokietijos ir Tolimųjų Rytų,
Bažnyčios Ganytojai yra įmesti į kalėjin>us. Kunigai, vienuoliai -Broliukai, Sese
lės ir pasauliečiai vadai yra suimti be
jokio pagrindo ir nubausti inscenizuotų
teismų. Tokie užpuolimai padaryti Kata
likų mokykloms, ligoninėms ir prieglau-

AUKSO VERŠIS

„MES IŠPLĖŠIAME PAVERGTIEMS ŠIRDIS”
,.Atsižvelgiant į tai, kad maršalo Bulganino ir p. Chruščiovo vizitas daugeliui šio
krašto žmonių nepageidaujamas, reikalin, , ga pasinaudoti daugiau diplomatiniais būdais, bet mažiau konferencijų bei vizitų“
— tokią rezoliuciją pasiūlė lordas Vansittartas lordų rūmuose, pereitą savaitę.
Debatuose, apie kuriuos trumpai pažy
mėjome pereitame „E.L.“ numeryje, daly
vavo žymūs britų politikai ir diplomatai.
Pavergtų tautų reikalas buvo kelių kalbė
tojų pakartotinai iškeltas, ryšium su Krem
liaus vadų viešnage.
Ypatingo dėmesio vertas lordo Vansittarto, atidariusio debatus, žodis, išgarsi
nęs pavergtųjų tautų atstovų laišką, at
spausdintą „Times“ (Jo vertimą esame
perspausdinę pereitą savaitę).
„...Priimdami tuos svečius, apskaičiuo
kime bent kainą, kurią turime mokėti,, —
pareiškė lordas Vansittartas. „Toji kaina
yra labai augšta, nes mes išplėšiam širdis
pavergtoms tautoms, kurios sudaro antrą
svarbiausią kliūtį Sovietų agresijai. Mes
visi esame įspėti, tačiau aiškiausias ’spė
jimas buvo t,Times“ pereitą pirmadienį
laiško pavydale, pasirašyto aštuonių oku
puotų kraštų atstovų, kalbėjo toliau lor
das Vansittartas.
Suminėjęs blogybes, kurias suteikia flir
tas su Rusijos diktatoriais, lordas Vansittdrtas įdomiai palygino caro laikus su da
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bartimi. „Kai 1908 m. Anglijos karalius
Eduardas VII lankė Rusijos carą., šio kraš
to visuomenė pasmerkė anuometinę vieš
nagę, kadangi Rusijos kalėjimuose buvo
uždaryti 5000 politinių kalinių, šiandien
Rusijos kalėjimuose kenčia 10 milionų ka
linių ir mes tylime!“
Dar griežčiau ir aiškiau pavergtų tautų
reikalą gynė grafas Wintertonas. Paneig
damas vyriausybės argumentą, kad nesą
nieko blogo kalbėtis su bet kuo, grafas
Wintertonas pasakė: „..Konferencijos yra
geras dalykas ,kai susitinkama su drau
gais, bet ne su priešais“! Jis klausė vy
riausybės — „Kokia yra nauda iš tokių
konferencijų, jei komunizmas yra užsibrė
žęs sunaikinti laisvę ir demokratiją visa
me pasaulyje?“
Suminėjęs katalikų bažnyčios kovą su
ateistišku komunizmu, grafas Wintertonas
apgailestavo Anglijos bažnyčios pasyvumą
tuo reikalu, kad ji net nesusitvarkanti su
savais komunistais, kaip su Canterburio
klebonu.
Su pagieža grafas Wintertonas išvardi
no tuos gražius epitetus, kurie bus vizito
metu tariami: „draugystė tarp mūsų tau
tų“ ir t.t. Visa tai, nepakeis žmonių bjau
rios būklės kalėjimuose, Sibire ir kitur“.
Wintertonas ragino visas tikybas suor
ganizuoti pamaldas už tuos nelaiminguo
sius, esančius vergų stovyklose.

tais ir tėvynė. Pinigas atidaro jo savininkui
visas duris ir pasirūpina, kad jis būtų garsus
ir išmintingas.
Kai kurie protingi žmonės teigia, kad pi
nigai yra visų blogybių šaknys, o lietuviš
kas priežodis tiesiog sako: pinigai — gal
važudžiai. Tačiau man regis, kad galima
būtų sutikti su BBC ir TV žvaigžde Gilbert
Harding’u, kuris ką tik išėjusioje savo kny
goje sako, kad pinigai yra tik blogio kamie
nas ar kelmas. Jo šaknys iš tikrųjų glūdi
žmogaus smegenyse, kurie patys išgalvoję
pinigus, beveik nepajėgia dabar savo min
ties nuo jų atitraukti.
Jeigu kas nors bandytų dvidešimtame
amžiuje surasti žmonių bendruomenę, ku
ri būtų kuriam laikui nusigręžusi nuo auk
sinio veršio, tai turėtų sustoti ties lietuviais
tremtiniais pirmaisiais jų pokarinio gyveni
mo metais. Netekę ne tik viso savo turto,
bet ir tėvynės, jie buvo pasidarę tikra žo
džio prasme Dievo paukščiais. Baisių karo
įvykių ir skaudžios tėvynės nelaimės sukrės
ti, jie mažai besisielojo net dėl laikinės pas
togės ir kasdieninės duonos kąsnio. Ne tik
šviesuomenė, bet ir paprasti darbininkai bei
ūkininkai daugiau nei duonos jieškojo lietu
viškos spaudos, kurioje tikėjosi užtikti grį
žimo vilties kibirkštė. Ne veltui apie lie
tuvius anuo metu JAV kongresmanas
O'Konski pasakė: „Baltieji Rūmai yra pil
ni krepšių, kuriuos visos tautos prašo pri
pildyti pinigų. O ko prašo lietuvių tauta: pi
nigų ar maisto? Ne. Ji badauja, bet prašo
tik vieno dalyko .. laisvės. Ir nieko negali
būti gražesnio už šį prašymą“.
Tai buvo tikrai įdomus psichologinis mo
mentas. Bet tie laikai jau praėjo. Tremti
nių žaizdos kiek apgijo ir jie įsijungė į nor
malų „kapitalistini“ gyvenimą. Dabar jau
kalbama ir rašoma, kad pav., naujieji JAV
ir Kanados ateiviai yra persimetę į priešin
gą kraštutinumą. Pinigas užvaldė juos ir pa
vergė. Neatsilieka, be abejo, kiek galėdami
ir kitų kraštų tremtiniai. Nors knygų, laik
raščių ir įvairių fondų tremtyje nesumažė
jo, bet skaitytojų ir aukotojų skaičius labai
traukiasi. Pirmykštis pasiryžimas daugiau
puoselėti dvasines žmogaus vertybes yra
silikęs tik ne daugelio idealistų širdyse. Ir
vis tai dėl dolerio, dėl šilingo...
Dar daugiau. Auksinis veršis savo nu
smailintus ragučius kaišioja ir į mūsų poli
tinį, visuomeninį ir kultūrinį gyvenimą, daž
nai sujaukdamas darnaus bendradarbiavimo

doms. Laisvės balsas yra užspaustas. Net
menkiausias protestas prieš tokį neteisin
gumą yra žiūrimas kaip išdavimas. Štai
kodėl Popiežius tuose kraštuose Bažnyčią
pavadino Tylos Bažnyčia.
Dabar mes negalime tylėti. Mūsų parei
ga prieš Dievą ir prieš visus Dievo vaikus
belaisvėje, kad pakeltume savo balsą.
Už kelių savaičių Rytų Europos tautos
galės gerai girdėti per radiją ir spaudą
apie Dievo priešų gerą sutikimą šiame
Krikščioniškame krašte. Reikia pavergtuo
sius sustiprinti, jei jie galės girdėti, kad
kad jie išgirstų tai ko jie nori išgirsti:
kad Katalikų piliečių balsai buvo sukilę
pavergtuosius gindami. Popiežius įspėjo
pasaulį, kad tikra koegzistencija tarp ko
vojančių ateistų ir tikinčiųjų yra neįma
noma, nes jie trokšta sunaikinti Dievo
Bažnyčią. Mes gi trokštame juos ne sunai
kinti, bet atversti į Kristų, kurį jie atme
tė. Mūsų žodžiai nėra karo žodžiai, bet
taikos žodžiai. Mes trokštame laimėti ne
su ginklais, bet su dvasios kalaviju, kuris
yra Dievo žodis.
Vyriausybė nutarė į šį kraštą pakvies
ti Sovietų valdovus apsilankymui, tikėda
masi, kad tai padės susiartinti abipusiniam susitarimui. Mes tačiau pasitikime,
kad Parlamento Nariai spaus Vyriausybę,
kad ji savo svečiams pasakytų, kad šis
kraštas bjaurisi religiniu persekiojimu.
Faktai yra pasibaisėtini ir nenuginčijami.
Sovietų darbai paskutiniame dešimtme
tyje yra be palyginimo su bet kada buvu
siais.
Mūsų Vyriausybė diplomatinio
mandagumo vardu tegul nenusileidžia ir
atvirai teišdėsto Britų piliečių nuomonę.
Teisingumas ir artimo meilė prašo nenu
sileisti.
Mes, Anglijos ir Valijos Arkivyskupai
ir Vyskupai, šaukiame mūsų tikinčią tau
tą veikti garbingai ir susilaikančiai Sovie;
tų lyderių apsilankymo . metu., Atvelykio
sekmadienį balandžio 8 d. mes kviečiame
tikinčiuosius maldai ir jus visus labai ra
giname tą dieną priimti Šv. Komuniją.
Kur tik galima Švenč. Sakramentas Atve
lykio sekmadienį turi būti Išstatytas mū
sų bažnyčiose ir koplyčiose nuo paskuti
niųjų Mišių iki vakarinių pamaldų. Atsi
klaupę prie Švenčiausiojo Sakramento
prašykite Kristaus priešams atleidimo,
kaip Jis tai darė kybodamas prikaltas
ant Kryžiaus. Prašykime mūsų Dieviško
jo Viešpaties ir Jo Motinos Marijos, kad
guostų ir stiprintų tuos, kurie kenčia
persekiojimą. Tie neišvengiamų kančių
įvykiai visus krikščionius turi suglausti
ir Dievo malonė gali būti padrąsinimo ir
vilties šaltinis visiems tiems, kurie gyvena
Kryžiaus šešėlyje.
Duota iš Westminsterio 1956 m. šv.
Gregoriaus Didžiojo šventėje ir įsakyta
perskąityti visose Anglijos ir Valijos baž
nyčiose ir koplyčiose per kiekvienas Mi
šias Kančios sekmadienį.
Pasirašė: KARDINOLAS BERNARDAS
GRIFFIN — Westminsterio Arkivyskupas,
WILLIAM — Liverpool1© Arkivyskupas,
MICHAEL — Cardiff1© Arkivyskupas,
FRANCIS — Birmingham'o Arkivysku
pas, JOHN HENRY — Portsmouth1© Arki
vyskupas, JOSEPH — Hexhamo ir New
castle Vyskupas, THOMAS EDWARD —
Lancaster‘io Vyskupas, LEO ■— Northampton‘o Vyskupas, EDWARD — Nottingham‘o Vyskupas, JOHN — Menevia Vysku
pas, JOHN — Shrewsbury Vyskupas,
GEORGE ANDREW — Salford‘o Vyskupas, JOSEPH — Clifton1© Vyskupas, J.
CARMEL — Leeds‘oVyskupas, CYRIL —
Plymouth1© Vyskupas, BERNARD PAT
RICK — Brentwood1© Vyskupas, GEOR
GE BRUNNER — Middlesbrough Vysku
pas ir Kapitulos Vikaras.

7 DIENOS
Londonas. Konservatorių atstovas Pay
ton reikalavo parlamente, kad D. Britani
jos premjeras Edenas, Chruščiovo ir Bulganino vizito proga iškeltų pavergtų kraš
tų klausimą. Gi socialistų atstovas Stokes
kreipėsi į ministerį pirmininką, kad šis
energingai pareikalautų Kremliaus valdo
vų paleisti iš koncentracinių stovyklų milionus vergų. Ministeris Edenas išsisukinė
damas nė vienam neatsakė į tiesioginius
klausimus.

*

Roma. Š.m. kovo mėn 10 d. Lietuvos
Diplomatijos šefą min. S. Lozoraitį ir Lie
tuvos Pasiuntinį prie šv. Sosto min. S.
Girdvainį aplankė VLIKo Prezidiumo Pir
mininkas J. Matulionis ir VLIKo Vykdo
mosios Tarybos Pirmininkė A. Devenienė.
Lietuvos Pasiuntinybei prie Šv. Sosto tar
pininkaujant, VLIKo Pirmininkas dalyva
vo iškilmingose Popiežiaus Pijaus XII ju
biliejaus mišiose, kurios įvyko Šv. Petro
bazilikoje.
,
Roma. LNT Valdybai š.m. vasario mėn.
15 d. raštu oficialiai prisistačius Lietuvos
Diplomatijos šefui, kovo mėn. 9 d. atvyko
Romon LNT atstovai p. K. Drunga ir prof.
S. Žymantas pasitarti su min. Lozoraičiu
Lietuvos laisvės bylos reikalais. Jie taip
pat vizitavo min S. Girdvainį, o kovo mėn.
11 d. dalyvavo šventojo Tėvo 80 metų
amžiaus ir 17 metų vainikavimo sukakties
mišiose Šv. Petro bazilikoje.
Į Romą, tarnybos reikalais, yra taip pat
atvykęs Pasiuntinybės Patarėjas . Dr. A.
Gerutis.

•

Nikozia. Kythrea vietovės bažnytėlėn
Nikozia apylinkėje, įėjo keturi užsimaska
vę vyrai. Maldos namuose esantiems žmo
nėms įsakė pasisukti veidais į sieną. Var
gonais grojusį chorvedį, graiką, Manolisą
vietoje nužudė ir tuoj pat visi keturi pa
sišalino. žmogžudystė įvykdyta pamaldų
metu. Užmuštasis paliko keturis vaikus ir
žmoną. Teroristai iki šiol nesugauti.

*

Paryžius. Prancūzijos vyriausybė pasi
ryžo gelbėti Alžirą. Kovai su arabų tero
ristais Prancūzija išsiuntė daugiau kaip
50.000 karių. Karių transportas vyko oro
keliu. Alžiro pajūrio miestams ginti Iš
plaukė prancūzų karo laivyno vienetai.
Dvi motorizuotos prancūzų divizijos, bu
vusios Vak. Vokietijoje, permetamos į Al
žirą.
Paryžius. Prancūzų premjeras Molet,
grįžęs iš Londono pasitarimų su britų ministeriu pirmininku Edenu, pasakė per ra
diją kalbą, kurioje pasidžiaugė, kad šiuo
metu, kai Prancūzijai yra sunkios dienos,
draugai anglai pasižadėjo remti prancū
zus ir suteikti reikiamą pagalbą.

•

Londonas. Karalienė Elžbieta II ir Edin
burgo kunigaikštis, savaitę atostogavę, pe
reitą sekmadienį grįžo Londonan.
Sydnėjus. Jaunių plaukiojimo varžybo
se, surengtose Sydnėjuje, Australijos jau
nių meisterio taurę laimėjo latvio išeivio
sūnus, Jonas Konradas, 13 metų amžiaus.
440 metrų distanciją Konradas perplaukė
per 4 minutes ir 37 sekundes.
BAina. Vakarų Vokietijos ūkio institu
tas, vedąs pabėgėlių statistiką, paskelbė,
kad paskutiniųjų šešerių metų bėgyje iš
rytinės Vokietijos į vakarus perbėgo 1.800.
000 žmonių. Šis skaičius sudaro 10 procen
tų visų ryt. Vokietijoje gyventojų.

Paryžius. Karalienė Motina, tris dienas
viešėjusi Paryžiuje, susilaukė ypatingų
simpatijų iš paryžiečių, kai ji, priešingai
negu visi oficialūs svečiai, Paryžiaus gat
vėmis važinėjo be mažiausios apsaugos ir
policijos palydovų.

Londonas. Oficialiai pranešta Maskvos
svečių atvykimo dieną ir jų viešnagės pro
grama. Didieji politrukai atvyksta kariniu
laivu į Portsmouth uostą balandžio 18 d.,
pagrindus.- .Šiuo metu vis atviriau pašneka o iš čia specialiu traukiniu į Londoną.
ma, kad ir VLIKo su p. Lozoraičiu nesan
NAUJAS DARBININKAMS
taikos jau seniai būtų pasibaigusios, jei tas
BOTAGAS
aukso veršis nebūtų įsimaišęs. O gal tų ne
Nuo kovo 10 dienos Sovietuose Įvesta
santaikų ir iš viso nebūtų buvę.
Tačiau vis dėlto pinigas, kaipo toks, nėra 46-ų darbo valandų savaitė vietoj 48-ų.
nei geras, nei blogas. Viskas pareina nuo to, Tas įsakymas taikomas ir Lietuvoj, šešta
kaip jis yra sunaudojamas. Tas pats aukso dieniais bei kitų švenčių išvakarėse nuo
gabalas gali atnešti laimę ir pražūtį, jis ga šiol bus dirbama tik šešios valandos. Įmo
li uždėti ant kaklo kilpą arba laurų vainiką. nėse, kur darbas nesustoja ir dirbama tri
Nežiūrint į tai, kad ūkio ekspertai prana mis pamainomis, darbininkams bus duoda
šauja dideles pinigų sistemos reformas, o mas laisvas kas ketvirtas šeštadienis.
Iš to sutrumpinimo laimi daugiausia tik
marksistai pasaulinės komunistų pergalės
atveju siekia juos visai panaikinti, šiuo me įstaigų bei įmonių administracijos pareigu
tu be pinigų apsieiti nei vienas negali. To nai, gaunantieji atlyginimą už tarnybos
dėl žiūrint iš ekonominio taško, nebūtų per mėnesius. Gamybos darbininkų daugumo
daug tikslu be atodairos smerkti tuos, kurie atlyginimas sutvarkytas vienetiniu pagrin
yra labiau pasinešę į pinigą. Būdami ūkinio du. Jiems atlyginimas ir toliau bus moka
tipo žmonės, jie bent iš dalies stengiasi at mas tik už atliktą darbą, tomis pačiomis
sigriebti už veltui prarastą laiką ir susikurti normomis. Todėl įmonių vadovybės ragi
saugesnę padėtį ateičiai. Prof. kun. Yla yra namos prižiūrėti, kad „darbininkų uždar
aprašęs vieną į koncentracijos stovyklą pa biai nesumažėtų ryšium su darbo laiko su
tekusį Lietuvos „inteligentą“, kuris savo gy trumpinimu“,, tai yra, kad jie ir per trum
(Nukelta į psl. 4.)
pesnį laiką pagamintų tiek pat.
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Didvyriškumas, narsumas, taurumas tai sritis. Jis juos nugalėjo ir nubaudė salia
yra asmenybių savybės, kuriomis žavisi monišku būdu: apdovanojo juos javų der
milionai, kuriomis užburiamas ypatingai liumi, kad jie sėtų ir augintų javus ir tu
jaunimo širdys, kuriomis suteikiama pa rėtų pakankamai duonos be plėšikavimų,
laima ištisoms žmonių bendruomenių kar taip juos padarydamas ramiais žemdir
toms. Šiomis augščiausiomis dorybėmis biais. Toliau verždamasis šiaurės kryptimi
apdovanoti asmenys ir po tūkstančių metų užėmė dabartinės Vokietijos, Prancūzijos,
yra gyvi žmonių lūpose. Istorikai ir met Olandijos ir Belgijos sritis. Ties Remagen
raštininkai pašvenčia metų metus, nagri pastatė pirmąjį per Reiną tiltą, Tuo nepa
nėdami jų žygdarbius. Romanistai gra- sitenkino. Persikėlė per Lamanšą ir nuga
ižausias savo fantazijas aukoja jų garbei, lėjo Anglijos karalių. Pagaliau net Romos
savo kūriniuose apipindami juos gražiau senatas, kuris taip jo neapkentė, nusilenkė
siais žiedais. Enciklopedijose ir leksiko jam. Jam grįžus į Romą senatas nutarė
nuose, kur vieta ribojama iM minimumo, panaikinti triumviratą ir jį paskelbė Ro
jiems yra skiriami ištisi puslapiai. Tokių mos imperatorium. Jo kariai jau seniai jį
asmenybių pasisekimai visada sukelia pa imperatorium vadino. Jau būdamas impe
vydo jausmą širdyse daugelio kitų žmonių, ratorium nugalėjo Egiptą ir buvusią val
ypatingai tų, kurie pasijaučia esą nustelb dovę Kleopatrą grąžino į sostą. Kuria
ti. Neretai todėl atsitinka, kad didžiosios kryptimi nepasuko, nuėjo kaip viesulas be
asmenybės tampa pavydo aukomis.
pralaimėjimų. Žavėdamasis savo darbais
Pavydo auka yra viena pačių didžiausių net pats sušuko: „Veni, vidi, vici — nu
pasaulio istorinių asmenybių, nuo kurio ėjau, pamačiau, nugalėjau“.
mirties šio mėnesio 15 dieną sukako 2000
Niekas Cezariui neprimeta jį buvus temetų. Tai GAJUS JULIUS CEZARIS, pa riotoju ar despotu. Visur, kur jis įkėlė ko
goniškosios Romos imperatorius, kuris ją ir kur siekė jo valdžia, įvedė tobulą
durklų smūgiais, Romos senato, buvo nu
žudytas kovo mėnesio 15 dieną 44 metais
prieš Kristų.
Niekas mūsų tiesioginiai neriša su šia
asmenybe, todėl ir platesniam nagrinėji
Prieš penkiasdešimt metų per Lietuvą
mui vieta neskiriama. Jis mums yra tiek
minėtinas, kiek jo asmenybė rišasi su da nusirito bruzdėjimo banga, arba 1905-jų
bartine vakarietiškąja kultūra ir ciViliza- metų pasyvaus pasipriešinimo caro reži
mui revoliucija. Tai įvyko pavymui dide
cija, kuriai ir mes priklausome.
Reta surasti žmogų daugiau ar mažiau lių neramumų ir streikų pačioje Rusijoje,
negirdėjusį apie Cezarį. Tai legendomis kurios carinė santvtrka buvo puolama dėl
apipinta asmenybė. Jis buvo savo laiko la nepopularaus karo su Japonija ir dėl pat
biausiai išmokslinta asmenybė. Dar visai valdystės nežabotume. Revoliucionieriai
jaunas būdamas Cezaris pakliuvo jūrų pi reikalavo rinktos krašto atstovybės ir de
ratams į nagus, iš kurių buvo išpirktas už mokratiškos konstitucijos, nes paties ca
20 talentų, maždaug 10.000 dolerių. Išpir ro dar nepajėgė nuversti nuo sosto.
Lietuvoje vienur tas pasipriešinimo
kimo metu jis tyčiojosi iš plėšikų, nes ži
okupacijai
bruzdėjimas buvo žymesnis,
nojo, kad jis yra vertas trigubai daugiau
ir prižadėjo jiems sugrįšiąs ir kiekvieną iš kitur silpnesnis, tačiau jis nebuvo kruvi
jų pakarsią?. Savo žodį visada ištesėjo, nas. Rusų mokytojų mėtymas iš mokyklų,
savo užsimojimus visada pasiekė. Vado degtinės krautuvių bei bravorų uždarinė
vaudamas jūrų ekspedicijai jis sugavo jū jimas, nesiskaitymas su policija, viršaičių
rų plėšikus ir pats stebėjo jų pakorimą. perrinkinėjimas, reikalavimas nesimelsti
Tuojau po to buvo paskirtas Romos legi- už carą bažnyčiose ir Vilniaus Didžiojo
jonų vadu Ispanijoje, labai sėkmingai su- Seimo nutarimų — rezoliucijų, tiesa, dar
tramdydamas plėšikaujančias ir nepaklus kuklių, viešas skaitymas bei platinimas,
nias šiandieninių portugalų protėvių ban tai bus maždaug ir visi svarbesni lietu
das, įvesdamas tame krašte civilizuotos vių studentų, šviesuomenės bei valstiečių
valstybės švelnią valdymo formą. Grįžęs žygiai, savo pobūdžiu kiek skirtingi nuo
į Romą buvo išrinktas vienu triumvirato rusų revoliucionierių užsimojimų ir prie
konsulu. Kai supuvusiame senate, suside monių. Už tai lietuviai vėliau susilaukė
dančiame išimtinai iš aristokratų negalė dragūnų, kurie suiminėjo ir čaižė įtaria
davo pravesti įstatymų, reformuojančių muosius. Būta ir teismo procesų.
valstybinę santvarką, kurių anuometinė • Prisimenama papasakotas vienas toks
begriūnanti Roma buvo taip gyvybiškai būdingas teismo epizodas. Kelmės, Rasei
reikalinga, jis tokius įstatymus pravesda nių apskr,, ankstyvesniųjų lietuvių grupė
vo tautos referendumu, kas iki jo buvo tik buvo teisiama Vilniaus Teismo Rūmų
tuščiažodinė liaudies privilegija konstitu (Subednaja Palata). Svarbiausieji ''kalti
cijoje. Pasibaigus jo konsulavimo kadenci ninkai buvo du studentai — Girtautas ir
jai triumvirate, senatas norėdamas jo at Sipavičius, kurie kalbėjo mitinguose, dali
sikratyti, su ypatingais įgaliojimais pasky, jo proklomacijas ir drąsino žmones pasi
rė jį gubernatorium Viduržemio jūros pa naudoti neramumais Rusijoje. Kiti buvo
kraščių sritims, kurių niekas nepajėgė su vietos policijos įskųsti veiksmingai daly
valdyti, kad jis ten susikampromituotų ir vavę susirinkimuose, organizavę manifes
Žūtų. Bet atsitiko kitaip. Jis, būdamas ka tacijas ir ignoravę vietos valdžią. Teis
ro vadu, tokios rūšies, kurį kariai dievina, mas, kaip teismas, su prokuroru ir valdi
karine jėga sutvarkė tuos kraštus ir iš- niais gynėjais. Kelmiškius 'gynė bene adplėtė Romos imperiją iki netikėtos platy vokatas Babianskis. Kokios bausmės bū
bės. Pirmiausia jis savo legijonus nukreipė tų kritusios ant tos apylinkės laisvės ko
į halvetiečius .dabartinių šveicarų protė votojų, sunku pasakyti, jei savo apsimevius, kurie iš Šveicarijos tarpukalnių ma- tėliška vaidyba nebūtų paleidęs dūmų į
sėmis plūdo į pietus ir teriojo plačiausias teismo akis paprastas, bet gudrus žmoge-

prof. A. Žvironui

valstybinę santvarką, paremtą teise, hu
manizmu ir demokratiniais principais,
kokia nebuvo žinoma iki tol. Milionus be
teisių žmonių pastatė i teisinę padėtį. Į
senatą įsileido užimtųjų kraštų ir .mir
tingosios“ liaudies atstovus. Šiandieninis
kalendorius yra Cezario kūrinys, nors Po
piežius Gregorius XIII jį ir yra šiek tiek
reformavęs.
f
Cezaris yra laikomas vienu pačių herojiškiausių karo vadų, geneliausių adminis
tratorium, išmintingiausiu politiku. Ano ir
vėlyvesnio meto Romos ir kitų valstybių
valdovai tiek juo žavėjosi, kad jo vardą
priėmė už savo titulą, vadindamiesi ne ka
raliais ar imperatoriais, bet cezariais. Iš
šio žodžio paskui kilo, toliau vis kitaip
iškreipiant, ciecoriai, kaizeriai ir carai.
Cezaris sukūrė Romos imperiją, kuri po
jo mirties žydėjo dar 400 metų ir ant ku
rios griiuvėsių išaugo šiandieninė vaka
rietiškoji civilizacija. Taigi su Cezario kū
no pelenais Forume nesunyko jo darbai.
OSV. NAGELĖ

Komedija su caru

A. BARANAUSKAS

PO ŽtMĖS ŪKIO PAMPOS
Kitą savaitę Nidos Knygų Klubo na
riams bus išsiuntinėta A. Baranausko
knyga „Sniegu platumos, čia spausdina
me vieną iš tos knygos novelę.

— Kai tik agrdnomas nutraukė žemyn
staltiesę su visais buteliais, aš tuoj supratau,
kas bus!
— Cha, cha, cha!
— Aš prie durų, o durys užrakintos:
kelneris prišokęs užrakino, kad nieks nepa
bėgtų be protokolo.
— Reikėjo lįst po stalu.
— Mėginau, kaip tu sakai, po stalu. Pa
silenkiau, o ten jau vienas sėdi; iš baimės
žybt man bokalu j kaktą! Atsistojau kam
putyje, apsikniaubiau ir laukiu. Trenksmas,
riksmas... Savininkas užgesino šviesą, pa
šaukė policiją,
— Kelinta valanda galėjo būt?
— Apie pusę antros. Po kokio pusvalan
džio įsiveržė policija ; uždegė šviesą, papra
šė tylos. Susėdom rašyt protokolo; savinin
kas atgabeno alaus... Išvažinėjom namo
trečią valandą.
"— Tai kiek ten atsiskyrė su šiuo pasau
liu?
— Policija rado keturis lavonus: Stanke
vičių, vieną kelnerį ir du ūkininku iš Vyšniakalnio valsčiaus. Paskui, kai pasirodė
alus, pradėjo lįst artyn ir tie negyvėliaj.
Policija sako: „Šičia jiirn negalima, nesimaišykit — jūs atskiras protokolas. Tuoj
atvažiuos daktaras daryt jum skrodimo;
negalit palaukt minutėlę?“ Pastatė jiem
kampe atskirą stalelį, davė alaus — taip jie
ten ir prasilinksmino, iki atvažiavo dakta
ras. Mačiau tiktai, kad buvo keturi.
— Skrodimą padarė?
— Nedarė. Įrankius namie paliko. Tele-

fonavo kažkas girtas, tai daktaras nieko
negalėjo suprasti. Tik tiek suvokė, kad
Miesto Klube. Pagalvojo, ar nebus vėl savi
ninko vaikas apsirgęs. Atsivežė tiktai pud
ros ir klizmą.
— Tai su kuriuo agronomas taip susiba
rė?
— Su nieku nesusibarė: pašėlimas toks
netikėtai užėjo. Dvyliktą valandą atsistojo,
ir trukt staltiesę iš visos jėgos! Klausau,
čia kiti jau rėkia: „Žemė dreba!“ Taip ir
prasidėjo.
— Agronomas, rodos, toks lėtas, švel
nus... Siuvinėt moka, mezginukus visokius
padaro.
— Už jį lėtesnio nerasi nė su žiburiu, bet
žinai — kai pradeda maišyt gėrimą, užeina
visokiam. Aš sėdėjau šalia jo visą vakarą.
Kad baikavom, tai baikavom! Gėrėm, gė
rėm degtinę, paskum žiūriu — jis nusitvėrė
alaus. Aš dar noriu perspėt, o jam jau akys
virsta iš kaktos! Atsistojo, ir grybšt staltie
sę— Ar jį patį paskui labai sumušė?
— Nieks jo nemušė. Teisybė, Juškevi
čius į pečius įdūrė.
— Už ką?
—• Netyčia. Agronomas dryžuotu kostiu
mu, ir malūnininkas dryžuotu. Juškevičius
pribėgo iš užpakalio, sako: „Tu man sušu
tusių miltų įkišai!“ Ir — bakst! Neapsižiū
rėjo ; paskui atsiprašė.
— Ačiū Dievui, kad nepapiovė. Ką mes
pradėtume be agronomo? Be jo, tai kaip
be galvos. Toks mokytas, išmintingas, kito
tokio nerasi.
— Ir kiek jis knygų perskaitęs?
— Pėr dienas skaito ir skaito.
— Sumenkęs nuo to mokslo, gaila žiū
rėt. Šitoks mokytas, o vistiek su kiekvienu

lis, Kelmės gyventojas, kaltinamasis Do
mininkas Lopata (jau miręs). Jis atvyko
į teismą apsivilkęs nepaprastai skurdžiai,
tiesiog įsisupęs į lops ant lopo skarmalus.
Teismui įsibėgėjus, lyg negirdėdamas, kas
apie ką kalba, jis puolė kniubščias prieš
didžiulį caro Nikalojaus II-jo portretą ir
balsiai bei graudžiai pradėjo visaip jį
augštinti, šlovinti, prašydamas užtarimo
ir teisybės, ir atiduodamas savo likimą. į
jo didenybės rankas. Advokatui Babianskiui tartum to tik ir tereikėjo. Jis rodė
pirštu į Lopatą ir kalbėjo maždaug taip:
„Ponai teisėjai, tai štai kokius, atsipra
šant, revoliucionierius jus teisiate. Argi
tokie galėjo pakelti ranką prieš Rusijos
imperatorių; argi jų širdyse galėjo keroti
kokia neapykanta sostui? Kas gi tam gali
patikėti?“ Teisindamas Girtautą ir Sipa
vičių. jis pabrėžė, kad šitie du inteligen
tai tik pasitarnavo tvarkai, tokių žmonių
kaip Lopata nesąmoningus veiksmus nu
kreipdami į taikią demonstraciją. Jo kalba
sudarė įspūdį ir nulėmė sprendimą. Gir
tautas ir Sipavičius gavo tik po dvejus
metus Petropavlovsko tvirtovės, o visa ta
grupė buvo išteisinta.
Tačiau tas pats Lopata, grįždamas na
mo, vėl pasirodė kas esąs. Jis pusiaukelyje tarp Šiaulių ir Kelmės išstūmė iš ben
drų rogių Kelmės policininką Alūzą, kal
tinimo liudytoją, ir paliko jį pajuokai eiti
pėsčią šalčio metu. O tas Alūzas buvo toks
žmogus, kad restorano, pristojęs prie besivaišinančių ūkininkų, pasiūlydavo: „Duok
man į snukį, bet pastatyk pusbutelį“. At
sirasdavo mėgėjų ir atlyginimą tesėdavo.
Alūzas atlaikydavo smūgį, išmesdavo pus
butelį ir apsilaižęs išeidavo iš restorano
ištikimai tarnauti caro sostui ir despotiš
kam režimui.
S. L-s.

SKAITYK
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gražiai pašnekės, tiek su mokytu, tiek su
nemokytu.
— Na, žinoma, su jumi šnekėt, tai vi
siem yra dalykas. Jum šnekėt,'tai kaip anam
riestainį krimst.
— O, kaip mes pradėjom visokias kal
bas, tai juokėsi atsilošdamas. Sako: „Pirmą
syk matau tokį žmogų“.
— Su jumi šnekėt, tai ir mokytas tur pa
galvot.
— Pradžioj baliaus agronomas pasakė
kalbą, pagyrė mus, padėkojo, paskum su
sėdom vaišintis. Aš jam tuoj ir prisistatau:
„Turiu garbės susipažint, aš Gegužėnas iš
Vilkabalių“i O jis: „Tai jūs gavot medalį
už buliuką?“ Sakau: „Aš“.
— Žiūrėkit, kaip jis viską atsimena!
— Atmintis, vyreli, masyviška! Bet sa
kau: „Buliukas, tai buliukas — nusispiaut,
o jūs apie mane vistiek nieko nežinot. Jūs
tikrai nežinot, kiek aš praėjusią žiemą pa
ėmiau už kviečius“.
— Aha! Aha!
— Sako: „Nežinau, o kiek?“ „Tūkstan
tį litų“, sakau.
— Matai, matai!
— Pažiūrėjo tiktai į lubas, švilptelėjo.
Sakau: „Ar galima sužinot, ponas agrono
me, kiek jūs gaunat algos į mėnesį?“ Sako:
„Tris šimtus“.
— Hihihi!
— Sako: „Nežinau, o kiek?“ „Tūkstan
tį litų prageriu per vieną jomarką.“Nusi
juokė, ir tiek.
— O teisybė!
— Teisybė. Kai mane norėjo rinkt į vir
šaičius, tai pastačiau alaus visam valsčiui;
sąskaita buvo du šimtai aštuoniasdešimt
keturi litai, penkiolika centų.
— Kada jus rinko į viršaičius?
— Seniai, neatsiminsi; tu tada, rodos, dar
kariuomenėj tarnavai. Tai jis juokiasi ir
juokiasi, toks linksmas, kad gražu pažiūrėt.
Kad pradėjom baikaut! Kumštelėjau į šo
ną, sakau: „Ponas agronome, jūs labai

mirus
Lietuvos Socialdemokratų Partijos delegatūra Užsienyje gavo iš Socialistų Inter
nacionalo sekantį užuojautos pareiškimą:
Brangūs draugai,
,
■»
Su giliu skausmu mes gavome žinią, kad
drg. Antanas Žvironas mirė Sibire, būda
mas nelaisvėje.
Socialistų Internacionalo vardu norime
išreikšti Tamstoms mūsų nuoširdžiausią
užuojautą.
Drg. Žvirono nuopelnus Lietuvos socia
listų sąjūdžiui prisimename su dėkingu
mu. Jis buvo pasižymėjęs fizikas, Kauno,
o vėliau — Vilniaus universiteto profeso
rius. Jis buvo geraį žinomas savo krašto
socialistų sąjūdyje, kaip Lietuvos Social
demokratų Partijos Centro Komiteto na
rys. Vokiečių okupacijos metu Lietuvoje
nuo 1941 iki 1944 metų jis dirbo pagrindžio rezistenciniame sąjūdyje ir buvo iš
rinktas Vyr. Lietuvos Išlaisvinimo Komi
teto nariu.
1944 m. vasarą, Sovietų kariuomenei už
imant jo tėvynę, jis nusistatė likti Lietu
voje. Metais vėliau jis buvo suimtas ir iš
vežtas į vergų darbo stovyklą Sibire, kur
mirė, sualukęs vos 54 metų amžiaus.
Lietuvos socialistai visuomet jį prisi
mins, ir jo vardas užims garbingą vietą
Socialistų Internacionalo istorijoje.
Su broliškais sveikinimais, Jūsų
Morgan Phillips, pirmininkas. Julius
Braunthal, sekretorius.
LIETUVIAI KRASNOJARSKO KRAŠTE

Grįžusieji pasakoja kad lietuvių dau
giau esą ištremtų į Krasnojarsko kraštą.
Iš 1941 m. ten ištremtųjų labai daug iš
mirė. Krasnojarsko krašte labai sunku su
būstais. Krasnojarsko mieste kambarys
kaštuoja iki 200 rublių .Todėl nuomoja su
sidėję keli ir gyvena labai ankštai. Kai
kurie tremtiniai statosi savo „zemliankas“
bet nėra lengva su medžiagos atgabenimu,
sunku gauti net vinių ir stiklo. Trūksta
fabrikatų, o ypač pigesniųjų. Prie jų esti
didžiausios eilės. Tik rusai patenkinti ir
juoda duona, pasakoja ne vienas iš grįžu
siųjų, nors jie nieko kito ir negalėtų nu
sipirkti, nes savo uždarbį veik visada pra
geria. Liesozavode ir prie duonos didžiau
sios eilės. Pabaltiečiai Krasnojarsko kraš
te stengiasi įsigyti kokį nors gyvulėlį. Bet
su pašaro parūpinimu — irgi didelė prablema. Žemės sklypelį kolchozuose ima
kiekvienas, nors yra apsunkintas didele
duokle valstybei. Tačiau be jo būtų — tik
ras badas. Sovehoze dirbantiems nplpiriž.ia
mokytis kitos profesijos. Dėl to tenka
kreiptis net į Maskvą. Sovchozų sargai
Krasnojarske gauna po 230 rb. į mėnesį.
Specialistai — po daugiau, bet tai tik dar
bymečiu. Paskolų lakštus verčiama pirkti.
Be ‘to, juos platina dažniausiai MVD pa
reigūnai, todėl niekas čia dėl suprantamų
priežasčių ir nedrįsta atsisakyti. Pasako
tojo teigimu, darbo normos ir už jas pas
kirtas atlyginimas Sibire esąs vienodas.
Tik žiemą mokami tam tikri šalčio prie
dai. Labai dideli atlyginimai administra
cijos pareigūnams. Be pagrindinės algos,
jiems mokami kelių rūšių ir įvairūs savo
dydžių priedai. Į dieną oficialiai dirbama
8 valandas ir pagal nustatytas normas,

Didžioji gyvenimo kova

— KRISTUS yra pats didingiausias
prieštaravimas, kokį tik istorija pažįsta,—
rašo G. Riccioti savo monumentaliniame
veikale („Vita di Gesu Cristo“, Roma 1952
psl. 806, 14 laida). Jis pasirodė Romos im
perijos užkampyje neapkenčiamoje tauto
je. Iš šios tautos Kristus per visą savo že
miškąjį gyvenimą niekur neišeina, nelan
ko jokios akademinės mokyklos, neužmez
ga ryšius su tautos išminčiais. Po 30 dar
bo metų staliaus dirbtuvėje, išeina į vie
šumą. Nepanaudoja jokių žmogiškų prie
monių: nei ginklų, nei pinigų, nei politinių
argumentų. Beveik visuomet veikia tik su
vargšais, žvejais, ūkininkais. Ypač rūpina
si nusidėjėliais. Čia padaro daug įvairių
stebuklų. Apie save suburia grupelę žvejų,
kurie Jį seka kaip ypatingi mokiniai. Jis
skelbia Dangaus karalystės mokslą,, kuris
nei filosofinis, nei politinis, bet grynai re
liginis ir moralinis. Minios Jį seka!
— Pasaulis mato tik tai ką regi. Kristus
priešingai, skelbia ir neregimus dalykus,
žvelgdamas į žemę iš dangaus. Jam dabar
tinis gyvenimas tik tiek turi vertės, kiek
yra pasiruošimas būsimam gyvenimui.
Šis yra praeinantis ir nepastovus gyveni- '
mas, bet turi vertę kaip išeities taškas, iš
kur žvelgiame į amžinąjį Laimės gyveni
mą danguje. Pasaulio gyventojai, kurie vi
są viltį deda į žemę ir nenori nuo jos pa
kilti, sudaro pasaulio karalystę. Žemės gy
ventojai, kurie siekia amžinybės ir jai ruo
šiasi, sudaro Dievo Karalystę ir tarp jų
dviejų vyksta nenutrūkstama kova. Šio s
pasaulio vaikai myli tik save ir kas jiems 1
naudinga. Kitiems —visų pirma Dievas ir ’
dėl Jo meilės ypatingai myli savo artimą
ir jam daro gerą.
— Išrinktosios tautos didžioji dalis Kris
taus — jai Dievo pažadėtojo Mesijo nepri
ima ir dar labiau Jam priešingi Sinagogos
kunigai ir fariziejai. Jie nors tiki į Mesijo
stebuklų darymo galią ir į Jo mokslo dau
gelį dalykų, bet nepakenčia Jo atvirumo
kam smerkia jų dvivęidiškumą. Todėl Jį,
suima ir per Romos tribunolo atstovybę
pasmerkia? Kristus miršta prikaltas ant
kryžiaus. Tačiau po trijų dienų pasmerkėjai įsitikina, kad Jis prisikėlė. Apaštalai
tuo įsitikina tik iš lėto, kol nepaliečia Jo
žaizdų.
Kristaus įsteigtoji Bažnyčia Jo imrties
valandą atrodo išnykus, triumfuojant žy
dų kunigams. Bet ar Kristus nebuvo pasa
kęs: „Kaip aš būsiu iškeltas ant kryžiaus,
visus patrauksiu prie savęs!“ Jo dieviškas
mokslas priimamas begalinės eilės žmonių
ir gyvenamas ir praktikuojamas su didžiu
pasišventimu net iki gyvybės aukos. Kiti
Jo mokslą atmeta ir nekęsdami šėlsta: Ne
tarnausime! Tai tas pats iš istorijos auš
ros Liuciferio šauksmas! Visiems KRIS
TUS reikalingas: vieniems mylėti ir savo
gyvenimą Jam paaukoti, kitiems Ji neap
kęsti. Kitaip žmogus negali: UŽ DIEVĄ,
AR PRIEŠ DIEVĄ!
P. Dauknys MIC
jpve.
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JeomįAį,

padaryti langus, įstatyti stiklus ir pan.
Iš uždarbio eiliniam darbininkui nėra
įmanoma pragyventi. Todėl į pagalbą atei
na pieštukas.Jei kas gerai sugyvena su
tais, kurie užrašinėja darbo normas, tai ir
prirašo tiek, jog nemirtum badu. Bet jei
tokie ponai neturi "ant tavęs akies — esi
beveik kaip žuvęs. Su skundais nieko ne
laimėsi.
Kai kurie lietuviai gauna jau ir . inteligentinio darbo“. Krasnojarsko krašto kai
kuriose vietose vasarą labai kankina nuo
dingos musės, kurios skraido tiesiog di
džiausiais būriais. Ypač kandžioja prieš
lietų. Apsiginti nuo jų žmonės nėšio’?
specialius tinklelius.
,-r"'

mokytas, jaunas, gražus, o aš savo dukters kiasi. Sako: „D?- aš niekad nemačiau to
kio žmogaus Ka*P jūs“.
vistiek už jūs neleisčiau“.
— Išnūntingas tuoj pažįsta išmintingą.
— Taip ir pasakėt?
— ir ne bet koks! Policininkas ar raštt
-— Taip ir pasakiau; kas čia tokio —
baikos! Jis susisarmatijo, paraudo, kaip pinkas su manim būt nė nešnekėjęs; sėdė
mergina. Sako: ..Tai juk aš nė nesiperšu, tų nosį užrietęs, ir tiek. O čia žmogus iš
ponas Gegužėnai“. O aš jam: „Ponas agro akademijos; tuoj pamatė, kad aš ne toks,'
nomai, neleisčiau, jei ir pirštumėičs. Kaip kaip kiti. Kai jis man šitaip pasakė, aš net
jūs ją galėtumėt išlaikyt iš tų trijų šimtų? susigraudinau. Apkabinau, sakau: „AgroŠtai, šiais metais baigė gimnaziją — nupir nomėli tu mūs, dūšelė!“
— Pradėjot verkt abudu?
kau dovanų kailinius už septynis šimtus ir
pianiną už. tūkstantį. Tai jūs pusės metų
— O jis toks nedrąsus— kad susigėdo!
Apsidairė, ar kas nemato, sako: „Ramiau,
alga".
ramiau, ponas Gegužėnai, kas jums daiar
— Neužsigavo?
— O nė kiek. Neturi jokios puikybės, kad užėjo?“ Sakau: „Ponas agronome, štai
ir tokią aukštą vietą užima. Juokiasi sau nors išgerkim už ilgą draugystę. Šnekam,
patyliukais, galva linguoja... „Teisybė“, sa šnekam, o nieko negeriam“.
— Išgert jis, turbūt, nelabai tepakelia?
ko, „pusės metų alga. Tačiau laimė ne pini
— Žinai — tie mokyti-. Bet nieko, gėrė —
guos“. „Aišku“, sakau, „kad ne piniguos;
kas iš pinigų? Pavogs, ar pamesi, o padė iš draugiškumo, dėl manęs. Aš jau tik žibjai į banką, žiūrėk, bankas bankrutavo, juosi ką pasakot, o jis man tuojau: „Po
viskas prapuolė. Tikras turtas ir laimė, tai nas Gegužėnai, štai, dar savo stikliuko neūkis, žemė ; jos niekas neatims“.
išgėrėt“.
— Kas kitas taip išmintingai pasakys,
— Jus, rodos, nereik ragint.
— Ragint nereik, aš išgeriu, bet jis man
kaip jūs?
— Taigi, jis mokytas, aš nemokytas, o vėl tuojau pripila. Sako: „Gerkit, gerkit,
pasišnekėjom, kaip lygus su lygiu.
ponas Gegužėnai; čia mes dabar baliuje.
— Nė kiek neponiškas.
Pasišnekėsim paskui“.
— Neponiškas nė trupučio. Tai paskui
— Žinoma, jei gert, tai gert.
jis mane klausia: „O kokia pas jus žemė?
— Ir aš taip sakau, bet širdis mane prie
Turbūt, labai gera“.Sakau: „Neblogiausia jo traukia, negaliu susilaikyt nepašnekėjęs.
— raudonas molis, kviečių žemė. Viena bė Ne kasdien su tokiu žmogum atsisėdi prie
da, kad nėr pievos; vargas su pašarais“. O vieno stalo.
jis man į tai: „Pamėginkit raugt silosą, ma
— O pats sau irgi pylėsi?
tysit, kokia didelė iš to nauda“.
— Jis, šelmis, pradžioj simuliavo: prine
— Matai, jis tuoj su savo pamokslais...
ša stiklelį prie burnos, apverčia, ir šliūšt po
— Neiškenčia; tuoj su pamokslais. Sa stalu! „Ne,“ sakau, „ponas agronome, ši
kau : „Ponas agronome, jūs dar po stalu taip nieks nedaro — nebūkit boba!“ Apsi
vaikščiojot, o aš jau ūkininkavau, pats mo kabinau, gražiai supyliau jam į koserę, net
kesčius mokėjau, pats į turgų važiuodavau. nusiprunkštė, užsikosėjo, kaip arklys nuo
Mokykit, ponas agronome, jaunesnius, o vaistų.
ne mane!“
— Cha, cha, cha!
— Sakau: „Jūs mane mokot ūkininkaut,
— Čia jau lyg persmarkiai jam uždrožėt...
o aš jus pamokysiu gert!“
— Dėdule, jūs tai ir liežuvėlis!
.
— Koks čia uždrožimas — mes draugiš
— Man žodžio nereik ieškot kišenėj.
kai! Aš jam kumšt į pašonę, o jis ir juo
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Europos Lietuvių Kronika
LONDONAS

VOKIETDA

VLIKO PIRMININKAS

PADĖKA

ATVYKSTA LONDONAN

Gerb. p. A.J. Kaulėnui, p. K. Steponavi
čiui, akordeonistui, tautinių šokių šokė
jams, o taip pat eksponatų savininkams ir
visiems kitiems, vienokiu ar kitokiu būdu
prisidėjuslems prie surengimo Manchesteryje Lietuvių Tautodailės parodos ir Lie
tuvos Nepriklausomybės šventės minėji
mo, reiškiame širdingą padėką.

„E.L.“ Redakcija gavo žinių, kad VLIKo
I pirmininkas J. Matulionis šios savaitės pa| baigoje atvyks Londonan, grįždamas iš
K Romos per Prancūziją. Kiek ilgai p. J.
Matulionis viešės Anglijoje, neturime žinių.

įJ

MANCHESTERIS

PAMALDOS DIDŽ. SAVAITĘ
Didž. Ketvirtadienio — 8 vai. vakare. Kris

taus Paskutinės Vakarienės šv. Mišios.
D. Penktadienio pamaldos 3 vai. p.p. Tai

Parodos ir šventės minėjimo
rengimo komitetas.

WOLVERHAMTONAS

Kristaus Kančios ir mirties diena. PaVILTIS — TODEN CONDORS
gal Popiežiaus reformuotas apeigas, po
Vilties susitikimas su Golden Condors
kelių šimtmečių pertraukos, nuo šiol vi
si tikintieji gali priimti Šv. Komuniją, krepšininkų komanda Birminghamo lygos
kad gautų didesnių išganymo malonių. rungtynėse vos nepasibaigė — bokso rung
D. šeštadienio vigilijos apeigos ir Šv. Mi tynėmis. Tik viltiečių sportininkų santū
šios 10 vai. vak.
rumas ir laikymasis taisyklių atvėsino ne
Minint didžiąsias Atpirkimo paslaptis, vi taktiškus condoriečius. Rungtynės pasibai
si tikintieji raginami primti šv. Komu
niją, Eucharistini pasninką nuo valgio gė 31-30 Vilties naudai.
Antrasis su šia komanda susitikimas
tereikia užlaikyti tik 3 vai.
Velykų sekmadieni Rezurekcija 8 vai ir Wolverhamptone, jau buvo visiškai drau
11 vai. suma. Vakarinių pamaldų nebus. giškoje ir tikrai sportiškoje nuotaikoje,
Velykų pirmadienį Mišios 9 vai. ir 11 v. šias rungtynes viltiečiai laimėjo 45-40 pa
sekme. Rungtynės buvo labai įdomios ir
NAUJAS DBLS SKYRIUS ŠKOTIJOJE
gyvos. Susirinkę žiūrovai maloniai pralei
Kovo mėn. 11 d. įvyko Glasgovo ir apy do vakarą, pasidžiaugę tikrai gražiomis
linkėje gyvenančių lietuvių susirinkimas. rungtynėmis. Sporto klubo valdyba nuo
Kun. Gutauskui apibūdinus DBLS-gos širdžiai dėkoja visiems, atsilankiusiems j
į
veiklą ir tikslus, po karštų diskusijų įsteig šias rungtynes. Žaidė ir taškus pelnė: V.
*
tas DBLS-gos skyrius Glasgove. Pirmąją Karnilavičius 12; U. Manga 12; V. Akman
dieną įstojo 20 narių. Valdybon išrinkta: kalnis 8; V. Kelmistraitis 7; V. Bodnieks
J. Bliūdžius — pirmininku, A. Sakalaus 6; P. Jasionis 0; I. Vanags 0.
• * •
kas — sekrt., V. Šankus — iždininku ir M.
Viltiečius sportininkus prislėgė nemalo
. Vaicekauskas vice-pirmininku.
Be tiesioginių skyriaus tikslų, naujas ni žinia, kai jie sužinojo, jog krepšininkas
Glasgovo DBLS skyrius ypatingą dėmesį U. Mangą dirbdamas anglių kasykloje, su
kreips į bendradarbiavimą su senosios išei žeistas. Reikia tikėtis, kad jis greit sustip
vijos lietuvių draugijomis ir apskritai rės ir galės dalyvauti rungtynėse dėl tau
stengsis pagyvinti ryšius tarp naujai at rės.
vykusių lietuvių ir senosios kartos, gyve
nančios Škotijoje. Šio skyriaus veikimo PRANCŪZIJA
dirva plati, nes Glasgove ir apylinkėse
Nilvange apylinkės lietuviai Nepriklau
priskaitoma iki 1000 lietuvių.
somybės šventę minėjo vasario 26 d. Mi
A.J.
nėj iman buvo atvykęs kun. Petrošius iš
Paryžiaus ir ta proga laikė pamaldas. Po
MIRĖ ALEKSAS SKUODIS
pamaldų visi lietuviai dalyvavo minėjime,
Kovo 4 dienos ryte rastas miręs Alek kurį atidarė pirmininkė J. Jaknevičienė.
Paskaitą skaitė D. Jaknevičius. Po oficia
sas Skuodis, 58 m. amžiaus, gyv. 49, Ox lios dalies įvyko bendri pietūs ir meninė
ford Rd., High Wycombe. Kilęs iš Kreke dalis.
* * *
navos, Panevėžio apskr. Palaidotas kovo
9 d. Wycombe katalikų kapinėse valdžios
Naujos PrLB Krašto Valdybos
lėšomis. Mirė stalgia mirtimi: šeštadienio
pranešimai
vakare atsigulė ir nebeatsikėlė. Visą jo
Naujoji
PrLB
Krašto Valdyba, suside
turtą perėmė valstybė. Nėra žinių, kiek
jis to turto ir kam yra palikęs. Prie jo ras danti iš p. O. Bačkienės — pirmininkės,
kun. J. Petrošiaus — vice-pirmininko ir
ta pinigais tik apie 9 svarus. Visos šios ži iždininko
ir p. E. Vaiciekausko — sekre
nios gautos iš vietos policijos įstaigos.
toriaus, praneša, kad:
J. Stulgaitis.
Prancūzijos Lietuvių Bendruomenės na
rio įnašas paliekamas tas pats — 300 fran
kų metams.
LIETUVIŲ SODYBA
Provincijoje tuos ’našus surenka Apy
Nors dar ir šaltoka, bet pavasaris nebe- linkių Valdybos ar Seniūnai ir juos nau
doja
savų apylinkių veiklos reikalams,
suląikomas. Kas galvoja apie atostogas,
tam laikas užsisakyti jas Lietuvių Sody turėdami apylinkės narių pritarimą.
Krašto Valdybai — Centrui siun
boje. Savaitinis mokestis nuo 4 sv. 10 šit čiaPrLB
bendruomenės nario mokestį tik pavie
savaitėje. Pageidaujantiems nemokamai niui gyveną asmens, nepriklausą jokiai
'-„.išsiunčiama brošiūrėlė ir užsakymo blan apylinkei, ir Paryžiaus bei jo priemies
ki. Prašoma rašyti: Lietuvių Namų B-vė, čiuose gyveną lietuviai.
Krašto Valdyba prašo skaitlingas šei
1, Ladhjoke Gardens, London W. 11.
mas, kurios negauna jokio lietuviško vai
kų laikraštėlio, skubiai apie tai pranešti,
kad Valdyba galėtų tame reikale padėti.
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— Visus sudirbat, tegu galai)
— Cha, cha, cha... Tai jis paskum jau iš
eilės... Kas pripilta, tą ir geria. O vistiek
žiūri, ar aš matau. Sakau: „Jau aš jūs ne
paleisiu: kas reik, tai reik“.
— Įsikaušė, turbūt, neblogiausia?
— Apsižiūrėjo, kad neištrūks, tai pradėjo
valgyt. Dešros, kumpio, visko, ką tik pasie
kia, net mane juokas paėmė. Sakau: „Val
gykit, valgykit, ponas agronome, rytoj taip
negausit. Čia mes visko privežėm, visko
pripirkom, o rytoj vėl atsisėsit prie Stanke
vičienės kruopų“.
— Cha, cha, cha! Jūs kiekvienam randat
ką pasakyti.
— Sakau tau —- baikavom visą vakarą!
— Tai ką jis paskui dėl tų kruopų?
— Jis, vargšas, net susigėdo Iruputj. Nuraudo, metė peilį, šakutę, netur ką sakyt.
— Šitaip jūs žmogų papiaunat be peilio...
— Nežino, ką sakyt... Pasiėmė alaus ir
geria. Šitiek išgėrė degtinės, o dabar maišo
su alum; net išsigandau — liga ant vietos!
Aš čiupt už rankos, atitraukiau nuo bur
nos, sakau: „Ponas agronome, padėkit alų,
o ne, tai bus blogai!“ Jis man tik: „Ką?
Ką?“ O veidas vargšo, žiūriu, jau bąla.
— Kai taip sumaišai, tai kaip žaibas!
— Kaip žaibas. Aš dar jam antrąsyk:
„Bus velniavos, ponas agronome!“ Nespė
jau pasakyt, žiūriu, akys apsitraukė, visas
tik dreba...
— Ir čiupt už staltiesės?
— Atsistojo, ir čiupt už staltiesės. Butė
nai, lėkštės, mėsa, duona, viskas ant žemės.
Butrimui ant kelių nukrito keptas kalaku
tas ; girtam pasirodė, kad tyčia uždėjo.
Jis kalakutą už kojų, ir Vyšniakalnio viršai
čiui į kaktą! Viršaitis kad suriks: „Žemė
dreba!“ Tuoj pašoko ir Vyšniakalnio vy
rai: „Mūs viršaitį muša!“ Taip ir prasidė
jo pasaulio pabaiga.
— Cha, cha, cha! Kaip jūs gražiai mo
kat viską papasakot... Aš tai visada sakiau
ir sakysiu: kas kitas gal turėt tokią galvą,
kaip jūs?

*

*

*

JAKŠTIENĖ-AISAITĖ Augustė, gimusi
1915.11.21 d. Trukiškiuose, Tauragės aps
krityje. Mirė Wehnene 1956.II.8 d. Velio
nė buvo gera motina ir darbšti moteris.
Liga ja peranksti pakirto ir atėmė vaiku
čiams motiną, o vyrui gyvenimo draugę.
Palaidota Oldenburgo evangelikų miesto
kapinėse.

FABRIKUI. VAKARINĖJE
ANGLIJOJE
(liejykla ir mašinų gamyba) reikalingi
DARBININKAI

Viengungiams galima apsigyventi
hostelyje.
Anglų kalba rašyti:
Employment Department,
R. A. Lister & Co. Ltd.,
Dursley, Glos.

PLB Vokietijosr Krašto Taryba sudarė
Krašto Tarybos Rinkimų Komisiją. Į Ko
misiją balsų dauguma išrinkti: J. Jackevi
čius, A. Petkevičius, V. Puniška, St. Jasas ir B. Survilienė. Kandidatais liko: dr.
A. Damijonaitis, Pr. Helmas, kun. V. Kaleckis, A. Mariūnas, M. Masilionis ir P.
Kotkis.

*

*

*

Po baltų parodos Stuttgarte Krašto Vai
dyba organizuos kilnojamą lietuvių grafi
kos parodą, prie kurios bus ir bendras in
formacinis skyrius apie Lietuvą. Parodą
norima atidaryti dar šį pavasarį. Į rengi
mo komisiją pakviesti dail. A. Krivickas
ir dr. P. Rėklaitis. Vedami pasitarimai su
„Amerika-Haus“ direkcijomis, kad jos leis
tų panaudoti tam reikalui savo patalpas.
Piniginis vajus parodai organizuoti vyksta
gana sėkmingai. Dauguma apylinkių rink
liavas jau pravedė ir aukas Krašto Valdy
bai atsiuntė. Neužilgo bus paskelbta, kiek
iš kurios apylinkės aukų gauta.

NEUSTADTAS — Įsisteigė Lietuvių Mo
terų Draugija. Draugijos tikslas yra kelti
narių tautinį susipratimą, skiepyti vai
kams ir jaunimui tėvynės meilę, padėti
tautiečiams nelaimėje._ organizuoti ligonių
ir senelių globą, prižiūrėti mirusių tautie
čių kapus. Į draugiją jau įsirašė 30 apy
linkės lietuvių moterų. Draugijos nuosta
tus paruošė apylinkės pirm. J. Grunovas
ir sekretorius J. Pareigis. Pasirodė jau ir
pirmieji draugijos veiklos vaisiai: draugi
jos narės aplankė eilę ligonių, sutvarkė jų
kambarius, prižiūrėjo vaikučius ir padė
jo parengti užgavėnes. Užgavėnių parengi
mas labai visiems patiko. Buvo gardžiai
pasivaišinta, padainuota lietuviškų daine
lių. Pobūvyje kaip svečias dalyvavo ir lat
vių Centro Komiteto narys agr. J. Dagys.
*

*

*

MUENSTERIS — Išemigruoja į JAV il
gametis apylinkės seniūnas dr. A. Dulskas.
Pastaruoju metu dr. A. Dulskas ėjo ir
Krašto Valdybos įgaliotinio RheinlandWestfalijos Krašto Užsieniečių Taryboje
pareigas. Lietuvių Bendroumenė Vokieti
joje netenka jo asmenyje dar vieno darbš
taus, sumanaus ir pasišventusio veikėjo.
* * *
Muensterio apylinkės seniūno pareigas
Spausdinamos naujos Bendruomenės na perėmė V. Kurgonas.
rio knygelės. Pagal veikiančius nuostatus
* * *
tokią knygelę privalo turėti kiekvienas Vo
DIEPHOLZAS
— Nepriklausomybės
kietijos lietuvis, Bendruomenės narys. Jas
nariams parūpins apylinkių valdybos ir šventė buvo pradėta pamaldomis, kurias
katalikams atlaikė t. Gulbinas, o evange
seniūnai.
likams — kun. A. Keleris. Vakare minėji
* * *
mą atidarė apylinkės valdybos pirm. J.
Krašto valdyba pasiuntė Barmstedt, Bie Čaplinskas ir pasakė tai dienai pritaikin
lefeldo, Augustdorfo, Dillingeno ir Ham tą kalbą. Vargo mokyklos mokytoja A.
burgo apylinkių lietuviams apie 400 egz. Gasnerienė pastatė montažą „Vasario 16
įvairių lietuviškų knygų. Knygos dalina Lietuvoje“. Montažas labai patiko ne tik
mos bendruomenės nariams dovanai.
lietuviams ,bet ir svetimtaučiams. Be to,
Neužilgo jų bus pasiųsta ir kitoms apy vargo mokyklos mokiniai pašoko tautinių
linkėms. Pastaruoju metu Kr. Valdyba iš šokių ir padainavo lietuviškų dainelių, ku
dalino apylinkėms virš 1100 egz. knygų.
rias pianinu lydėjo J. Janonis, žodžiu
* * *
sveikino vokiečių, lenkų ir ukrainiečių
Krašto Valdyba renka žinias apie miru atstovai. Didžiulė salė buvo perpildyta
žiūrovų,
nes be lietuvių dalyvavo ir kitų
sius Vokietijoje lietuvius. Iki šiol suregis
truota 272 lietuvių kapai. Iš jų 97 yra vi tautybių stovyklos gyventojai.
* * *
sai neprižiūrimi. Vokietijoje, be abejo, yra
daug daugiau lietuvių kapų. Yra vietovių,
KREFELDAS .— Įvyko visuotinas apy
kur seniau buvo lietuvių stovyklos ir bu linkės narių susirinkimas. Apylinkės pir
vo palaidota mūsų tautiečių, bet, stovyklas mininkas J. Sprainaitis padarė pranešimą
likvidavus, nei vieno lietuvio nebeliko ir apie praėjusių metų apylinkės valdybos
nebuvo kas suteikia Krašto Valdybai apie veiklą. Į naująją apylinkės valdybą vien
mirusiuosius žinių. Krašto Valdyba dės balsiai išrinkti Juozas sprainaitis pirmi
pastangų suregistruoti ir tuos kapus. Tiki ninkui, Pranas Bražinskas ir Matas Gri
masi, kad šiame darbe ateis jai į talką cius nariais.
* * *
Sielovada ir Evangelikų Bažnyčios Tary
ba.
AUGSBURGAS — Apylinkės lietuviai
* * *
paminėjo Lietuvos Nepriklausomybės pa
Š.m. kovo mėn. 1 d. Frankfurte įvyko skelbimo sukaktį. Minėjime dalyvavo ir
Evangelikų ir Ortodoksų Tremties Bažny svečių, jų tarpe estų bei lenkų komitetų
čių suvažiavimas. Jame dalyvavo iš lietu pirmininkai. Apylinkės valdybos pirm. J.
vių senj. kun. A. Keleris, latvių arkivys Balsys savo kalboje nušvietė Lietuvos vals
kupas Gruenbergs ir kun. Rossitis, estų tybės raidą ir nepriklausomybės laikų lai
probstas Vahero, rusų ir ukrainiečių arki mėjimus. Minėjimą paįvairino Gr. Balsy
vyskupai ir keli augštesni dvasiškiai; to tė ir Marija Schindelbeck, paskambindaliau jugoslavų, vengrų ir lenkų ortodoksų mos pianinu. Trys sesutės, vargo mokyk
ir evangelikų bažnyčių atstovai, viso 30 los mokinės, pagrojo akordeonu, o kiti Zio
žmonių. Suvažiavime buvo skaitomos pas kiniai padeklamavo eilėraščių. Po_ minėji
kaitos. Dr. Maurer iš Stuttgarto kalbėjo mo buvo linksmas lietuviškas pobūvis.
tema „Benamių užsieniečių problemos“, o* * *
Rheinlando bažnyčios prezidentas dr. Held
ULMO apylinkėje gyvena 111 lietuvių.
— tema „Maskva, bažnyčia ir mes“. To
liau buvo diskutuoti užsieniečių darbo, bu Jie gyvena ne vienoj vietoj. Oberer Eselstų ir profesinio paruošimo klausimai. Vo berge, už trijų kilometrų nuo miesto, gi
kiečių bažnyčios atstovai parodė daug nuo rioje, mediniuose barakuose gyvena susiširdaus pabėgėlių reikalų supratimo.
kimšę keli šimtai įvairitį tautų pabėgėlių.
Jų tarpe 63 lietuviai, o kiti 48 gyvena UlIš apylinkių gyveninio
WEHNENAS — ’ Lietuvių stovykloje mo apylinkėse.
Čia daug našlių su vaikais ir gausių
vyksta vokiečių kalbos kursai. Oldenbur
go laikraštis „Nordwest Zeitung“ neseniai šeimų. Vaikų iki 16 metų yra 60. Tbc li
įdėjo platų, nuotraukomis iliustruotą, tų gonių 12, kitomis chroniškomis ligomis
kursų aprašymą. Juos suorganizavo vietos
darbo įstaiga,, kad tremtiniai, pramokę vo sergančių — 11 asmenų.
Veikia Oberer Eselsberge vargo mokyk
kiečių kalbos, galėtų lengviau gauti darbo
ir įsijungti į vokiečių ūkį. Bedarbių nuo la. Ją lanko 27 vaikai. Mokytojo vietoje
šimtis stovykloje yra dar gana didelis. nėra. Atvyksta iš Memmingen ir MiunKaip laikraštis rašo ,kas savaitę stovyklos chen. Vaikai labai geri ir šeimose auklėja
gyventojams išmokama apie 3000 DM be
darbio pašalpų. Kursus veda Bruvelaitis. mi tikroj lietuviškoj dvasioj. Šios apylin
kės lietuvių sunkią padėtį BALFO Pirmi
* * *
MUENCHENAS — Mokytoja E. Bielskie ninkas Kan. dr. J.B. Končius pastebėjo
nė, iki šiol sėkmingai vadovavusi Muen- 1952 metais ir nuo to laiko jiems teikiama
cheno apylinkės vargo mokyklai, arti gausi BALFO pagalba maistu, drabužiais,
miausiu laiku išemigruoja į JAV.
pinigais. Pavyzdžiui: 1956 m. sausio mė
* * *
STUTTGARTAS — Lietuvių Bendruo nesį iš BALFo buvo pasiųsta pinigų bend
menės Stuttgarto apylinkė yra viena didės rai šalpai 775 markės. Vargo mokyklai
nių Vokietijoje. Neseniai įvyko visuotinis 130 markės Vasario mėn. bendrai šalpai
apylinkės narirų susirinkimas, kuriame da 520markės Vargo mokyklai 270 markės.
lyvavo apie 70 turirnčiu balso teise asme
Šalpos komisija, sąstate K. Bulovo, O.
nų. Apylinkės pirmininkas inž. L. Prosins
kis savo pranešime iš apylinkės valdybos Spurgaitienės ir A. Gedgaudo vasario 3 d.
veiklos pažymėjo, kad, nors darbo sąlygos BALFui rašė:
buvo sunkios, šis tas visgi nuveikta. Sėk
„Visų sušelptųjų vardu širdingiausiai
mingai dirba vargo mokykla. Buvo suruoš dėkodami, siunčiame pinigų ir maisto pa
tas įspūdingas Motinos dienos minėjimas
ir vaikams eglutė. Prie tų parengimų daug dalinimo sąrašus su gavėjų parašais. Mū
prisidėjo apylinkės Moterų Klubas. Solida sų mažieji siunčia BALFui Kalėdų senelio
rumo mokesčiu apyskaitinių metų bėgyje nuotrauką ir prašo labai labai padėkoti
surinkta apie 720 DM. Inž. Prosinskis ra mieliems aukotojams už taip brangias ir
gino visus apylinkės lietuvius ateityje dar
stropiau savo bendruomenines pareigas te malonias mums dovanas.“
Sausio 29 d. Ob. Eselsberge gyvenanti
sėti. Buvo pareikšta nuoširdi padėka Ame
rikos lietuviams Ksaverai Pimpienei ir P. Kutrų šeima:
Gudui už nuolatinę paramą, kuri įgalino
„Nuoširdžiai aš Jums dėkoju, kad Jūs
apylinkės valdybą gerokai išplėsti kultūri
nę veiklą. Išrinkta nauja apylinkės valdy nepamiršote mane ligonį ir mano maža
ba, kurią sudaro: A. Šukys pirmininkas, mečius vaikus. Dėkoju aš ir mano visa
inž. L. Prosinskis vicepirmininkas ir sek šeima, bet mes atsidėkoti negalim, tik mel
retorius, M. Lemanienė iždininkė ir na džiamės už tuos geradarius, kurie dėl mū
riai: dr. Rėklaitis ir J. Trakis.
sų aukoja“.
*

*

*

KUN BUNGA PAS LIGONIUS

VELYKINES

PRAMOGOS

LIET. KLUBE

Pirmąją Velykų dieną, balandžio mėn.
1 d., 7.30 vai., Lietuvių Klube, 1 Ladbroke
Gardens, W. 11., rengiamas linksmas šokių
vakaras. Gros džazas. Turtingi bufetai.
Staliukus užsisakyti iš anksto paskambi
nant BAYs water 5511. Įėjimo mokestis:
nariams 3 šil., nenariams 5 šil.
Antrąją Velykų dieną, 7.30 vai. vakare,
tame pačiame klube rengiami šokiai prie
plokštelių muzikos. Staliukai užsakomi iš
anksto. Įėjimas: nariams ĮSU., nenariams
3 šil.
........................................................................................................... IIIIIIIIIH.......

Kovo 14 d. Gautingo sanatorijoje besi
gydančius lietuvius ligonius netikėtai ap
lankė kun. A. Bunga, Memmingeno lietu
vių kolonijos klebonas. Jo apsilankymas
ligoniams suteikė nekasdienišką džiaugs
mą, nes į Gautingą atvyko netuščiomis.
Kiekvienas vietos lietuvis buvo apdovano
tas Care pakietu (tuos pakietus, kun. Bun
gai paprašius, išrūpino JAValstybėse gyve
nąs bičiulis Ant. Ragauskas, tam reikalui
pravedęs spaudoje Care pakietų akciją).
Ta pačia proga kun. Bunga parodė ir lietu
višką filmą — šviesos paveikslus su atitin
karnų montažu garsinėse juostose, paruoš
tu Amerikos Balso lietuvių skyriaus Miun
chene kalbėtojų dr. Dambravos ir J. Vait
kevičiaus.
Filmo programa sudaryta iš dviejų da
lių. Pirmoji dalis pavadinta „Lietuva am
žių bėgyje“, kurioje vaizdžiai perteikiama
trumpa Lietuvos istorija; antroji dalis —
„Lietuvos gamta ir pastatai“ apima Lietu
vos nepriklausomybes laikus, šis filmas
žiūrovams priminė gražią Lietuvos praeitį,

atgaivino laisvės laikų prisiminimus ir...
nevienam ištraukė ašarą, šalia Filmo bu
vo perteikta įrekorduotų ištraukų iš pa
garsėjusio šių metų Vasario 16 minėjimo
Memmingene, bei keletas muz. M. Budriūno vedamo choro „Dama“ dainų.
Po programos Gautingo lietuviai nuošir
džiai dėkojo mielajam svečiui už dovanas
ir tokią gražią programą, kuri dar ilgai
pasiliks nevieno gautingiškio atmintyje.
Su kun. Bunga išsikalbėjus, teko patir
ti, kad minėtą filmą jis yra rodęs jau dau
gelyje lietuvių kolonijų. Anglų zonoje yra
rodęs net keturiolikoje vietovių, be to, Me
mmingene, Augsburge, Ulme ir kitur. Ir
ateityje numato aplankyti dar nevieną lie
tuvių koloniją.
Bekeliaudamas po įvairias lietuvių gy
venvietes, kun. Bunga patyręs daug malo
nių įspūdžių, tačiau tekę pastebėti ir ne
maža liūdnų reiškinių. Jis ypač yra susi
rūpinęs dėl lietuvių nutautėjimo apraiškų,
nes maži vaikai daugkur nemoką lietuviš
kai; daug rūpesčio kelią bereikalingi aš
trus sroviniai nesutarimai, kur partiniai
reikalai statomi augščiau už Lietuvos ir
visų lietuvių reikalus,; vertas didelio susi
rūpinimo ir plintąs girtuokliavimas bei
šeimų irimas. „Žymūs vokiečių ir kitų tau
tybių asmenys apie mus labai puikiai at
siliepia ir stato net pavyzdžiu, bet mes pa
tys apie save taip gerai pasakyti negalė
tume, nes save geriau pažįstame ir žino
me, kad daugkur nesame tokie geri, kaip
kiti apie mus mano. Tačiau turime steng
tis, kad ištikrųjų būtumėm pavyzdžiu ki
tiems ir savo elgsena jų neapviltumėm!“
— aiškino kn. Bunga.
Pasiteiravus mielą gautingiškių svetį
apie jo ateities planus, teko patirti, kad iš
didesniųjų užsimojimų artimiausiu laiku
yra numatęs suorganizuoti visoje Šveica
rijoje maldos dieną už Lietuvą. Tokiam žy
giui davęs mintį ir pažadėjęs paramą di
dysis lietuvių geradaris Šveiėarų-Lietuvių
šalpos Komiteto Pirmininkas p. Thoma su
žmona.
Organizavimas lietuviukams vasaros sto
vykių yra antrasis didelis užsimojimas, kų
riam teksią oaaukoti daug energijos.
M.M. (ELI)
*

*

*

GRĄŽINS JAU IR CIVILIUS VOKIEČIUS

(E) Vokiečiai mano, kad Sov. Sąjungoje
dar esą apie 1001000 gyvų jų tautiečių.
Tiek jų belikę iš savo laiku išgabentų
600.000—750.000 į Sov. Sąjungą civilių vo
kiečių. Tačiau tikslus jų skaičius bus nu
statytas vėliau, kai s,avo darbą visa apim
timi pradės vokiečių ambasada Maskvojė.
Bus dirbama drauge su Sovietų Raud. Kry
žiumi. Jų grąžinimas, kol kas dar pavie
niui, jau pradėtas.

ŠIAURĖS RYTPRŪSIAI BE
VOKIEČIŲ
Pastaruoju metu į Vokietiją leidžiama
išvykti vokiečiams ne tik iš Rytprūsių,
bet ir iš Klaipėdos krašto. Grįžusieji pa
sakoja, kaip atrodo gyvenimas tame kraš
te. Vokiečių Rytprūsių pabėgėlių organas
„Ostpreussenblatt“ Nr. 7/1956, pasiremda
mas vokiečių pasakojimais, taip pat pri
pažįsta, jog šiandien visa Karaliaučiaus
sritis praktiškai yra likusi be vokiečių.
Ten likusius vokiečius galima suskaityti
jau pirštais. 1953 m. panaikinus sienos su
varžymus ir leidžiant per Nemuną laisvai
vykti į Karaliaučiaus sritį ir iš ten į Lie
tuvą, nors ir palikus administracinį pas
kirstymą abejose srityse, kokį rusai buvo
įvedę 1945 m., į Rytprūsių šiaurinę dalį
nuvyko vienas kitas vokietis iš Klaipėdos
krašto ar iš Lietuvos. Prieš porą metų
Karaliaučiuje dar gyvenę apie 25 vokie
čiai, bet ir jie pastaruoju metu jau iške
liavo į Vakarus.Kiek maža beliko vokie
čių visoje Kaliningrado srityje, rodo ir
tas faktas, kad pvz. Tilžės mieste tėra li
kusi viena vienintelė vokietė, ir ta pati
yra ištekėjusi už ruso gydytojo, gi jų vai
kas jau nemoka vokiškai, bet kalba tik
rusiškai. Grįžusieji pareiškia nieko neži
ną, kad pvz. Ragainėje būtų dar likę vokie
čių. Įsrutyje telikusi tik viena vokiečių
šeima. Kai kur ir kaimuose vienas kitas
vokietis yra „gavęs lietuvišką pasą“ ir jau
tapęs sovietiniu piliečiu. Vienas vokietis
telikęs ir Nemunyne. Todėl ir pats „Das
Ostpreussenblat" konstatuoja, kad Kaliningrido srityje vokiečių kiekvienu atve
ju telikę tiek maža, jog praktiškai galima
laikyti jų ten visai nebesant. Srityje, ku
rioje dar 1939 m. gyveno keli šimtai tūks
tančių vokiečių, šiandien jų belikę ne dau
giau kaip 10 ar 20. Tuo tarpu lenkų val
domoje Rytprūsių pietinėje dalyje, o ypač
Mozūruose, „Das Ospreussenblatt“ duo
menimis, esą geriau — ten likę dar 80.000
vokiečių.
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PLUNKSNAQRAUZIO
UŽRAŠAI
Pasaulis, neišskiriant nė tos žemės da
lies, kurią šildė Stalino saulutė, panikoje!
Šiandieninė pasaulį apėmusi „panika“, la
bai panaši j tą, kada iš Kremliaus paskelb
ta, jog mirė Stalinas. Mirė komunizmo die
vaitis. Ir palaidojo jį tada su didesne pom
pa, negu buvo laidojimi Egipto faraonai.
Ir pastatyti paminklai turėjo byloti per
amžius apie jo veiklą, genialumą, dorybes
ir nuopelnus žmonijai. Ir milionai piligri
mų iš jo „išvaduotų“ kraštų ir iš tolimiau
sių užjūrio sostinių skubėjo lenkti jam
galvą, atiduoti, jo palaikams paskutinę pa
garbą. O tie šimtai milionų, kuriuos jis
„išvadavo“, kėlė į dangų padėkos žvilgs
nius, kad jo nebeteko... Tai buvo prieš tris
metus. Anuomet poetai sukūrė tomų to
mus jo garbei eilėraščių. Prisiminimui pa
cituosiu S. Neries eiles iš jos garsiosios
„Poemos apie Staliną“.

Valia jo plieninė, ir protas plieninis,
O žvilgsnis ma/oniai smagus.
Ir myli draugai jį, ir myli jį minios,
Ir myli kiekvienas žmogus.
Juk Stalinas išlaužė
Plačias duris į saulę —
Neilgai teks mums šl'laužiot
Supuvusiam pksauly.

Plieninis vardas Stalino
Sugriaudėjo perkūnais,
Ir tie, šunim kur skalino
Per viienas kitą griūna.
O šiandien, kaip jau žinome, Stalino par
tijos sekretorius Chruščiovas, (rašys ir
apie jį poemas), ėmė nelauktai ir suskalino šuneliu, kad... jo mokytojas, draugas ir
vadas — galvažudyą, pamišėlis, žmogėdra,
kokio pasaulis nematęs. Ėmė ir pasakė
yieną kartą per 38 metus teisybės žodelį.
Ir visa žemė, pirmą kartą išgirdusi iš ko
munisto lūpų tikrą tiesą — sustingo iš nu
stebimo! O poemos žodžiai tebeskamba:
Jo vardas plienas! Dievaži,
Jam visa žemė lenkiasi, —•
Ta žemė nuostabiai graži,
Siurbėles nutrenkusi.

Ir sklinda apie jį plačiai
Legendos po pasaulį:
Galingi Stalino {iečiai
Laužia vartus į saulę!
Kompartijos 20 suvažiavime ir, Chruščio
vas „pralaužė vartus į saulę“ darydamas
apie Staliną pranešimą, taip verkė, lyg jį
būtų Jonas Šimkus įrašęs I Sibiran išve
žamųjų sąrašus. Verkė, kai įsitikino, kad
jis nebespės „prisivyti ir pralenkti“ savo
mokytoją ir tėvą... žudydamas žmones.
Juk dabartinio partijos sekretoriaus, (bū
simo šio krašto garbingo svečio), sąskai
toje, jei ir rasime kokį milionėlį kitą dū
šių, tai kas tai reiškia prieš jo mokytoją,
kurio kėdę dabar Chruščiovas šildo? Ir
kaip jam, vargšui neverkti, kaip nesiskųs
ti, ypač anglams, kurie taip užjaučia ken
čiančius gyvulėlius, paukštelius ir pik
tuosius žvėris zoo soduose...

Pasaulis laužo galvą, kodėl draugas Ni
kita,'iškėlęs Stalino „nuopolnus“ kaip tik
dabar, kada jau „žirgeliai pakinkyti“?
Mįslė labai nesudėtinga: bijosi, kad mes
jam neišpertume kailio, todėl kaip ir kiek
vienas bailys, visas kaltes suverčia kitam.
Mes gi iš savo pusės turėtume dabar labai
globoti abu svečius. Būtų naudinga, jei
mūsų veiksniai pasiūlytų Saugią ir poil
siui tinkamą vietą — Lietuvių Sodybą.
Ten galėtume jam naudingos medžiagos
suteikti apie tuos Stalino žudymus Lietu
voje, kurie jo įpėdiniui, aišku, nežinomi.
Antra, reikia tikėtis, kad Chruščiovas nenutols nuo stalininės linijos, ir praves pla
tesniu mastu Stalino gerbėjų valymą. O tų
gerbėjų, kaip žinome, tiek, kiek komparti
jos narių. Atseit, logiškai, nieko kito nebe
lieka, kaip uždaryti visą partiją, apie ku
rią šitaip gražiai ir taip neseniai draugas
Jonas Šimkus dainavo:
Skambėk, daina, į ateitį
Po visą mūsų šalį!
Tai Stalinas, tai partija
Praskynė mums ir nutiesė
Į komunizmą kelią.
Gi draugas Antanas Venclova gražiai ir
pranašingai išdėstė ateitį „ugningai kūry
biniai dvasiai“ besiveržiant jam prie Sta
lino paminklo:
<

Mylėki Staliną, draugus,
Tėvynės fabrikus, laukus,
Augink jaunystėje sparnus —
Ateis greit skristi laikas.

Ir atėjo laikas „skristi“. Neabejojame,
kad draugas Venclova jau pasiskubino Sta
lino portrertus išskraidinti iš savo aparta-

mentų, taip, kaip mes jį „skraidinome“
1941 metais birželyje... O kaip gi dabar
bus su visa ta stalinine poezija? Parašyta
ir pasirašyta. Išeitis viena — skriskite
drauge Venclovai su firma „KirB“ pas
mus, o čia jau mes jums pagelbėsime už
Jūsų kvietimą mus grįžti per kelionių biu
rą „Michailovas ir Co“! Nesigailėsi.
* * *
Taip mane „poetiškai“ nuteikė draugas
Nikita, pareiškęs apie Staliną visam pa
sauliui’tai,, ką seniai, seniai visi žinojo, jog
dabar pradėjau atmintinai deklamuoti mū
sų garsenybių poeziją, sukurtą Stalino gar
bei ir šlovei. Štai, negaliu praleisti ir drau
go Kosto Korsako, Stalino premijos lau
reato, posmelių:

Gyvuok ir vesk į priekį —
Kovot mes Ta<u prisiekiam —
Tik Tu 'laimėt įgalini.
Didžioji Lenino ir Stalino
Partija!
* * *
Rytoj ji dar skaisčiau atrodys!
Didi mūs Partijos galia
Jai kelią pergalėn nurordė,
Pagimdė Lenino ją žodis
Ir veda Stalino valia.
Gi vargšelis Malenkovas, tėvo ir moky
tojo numatytas „vykdyti valią“ nelaimin
gai suklupo. Stipresnio draugo Chruščio
vo išspirtas iš sosto, pateko į elektromonte
rius. Kadangi jis atsargus, (kaip jo moky
tojas), vaikšto su saugikliais, tai ir tokioje
pavojingoje profesijoje dirbdamas, vis dar
nepadarė „kuršliuso“. Todėl nenuostabu,
kad Ltd. „K ir B“ atsiuntė jį į šį kraštą
„generalinei repeticijai“. Dabar jis ir
vaikšto visais tais takais ir takeliais, ku
riais balandžio 18-tąją vaikščioti pradės
abu firmos direktoriai. Anie, žinodami,
kad nieko bloga jam čia neatsitiks, vos
jam išvykus, patys iššovė užtaisytą pugačių, paskelbdami, kad Stalinas dar bai
sesnis žudikas, negu Nottinghill Gate
Christie, o Stalino pirmasis mokinys —
elektromonteris Malenkovas! Tokiu paskel
bimu lyg ir įspėjamas elektrotechnikas,
kad jis susiprastų ir, susipažinęs su aplin
kai, paprašytų dipuko teisių. Kalbama,
kad draugas Malenkovas labai buvo pri
slėgtas ir susijaudinęs, kai Londone vie
šėdamas sužinojo (iš anglų laikraščių!),
kad generalissimus Stalinas buvo žiaurus,
žudė žmones, žudė savo vienminčius drau
gus, nemokėjo orientuotis žemėlapyje, bu
vo bukaprotis, išsigimėlis, sadistas, išžu
dė 50.000 geriausių iš gerųjų raudonar
miečių karininkų, ir net maršalas Bulga
ninas, jo kviečiamas, nežinojęs, ar tai jau
paskutinis kartas... žodžiu, Malenkovui
visi baisūs Stalino darbai ir nusikaltimai
paaiškėjo atvykus Anglijon, besišildant
pavasario saulutėje, ramiajame ir visam
pasauliui žinomam Kew Gardene, kur jis
lesino atsivežtais kukurūzais laukines an
teles, stebėjosi jų nebaikštumu, o mielieji

šeimininkai stebėjosi ir džiaugėsi jo sielos
kilnumu, širdies švelnumu, gėlelių pamė
gimu. Ką dabar padarys elektromonteris
— sunku pasakyti. Žymiai būtų lengviau
pasakyti, ką padarytų, pvz. Beria, kai
Anglijon išvyktų Kir B, o jis liktų Krem
liuje. Galiu „betinti“, kad Beria pasaky
tų, tą patį apie Nikitą ir jo kolegą, ką Ni
kita pasakė apie Staliną. Ir, sakykite, ar
jis neturėtų racijos?... Na, bet vis vien
ateis diena, kad ir apie juos kas nors pa
sakys, ir paveikslai bus išmetami su tuo
pačiu džiaugsmu, kokį dabar pergyvena
tią, kurie laužus užkuria iš Stalino portre
tų! Thank you, šį kartą priklauso draugui
Nikitai!
* * *

Tris dienas bėgiojau po visas sovietines
įstaigas Londone, norėdamas prisistatyti
ponui (dabar nebegalima sakyti „drau
gas“: taip tik kapitalistai viens kitą vadi
na) Malenkovui ir įteikti jam įrodymus,
pagal kuriuos turėčiau gauti Stalino ordi
ną už tai, kad aš sakiau ir rašiau jau nuo
pat mūsų „pažinties“, jog Stalinas — žmog
žudys, sabotažninkas, kenkėj aš. Ir iš tikrų
jų, reikia mums išsiaiškinti .kokioje mes
dabar esame padėtyje? Buvome liaudies
priešai, nes nesutikome su Stalino linija,
su kuria sutiko „prezidentas“ Paleckis,
Stalino laureatas Jonas Šimkus, Gedvilą,
(skelbiama, kad jis pirmas apalpęs, kai
Chruščiovas „slaptame“ posėdyje paskai
tė apie Staliną), Venclova, Guzevičius ir
visi kiti, parvežę Stalino saulę iš Krem
liaus, o Sibiran išvežė savo tėvus ir bro
lius. Kurie gi dabar būsime „liaudies prie
šai“? Jie, Stalino talkininkai ir bendradar
biai, ar mes? Kaip gerai, kad tas ponas
Chruščiovas tuoj po Atvelykio čia atva
žiuos. Gal išaiškins? Bijau tik, kad iki šio
laiko jis nesusigundytų užimti ir mauzolėjuje Stalino vietą. Juk ir Leninui vienam
nei šis, nei tas. Tiesą pasakius, negaliu
jokiu būdu priprasti prie tos minties^ kad
ne aš, bet mano draugas Paleckis dabar
liaudies priešas, pagal vyriausiojo kom
partijos sekretoriaus pareiškimą, padarytą
viešai ir oficialiai. Bet ir vėl nesuvedu: o
kaip su pačiu Nikita? —'Na, vyručiai, bez
vodki nierozbirioš!...
Dabar ir aš tikiu, kad Kaune užtvanką
tai tikrai pastatys: grūzo užteks vien iš
Stalino paminklų ir biustų. Reikia tikėtis,
kad Lietuvoje ir laiškams popierio atsiras^
kai Petrašiūnų fabrikas permals paveiks
lus, knygas, albumus, atspausdintus ken
kėjo garbei. Antradienį buvau užbėgęs į
londoniškį sovietinį knygyną, bet ten jau
nebegavau Stalino paveikslo ir už du do
lerius. Laimė, kad Coventryje turiu pažįs
tamą lietuvį, sekretoriaujantį vietos kom
partijai. Jis gal dar turės... O jų reikės,

kai statysime sutikimo vartus Mr. Chruš
čiovui ir Bulganinui, įvažiuojant į Londo
ną...

KNYGOS PAVASARIUI
J. Jankus „Senas Kareivis Matatutis“
—15 šil., Glauda — „Raidžių Pasėliai“ —
22 šil., Iličius — „Cezaris“ 3 tomai —35
šil., Šlapelis — „J. Pautienius“ — 36 šil,
8 penai, Augustino — „Lietuvos Vaizdų
Albumas“.
Prašoma atsilyginti už Liet. Enciklopedi
jos VII tomą!
Rašyti: D. Daunoraitė, 49, Thornton Av.
London, W.4.

Ubagui atima lazdą
Sodybiniai sklypeliai, svarbiausias „sukolektyvintų“ Lietuvos žemdirbių pragy
venimo šaltinis, rengiamasi paversti bota
gu, verčiančiu žmones daugiau dirbti ko
lūkių laukuose.
Pagal kovo 9 d. paskelbtą Maskvos de
kretą, taikomą ir Lietuvai, nuo šiol kolū
kių narių susirinkimai turės patys nusta
tyti paskiroms šeimoms naudotis duodamų
sklypų dydįi Ligi šiol tas dydis buvo nu
statytas remintis standartiniu kolūkių sta
tutu (Lietuvoje — 0.6 ha). Nuo šiol skly
pų dydis turės būti kaitaliojamas pagal
tai, ar visi darbingi šeimos nariai dirba
kolūkyje ir ar jie atlieka nustatytą darba
dienių minimumą. Sklypų didinti augščiau
dabartinės normos nebus galima, o ben
dras visų sklypų plotas turės būti mažina
mas, nuo jų atliekamą žemę skiriant į
bendruosius kolūkio laukus.
Privačiai laikomų gyvulių skaičius irgi
turės mažėti. Vietoj prieš porą metų pa
brėžto raginimo, kad kiekviena šeima sa
vo sodybiniame sklype stengtųsi išlaikyti
bent po vieną ar net po dvi karves, dabar
nurodoma, kad privatūs sklypeliai turi
likti palaipsniui mažėjančios pagalbinės
reikšmės daržais, naudojamais tik išsiau
ginti šviežių daržovių, uogų bei vaisių šei
mos reikalams.
Bendrųjų kolūkinių karvių skaičius Lie
tuvoje vis dar mažesnis kaip privačiai laiJIEŠKOMAS JUOZAS
MARGEVIČIUS
J. Margevičius, kilęs iš Virbalio, gyve
nęs ir tėvui parašęs laišką 1947 m. iš Vo
kietijos, Mark 54 Borghorst Ostengort, 54
Kreistein, Westfalen, prašomas atsiliepti,
arba apie jį turį žinių prašomi parašyti
šiuo adresu: Mrs. M. Švelnis, 26 Cuthill
Terr. Stoneyburn by Bothgote, West Lo
thian, Scotland.

Inteligentei moteriai (gali būti su vai
ku) ar merginai, patogiomis sąlygomis, iš
nuomojamas kambarys. Teirautis sekma
dieniais bet kuriuo metu, 3a, Chambord
Street, London E.2. (second floor).

komųjų, nors ir retai kuri šeima turi dau
giau kaip po vieną karvę. Bet naujuoju
parėdymu sklypų ir ganyklų naudojimas
raginarnas taip sutvarkyti, kad privatinėj
nuosavybėj karvę išlaikyti bus jau sunku.
Ar tai padidins karvių skaičių kolūkių
tvartuose, dabar galima tik spėlioti.
Dekretas pabrėžia suteikią kolūkių na- ,
rių susirinkimams daugiau svarankumo,
pavesdamas jiems patiems savo įstatus
pakeisti, atsižvelgiant vietos sąlygų. Ta
čiau pakeitimai (nukrypimai nuo standar
tinių nuostatų) turi būti daromi tik de
krete nurodytąja prasme, be to, jie įgys ga
lios tik įregistruoti atitinkamų rajonų kcę
mitetuose.
’
Dekretas dar nurodo,, kaip kolūkių su
sirinkimai turi pertvarkyti atlyginimo iš- !
mokėjimą ir kuo vadovaujantis nustatyti
privalomą darbadienių minimumą.
AUKSO VERSIS
(Atkelta iš psl. 1)
venime buvo skaitęs tik vieną jo profesijai J
ne būtinai reikalingą knygą. Ir tai tik ser- 1
gančiam sūnui prašant prie lovos ką nors |
garsiai paskaityti. Iš tokio žmonių tipo la- Į
bai daug ko ir negalima reikalauti.
Taip pat, atrodo, nebūtų tikslu nurodinė- |
ti kam reiktų aukoti ar neaukoti ir iš viso I
kaip su savo uždirbtais pinigais pasielgti. J
Tai yra kiekvieno asmeniškas reikalas. Ta- fl
čiau vis dėlto kiekvienas sąmoningas tautie
tis, jeigu jis nori išlikti tikras lietuvis ir su
laukti savo tėvynės išlaisvinimo, turėtų nors
mažą dalelę savo uždarbio atidėti tautišku
mo išlaikymui (spauda, organizacijos, mo
kyklos) ir tėvynės išlaisvinimui (laisvinimo ,
organizacijos). Sarmata būtų šioje vietoje g
net ir minėti, kokių argumentų kartais pra-s
sigalvoja jauni ir gerai uždirbą vyrai patei- /
sinti savo nenorą užsimokėti nario mokestį
—6 penus per savaitę. Todėl nežiūrint, kaip į
kiekvienas savo asmeniškus reikalus betvar
kytų, atsižvelgiant į mūsų ypatingas sąly
gas bei uždavinius, turėtų kiekvienas, Evan
gelijos žodžiais betariant, skirti kas Dievo
.. Dievui ir kas ciecoriaus .. ciecoriui,
J. Lūia.

SIUNTINIAI I VISUS KRAŠTUS
Angliški 100% vilnos audiniai vyriškiems ir
moteriškiems drabužiams, paltams ir kt.
Įvairiausios rūšies maistas. Vaistai.

Visi sovietų valdžios muitai užmokami čia.
Siuntinių gavėjams nereikia nieko primokėti.

HASKOBA
LTD.
HOGARTH RD., LONDON, S.W.5. (prieš Earls Court stotį) TEL.: FRE 7888-9.

IMS

VAISTUS Į VISUS KRAŠTUS
su pilna garantija išsiunčia
Mgr. L. Oliva APTEKA LTD., Mgr. B. Dalski
(The Brompton Pharmacy)
68 FULHAM RD., SOUTH KENSINGTON, LONDON S.W.3, TEL. KEN 7410
Žinovų aptarnavimas, žemiausios eksportinės kainos, gavimo patvirtinamas.
Vaistinė atdara kasdien iki 8 vai. vak. (ketvirtadieniais iki 1 v.d.)

Drabužius,
Avalynę,
Medžiagas,
Maistą ir
Kitas prekes
*CHOO*

SIUNTINIAI Į VISUS KRAŠTUS

IŠSIUNČIAME SU UŽTIKRINTU PRISTATYMU
AR PINIGŲ GRĄŽINIMU

Muito mokestį siuntinėlių į USSR sutvarkome Londone.
Siuntinėlio gavėjas nemoka jokių mokesčių.
Mūsų eksportinės kainos su muito ir persiuntimo išlaidom
Reikalaukite smulkesnių kainaraščių.

LAMPERT & POLIMEX
45, Cromwell Road, London S.W.7.

CO

Per paskutinius 10 metų daug tūkstančių musų klijėntų siuntė pakietėlius
vo šeimoms į Kontinentą, per Wintrex & Co. Ltd.
Mes užtikriname siuntinių pristatymą, arba grąžiname įmokėtus pinigus.
Žemiau išvardintų prekių rūšį mes išsiunčiame į užsienį, kai tik gauname UŽ
sakymus, gi juos gavę tuoj pat išsiunčiame kainaraščius.
Siuntinėlyje negali būti daugiau kaip 12 įvairių skirtingų rūšių ir jo svoris
turi neviršyti 19 svarų. Muitas apmokamas Londone.
MES SIŪLOME

VYRAMS: batus ir pusbačius, wellingtonus, sandalius, odos ir gumos padais; me
džiagos vyr. kostiumams ir paltams, marškinius, pižamas, apatin. baltinius, kojines,
megztinius, neperšlampamos medžiagos švarkai (kailio pamušalas) gatavus drabu
žius, pirštines, nosines, kaklaraiščius.
MOTERIMS: batelius ir batus, wellingtonus, šliures, kaliošus, botus (kailio vidus),
kojines: nailono, vilnos ir šilko. Medžiagas moterš. kostiumams ir paltams, lengvas
vilnos ir šilko medžiagas suknelėms, kailio pirštines, skareles, bliuskutes, sijonus,
naktin, marškinius, baltinius, neperšlampamus apsiaustus ir gatavus drabužius.
VAIKAMS: batus, apatinukus, megztines ir gatavus drabužius.
NAMAMS: įvairių rūšių anklodes, vilnones ir vatos, lino medžiagos, šiltos skaros,
paklodės, lovų užtiesalai, impilai, rankšluosčiai, staldengtės ir užuolaidos.
MAISTAS: rūkyti lašiniai, kava, arbata, kakao, šokoladas, ryžiai, cukrus, džiovinti
vaisiai, mėsa dėžutėse, aliejus.
VAISTAI: įvairių rūšių prieš T.B., reumatizmą, anemiją ir kit.
ĮVAIRIOS PREKĖS: skalbimo ir prausimo muilas, skutimuisi peiliukai, D.D.T., žirk
lės, skustuvai, pincetai ir kit.
PASITEIRAVIMUS PRAŠOMA SIŲSTI

WINTREX AND CO. LTD.
51, Brompton Road,
KNIGHTSBRIDGE,
LONDON, S.W.3. Tel. KNI 1394
Visos informacijos nemokamai. Į pasiteiravimus atsakoma tuoj pat.

EUROPOS LIETUVIS — THE LITHUANIAN WEEKLY. Redaguoja Br. Daunoras. Redakcijos ir Administracijos adresas: 1/2, Ladbroke Gardens, London, W.ll. Tel. PAR 2470. Redakcija rankraščius taiso ir
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