
Mes irgi esame „herojai“ — mes visi, kurie, susikimšę mažuose kambarėliuose, čiulpiame arbūzo sėklas ir gulime kaip šiukšlės. —Karoly JobbagyIstorijos eigoje atskiros tautos pasireiškia arba kaip lemiamosios jėgos, arba kaip kankinės, kurioms tenka iškęsti savo istorini likimą. Istorija, kaip sako M. Picard, „gyvena dviem kryptim: į dienos pusę, į matomumą, pastebimumą, bet taip pat ir tamsos link, i nematomumą ir tylą“. Tačiau tautos pasireiškimas istorijoje tik kan kinės vaidmenyje, neturint teisės lemiamai dalyvauti istorijos eigoje, šitas pasmerkimas tylėti turi taip pat istorinio didingumo. Tylinti tauta kentėjimo valandą kartais turi gal net pačią didžiausią savo istorijoj galimybę — dvasinę galimybę. Tai jos dvasinio bandymo valanda. Šio bandymo metu ji parodo savo ištvermę, savo subren dimą, ištikimybę savo idealams, parodo sa vo dvasios jėgą. Būtų klaidinga didybę ma tuoti jos užkariautąisiais plotais. Kenčianti tauta gali savo dvasios jėga pasirodyti esanti didesnė už jos likimą nulėmusias tautas. Vincas Kudirka savajame „Ne tas yra didis“ yra palikęs mums tikrojo didingumo aptarimą. Ir žydų filosofo Martin Bu ber žodis, ištartas užsimenant-vokiečių padarytąsias žydų tautai skriaudas, liudija, kad žmoniškumas gali būti didingesnis tiž skriaudžiamąją jėgą:„Mano širdis, pažįstan ti žmogaus silpnybę, nesutinka pasmerkti savo artimo vien už tai, kad jis buvo per silpnas tapti kankiniu“.„...per silpnas tapti kankiniu...“ Tauta turi sutelkti daug jėgų parodyti dideliam herojiškumui, norėdama iškęsti istoriją ir išlikti savimi. Ir jeigu ji tą bandymo valandą pabūgsta ir atsisako savų siekimų — ji pati paneigia save ir nulemia savo likimą. Tuo būdu toji tylos valanda tautos gyvenime turi taip pat istorinės reikšmės. Tarp tolimos laisvės vilčių ar visiškos rezignacijos, tarp prisitaikymo ar rezistencijos bręsta tautos sąmonė, kuriasi tautos žodis, kurį ji ištars, kai ateis laisvės akimirka. Čia, šitoje tyloje, šito brendimo me tu, jau formuojasi busimoji istorija. Juk istorija, prieš pasirodydama tarptautinėje arenoje, yra didele dalimi jau nulemiama pavienio žmogaus sąmonėje. Viskas, kas žmogaus sąmonėje palieka žymę, ar tai bū tų išgyvenimas, ar pašnekesys, viskas ją formuoja ir lemia jos busimąjį apsisprendimą. Istorija, kaip savo Martin Buber, bus nulemta ne vien tik šiandien gyvenan čių, bet ir „šiandien bręstančių ir netgi tų. kurie šiandien dar tėra vaikai“. Todėl kiekvieną akimirką, net ir šios istorinės ty los valandą, tauta lemia savo likimą.Tačiau pavergėjai bando sutrukdyti šitą istorinio susikaupimo, brendimo ir tylos valandą, jie stengiasi ją sunaikinti priverstinių demonstracijų ir švenčių triukšmu. Liūdesio valandą tauta yra verčiama dainuoti ir šokti. Ji verčiama pati suklastoti savo būtį. Jai suteikiama tik fiktyvios egzistencijos galimybė: gyventi, bet ne savitą gyvenimą, kalbėti, bet ne savo tiesą, ne sa-bet svetimą žodį. Ji atlieka tik savotišką kalbanSios lėlės vaidmenį. Jai leidžiama „vaidinti save“ dekadose ir suvažiavimuose, kur ji dalyvauja tarp kitų tokių pat lėlių vykstančiuose fiktyviuose pašnekesiuose dažniausiai su jau iš anksto žinomais tekstais. Tautai neleidžiama būti savimi, neleidžiama net tylėti, nes ir šių dienų .galingieji“ bijo, kad tyloje gali jau bręsti sąmokslas, kad „tautos tylėjimas“, kaip jau sakė romėnai, „tai įspėjimas valdovui“.Bet kaip atskiras žmogus, taip ir tauta negali gyventi be tikro pašnekesio, be tikro bendravimo. Kaip žmogiškoji būtis tarpsta ir įsiprasmina tik esminiame dialo ge su kitu žmogumi, taip ir tauta pasireiš kia ir randa savo būties patvirtinimą tik laisvame santykyje su kitom tautom, šitame kūrybiškai prasmingame tautų pašnekę syje ir turėtų būti istorijos esmė. Tautai, kurią engiančios jėgos yra pasmerkusios gyventi tik melu, gyventi tiktai netikrą ir nesavą būtį, gresia lėta dvasinio letargo mirtis. Kaip pavienis žmogus, atskirtas nuo bendruomenės, negali realizuoti savojo „aš“, negali pasireikšti kaip sąmoningas, pagal savo sąžinę ir apsisprendimą kuriąs ir veikiąs asmuo ir tęsia tik savo vegetaty- vią — fizinę būtį, taip ir tauta, netekusi laisvės, negalėdama savitai pasireikšti laisvų tautų bendruomenėje nei kurti savų ver lybių ir savų bendruomeninio gyvenimo formų, jeigu neįstengia kovoti prieš beviltiškumą, yra grasoma dvasinio sunyki-
PAGEEBTAS DOC. VLADAS KVYKLYSDocentui VI. Kvykliui, jo 50 metų amžiaus sukakties proga, balandžio 7 d. buvo suteiktas nusipelnusio gydytojo titulas. Jis yra epidemiologijos ir higienos instituto direktorius. Sveikatos minįstras Dirsė paskelbė titulo suteikimo aktą. Sveikintojų tarpe buvo profesoriai Girdzijauskas ir opauskas, ilgesnę nuopelnų išskaičiavimo kalbą pasakė medicinos mokslų kandidatas Jurgelionis. ,TNA.

Adomas Germanavičiusmo. Ne priespauda, bet beviltiškumas ir nusiminimas atneša tautoms mirtį. Nors tauta iš praeities semiasi savo jėgas ir kuria savo sąmonę, bet gyventi ji gali tik žvelgdama į ateitį, tik tikėdama, kad istorija jai vėl suteiks laisvės galimybę.Tauta, kaip ir žmogus, turi dvigubą prigimtį: ji yra ir tikrovė ir idėja. Bet tai tokia tikrovė, kuri žlunga idėjai mirus. Idėjos, kaip sakoma, nemiršta, bet — kaip ir visų nemirtingųjų — užmiršimas, žmogišku matu matuojant, yra jų mirtis. Jos išlieka tik kaip negyvas žodis. Ir tik kai jos vėl tampa žmogaus siekimų tikslu, kai žmo gaus gyvenimas vėl paskiriamas jų tarnybai, jų realizavimui, jos vėl atgyja ir gali tapti tikrove. Tautos, kaip ir žmogaus, esmiškas gyvastingumas pasireiškia ne faktiškame buvime, bet galimybėje realizuotis istorinės ateities perspektyvoje. Tautoje žmogus peržengia savo individualumą, savo pavienės būties ribotumą: čia jam atsiskleidžia naujas kūrybinis horizontas, kuriame jis reiškiasi jau kaip toliau negu pavienio žmogaus gyvenimas siekiančios kūrybos talkininkas. Tautoje atsiveria lyg ir didesnė žmogaus būties galimybė, bet ji tik tol išlieka prasminga, kol dar galima tikėti į tautos ateitį. Tauta yra gyva istorinės ateities viltimi. Atimti tautai savitos ateities perspektyvą — tai reikštų atimti jos dvasinės egzistencijos galimybę. Tai labai gerai žino tautų pavergėjai, todėl jie stengiąs! paneigti kitokią negu jų „leistą“ istorinės ateities galimybę. Nuo pat mažens skiepijama tik viena istorijos samprata, nusakanti istorijos vyksmo nepakeičiamumą ir jos'vienintelę, į „proletariato pergalę“ vedančią kryptį, ir tik viena materialis tinė pasaulėžiūra, neigianti žmogaus dvasiškumą ir tuo pačiu religijos prasmę, yra bandymas visiškai pavergti žmogų, atimant jo transcendencijos galimybę „Lengviausia juk įbauginti tą, kuris tiki, kad, sunaikinus jo žemišką povyzą ,jau bus su juo viskas baigta“. Tai todėl stengiamasi sunaikinti visas dvasines atsparos galimybes, „kad neliktų nei vienos tvirtovės, kur žmogus galėtų jaustis nepasiekiamas ir todėl be baimės“ (Ernst Juenger). Pavergėjų siekiamasis tikslas nėra vien nuosavybės atėmimas, bet atėmimas ir jo dvasinio
P Seįitiįiifos
JUGOSLAVAI NE VISADOS REMS 
RUSUSJugoslavijos užs. reikalų min, Popovįč savo komunistų partijos suvažiavimui pareiškė, kad jo vyriausybė nepažada visados remti sovietų politikos. Rems tik tuos rusų veiksmus, kurie bus pačių jugoslavų nutarta remti.
ŠVEDAI RINKS PARLAMENTĄSusijungus kitoms partijoms, Švedijos parlamente nepraėjo naujasis socialdemokratinės vyriausybės siūlytasis pensijų įstatymas, dėl to vyriausybė paprašė karalių paleisti parlamentą, ir bus skelbiami nauji rinkimai.,Dėl pensijų įstatymo buvo kiek anksčiau atsiklausta gyventojų, ir socialdemokratų siūlymas buvo surinkęs daugiau balsų negu kurios nors kitos partijos.
NAUJI PASIŪLYMAIRusai pasiūlė į paruošiamuosius pasitari mus viršūnių konferencijai pakviesti dar Lenkijos ir Čekoslovakijos atstovus. Tokį pasiūlymą raštu sovietų užs. reik. min. Gro myko įteikė amerikiečių, britų ir prancūzų ambasadoriams Maskvoje.
AMERIKIEČIŲ REIKALAVIMASUžsipulti rusų dėl to, kad, girdi, atominėmis bombomis vežini amerikiečių lėktuvai skraido artyn į Rusiją, amerikiečiai da bar kvečia saugumo tarybą ir prašo ją pri tarti, kad būtų leista žvalgyti antarktikos sritį, kaip priemonę prieš galimą netikėtą užpuolimą.
REIKALAUJA KALBĖTIS SU VISAISVakariečiai įteikė sovietams bendrą notą, kad paruošiamuosiuose pasitarimuose dėl viršūnų konferencijos su jų atstovais būtų tariamasi iš karto su visais, o ne su kiekvienu atskirai, kaip buvo bandyta ligi šiol.
NAUJAS NESUSIPRATIMAS TARP 
SOVIETŲ IR JUGOSLAVŲJugoslavų komunistų partija turėjo savo suvažiavimą, kurio metu, be kita ko, viceprezidentas Rankovic sakė kalbą ir joje at sikirto rusams už jų pastangas suskaldyti jugoslavų komunistus. Kadangi kalbos tekstas buvo- išdalytas iš anksto, rusų ir satelitinių kraštų delegatai jos metu neatėjo, iš anksto pranešę, kad eisią pasivaikščioti. Buvo tik lenkų ambasadorius, atstovavęs savo krašto komunistų partijai.

turto, iš viso jo dvasinio gyvenimo galimybės. Tai žmogaus sumaterialinimas, pavertimas tik įrankiu, tik funkcija. Tai planingas nihilizmo vykdymas, sąmoninga produkcija „mirusių sielų“-, kurios teturi tik skaičiaus reikšmę.Ši prievarta, kad žmogus dėl duonos, vien dėl galimybės išlikti gyvu pats paneig tų save, kad pasitenkintų tik pačia menkiausia savo būties galimybe, arba propagandinėm fikcijom, kuriom bandoma pakeisti tikrąsias vertybes, šis gyvenimas siauruose „tik čia, tik dabar ir tik taip“ rėmuose yra gal pats sunkiausias žmogaus bandymas, ypač kai nematyti jokių kitokios ateities ženklų. (Vengrijos įvykiai, tiesa, pradžiugino vakariečius, bet tų įvykių nelemta pabaiga galėjo už „uždangos“ sukelti tik dar didesnį beviltiškumą). O tačiau mes žinome, kad šis engiamas žmogus dar nekapituliavo, dar tebekovoja. Bet tai tyli kova. Šitos kovos herojus — tai tylos herojus, tai ištvermės herojus, kuris tylėdamas iškenčia savo kasdienybę, savo darbą, savo laisvės stoką. Jis kovoja gindamas savo, o kartu ir tautos dvasinę nuosavybę, dvasinį turtą, o tai šalia laisvės, teisingumo ir žmoniškumo idėjų, šalia tikėjimo ir tėvynės meilės ir grožio ir gėrio idealai. Tai turtas, kurio viešai išsižadėti jis gali būti priverstas, bet savyje likti jam ištikimu, išsaugoti jį, pasidalyti juo tarp draugų, šeimoje ir perduoti jį busimosioms kartoms. Šis tylus kovotojas yra tautos dva sinės gyvasties saugotojas ir tikrasis jos likimo nešėjas. Prieš jį, jeigu jis netampa beviltiškumo auka ir sugeba savyje sukurti dvasios tvirtovę, prieš jį tironija yra bejėgė. Ji gali pavergti žmogaus kūną, jo dar bo jėgą, priversti jį viešumoje išpažinti vie nokią ar kitokią „tiesą“ ar apkaltinti save, nes viešuma dar yra jos galioje, bet žmogus savyje — jau ne. Šis tylus kovotojas kovoja vienišas, pasikliaudamas tiktai savo jėga, gal būt, net niekieno nežinomas, nuolatos grasomas netikrumo, nežinodamas, ar dar daug turi bendraminčių draugų, gal net nesitikėdamas pats išgyventi tą akimirką, kada istorija patvirtins jo apsisprendimo teisingumą. Tai dvasinės ištikimybės herojus, tai tautos gyvasis „nežinomasis kareivis“. Ir tai yra šalia savanorio, šalia partizano gal pats didžiausias tylinčios tautos herojus.
DIENOS ~|
RUSŲ BANDYMAI KALTIPer paskutiniąsias dvi savaites nuo rusų bandytųjų bombų pasaulyje padidėjo radio aktyvumas kai kur net 10 kartų daugiau, negu normaliai būna.
GINČAS DĖL TURTOVokiečių profesinės sąjungos ir socialdemokratų partija pasiryžusios rūpintis, kad vyriausybė neperduotų į privačias rankas bilijonus markių vertų turtų, kurie po karo buvo konfiskuoti iš nacių ir ligi šiol tvarkomi valstybės.
KANADOJE NEDARBAS DIDĖJAKandoje šiuo metu yra 590 000 bedarbių. Vien per kovo mėnesį bedarbių skaičius pa didėjo 35.000.
GINČAS DĖL ŽUVIESRusija, vis labiau įsistiprindama Tol. Rytuose, drausdama arčiau jos valdomų krantų priplaukti žvejams, ypač nemažų rū pėsčių kelia japonams. Dabar bandoma ginčijamus žvejybos klausimus išspręsti su sitarimu. Pagal naują susitarimą japonai sustabdys žvejybą Ochotsko jūroje.
SUKILIMAS PASIBAIGĖ VIDUTINIŠKAISumatroje pradėtasis sukilimas prieš In donezijos vyriausybę pasibaigė vidutiniškai. Vyriausybė laimėjo prieš antikomunis tus, bet vyriausybėje nevisi žmonės yra ko munistai ar prokomunistai.
DALYSIS ŽINIOMISPrez. Eisenhoweris pareiškė, kad D. Britanija, nors moka pasigaminti vandenilinę bombą, dar vis nežino, kaip sumažinti jos radioaktyviuosius kritulius. Amerika pasiryžusi patalkinti tiek jai, tiek ir kitiems sąjunginiams kraštams, nes tikima, kad rusai tokius dalykus jau moka.
SPAAKAS PRIEŠ SOVIETŲ 
PASTANGASAtlanto Pakto gener. sekretorius Spaa- kas pareiškė, kad Vokietiją reikia labai ge rai apginkluoti, nes ji bus vertingas sąjungininkas, o mintis įsteigti Vakarų Europoje demilitarizuotą zoną atmestina vien dėl to, kad tai gali susilpninti Vakarų kraštų sąjungą. .
BANDO SUDARYTI VYRIAUSYBĘDažnomis vyriausybės krizėmis besireiškianti Prancūzija vėl nuvertė vyriausybę, ir dabar eilė asmenų vienas po kito bando sudaryti naują.

(Elta) Nėra abejonės, kad vadinama Kaliningrado sritis yra svarbi sovietų karinė bazė, į kurios gilumą jokių pašalinių lankytojų neįsileidžiama.Skandinavijos turistų biurai ką tik dabar vėl kreipėsi į sovietų „Inturįstą“, norėdami gauti leidimą skandinavų turistų grupėms savo kelionėse Pabaltijo kraštuose užsukti ir į Karaliaučiaus sritis. Bet sovietų įstaigos atsisakė duoti leidimą tokioms kelionėms. Sovietai taip atsisakinėja jau eilę metų. Kiek kartų skandinavų ir
PASIGYRĖ VELYKOMISUžsienio lietuviams Vilniaus radijas pranešė, kad „kaip ir anksčiau, taip ir šįmet Velykos visose Lietuvos bažnyčiose praėjo iškilmingai, dalyvaujant nemažam skaičiui tikinčiųjų“. Pamaldas laikiusius vyskupus J. Steponavičių, P. Maželį ir kan. J. Steponavičių paminėjo pilnais jų oficialiais titulais, lygiai kaip pilnais titulais nurodė ir bažnyčių vardus, kuriose jie pamaldas laikė, išskyrus tai, kad šventųjų vardais vadinamas bažnyčias vadino tik vardais, pzv., Rapolo — ne Šv. Rapolo bažnyčia.Pranešimas buvo baigtas priekaištu, anot kurio „Tai dar kartą įrodo, kaip yra bergždi užsienyje savo lizdus susisukusių lietuvių tautos neprietelių buržuazinių naciona

Ten, kur Nemunas banguojaTarybinės spaudos ištraukos, kurios aiškios ir be aiškinimų.Oi nelaimė, ką aš matau — Širdį ver kaip yla:Numylėto j mano vietoj Gyvena barzdyla.
A. Vienažindys

KIAUŠINIO STEBUKLAIVieną dieną nežinia iš kur atvyko į Ka- mariškį žmogelis. Kiekvieną, kas pamatė jį einantį, šiurpas krestelėjo: žmogus kabliu sulinkęs, veidą iš skausmo perkreipęs. Ne vienas pasisiūlė greitąją pagalbą nepažįstamajam iškviesti. Bet šis, gaudydamas orą, prieštaravo.— Aš čia einu, kur geriausias daktaras gyvena.— Čia jokio daktaro nėra, — nustebę atsakinėjo praeiviai. — Mūsų kaime yra tik veterinarijos sanitaras.— Tas pats, tas pats, oi, oi, — ir žmogus lingavo toliau.Po valandėlės iš sanitaro kiemo išėjo žva lūs žmogelis. Aplankė jis ir kai kuriuos „daktaro“ kaimynus.— Ot galvą žmogus turi, — kalbėjo nepažįstamasis, — Tikras stebuklas. Kiek gydytojų apvažinėjau, niekas neišgydė. O šis kaip ranka nuėmė. Tikras stebukladaris.Gera šlovė už krosnies neguli. Greit garsas apie „stebukladarį“ iš Kamariškio pasklido toli už Obelių rajono ribų. Ir ėmė plaukti pas „daktarą“ šeršniovą pėsti ir važiuoti, ir ėmė pūstis nuo šiugždančių banknotų „stebukladario“ kišenės.O šeršniovas neretai pademonstruoja savo pacientams „mirštančiojo“ atgaivinimą. Primoko kokį naują toli gyvenantį pažįstamą suvaidinti mirštantį ir pasikviečia. Šis atvažiuoja vos gyvas, gauna iš „daktaro“ solidų honorarą ir keliauja patenkintas.— Pranyk! Nors į žemę įlįsk, bet Obelių rajone daugiau nesirodyk, — įsako „artistui“ geradaris. Stebuklas įvyko, tau aš už ji atlyginau, o dabar netrukdyk...šeršniovas neseniai nusipirko antrą švirkštą ir išmokė žmoną badyti juo minkš tas vietas. Vienas, mat, neapsidirba. Tikras mokslų žvaigždės autoriteto patvirtinimas ir pripažinimas buvo „Tautų vienybės“ tarybinio ūkio inžinieriaus Nemanio ir apylinkės tarybos vykdomojo komiteto pirmininko Kuzminovo apsilankymas. Abu jie atėjo ne smalsumo vedami, bet reikalo spi riami: pirmąjį „kamavo“ skrandžio liga, antrasis irgi negalavo. Na, o po to, jei kas ir abejojo, „stebuklų“ galia, nebesusilaikė — prieš apylinkės pirmininką nepatogu buvo.Aleksandravėlės medicininio punkto felčerė Karvelytė labai nustebo, kai pamatė, jog apylinkėje padaugėjo ligonių. Ir, tik išgirdusi apie „stebukladarį“, suprato, kodėl. Ji. mat, stebuklų daryti nemokėjo, bet gydė taip, kaip ją mokė mokykloje. Ir Karvelytė ryžosi sugėdinti apsišaukėlį.— Kolege! Perimkite patyrimą! — nedavęs jai nė prasižioti, pasiūlė šeršniovas. — Tamsūs žmonės kalba, kad ąš darąs stebuk lūs. Netikėkite! Jei ir padarė stebuklą, tai mano bičiulis. Tai jis išrado šį nuostabų preparatą, gydantį visas ligas. Netrukus jį naudos viso pasaulio medicinos vyrai. Bet kol kas mano bičiulio išradimas medicinos ir kiaušinių mokslo srityje nepripažintas. Todėl jis draugiškai pasiūlė man pritaikyti 

kitų šalių turistų biurai paprašydavo tokį leidimą, tiek kartų sovietai atsakydavo: „Dar negalima“. Spėjama, kad tokie leidimai tol nebus duodami, kol tik sovietai bus Karaliaučiaus srityje. Jie toje srityje mato mai turi tokias karines paslaptis, kurias nenori niekam rodyti. Dėl tos priežasties ir traukiniai tarp Įsručio ir Virbalio neleidžiami, nors tai motyvuojama „techniški mis“ priežastimis.Neleidžia svetimų turistų nė į Lietuvą. Leidžia tik į Rygą, Taliną ir Leningradą. Sovietai, matyt, turi ką slėpti.
listų svaičiojimai apie tariamą religijos laisvės nebuvimą tarybų Lietuvoje“, Tuo ir buvo pasirodyta ,koks to pranešimo tiks las...Tačiau pranešime nieko nebuvo užsiminta apie pamaldas nei Vilkaviškio, nei Kaišiadorių vyskupijoje, nei kur pamaldas lai kė neseniai į Kaišiadoris neįsileistas vysk. Matulionis arba jo pavaduotojas naujasis vyskupas Slatkevičius.Kad Velykos Lietuvoje kiek tik galima iškilmingai švenčiamos ne tik visose dar ne uždarytose bažnyčiose, bet ir beveik visose šeimose, užsieniuose yra žinoma iš patikimesnių šaltinių, negu Vilniaus radijas. (LNA) 

jį praktikoje. Prašau, štai receptas: papras tas vištos kiaušinis, šviežias ir, pabrėžiu, apvaisintas, sumaišomas su ricinos skiediniu. Padarei injekciją — ir visos ligos išgaruoja.Pritrenkta Karvelytė naują preparatą išbandyti nepanoro. Juk ji mokydamasi nieko apie tokį gydymą negirdėjo. Atsisveikin dama, ji palinkėjo „kiaušinio ampulės“ savininkui geros kloties ir vėl kamavosi su Ii goniais.Tyliai kankinosi ir rajoninės ligoninės darbuotojai, nors Grigorijus šeršniovas jau senokai jų pašonėje nuodija žmones. Pacientai, taip ir neišsigydę „kiaušinio ampulėmis“, dar labiau susirgę ėmė plūsti iš visų rajono kraštų.— Tavo liga įsisenėjusi, todėl „kiaušinio ampulės“ negelbsti, — ramina šeršniovas nusiminusį pacientą. —'■ Tau reikia kitų vaistų. — Ir. ištiesęs drumzlino skysčio bon ką, moko: — Šiame tirpale ištirpinta 25 adatos. Patrinsi juo skaudamą vietą — ir pasveiksi. Tai — patikrinta. O jei nenori— išmesiu per duris. Tai irgi geras vaistas... Spręsk pats mirti ar gyventi. Kad kiaušinis tau nepadeda, aš nekaltas.Paprastai iš vištos kiaušinio išsirita viščiukas. Ir tai jau seniai nelaikonfa stebuklu. Kamariškyje, kaip matome, iš vargšo kiaušinio išsirito turtuolis šeršniovas. Išritino jis iš jo ir naujus baldus, radijo imtuvą, motociklą. Dabar lengvatikiai ir žiopliai, rizikuodami savo sveikata ir gyvybe, peri iš kiaušinio jam ir „ZIM'ą“.Čia tai iš tikrųjų stebuklas.Antras ir dar didesnis kiaušinio stebuklas, kad jis užmerkė akis, rajono milicijos ir prokuratūros pareigūnams. Jie nemato nei iš ko peri, nei kas peri ir kiek tie kiaušinio stebuklai sveikatos darbo žmonėms kainuoja.
K. Verslovas, E. Uldrikis, („Tiesos“ krsp.)Iš „Tiesos“, 1958.II.2.

PASAULYJE— Seras Churchillis, atsigavęs po sunkios ligos, jau buvo atsilankęs parlamento posėdin.— D. Britanija kovo mėn. daugiau įsive- žė medvilnės audinių, negu išvežė.— Kai kuriose Alžyro vietose vyksta smarkios kautynės tarp prancūzų kariuomenės ir sukilėlių.— Izraelis švenčia 10 metų nepriklausomo gyvenimo sukaktį.— Amerika per 1957 metus yra vidutiniškai primokėjusi apie 35 proc. prie išvežtųjų žemės ūkio gaminių.— Ispanijoje trūksta maisto, ir dėl to bus įvežama daugiau kavos, mėsos, alyvos, cukraus ir bulvių.— Amerika išsiuntė Pakistanui medicininės pagalbos, nes ten prasidėjo choleros ir kitokios epidemijos.— Atsistatydino Maltos vyriausybė, ir bus renkamas naujas parlamentas.— Amerikoje nukrito keleivinis lėktuvas; žuvo 49 asmenys.— Chicaga atsisakė ruošti sero Churchi- llio paveikslų parodą, kadangi jo darbai esą ne profesionalo, o mėgėjo.— Londone vyksta pasitarimai,: kurių tikslas — išvengti miesto susisiekimo streiko.— Egipto Nasseras išvažiavo į Maskvą.
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EUROPOS LIETUVIS

APIE AMERIKIETIŠKA

LIETUVA

Ką veikia Baltas? Štai jo paskutinis biu
letenis patiękia pastarojo meto veiklos 
vaizdą. JAV vyskupai paaukojo 20.000 do- Jurgis Gliaudą 
lerių, skirtus šelpti, kaip rašo spauda, kan- ——————— 
kiniams katalikams, kunigams ir vienuo
liams. Balto Centro valdybos posėdyje (ko

ŽVAKIDĖ

vo 27 d.) ši suma atitinkamai paskirstyta. 
Kaip paskirstyta, jūsų korespondentas ne
turi duomenų (aišku, visiems įdomu) jus 
painformuoti. Vakarų Vokietijos lietuviam 
— vaikams ir ligoninis — per Balto įgalio-
tinį Muenchene paskirta 5.000 DM. Be to,

kiems santykiams suvesti. Premijos istori
ja pavirto premijada, kuri kenkia gal la
biausiai premijos prestižui.

Mes esame Katiliškio talento gerbėjai
bet, Dieve mano, ar tinka tam džiaugsmin-

Kai Lietuvoje šiuo metu iš rašytojų rei 
kalaujama būtinai ir griežai į tautinę for
mą dėti būtinai vadinamąjį socialistinį tu
rinį, tai dalis mūsų jaunesniųjų rašytojų, 
gyvenančių svetur, yra jau palinkę lietu
viškajam turiniui dairytis vakarietiškos 
formos išraiškai. Ten, anapus, į formą, po 
teisybei, retas daugiau bekreipia dėmesio, 
nes viską lemia turinys, jis yra visko esmė. 
Stipresnis formalizmas ne kartą atsiduria 
pavojuje net susilaukti keiksmų, puolimų, 
dėl to ten retas rašytojas ir besisieloja tuo. 
Šiaip taip parašei, ir gerai. Svarbu, kad bū 
tų pakankamai vadinamojo socializmo. 
Ieškojimas ir išradingumas tėra baisiai re
tos išimtys (pvz., tokia išimtis yra J. Bal-

kovo 7 d. Vokietijoje esančių tremtinių 
šalpai išvežta 80.000 svarų miltų. Balan
džio 22 d. siunčiama 44.000 svarų pieno mil 
telių, ir gegužės 22 d. seks dar siunta: 6000 
svarų sūrio. Tai JAV Žemės Ūkio ministeri 
jos dovana, vertinama ne mažiau kaip 25. 
000 dolerių.

Kaip Baltas rūpinasi žemiškų gėrybių 
perteikimu mūsų varguoliams, taip Drau
go romano konkursas rūpinasi parnaso ke
liautojus vilioti į konkursą 1000 dol. pre
mijai. Šių metų konkurso jury komisija 
sudaryta Detroite, Mich. Joje rašytojams 
-atstovauja Alė Rūta (pati laimėjusi tą 
konkursą su romanu „Trumpa Diena“) ir 
Julius Kaupas, daktaras, parašęs romaną 
apie Daktarą Kripštuką... pragare. Visuo
menė, aišku, linki komisijai karštos veik
los, atrinkti veikalą, kuris premijos presti
žą keltų kaip ant mielių.

Po antplūdžio lietuviškų knygų iš su- 
tarybintos Lietuvos, Chicagą pasiekė ir su- 
tarybintos Lietuvos filmą. Tai „Žydėk, jau 
nyste“; pirmojo jaunimo festivalio Vilniu
je vaizdai. Filmą trumputė, 23 min. Kaip 
visad, etnografinis filmos elementas —- tau 
tintai rūbai, pavaizduoti.papročiai — lietu
viui žiūrovui miela žiūrėti. Yra daug Lietu 
vos vaizdų. Tačiau filmoje įpinta daug ir 
sovietinės propagandos ir atkakliai atkiša
muose žiūrovui plakatuose, ir šūkiuose, Ir 
komentaruose.

Ryšium su Amerikos Lietuvių Bendruo
menės rinkimais (į Seimą, į Tarybą) spau
doje mirga įvairūs pasisakymai, kurie ro
do, kad A.L. B-nės reikalais imama labiau 
domėtis, kaip kad tai buvo prieš trejis me
tus. ALB neapima visos amerikietiškos lie- 
tuvijos; tad su puošniu visaapimančiu var 
du ALB tėra tik organizacija, apjungianti 
apie 7000 lietuviškų dūšių.

Bet štai, po to, kai spaudoje teista, nu
teista ir teisinta, o prie progos ir sūdriai 
padažyta duris degutu su pasisakymais ir 
išsišokimais Katiliškio premijos proga, vis 
ką, atrodo, užantspaudavo Tysliavos prisi
mintas Herbačiausko posakis „Chamu gim 
ti gera!" Ginčai ir vienašaliai pasisakymai 
su asmeniškais aspektais nutrynė gražų 
premijos vaizdą ir vargšo Katiliškio pre
mijavimą pavertė kažin kokiu asmenišku 
atsiskaitymu su tais 34, kurie balsavo ne- 
taip, kaip to norėtų tie, kurie balsavo už 
Katiliškį. Ta labai graži skaitytojų 
iniciatyva pasirinkti ir pagerbti savo mė
giamą rašytoją buvo uzurpuota asmeniš-

gam reiškiniui ta pagiežos kakofonija! Ar 
tai „zimagorų sukilimas prieš Benediktą 
Babrauską“, parafrazuojant Binkio „kiš
kių sukilimą prieš Kiprą Petrauską“?

Užkliuvę už literatūrinio malūno spar
nų, leidžiame sau šios savaitės pokštu pasi
imti ir citatas iš Niliūno vigilijos via „Spyg 
liai ir Dygliai“: mes žaisdavome tyra smil 
timi jų pilvo linijų amfiteatruose; mano 
oda dainuoja, ir pirštai pasakoja gleivėtus 
atsiminimus; mano motina tebeguli lopšy. 
Aš sėdžiu ant grindų ją supdamas...

Iki pasimatymo! •

LITUANISTINIS KALENDORIUS

Sudarė R.E. Maziliauskas

GEGUŽĖ

.1—1927 m. Kaune įsteigtas Lietuvos Aero 
Klubas.

2—1890 m. gimė rašytojas ir diplomatas 
- : Jurgis Savickis.

4—1933 m. mirė Vasario 16 d. akto signa
taras S. Banaitis.

7— 1904 m. Lietuvoje leista spauda loty-
tyniškomis raidėmis.

8— 1551 m. mirė Barbora Radvilaitė.
10— 1937 m. Lietuva pirmą kartą laimėjo

Europos krepšinio p-bes.
11— 1921 m. įsteigta Lietuvos Žurnalistų

Sąjunga.
12— 1906 m. gimė dail. Viktoras Petra

vičius.
14— 1957 m. mirė diplomatas P. žadeikis.
15— 1920 m. sušauktas Steigiamasis Sei

mas.
17—1875 m. mirė Motiejus Valančius.
21—1563 m. mirė Martynas Mažvydas.
23—1918 m. gimė daili Vytautas Kasiulis.
25—1908 m. gimė istorikas Z. Ivinskis.
27—1902 m. gimė Stasys Santvaras.
30— 1946 m. lietuvių teatras „Aitvaras“

Detmolde pastatė A. Rūko ko
mediją „Bubulį ir Dundulį“.

31— 1921 m. JAV prezidentui įteikta peti
cija su vienu milijonu parašų, 
prašant Lietuvą pripažinti de 
jure.

tušio romanas „Parduotos vasaros“, išky
ląs kalbos turtingumu).

Svetur gyvenantiems ta baimė nuslysti 
nuo „tiesos“ kelio yra svetima, todėl ne
nuostabu, kad dalis rašytojų, ieškodami 
naujesnės išraiškos, pasidairo į Vakarų li
teratūras.

Toks ieškotojas yra ir Antanas Škėma, 
kurio premijuotą dviejų veiksmų vaidini
mą žvakidę dabar išleido Amerikoje „Dar
bininkas“ (o romaną „Baltą drobulę“ tuoj 
paleis į pasaulį pasižmonėti Nidos Knygų 
Klubas Londone).

Škėmos ieškojimus jau parodė dvi pirmo 
sios jo novelių knygos („Nuodėguliai jr Ki
birkštys“ ir „Šventoji Inga“). Kas bus tas 
knygas skaitęs, tai atsimins, kad tarp pir
mosios ir antrosios labai stipriai prasiver
žia aikštėn skirtingi bandymai savaip tvar 
kytis su gimtosios kalbos sakiniu (kai pir
mojoje, laikydamasis daugiau Jurgio Sa
vickio artumos, jis kapojo tą sakinį trum
pais gabaliukais, tai antrojoje tarpais bu
vo perėjęs į ilgus sudėtinius sakinius). Bet 
tai tik nedidelė Škėmos ieškojimų žymė. 
Galima numanyti, kad jis ima pamokas iš 
pačių didžiųjų moderniojo pasaulio litera
tūros meistrų, pergromulodamas savaip jų 
pasiekimus ir savo darbuose perkeldamas 
tai į mūsų literatūrą.

Kai eina kalba apie prozą (tai itin 
dvelks iš „Baltos drobulės“, dabar išeinan
čio romano), tai Škėmoje jums kažkas pa
dvelks tuoju iš vaizduojamojo žmogaus 
prasiveržiančiu jo minčių sriautu, kuris 
toks savas James Joyce „Ulysiui“, arba tas 
pajėgumas ties vienu ir tuo pačiu slenks
čiu suvesti nepertemptą ir primityviai iš
reikštą sentimentalumą greta su kokčiu gy 
venimo nuogumu (gyvenimo, ne rašytojo), 
ypač savas E. Hemingwajui. Daugeliu atvę 
jų Škėmai tai sekasi. Žinoma, kas be ko — 
klaidų ir ginčą keliančių dalykų neišven
gia nė patys didieji genijai. Jų, atrodo, ne
išvengia nė Škėma, bet jo garbei reikia pa
sakyti, kad, mokydamasis nauja iš didžių
jų meistrų, jis visu stiprumu ir nepajudina 
mas stovi įsirėmęs lietuviškoje žemėje. Va 
karų modernybės užkrečia jį formaliai, bet 
jo vaizduojamasis žmogus yra perdėm lie
tuviškas, tokia ir jo kūrybai imamoji me
džiaga.

Kai eina kalba apie Škėmos draminius 
veikalus, tai vėl iš jų dvelkia tos formali
nės savybės, kurios tokios artimos kai ku
riems vakariečiams dramaturgams, o ypač

amerikiečių Eugene O'Neill, Tennessee Wi
lliams. Turinys jų taip pat lietuviškas. To
kia yra jo aukščiau jau pasirodžiusioj! dra 
ma „Pabudimas“, tokia ir dabar visuome
nei pateiktoji „Žvakidė“.

Kalbant apie „Žvakidę“, beveik būtina 
pasakyti, kad be tų modernių formalinių 

-ypatybfų, kurias vis stipriau įsisavina Škė
ma, tasai vaidinimas nebebūtų tuo, kuo jis 
yra. Galimas dalykas, kad įprastinėmis 
priemonėmis parašytas jis nebetektų ir sa
vo -šviežiumo, ir jį gaubiančios nuotaikos, 
ir to tragiškumo, kuris stiprus tik dėl tų 
visų šviežių priemonių panaudojimo.

„Žvakidės“ veiksmas vyksta bažnyčios 
zakristijos kampe. Tai pirmojo bolševik-
mečio Lietuva su nukankintu kunigu, ku
rio dvasia vaikščioja ir kalba ir, taip sa
kant, veiksmą vykdo, su nuotaikas sudaran 
čiomis ir išsakančiomis moterimis, su reži
mui talkininkaujančiu jaunuoliu, užmušan 
čiu net savo brolį, kaip Kainas Abelį, ir 
su tėvu. Tame nesudėtingume Škėma savo 
vakarietiškomis priemonėmis pajėgė sukur 
ti įspūdingą vaidinimą. P. Anučionis

ATEITININKŲ IDEOLOGIJOS 
ŠALTINIS

Ateitininkų šūkis yra — viską atnaujin
ti Kristuje. O tą šūkį yra metęs popiežius 
Pijus X.

Dabar „Ateitis“ yra išleidusi apie savo 
ideologijos pagrindėją knygą — Šv. Pijus 
X (1958 m., 255 psl.).

Knyga yra redagavęs kun. J. Petrėnas. 
Ji yra parašyta kelių autorių. Apie žmogiš 
kosios pilnaties kelią rašo Dr. P. Gaidama
vičius, apie šventųjų kultą Bažnyčioje tėv. 
V. Gidžiūnas, apie šv. Pijaus X gyvenimo 
ir asmens bruožus vysk. V. Brizgys, apie 
pal. Pijaus X kanonizaciją Ir. Banaitytė, 
apie degančios ugnies reformas kun. Dr. J. 
Narbutas, apie šv. Pijaus X pasiuntinybę 
Dr. A. Maceina, apie visatos anakefalajozę 
kun. Dr. K. Olšauskas, apie susitikimą su 
pop. Pijum X kun. Dr. K. Rėklaitis, apie 
Pijų X, laimininantį šv. Kazimiero draugi
ją, kun. Dr. J. Vaišnora, apie ateitininkus 
lietuvių tautos egzistencinėje kovoje S. Su
žiedėlis.

Ign. šmigelskis

VAKARINIS MIESTAS 
Dangaus žvaigždžių, apšviestas 
Ir gatvės lempų — žiburių 
Ilsisi vakarą miestas, 
Susibūręs rūmų būriu.

Ak, Viešpatie, kaip plazda jis, 
Toks žėrintis, lyg rubinas... 
Mėnulio plakanti širdis 
Dangaus mėlynumom skubinas...

Ir kiek tik akimis matai 
Visur naktis žegnojasi. 
Ir mano ilgesio skausmai 
Jau miego rūbais klojasi-., .

1958. 3. 2.

Motinos meilė ir kančia
Nuo pirmos gyvenimo minutės motina pa 

sitinka jį su meile ir prisiekia jam meilę. Ir 
tai tokia nuostabi meilė, kad joje beveik nė 
ra žmogui įprastos savimylos ir ištisai ego- 
centrinio intereso. Ši meilė yra didesnė už 
gyvenimą, nebijanti mirties, nes jos gylis ir 
aukštis viršija savimylą ir egocentrizmą. Tik 
motinoje randame meilę, kuri, tur but, nie
kada nevirsta neapykanta, kuri myli apvi.ta, 
įžeista, paniekinta. Tik motinoje mus pasi- ■’ 
tinka meilė, kuri niekada neišblėsta, neatveš 
ta, kurios ugnis nesudega, nes ji iš savęs ir 
savimi dega. Tik motinoje mes sutinkame 
meilę, kuri vaikui nuolat gėrio trokšta, ir tas 
nuolatinis gėrio troškimas duoda jos meilei 
neišsemiamą energiją ir nežemišką kilnumą. 
Tokiu būdu kiekviena motina gali mylėti 
meilės nevertą vaiką, nes ši meilė — net ap
vilta, net mirtinai įžeista ir paniekinta, ne
užsidega kerštu. Tai, tur būt, vienintelė mei
lė žmonėse, kurios jėga ir įta.ka nesumažėja, 
nors didelės metų ir tolių distancijos skiria 
motiną ir vaiką.

Į likiminį klausimą — kas bus iš šio kū
dikio? — motina atsako ne vien tik meile. 
Ji atsako ir kančia. Iš pačių pradžių ši kan 
čia yra niekad nesibaigiąs darbas, beribis 
dėmesys ir nuolat budintis pasiaukojimas. 
Kūdikis yra savanaudiškiausias despotas 
ne vien tik dėl savo nuolatinių ir neatidė-’ 
liotinų reikalavimų, bet kad jis iš visų gy. 
vūnų daugiausiai ir ilgiausiai reikalingas 
motinos pagalbos ir globos. Motinos darbas 
tampa kančia, kad jis niekad nesibaigia, 
nepripažįsta skirtumo tarp dienos ir nak
ties ir paprastai negalimas atidėti, nenuke 
liamas į kitą dieną. Motinos gyvenime bu
vo daug momentų, kai jos širdis iš laimės 
alpo, nes ji matė nuostabaus gėrio ir gro
žio vizijas, kurios dieną iš dienos virto ap
čiuopiamomis tikrovėmis. Ji buvo dažna 
kilnių vaiko nuotaikų ir pasiryžimų liudi
ninkė, ir daug kartų jos akivaizdoje iš mei 
lės dangaus krito į žemę džiaugsmo žvaigž 
dės. Bet iš šių giedrių momentų ją pažadin 
davo tas įkyrus klausimas: kas bus iš tavo 
sūnaus ar dukros? Kas bus iš jų, kai ta
vęs čia jau nebebus?

Bruno Markaitis, S.J.

Pamaldos
LONDONAS — Lietuvių šv. Kazimiero 

bažn. per visą gegužės mėn. Marijos gar 
bei pamaldos vyks kiekvieną vakarą 8 
vai., o šeštadieniais ir sekmadieniais — 
7 vai. vak. Prie išstatyto švenč. Sakra
mento visų susirinkusių giedama Mari
jos poema — litanija, sakomas trumpas 
pamokslas ir palaiminimas. Kviečiame 
gausiai dalyvauti.

BIRMINGHAM — Motinos Dienos proga 
šį sekmadienį — gegužės 4 d. 11 vai Pa
maldos vyks naujoje vietoje, Seselių kop 
lyčioje: St. John's Convent, 19, Park Rd,, 
Moseley. Išpažintys klausomos prieš Mi
šias nuo 10.30 vai.

Atsiųsta paminėti
DARBININKŲ BALSAS, 1958 m. Nr. 4 

(22). šiame numeryje: Pagrįstos viltys, 
Darbas ir poilsis (J. Gutauskas), Pasaulio 
politika šiandien, Karolis Marksas demo
krato akimis, Visa po senovei (V. žarstek
lis), Žydų darbo Bundui šešios dešimtys, 
Kada išalkęs ir kt.

Prieglobstis
ŠIAI NAKČIAI

Automobilyje įtaisytojo radijo muzika 
susilpnėjo iki šnabždesio, ir buvo girdėti, 
kaip kadaise KTP, Denver, vardą turėju
sios radijo stoties pranešėjas atsikrenkš
tė, ruošdamasis kalbėti. Samas Jones, ka
daise dirbęs Corless laboratorijose, pristab 
dė savo senamadį 72 modelio Mercury, kad 
išklerusių dalių tarškėjims netrukdytų, lyg 
koks velnių choras, klausytis pranešimo. 
„Duodame dvyliktos valandos žinių sant
rauką“, tarė.pranešėjas. Angliškai jis kal
ba puikiai. Tiktai menkos tarimo žymės 
rodė, kad pranešėjas yra Federacijos žmo
gus.

— Turime jums didelę naujieną, — tarė 
jis. — Į Rytų uostus įplaukė šįryt,aštuoni 
laivai, kurie atgabeno maisto, vaistų ir skie 
pų. Amerikoje jau yra tūkstančiai daktarų, 
slaugių, pirmosios pagalbos žmonių, šalpos 
darbuotojų ir technikų; kasdien atvyksta 
vis daugiau jų.

— Prakeikimas! — tarė Jones. Gelsvą jo 
veido odą apšepinusi barzda paryškino jo 
išvaizdą. Sėdynėje šalia jo padėtas šautu
vas dar labiau didino jo reikšmę — vis tai 
buvo parodymai netaikingo jo nusiteikimo. 
Jis piktas žiūrėjo į radiją.

— Šalia tų jau atkeliavusių žmonių, į šį 
kraštą dar yra atsiųsta dešimtys tūkstan
čių darbininkų, o daugiau dar jų yra pake
liui — padėti įvykdyti tai didžiulei parei
gai: atstatyti šį skaudžiai paliestąjį kraštą. 
Mes čia,, Jungtinėse Valstybėse, esame di
džiai dėkingi už dosnumu pasireiškiančias 
Federacijos pastangas atsiųsti maisto, dra 
bužių, vaistų ir darbininkų pagelbėti 
mums...

— Kalės vai...— tarė Jones. Jis išjungė 
radiją ir užmynė greičio mygtuką. Pasigir

ROBERT MOORE WILLIAMS

do vėl į velnių chorą panašus terškėjimas.
Visą penkiasdešimt mylių kelio prava

žiuodamas, jis apsimetė tartum to choro nė 
negirdėtų, tų visų jungiamųjų virbu, terkš- 
telėjimo, tų rankenų, perjungiklių daužy
mosi, nors visą laiką girdėjo tai ir taip pat 
žinojo, kad tai kalba pranašišku balsu, pri 
menančiu, jog jam teks liautis važiuoti ir 
pradėti pėsčiam eiti. Na, galvojo jis abe
jingai. jis atliko su tuo tarškalu jau gaba
lą kelio, kai St. Louis pavogė jį Jis atnešė 
jį. per tris valstijas iki... Jis sužiuro į prie 
kyje ties kryžkele niūksančius trobesius ir 
ištiesė kaklą, stengdamsis pamatyti korį 
nors ženklą, kuris pasakytų, kur jis čia at
sidūrė.

Stulpas su ženklu buvo nulinkęs. Ten ma 
tyti tik Al..-t,-do 1-0 mylių. Strėlė rodė į 
viršų, į vakarų pusės dangų.

Jis nusistebėjo: ar čia ir tas ženklas pra 
našiškas? Ar Alamogordo iš tiesų bus už 
to pažymėtojo mylių skaičiaus, o gal žmo 
nių, kurie tuo keliu pasuko, visi ieškojimai 
baigėsi danguje?

Mintis buvo žiauri. Samas Jones buvo 
žiaurus žmogus. Laikai buvo žiaurūs. O ta 
mergina, kuri ritėjo ten prie susisukusio 
stulpo, rodančio vargingą kelią į dangų, 
atėjusi numigti ten, taip pat buvo žiauri.

Automobilio triukšmas prabudino ją. Ap 
simovusi purvinom kelnėm, riaukus susi
rišusi senu kaspinu, ji pašoko ant kojų.

— Alio, — tarė Jones. Ji neturėjo ginklo. 
Jis atitraukė ranką nuo šautuvo, gulėjusio 
šalia jo sėdynėje, pasiruošęs rodyti drau
giškumą, ypač dar’ ir dėl to, kad jos veide 
jis matė tą neabejotiną gelsvą atspalvį, to
kį pat, kaip ir savo veide. Jam pagailo jos, 

žinant, ką jai teko išgyventi. Bet ji išliso 
gyva. Nedaugelis teišliko.

Dėl visa, kas matyta, jis nebebuvo tik
ras, kad gyvenimas dar ko nors vertas, dar 
koks nors siekimo tikslas, net ir tuo atve
ju, jei būtum tikėjęs į respubliką, į tuos 
dalykus, kuriuos ji davė — už kalbos, min
ties, veikimo laisvę, už laisvą žmogų laisva 
me pasaulyje. Bet jis buvo gyvas, ir 'mergi 
na gyva, ir jis buvo pasiruošęs rodyti drau 
giškumą.

Ji stovėjo ir žiūrėjo į jį. Jis spėjo, kad 
jai apie dvidešimt treji metai. Jos suny
kęs veidas rodė alkį, reikalą gauti protei
nų, riebalų ir karbohydratų mišinio; o jos 
akys rodė kitą alkį —- meilės, saugumo, na 
mų — to paprasto pasitenkinimo gyveni
mu pasaulyje, kuris negrįžtamai praėjo. 
Riebūs kūdikiai, skalbimo mašinos ir kros 
nyje parudęs kepinys, skleidžiąs aplinkui 
skanius kvapus: tie dalykai buvo dalis to 
pasaulio. O Kalėdos, filmos ir aukštos kė
dės mineralinių vandenų parduotuvėse... 
Jo mintys užsikirto, atsisakydamos prisi
minti.

Lyg išgąsdintas triušis, mergina pašoko 
tolyn nuo jo ir spruko pro duris, kurios ka 
daise bus vedusios į jungtinį kryžkelės pa
tarnavimo pastatą — garažą, taisymo dirb
tuvę, maisto parduotuvę ir dešrelynę.

Porą kartų sutarškėjęs ir sugirgždėjęs, 
tuo pat metu sustojo ir motoras. Priekyje 
po dangčiu dar buvo girdėti dundesys, pro 
metalą' prasiveržė plona srovelė garų ir 
tryško į viršų, ir ją sugėrė drėgmės išsiil
gęs oras. Murmėdamas dėl prakiurusio ra
diatoriaus, Jones sugriebė nuo sėdynės šąu 
tuvą ir išlipo.

Iš už tamsaus šešėlio už automobilii; lau 
žo jis matė, kad iš to skarda dengto gar_- 
žo mergina žiūri į jj.

— Man reikia vandens, — šūktelėjo j s. 
Ji neatsakė. Bet ji liko ten, atviro tarpdu
rio šešėlyje, žiūrėti į jį. Jis pajudėjo, ir ji 
dingo iš akių. Jis sustojo prie pat atdarų 
durų.

Saulės šviesos pluoštai, prasiskverbę pro 
skardos stogo plyšius, geltonais siaurais 
ruožais skrodė šešėlius. Viduj buvo keletas 
sudaužytų automobilių, ištežusiom padan

gom, dulkių apdengtais viršais. Viršuj iš
keltas ant grandinės kabojo apdulkėjęs mo 
toras, lyg Mahometo karstas, kaip galvojo 
Jones, pakabintas tarp dangaus ir žemės. 
Motoras nebyliai kalbėjo apie tą taisytoją, 
kuris pakėlė jį ir tada kelioms minutėms 
padarė pertrauką ir daugiau jau nebeatsi 
kėlė. Tik truputį pasilsėti, tik porą minu
čių! „Kažkaip esu pavargęs, ir širdis muša. 
Truputį pasėdėsiu ir pasilsėsiu“.

Šituo būdu ir vyko. Truputį pasilsėti. 
Nieko, žinoma, bloga. Tik pavargęs. Tik 
vienas iš šimto teatsikėlė pasilsėjęs.

Jones dairėsi lavono. Nematyti. Jis pa
galvojo, kad bus kas nors palaidojus, kaip 
su daugeliu lavonų padaryta.

— Ei, sese, — sušuko- jis, — mergaičių 
aš neėdu.

— Ar aš galiu būti tikra? — atsakė ji iš 
kažkurios slėpynės.

— Ko gi tu bijai?
— Aš tik atsargi, — atsakė ji.

Ji buvo už pirmojo automobilio laužo, ir 
žiūrėjo į jį. Sužibėjo degtukas, kai ji de
gėsi cigaretę.

— Turi cigarečių? — godžiai tarė jis.
— Keletą. Ar nori gauti vieną?
— Ar noriu? Paskutinė dėžutė, kurią 

įveikiau pavogti, buvo Topekoj. Jau savai
tė, kaip nesu rūkęs.

Neryžtingai ji praėjo į automobilio prie
kį ir ištiesė jam dėžutę.

Jis žengė į vidų.
Lyg klaidžiojantieji šešėliai, iš abiejų pu 

šių durų metėsi į jį du apdriskę vyrai.
Tie du apdriskę vyrai pirmiausia griebė 

jo šautuvą ir laikė rankose, kol jis spėjo 
pajudėti. Timptelėtas ar trūktelėtas, tas 

; jo išplėštas šautuvas trinktelėjo žemėn. 
Laužtanosis geležiniais pirštais sugriebė jį 
už abiejų riešų. Whiskers, antrasis vyras, 
apibėgo iš užpakalio ir bandė sugriebęs par 
trenkti. Jones, ištraukęs iš Laužtanosio sa
vo riešą, trenkė jam į pasmakrę, ir tas ata 
tupstas nusvirduliavo ir atsitrenkė į sudu
žusį automobilį.

Whiskers, sugriebęs plaktuką, jau buvo 
užsimojęs šerti Jones į sprandą. Jones štai 
ga pritūpė. Stodamasis jis sugriebė kudlo- 

tus to vyro plaukus ir trūktelėjo. Whiskers 
sustenėjo, kai Jones trūktelėjo jo playkus - ~ 
ir per petį permetęs dunkstelėjo-žemėn.

-— Ei! — kažkas šūktelėjo.
Jones dairėsi šautuvo. Jis pamatę. Mer

gina turėjo pasiėmusi. Ji buvo atlaužusi 
gaiduką. Elgdamasi taip, lyg ji iš tiesų ži
notų, kaip naudotis tuo automatinių gink
lu, ji laikė nukreipusi šautuvą tiesiai jam į 
pilvą.

Jos žvilgsnis buvo aiškus — ji tikrai gal 
voja terkštelėti. Jis pakėlė rankas.

— Liaukis, sese.
Jis galėtų susidoroti su tais dviem dris

kiais — iš tiesų j .s ir susidorojo jau, bet ta 
mergina turi jo šautuvą. O ji nekreipia net 
dėmesio į jo pakeltas rankas. Ji nori nu
šauti jį.

— Ei, Jean, aš pažįstu jį! — kažkas su
šuko. Trečias vyras greit priėjo iš už auto 
mobilio ir ištraukė šautuvą. Akimirksnį jie 
grūmėsi dėl šautuvo. Jones pasilenkė. Sau
giklis buvo atlaužtas. Vyriškis atėmė šau
tuvą iš merginos. — Sakau, kad pažįstu jį.
— Jis kreipėsi į Jones. — Ai, Šamai! —ta
rė jis.

Jones pamažu atsistojo. — Ai, Jake! — 
tarė jis. — Paskutinį kartą mačiau tave...
— Jis stengėsi prisiminti.

— Tą naktį, kai Vašingtonas buvo su
sprogdintas, — tarė Jake Cross. Jones link 
telėjo prisiminęs. Sis griežto veido vyras 
tą naktį tebebuvo dar lyg vaikas, šviežiai 
pasamdytas orlaivio lakūnas, baisiai išdi
dus su tuo sidabrinių sparnų ženklu. Jie pa 
davė vienas kitam ranką. — Tai tu esi irgi 
užpuolikas? — klausė Jones.

Jake sumišo. — Mums reikėjo tavo au
tomobilio, — paaiškino jis.

— Ar nepagalvojai, kad ir man reikia 
jo?

Sumišimas atslūgo.
— Po velnių, mes galvojom, kad tu esi 

prakeiktas Federacijos šnipas. Kas dienos 
metu važinėja šia krašto vieta automobi
liu, gali spėti, kad .turi ryšių su Federacija.

— Ak, — tarė Jones. — Jeigu jūs pagal
vojote, kad aš federacinis, tai kodėl jūs ne 
nudėjote manęs?

(Bus daugiau)
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LONDONO LIETUVIŲ PARAPIJA
Savos lietuviškos parapijos išeivijoje ir 

tremtyje yra vienas stipriausių veiksnių ne 
vien tik religijos, bet ir tautiškumo — pat
riotiškumo išlaikymui ir ugdymui. Balan
džio 20 d. įvyko Londono Lietuvių šv. Kaži 
miero parapijos susirinkimas savos salės 
patalpose. Apžvelgti pirmojo metų ketvir
čio darbui. Vasario 23 d. mūsų bažnyčią vi 
zitavo J.E. vyskupas Jurgis Craven iš West 
minsterio, kuris buvo sužavėtas bažnyčios 
tvarka, lietuvių pamaldumu ir ypač gausiu 
vyrų dalyvavimu. Kovo 9 d. suruoštas Šv. 
Kazimiero minėjimas, sutraukęs pilną sa
lę londoniečių ir svečių iš Lietuvių Sody
bos. Paskaitą skaitė Juozas Lūža, šventojo 
karalaičio garbei parašytą poemą dekla
mavo Lauciūtė-Petrikonienė. Gavėnios re
kolekcijas pravedė svečias iš Škotijos — 
kun. Juozas Gutauskas, o pačios bažnyčios 
kunigai su rekolekcijomis aplankė 9 koloni 
jas ir Škotiją. Balandžio 12 d. Šv. Onos 
Moterų Draugija suruošė tradicinį Atvely
kio Margučių Balių. Čia dalyvavo apie 30 
vaikučių ir daug suaugusių, vyko šokiai, 
prie staliukų buvo gaunami užkandžiai, vai 
kams suruoštos vaišės. Šv. Onos draugijai 
dabar pirmininkauja viena iš jaunųjų — 
Bronė Namajuškienė. Per pačias Velykas 
parapijos komitetas suruošė balių, kuris 
davė gražaus pelno — 21.19.5.

Parapijos susirinkimo metu buvo aptar
ta sekmadieninė vaikų mokykla, nes dėl 
mažo vaikų skaičiaus paskutines dvi žie
mas mokykla nebeveikė. Dabar mažesnie
siems paaugus, mokinių skaičius bus už
tikrintas, ir išrinktas mokyklos tėvų komi
tetas. Mokykla vėl pradės veikti nuo sekan 
čio rudens. Mokytoju pakviestas ir sutiko 
būti K. Jonelynas — Nepriklausomas Lietu 
vos diplomuotas mokytojas. Parrp jos ko
miteto pirmininko St. Kasparo iniciatyva 
ruošiama bažnyčios išlaikymui loterija 
„Grand Derby Draw“. Bilietai jau atspaus 
dinti ir platinami po 6 penus. Bilietų trau
kimas birželio 4 d. Pirma premija 10 sv., 
antra — 5 sv., trečia — 3 sv.

Tautiečiai kviečiami įsigyti bilietų ir tuo 
padėti savos bažnyčios išlaikymui, O kartu 
neapleisti ir bažnyčios lankymo.

Par. Koresp.

MOTINOS DIENA LONDONE
Gegužės 4 d., sekmadienį, 5 vai. vak., 

Lietuvių Soc. ir Sporto Klube, Victoria 
Park Rd., DBL Jaunimo Sąjungos Londo
no vienetas rengia

Motinos Dienos minėjimą.
Tai pirmas Jaunimo Sąjungos organizuo

tas indėlis mūsų bendruomenės gyvenime.
Programoje dalyvaus ir p. Mamaičio ve

damas mišrus choras.
Visi maloniai kviečiami dalyvauti.

ŠĮKART SODYBON SU JAUNIMU
Šiais metais pagal įprastinę tradiciją Sek 

minėms visi lietuviai vėl plauks į Lietuvių 
Sodybą jaunimo suvažiavimo proga.

Jau pradedama tai šventei organizuoti 
ekskursijos, nes laiko ne kažin kiek beliko. 
Būtų gera, kad visur tuo reikalu būtų su
krusta.

Pati šventė prasidės pamaldomis 11 vai. 
O po to jaunimas parodys, ką gali. Vyres
niesiems bus ne tik proga pasižiūrėti, kaip 
dirba jaunimas, bet taip pat susitikti pa
žįstamų, užmegzti naujų pažinčių, o svar
biausia — lietuviškai atsigaivinti, lyg ku- 
»jo nors lietuviško miestelio kermošiuje.

„KULTU Vii“ LONDONE
Vieną kartą kas metai išeinanti balandi

nė „Kultuvė“ — jumoro ir satyros leidinys 
— jau pasįekė Londoną. Yra ko pasijuokti, 
ir dailiai išleista, ir kaina tik 2.6 šil.

Galima gauti „Europos Lietuvio“ admi
nistracijoje. (1, Ladbroke Gdns, London, 
W.11). »

GERA PROFESIJA PRIEŠ AKIS
Nidos spaustuvė galėtų paimti išmokyti 

spaustuvininko amato jauną vyrą.
Kas domėtųsi šia idealia proga susidary

ti sau ateitį — išmokti gerą profesiją, pra 
šom laišku ar asmeniškai darbo valando
mis kreiptis: NIDA PRESS, 3, Southern 
Row, London, W.10, arba į Lietuvių Namus 
J— 1, Ladbroke Gdns, London, W.11.

PADIDĖJO BIBLIOTEKA
DBLS Centrinio Skyriaus biblioteka žy

miai praplėsta ir pertvarkyta, nuo balan
džio 20 d. vėl pradėjo veikti.

Knygos iš bibliotekos skolinamos skai
tytojams nemokamai. Jos siuntinėjamos 
paštu; skaitytojai apmoka tik už knygų 
persiuntimą paštu. Knygų sąrašą galima 
gauti pas knygyno vedėją.

Prašoma rašyti: C. S. Knygyno Vedėjui, 
1, Ladbroke Gardens, London, W.11.

GRIKINŲ IŠLEISTUVĖS
Londono Vaidila ir DBLS Valdyba gegu

žės lo d. (šeštadienį), 7 vai. vak., Parapi
jos salėje — 345 a, Victoria Park Rd., Lon 
don E.9, ruošia p.p. Grikinams išleistuvių 
vakarienę. Įėjimas ir vakarienė vyrams 1 
sv., moterims 10 šil. Užsirašyti pas sambū
rio valdybos narius arba Lietuvių Namuo
se iki gegužės 6 d.

P-lę DEIRDRE PEARSON 
ir

P-ną IGNĄ GERVINĄ, 
sukūrusius šeimą, linki ko geriausios 

kloties jų gyvenimo kelyje.
J. Skorka

LONDONO BAŽNYTINIO CHORO 
VAKARIENĖ

1958 m. gegužės 17 d., 7 vai. vakaro, Pa
rapijos salėje rengiama Bažnytiniam Cho
rui vakarienė. Komitetas kviečia visus pa
rapijiečius dalyvauti vakarienėje, pager
biant chorą. Užsirašyti galima klebonijoje, 
Baltic Stores (Z. Jurą), Hackney Rd. krau 
tuvėje ir pas komiteto narius. Vakarienės 
mokestis: vyrams vienas svaras, moterims 
10 šilingų. Užsrašyti ligi gegužės 15 dienos.

DERBY ARKLIŲ LENKTYNIŲ 
LOTERIJA

Šiais metais Londono lietuvių Bažnytinis 
Komitetas daro arklių lenktynių loteriją. 
Bilietai jau platinami Londone ir Londono 
Bažnyčiai priklausančiose kolonijose — 
Wolverhamptone, Coventry, Derby, Stoke- 
on-Trente, Birminghame, Corby, Ketterin- 
ge, Leicestery ir Northamptone. Visi lietu
viai kviečiami pabandyti saVo laimę Der
by loterijoje.

MANCHESTERIS
Motinos Dienos minėjimas

Manchesterio Lietuvių Socialinio klubo 
valdyba savo klubo patalpose 1958 m. ge
gužės 4 d., sekmadienį, 5.30 vai. po pietų, 
rengia Motinos Dienos minėjimą.

Paskaitą skaitys kun. K. Kuzminskas, ku 
ris yra į Angliją atvykęsdš Vokietijos. Man 
chesterio ir apylinkės lietuvius kviečiame 
atsilankyti į minėjimą.

Klubo Valdyba

CORBY
Skautų šventė

Sekmadienį, balandžio 20 d., Corbio skau 
tai ir skautės paminėjo 40 metų lietuviško
sios skautybės jubiliejų ir atšventė skautų 
globėjo šv. Jurgio šventę.

■ Nedidelėn jaukion, atitinkamai papuoš- 
ton salėn prisirinko svečių latvių skautų, 
anglių skaučių, tėvelių ir bičiulių.

Iškilmingosios sueigos metu svečiai su
sipažino su lietuviškos skautijos istorija, 
išklausė sveikinimų. Toliau sekė vaidinime 
lis ir lauželis. Visa ši'šventė baigėsi ska
niais sesių pyragais prie apkrautų stalų ir 
tikrai gausia loterija.

Corbio skautų vadovai Paulauskienė ir 
Čerbauskas tikrai didžiai pasidarbavo su- 
ruošdami tokią šventę.

Viešnia

Padėka
Corby skautų ir skaučių barelis, suren

gęs šv. Jurgio dienos ir 40 metų lie*uviškos 
skautybės jubiliejinį minėjimą, širdingai 
dėkoja Raj. Vad. D. Fidlerienei už atsilan
kymą, Rajono Vad. Sktn. K. Vaitkevičiui 
už pasiųstus gražius sveikinimus tos die
nos proga, kun. K. Kuzminskui už tartą 
žodį, taip pat skautų Komitetui ir rėmė
jam suž talką darbe ir loterijoj ir visiems 
tautiečiams, gausiai atsilankiusiems ir pa- 
rėmusiems skautišką darbą gausiomis au
komis.

NOTTINGHAMAS
Motinos minėjimas

Gegužės 11 d., sekmadienį, 5 vai. p.p. 
(punktualiai), Lilac St. mokyklos salėje 
ruošiamas Motinos Dienos minėjimas.

Programoje: kun. J. Kuzmičkio paskaita 
ir meninė dalis (vaidinimas ir kt.), kurią 
atlieka Sekmadienio Mokyklos mokiniai.

Mamytes ir svečius nuoširdžiai kviečiam 
dalyvauti.

Nottinghamo Jaunimo Komitetas

Lietuvos trispalvė
Tarptautinio Marijos Kongreso, kuris 

vyks Lurde rugsėjo 14-17 d.d., paruošia
mieji darbai sparčiai žengia pirmyn. Per 
4 dienas prieš tą kongresą ten pat vyks teo 
logų mokslininkų Mariologinis kongresas. 
Vyr. organizacinis komitetas Romoje apie 
darbų eigą leidžia informacinį biuletenį. 
Lietuviai, kaip ir kitos tautos, šalia bend
rųjų posėdžių, sudaro savo tautinę sekciją. 
Iš Europos kraštų jau yra užsirašę per 2Ū0 
lietuvių, kurie dalyvaus kongrese. Lietuvių 
sekcijoje paskaitas skaitys svečiai iš Ro
mos: J.E. Vysk. Dr. Padolskis, kun. Dr. V. 
Balčiūnas ir kun. Dr Pr. Brazys. Lietuvių 
skaitomos paskaitos vertimuose bus at
spausdintos Kongreso Darbų knygoje.

Tautos, kurios aktyviai dalyvaus Marijos 
Kongrese, savo vėliavas galės net.ukus iš
kelti Lurde. Tam tikslui Lurdo miesto bur
mistras jau ruošia vėliavų aikštę. Gavus 
vėliavos matus, ir Lietuvos trispalvė bus 
nusiųsta į Lurdą, kur ji plevėsuos, pagal 
gautą pranešimą, visus metus. Taip pat vie 
šai bus išstatytas ir lietuvių Šiluvos Mari
jos paveikslas.

Kongreso tikslas pagilinti pamaldumą į 
Mariją ir iškelt Jos svarbumą Bažnyčiai ir 
visai žmonijai, šis Tarptautinis Marijos 
Kongresas, kuris iš eilės jau bus dešimtas, 
žada prašokti visus iki šiol buvusius savo 
dalyvaujančių tautų skaičiumi ir religinių 
manifestacijų iškilmingumu. Tai bus pas
kutiniojo šimtmečio Marijos pamaldumo 
didingas epilogas ir santrauka. Kongreso 
metu vyks bendros komunijos, iškilmingos 
Šv. Mišios, procesijos, pamokslai, paskai
tos, naktinės Švenčiausiojo adoracijos ir k 
Ypatingu būdu bus stengiamasi paminėti 
Ecclesia patiens — kenčiančloji Bažnyčia, 
kad taika ir teisinga laisvė greičiau nušvis 
tų pavergtosioms tautoms. Iš bolševikų pa 
vergtųjų tautų jau yra užsiregistravusios 
18 tautų atstovų grupės. Paskutiniąją Kon 
greso dieną Lurdo miesto gatvėmis vyks

LIETUVIŲ EVANGELIKŲ LIUTERONŲ 
BAŽNYČIOS SUVAŽIAVIMAS 

VOKIETIJOJE
Po trejų metų pertraukos Lietuvių Evan 

gelikų Liuteronų Bažnyčios Vyr. Taryba 
š.m. balandžio 12 ir 13 dienomis Wehneno 
lietuvių stovykloje sušaukė kunigų ir baž
nyčios darbuotojų suvažiavimą. Jame daly 
vavo 5 kunigai ir gražus būrys bažnyčios 
darbuotojų. Svečiais buvo Pasaulio Liute
ronų Sąjungos atstovas L. Pavuls, latvių 
liut. kunigas Paulis Urdze ir neseniai iš 
Tauragės atvykęs R. šleiteris. Be to, sve
čiais dalyvavo gausus būrys vietos para
pijiečių. Iš kitur atvykę dalyviai buvo ap
gyvendinti pas vietos parapijiečius.

Suvažiavimas pradėtas šeštadienį, 9 vai., 
Wehnen stovyklos liuteronų koplyčioje. 
Senjoras kun. A. Keleris suvažiavimą ati
darė trumpomis pamaldomis. Suvažiavi
mui pirmininkavo kun. A. Gelžinius. Jį žo
džiu sveikino Pasaulio Liuteronų Sąjungos 
atstovas L. Pavuls, lietuvių kalba Latvių 
Liuteronų Bažnyčios vardu kun. P. Urdze 
ir stovyklos vadovas Th. Breuer. Sekė Bib 
lijos darbas, kurį kruopščiai buvo paruo
šęs kun. J. Stanaitis. Kun. A. Gelžinius 
skaitė paskaitą: Tikybiniai mišrios vedy
bos. Ši paskaita sukėlė gyvas “diskusijas. 
Po pietų pertraukos ir kavos vėl susirink
ta išklausyti kun. J. Urdzės pranešimo: Iš
sklaidytų lietuvių evangelikų Vokietijoje 
dvasinis aptarnavimas ir jaunimo darbas. 
Kun. šimukėnas skaitė paskaitą: Ko mums 
dabartiniu metu daugiausia trūksta. Pro
tarpiais pasikalbėta įvairiais bažnytinį dar 
bą liečiančiais klausimais. Vakarines pa
maldas laikė kun. J. Urdze.

Sekmadienis pradėtas pamaldomis, į ku
rias susirinko plačioj Oldenburgo apylinkė 
je gyveną lietuviai evangelikai. Liturgiją 
atliko kun. P. Šimukėnas ir J. Urdze, o pa 
mokslą sakė buvęs Lietuvos Evang. Liute
ronų Bažnyčios Senjoras kun. A. Gelži
nius. Po pamaldų buvo bažnyčioj ir lauke 
nusifotografuota. Suvažiavimas tęsėsi su 
kun. Stanaičio paskaita: Gyvenimas išga
nymo stovy. Po pietų kun. Keleris įdomiai 
pranešė apie lietuvių evangelikų bažnytinį 
darbą Amerikoje ir Kanadoje, kur jis lan
kėsi 1957 metais. Toliau pasitarta bažnyti
nio gyvenimo ateities problemomis. Kun. 
Keleris tarė užbaigos žodį ir padėkojo daly 
viams ir parapijiečiams už dalyvavimą ir 
paramą. Užbaigos pamaldėles laikė kun. J 
Stanaitis. Suvažiavimas praėjo pakilusioj 
nuotaikoj.

„RINKTINĖS“ NR. 1

kuris dabar atiduotas subrošiūruoti ir 
greit bus išsiuntinėtas, skaitytojas ras apie 
Baltijos jūrą, 1906 m. Naujamiesty, Min
daugą, istorinius nesusipratimus dėl žo
džių ir dėl aukso, apie tris mūsų didelius 
žmones, gamtą knygose, pačias knygas, Se
bastijoną Barzduką, Žagarę, akis, pasagą, 
paukštelius, Vytautą prancūzų karius Lie
tuvoje ir dar daug smulkesnių įvaireny
bių.

Kaina: NKK nariams 2.6 šil. (arba 0.50 
dol.), nenariams 3.6 šil. (arba 0.75 dol.).

PAIEŠKOJIMAI
VIRBICKAS Juozas, sūn. Grigoriaus, 

prašomas svarbiu reikalu parašyti „Eur. 
Lietuviui“.

ATOSTOGOS BOURNEMOUTHE
Patogiuose privačiuose namuose, lovų 

čiužiniai spyruokliniai, šiltas ir šaltas van
duo kambariuose. Nakvynė ir pusryčiai 
12/6, su vakariene 5-Į ginės savaitei. Labai 
geras maistas, puikiai paruoštas, ir puikus 
patarnavimas.
F.P. Česnauskas, Exonia, 100, Albi Rd., 

Bournemouth

plevėsuos Lurde
iškilminga eisena ir prie Marijos apsireiš
kimų grotos — pasiaukojimas Dievo Moti
nai.
Anglijos lietuvių ekskursija

Iš Europos kraštų didžiausia lietuvių 
ekskursija bus iš Anglijos, kur iki šiol jau 
užsiregistravo netoli šimto asmenų. Orga
nizuojama per Harold Ingham LTD —ke- 
lionitį biurą. Lietuvių ekskursija iš Londo
no Viktorijos stoties traukiniu išvažiuoja 
rugsėjo 13 d. — šeštadienį — 9 vai. ryto. 
Paryžius pasiekiamas apie 6 vai. vakare. 
Ten bus vakarienė restorane, ir 9 vai. va
kare išvažiuojama į Lurdą, kurį ekskursi
ja pasieks sekantį — rugsėjo 14 d. rytą 8 
vai. Iš Lurdo išvažiuojama rugsėjo 17 d.
— trečiadienį — 10 vai. vakare. Paryžius 
pasiekiamas sekantį rytą 8 v. Po pusryčių 
autobusu aplankomos Paryžiaus žymiosios 
vietos ir papietavus iš Paryžiaus išvažiuo
jama 13.48 vai. Londono Viktorijos stotis 
pasiekiama tą pačią dieną — rugsėjo-18— 
apie 10 vai. vakaro.

Kelionės biuras duoda: visus kelionės bi 
lietus, rezervuotas vietas traukiniuose, Pa
ryžiuje autobusu perveža iš stoties į stotį 
ir grįžtant autobusu padaro ekskursiją po 
Paryžių; maistą Paryžiuje: rugsėjo 13 d.
— vakarienę, rugsėjo 18 d. — pusryčius ir 
pietus. To viso kaina 16 sv. 16 šil. ir 6 p.

Lurde keturių parų pensionatas (nakvy
nė ir maistas), kad būtų juo pigiau, užsa
kytas per Tarptautinį Organizacinį Kong 
reso Komitetą. Tai sudarys 6220 frankų, 
arba apie 5 sv. Tokiu būdu visos kelionės 
išlaidos sudaro maždaug apie 22 sv. (atsi
žvelgiant į franko svyravimą). Visi važiuo 
jantieji turi prisiųsti depozitą nuo kiekvie 
no asmens po 3 sv. iki gegužės 15 d. šiuo 
adresu: Rev. P. Dauknys, Lithuanian 
Church, 21, The Oval, Hackney Road, Lon
don, E.2. Likusius pinigus reikės sumokėti 
mėnesį prieš kelionę.

Liet. Org. Komitetas

Sfuiitytūju tat&ftai
BASANAVIČIAUS ATSIŠAUKIMAI 

I ANGLŲ TAUTĄ

Tokia antrašte 1924 m. rugpjūčio 14 d. 
„Trimite“ Nr. 200 buvo išspausdinta šito
kio turinio žinutė:

„Anglų literatas — žurnalistas p. Major 
Owen Rutter, viešįs Klaipėdoj, kreipėsi į 
Dr. Basanavičių parašyti į Anglų Tautą 
atsišaukimą, kuriame būtų išdėstyta, ko 
trokšta Lietuvių tauta iš Anglų tautos. Tą 
atsišaukimą p. Rutter žadėjo išplatint po vi 
są Angliją. P. Dr. Basanavičius sutiko tokį 
atsišaukimą parašyti“.

Įdomus dalykas, ypač gyvenantiems Ang 
lijoje: ar toks atsišaukimas buvo parašy
tas, o jei buvo, tai gal kas žino, koks jo tu
rinys ir kur būtų galima jį rasti?

Kita vertus, reikia pripažinti, kad Dr. J. 
Basanavičius yra pažįstamas anglų tautai, 
nes vienaip ar kitaip galima užtikti rašant 
apie jį enciklopedijose, net teisingai pavar
dę parašant, kaip apie lietuvių tautos ža
dintoją ir tyrinėtoją senovės mitologijos, 
susijusios su lietuvių tauta.

M. Balčiūnas

KNYGŲ LEIDIMAS VOKIEČIŲ KALBA

Ryšium su Baltų Draugijos Vokietijoje 
vis stiprėjančia veikla ir naujais užsimo
jimais, labai' džiugu, kad ieškoma galimy
bių išleisti vokiečių kalba lietuvių rašyto
jų veikalų. Tas klausimas turėjo būti jau 
seniai išspręstas!

Manau, kad autorių parinkimas nesuda
rytų daug sunkumų, bet keblus klausimas 
būtų, kaip tą knygų leidimą suorganizuo
ti. Mano nuomone ir praktika, toks knygų 
leidimas galės būti sėkmingas tik įsteigus 
leidyklą, pagrįstą biznio pagrindais, geriau 
šia net smulkesnėmis akcijomis, kad dau
giau tautiečių galėtų prisidėti. Jau būtų 
laikas susiorganizuoti taip, kad nereikėtų 
kraustyti mūsų tautiečių kišenių, elgetau- 
jant aukų kilniam tikslui... Vokiečių kalba 
knygą galima išleisti ne 1600 egz., bet 10 
tūkstančių ir daugiau. Knygų leidimas Vo
kietijoje duoda didelį pelną — net kelis 
šimtus procentų. Gerai organizuota leiykla 
turėtų būti pajėgi ne tik gerai apmokėti 
autorių ir knygos išleidimą, bet ir duoti 
pajamų (daugiau nei banke procentų) as
menims, investavusiems toje leidykloje ka 
pitalą. žodžiu, pasiremk pats savimi!

Nenoriu čia leistis į detales apie galimu
mus tokiai leidyklai egzistuoti ir'progresuo 
ti, bet dar norėčiau priminti, kad knygų 
platinimas Vokietijoje yra labai paprastas. 
Be įvairių knygynų, kieviename miesto 
kvartale yrą knygų skaityklos, ir jei kny
gos turinys nebus pritaikytas universite
tui, keliasdešimt tūkstančių egz. pardavi
mas yra garantuotas. Žinoma, pati knyga 
savaime neišsiplatins, bet, turint gerų no
rų, galima kalnus nuversti. , -

Todėl, planuojantie!i šį gražų ir būtiną 
uždavinį, pagalvokite apie šią galimybę, 
nes ant gero pamato ir namas gerai stovi.

Bronius Guiga

DĖL TVARKOS VARELYJE

Didžiai Gerb. Pone Redaktoriau,
1958 kovo 20 d. Europos Lietuvio Nr. 11 
buvo išspausdintas iš Varelio senelių prie
glaudos Vokietijoj atviraš laiškas su taria 
mos revizijos komisijos pavardėmis: A. 
šiušelis, O. Juraitienė ir priedo S. Motu- 
zas. Sakau: priedo, nes S. Motuzas į revi
zijos komisiją nėra išrinktas. 1957 m. rug
pjūčio 7 d. per seniūno ir rev. komisijos 
rinkimus Motuzas nebuvo statomas į kan
didatus ir nebuvo renkamas. Vadinasi, už 
Motuzą nebuvo pakelta nė viena ranka. 
Bet galimas dalykas, kad tada rinkimuose, 
Motuzui pirmininkaujant, jis pats vienas 
save išsirinko. Reikia pasakyti, kad tada 
buvo į revizijos komisiją renkama tik 2 
žmonės, bet ne 3, o Motuzas išdygo, kaip 
grybas po lietaus. Motuzas su savo bend
rais išėjo apginti — pateisinti mūsų apsi- 
leidusio šalpos priėmėjo — skirstytojo. Mo 
tuzui ir je bendrams nepatiko, kas Europos 
Lietuvio 'Nr. 3 mano buvo pasakyta, kad 
penktas mėnuo kaip neturim šalpos komi
sijos. Taigi sako: netiesa, nes š.m. sausio 
16 d. šalpos komisijos nariai P. Vasiliaus
kas ir b. Jurgaitienė dalijo sūrį, pats Kar
pavičius gavo. Vadinas, jei šalpos komisi
jos nebūtų buvę, tai Karpavičius nebūtų 
gavęs. Toliau sakoma: ar galėjo Karpavi
čius taip greitai užmiršti? Aš žinau, kad 
atsakymo autoriai, šalpos komisijos žmo
nes skaito nariais ir tada, kai jau vieneri 
metai buvo praėję — jau 5 mėnesiai virš 
metų. Bet man vienuos metuos tėra 12 mė
nesių, o ne 17 ir daugiau. Sūrį dalijo ne 
sausio 16 d., o tik sausio 21 d. Atrodo, kad 
autoriai tai pamiršo. Aš nepamiršau, kad 
sausio 21 d. Juraitienė padavinėjo sūrio 
gabalėlius, niekur neįvyniotus. Bet nepa
miršau ir tai, kad tada priminiau Juraitie- 
nei, jog jos laikas padavinėti sūrį jau se
niai baigtas, ir už tai Juraitienė mane stip 
riai išplūdo, bet nė aš ją plūdau. O kad iš 
Juraitienės rankų neėmiau, tai dėl to, kad 
pasišlykštėjau, nes man duodamasis sūris 
buvo niekur neįvyniotas. Taip pat neužmir 
šau, kada buvo šalpos komisija išrinkta. 
O atsakymo autorius su revizoriais tikrai 
nežinojo; jei būtų žinoję, tai man atsakyda 
mi būtų nurodę, kada Vasiliauskas ir Ju
raitienė buvo išrinkti į šalpos komisiją. Šal 
pos komisija buvo renkama 1956 m. rugpiū 
čio 29 d. tik vieneriems metams, atseit, 12 
mėnesių ,bet ne 17-19 mėnesių. Taip pat

autoriui ir revizoriams nepatiko, kad mano 
laiške pasakyta, jog vienam esti geriau, ga
li gautą šalpą ir pilnai neišdalyti, arba ge
rai prisitaikius ir kokiam neduoti. Taigi 
dėl šio pasakymo autorius su revizoriais 
nutarė, kad čia piktos valios žmogaus pasi
reiškimas. Vadinas, pasakei tiesą, tai ir esi 
piktos valios. Nesu niekam padaręs pikta. 
O jei aš nesu teisingas, tai kodėl buvo ven
giama rinkti šalpos komisiją, kol pagaliau 
buvo priversta šaukti susirinkimą ir rinkti 
šalpos komisiją? Ir tokie rinkimai įvyko 
vasario 20 d. O kai dėl nepilnai išdalytos 
šalpos, tai, neminėdami ankstyvesnių lai
kų, imkime tik nuo pereitų metų rugpjūčio 
29 d., kada pasibaigė šalpos komisijos lai
kas. Štai praeitų metų spalio 5 d. neišdaly
tos 2 dėžės po 7 svarus sūrio, gruodžio 31 
d. neišdalyta daugiau kaip 5 markės pini
gais. Praeitų metų spalio 5 d. išdalytas sū
ris, bet A. Malonienė negavo, A. Povilaitis 
negavo; tuodu žmonės ir anksčiau jiems 
priklausomos šalpos pilnai negavo. Be to, 
gruodžio 31 d. dalijant pinigus A. Malonie
nė negavo, o A. Povilaitis pradėjo gauti šal 
pą tik nuo praeitų metų gruodžio 31 d., o 
jis sakosi’ šioj prieglaudoj gyvenąs jau 4 
metai.

Aš gerai žinau ir žinojau, kad šalpos pri 
ėmėjas, gavęs gėrybių ar pinigų, privalo 
tartis su šalpos komisija, žinoma, jeigu yra 
komisija. O jei nėra, tai su kuo daro posė
dį aptarti?

Sąrašas su gavėjų parašais siunčiamas 
Balfo įgaliotiniui. Bet A. Malonienė ir Po
vilaitis negali pasirašyti. O kas už juodvie- 
jų šalpą tada pasirašinėjo, tai gal pas tuos 
ir šalpa dingo. Tad jei paimama kito šalpa 
ir anam neduodama, tai kodėl neprašyti pa 
galbos? Be to, dalijant šalpą, nevalia nieko 
paklausti, pvz., kas ir kiek prisiuntė ir ar 
dalytojai išrinkti, kada išrinkti. Atsaky
mas gaunamas su didžiausiu riksmu, kuris 
girdimas už pusės kilometro, esą, tįk tau 
reikia žinoti ir t.t.

Autorius klausė, į ką Karpavičius šaukė 
si SOS. Esą, jis turėjo galvoj Balfą. O jis 
be jokių aparatų pagalbos matė, ką aš tu
rėjau galvoj. Laiškas buvo skaitytojams, 
o ne tik Balfui. Be to, aš laiške nereikala
vau visą šalpos komisiją iš Varelio prie
glaudos išbrukti, kurios tuo laiku nebuvo, 
o taip pat neminėjau Balfo Įgal otinio Aš 
nesiveržiau ir nesiveržiu į jokias Varelio 
lietuviškas valdžias, ką jau daro pats auto
rius. .

Atsakytojas džiaugiasi, kad š.m. vasario 
20 d. susirinkime per balsavimą Karpavi
čius gavęs vos 4 balsus. O kodėl jis nuty
lėjo, kas tada buvo renkama, ir kodėl nepa 
sakė teisybės dėl tų 4 balsų. Girdi, šaukė 
visa jėga. Ką šaukė? Dėl tų 4 bąlsų, aš pa? 
tenkintas. Per šalpos komisijos rinkimus 
vengiau patekti į šalpos darbą su žmonė
mis, kurie stengėsi nesilaikyti tvarkos: bu
vo eilė išeiti už durų, tai ir prašiau susirin
kusius nerinkti manęs, nekelti nei vienos 
rankos, ir pasakiau dėl ko. Bet vis tiek 4 
nepaklausė. O jei būčiau atsisakęs kandida 
tūros ,tai ėsu tikras, kad tokiu atveju net 
per spaudą būčiau apšauktas, kad nenoriu 
prisidėti prie darbo. Todėl ir sutikau atlik
ti tą formalumą, ir tam formalumui būtų 
užtekę pakelti 1 ranką...

Kai dėl autoriaus tariamojo reikalavimo 
pašalinti mane iš susirinkimo, tai šitai no
rėjo tik vienas A. šiušelis. Jis prieglaudai 
nepriklauso ir nebūtinai reikalingas šalpos,
o mano buvo pasiūlyta tokiems neskirti pa 
šalpų. Be to, kiti net reikalavę visai iš
braukti mane iš Lietuvių Bendruomenės. 
Tai visiška neteisybė per akis. Aš tikiu, 
kad atsakymo organizatorius jau seniai 
siekia tai, bet susirinkimas jo neįgaliojo 
net ir atsakyti man laikraštyje.

J. Karpavičius

SVEIKA LOGIKA
Prisireikė kartą skorpijonui kraustytis 

per upę į kitą krantą. Bet kaip pasiekti 
aną upės pusę? Roplomis per vandenį ne
nuroposi, o plaukti skorpijonas nemokėjo. 
Čia besižvalgydamas jis pastebėjo upe 
plaukiančią varlę. ,

— Ei, varliūkšte, plauk šen! — šaukia 
jis, — būk gera ir perkelk mane per upę, 
pagelbėk, — kalbina skorpijonas varlę.

—- Ne, ne, to tai nebus! Juk aš ne kvaila, 
kad tave ant nugaros neščiau. Tu skorpijo
nas, gali įgelti man, ir aš tada turėsiu mir
ti, — sako varlė.

— Bet kokia tu, varle, neprotinga, visai 
be jokios logikos! Tik pagalvok. Kaip, sėdė 
damas ant tavo nugaros, galiu aš gelti tau? 
Jei tu mirsi ir nunersi po vandeniu, tai juk 
ir aš kartu su tavim nuskęsiu. Tik pagal
vok, kur čia tavo sveika logika?? Kur tu 
rasi tokį, kad kas pats save žudytų?

Pagalvojusi kiek varlė ir sako:
— Na, gerai, skorpijone, kabinkįs ant ma 

no nugaros, plauksim per upę.
Kai varlė jau pasiekė upės vidurį, skor

pijonas įleido jai į nugarą savo geluonį. 
Varlė merdėdama, pasroviui nešama van
dens, spėjo dar paklausti gretą jos besispar 
dantį skorpijoną:

— Ar tai logiška? Kur gi tavo logika, 
skorpijone?

Skorpijonas, grimzdamas į vandenį, vos 
beištarė: •

— Logikos čia jokios, bet ką aš turėjau 
daryti, kad gelti yra pats skorpijono cha
rakteris?

3
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Stebuklingasis pasaulis
Ruošiant Čaikovskio vardo muzikos festi 

valį Maskvoje, TSRS prezidentas maršalas 
Vorošilovas pasiuntė Belgijos karalienei 
Elizabetai, karaliaus Alberto našlei, pakvie 
timą aplankyti Maskvą ir dalyvauti t o. e 

.muzikos šventėje. Karalienė pakvietimą 
priėmė ir su savo palydovais apie tris sa
vaites praleido Tarybų Sąjungoje. Kadangi 
šis Vakarų pasaulio „karališkas“ vizitas 
Raudonajam Kremliui per visus 40 viešpa
tavimo metus yra pirmas ir mums neįpras 
tas, cituoju kai kurias Vakarų Europos lai i 
raščių žinučių ištraukėles, gan spalvingai 
piešiančias šios viešnagės atskirus epizo
dus.

Kovo 27 d. Briuselio „De Standaard“ 
dienraštis pirmam puslapy įdėjo foto nuo
trauką, kurioje parodyta, kaip karalienė, 
prieš sėsdama į lėktuvą, sveikinasi su rusų 
lėktuvo įgula. Lėktuvas turėjo skristi per 
Olandiją ir Daniją, nes Vakarų Vokietija 
per savo teritoriją Tupolevui-104 skristi 
neleido, motyvuodama, kad ir jų lėktuvam 
draudžiama per koridorių susisiekti su Ber 
lynu. Žemiau po nuotraukos tekstas: „Va
kar rytą karalienė Elizabeta specialiu Tu- 
104 lėktuvu pakilo iš Melsbruko aerodro
mo kelionėn į Maskvą, kur ji dalyvaus čai 
kovskio vardo muzikos festivalyje. Prieš 
išvykdama, rusų ambasadoriaus Avilovo 
lydima; karalienė ėjo pasisveikinti su Tu- 
104 lėktuvo įgula, paspausdama kiekvie
nam įgulos nariui ranką. Karalienę kelionė 
je lydi 6 asmenų svita (išvardyti skridusie 
ji asmenys ir jų titulai). Tu-104 pakilo 
10.30 ir 14 vai. laukiamas Maskvoje“.

Kovo 28 d. „De S.“ numery: „Belgijos 
vėliava virš Kremliaus. Karalienė Eliza
beta padeda vainiką ant Lenino kapo. Visi 
rusų dienraščiai pirmuose puslapiuose at
žymėjo karalienės Elizabetos atvykimą į 
Maskvą. Ketvirtadienį Kremliuje karalie
nė priėmė maršalą Vorošilovą, kuris jai pa 
darė revizitą. Kaip ir užvakar, maršalą ly
dėjo TSRS Vyr. Tarybos prez. sekretorius 
Gordadze, sveikatos ministerė Marija Kov
rigina, kultūros reik, ministeris Michailov 
ir TSRS ambasadorius Belgijoje Avilov. Iš 
Belgijos pusės dalyvavo visa karalienės 
svita ir Belgijos ambasadorius Maskvoje 
Loridan. Ketvirtadienį, kai naujieji TSRS 
deputatai rinkos į Aukščiausios Tarybos rū 
mus posėdin, virš Kremliaus plevėsavo dvi 
vėliavos: ant Aukščiausios Tar. rūmų — 
raudona, o ant ginklų rūmų, kur dabar 
sustojusi karalienė, — Belgijos vėliava. 
Prezidentas Vorošilovas pakvietė karalienę 
ir svitą pietų. 16 valandą Karališkoji Dide
nybė nuvyko į Raudonąją Aikštę ir Lenino 
-Stalino mauzoliejuje padėjo vainiką. Va
kare ji dalyvavo Čaikovskio vardo muzi
kos festivalyje, kur buvo audringai sutik
ta ir visą vakarą liko visos publikos dėme
sio centre“.

Kairiosios pakraipos vokiečių „Frank
furter Rundschau“ kovo 28 d. ryšium su 
karalienės vizitu į Sovietų Sąjungą, duoda 
šitokį komentarą:

„Gyvename tikrai stebuklingame pasau
lyje. Tuo metu, kai „bourgeois“ ir komunis 
tai vienas kitam kone kimba į plaukus, kai 
daugeliui pasaulinio karo šmėkla diena iš 
dienos atrodo vis daugiau grąsanti, viena 
tikra karalienė nuvyko į Maskvą. Tai yra 
Belgijos karalienė — motina Elizabeta, la
bai veikli, muziką mėgstanti dama, 82 me
tų amžiaus. Jos manymu, muzika nieko 
bendra neturi su politika. Jei jau šis vizi
tas savaime yra dėmesio vertas įvykis, 
kaip ir ne mažiau nusistebėjimo keliantis 
pakvietimas, tai susisiekimo priemonė, ku
rią pasirinko Karališkoji Didenybė, juo la
biau neįprasta. Europos karalienė iškeliavo 
rusišku lėktuvu. Ir kokią vėliavą Vakarų 
Europos vėjelis pleveno ant to lėktuvo, kai

MEZGIMO MASINOS 
LIETUVON

Karts nuo karto turime užklau
simų apie galimybes pasiųsti Lie
tuvon ar Sibiran mezgimo maši
nas. Iki šiol turėta tam tikrų sun
kumų šiuo reikalu. Dabar angliš
kas mezgimo mašinas „AUTO-KNI 
TTER“ galima pasiųsti kaip ir nor 
malu siuntini.

Kam šis klausimas rūpėtų, prašo 
me parašyti šiuo adresu:

TAZAB, Lithuanian Departm., 
1, Ladbroke Gardens, London W.ll.

Minimos mašinos siunčiamos ap 
mokėjus muitų ir visas kitas išlai
das vietoje. Su automatiniu skait
liuku tokia mezgimo mašina kai
nuoja £ 42. Katalogai pasiunčiami 
nemokamai.
KAI ATVYKSTATE LONDONAN
^Atostogų metu, ar šiaip atvykstą 

Londonan tautiečiai, kviečiami ap 
silankytl 1 1, Ladbroke Gardens, 
London W. 11, kur yra įsikūręs Ta- 
zab, Lietuvių skyrius, čia galite ap 
žiūrėti ne tik prekes siuntinėliams, 
bet taip pat šiek tiek pigiau Įsigyti 
sau batus, medžiagas, skareles ir 
daug kitų rūšių prekių. 

jis pakilo iš Briuselio aefodromo? Nagi, k« 
rališką Belgijos vėliavą! Ar tai dabar dar 
kas ^abejos tuo, kad šiame stebuklingame 
pasaulyje gyvename nuostabius laikus, kur 
viskas pamažu pradeda darytis reliaty- 
vybe?“

„De Standaard“ kovo 30 d. rašo: „Kara
lienė Elizabeta „genialiojo Lenino“ darbo 
kabinete. „Didžiai sujaudinta apžiūrėjau 
didžiojo ir genialiojo Lenino darbo kabine
tą“, įrašė karalienė rusiškai į Lenino na
mų lankytojų knygą Gorkio mieste prie 
Maskvos. Taip pranešė Maskvos radijas“.

Kovo 31 d.: „Karalienė ir prezidentas Vo 
rošilovas buvo svečiuose pas Belgijos am
basadorių Maskvoje p. Loridiną Tarp sve 
čių buvo taip pat Ekaterina Furceva, vie
nintelė partijos prezidiume moteris, smui
kininkas David Oistrak, poetas šeštakovič 
ir ponia Gromyko, šeštadienio rytą karalie 
nė aplankė Maskvos universitetą, vakare 
dalyvavo muzikos festivalyje. Sekmadienį 
karalienė lėktuvu išvyko į Leningradą. Ma 
noma, kad ji grįš antradienį“.

Balandžio 7 d. „De Standaard“ praneša, 
kad karalienė Elizabeta Tu-104 lėktuvu nu
vyko į Tiflisą. „Maskvos radiofono praneši 
mu .kilmingą viešnią.Tifliso aerodrome su
tiko draugas Beritadze — Georgijos SSR 
Vyr. Tar. prez. pirmininkas, prez. sekreto
rius Gelgašvili ir kiti asmenys. Antrąją die 
ną viešnagės karalienė aplankė Stalino na
mus Gori mieste. Iš ryto ji taip pat išklau
sė šv. mišių Tifliso katalikų bažnyčioje, po 
pietų aplankė vieną Gori apylinkės kolcho
zą. Vakare karališkajai viešniai pagerbti 
Georgijos Vyr. Tar. prez. pirmininkas su
ruošė iškilmingą banketą. Pirmadienį ka
ralienė išvyko į Soči kurortą, prie Juodo
sios jūros“.

Balandžio 10 dienos numeryje skaitome: 
„Karalienė Elizabeta, kuri jau 48 valandas 
kaip vieši Soči kurote, turėjo pasikalbėji
mą su Mikalojų Romanovu, kaip pranešė 
Tasso žinių agentūra. Pagal sovietų prane
šimą, pasikalbėjimas vykęs to kurorto šil
tų vonių skyriuje. To skyriaus direktorius 
buvęs tuo pačiu vardu ir pavarde, kaip ir 
karalienės giminaitis caras Mikalojus Ro
manovas, kuris 1918 metais Sibire kartu 
su visa savo šeima buvo nužudytas“.

Balandžio 15 d.: „Mano lūkesčiai toli 
pralenkti“; karalienė Elizabeta per rusų 
radijoteleviziją. Belgijos karalienė per 
Maskvos radijoteleviziją papasakojo savo 
kelionės įspūdžius po TSRS. Pagal Tasso 
pranešimą, milijonas žmonių žiūrėjo ir 
klausėsi to pranešimo. „Zdravstvuitje, mie
li draugai“, pasisveikino karalienė ir to
liau savo įspūdžius pasakojo rusiškai. Pa
gal Tass, karalienė pareiškusi, kad visa, ką 
ji per 3 viešėjimosi savaites po TSRS pa
mačiusi, toli prašoka visus jos ankstybes- 
nius lūkesčius.

šeštadienį, balandžio 12 d., karalienė da 
lyvavo velykinėse pravoslavų pamaldose, 
kurias Maskvos katedroje laikė visos Rusi
jos patriarchas Aleksėj. Pirmadienį kara
lienė pasimatė su min. pirm. Chruščiovu ir 
kitais valdžios nariais“...

Balandžio 15 d., 10 v. Melsbruko aero
dromas gavo tokią lakonišką telegramą iš 
Maskvos: „Tu-lO-Į — P 544, startas 10.14 
valandą Maskvos laiku. 11 keleivių, 2503 
kilogramų bagažas“.

Tą pačią dieną Briuselio radijofonas 
trumpai pranešė: „Šįryt (11.34) karalienė 
Elizabeta rusišku Tu-104 lėktuvu grįžo iš 
savo kelionės po TSRS. Ją Melsbruko aero 
drome sutiko rusi; prekybos atašė su žmo
na, kuri įteikė gėlių, taip pat Belgijos susi 
siekimo ministeris Anseele ir žurnalistai. 
Žurnalistams karalienė trumpai papasako
jo apie muzikos festivalį“.

Kelionės apskritai įdomios. Įdomūs ir jų 
aprašymai, ypač kada tenka daugiau skai
tyti tarp eilučių.

PASAKOJIMAI APIE NASRDINĄ 
AVANTĮ

(Iš kiniečių liaudies pasakų)

UODEGA KREPŠYJE
Avantis keliavo į turgų asilo parduoti. 

Pakeliui asilo uodega tiek išsipurvino, kad 
Avantis pagalvojo sau:

— Labai galimas dalykas, kad ta jo pųr 
vina uodega atstums pirkėjus. Bus.negerai!

Tai jis nupiovė asilui uodegą ir įsidėjo į 
balno krepšį.

Turguje priėjo žmogus, žvilgterėjo į 
asilą.

— Puikus asilas, — tarė jis, — tik labai 
gaila, kad be uodegos!

— Jeigu tamstai tas asilas patinka, — 
tarė Avantis, — tai sakyk, kiek duotum už 
jį. O jo'ur’ra štai čia, krepšyje!

ŠOK Į VANDENĮ!
Vieną žiemos dieną Avantis pasileido ke

lionėn, pasiėmęs su savim žabų našuliu ap
krautą asilą. Jam būva šalta, tai jis pagal
vojo apie asilą ir tarė sau:

— Tokiam ore ir asilui turi būti šalta. 
Geriausia tai uždegti jam ant kupros tuos 
žabus, tai jis sušils.

Kaip tarė, taip ir padarė Sausi žabai iš 
karto suliepnojo. Išsigandęs asilas ėmė 
bėgti, kiek tik kojos išneša. Avantis vijosi 
asilą šaukdamas:

— Jeigu tu toks gudrus, tai šok į van
denį!

VILNIUI NUMATOMAS DAR VIENAS 
VIEŠBUTIS

Tarp įvairių per ateinančius septynerius 
metus (iki 1965 m. galo) numatomų staty
bų Vilniuje minimas ir... vienas viešbutis! 
Be to, minimi dar ir „kolūkiečio namai“, 
kur gal bus nakvynės vietų „prastiems kai 
miečiams“.

Dabar Vilniuje (per 200.000 gyventojų 
mieste) yra keturi nedideli viešbučiai ir 
vieni nakvynės namai — bendrabutis, kur 
išnuomojamos nakvynei lovos bendruose 
kambariuose. Viešbučiai (net ir „Vilnius“, 
buvęs „Jurgio“) irgi dalį kambarių nuomo 
ja bendrabutiškai, tai yra vieną kambarį 
keliems asmenims. (LNA)

DELEGACIJA PASAULINĖJ PARODOJ
Briuselio pasaulinėn parodon iš Vilniaus 

delegaciją sudarė: J. Maniušis (LKP CK 
sekr.), J. Laurinaitis (vicepremjeras ir pla 
no komisijos pirm.), L. Mackevičius („ssv- 
narchozo“ vicepirm ), J. Matulis (Mokslų 
Akademijos prezid.) ir inž. Kupčiūnas.

(LNA)

PRAMONĖS GAMINIŲ VERTĖ
Visoje Lietuvoje yra 50 „verslinės koope 

racijos artelių“. Tai yra „amatininkų kol
chozai“, kuriuose dirba anksčiau buvę pri
vatūs amatininkai.

Pranešama, kad visų sukolektyvintų ama 
tininkų gamyba sudaranti 7 proc. visos Lie 
tuvos pramonės gamybos ir esanti verta 
per metus 250 mil. rublių. Jei šie duome
nys tikri, tai tada metinė visos pramonės 
gamybos vertė būtų 3.570.000.000 rublių, ir 
tai atitiktų maždaug 357 milijonus lietuviš 
kų litų.

Nepriklausomos Lietuvos laikais Lietu
vos pramonės apyvarta — be amatininkų 
— buvo arti 418 milijonų litų. (LNA)

KAPITALISTINIS DARBO BŪDAS
Kauno „amatininkų kolchozo“, vadinamo 

„Stachanovininko“ artele, siuvimo skyriu
je didžiuojamasi įvestu darbo paskirstymo 
metodu, tuo pačiu, kuris seniai vartojamas 
kapitalistinėse pramonės įmonėse. Ir ten 
kiekviena darbininkė atlieka „tik vieną 
operaciją“. Tuo būdu marškinių siuvimas 
esąs pagreitintas iki tiek, kad dabar viena 
brigada per pamainą pasiuvusi 180 marški 
nių, o anksčiau 130 sunkiai pasiūdavę. Da 
bar vieneri marškiniai esą pasiuvami per 
tris minutes.

Žinoma, ne viena siuvėja, o visa brigada 
3 minutes siuva vienus marškinius. (Kiek 
siuvėjų brigadoj dirba, nenurodyta). Ir tai, 
180-čiai marškinių, jei po 3 minutes, pa
mainos darbo ilgis išeina 9 valandos.

. (LNA)

SUKAKTUVINIS OPEROS SPEKTAKLIS
Balandžio 14 d. Vilniuje buvo paminėta 

Delibes operos „Lakme“ 75 metų sukaktis. 
Svarbiausiuose vaidmenyse — Valentinas 
Adamkevičius, Elena Čudova ir Antanas 
Kučingis. (LNA)

JUNGIASI SU KARALIAUČIUM
Iškilus nusiskundimams, kad transpor

tas tarp Lietuvos ir Karaliaučiaus nerei
kalingai trukdomas administracinių forma
lumų, Lietuvai skirtoji geležinkelių valdy
ba prikalbino Lietuvos ir Karaliaučiaus 
„sovnarchozus“, kad jie Vilniuje, Kaune ir 
Karaliaučiuje esančias savo transporto įmo 
nes sujungtų į vieną įmonę. (LNA

MEDALIAIS SKATINA ŽEMĖS ŪKĮ
Maskvos vyriausybė nesigailėdama pasė

jo po visą savo imperiją titulų, ordinų ir 
medalių gausybę „už nuopelnus žemės 
ūkio gamyboje“, regimai tikėdamasi tuo 
paskatinti darbštumą šių metų žemdirbys
tės sezone. Prieš kiek laiko po kelioliką 
šimtų tokių medalių buvo pasėta Estijoje 
ir Latvijoje. Pačioms Velykoms net 2529 
tokios dovanos teko ir į Lietuvą, 22 asme
nys paskelbti darbo didvyriais, 137 gavo Le 
nino ordinus (jų tarpe ir toki „žemdirbiai“ 
kaip Sniečkus, Niunka, Šumauskas, Palec
kis ir Matulis), kiti — kitokius ordinus ir 
medalius. (LNA)

AGRONOMAS STRAZDAS PERKA 
TRAKTORIUS

Agr. Justas Strazdas, buvęs „Ūkininko 
Patarėjo“ redaktorius, dabar Dotnuvos ra
jono „Tiesos“ (Krakių apyl.) kolchozo ag
ronomas, pasistengė iš karto atsikratyti 
nuo MTS globos ir įtaisė kolchozui net 10 
traktorių ir visas kitas reikalingas maši
nas, iš viso už 300.000 rublių, kurią sumą 
iš karto ir sumokėjo, nes tas kolchozas iš 
gyvulių, cukrinių runkelių ir linų pernai 
turėjęs nemažas pajamas, net 2.800 000 rub 
lių. Ir traktoristų taip pat pasirūpino tiek, 
kad nereikėtų jų prašyti iš buvusios MTS 
(dabar RTS): mat, kolchozo ribose esanti 
traktoristų mokykla, tai buvę patogu pasi
naudoti proga.

Pastarajame apdovanojime agr. Strazdas 
irgi gavo ordiną, nors tik Raudonosios vė
liavos, ne Lenino. Dalyvavo ir žemės ūkio 
pirmūnų pasitarime Vilniuje balandžio 8-9 
d.d. Jau daug metų kaip tas kolchozas la:- 
komas tarp pavyzdingųjų, tačiau agr. Straz 
das tebėra tik jo agronomas: nei avansuo
ja, nei poilsin traukiasi, nors jau yra sulau 
kęs pensijos amžiaus. (LNA)

Du generolai turi patvirtinti...
SNIEČKUS CITUOJA VITKAUSKĄ IR RAŠTIKĮ »• < 

apie sausio vidurį, pavėlavusiame „Švytu
rio“ pirmajame šių metų numeryje. Straips 
nio tęsinys tepasirodė dabar, po beveik tri
jų mėnesių. Jame maža asmeninių atsimi
nimų, o daugiausia yra tik samprotavimai 
apie 1939-40 metų padėtį Lietuvoje, parašy 
ti lygiai taip pat, kaip juos rašo ir kiek
vienas kompartijos „istorikas“.

Sniečkus, lyg jausdamas, kad visiems aiš 
ku, kaip tie „atsiminimai“ įdėti į Vitkausko 
atmintį, ryžosi savo argumentus sustiprin
ti ir generolo Raštikio autoritetu. Jis pri
dėjo:

„Antai, neseniai išėjo užsienyje generolo 
Raštikio atsiminimų knyga. Mes žinome, 
kas yra Raštikis. Tai Smetonos giminaitis, 
užėmęs ilgą laiką aukščiausias vietas bur
žuazinės Lietuvos kariuomenėje. Žinoma, 
sunku laukti iš jo objektyvaus įvykių nu
švietimo. Tačiau ir Raštikis yra priverstas 
pripažinti, kad buržuazijos valdymo apa
ratas buvo supuvęs, demoralizuotas, nete
kęs ryšio su visuomene, nekenčiamas ne 
tik plačiųjų masių, kurios visuomet kovojo 
prieš išnaudotojus, bet susikompromitavęs 
dargi ir valdančiųjų klasių akyse“.

Kitų įrodymų, kad Lietuvos žmonės no-

Net ir žemės specialistų suvažiavime Vii 
niuje (balandžio 8-10 d.) didelę savo kal
bos dalį Sniečkus paskyrė polemikai su už
sienin pasitraukusiais „priešais, kurie sten 
giasi įtikinti mūsų darbo žmones, kad esą 
tarybų valdžia Lietuvai primesta iš šalies“.

Kad ne pašalinė jėga, o pati „Lietuvos 
darbo liaudis“ nuvertus! buvusią Lietuvoje 
valdžią, Sniečkus šį kartą įrodinėja genero 
lo Vitkausko „atsiminimais“, kurių antro
ji dalis pasirodė „Švyturio“ šeštajame nu
meryje, žemės ūkio specialistų suvažiavi
mo išvakarėse. Jis citavo tas Vitkausko 
straipsnio vietas, kur Vitkauskas „atsime
na“, kad Lietuvoje „augo liaudies masių 
nepasitenkinimas ir simpatijos Tarybų Są
jungai“, todėl Lietuvos vyriausybė ir nedrį 
susi priešintis 1940 metų birželio 15 d. uiti 
matumui. (Svarbiausi tų simpatijų ženklai 
Vitkauskui dabar atrodo: 1. Paleckio „pade 
kos žygis“ Pozdniakovo palangėse 1939 m 
spalio 11, po demonstracijos dėl Vilniaus 
grąžinimo, 2. „Kauno darbininkų ir bedar
bių 1940 m. vasario 8 d. demonstracija, ku 
ri virtusi kova su pėsčiais ir raitais polici
ninkais, bet kuri faktiškai, jei ir buvo, pra 
ėjo maža kieno pastebėta).

Tų Vitkausko (dabar jau atsargos gene- rėję bolševikinės santvarkos, Sniečkus ne- 
rolo) „atsiminimų“ pirmoji dalis pasirodėtfberado .. (LNA)

BALTIC STORES LTD
(Z. Juras) 

421, Hackney Rd., E.2. Tel. SHO 8734. ::::::::

Vienintelė liet, b-vė Anglijoje

SUPIRKTUS SIUNTINIUS TIK MES

PASIŲSIME PIGIAUSIAI!

::::
ĮĮįį

::::

! PRAŠOM ĮSIDĖMĖTI!
SI

s

SIUNČIA SIUNTINIUS Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, 
ESTIJĄ, RUSIJĄ, SIBIRĄ, UKRAINĄ.

GREIČIAUSIAS PATARNAVIMAS 
KIEKVIENAM SIUNTINIUI ASMENIŠKA PRIEŽIŪRA 

SIUNTINIŲ PRISTATYMAS GARANTUOTAS
Siuntiniai pasiunčiami tuoj gavus užsakymą, 

nelaukiame kol yra apmokoma sąskaita.
JOKIA KITA FIRMA negali pasiųsti maisto 
siuntinius už tokią žemą kainą, kaip mes.

MES GARANTUOJAME, KAD JŪSŲ PAČIŲ

NAUJI ŠIŲ METŲ KAINORAŠČIAI LIETUVIŲ 
KALBA SIUNČIAMI VISIEM PAREIKALAVUS

Geriausios rūšies ir vertingiausi vaistų siunti
nėliai paruošiami patyrusio vaistininko prie
žiūroje, ir šitos srities visokios informacijos

NEMOKAMAI DUODAMOS:
ACTON PHARMACY (EXPORT) LTD.

24, Church Road, London, Acton, W. 3.
Telefonas: (Londonas) ACOrn 0712

Savo giminėms ir draugams galite padėti siųs
dami vaistus ir kitokias prekes

PAPRASTU AR ORO PAŠTU
Priimame užsakymus iš Didž. Britanijos ir kitų 
kraštų. Prašom rašyti lietuviškai, ir atsakymas 
jums išblaškys betkokius abejojimus.

Mūsų specialybė:
PAŠTU SIUNČIAME: mišrius siuntinius, įskai 
tant vaistus, klausai stiprinti aparatus teks
tilės gaminius, apavą, odą, kojines, įrankius, 
maistą ir t.t.
JŪROS KELIU: Singerio siuvamąsias mašinas, 
dviračius, mezgimo mašinas.
Priimame išsiųsti ir pačių Didž. Britanijos ka
ralijoje supirktąsias prekes.
Prašykite smulkesnių nurodymų ir patarimų. 
MES PRISITAIKYSIME PRIE JŪSŲ NORŲ 

IR REIKALAVIMŲ!
n 
u 
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MIELI SKAITYTOJAI,

Praktika parodė, kad ekonomiškiausia siųsti i Lietuvą savo pačių 
supirktas dovanas. Tokios rūšies siuntinius ekspedijuoti specialistai" 
y a: ,
L thuanian dep., P.&B. SUPPLY CENTRE LTD., 8 A, Thurloe Place, 

mdon, S.W.7.
Tclh. Kensington 4281.

Galima taip pat sudaryti siuntinius ir iš mūsų krautuvėse ir san
dėliuose esančiri prekių. Turime viską ką Londone galima turėti ir 
' as į Lietuvą siunčiama, įskaitant vaistus, maistą, avalynę, rūbus ir 
t.t. Rašykite lietuviškai! Aplankykite mus!
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