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JIS PRISIKĖLĖ - ALELIUJA!
Velykų šventė su didžiosios savaitės dra
matine liturgija primena krikščioniškajam
pasauliui tą didįjį istorijos įvykį, kuris pa
žymėjo žmonijos išganymą.
Bet yra žmonių, kurie save vadina mate
rialistais ir kurie nieko daugiau nemato ar
nenori matyti, kaip tik medžiagą ir visa
tai, ką jie žmogiškais pojūčiais gali ap
čiuopti. Jiems Kristus tėra vienas iš žmo
nių, kuris prieš 1900 metų gyveno ir mirė,
kaip kiekvienas kitas žmogus. Anas Vely
kų rytas ir Prisikėlimas jiems yra nuobodi
pasaka ar senovės prietarų likutis. Tos rū
šies žmonės buvo ir fariziejai, kai jie gal
vojo, kad Kristaus prisikėlimą ir krikščio-,
nybės pergalę galima paprastai sukliudyti:
užtenka pastatyti prie kapo sargybą, kuri
prižiūrės, kad neįvyktų tai, kam nedavė lei
dimo policija, partija ar aukštas valdžios
pareigūnas. Vienok sargyba nieko nepadė
jo, ir Kristus neprašė leidimo policijoje ar
partijos biure, ar jis gali iš mirusiųjų pri
sikelti. Ir aną Velykų rytą Jeruzalėje įvyko
neįtikėtina staigmena, kurią angelas prane
šė: Jis atsikėlė! O tokių staigmenų ar ne
tikėtumų pilna krikščionybės istorija, nes
krikščionis tiki į netikėtumus ir viliasi ne
galimybėmis.
Tačiau tikintis žmogus nėra svajotojas,
kuris sapnuoja rojų žemėje ir ilgisi dyka
duonio gyvenimo. Krikščionis žino iš Kris
taus, kad visuomet vargšų žemėje netrūks
ir kad beklasė bendruomenė yra negalima.
Jis žino Kristaus žodžius, kad karų ar karo
pavojų visuomet bus. O Izajo pranašystė,
kad liūtas ganysis kariu su ėriuku, o kūdi
kis žais su nuodingomis gyvatėmis, nieku ;met nebus galima perkelti iš religinės plot
mės į politinį gyvenimą. Tikintis žmogus
suvokia žmogiškųjų idealų tragiką ir žino,
kad visa tai, kas yra žmogiškai didinga ir
gera, sutinka Alyvų kalno vakarą ir Golgo
tos sutemas, turi pakelti pasityčiojimą, pa
nieką ir erškėčių vainiką. Šis dėsnis žymi
žmonijos istoriją jau nuo to laiko, kai pa
saulis paruošė kryžių savo Išganytojui.
Toks žinojimas negali žmogaus prislėgti
beviltišku liūdesiu ir aptemdyti Velykų ry
ta. uždengti Prisikėlimą. Didžiojo penkta
dienio drama .nesibaigia tuo, kad išniekin
tas ir suplėšytas Išganytojo kūnas nuima
mas nuo kryžiaus ir kažinkur padedamas.
Konsekventiškai žmogaus likimas nesi
baigs tuo, kad vieną kartą mūsų planetą
atominė bomba suardys ir jos likučius šė
tonas kažinkur nugramzdins.
Velykų ryto Evangelija sako, kad apaš
talai, atėję prie kapo, rado jį tuščią ir an
gelas jiems pranešė: Jis prisikėlė! Kristus
daržininko pavidalu kalbėjosi su jais, Pri
sikėlimo naujieną skelbė: — Ramybė jums!
Apaštalai .žinojo, kad tą rytą tikrai įvykę
kažkas neįtikėtino, jų nelaukta, vos pra
ėjus trims dienoms po katastrofos: Jis pri
sikėlė. Susidūrę su gyvenimo abejonėmis,
visomis ateities sunkiomis valandomis, tam
siose Romos kalėjimo ce’.ėse, teismo ir poli
cijos persekiojami, jie, apaštalai, savo sie
loje džiaugėsi: Jis prisikėlė. Todėl tie per
sekiojimai, kalėjimai, dvasinės kančios
apaštalams tebuvo tik tam tikros kliūtys,
blogiausiu atveju — Didžiojo penktadienio
sutemos, kurias sekė šviesus Velykų rytas.
Pragaro pergalė ir kančios tebuvo jiems
trumpas akimirksnis, nesusipratimas ar ap
sivylimas, kurie Velykų ryto šviesoje sa
vaime įgavo tikrą prasmę.
Nuo to laiko giliai tikinčiam žmogui Di
dysis penktadienis nebaisus, nes jo sieloje
Velykos. XX amžiaus barbarų persekioja
mi milijonai žmonių, ištremti iš savosios
tėvynės, pasmerkti vergų daliai ir palikti
gamtos jėgų naikinančiam siaubui vis tiek
gieda: Linksma diena mums nušvito, visi
troškom džiaugsmo šito, Aleliuja! Nors be
tėvynės, be savųjų, be žmogiškai padoraus
gyvenimo sąlygų, vienok jie nepraranda
vilties, nes Velykos neša jiems tėvynę, kuri
jų sielose yra tapusi tikrove ir iš kurios iš
tremti mūsų laikų barbarai nepajėgia. Jų
sielose Velykos, nors aplinkui koncentraci
jos stovykla, neperžengiami miškai ir šal
tis, tremtis ir Didžiojo penktadienio drama.
Vienas istorikas rašė, kad jis tiksliai ne
žinąs, kas aną Velykų rytą Jeruzalėje įvyko, tik jis žino, kad tą dieną pasaulin atėjo naujas žmoniškumas. Žinoma, istori
kas negali taip kalbėti apie Kristaus Prisi
kėlimą, kaip jis kalbėtų, sakysim, apie im
peratoriaus Konstantino Didžiojo mirtį,
neš nėra valdinių dokumentų, mirusiųjų
registro, kurių pagalba būtų galima doku
mentiškai nustatyti prisikėlimo faktą. Ta
čiau yra daug tvirtesnių dokumentų, nei
pergamento antspauduoti lapai. Tai Šv.
Raštas, krikščioniškoji tradicija Ir patyri■ mas, Dievo galios tikrovė, kuriems įrodyti
nereikia archyvų. Naujas žmoniškumas,
nutiestas pagal Kristaus dieviškąjį mastą,
nėra žemiškais instrumentais matuojamas
ir žmogiškų sąvokų suimamas, nors dėl to
ne mažiau realus.
Vakaruose yra g rūtas laiškas iš Sibiro,
kuriame viena senutė lietuvė baigia savo

Pasikalbėjimai Valstybės Departamente
PJT DELEGACIJA STENGIASI UŽBĖGTI MACM ILL ANUI UŽ AKIŲ
D. Britanijos premjero kelionės iš sosti
nės į sostinę, pradėjus nuo Maskvos, per
Londoną, Paryžių, Bonną iki Vašingtono,
sovietų pavergtųjų valstybių egziliniams
veiksniams, pirmiausia Pavergtųjų Euro
pos Valstybių Seimo veikėjams, kelia pa
grįsto susirūpinimo. Nesunku nuspėti, kad,
Rytų-Vakarų kompromiso beieškodama,
D. Britanija gali sovietų pavergtosios Cent
ris ir Rytų Europos bylą „pakišti po gelum
be“.
Todėl dar prieš Macmillano atvykimą, ap
sirūpinusi memorandumu, įtaigojančiu Va
karus deklaruoti savo aiškių politinių tiks
lų ir siekimų programą ir demaskuojančiu
sovietų politikos siekimus, PET Seimo de
legacija, vadovaujama Lietuvos Delegaci
jos pirmininko V. Sidzikausko, kovo 17-19
d.d. lankėsi Valstybės Departamente, pas
Senato ir Atstovų Rūmų užsienių reikalų
komisijos narius, viceprezidento Nixono
biure.
Valstybės Departamente pasikalbėjimas
užtruko daugiau kaip valandą. Buvo išdis

kutuoti visi pavergtiesiems kraštams opūs
klausimai. Buvo konstatuota, kad Vakarų
politika tikrai dar nesuformuluota. Nors
dabartinis Macmillano vizitas vargu ar ga
Ii sudaryti tokiam formulavimui tinkamas
nuotaikas, PJT Seimo memorandumo prie
laidos ir konstatavimai visokiu atveju bus
tam tikras įspėjimas. Ne be reikalo Vašing
tono politiniai sluoksniai šį pavergtųjų vizi
tą konstatavo kaip labai laiku atliktą.
Nors JAV Kongresas tiesioginio konstitu
cinio poveikio vykdomajai politikai kaip ir
neturi, tačiau atskirų senatorių ir kongres
manų ypač užsienių reikalų komisijos na
rių, faktinis svoris tai politikai turi reikš
mės ir jų palankumas pavergtųjų bylai yra
tam tikra garantija, kad JAV vykdomoji
politika nesileis iškreipiama iš tarptautinės
taikos — taikos laisvėje — kelio.
Be V. Sidzikausko .kuris šiuo metu eina
PJT pirmininko pareigas, delegacijoje dar
buvo PJT Gen. Sekr. Coste (Rumunija) ir
PJT Bendr. Reik. Komiteto nariai Ženki
(Čekoslovakija) ir Bartok (Vengrija).
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P SeįitįįnfoS DIENOS ~|
GINKLUOTAS SUKILIMAS TIBETE
Iš Indijos pranešama, kad Tibeto sosti
nėje Lhasa vyksta kovos. Keletą dienų
prieš tai buvo kovojama už miesto. Khambos srityje pasipriešinimas kiniečiams oku
pantams yra prasidėjęs jau prieš keletą me
tų. Dabar anie sukilėliai žygiuoja artyn į
Lhasa, o gyventojai visur prisideda prie jų.
Jau nebegirdėti Lhasa radijo.
Tibetą kaip autonominę respubliką, Ki
nija valdo Jau 10 metų.

žodžius: „Lai Velykų rytą varpai jums tai
ką skelbia“ Kokia tos lietuvės senutės tikė
jimo didybė, kuri taikos laukia ne iš konfe
rencijų ir kuriai Kristaus Prisikėlimas yra
ta daugiau sakanti tikrovė nei tarptauti
nės sutartys ar politika. Arba kitas jaunas
vyras rašo: „...kiek turiu paguodos, galė
damas bendroje maldoje su jumis būti...
visi vargai nepajėgia manęs sulaužyti“...
Kokia jėga veikią tame jauname žmoguje?
Ar tai nėra ta pati jėga, kuri Velykų rytą
nuvertė nuo kapo akmenį ir kuri jaunam
lietuviui duoda drąsos ir jėgų pakelti var
go ir kančios dalią?! Tai tas pats tikėjimas,
kuris liudija, kad Kristus nepasiliko amži
nai kapo uoloje, kad Jis prisikėlė. Ir ne tik
Kristaus dvasia, Jo mokslas, bet Jis pats
pasiliko žemėje. Ne tik danguje ar bažny
čių altoriuose, bet Bažnyčios Tėvų, didžių
jų šventųjų, lietuvės senutės, jauno lietu
vio vyro rytų ištrėmime ir kiekvieno nuo
širdžiai tikinčio širdyje, kuri tiki ir myli
Jį. Kristaus Prisikėlimas ir pergalė tęsiasi
šimtmečius ir amžius. Jo Prisikėlimas yra
dvasios triumfas virš materijos, sielos per-

gale prieš nuodėmės galią, tikėjimo—prieš
šaltą skeptizmą ir visą naikinantį abejingu
mą vilties triumfas prieš visokį nusimini
mą, meilės pergalė prieš neapykantą, Die
vo triumfas prieš sukilusią tvariniją ir
Kristaus pergalė prieš šėtoną ir jo demoniš
kas jėgas. Kristaus pergalėje glūdi geros
valios, teisingo ir doro žmogaus pergalė.
Kristaus Prisikėlimas neša kiekvienam
žmogui prisikėlimą.
Vokiečių rašytojas Hans Carossa rašo:
„Kristus, ta didžioji saulė, nenusileidžia nė
vienam, kurį jo spindulėlis nušvietė. Gali
ma jį užmiršti, galima nuo jo nusigręžti,
bet tai nieko nepakeičia. Užkastas labiau
siai apsiniaukusioje širdyje, jis vienok pa
silieka, ir kiekvieną, valandą gali sušvisti
Velykų rytas ir jis prisikelti“. Velykų šven
tės teneša Kristaus Prisikėlimą į visų lie
tuvių širdis ir sielas ir tuo būdu žadina lie
tuvių tautos dvasinį atgimimą, ir prisikėli
mo viltis, nes Didžiojo penktadienio sute
mas ir kančias seka Velykų rytas. Jis pri
sikėlė, Aleliuja!
Kun. Dr. Jonas Aviža

NAUJAS MIN. PIRMININKAS
UZBEKISTANE
Samarkando komunistų partijas pirma
sis sekretorius Alimov paskirtas Uzbekista
na respublikos minisieriu pirmininku.
Ligšiolinis min. pirmininkas Mirza - Ach
medov už klaidas ir nepriteklius buvo pašalintas.

RUSIŠKI RUBLIAI IRAKUI
Maskvoje pasirašy.a sutartis, pagal ku
rią Irakas gauna 550 milijonų rublių pa
BRITŲ MINISTERIS PIRMININKAS
skolą.
AMERIKOJE
Pasiūlyta taip pat techninė pagalba leng
Britų min. pirm. Macmillan nuvažiavo į vajai pramonei įrengti ir įmonėms mašinų
Ameriką supažindinti su savo kelionės j ir chemikalų gamybai.
So v. Sąjungą rezultatais ir pasiūlyti savo
planą deryboms dėl Vokietijos ir Berlyno. BULGARIJOJE PAŠALINTI KELI
MINISJTERIAI
NASERAS ŽADA NESIDUOTI
Bulgarijoje pertvarkytas ministerių kabi
PALENKIAMAS
netas, ir keletas senųjų nebeteko vietų.
Jungt. Arabų Respublikos prez. Naseras
Oficialiai skelbiama, kad tai padaryta
į Chruščiovo kalbą ir „Pravdos“ puolimus dėl jų nesugebėjimų, bet yra pagrindo ma
dėl komunistų areštų atsakė, kad tai yra nyti, kad dėl to kaltas nesutarimas dėl eko
vidaus reikalas. J. Arabų Respublika nesi- nominio persitvarkymo planų.
leisianti naujo kolonializmo ir reakcijos.
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IRAKAS KOMUNISTĖJĄS
Sirijos laikraštis rašo, kad dabartinė ge
ŽIBALAS PRO KLAIPĖDĄ
nerolo Kassemo valdžia esanti prokomunistinė (ji, be kita ko, perkasi ginklus iš ko
Suomių laikraštis „Nya Pressen“ rašo,
monistinių kraštų), ir keletas šeikų esą pa kad rusai Klaipėdos uostą baigia paversti
siryžę priešintis.
didžiuliu žibalo uostu.
Anksčiau žibalas ją buvo gabenamas į
GRIŽO PAIEŠKOMIEJI
Rytų
ir Vakarų Europos kraštus iš rusiškų
Visi uniformuoti, į Nicosia Kipre grįžo
apie 300 paieškomųjų kirpiečių graikų. Jie jų Juodosios jūros uostų.
Pro Klaipėdą žibalo gabenimas numato
buvo sutikti kaip didvyriai.
mas pradėti po kelių mėnesių.
Sovietai 1957 m. yra išgabenę savo žiba
DIDŽIŲJŲ SUSITIKIMAS
Chruščiovas yra pareiškęs, kad sovietų lo 6.000.000 tonų.
vyriausybė sutinka, jog gegužės 11 d. bū
tų pradėti užsienių reikalų ministerių pa
sitarimai.
Jis vis dar norėtų, kad gal prieš tai susi
tiktų didžiųjų valstybių didieji.
— Croydon policijos pareigūnams pirmą
„KOMUNIST“ GIRIA BEVANĄ
kartą tenka ieškoti dingusių namų, kurie
Rusiškas žurnalas „Komunist“ paskyrė buvo suvežti į savivaldybės sklypą ir ten
.ištisą straipsnį iki šiol pultam ir opurtunis- turėjo būti sunerti.
tu ir .reformistu“ vadintam britų parla
mentarui darbiečiui Bevanui, tvirtinda — Sovietų valstybinio plano komisijos
PASIKEITIMAI RESPUBLIKINIAME SOVIETE VILNIUJE
mas, kad jis yra priimtinesnis už prancū (Gosplan) pirmininkas Kuzmin atleistas iš
Kovo 14 dieną, sekmadienį Lietuvoje bu
Šį kartą į „Lietuvos parlamentą“ nebe- zų Mollet ar belgų Spaak. Manoma, kad tai pareigų ir paskirtas mokslinės ir ekonomi
vo vykdomi „rinkimai“. Tą dieną turėjo įtraukė maskviškių dignitorių. Pereitoj ka padaryta ryšium su Suslovo kelione į D. nės komisijos pirmininku.
įvykti tik rinkimų formalumas. Kas bus dencijoj, pavyzdžiui, Chruščiovas buvo Britaniją, kad jis lengviau sueitų į ryšį su
— Greit sueina 100 metų Londono Big
„išrinktas“, buvo žinoma jau iš anksto. Par „Lietuvos parlamento“ narys iš Kauno, Su darbiečiais.
Benui (parlamento rūmų didžiajam laik
tijos centro valia, šį kartą respublikiniame slovas iš Šiaulių, Molotovas iš Klaipėdos, o
rodžiui).
soviete (kuris vaidina neva „Lietuvos par Malenkovas iš Vilniaus... Dabar nei tų pa AMERIKOJE SUTARTA
— La Havre, Prancūzijoje, kai socialis
lamento“ rolę) padaryta daugiau pakeiti čių, nei kitų panašių „Lietuvos deputatų“
Prez. Eisenhoweris ir britų min. pirm. tai laimėjo burmistro vietą, apie 5000 ko
mų, negu kada nors. Iš buvusių deputatų vilniškiame soviete nebebus.
Macmillan visiškai sutarė dėl užsienių rei
tik 56 liko tie patys, o 153 nauji (Prieš 4
Iš viso dabar padidėjo lietuvių skaičius kalų ministerių konferencijos, ir jų atsaky munistų sukėlė riaušes ir susimušė su po
licija.
metus buvo pakeisti 143, o 66 palikti tie pa deputatų tarpe. Buvo 159 iš 209, dabar bus mas Chruščiovui bus suderintas.
tys). Tarp tų pasilikusiųjų 56 yra 40 „ne 175. Rusų buvo 36, dabar 24. Kitų buvo 12,
Po užs. reikalų ministerių konferencijos — Amerikiečiai žada šiaurės Atlanto
liečiamųjų“, kurie visada „išrenkami“, tai dabar 10. Sumažėjo moterų skaičius. Buvo galės susitikti didieji ir patvirtinti jos nu pakto kraštams apginkluoti paskirti dar
400 milijonų dolerių.
yra kurie palieka deputatais trečią arba 62, dabar 56 iš tokio paties bendro skai tarimus.
ketvirtą kartą iš eilės.
čiaus (209).
— Sov. Sąjunga ir Australija nutarė už
Pasikeitė kiek ir profesinis „parlamento“ DALAI LAMA NAMŲ AREŠTE
megzti ryšium su Petrovo byla nutrauktus
To organo sudėtis, žinoma, neturi didelės reikšmės, kadangi „parlamentas“ tesu- veidas. Kiek sumažėjo valdžios ir partijos Tibetą valdąs Dalai Lama yra namų diplomatinius santykius.
sirenka vieną ar du kartus per metus porai centrinių pareigūnų skaičius. Buvo 57, da arešte, ir jo asmeninius sargybinius yra pa
— Skelbiama, kad Alžyre praeitą savai
dienų, išklauso oficialių pranešimų, kai ku bar 48. Vietinių administracijos ir partijos keitį kinų komunistų kariai.
tę žuvo 830 sukilėlių ir 45 prancūzai.
rie pasako po kalbelę, kuriose kiekvienas pareigūnų (iš miestų ir rajonų organų) bu
— D. Britanijoje sumažėjo 58.000 be
ką nors papasakoja iš jo srities ar dirba vo 30, dabar 22. Karininkų buvo 9, dabar
darbių.
mos vietos, paskui visi pakelia rankas pa 10. Jų tarpe keturi lietuviai: Vitkauskas, šihinkas Luchnovas ir vieno žvejybos laivo
kapitonas Česlovas Bublys. Užtat padidin — Suslovas pakvietė Gaitskelį ir Bevatvirtinti vadų padarytiems pasiūlymams ar Macijauskas, Bąrtašiūnas, Žiburkus.
ba jau paskelbtiems ir vykdomiems dekre Iš inteligentijos (profesorių,' mokytojų, tas „dvarų urėdų“, tai yra, kolchozų pirmi ną į Rusiją.
tams patvirtinti. Tai tikras „guminis ant menininkų) tarpo buvo 40, dabar 23. Jų ninkų ir kitų vyresniųjų kolchozų bei sov- — Graikijos parlamentas priėmė įstatyspaudas“ vadų rankose. „Išrinkimas“ yra tarpe: Kipras Petrauskas (anksčiau jis bu chozų pareigūnų skaičius. Jų buvo 40, da- mą, pagal kurį buvęs Kipro partizanų va
daugiau garbės suteikimas. Ji suteikiama vo deputatas pačiame maskviniame sovie- bar 51. Žemės ūkio darbininkų pirma bu das pik. Grivas gauna generolo leitenanto
vo 11, dabar 27, o pramonės darbininkų bu laipsnį ir generolo atlyginimą iki gyvos gal
arba tikrai kuo pasižymėjusiems režimo te), muzikas Konradas Kaveckas...
* '
,
naudai, ar tokiems, kuriuos norima dar pa ■ Iš pramonės vyresniojo personalo beveik vo 15, dabar 25. Paprasti darbininkai arba vos.
skatinti, kad pasižymėtų, kad nusipelnytų nieko nėra, jei neskaitytumėm trijų parei brigadininkai (pramonės ir žemės ūkio — Prancūzijoje didėja nedarbas.
garbę. Todėl ir pasikeitimai teparodo, kam gūnų, geležinkelių vaidybos viršininkas Ko drauge sudėjus) pirma sudarė nepilną 13 — Italijos min. pirmininkas Segni lan
(LNA) kėsi Prancūzijoje,
žuchovskis, Kauno elektrinės statybos vir- proc., o dabar jau apie 25 proc.
šį kartą toji „garbė“ teikiama,
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Tegyvuoja Lietuva !
Italijos vieno žymiausių politikų, Parla komunistinių valdovų. Priemonės nesikei
mento nario, buvusio premjero MARIO čia, net kai totalitarinis dvidešimtojo am
SCELBA kalba, pasakyta Šv. Kazimiero žiaus režimas pateikia didesnių galimumų.
Įjungimas į Sovietų Sąjungą Lietuvos ir
minėjime Romoje 1959 m. kovo 8 d.
kitų Pabaltijo valstybių, o taip pat paver
Eminencija, Ponios ir Ponai,
timas satelitinėmis valstybėmis Lenkijos,
Malonus Lietuvių Bendruomenės Italijo Čekoslovakijos, Vengrijos, Rumunijos, Bul
je pakvietimas pirmininkauti 5-jo šimtme garijos, Albanijos ir užvaldymas Rytų Vo
čio nuo gimimo sukakties Lietuvos Patro kietijos, paniekinant visas sutartis, tai aki
no Šventojo Kazimiero iškilmėms man tei plėšiškiausias pažeidimas laisvės, koks bet
kia puikiausią progą išreikšti ne tik savo kada buvo padarytas kultūringoms tau
simpatijos ir solidarumo jausmus, bet taip toms. Gyventojų deportacija — tai begėdis
pat ir visų tų, kurie tiki laisve.
klausias pasikėsinimas į žmonių laisvę. So
Lietuva ir lietuvių tauta yra ypač bran vietų Sąjunga yra susitepusi prieš pasaulį
gus italų širdžiai. Tikėjimo ir kultūros ben vergijos atgaivinimo nusikaltimu pačiame
drumas, daug panašumo su italų Atgimi dvidešimtajame amžiuje.
mu turinčios 19 šimtmečio kovos dėl tauti
Lietuvos ir kitų Pabaltijo tautų inkorpo
nės nepriklausomybės, italų tautos įnašas ravimas į Sovietų Sąjungą ir primetimas
Pergalėn, kuri po pirmojo pasaulinio karo vergiško režimo buvusioms laisvoms tau
turėjo reikšti Lietuvos prisikėlimą laisva toms, kuriose klestėjo gerovė, mums pasa
valstybe, vis tai veiksniai, kurie lemia, kad ko, ko vertas komunistų vadų duotasis žo
Italija jaučiasi ypač artima lietuvių tautai. dis, sutarčių gerbimas, tautų nepriklauso
Bet prie senųjų pastovių motyvų, siejan mumas, nesikišimas į jų reikalus, koegzis
čių Italiją su Lietuva, šiandien prisijungia tencija, kuri kasdien iškilmingai linksniuo
dar kiti, kurie mūsų prisirišimą jai padaro jama.
dar gilesnį, — tai žinojimas, kad esame to
Susirūpinę išsaugoti taiką, Vakarai, de
paties likimo bendrininkai, likimo Vakarų,
ja, yra priversti pasyviai stebėti, kaip vyks
kurių Lietuva yra integralinė dalis, didžia
ta niekšingiausi nusikaltimai, kokius tik pa
jame susirėmime su komunistiniu pasau
šaulio istorija bet kada yra užregistravusi.
liu.
Komunistinis imperializmas neatsižvel
Lietuva yra ne tik tolimiausias krikščio
gia nė į atskirų tautų kalbas, kurioms ban
niškųjų Vakarų šiaurės Europoje pusiasa
do primesti rusiškąją. Sunaikindami tauti
lis; ji yra kartu ir gyvas krikščionybės liu
nę kalbą, komunistų vadai tikisi sunaikin
dijimas Sovietų imperijos viduje.
ti kultūrą, tą galingiausią priemonę, kar
Šis faktas kaip tik ir yra priežastis liūd
no šiandieninio jos gyvenimo: jos vargų tu su religija, išlaikyti tautos individualy
bei. Savo ištikimumu tėvų religijai ir gy
bei kančių.
nimu savo tautinės kalbos lietuviai gina ne
lietuvių tauta nėra naujokė kovoje dėl tik savo tautinę individualybę, -bet ir pa
persekiojamo tikėjimo. Visa Lietuvos istori grindines vertybes Vakarų kultūros, kuri
ja yra nesibaigiama eilė kovų už savos, tau yra tas pat, kaip krikščioniškoji kultūra. •
tybės, savos valstybės, savo žmonių, savo
» » »
kultūros išlaikymą, tai nuolatinis nepri
1864
m.
caristinis
Lietuvos valdytojas ra
klausomybės ir priespaudos laikotarpių kai
šė Aleksandrui II: „Neturėkime iliuzijų ir
taliojimasis.
žinokime, kad kol kraštas bus katalikiškas,
Sūpuoklės — žaidimas, į kurį pasineria
tol valdžia nepajėgs padaryti jį priklauso
lietuviai Joninių naktį, gal būt, taip pat iš
mu“.
reiškia tą pasąmonėje glūdintį lietuvių tau
Tai nuoširdžiausias pagyrimas katalikų
tos pajutimą jos šimtmečių istorijos išgy
tikėjimui, kuris netikinčiųjų dažnai pakai
venimų.
tinamas patriotizmo stoka. Tai puikiausias
Kur lietuvių tauta rado stiprybės priešin lietuvių tautos ištikimumo savo tėvų tikė
tis priespaudos laikotarpiais?
jimui pateisinimas. Tai programa visiems
Kaip tik savo katalikiškame tikėjime. lietuviams patriotams.
Per septynis šimtmečius nuo to laiko, kai
Tas pats gubernatorius kaip tik suplana
lietuvių tauta priėmė krikščionybę, spau vo katalikų tikėjimo Lietuvoje sunaikinidžiama nekatalikų slavų ir protestantų, sa
vo tikėjimą ji išlaikė nepakilusį: kataliky
bė yra religija, kurią praktikuoja beveik
BIBLIJINĖS TEMOS
visi lietuviai. Dėl to nenuostabu, kad di
džiausias Lietuvos priešas — Rusija, — no
Biblijines temas mėgo jau senojo pasau
rėdamas pavergti lietuvių tautą po savo lio dailininkai, nėra jos svetimos ir šiems
jungu, ypatingu įtūžimu stengiasi išrauti laikams. Tai visuotinai žinoma medžiaga,
iš lietuvių jų katalikiškąjį tikėjimą ir kai ir iš tiesų yra kur pasireikšti talentams.
bą. Taip darė carai, taip daro ir naujieji
Mūsų literatūrai taip pat ne svetimos ši
carai komunistai.
tokios temos. Rašė jomis V. Krėvė, M. Vait
Uždarymas bažnyčių, jų turtų nusavini kus ir kiti.
z
mas, trukdymas religinių praktikų, 'tikybos
Tokį mažesnį bandymą dar praeitais me
mokymo mokyklose uždraudimas ar nelei tais yra atlikęs ir rašytojas Aloyzas Baro
dimas jos mokyti dvasiškiams, katalikiš nas, pateikdamas skaitytojams biblijinių
kų organizacijų uždarymas, spaudos už apsakymų rinkinį Valandos ir amžiai (100
draudimas, dvasiškuos persekiojimas, žmo psl.). Knygutę išleido čikagiškis Lietuviš
nių, o ypač intelektualų bei vadovaujančių kos Knygos Klubas.
( jų išvežimas, vis tai buvo ginklai, kuriais
Praeitais metais Velykoms knygutė pa
visais laikais naudojosi Maskvos viešpačiai vėlavo pasiekti skaitytojus, o jos pasakoji
sunaikinti lietuvių tautai.
Kai tų pačių mai susiję su Kristaus kančios, mirties ir
persekiojimo ginklų griebiasi komunistų prisikėlimo dienomis, vadinas, skirti gavė
vadai, tuo jie parodo, kad vis dar tebesilai niai ir Velykoms.
ko senasis imperializmas, tik užmaskuotas
A. Baronas — geras pasakotojas, ir iš po
ir sustiprintas siautėjančio žvėriško tota jo plunksnos čia iškyla perkurti biblijiniai
litarinio pobūdžio režimo. Vardan dinasti vaizdai, žmonės, įvykiai.
jos interesų išbraukti iš žemėlapio Lietu
Autoriaus nesiekta į dideles gilumas, o
vą, sunaikinant lietuvius buvo 1864 caristi greičiau stengtasi sukurti, atgaivinti nuo
nio valdovo programa. Tokia programa yra taikas.

mą, kad būtų tuo pačiu sunaikinta jos tau
tinė individualybė. Ir buvo taip tikras, kad
tai jam pasiseks, jog galėjo net rašyti: „Po
keturiasdešimties metų nebebus nei Lietu
vos, nei lietuvių“.
Nors visomis galimomis priemonėmis da
rytas anuomet bandymas nepasisekė, ir net
kaip tik lygiai po 40 metų Vilniuje susirin
ko Tautos Taryba, kuri, minėdama perse
kiojimo galą, galėjo atgauti tautinę auto
nomiją'. Ir dar po 15 metų Lietuva prisikė
lė kaip laisva valstybė, kai tuo tarpu per
sekiojęs caristinis režimas žlugo nuo bol
ševikų revoliucijos.
Dar baisesnis režimas galingesnėmis prie
monėmis iš, naujo bando įvykdyti caris'inio eksgubernatoriaus planus. Ir Lietuva
šiandien išgyvena skaudžiausią savo šimt
metinės istorijos laikotarpį.
Kaip tik šiomis dienomis sužinota, kad
vienas vyskupas buvo trečią kartą išvežtas
ir kad priespauda pasidarė sunkesnė.
Komunistinių valdovų elgesys yra aki
vaizdus lietuvių tautos priešinimosi įrody
mas. Nežiūrint žiauriausios priespaudos ir
teroro politikos, nežiūrint tautos kūną žei
džiančių išvežimų, Maskvos valdovai ir jų
vietininkai neįstengė palaužti lietuvių, ne
įstengė išnaikinti juose prisirišimo prie tė
numalšinamo jų laisvės ir nepriklausomy
bės troškimo dvasios.
Tikėjimas dar tebegaivina nepriklauso
mybės dvasią ir palaiko ją kančiose. Tėvy
nė, Tikėjimas, Laisvė šiandien labiau negu
bet kada lietuviams yra vienas ir tas pats.
Kova yra nelygi, jei turima prieš akis
tik fizinė jėga. Ir niekas negalėtų turėti
iliuzijų dėl fatalinės tos kovos pabaigos.
Bet pasaulis yra matęs ką kita. Ir ta pa
ti Lietuva yra išbandžiusi moralinių idėjų
reikšmę prieš brutalinę jėgą ir smurtą.
Nereikia eiti toliau; užteks prisiminti pas
kutiniųjų penkiasdešimties metlj įvykius.
Imperijos, kurios atrodė amžinos, žuvo
be jokio galimumo prisikelti. Visą pasaulį
terorizavę diktatoriai sulaukė liūdno galo.
Jėga, žiaurumas, smurtas, dorovės įsta
tymų ir laisvės vertybių niekinimas gali

ALOYZAS BARONAS

Ištrauka iš knygos „Valandos ir amžiai“

Atsipeikėję nuo baimės kai kurie prisiar
tino prie skilusios uolos tarp Kristaus ir
kairiojoj pusėj nukryžiuoto žmogžudžio ir
mėtė į pasidariusią bedugnę akmenis. Vė
liau leido į gelmę surištas virves ir, negalė
darni pasiekti dugno, jautė keistą baimę.
Vieni vis bandė nugalėti siaubą, buvo už
kietėję, o kiti jautė, kad įvyko kažkas ne
paprasta jų sielose kaip ir gamtoj. Kasijus, staiga tapęs viršininku, išskirstė sargy
bas ir pats su penkiais kareiviais paliko pa
čloj Kalvarijos kalno viršūnėj. Žydai ginčydamies lipo pakalnėn, tik artimieji Kris
taus giminės vis dar stovėjo po kryžium.
Kartais bailiai prisunkdavo artyn bet ku
ris iš Kristaus mokinių ir vėl skubėdavo
atgal. O diena vėl šviesėjo, vėl stiepėsi sau
lėn daigai ir palmės mojavo saulei,.tik Jor
dano vanduo nebebėgo nuosekliai savo va
ga, o veržėsi į pievas. Per žemės drebėjimą
prie Tarichejos ilgas, juodas akmeninis py
limas, reguliuojąs Jordano vandenis, visiš
kai {grimzdo. Sugriuvo Gergezoje, Gerazijoj ir visame Chorazino apskrity namai.
Kalnas, ant kurio Kristus padaugino duo
ną, pajuto didelį drebėjimą, ir akmuo, ant
kurio Kristus dalindamas duoną sėdėjo,
perskilo pusiau.

Kasijus jodinėjo po visą aikštę, kareiviai
sėdėjo netoli kryžių, subedę savo ietis į že
mę, ir kalbėjosi su kitais, stovinčiais pakai
nėję. Tuo laiku atėjo šeši budeliai ir geleži
nėm lazdom pradėjo daužyti žmogžudžiams
blauzdas. Kristaus artimieji pasitraukė į
šalį, gi budeliai, palipę prie Kristaus, prade
jo jį purtyti šaukdami:— Jis nemirė, jis tik apsimetęs.
Blauzdikaulių laužymo mirštantieji bijo
jo, todėl budeliai nenorėjo tikėti Kristaus
mirtimi. Trumparegis Kasijus, visada uo
lus tarnybai, stovėjo visai arti ir žiūrėjo į
budelių darbą, klausydamas sunkaus kanki
namų žmogžudžių dejavimo. Jis uoliai vyk
dė visus jam pavestus uždavinius, kiekvie
nam savo veiksmui priduodavo daug reikš
mės ir dabar galvojo, kad su netikėtu pa
kilimu tarnyboj yra laimėjęs kažką nepa
prasto. Ir staiga panoro tam neaiškume pa
sitarnauti. Jis pasiėmė ietį, ligi šiol kabė
jusią sudėstytą ant arklio, sumaustė ją ir
uždėjo smailgalį. kuris buvo paplokščias,
su kriaušės pavidalo galva. Ietis atrodė,
kaip vidutinio ilgumo lazda.
Į perskilusios uolos bedugnę praeidami
žmonės vis dar mėtė uolos nuotrupas ir ak
menis. Atsimušdami į nelygias sienas, ak
menys ritosi į prarają, be pertraukos dun
dėdami. Staiga Kasijus suragino arklį, ku

siautėti ,bet jais remiantis nesukuriama
socialinė tvarka. Galutinai anos ujamosios
vertybės ima viršų. Kai viskas jau atrodo
vų religijos, praktikuojamos net priversti
nių darbų stovyklose, neįstengė užmušti ne
žuvę, nematoma ranka apverčia aukštyn
kojom nepajudinamus įsitvirtinimus. Ap
vaizda valdo pasaulį. Dėl to tai mes tiki
me, kad pasaulis matys komunizmo galą.
Kada, kaip, kokias kitas kančias pasaulis
turės iškentėti dėl jo siautėjimo, niekas ne
gali pasakyti. Bet galime būti tikri, kad jis
žus.
Dėl to mes tikime, kad šiuo metu pri
slėgtosios tautos išsilaisvins, nors ir nauji
laisvai prisiimti santykiai kita vaga negu
praeityje kreips tolimesnį jų vystymąsi.
Diktatūros užleis vietą gausioms laisvųjų
tautų bendruomenėms.
„Tautos nemiršta“, galime kartoti su Be
nediktu XV. Nemirs, jei sugebės būti ištiki
mos sau pačios. Lietuviai daug kartu išban
dė tai savo audringo tautos gyvenimo šimt
mečiais. Daug kartų prislėgta, Lietuva vis
prisikėlė. Tautinė lietuvių dorybė yra kant
rybė. Dievo Apvaizda dar kartą vainikuos
šią jos dorybę.
* * *

Iškilmingas minėjimas 5-to šimtmečio su
kakties nuo gimimo jauno kunigaikščio, ku
ris susilaukė šventumo vainiko už giliu
atsidavimu prisiimtas kančias, tai meilės
aktas tolimai ir kenčiančiai tėvynei, tai ak
tas tikėjimo jos prisikėlimu. Šv. Kazimiero
likimas yra simbolis; ir ne veltui Jis bu
vo išrinktas tautos Globėju. Taip, kaip sim
bolis yra tūkstančiai kryžių, kuriais gyven
tojų pamaldumas nusėjo kiekvieną lietuviš
kosios žemės kampelį.
Tebūna gyva meilė Lietuvai jos sūnų šir
dyse; iš praeities jie tesisertria sau jėgos
priešintis naujiems puolimams ir teišsklaido netrukus Lietuvos saulė ją supančias
tamsybes.
Šis yra karščiausias linkėjimas, kurį Lie
tuvos himno žodžiais, iš širdies gelmių šian
dien siunčia visi Lietuvos draugai. Tegy
vuoja Lietuva!
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Stasys Santvaras

VELYKOMS

Kai mano Nemuno ledai išplaukia
Ir jo pakrančių karklai katinėliais pasipuošia Manoj tėvynėj dainos subanguoja
Ir pasakingųjų varpų giesmė suužia...
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Kristaus Prisikėlimas
Velykos yra Krikščionybės džiaugsmo
šventė, kurioje Bažnyčia visų savo pamal- ■
dų ir apeigų iškilmingumu švenčia garbin
gąjį Viešpaties Jėzaus Kristaus Prisikėli
mą iš mirusiųjų. Bažnyčia visus savo vai
kus kviečia giedoti drauge linksmąjį Aleliują, nes Kristus savo kančia atpirko iš
nuodėmės ir sutaikė mus su Dievu — mir
tį nugalėjęs viešpatauja Gyvybės ir Mir
ties Valdovas. Tas kūnas, kuris prieš ke
lias dienas sielvarto parblokštas merdė
jo Alyvų kalne, nuplaktas ir erškėčiais ap
vainikuotas vilko sunkų kryžių Jeruzalės
gatvėmis, ant kryžiaus prikaltas kaip pa
skutinis nusikaltėlis tarp nusikaltėlių,- tas
kūnas trečiąją dieną pakyla iš uolos kapo
toks skaistus, toks dieviškas, kad ir sargy
binių akys neatlaikė tos šviesos, kuria spin
duliavo prisikėlęs Kristus. Savo prisikėli
mu Kristus pasauliui suteikė ryškiausią ir
sprendžiamąjį savo dieviškumo liudijimą.
Ne nuo mirusio žmogaus kapo ateina ver
gijos panaikinimas, didingų katedrų įkvėpi
mas, įvairių dorybių sužadinimas. Ką pada
rė Piloto ar Sokrato mirtis?
Kas kilo iš
Likurgo, Cezario, Napoleono kapo? Niekas.
Šie didvyriai tebuvo tik žmonės, ir jų atmi
nimas žmonijos negalėjo nė truputį pakelti
iš dvasinio skurdo, nuodėmės. Jie mirė, bet
neprisikėlė. Kristus, pats savo galybe pri
sikeldamas iš numirusių, padėjo mūsų ti
kėjimui pamatus, kurių nė pragaro galybės
nesugriaus. Kryžius liko didžiuoju Vilties
Ženklu milijonams žmonių, Kryžius liko
garbės simboliu net ir tiems, kurie Nukry
žiuotojo negarbina. Garbės kryžiai ženkli
na nuopelnus ir didvyriškumą.
Jei Kristaus Prisikėlimas buvo didysis
triumfas, taip pat ir mums, yra didelis pa
vyzdys ir paskatinimas pasinaudoti Jo už
tarnautomis malonėmis. Ypač šiomis die
nomis Bažnyčia mus visus skatina prisikel
ti iš nuodėmės, vertai priimant šventus sa
kramentus, nes nieko nepadėtų stebėtis
Kristaus prisikėlimu, jei mūsų sielose tebe
viešpatautų nuodėmė. Velykos tai Dievo
žmonių Laisvės šventė, išsivadavimas iš
nuodėmės vergijos — jos pančiai krinta,
ir prasideda naujas gyvenimas, sielų ir žmo
nių pavasaris. Velykų Prisikėlimo varpai
teskamba mūsų visų širdyse! Viešpats iš
tikrųjų prisikėlė?*

Velykos,
Nulaužkite pražydusių karklynų Sakelytę
Ir neškite į niūrų, pilką miestą,
Kur žvalgosi padangėn atsirėmę rustus ka/minai,
Kur aš pro savo langus tematau vien artimų
/stogų šypso j imąsi keistą...
Atneškite, ir aš regėsiu savo tėviškės gražumąšventadienio laukų maldas graudžiąsias,
žydrumą mėlyno dangaus viršuj tylių pušynų,
O gal ir Indijos pakrantes tolimąsias...
Kai mano Nemuno ledai išplaukia
Ir jo pakrančių karklai katinėliąjs pasipuošia Manoj tėvynėj dainos subanguoja,
Sena Jeruzalės giesmė suūžia... Velykos!..
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ris, pabėgęs keletą šuolių, sustojo prie be
dugnės, ir stipriai iš įsibėgėjimo smeigė ie
tį į dešinį Kristaus šoną. Ietis pervėrė krū
tinę, padarydama ir kairiajame šone mažą
žaizdelę.
— O, o, — sudejavo Kleopą, Marija, Jo
nas ir kiti Kristaus artimieji. Tuo tarpu
Kasijus patraukė ietį atgal. Su ieties iš
traukimu iš žaizdos pliūptelėjo kraujo ir
vandens srovė tiesiai į Kasijaus veidą. Ir
staiga Kasijus pajuto, kad jis mato daug
geriau nei pirma. Sekundę prieš jo akis at
sistojo nuostabaus žalumo slėniai, uolos,
palmės bei spindintys Jeruzalės stogai ir
vandenys. Kasijus nušoko nuo arklio ir be
veik kriste sukrito ant žemės. Iš Kristaus
žaizdos lašėjo kraujas ir rinkosi į mažą
duobutę po kryžium. Ir prie to su kraujumi maišyto vandens suklaupė visi ištikimie
ji Kristui ir sėmė jį stiklais ir šluostė ske
petom. Kasijus klūpėjo garsiai šaukda
mas:
— Stebuklas. Aš regiu. Jis buvo Dievo
sūnus.
Tačiau nors Kasijus matė tolumas ir pa
tį Dievą, geismas aukštesnio posto paliko
jo širdyje. Jis kruopščiai ėjo Abendaro pa
vestas pareigas ir norėjo įsakinėti.
Praėjo diena. Pilna pykčio, baimės, pa
giežos, gailesio, keiksmo ir maldų. Kristus
buvo palaidotas. Pykdami farizėjai užant
spaudavo Kristaus kapą ir pastatė savo
dvylika sargybinių. Kaifo vyresnieji papra
šė Piloto, kad šis duotų dar kelis sargybi
nius, nes antraip, pavogę .mokiniai kūną
skleis mieste paskalas, kad Kristus prisi
kėlė. Pilotas vėl paskyrė Kasijų. šis turėjo
stebėti ir apie viską pranešinėti Pilotui,
prietaringai besmilkančiam aukas rymietiš

kiem dievam. Kasijus tebebuvo drausmin
gas. Jis ir septyni kareiviai stovėjo prie uo
los su Kristaus kūnu. Dabar Kasijus turė
jo daug laiko ir galvojo apie visa tai, kas
buvo įvykę.
■ Ėjo naktis šaltoka ir giedri. Vėl danguje
spindėjo žvaigždės, kaip dieną per Kristaus
mirtį, ir mėnulis ėjo įprastu savo keliu. Vėl
Kristaus priešininkai buvo ramūs, ir Jor
danas tekėjo, paplatėjusiais krantais ir
Genezareto ežeras plakėsi, siūbuodamas
pakrantėse žvejų laivus. Kvepėjo apkar
pyti krūmai, lingavo palmės, toli uolose
vis dar tebesislapstė Kristaus mokiniai.
Iš Betanijos atvyko su Lozoriumi Morta,
Marone, Dina ir Mara. Jos verkė, klausy
damos pasakojimų apie Kristaus kančias
ir stebėjosi visa tuo, kas buvo įvykę. Prie
Kristaus karsto vis tebemąstė Kasijus.
Aušo aušra. Rausva, lyg pilna kraujo. Ir
lyg jos raudonumo išsigandusi sudrebėjo
uola. Iš septynių kareivių keturis Kasijus
buvo leidęs išeiti į miestą, ir tik trys be
stovėjo prie karsto. Siūbavimas parbloškė
juos žemėn. Valandėlę jie gulėjo apsvaigę.
Po to, nesuprasdami, kas atsitiko, kalbėjo
si apie naują žemės drebėjimą. Tik Kasi
jus stovėjo nuošaliai if; žiūrėdamas pro ryt
mečio prieblandą į žemai gulintį miestą
galvojo: „Mano akys tikrai nuo jo kraujo
pasidarė šviesios“. Rodos, dabar matė per
tamsą ir uolas. „Ne, jis tikrai Dievo sūnus.
Reikia eiti paskui Abenadarą. Reikia eiti.
Šis miręs žydas tikrai buvo Dievas. Reikia
palikti viską ir eiti pas mokinius. Kas turi
tokį galingą Dievą, tas gali nieko nebijo
ti“. Ir Kasijus prisiminė visus pasakojimus
apie ežero nutildymą, apie duonos padaugi
nimą, aklųjų regėjimą ir luošųjų vaikščio-

F. Dauknys,

Pamaldos
LONDON — Didž. šeštadienio apeigų pra
džia 8 vai. vak. Rezurekcija — Velykų I
d., 8 vai. ryto. Suma 11 vai. Velykų II d.
— Šv. Mišios 11 vai.
WOLVERHAMPTON — Rekolekcijų pa
mokslas ir išpažintis Didž. šeštadienio
vakare 7 vai., Seselių koplyčioje, Con
vent of Mercy, St. John's Sq., Snow Hill.
Šv. Mišios Velykų I d. ll val.
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Atsigauna „Knygų Lentyna“
Kult. Fondas išleido paskutinį 1956 m.
Nr. 9-12, kuriame aprašyta tiktai 4 knygos
ir period, bibliografijoje sužymėta daugiau
kaip 1200 straipsnių. 1957 m. Nr. 7-9 apra
šyta 129 knygos. Pranešta, kad KL leisti
paskirta lėšų sekantiems 3 metams, bet,
deja, nepaskelbtos prenumeratos sąlygos...

jimą. Pirma iš to viso jis juokėsi, dabar
tie visi atsiminimai grįžo smulkmeniškai,
ligi kiekvieno girdėto pasakojimo detalaus
atkūrimo.
Kai Kasijus apsidairė, Kaifo kareiviai
vis dar tebegulėjo žemėj. Drebėjimas buvo
toks stiprus, kad ir po minutės sargybų ži
bintai siūbavo ir liepsna virpėjo, lyg no
rėdama iššokti iš juos laikiusių indų.
Kristus atsikėlė. Tai jautė Kasijus, bet
nematė. Ant uolos tebebuvo visi antspau
dai. Prie uolos klūpėdamas Kasijus regė
jo kaip iš Kristaus šono tekėjo šviesių
spindulių srovė. Ir milijonai žmonių gėrė
tą srovę, ir jie ėjo giedodami. Kartais žmo
nių minios eidavo kaip aklos, ir į bedugnę
kai kurie buvo bekrentą, kaip žydų meta
mi akmenys, bet iš Kristaus šono tekėjo
šviesi versmė ir jos užpilti žmonės peršok
davo bedugnę. Jie žengė šypsodamies^ spin
dinčiais veidais ir pakėlę galvas, per ligas,
ugnis, vergiją ir kalėjimus. Nemokytos su
vargę tautos tiesė į tą versmę rankas ir
džiaugėsi. Giedodamos minios ėjo į lieps
nas, mirė masiniuose kapuose, o iš Kris
taus šono einanti versmė juos gaivino. Su
laužytuose kūnuose, beformiuose žmonių
gabaluose spindėjo nepaprastas giedru
mas.
Kasijus atsikėlė pilnas šviesos ir nuvy
ko pasakyti Pilotui, kas atsitiko. Po kiek
laiko tas praregėjęs šimtininkas buvo pa
krikštytas Longinu.
Aušra blyško, uolos link ėjo skarotos mo
teryš, spurdėjo busdami paukščiai supėsi
palmės, po jomis meldėsi mokiniai, ir mete
pirmus spindulius saulė, pradėdama naują
nepabaigiamą dieną.
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EUROPOS LIETUVIS

LAIŠKAS IS CIKAQOS
ČIKAGA SKAITMENIMIS

Čikaga nėra šiaip sau miestas. Statistika
rodo, kad i didelius skaitmenis {pratusioms
J.A. Valstybėms Čikaga yra svarbus did
miestis. Illinois valstybė turi 10 milijonų
gyventojų, o Čikagoje (kuri nėra net Illi
nois sostinė: Springfield yra sostinė) gyve
na 4 milijonai.
Įskaitant visus gretimus
miestelius, apie Čikagą yra susispietę dau
giau kaip 6 mil. žmonių. Illinois valstybės
reikšmė Amerikos žemės ūkiui yra negin
čijama. 1956 metais čia buvo daugiau užau
ginta javų, daugiau sojos pupų negu bet
kurioje kitoje valstijoje. Trečioji vieta jai
teko avižų auginime. Auginama taip pat
daug rugių. Savo kiaulių ūkiu Illinois už
ima antrąją vietą, o Čikagos mėsos apdir
bimo fabrikai yra svarbiausi visoje Ameri
koje. Čia nemažai yra dirbę ir mūsų senų
jų tautiečių ateivių. Ketvirtoji vieta mies
tui tenka ir anglies pramonėje. Čia daug
sukaupta sunkiosios
pramonės, liejyklų.
Čikagoje yra ketvirtoji savo didumu lie
jykla, pagaminanti 15 mil. tonų plieno per

metus. Žemės ūkio mašinų, elektros gami
nių, geležinkelių dirbtuvių ir įvairių smul
kiosios pramonės fabrikų taip pat netrūks
ta čia. Po metų numatoma netoli Čikagos
baigti statyti atominės energijos stotis. Yra
čia ir kultūrinės reikšmės tvirtovių. Vals
tybė turi 69 universitetus ir institutus aukš
tajam mokslui eiti. Čia gausu ir išorinių
paminklų: Springfieldo mieste yra Linkolno kapas ir jo namai, ir šiandien dar kiek
vieno automobilio registracijos numerio
apačioje yra įrašyta „Land of Lincoln“.
Trumpai Čikaga yra antrasis didumu
Amerikos miestas, atsirėmęs savo rytiniu
šonu į Michigano ežerą. Čia sueina net 41
geležinkelio linija, turima keli labai dideli
aerodromai, kuriais naudojasi visos svar
biosios pasaulio lėktuvų linijos.
Illinois
valstybė turi daugiau telefonų negu Kinija
ar visas Afrikos žemynas ir tik 6 tūkstan
čius mažiau negu visa Sovietų Sąjunga. Či
kagoje yra 421 katalikų parapija su 2 mil.
tikinčiųjų. Ir uždarbio vidurkis čia gan
aukštas: tik New Yorkas ir Californija pra
lenkia Čikagą. Amerika, o ypač New YorAdomas Mickevičius

KELIAS / RUSIJA
Per sniegą bekraštį arkliai sunkiai brenda,
Vežimas kaip vėjas per dykumą skrenda;
O akys kaip du sakalėliai aukštai
Tik blaškos viršum to sniegų okeano —
Audrų nukamuoti jie skrist nebemato:
Regėdami sniegą beribį tiktai,
Sparnų nesudėję, vis lekia ir lekia
Ir jaučia, kaip silpsta jų jėgos išsekę.

Nei miesto, nei kalno—tik veltui žvalgaus,
Nėr pėdsakų čia nei gamtos, nei žmogaus,
Kiek akys aprėpia, vien žemė čia plyti —
Ją Dievas tik vakar sukūrė, matyti.
Bet kalba ką kitą rasti palaikai
Mamuto — per tvaną jis bus čia prigėręs;
Ir žino gerai nūn maskviškiai vaikai,
Kad Dievas šią žemę seniai jau sutvėręs,’
Kad Nojaus laikais ji prekiavus, esą,
Su Azija ir su Europa visa, —
Taip pat- ir knygelė papasakot gali,
Jėga kitados parnešta į šią šalį,
Kad ji, nors nūnai apleista ir tuščia,
O tautą ne vieną pagimdžiusi čia.
Bet didžiojo tvano ištrintos, nuplautos
Čia pėdos močiutės gamtos ištisai;
Nors užgimė šičia ir ordos, ir tautos,
tBct pėdsakų jos nepaliko visai.
Tik Alpių kalnyne aptiksi netyčia
Žymių, kad tos ordos buvojusios šičia.
O Romos paminklai byloja nūnai,
Kad ėję plėšikai iš čia į tenai.
O šiandien negyvas, tylus kraštas šitas,
Tarytumei lapas dar neprirašytas —
Ar Dievo ranka tam lape parašys
Ir žmogų išaukštins parašymas šis?
. Ar jis šventą tiesą panūs įrašyti,
Kad meilė turėtų žmoniją tvarkyti,
Kad laikos pasaulis malda ir auka?
O gal Dievo priešo niekšinga ranka
Kardu iškapos šioje knygoje mintį,
Kad reikia grandinėm žmoniją rakinti,
O žmogų nekaltą botagais kankinti?

Po baltus laukus siunta vėjas piktai —
Jau sniego bangas jo sparnai palytėjo.
Bet jūra baltoji įaudrinta vėjo,
Iš baltojo guolio pakyla tiktai
Ir vėlei, lyg jūroj pavargusios bangos,
Nurimsta didžiulė ir pažeme rangos.
Pakyla dažnai uraganas baisus,
Pažadintas vėjo iš savojo miego;
Ir ligi pat Euksino jis baido visus,
Maišydamas debesis baltojo sniego;
Užpusto jisai keleivius įvairius,
Tarytum samumas klajoklių būrius.
Be galo be krašto vien sniegas baltuoja,
Kur-ne-kur jo dangą pradūrę, antai,
Tarytumei salos ar jūros krantai
šiaurinės eglaitės ir pušys juoduoja.
Kur-ne-kur tie medžiai kirviu nukirsti,
Sukrauti tarp sniego plataus vandenyno
Iš tolo atrodo juokingi, keisti.
O žmonės tuos laužus namais pavadino.
Toliau — visas tūkstantis šitų laužų —
Visi jie vienodi, tarytum taškeliai:
Dūmeliai vingiuoja virš jų pamažu,
Ir blizga iš tolo maži jų langeliai.
Jie čia dviem eilėm išrikiuoti prie kelio,
Tenai rateliu, o tenai kvadratu,
Ir žmonės jų būrį vadiną miestu.

PASIGENDA LEIDINIŲ

Vak. Vokietijos bibliotekos kreipia per
spaudą atsakingų įstaigų dėmesį į nepakan
karną bibliotekų aprūpinimą Vidurio ir Ry
tų Europos literatūra. Nurodoma, kad toje
Europos dalyje rašome 18 kalbų ir vien to
žmonių sutinku — tarsi eglės šiaurinės,
kioj Lenkijoj per metus išleidžiama iki 8
Pečiai jų galingi ir plačios krūtinės;
tūkstančių leidinių. Tuo tarpti Vak. Vokie
Kaip medžiai ir žvėrys po baltu sniegu,
tijos bibliotekos praėjusiais pokario me
Jie šiurkštūs, gyvybės pilni ir jėgų.
tais teįstengusios nusipirkti iš rytų kraštų
O veidas kiekvieno kaip jojo tėvynė:
9426 naujas, knygas ir 1796 žemėlapius ir
Tuščia atvira ir laukinė dykynė;
miestų planus. Nors šalia to prenumeruoja
Ugnis jų širdžių, it vulkanų kokių,
ma 1500 žurnalų, bet visa tai esąs tik lašas
Veidų nepasiekus, krūtinėj rusena;
ant krašto akmens. Už tai paskutiniame sa
Jų lūpose ji dar iki šiol neplevena,
vo pranešime Vak. Vokietijos bibliotekos
Nepalietė dar jų kaktų ir akių.
įspėja visuomenę, kad vieną dieną ne tik
Tuo tarpu kitur žmonių veidą kiekvieną
slavistai ir Rytų Europos tyrinėtojai paste
Vis rašė likimo ranka nuolatos
bėsią dideles spragas tokiuose literatūros
Viltim ir skausmais; ir todėl jie šiandieną telkiniuose, bet ir pavieniai asmenys, insti
Atspindi istoriją savo tautos.
tūtai, valdžios įstaigos ir k. Tada būsią per
Iš „Vėlinių“.
vėlu reikšti nepasitenkinimą.

K. BARĖNAS

IŠSISKYRIMAS SU NAMAIS
(IŠTRAUKA)

Motina visad siųsdavč'Ignacą parnešti
šventinto vandens. Didžiojo šeštadienio dėl
to jis labiau laukdavo negu pačių Velykų.
Gerai dar, jei užslėpta išlikdavo nuo dū
mų tamsiai įraudusi dešra, tai tas pora kąs
nelių, kur tekdavo kiekvienam, pataisyda
vo visas Velykas. Dar jeigu motina turėda
vo baltų kvietinių miltų ir antrosios dienos
rytą prakepdavo pasipūtusių blynų, malo
nu būdavo pagurkti. Tik ir tų skaniųjų pa
sipūtėlių neprarysi nei dešimt, nei dvyli
ka, nei trylika. Motina visad mato, kada
tau gana, ir ji visad žino, kad Ignacas grei
tesnis už brolius ir seseris, o ir tos kitos
burnos, nors ir ne tokios greitos, visos nori,
kad būtų skanu. Tai jau motina, būdavo,
ir sakys:
— Tai jau tu, Igniuk, žiūrėk, septynis su
valgei, tai jau tu dabar, jei dar nori, imk,
va, miežinių.
Ranka taip ir nebepaima aštuntojo. Ro
dos, dar aštuntasis, devintasis, dešimtasis,
gal dar pora viršaus, ir užtektų iki soties,
vien kvietinių būtum privalgęs, bet motina
niekad neturi pakankamai miltų, o kas be
gali užsigardžiuoti miežiniais! Tiesa, pra
džioj motina visada įspėja:
— Kas daug norit, pirma imkit miežinių.
Visų rankos tiesiasi į baltuosius, ir Igną
co tiesiasi. Jei jis suvalgo gabaliuką dešros
ir vieną kiaušinį (būtinai geltoną, nes to
kių beržų lapais nudažytų jis gaus du ar
net tris, o žalią ar raudoną ar mėlyną tik
vieną; jei gaus raudoną ir mėlyną, tai ne
gaus žalio ir turės keistis su broliu ar sese
rim, jei tie kuris nors sutiks), tai jau visad'
atrodo, kad bus gana ir gana, jei dar pri
dės du tris pasipūtėlius blynus. Tik paskui
paaiškėja, kad dar maža ir septynių. Kai

kas yra žinomi kaip aukštų pastatų - dan
goraižių buveinė. Nors Čikaga gan išsiplė
tusi ir daugumas namų, palyginti su New
Yorku, yra nykštukai, bet ir čia yra mies
to centre daugiau kaip 40 pastatų didesnių
negu 300 pėdų. O nesenas Prudential drau
dimo bendrovės namukas, perkeltas į New
Yorką, būtų ir ten penktasis savo aukštu
mu. Čikagos gatvės puikiai išplanuotos ir
išvestos • šachmatų lentos pavyzdžiu. Visos
tiesios, be jokių Anglijoje įprastų kampų
ir užsisukimų. Miestas padalytas dviem pa
grindinėmis gatvėmis, kurios susikryžiuoja
pačiame centre.
Viena tų gatvių dalija
miestą į Šiaurinę ir Pietinę Čikagą, o ant
roji — į Vakarinę ir Rytinę. Pastaroji ne
svarbi ir neplati, nes čia pat pašonėje dide
lis, lyg jūra, Mičigano ežeras. Čikaga per
25 mylias atsirėmusi į jo pakraštį. Taigi
pietinėje dalyje, kur susikūrė svarbiausios
lietuvių kolonijos, orientuotis labai nesun
ku. Išilginės gatvės — tos einančios iš šiau
rėš į pietus — visos pakrikštytos vardais,
o skersinės, bėgančios iš rytų į vakarus,
yra numeruotos.
Namai taip sunumeruoti, kad pagal na
mo numerį gali nuspėti, prie kokios gatvės
jis yra. Jei gaunate laišką su namo nume
riu 6363, tai ir bus netoli 63-čiosios gatvės.
Namai sustatyti erdviai, su kiemeliais ir
privažiavimais iš užpakalio. Neteko matyti
terrace tipo namų, kurių tiek daug Anglijo
je. Tarp dviejų gatvių eina viduryje trečia
bevardė, be numerio gatvelė, kuri vadina
ma Alley, lietuviškai-čikagiškai „Jiela“.
Čia atsisukę garažai, čia stovi kubilai šiukš
lems ir čia tevažinėja miesto šiukšlių tarnyba ir prekių pristatytojai. Daugumas gat
vių apsodinti medžiais, prieš namus turi
žolės lopinėlius ir mylių mylias tuščių šali
gatvių, kuriuose mažos mergaitės paišo
„dangaus langus“ ir sriksi viena koja, ber
niukai važinėja dviračiais.
Šaligatviai čia daugiau naudojami tik
ten, kur susibūrusios parduotuvės, kur pir
kėjai ar į langus pažiopsoti šliaužioja, ar
šiaip sau kojas miklina. Visas miesto susi
siekimas vyksta viduriu gatvės — tūkstančia automobilių ir autobusų.
Šis nuobodus aprašymas buvo reikalin
gas, kad mieli skaitytojai turėtų įspūdį,
kaip nelengva korespondentui susigaudyti
tokio milžino miesto viduryje ir parankioti
faktų, kurie domintų Europos gyventojus.
Kituose laiškuose pereisime prie lietuviško
sios Čikagos.
Algirdas Pužauskas

jau ranką atitraukia nuo aštuntojo, tada
gana, tada pašluosto taukuotas lūpas, ke
liasi iš užustalės ir bėga į kiemą ritinėti
kiaušinių, nes tuomet netrukdami nusi
šluosto lūpas broliai ir seserys ir kuris grei
čiau už kurį atidunda pas jį. Tik ir vėl mo
tina:
— Ignacai! Ar tu kieme?
— Kieme.
— Niekur neik!
— Ne, ne, mama.
— Būkit kieme.
Ji, rodos, niekad taip smarkiai nesaugo,
kaip per Velykas. Dabar jau jis tikrai taip
nepadarytų, kaip per anas Velykas. Ture-jo keturis kiaušinius: du geltonus, žalią ir
mėlyną. Dar rytą norėjo priprašyti brolį,
kad tas duotų jam raudoną už geltoną, nes
tas ruošėsi daužyti ir valgyti.
— Imk geltoną, — pagriebė už rankos,
kad nespėtų sudaužyti, nes sesuo jau laikė
jam atkišusi tokį pat raudoną ir jie abu
ruošėsi mušti. Pakaleno į dantis sesuo sa
vąjį raudoniuką, brolis savąjį ir dabar tik
tarėsi, kuris laikys, o kuris muš. —■ Gelto
nas, žiūrėk, koks stiprus, — pakaleno Igną
cas savo siūlomąjį. — Stiprus ir didelis, o
tu vis tiek pramuštą valgysi. Duok man
savo raudoniuką, duok.
Brolis nepatenkintas ištraukė ranką ir
raudoniuko smaigaliu tekštelėjo sesers rau
donukui. Pataikė truputį į šoną. Kai kaukš
telėjo drūtgaliais, sesuo sukiužino brolio
raudoniuką, o Ignacas smuko pro duris. Bū
tų brolis pakeitęs, tai būtų ir raudoniuką
turėjęs. Jis persivertė per vartus į gatvę ir
pasileido žemyn į Vandenę, į tiltą. Beržy
nėlyje jis vienas paraičios, nes nenori ma
tyti nei brolio, nei sesers: pats vienas, tik

pats vienas. Taip ir būtų ritenęs pats vie
nas, gal ten ant kalniuko, prie kelio, kur
jau pilkas smėlis dulka ir pakelėse tarp
beržų prisimaišę veržynų, o aikštelės ly
gios, netįžolės nėra. Būtų paritinęs paraičiojęs, bėgo visa jėga žemyn, rankom pri
laikydamas abi švarkelio kišenes, kad kiau
šiniai nesusikultų, tik ten prie Vandenės
šmakšt iš kiemo pro vartus Didžgalvio Do
mininkas.
— Ei, Ignacai, Ignacai, palauk, ką pasa
kysiu, — rėkė ir mojo ranka prabėgusiam.
— Na, ką? — sustojo Ignacas ir atsi
grįžo.
— Kur tu bėgi?
— Aš? Bėgu? Bėgu į pievas ten padir
vyje, — parodė ranka. — Kiaušinius paraičiosiu.
— Bėgi vienas?
— Aha.
— Palauk, aš pasiimsiu savo. Palauk, —
nutrypčiojo jis atgal pro vartus.
Ignacas palaukė. Domininkas tuoj grįžo
ir išsinešė šešis kiaušinius, visus raudonus
raudoniausius, šešis kiaušinius ir įgaubtą
lentelę.
— Be šitos neparitinėsi.
— Pamainykim, — užsipuolė Ignacas,
kišdamas nosį į rankoj laikomus raudo
nuosius. — Duok man, va, šitą, tas raudoniausias.
Domininkas nieko neatsakė. Pažastyje
jis spaudė lentelę, o kiaušinius laikančias
abi rankas atmetė užpakalin, kad Ignacas
nebeprašinėtų.
Prie ruplio beržo pasirinko jie vietą. Ber
žas beveik ant pat keflo, net ašių galais nu
draskytas nudaužytas, apdžiūvusi mėsa ma
tyti, žaizdų pakraščiais šviežiai ataugusios
geltonos tošies randai. Į randus atrems tą
gaubtą lentelę, ir kiaušiniai dardu dardu
nudardėję pūkštelės purian kelio smėlin.
Jei ridendamiesi nekaukštelės vienas į ki
tą, tai jau smėlyje apsivels pilku sluoksne
liu. kurį tik pūkšterėti tereikia ar ranka
patrinti, ir vėl švaru.
— Mainykim, — pakartojo Ignacas, iš

Komitetai lietuviu kalbai saugoti
Lietuvių kalba, o su tuo ir visoks lietu- gojimo bendrumas pagyvintų kai kuriuos
viškas veikimas emigracijoje yra mirtina- lietuviškus sambūrius.
me pavojuje!
Noriu manyti, Jums rūpi lietuviškieji rei
Nuo pražūties galima apsisaugoti tik or- kalai, taigi ir lietuvių kalbos gyvybė. Toganizuotai veikiant. Vienas kitas tuo reika dėl drįstų sakyti: ačiū už būsimą bendra
darbiavimą!
lu rašinys spaudoje reikalo neišgelbės.
Džiaugiuosi Jūsų laimėjimais. Reikalui
Šiuos laiškus siunčiu visame laisvame
pasaulyje esantiems Lietuvių Bendruome esant mielai talkinsiu. Nekantriai laukiu
nės skyriams per jų pirmininkus.
Visus Jūsų veiklos rezultatų.
Su nuoširdžiais lietuviškais linkėjimais
kviečiu talkon — gelbėti emigracijoje bepradedančią mirti lietuvių kalbą. Tikiuosi ir tikra pagarba,
Algirdas Gustaitis
pritarimo.
1132, N. Hyperion Ave., Los Angeles 29,
Kviečiu:
1. Tuo reikalu sukviesti visų Jūsų apy Calif., USA.
linkėje esančių lietuviškų organizacijų ats
P,S. Pirmoji lietuviška organizacija, pil
tovų susirinkimą siūlomam klausimui ap
svarstyti; iš kiekvienos organizacijos iš nai remianti mano pasiūlymą, yra Los An
rinkti asmenį - asmenis pagrindinai besi geles Vyresniųjų Skautų Židinys. Jų at
spausdintais atsišaukimais naudojuosi j
rūpinančius šiuo reikalu.
2. Tie atstovai iš savo tarpo išrenka Ko Jus kreipdamasis asmeniškai. Juos Židinys
mitetą Lietuvių Kalbai Saugoti (ar kitaip išsiuntinėjo visiem Kalifornijos lietuviam.
pavadintą) ir nustato gaires lietuvių kal
MINTYS LIETUVIU KALBOS
bos saugojimui savo apylinkėje.
IŠSAUGOJIMO REIKALU
3. Jie perijodiškai renkasi, pranešdami
EMIGRACIJOJE
apie nuveiktus darbus, sutiktus sunkumus,
ieško būdų tikslesniam, sėkmingesniam vei
Lietuviškoje šeimoje kalbamasi tik lietu
kimui.
viškai.
4. Kontaktuoja savo apylinkėje esančią
Kiek minučių šiandien su savo vaikais
lietuvišką spaudą, jų redaktorius prašyda kalbėjais! lituanistinėm temom, ar juos mo
mi drąsios, visuotinės akcijos dėl lietuvių kei lietuviško rašto?
kalbos išsaugojimo; be kitko, redakcijas
Ar Jūsų vaikai skaito lietuvišką spaudą?
prašo nuolatos spausdinti laikraštyje šū
Kokiom lietuviškom organizacijom pri
kius, primenančius mūsų — lietuvių — pa- klauso Jūsų jaunimas?
reigas lietuvybei, ir lietuvių .kalbat
Kada paskutinį kartą Jūsų vaikai buvo
5.
prašyti lietuviškus
ra- lietuviškam parengime?
f- Panašios talkos
"
. ........ ~
. Ar Jūsų vaikai gerai moka lietuviškai
6. Jei sąlygos leidžia
(yra dailininkų, maldas?
gražiaraščių) — lietuviškose salėse, parapi
Lietuviai meldžiasi tik iš lietuviškų mal
jų patalpose, organizacijų būstinėse ir kt. daknygių.
iškabinti gražiai nupieštus plakatėlius,
Remkime lietuviškas šeštadienines mo
kviečiančius gelbėti lietuvių kalbą nuo iš kyklas.
nykimo.
Čia lietuviai savo tarpe kalbasi tik lietu
7. Galimas dalykas, lietuvių kalbos sau- viškai.
Ar Jūsų prieauglis gina lietuviškus rei
kalus?
KARALIAUS VAINIKAS
Lietuviškos šeimos savo jaunimo kamba
Buvusi viena pačių gyviausiųjų lietuviš rius puošia lietuviškais paveikslais, nuo
kos knygos leidyklų — Gabija — kurį lai traukomis, žemėlapiais.
Lietuviška šeima yra mažutė Lietuva.
ką nieko nauja nebeteikdavo. BūkštaudaBūkime verti garbingo lietuvių vardo.
vome, kad gražią vagą išvariusi ji bene bus
Lietuviškų šeimų vaikai turi užaugti lie
bėdų prispausta.
kur gimę ar mokęsi.
Bet štai su pernykščių metų data knygų tuviais, nesvarbu,
rinkoje pasirodė naujas Gabijos leidinys Taip juos auklėkime.
Menkas lietuvis, jei nemoka gerai lietu
Karaliaus vainikas, Juozo Sodaičio sudary
tas, o Ados Korsakaitės iliustruotas legen viškai.
Padėkime Lietuvai atkovoti Nepriklauso
dų ir padavimų rinkinys.
Knyga, žinoma, pirmoje eilėje skirta jau mybę, visur gindami lietuvių kalbos ir lie
nimui, kuris linkęs iš lietuviškų legendų ir tuviškuosius reikalus.
Nebūkime išdavikai: mylėkime tėvu, ir
padavimų susipažinti su turtinga savo kraš
to praeitimi, su kovotojais ir karžygiais. protėvių gražiąją lietuvišką kalbą!
Skaitydamas lietuvišką spaudą, brangi
Vadinas, knyga skirta lietuvybei palaikyti
ni bei saugai ir lietuvišką kalbą.
ir ugdyti per literatūrą.
Okupantai neišnaikins lietuvių kalbos
Išspausdinta 9 dalykai. Vieni jų plačiai
žinomi (V. Krėvės Milžinkapis), su kitais Lietuvoje; patys jos nesunaikinkime emi
Alg. G.
gal ir mažiau bus tekę skaitytojui susidur gracijoje.
ti (J. Pronskaus Pasaka apie Neringą, J.
Remeikos Ragaina), o kai kurie dalykai
Dono Kazokų chore dainuoja lietuvis so
dar tik pirmą kartą išvysta pasaulį šioje listas Stasys Citvaras (bosas-baritonas).
knygoje (P. Jurkaus Baltojo žirgo pasaga).
Šis pasaulinio garso choras turėjo visą
Be suminėtųjų dar yra N. Mazalaitės Kara eilę koncertų Europos miestuose. Visur sa
liaus vainikas, Šatrijos Raganos Živilė, A. lės buvo perpildytos klausytojų. Solistas
Vaičiulaičio Karaliaus Vytauto vėliavnešys Stasys Citvaras paklaustas,
ar nesutiko
Kaributas, Vaižganto Vilniaus pilies pasa kur lietuvių, atsakė, kad, deja, nė vieno.
ka ir A. Vienuolio Medvėgalis.
St. Citvaras vyksta su visu ansambliu i
Jungtines Amerikos Valstybes.
Kaina 2 dol.

sitraukęs tamsiai geltoną, ruplėtu smaiga
liu.
— Kam tau mainyti? Duok, paridensim,
ir gal visi bus tavo — ir tie, kur mano, ir
tie, kur tavo.
Domininkas papurtė nuo kaktos plaukus
ir truputį atsmaukė ilgokas rankoves. Vie
noj saujoj jis laikė savo raudoniuką, o ant
roj Ignaco geltoniuką ir smarkiai drebino
abi rankas, lyg norėdamas kažką išpurtyti,
užgniaužinėjo ir atgniaužinėjo saują ir nuo
purtymo drebančiu balsu trūkčiodamas
murmėjo po nosim. Šitaip murma senis Ru
dys, užkalbėdamas gyvatės įkąstąjį. Duo
da duonos ir murma, tik rankų nekrato,
kaip Didžgalvio Domas. O pamurmėjęs Do
mas paleidžia lentele riedėti iš karto abu
kiaušinius, Ignaco prabėga pirma, bet neto
Ii smėlio raudoniukas pasiveja geltoniuką,
ir jie kaukšteli vienas į kitą, o Ignacas, pul
damas žiūrėti, kakšteli kaktomis su Domu.
Savo geltonąjį jis pagriebė, bet šone jau
buvo įlūžimas.
— Rodyk, rodyk, — sako Domas ir sie
kia. Savojo jis net nežiūri, toks jau tikras.
— Rodyk savo kiužį, rodyk.
Ignacas paniuręs ištiesė ranką ir atidavė.
— Duok kitą, — sako Domas. — Gal dar
bus tavo.
Namo parėjo jis tuščiom kišenėm. Moti
na sakė:
— Suvalgyk pietums kiaušinį.
— Tai ne, aš pasitaupysiu.
— Suvalgyk, bus stipriau, tam ir Ve
lykos.
Ignacas žvilgčiojo į brolius ir seseris, ku
rie miklino, daužė, lupo, druska barstė ir
kando savo geltoniukus, žaliukus, mėlynu
kus ir raudoniukus. Dar sesuo, vieną sukumžlojusi, norėjo antrą daužyti, tik moti
na sudraudė.
— Žiūrėk tik tu, kudliuke. Ignacas nė
vieno nevalgo, — sakė ji, pirštais pakeden
dama mergaitės plaukus, — o tu imtum ir
visūs sutašytum iš karto.
Paglostė ji ir Ignacą taip šventiškai, kad
tam iš graudumo ėmė net veido raumenys
trūkčioti. Motina sužiuro.

— Ko dabar? Na, ko gi dabar?
Apsišluostęs nosį, jis dar patrūkčiojo ir
tylėjo. Tik Velykų antrąją dieną paaiškė
jo, ko tas berniukas toks geras, toks tau
pus ir nenori kiaušinių valgyti.
— Dabar tai jau valgyk, nes nieko kita
neturiu, — prispyrė jį motina.
Jis nyrojo ir kramtė duoną, nes pyragas
baigėsi pirmąją dieną. Kramtė ir dilbčiojo
į motiną. Dabar motina numanė jau, kad
su Ignaco kiaušiniais ne geruoju.
— Ar vaikai atėmė? — nustebusi atsikė
lė ji. — Net per širdį nuėjo... Ar vaikai
atėmė, sakyk?
— Mamyte, dovanok, mamunyte, dova
nok, — šokęs tolyn nuo stalo, atžagarias
artėjo susitraukęs į duris. — Dovanok, dau
giau taip nebedarysiu. Didžgalvio Dominin
kas išrideno, mamyte, dovanok.
Tik motina nedovanojo. Tiek kiaušinių,
sakė ji, ir nueik tu man ir prašveisk, sakė
ji, dykaduonis tas! Kai jis prisimena anas
Velykas, dar ir dabar tarytum peršti, kur
siekė motinos plaštakas ir paskui šluotos
rykštė — rumbais, kaip gyslom, mėlynavo
sėdimoji, net motina pavargo.
Po Velykų jis išėjo ganyti. Vos tik švito
pavasaris, buvo vienas, buvo kitas ūkinin
kas, ieškodami piemens.
— Būtų gerai, vis_ kruopelė į namus, —
sakė motina, — bet gal dar kokius metus
tegu namie pabūva. Dar mažas, ir g&na.
— Toks vyras, ir jau nepaganys! — sakė
Breivė.
— Aš žinau, kad paganytų. Tik vis dar
mažas, ir gana. Gaila, va, išleisti iš namų,
— išsidavė pagaliau motina. — Gal kitais
metais, gal jau paaugesnis bus.
Po Velykų ji šitą savo didįjį kumelį iš
leido, tartum užmiršusi visą gailestį, tar
tum praridenti kiaušiniai būtų pridėję jam ,
vienerius metus amžiaus. Ranka nusibrau
kė ašarą ir išleido.
— Nenori namie gražiai, tai eik dabar
svetimų klausyti, tai pamatysi, kaip ten
yra, — girgždančiu verksmingu balsu sakė
ji savo sūnui, įlindusiam kamaron kažko
kios dar smulkmenos susiieškoti.
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EVOLIUCIJA RUSIJOJE
tesnėms“ jėgoms, kaip jo tėvai į „batiušRašo J. Vidzgiris (ELI)
Azijinėje Rusijos dalyje, Baikalo ežero
kos caro“ rankas. Politinė santvarka, kuri
srityje, į kur dar pirmosios trėmimų ban
gos buvo nublokšta nemaža lietuvių, vyks- naudotis gyvenimo patogumais ir nemėgsta įgalintų jį naudotis savo laisve, jį net bau
ta didelės statybos. Kaip faraonų laikais, asmeninės aukos. Tačiau jis necituoja nei gina. Tokia galimybė jam reiškia chaosą,jas vykdo darbo vergai. Septynetą metų Lenino nei Stalino, bet Puškiną, sekdamas net katastrofą. Tuo tarpu visų ' sąmonėje
ten vergavo ir prancūzas kunigas Tėvas rusų klasikų raštuose skelbiamąja idealis dar labai gyvai įsirėžęs liūdnas atminimas
neramumų, pilietinio karo, bado ir visokių
Chaleil, kuriam 1955 m. nusišypsojo laimė tine kryptim.
nepriteklių.
sugrįžti savo tėvynėn.
Buvęs kalinys laisvėje negali užmiršti Laisvės baimė
Tikrasis konfliktas
taigos, kur, jo žodžiais, „daug kentėta ir
Labai klysta, kas nūdienėmis sąlygomis
Yra žinoma, jog šią knygą drauge su ki
daug mylėta“. Neseniai jis išvertė į prancū
tais panašios savikritikos raštais buvo as įsivaizduoja Rusijoje greitą evoliuciją. Ru
zų kalbą jauno sovietų rašytojo Anatoli
meniškai užsisakęs Chruščiovas, ruošda tuliotis, keistis — tai gyvenimo tikrovės,
jaus Kuznecovo apybraižų rinkinį, kuriame
mas mokyklinio pertvarkymo tezes. Niekas ypač visuomeninės, vienas pagrindinių dės
kaip tik piešiamas gyvenimas Baikalo sta
neturi pagrindo dėl to manyti, jog sovieti nių. Savąime aišku, kad jis veikia ir Sov.
tybose.
nės kompartijos „bosas“ būtų staiga pasi Sąjungoje. Tik čia evoliucijos kelias žada
Pro pilką įprastinį sovietinių apybraižų
davęs Džilo minčių įtakai ir mėgintų paša būti tolimas ir ilgas.
stilių savotiškai atsiskleidžia nūdienis So
Kaip matome, sovietinį režimą palaiko
linti naujosios klasės diktatūrą.
Tai .tik
vietų Sąjungos visuomeninis veidas. Įdo
- lanksti taktika išgelbėti šią diktatūrą jos senosios visuomenės liekanos. Neatsitikti
mu, kad vakarietis skaitytojas gali čia ras
nai „taikaus sambūvio“ ir „taikios evoliu
demaskavimu.
ti daug medžiagos, kuri patvirtina kalina
Kyla klausimas, ar tokia Chruščiovo tak cijos“ šūkiai rado gyvą pritarimą kapitalis
mo jugoslavų komunisto Milovan Džilas
tikos sumetimais skatinamoji savikritika tiniuose sluoksniuose. Ir tai yra daugiau
samprotavimus apie suburžuazėjimo reiš
. nestato pavojun paties režimo? Ar perso guodžiantis laiko ženklas (kaip paradoksiš
kinius Sovietijoje (išdėstytus jo pagarsėju'
tinti krifika žmonės vieną dieną nepanūs kai beskambėtų toks teigimas). Kai frontai
šioje knygoje „Naujoji klasė“).
ieškoti ryšio tarp visuomeninės ir ūkinės ima ryškėti, tai aišku, jog artėja lemiamoji
tikrovės ir socialistinės ideologijos? Tokia valanda. Ne Rytai ir Vakarai, ne „tarptau
Saugokitės, parazitai!..“
galimybė, be abejo, yra. Tačiau įžvalgesni tinis komunizmas“ ir „laisvasis pasaulis“
Kuznecov sovietinio gyvenimo reiškinius sovietinių reiškinių stebėtojai ją atmeta. yra nūdienio pasaulinio konflikto terminai,
vertina ne pašaliečio kritiko akimis, bet
Patys sovietinės visuomenės pagrindai bet žlugti pasmerkta senoji išnaudotojiško
komunistinės savikritikos prasme. Juo di nėra socialistiniai, bet--visiškai kapitalisti ji visuomenė (tiek privatus, tiek valstybi
desnio įspūdžio kelia jo pripažinimas, kad niai, kaip, tai atsispindi ir iš Kuznecovo nis kapitalizmas) ir neišvengiamai artėjan
„socialistinės“ visuomenės viduje auga kla knygos. Todėl režimui nėra pavojaus, ir jo ti-naujoji santvarka, kurioje daugiau reikš
. šių opozicija. Aiškiai vyrauja pirmaisiais viršūnės nebijo viešosios nuomonės. Eili mės bus skiriama žmogaus pagarbai ir vi
penkmetinių planų metais susidariusi nau nis žmogus gali kiek nori keikti esamąsias suomeniniam teisingumui. Ar bereikia mi
joji buržuazija. Oficialiai ir toliau skelbia neteisybes ir su tikrove nieko bendra ne nėti, jog gyvoji krikščionybės jėga visu sa
mas idealas, jog ne piniguose laimė ta
turintį ideologinį dogmatizmą, tačiau fak vo svoriu remia antrosios alternatyvos perčiau tai tik tuščias šūkis. Naujieji ponai
tiškai savo likimą tvarkyti atiduoda „aukš galę.
ramiausiai žeria pinigus į savo kišenes ir,
naudodamiesi savo įtaka, siekia užtikrinti
savo vaikams ateitį, perleisti jiems savo įsi
KAS, KADA IR KAIP LIETUVOJE MEDŽIOJAMA
gytąsias privilegijas, visų pirma jiems re
zervuoti atviras duris į universitetą. Apy
Gamtos apsaugos komitetas praneša me
Šiame sezone nustatoma ši medžioklės
braižos autorius rūsčiai kreipiasi į naujo džiotojams, kad 1958 metų rudens medžiok tvarka:
sios buržuazijos vaikus ir grūmoja: „Sau lės sezone leidžiama medžioti:
1. Leidžiama medžioti tik nedarbo dieno
gokitės, parazitai! Mes jus sutriuškinsimi“
a) antis, gaigalus, vandens višteles, per mis ir pirmadieniais. 2. Valstybiniuose ir
Nelygybe ir išnaudojimu paremtos sovie kūno oželius, dubeltus, kuolingus — nuo kolchozų miškuose leidžiama tiktai planinė
tų visuomenės būdingiausia žymė — visuo rugpiūčio mėn. 15 d. iki lapkričio mėn. 30 medžioklė pagal grafiką nustatytu laiku,
tinis vogimas. Kuznecov aprašo ištisą eilę dienos;
viename objekte ne daugiau kaip 2 kartus
darbininkų ir prekybos darbuotojų, kurie
b) tetervinus (patinus ir jauniklius), je- per sezoną. Medžioklėje leidžiama daly vau
vagia nesivaržydami. Praktiškai taip daro rubes ir slankas — nuo rugpiūčio 15 d, iki ti ne daugiau kaip 15 medžiotojų ir 20 va
kiekvienas pagal savo laipsnį: juo aukš lapkričio mėn. 30 d.;
rovų. Kiekviena medžioklė,. prieš prade
čiau, juo labiau. Šiuo požiūriu naujoji Ru
c) putpeles ir kurapkas — nuo rugsėjo dant ją, registruojama pas eigulį ar girinin
sija nesiskiria nuo senosios. Dėl to vaka 15 d. iki spalio mėn. 31 d.;
ką. 3. Priskirtinių, specialios paskirties ir
riečiai net linkę įžiūrėti „amžinąją Rusi
d) laukinius balandžius — nuo rugpiū 'bandomųjų medžioklės ūkių teritorijose ga
ją“, kaip ją Gogolis pavaizdavo „Revizo čio mėn. 15 d. iki išskrendant.
Ii medžioti tik tie medžiotojai, kurie gauna
riuje“.'
Medžiotojui leidžiama per dieną sume specialius leidimus (kelialapius) iš tų ūkių
Būdinga, jog klasinių skirtumų aštrėji- džioti ne daugiau kaip 5 antis, 5 tetervi administracijos. 4. Medžioti su skalikais
mas nesukelia revoliucinės dvasios nuotai nus ir 10 kurapkų. '
.leidžiama tik specialiai išskirtuose plotuo
kų nuskriaustuosiuose. Mažieji visiškai ne
Šernus leidžiama medžioti nuo rugpiū se, medžioklės grafike nustatytu laiku. 5.
pavydi didžiūnams. Priešingai, linkę jiems čio 15 d. iki sausio 15 d. tik pagal licenzi Laukuose ir krūmuose pavienė medžioklė
pareikšti pagarbą vien dėlto, kad jie mo jas, kurias išduoda valst. gamtos apsaugos uždrausta. Leidžiama medžioti tik grupė
kėjo rasti kelią į „pasisekimą“. Tiek nau inspekcijos.
mis nuo 2 iki 7 medžiotojų. 6. Vienam me
jajai klasei, tiek proletariatui visuotinai
Draudžiama medžioti neskraidaučius ir džiotojui per dieną leidžiama nušauti ne
galiojąs dėsnis: juo daugiau turėti pinigų, išsišėrusius paukščids, vedžioti skalikus į daugiau kaip 3 kiškius, o per visą medžiok
'juo greičiau prasimušti į geresnę medžiagi paukščių medžioklę.
lės sezoną — ne daugiau kaip 20 kiškių.
nę padėtį, į aukštesnį visuomeninį rangą.
Pranešama ,kad 1958-9 metų žiemos se
Tokias taisykles yra paskelbęs Gamtos
Tai bendras kapitalistinio pasaulio bruo zone leidžiama medžioti:
Apsaugos Komitetas prie LTSR ministerių
žas, nesuderinamas ne tik su krikščioniš
1. Baltuosius ir pilkuosius kiškius, rudą tarybos.
komis pažiūromis į visuomenę, bet priešta sias lapes, šermonėlius ir usūrinius šunis
Štai kokie medžiojamieji žvėrys sudaro
raująs net tradicinei socializmo ideologijai, medžioklės taisyklėse leistais būdais —nuo šiandien medžioklės repertuarą Liėtuvoje.
Verta pažymėti ir tai, jog oficialioji so lapkričio mėn. 2 d. iki vasario 8 dienos;
Skaitytojas ir ne medžiotojas tuoj paste
vietinė savikritika kovoje su visuomenės
2. Barsukus — nuo lapkričio 2 d. iki lap bės, kad iš medžiojamųjų gyvių sąrašo yra
ydomis nesivadovauja socialistiniais prin kričip 30 d.;
išnykę ožiai ir stirnos, o iš Rytų kartu su
cipais. Minimasis Kuznecov aštriai puola
3. Ūdras ir'kiaunes - pagal licenzijas — kitais l Lietuvą yra atsibastę mongoliškos
naująją buržuaziją už tai, kad ji nori tik nuo lapkr. 15 d. iki vasario 8 d.
kilmės plėšrūs usūriniai šunys.
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/ J. VILČINSKAS

Praeitų metų pabaigoje Chruščiovas pa
skelbė savo tezes dėl „mokyklų suartinimo su gyvenimu“. Šis projektas buvo dis
kutuojamas visoje Sov. Sąjungoje ir paga
liau gruodžio mėn. pabaigoje priimtas kaip
'įstatymas: Iš diskusijų, kurios pasirodė
liet, komunistinėje spaudoje, matyti, kad
Lietuvoje norėta pratęsti pradžios mokslą
vieneriais metais, idant pramonėje ir že
mės ūkyje pradėtų dirbti labiau suaugęs
jaunimas. Taip pat buvo bandoma plačiai
pradaryti aukšt. mokyklos duris (ypatin
gai politechnikos instituto), kurias nauja
sis įstatymas uždaro daugeliui jaunuolių.
Deja, svarstant įstatymą Aukščiausioje Ta
ryboje, Lietuvai jokių išimčių nebuvo pa
daryta.
Nemaža kas stebėtojui, nauja, nepapras
ta ir įdomaus vyksta ir kultūrinio gyveni
mo srityse. Įdomiausias stebėjimo laukas,
be abejo, gali būti literatūra, kuri plačiau
šiai pasiekia žmones ir kuriai komunistai
skiria ypač didelio dėmesio.
Iki Stalino mirties, nors buvo duoda
mos literatūros premijos, nepasirodė nė vie
nas Ižbiau minėtinas darbas, kuriame nebū
tų vien juodinama praeitis ir idealizuoja
mas bolševikas, žodžiu, literatūra buvo ga
minama visiškai pagal šimtaprocentinį so
cialistinio realizmo receptą. Šitaip sukirp
tų darbų bent tarybinė propaganda neuž
miršta ligi šiol, atrodo, tik dviejų: Vienuolio-Žukausko „Puodžiūnkiemio“ ir Guzevičiaus-Gudaičio „Kalvio Ignoto teisybės“.
Kadangi ir tuose darbuose vis pagarbina
mas bolševizmas, tai skaitytojui patenkinti,
be gausybės smulkesnių apysakų ir .eilė
raščių vis tomis pat nusibodusiomis temo
mis, valstybinės leidyklos arba vertėsi per
spausdinėjimu vieno kito labiausiai priim
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maitino skaitytoją vertimais daugiausia ru
sų autorių. Tarybinių, rašytojų darbų skai
tytojas kratėsi.
Po Stalino mirties pūstelėjo kitoks vėjas,
ir ta naująja padėtim pirmiausia pasinau
dojo keletas tokių rašytojų, kurie simpati
zavo komunistams jau nepriklausomybės
metais. Stalino laikais jie rašė taip, kaip re
žimas norėjo. Dabar jų laimėjinias buvo
tas, kad leidykloms buvo leista išspausdin
ti jų rinktinius raštus, svarbiausia, net ir
tuos, kuriuos jie buvo parašę ir išspausdi
nę dar nepriklausomoje Lietuvoje. Tai bu
vo bene pirmosios kregždės, kad kažkas
vyksta, kad jau yra šioks toks atolydis. Su
tais pirmaisiais, labiausiai patikimais rašy
tojais vis dėlto atsitiko pats nemaloniau
sias dalykas, koks garbingam žmogui galė
tų atsitikti: jie patys savo rankomis turėjo
taip perdirbti tuos savo nepriklausomybinius darbus ir padaryti iš jų tokius, tary
tum jie dabar būtų parašyti ir jau pagal
šių dienų reikalavimus. Bet tokia nelaimė
ištiko tik du rašytojus: Venclovą ir Tilvy
tį, kurie abu dabar yra partiniai ir gal su
malonumu bus atlikę šitą pareigą. Teisę iš
leisti savo rinktinius raštus tada gavo ir
vyresniosios kartos rašytojas realistas Vie
nuolis-žukauskas, vienas stipriausiųjų rea
lizmo atstovų. Bet jam beveik nebeteko
perdirbinėti savo ankstyvesniųjų darbų:
jam buvo įskaitytas į nuopelnus Stalino
laikais parašytasis romanas „Puodžlūnkiemis“, pagal socialistinį realizmą vaizduo
jąs nepriklausomybės laikų kaimo gyveni
mą.
Maždaug nuo 1956 m. paskubom buvo
išleisti stambūs leidimai priimtiniausių kla
sikų. Kova dėl klasikų vyko paskui iki pat

tino lietuvių klasiko rąžytojo darbų, arba 1958 m. galo. Ji, greičiausia, vyks ir toliau.

Ten, kur Nemunas banguoja
Tarybinės spaudos ištraukos,
aiškios ir be aiškinimų.

kurios o Palangoj

Oi nelaimė, ką aš matau —
Širdį ver kaip yla:
Numylėtoj mano vietoj
Gyvena barzdyla.
A. Vienažindys

PALANGOS AITVARAI*
(Feljetonas)

— Draugužiai, draugeliai, draugužiai!
Nejaugi patikėsite šiomis kvailomis paska
lomis, šiuo kaimo bobų malimu. Aš, kolū
kio pirmininkas, komunistas, ir kažkur Pa
langoj, su spekuliantais slapčia statysiu
sau namą, pasidarysiu gribšiu.
Klausėsi prieš trejetą metų Priekulės ra
jono komunistai Alfonso Gutausko, „Gegu
žės Pirmosios“ kolūkio galvos žodžių ir
stebėjosi:
— Na, ir moka žmogus kalbėti, — kai
kurie slapčia šnirpštė ir šluostėsi ašaras.
Ši Gutausko oracija, karšta it šiaurės pa
švaisė ir teisinga, kaip Miunhauzeno pasa
kos, gal ir būtų palaidota po storu cemen
to sluoksniu, jei ne...
Nuo čia ir prasideda graudus pasakoji
mas apie linksmus daiktus.
Vaikiną, kuriam dar neprasikalė ūsai,
tiesiog nepatogu vadinti Šarkausku. Ver
čia aplinkybės. Mat, jisai, šis vaikis, gavo
savo vardu Palangoj sklypą ir rengėsi sta
tytis mūrą. Vaikinas plikas, kaip tilvikas,
bet per trumpą laiką pamatus išmūrijo.
Tuo sykiu atėjo jam laikas armijoj tarnau
ti. Išėjo Šarkauskas būtinos tarnybos at
likti. Kaimynai buria:
— Aitvarai statys namą ar varnalėšom
pamatai apaugs?
Anais senais, mūsų diedukų ir bobučių
laikais, aitvarai ir kaukai per kaminus žmo
nėms šlamšt ir įmesdavo turtus. Dabar, pa
lydovų ir tarpplanetinių raketų amžiuje,
jie irgi technika pradėjo naudotis. Žiū, su
stoja prie Šarkauskiuko sklypo lentomis
pakrauta mašina. Kitoj — plytų eilės rau
donuoja. Iš trečios surikiuotos šiferio gre
tos baltuoja.
Grįžta Šarkauskas į Palangą, o jau na
mas jam visais langais šypsosi, „labas“ sa
ko, bet į vidų nekviečia.
Palangiškiai ir
klausia suvyriškėjusio vaikio:
— Ko savo name negyveni?
— Mano namas ten, kur mano turtas. O
mano turtas — mano rankose.
Pasiekė šios kalbos ir Palangos miesto
galvas. Namas be šeimininkų — beglobiui
mūriukui reikia tėvus surasti: vis bus kur
kelias šeimas priglausti.
Ir lyg iš pasakų butelio, išniro dvasia, iš
sipūtė, išstorėjo ir tapo žmogumi, kaip du
degtinės lašai panašiu į mums jau žinomą
Gutauską. Atvažiavo su kolūkio , Pobiedą“
pirmininkas į Palangą ir mušasi krūtinėn:
— Mano kruvinu prakaitu uždirbtą na
mą norite atimti... — kryžmas skersai at
sigulsiu, bet neduosiu.
Nesugraudino Palangos vadovų graudūs
verksmai. Nepaveikė jie nei partijos Kre
tingos rajono komiteto sekretorių.
Musę kandęs Gutauskas grįžo į Priekulę,

ėmėsi ieškoti toliau. Pradėjo
kratyti nuo darbų nuvargusius, gintari
niam’ pajūry besiilsinčius kolūkių pirmi
ninkus. Rado Jocių iš Šilutės (kolūkiečiai
iš kolūkio išprašė), Kondrotą — Salantų
rajone „Dovainių“ kolūky bent trisdešimt
tūkstančių kolūkiečiams neatidavusi, Kul
nį, vos spėjusį pasitepti kulnis ir atsprukti
iš Klaipėdos rajono „Raudonosios aušros“
kolūkio. Šiomis pavardėmis sąrašą didžiai
apgailestaujant teko nutraukti, nes visi eks
pirmininkai buvo pripažinti Palangos gy
ventojais ir žagrę pakeitė į plunksną. Nuta
rė padėti riebų tašką.
Pusantro šimto butų laukiančių palangiš
kių sako:
—- Taškas čia netinka. Geriau padėkim
dvitaškį. Po jo, kaip aiškina gramatika, se
ka išvardinimas. Miesto gyventojai taria:
— Palangoj yra-dviaukščių mūrų, ku
riuos pastatė įvairus aitvarai — šokoladas ■
ir ledai, spekuliacijos ir machinacijos, ky
šiai ir ryšiai. Mūrai žiemą tušti, jų savinin
kai vasarą už juos tūkstantines plėšia. Ar
gi čia teisybė?
Kažkaip norėjosi tuo suabejoti. Nejaugi
mūsų laikais yra tokių žmonių, kurie nei
sau naudojasi, nei kitiems duoda. Kreipiau
si į tvarkos dabotojus. Jie pateikė ilgiausią
sąrašą. Viso jo aš nevardinsiu, nes ties dau
geliu pavardžių stovi magiška pastaba:„Na
mas nepriimtas“.
Ramybės gatvėje neapgyventas ramiai ii
sisi Telšių vaisvandenių dirbtuvės vedėjo
Lėkštučio gazuojantis, limonadu nešantis
mūriukas.
Negalima nepaminėti šokoladinio, trim
spynom užrakinto dviejų aukštų saldainių
fabriko direktoriaus Bružo mūro...
Dabar Kauno eilė. Šniceliais remtas,
sviestu teptas, sūriais dengtas, grietine da
žytas stovi tuščias kauniškio virėjo Dau
joto nežinia iš eilės kelintas namas...
Būtų palangiškiai ir toliau vardinę, bet
piktoji dvasia, atsiprašau, Kretingos rajono
prokuroras Lučkovas, griežtai ėmėsi ieško
ti įstatymo, kaip apginti Palangos aitvarų
savininkus.
Matomai, įstatymų saugotojui tai neblo
gai sekasi, nes kolūkiečių išspirtas Gutaus
kas sako palangiškėms galvoms:
— Duokit man Palangoj darbo. Namą
kaip nors apginsiu. Prokuroras nesikiš, tik
jūs savo trigrašio nekiškit.
V. Miniotas („Tiesos“ koresp.).
Iš „Tiesos“, 1959. III. 1.
RUSIJOS GARBINIMO MĖNUO

Kovo mėnuo šįmet Lietuvoje paskirtas
vadinamosios „tautų draugystės“ propagan
dai. Organizuojami jaunimo susirinkimai
— koncertai, kuriuose jaunimas „supažin
dinamas su broliškųjų tautų liaudies menu
ir talentais“. Praktikoje Vyrauja supažin
dinimas su „didžiąja rusų tauta“. Kaune’
tokio koncerto centrinis momentas buvo
štai koks: choras nuėjo nuo- scenos, įsimai
šė į publiką, kad visi su juo drauge dainuo
tų, ir užtraukė (lietuviškai išverstą) „Šito
ka strana“...
(LNA)

Štai kol užsieniuose buvo gyvas Krėvė, ta jo net, jog čia seni, o ne dabar parašyti maisiais bandymais pataikyti j naują tak
rybinėje Lietuvoje jo net vardą nevalia bu darbai. Tie metai buvo laimingesni ir nau tą. Jų dalyvavimas literatūriniame krašto
vo minėti. Kai jis mirė, pradėjo po truputį jais paskaitomais darbais. Tokių pasirodė gyvenime, atrodo, komunistams labai rei
apie jį rašyti žurnalai ir laikraščiai, o 1958 net keletas, bet visi ne iš dabarties gyveni kalingas per buvusius vardus priartinti vėl
m. išleistos jau net 2 jo knygos, viena ypač mo, o iš praeities. Kiek artimesnę praeitį skaitytoją prie rašytojo, kuris rašo šviesiai
patriotiška ir ypač dideliu (30.000) tiražu. vaizduoja J. Baltušis romane „Parduotos apie komunistinę dabartį.'Tie grąžintieji
Už tą didelį tiražą ir už neaprūpinimą kny vasaros“ iš nepriklausomybės laikų kaimo. rašo tik apie dabartį, bet kol kas jie dar
gos bolševikine įžanga partijos suvažiavi Mykolaitis-Putinas išleido pirmąjį tomą tebėra stebėjimo padėtyje. Jiem leidžiama
mas buvo pakėlęs audrą atsakingiems už didelio romano iš 1863 metų sukilimo Lie pasirodyti žurnaluose ir laikraščiuose, bet
tokį „lengvabūdiškumą“ ir įžiūrėjęs šioje tuvoje. (Be kita ko, pagal tą romaną para nė vienas jų dai^nėra išleidęs eilėraščių rin
istorijoje net revizionistinių tendencijų. šytoji paskubom opera tuojau pat buvo už kinio, novelių ar’ romano knygos pavidalu.
O skaitytojas laukia
daugiausia ’pra
Apie tą patį laiką pirmą kartą buvo išleis drausta už labai prasikišančias nacionali
Grušas išleido dramą eitį vaizduojančių ir praeities rašytojų dar
ta lietuvių klasikų Maironio šis tas poezi nes tendencijas).
jos ir Vaižganto prozos. Abu jie yra jau „Herkus Mantas“ iš senųjų prūsų kovų su bų ir jais džiaugiasi. Laukia, kol nekant
mirę nepriklausomybės laikais, bet dauge kryžiuočiais. Nors bolševikai reikalauja, rusis revizionizmas išreikalaus vėl grąžinti
lis darbų šiandien dar nepriimtini bolševi kad rašytojai savo darbams medžiagą imtų literatūron kurį nors šiandien dar neleidžia
iš dabarties, bet tie keli darbai iš praei mą plačiau minėti klasiką. Aišku, kad be
kams.
1958 m. buvo pradėta rašyti ir apie porą ties buvo sutikti ne tik atlaidžiai, bet dar revizionistų - patriotų, kuriuos skatina tau
kitų žymesnių jau mirusių rašytojų, bet jų ir paglostyti ir jais didžiuojamasi. Tai atsi tinės ambicijos, tas švelnėjimas savaime
darbai dar vis nespausdinami. Pati būdin tiko dėl to, kad rašytojai vis dėlto čia pasi nevyksta. Jis yra tik spaudimo rezultatas.
giausia senųjų rašytojų grąžinimo tarybi- ėmė revoliuciją, maištą, sukilimą, pasiprie Gera tik, kad ir komunistų tarpe yra žmo
nių, kurie pasiduoda tokiam spaudimui, re
nėn Lietuvon istorija įvyko 1958-9 m. są šinimą gvildenančias temas.
Nors šiek tiek labiau išsiskiriančiam dąr mia jį, nes dėl to laimi tik smarkiai rusi
vartoje. Tada buVo grąžintas iš nebūvimo
Vincas Kudirka, lietuvių tautos himno au bui nepasigailima ir 25.000 rublių premi nama lietuvių tauta.
Tuo tarpu kai religijos mokymas yra už
torius. Gruodžio mėn. gale suėjo 100 metų jos, bet, pvz., praeitais metais tepasirodė
nuo jo gimimo dienos, ir ta proga Lietuvos tik vienas didesnis darbas— rašytojų są draustas, ateistinė propaganda varoma vi
bolševikai staiga prikėlė Kudirką. Kai ku jungos pirmininko Ant. Venclovos romanas sais būdais: per spaudą, radiją, mokyklas
riais atžvilgiais jis nebuvo priimtinas ir „Gimimo diena“, bet ir tas kol kas ne at ir specialias paskaitas. Praeitą vasarą Vil
dabar dar nėra. Jei net ir viską atleistum skira knyga, o tik žurnale. Daugiausia ra niuje buvo suruoštas seminaras ateistinės
prieš 50 metų mirusiam žmogui, tai tas šo vis jaunimas, augęs jau šio režimo me propagandos agitatoriams. 1958 m. kovo 25
himnas davatkiškiems komunistams vis dėl tu. Jis dažnai rašo labai bolševikiškai, bet d. Vilniuje įvyko mokytojų suvažiavimas,
to reikštų taikstymąsi su buržuazijos ideo nepasiekia didesnio meninio lygio. Tas li kuriame buvo svarstomi būdai ateistiškai
logu, nes buržuazinės valstybės himno au teratūrinis jaunimas lengviau priverčia jaunimui auklėti. Nepraeina nei vieno su
torius negali bent formaliai nebūti buržua mas rašyti ir bėgamojo gyvenimo temomis. sirinkimo ar suvažiavimo, kuriame nebūtų
zijos ideologas. Jau 1957 m. valstybinė lei Aiškiausias tokios literatūros pavyzdys ga pasisakyta prieš religiją.
Ateistiniam auklėjimui yra suorganizuo
dykla buvo įtraukusi į savo planą išleisti lėtų būti E. Mieželaičio „Broliška poema“,
porą tomelių jo raštų, bet ir iki šiol neįgy kurioje ryškiau negu kur kitur iškeliama ta net speciali , Politinių bei mokslinių ži
vendino tai. Bet dabar, nors ir pakolioja vadinamoji tarybinių tautų draugystės idė nių skleidimo draugija“, kuriai privalo pri
mas,, rašytojas vis dėlto oficialiai buvo grą ja ir pagarbinama „didžioji rusų tauta“. klausyti visų profesijų inteligentai. Draugi
žintas ir kai kuriuose straipsniuose neblo Ta poema išėjusi tik prieš kelis metus, yra ja dabar turinti apie 10.000 narių. Praeitais
gai aptartas, nors iki šiol spauda jo net jau įtraukta į mokyklų programas ir ten metais Vilniuje įvyko jos ketvirtasis suva
žiavimas. Tam tikslui turi pasitarnauti ir
plačiai nagrinėjama.
vardo neminėdavo.
Dar būtų vienas minėtinas dalykas —’tai neseniai pradėtas leisti žurnalas .^Mokslas
1957-8 metai buvo šiek tiek laimingesni
ir tiems rašytojams, kurie nepriklausomy rašytojai, kurie iki šiol tylėjo. Vieni jų bu ir gyvenimas“. Nežiūrint visų šitų priertiobės laikais yra parašę ir išleidę knygų. Kai vo ištremti, kiti sukišti į kalėjimus, o treti nių, kaip pati komunistų spauda pripažįs
kurie jų darbai buvo perspausdinti be jo tylėjo dėl to, kad nepajėgė pataikyti įsi ta, Lietuvos liaudis, ypač kaimiečiai ir da
kių iškarpymų ir perdirbinėjimų bet už jungti į naująjį kursą. 1956-8 metais dar bar tebėra stipriai prisirišę prie religijos.
(Bus daugiau)
tai buvo išbarta leidykla, kad ji nepažymė gyva likusi dalis jų pradėjo rodytis su pir
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Europos Lietuviu Kronika
LONDONAS

MANCHESTERIS

LONDONO PARAPIJOS VELYKINIS
VAKARAS
Kovo 29 dieną (Velykų pirmąją dieną),
7 vai. vak. rengia Velykinį Vakarą Sporto
ir Socialinio Klubo (Parapijos salės) patai
pose, 345A, Victoria Park Rd., E.9.
Programa velykinė. Pelnas skiriamas ba
žnyčios komitetui. Visi kviečiami atsilan
kyti.

Margučių balius
Manchesterio Lietuvių Socialinis ir Spor
to Klubas Velykų Pirmąją Dieną, 5 vai. p.
p., klubo patalpose rengia Margučių balių.
Programa bus labai įvairi.
Gražiausieji margučiai bus premijuoja
mi. Gros lietuviškas džiazas.
Visi Manchesterio ir apylinkės lietuviai
kviečiami į šį linksmą lietuvišką parenSportininkai
girną.

Dr. STASIUI PUODŽIUKUI mirus,
nuliūdusias p. Puodžiukienę ir Nijolę
Puodžiukaitę giliai ir nuoširdžiai
užjaučiame.
DBLS Štoke-on-Trent Skyriaus
Valdyba ir nariai

AR VISOKIOS „FEDERACIJOS“ GEROS? nes tai, kas toje atkarpoje A. Rimvydo ra
šoma, gali būti kai kuriems asmenims, gy
Š.m. vasario 19 d. .Europos Lietuvio“ venantiems pavergtoj Tėvynėj, pasas į Si
nr. 8 K.Valteris džiaugiasi „stebuklingu“ birą arba į kalėjimą. Be eilės įvairių citatų
Anglijos lietuvių vieningumu, kurį įžiūri iš raudonosios spaudos, A. Rimvydas daro
visų šioje saloje išeinančių laikraščių su savus samprotavimus apie lietuvių patriot!
VASARIO 16 GIMNAZIJA
ruoštame Spaudos baliuje, kad kunigas bal nių nuotaikų drąsesnį reiškimąsi, įsakmiai
KV pirmininkas ir Vasario 16 Gimnazijos suoja už „ciciliką“ Sąjungos suvažiavime, nurodydamas pavyzdžius ir asmenis.
direktorius lankėsi Pabėgėlių ministerijoje arba kad „cicilikas“ stato Lietuvių Sody
Apie sukilimus Vengrijoj ir Lenkijoj, o
boje altorių. Iš tos vienybės daro išvadas, taip pat apie studentų demonstracijas Lie
Bonnoje
Buvo nuvykę Bonnon KV p-kas E. Simo kad ir visi lietuviški laikraščiai, išeinantie tuvoj autorius kalba aplamai. Tuo niekam
naitis ir Gimnazijos direktorius Dr. J. Gri ji Anglijoje, susijungtų į „federaciją“ po negalima pakenkti, nes jie jau yra nukentė
NAUJO LIETUVOS IR LIETUVIŲ
nius. Pabėgėlių ministerijoje juos priėmė „Europos Lietuvio“ pastoge, pasilikdami ję nuo raudonosios valdžios. Tačiau kalbė
BRADFORDAS
BIČIULIO PASKAITA
p. Lueder. Po gana malonaus ir -ilgo pasi savo vardus ir redaktorių pavardes. Ir pa damas apie atoslūgį, kad lietuviai mokyto
Londono Universiteto dėstytojas prof. Ra Pamaldos lietuviams evangelikams
kalbėjimo Lietuvių Bendruomenės Vokieti galiau tvirtina: .žinoma, kad tokia „fede jai ir kultūrininkai turėję galimybės pa
Bradforde Velykų pirmąją dieną, 13 vai. joje ir Vasario 16 Gimnazijos reikalais, p. racija“ įmanoma“.
faelis Sealey vis labiau ima reikštis, kaip
ruošti geresnių vadovėlių mokykloms ir iš
29, Grt. Lueder buvo įteiktas prašymas gimnazijos
Lietuvos ir lietuvių bičiulis ir lietuviško 30 min., Vokiečių bažnyčioje
Greičiau,, manyčiau, būtų „stebuklas“, leisti gerų senesniųjų lietuvių rašytojų vei
Horton
Road.,
bus
laikomos
lietuviams
jei
jungtųsi
į
vieną
laikraštį
priešingų
po

sios kultūros perteikėjas britų inteligenti
ir bendruomenės parėmimo reikalu. P. Lue
kalų, jis nurodo ir pavyzdį (be kurio buvo
evangelikams pamaldos su ŠV. Komunija: der pažadėjo Įdek bus galima padėti.
litinių partijų spauda. Čia yra jau principi galima ir būtinai reikėjo apsieiti!). Esą,
jai.
Pamaldas laikys Aldonis Putcė.
nis reikalas, ir, manau, tokio precedento .Gimtojo Žodžio“ skaitymų knygos II kl.
Mus dabar pasiekė žinia, kad kovo mėn.
pradžioje Londono universiteto Queen Ma
dar neturėjome ir neturėsime, nes, logiškai leidimas jau gerokai skiriąsis nuo 1955 m.
Tautinių šokių būrelis Duesseldorfe
ry College Klasikų Draugijai susirinkusiai
Kovo 8 d. gimnazijos tautinių šokių būre einant iki galo, tai vestų ir prie partijų su leidimo. Ten pat nurodyta ir kuo skiriasi,
Derby Lietuvių Klubo Valdyba
į Cumberland. Lodge Windsore (ten, kur
sveikina klubo narius ir Derbio bei lis buvo išvykęs į Duesseldorfą atlikti dalį sijungimo, o tai žingsnis jau į vienos parti kas išmesta, kas pridėta.
kadaise gyveno karalienė Viktorija ir prin
apylinkės visus lietuvius su šventom programos nepriklausomybės šventės minė jos diktatūrą.
Tad, štai, mano nustebimo priežastis. O
cas Albertas), skaitė gausiai iliustruotą pa
Jeigu suprastume šį reikalą ir švelniau, jūs, skaitytojai, kaip manot, ar tai negali
Velykom, linkėdama visiems linksmų jime.
skaitą apie lietuvių liaudies meną.
kad kiekvienas laikraštis pasilaikys savo pakenkti „Gimtojo žodžio“ skaitymų kny
švenčių.
Paskaita susilaukė malonaus klausytojų
Abiturientų egzaminai ir naujųjų mokslo grynai nuosavą veidą, bet ar mielai tada gos 2-rojo leidimo autoriams? Ar negali
Derby Lietuvių Klubas
susidomėjimo. •
priims po savo .pastoge“, būdamas apoli enkavedistai būti tik paakinti pakedenti
metų pradžia
Baigiantis 1958-.59 mokslo metams IX tinis, , Europos Lietuvis“, kuris savo laiku tokius drąsius autorius, jeigu lo vadovėlio
I vis stiprėjančius ryšius su lietuviais
(baigiamosios) klasės moksleiviai vasario net politinės organizacijos vardo nenorėjo išleidimas dėl kurių nors priežasčių cenzo
ir jų kultūra profesorių, be abejo, yra pa
DBLS Derby Skyriaus narį
23-27 dienomis turėjo brandos, .egzaminus paminėti. Pagaliau ar tie laikraščiai, ku rių ir buvo praleistas? Gal dėl neapsižiū
traukusi jo žmona — Danguolė Sadūnaitėp. K. KAČIUŠĮ ir p-lę A. BRANDT,
raštu. Jie rašto darbus rašė iš šių dalykų: rie dabar varo gražią lietūviškos ’kultūros rėjimo, gal dėl kurio nors lietuvio komunis
Sealey, vis stipriau besireiškianti poetė.
sukūrusius lietuvišką šeimos židinį,
lietuvių kalbos bei literatūros, mątemati- Vagą vieningai lietuviškuose reikaluose, bū to cenzoriaus nevisiško lietuviškosios sąži
sveikina ir saulėto gyvenimo linki
kos, vokiečių, anglų ir lotynų kalbų. Egza darni po viena pastoge, nesusiries kaip daž nės surambėjimo ar dėl kitų priežasčių. O
PASIRUOŠIMAS VELYKOMS
Sk. Valdyba ir Nariai
minus žodžiu laikė kovo 17 ir 18 dienomis nai -atsitinka, ir nepakenks .vienybei, ko čia — juk labai ryškus priminimas, nuro?
Londono Lietuvių bažnyčioje vykusios
iš aštuonių dalykų. Išlaikiusieji egzaminus kios dabar esame pasiekę? Niekas tai nega dymas tai, kas pro raudonųjų akis buvo
rekolekcijos pereitą savaitę sutraukė daug
gaus Baden-Wuerttembergo Švietimo Mi Ii gararttūott. ' prasmukę.
tautiečių iš viso didžiojo Londono. Reko PAIEŠKOJIMAI
nisterijos atestatus, duodančius teisę stoti . Arba vėl imkime iš kitos pusės. Daug
Ten pat A. Rimvydo nurodomi ir du pa
BILINSKAS Mykolas, sūnus Izidoriaus, į visas aukštąsias mokyklas.
lekcijų vedėjas — svečias iš Romos kun.
yra skaitytojų, kurie’ skaito tik , Tėvų te vyzdžiai, kurie labai įsakmiai — minint ’
gimęs
1909
m.,
svarbiu
reikalu
prašomas
Dr. J. Vaišnora, MIC, iškalbingais pamoks
Kitos gimnazijos klasės- mokslo metus mę‘ ar „Europos Lietuvį“ ar kurį kitą, o
lais nušvietė pagrindines tikėjimo tiesas. rašyti:. Mr. P. Gugas, L.B.C. Elstow 419, baigė kovo 25 d. Naujieji mokslo metai,- ku daugiau nieko nenori žinoti. Pagaliau ma žmonių pavardes — byloja didžiai tų žmo
nių nenaudai ir stato juos į didelį pavojų.
Verbų sekmadienį ypač gausiai buvo eina Bedford, England.
rie mūsų gimnazijai bus dešimtieji, prasi žas skautukas pasitenkina „Budėkim“, o Tenai cituojama iš „Tiesos“ (1958.VI.13)
ma prie Šv. Komunijos. Tenka pasidžiaug
politinės problemos ir partiniai reikalai Alytaus vidurinės mokyklos drąsios moky
dės balandžio 13 d.
.
ti, kad religiniam atsinaujinimui parapijos VOKIETIJA
,;Darbininkų Balse“ ar aukštas stilius tojos A. Vidūnienės nusiskundimas, jog va
klebonas visuomet pakviečia žymius kalbė Išrinkta nauja Krašto Tarybos rinkimų
Lietuvių bičiulis Nils Seim vėl lankėsi
,.Santarvėj e“ jam visiškai bus nesupranta dovėliuose per daug gausu rusiškų vertimų
tojus — pamokslininkus. Todėl rekolekci komisija
gimnazijoje
ma ir nereikalinga, Taigi kam jis brangiai ir kad tokie vadovėliai — .prigrūsti tokių
jos Londone yra labai mėgiamos ir gausiai
Kovo 10 ir 11 d.d. gimnaziją aplankė mū mokės už didžiulį laikraštį, jei jam ten tik
PLB Vokietijos Krašto Tarybos Rinkimų
vertimų“ — mokytojams netinka, nes ap
lankomos.
Komisijon išrinkti: Miškinis K., Kasperavi sų bičiulis N. Seim iš Norvegijos ir užsira maža dalelytė reikalinga! Žinoma, yra žmo sunkina darbą ir žaloja mokinius. O minint
Svečias Londone aplankė Lietuvos Minis čius E., Lukšaitis B., Miškelevičius' B. ir šė 17 moksleivių praleisti atostogas netoli nių, kurie nori visus laikraščius skaityti;
terį p. Balutį ir Lietuvių Namus. Į Romą Skeirys B.
Oslo. Tai bus jau penkti metai, kai šio lie tęužsiprenumeruoj a visus, kam būtinai tos J. Būtėno vadovėlį, A. Rimvydas teigia:
grįžta Velykų II dieną.
tuvių
bičiulio pastangomis sudaroma gali .^federacijos“! Nepaslaptis, . kad atsiranda „...išmetus vienur kitur vieną kitą sakinį,
Komisijos pirmininku išrinktas E. Kaspe
mybė
mūsų
mažiesiems per gimnazijos va ir tokių kurie labai vertina ir „komikus“, vadovėlis tiktų ir nekomunistinei mokyk
ravičius.
saros atostogas gerai pailsėti ir atsigauti. tai ir juos gal priimti,į mūsų šią „federa lai“...
CENTRINIO SKYRIAUS METAI
Ir kam gi mums, okupantų akimis žiū
Jo
pastangomis šiam kilniam reikalui mū ciją“?!
Mirė
lietuvė
DBLS Centrinis Skyrius šiuo metu turi
rint,
„buržuaziniams nacionalistams“, ap
Sausio 30 d. Koeln-Merheimo ligoninėje sų mažieji kainavo apie DM 12.000, kurias ; Dar blogiau yra, pasvarsčius ekonominę
151 narį (prieš metus turėjo 156).
tarti raštu iš gerosios pusės gyvenančiųjų
jis
surinko
iš
geraširdžių
norvegų.
Jau
ir
mirė
Elena
Wellershaus-Krasevičaitė,
34
pusę. Tiesa, kad visi lietuviškai laikraščiai priespaudoje mūsų brolių ir sesių darbūs,
Išemigravus ligonių lankymo komisijos
šiai kelionei jis yra surinkęs DM 5000.
metų amžiaus.
silpnai ekonomiškai laikosi. Jie galėtų tik pasisakymus ir kūrinius, kai tuo statomas
nariams, susilikvidavo ir pati komisija.
Jis lietuviukais yra labai sužavėtas. Sto tiek pridėti bendram laikraščiui, kiek jie
Velionė jau nuo 1948 metų sirgo džiova
Skyrius turi gražią lietuvišką biblioteką,
į pavojų jų saugumas?
kurios knygos duodamos skaityti tiek sky ir gydėsi Bad Rehburgo Sennes ir Koelno vykioje susirinkę įvairių tautų neturtingi dabar išleidžia, o „Europos Lietuvis“, ga
Pranys Alšėnas, KanaSa
vaikučiai
parodo
savo,
sugebėjimus
sporto
riaus nariams, tiek ir nenariams. Knygos ligoninėse ir sanatorijose ir buvo kelis kar
vęs tik tokį priedą iš spausdinamų rotato
ir
kitose
srityse,
ir
reikia
pasakyti,
kad
tus
operuota.
Nežiūrint
sunkios
ligos,
visa

skaitytojams siuntinėjamos paštu, šiuo me
riumi laikraščių, tuojau pats sustotų ir, ži
tu įrištų knygų yra 452 ir 22 periodinių lei da buvo linksma, labai malonaus būdo ir mūsų mažieji visuomet laimi pirmąsias vie noma, kitus pražudytų.
dinių komplektai. Dalis knygų yra rišyklo stengėsi kitiems padėti. Paliko liūdintį vy tas.
(E) Švedijoje gyvenantieji pabaltiečfai
Evangelikų Ratelis svečiui surengė iš . Taigi manau, kad iš šio trumpo straips
rą.
je.
nelio p. K. Valteriui ir kitiems jo šalinin kreipėsi per savo įstaigas į Jungtinių Tau
kilmingą
priėmimą,
kuriame
dalyvavo
gim
Pažymėtina, kad šioje bibliotekoje yra
nazijos direktorius Dr. J. Grinius, mokyto kams turėtų būti aišku, jog tokia Anglijos tų generalinį sekretorių ir Tarptautinį Rau
PASIKEITIMAI PLB VOKIETIJOS
dar prieškarinių nepriklausomoje Lietuvo
jai ir mokiniai. Mokyt. Fr. Skėrys pas veiki laikraščių „federacija“ neįmanoma. Kitas donąjį Kryžių, kad paveiktų Sovietų SąKRAŠTO VALDYBOJE
je išleistų knygų.
reikalas yra, jei valstybės naikina muitų jungą išleisti iš Pabaltijo kraštų persikelNaujon skyriaus valdybon ir suvažiavi Kovo 12 d. išemigravus į JAV-es Vokie no svečią ir susirinkusius ir padėkojo N. šienas, jungia savo pramones,, planuoja ti į Skandinaviją 3000 pabaltiečių, kurių
mo atstovais pasiūlyti yra T. Vidugiris, B. tijos Krašto Valdybos pirmininkui K. Drun Sęim už jo nuošįrdžias pastangas padėti Jungtines Europos Valstybes, bet tai dąr šeimų nariai yra Švedijoje ir kituose Skan
Daunoras, J. Lūža, P. Duoba, F. Neveravi- gai, Valdybon įėjo kandidatas S. Vykintas mūsų vargstantiems vaikams. Pobūvyje bu nereiškia, kad visi junginiai yra geri ir pri dinavijos kraštuose. Švedų vyriausybė savo,atsilankę Viernheimo Ev. bažnyčios de imtini. Juk ir mūsų su lenkais „federacija“ vo ruožtu jau seniai yra sutikusi leisti.Šve
čius ir K. Stirbys, revizijos komisijon V. ir Valdyba pareigomis pasiskirstė šitaip:
kanas
Trautmann ir keletas vokiškų laik atsiliepia ir po kelių šimtų metų.
Pirmininkas
—
E.
Simonaitis,
vicepirm.
Strimas, K. Jurka, K. Plukas ir R. Baub
dijon atsikelti tiems pabaltiečiams, kurių
— V. Sutkus, sekretorius — Dr. Kun. J. raščių atstovų iš Maffinhėimo. .
V. i F.
Šeimų nariai gyvena Švedijoje, tačiaūMąslys.
Moksleiviai
padainavo
lietuviškų
'dainų,
.
Aviža, .iždininkas — J. Stankaitis ir narys
Šios spaudos ’.federacijos“ pasiūlymas kva nesutinka jų išleisti. Raštai pasirašyti
padeklamavo eilėraščių ir pašoko tautinių
— S. Vykintas.
PAIEŠKOMI 1953 M. KAI KURIE
tai dar nėra „stebuklas“, bet, kad p. K. Vai
Pabaltiečių komitetų,, bet ir švedų Išvykstančiam K. Drungai KV nariai pa šokių. Visi buvo programa labai sužavėti. tevis š.m. kovo 5 d. „Europos Lietuvyje“ Paba tlecIų komiteto pirmininko prof. Bir„KARIO“ NUMERIAI
linkėjo geros kelionės ir sėkmingai įsikurti.
Svečias- buvo atsivežęs- nuotraukų įr įil^aringų
DBLS Centrinio Skyriaus Knygynas ren Buv. p-kas pažadėjo užjūryje dalį savo jė- ,mą iš Norvegijos gyvenimo, jos gražiųjų Nr?10 siūlo panaikinti tautinių švenčių mi- ger Nerman lrT kal kurll»
nėjimus, tai jau čia kažkas negera. Ponas ^ganizaciju Lietuvių vardu rastus pąsi?
ka „Kario“ žurnalo komplektus. Iki pilno gų paskirti Vokietijos Lietuvių B-nės rei- fiordų.
v
raw>
arnnn
.1
Rmnmic
O,: Valteris prasitaria: „Prisipažinsiu, kad ir rašė archit. J. Pajaujis.
rinkinio trūksta 1953 metų numerių: 1, 2, kalams.
'
Priėmimas buvo užbaigtas ^iešme*
3 ir 12.
Dieve, Šventas ir teisingas“. ;.. „ mąn įgrįso dešimtmečius besitęsianti minėKas turėtų šiuos numerius atliekamus, MEMMINGENAS
Šis pobūvis buvo gana plačiai atžymėtas
tvarka“ ir toliaui: „Tad ar neverta pra
NENORI PROPAGANDOS
maloniai prašomas paaukoti juos C.S. Kny Nauja Valdyba
Mannheimo dienraščiuose „Mannheimer dėti naujos rūšies minėjimus, būtent, orga
Komunistinės
Vokietijos dalies valdžia
nizuoti
lietuviško
solidarumo
demonstraci

gynui.
'
CSK Vedėjas
1959 metams išrinkta nauja apylinkės Morgen“ ir „Allgemeine Zeitung“.. (
ėmė
smarkiai
pulti
tuos gyventojus, kurie
ją — Dirbti tėvynei ir lietuvybei“. Toliau
valdyba, kuri pasiskirstė pareigomis: pirmi
rT , .
.
popiet 14-18 vai. klausosi Liuksemburgo
siūloma
Vasario
16
dirbti
antvalandžius
ir
Kun.
Urdzė
gimnazijoje
MOTERYS POSĖDŽIAUJA
ninkas Dr. Kun. J.' Petraitis, sekretoriusradijo muzikos, o nesiklauso tuo metu koKovo 13, 14 ir 15 d.d. gimnazijoje lankė pinigus paaukoti lietuviškiems reikalams, munistų transliuojamų politinių programų.
Užpereitą sekmadienį parapijos salėje M .Girdvainienė, iždininkas — A. Dasys.
si kun. Urdzė iš Bad Godesbergo ir evan o „socialiai“ pabendrauti ir pasilinksminti“ Šio puolimo pasėkoje Liuksemburgo radi
savo metinį susirinkimą buvo sušaukusi
gelikams mokiniams skaitė tikybinėmis te per didžiąsias bažnytines šventes.
Šv. Onos draugija, kuri kolonijos gyveni
jas paskutinėmis savaitėmis tegavo po 10.00
į šiuos p. K. Valterio pasiūlymus yra laiškų ir atvirlaiškių iš Rytų Vokietijos,
momis paskaitas bei atlaikė pamaldas su
me žymiai reiškiasi. Beveik nėra parapijos LIETUVIŠKA KNYGA —
,
GERIAUSIA
DOVANA!
Šv. Komunija. Pamaldose dalyvavo, ir vy- netiesioginis mano atsakas reportaže iš Va jkai tuo tarpu anksčiau radijui rašydavo
salėje vaišių kuriose jos nešeimininkautų,
K. Bielinis — Dienojant —Spaudos drau rąi iš Švecingeno bei Uhlerborno kuopų.
sario 16 minėjimo Londone („T.Ž.“, Nr. 2). kas savaitę 10.000 vokiečių.
lanko ligonius, puošia bažnyčią, suruošia
Moksleiviai labai džiaugėsi po ilgo laiko Tik viena noriu pridurti, kad Vasario 16 už
vakarus ir kt. Draugijos valdyba perrink dimo laikų atsiminimai.
Kaina 43 šil. įrišta.
vėl savo tarpe turėdami kun.- Urdzę, kuris darbi skirti tautiniams reikalams klausi
ta: pirmininkė — B. Namajuškienė, sekreto
S. Kairys — Lietuva budo — 39 šil.
po įvykusios nelaimės t Bad, Godesberge mas jau buvo iškeltas prieš kelis metus, MIRĖ METEOROLOGAS S. OLŠAUSKAS
rė — V. Jurienė ir kasininkė — M. -VikaAndriukaitytė — Jaunai inteligentei — (krintant laiptais' biivo susilaužęs dubens" bet pasisekimo, matyt, neturėjo. Paaukoti
nienė.
~
YdbdlIU
H1HUmirė
O. Ol&čiU
13IS.US,
VasarioU.25IVdlUlU
d. Kaune
S. Olšauskas,
Kaip apsirengti, kaip stalą padengti, sve kaulus ir du mėnesius gulėjo sugipsuotas)
čius priimti ir kita šioje knygoje rasite — vėl atvyko atlikti savo religines pareigas renkantis į tautinius minėjimus. Labai ge meteorologas - klimatologas, vienas pirmų
NORI SUSIRAŠINĖTI
jų Lietuvos „oro pranašų“. 1923 metais-jis
9 šil. 6 penai.
gimnazijoje. Jo ilgas nebuvimas, buvo sun ra būtų idėja Vasario 16 uždarbį atnešti į
Pastovų darbą ir geras gyvenimo sąlygas
Alė Rūta — Trumpa diena — romanas ki našta ev. tikybos mokytojui Fr. Skėriui, minėjimus paaukoti, bet neiškeisti minėji- buvo vienas Lietuvos centrinės meteorologi
turįs 5 pėdų ir 7 inčių aukštumo lietuvis — 29 šil. 4 penai.
jos stoties Kaune organizatorių ir dirbo jb■ —----- —
' " i
’mus ‘ Pasilinksminimus, kurių ir taip pa- je> neišskiriant nei okupacinių laikų, benori susirašinėti su 25-35 metų amžiaus lie
Kun. V. Bagdonavičius — Žmonijos liki- '
ATVYKO Iš LIETUVOS
kankamai yra. Reikėtų pagaliau mums veik iki paskutinių savo gyvenimo mėtų.
tuvaite. Rašyti: Post Office Box 32 Scarmas — 25 šil. 8 penai.
Atvyko iš Lietuvos: Kasperaitis Richar- skirti iškilmingus tautinius minėjimus nuo prįej mirtį ilgesnį laiką sirgo. Mirė eidaboro, Ont., Canada.
Arkv. Skvireckas — Šv. Raštas Senas das ir Antanina, su vaikais iš Suvalkijos paprastų pasilinksminimų!
R7 t
/-tnai
nuo Sudargo. Kothke Reinholdas ir Ona
P. Mašalaitis
mas omus metus._________
ALNA)
Testamentas, dvi knygos — 7 sv. 14 šil.
VI. šlaito eilėraščių rinkinys bus dar vie P. Andriušis — Tipelis — 22 šil.
Liorencaitė su vaikais iš Klaipėdos Krašto,
------------(E) „Daugelyje valgyklų valgiai neskanas DBLS kultūrinis žingsnis, šalia kitų
Radzevičiūtė — žemelė šventoji — 8 šil. Boetčhėr Manfredas ir Antanina iš Klaipė
ligi šiol atliktųjų ar atliekamųjų.
ATSARGUMAS
VERTINGIAUSIAS
nŪ
f‘ ~ tai parei“kė L‘etuvos kp centro ko
Prof* Ivinskis — šv. Kazimieras — 22 dos Krašto, Klumbys Albertas su žmona ir
FAKTORIUS
mitetas
ir ministenų taryba savo bendra
. VI. šlaitas — D. Britanijoje gyvenąs jau šilingai.
5 vaikais iš Klaipėdos Krašto, Jonas Klum
me pranešime maitinimo klausimais koVo
nesniosios kartos poetas. 1949 m. buvo iš Valgių gaminimas, su iliustracijomis — bys, Nejus Egonas su žmona ir vaikais iš
„Europos Lietuvio“ atkarpoje buvo T d> Toliau padėtis apibūdinama ta$:
leistas jo eilėraščių rinkinys „Žmogiškosios 54 šilingai.
Klaipėdos, Vanags su šeima iš Klaipėdos. spąusdlntas ilgokas A. Rimvydo straipsnis , žema aptarnavimo kultūra, nepašalinti
psalmės“. Dabar jis turi paruošęs spaudai
S. Butkus — Vyrai Gedimino kalne —
studijėlė „Sovietinė indoktrinacija oku- vartotojų apgaudinėjimo faktai“. Nežiūrinaują rinkinį — ,Ant saulėgrąžos vamz 15 šilingų.
puotoje Lietuvoje“.
ma, kad. „visuomeninio maitinimo įmonės
džio“, kurį nusprendė išleisti DBLS.
Baronas — Valandos ir amžiai, legen
(E) I Lietuvą buvo atvykusi komisija
Kruopštus tai darbas. A. Rimvydas, ma būtų geriau aprūpinamos mėsa, pienu, būl
Rinkinys nedidelis, ir dėl to jo kaina nu dos — 7 šil. 4 penai.
atrinkti geriausius Lietuvos menininkus ir tyt, atidžiai sekė okupuotoj Lietuvoj šiuo vėmis, daržovėmis“.
?
statoma D. Britanijoje 3 šilingai, dolerio
Mazalaitė — Piūties metas — romanas meno kolektyvus, kurie Sovietu Sąjungos metų,leidžiamąją spaudą.
kraštuose 50 centų.
— 27 šil. 6 penai.
sąstate turės dalyvauti kdmų'nistų rengia?
Tėkš autoriau^ darbas pagirtinas, nes
(E) Siekdami suartinti Lietuvos jaunimą
Rinkinys bus pasiūlytas Nidos Knygų
M. Krupavičius — Lietuviškoji išeivija mame 7-me , jaunimo ir studentų festivaly mūsų tautiečiams, gyvenantiems svetur, su rusais ir kitomis Sovietų Sąjungos tauįy
Klubo nariams ir „Europos Lietuvio“ pre — 14 šil. 8 p.
je“ Vienoje. Atrodo, kad lietuvius dalyvius bent žymiai daugumai jų, tokios žinios iš bėmis, Kauno komjaunimo vadai miesto
numeratoriams.
Prašau atsiskaityti be atskiro raginimo ir .šį kartą vėl paslėps už_ visasąjunginės kitų šaltinių negaunamos. Todėl A. Rimvy koncertų salėje surengė „tarybinių tautų
Leidėjai tikisi, kad kiekvienam lietuviui už 16 tomą „Liet. Enciklopedijos“. Neatsi Maskvos vėliavos. (Tuo tarpu Austrijos sos do rašinys , Europos Lietuvio'..............
skaityto- draugystės“ koncertą su šokiais. Tam „subus malonu pasigėrėti pluoštu talentingai skaitę trukdo tolimesnių tomų leidimą.
tinėje įvyko jau kelios austrų jaunimo de jams yra gana įdomus.
artinimui“ skirtas visas kovo mėnuo. Paparašytų eilėraščių. Jeigu kas iš tiesų neno
Liet, plokštelės, ma’daknygės paveiks monstracijos prieš tą ruošiamą:> festivalį.
Deja; tai tik viena medalio pusė. Iš kito našių parengimų buvo ir kitose Kauno Sa
rėš imti rinkinio, tai bus prašomas praneš lai. Rašyti: Dainora, 49, Thornton Ave., Buvo pabrėžta, kad tai grynai korriunistiniš tJško
žiūrints' autorių reikia ir papeikti, lėse. Juose dalyvavę viso apie 10.000 kauti, kad jam nereikia siųsti.
London, W.4.
parengimas),
.....
F"
Skaitydamas tą studijėlę, be galo nustebau, niečių.
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EUROPOS LIETUVIS

darbo mes tegyvensime taip, kaip politrukai sako, tai tegu jie kartu su močiute par
Uja ir dirba".

BARAVYKININKU

KAMPELIS
MACMILLAN KELIONĖS MASKVON
ATGARSIAI
Anglų ministeris pirmininkas Londone
įlipo į lėktuvą apsirengęs, kaip diplomatui
pridera. O pakeliui iš savo portfelio išsi
traukė kailinę rusišką kepurę (modelis ,Jfi
kita“) ir jau taip pasipuošęs išlipo Mask
vos aerodrome. Tai padaręs norėdamas įro
dyti, kad vakariečiai visad yra vieningi.

SOVIETŲ PENKMETINIAI IR KITI
PLANAI
Gavom nemaža paklausimų, kuriuose tei
raujamasi, kodėl tie garsinamieji sovietų
planai niekad nėra išpildomi. Atitinkama
mokslinė baravykininkų komisija ėmėsi
darbo, ir jos rezultatus galime šiandien jau
paskelbti.

H
M

Sovietų Sąjungoje dar nė vienas planas
nebuvo įvykdytas, o Ir ateityje jie nebus
įvykdomi. Ir štai dėl ko. Metų metais ruskelis kiekvieną dieną skaito laikraštyje, gir
di per radiją, pasakojama jam politiniuose
susirinkimuose, kad JAV-se siaučia nuola
tinis nedarbas išnaudojamieji darbininkai
streikuoją, didžioji gyventojų dalis dažnai
badaujanti ir t.t. Gera esą tik Sov. Sąjun
goje, kur visko pakanka, kur vadovauja
tautos mylimi vadai ir komunistų partija.
Ir štai vieną gražią dieną staiga skelbia
mas naujas penkmečio planas. Raginama
išsijuosus dirbti, darbo normas padidinti,
pirkti paskolos lakštus. Už visa tai žada
ma, jei planas bus įvykdytas, pavyti Ame
rikos gyvenimo lygį. Aišku, ruskelis, tai iš
girdęs, pabaksnoja pirštu į kaktą ir gal
voja: „Durnių nėra kad aš tą planą steng
siuosi įvykdyti. Jei po kelių metų sunkaus

n

Tamstų sudarytus dovanų siuntinius
persiunčiame į Lietuvą.
■
v

Talka Prekybos Bendrovė

|

1, Ladbroke Gardens, London, W.ll

|

PIRMOJE EILĖJE TURI BŪTI ŽIŪRIMA
SVEIKATOS,
o jei ji netvarkoj, tai padėkite saviesiems,
pasiųsdami
VAISTŲ SIUNTINIUS,
pavyzdžiui (tuberkuliozei gydyti):
500 tablečių RIMIFON, 500 tablečių P.S.A., 0.5,
30 g STREPTOMYCIN — kaina su visais per
siuntimo mokesčiais ir muitu £7.19.0
arba bet kurių kitų vaistų pagal receptus ar be
jų, o mums malonu priminti, kad
muitas dabar sumažintas iki 25%.
Leiskite šį paruošimo ir pasiuntimo darbą at
likti profesijos žmonėms:

ACTON PHARMACY (export) LTD.
24, CHURCH ROAD, ACTON, LONDON, W.3.
Telefonas: ACOrn 0712.
Visas informacijas galite gauti savo gimtąja
kalba. Galite taip pat per mus siųsti savo su
pirktąsias prekes arba pirkti iš mūsų:
AUDINIŲ,
MEZGINIŲ,
AVALYNĖS,
BALTINIŲ,
MAISTO.

Nr. 13. (553) 1959. III. 26

(savininkas Z. Juras)
Vienintelė lietuviška siuntinių bendrovė
Anglijoje
421, HACKNEY RD., LONDON, E.2.
TEL. SHO 8734.

Skyriai Amerikoje, Australijoje, Kanadoje,
Vokietijoje ir Venezueloje.
SKYRIAI ANGLIJOJE:
16, Thamley Rd., Coventry.
87, Cromwell Rd., Eccles, Manchester.
187, Lewisham High Str., S.E.13.
146, Holland Park Ave., W.ll,
150, Ridley Rd., E.8.
152, Ridley Rd., E.2.
20, Ridley Rd., E.2.
421, Hackney Rd., London, E.2.

linkėjimai
Sv. Velykų

proga
Tazab, Lietuvių Skyrius,
1, Ladbroke Gardens,
London, W.ll.

CIRKO KELIONĖS

Maskvos miesto cirkas baigė dviejų mė
nesių gastroles Vak. Vokietijoje. Cirko var
das ir smalsumas pamatyti artistus iš ana
pus geležinės uždangos sutraukdavo į kiek
vieną pastatymą daug žiūrovų. Tai, be abe
jo, išėjo j naudą 45 artistams. Pilnos kiše
nės DM leido nusipirkti įvairių „suveny
rų“: be aprangos, du artistai pasiėmė po
Mercedes automobilį, kiti vėl brangiausius
radijo, foto ir kitokius aparatus.
(E) Brangus auksas, doleris. Atvykusių
iš Lietuvos pasakojimu, aukso kainos labai
aukštos. Už caro laikų 10 rublių monetą
mokama virš 1.000 rublių. Už amerikoniš
ką dolerį Lietuvoje dabar mokama (žino
ma, neoficialiai) 55-65 rublius. Dolerių
žmonės kartais gauna laiškuose iš saviš
kių.'
LIETUVOS JAUNIMAS KAZACHSTANE

Ryšium su penkerių metų sukaktim nuo
„Chruščiovo dvarų“ steigimo Kazachstano
dykumose paskelbimo, komsomolo sekreto
rius Lietuvoje pasididžiavo, kad tuose dva
ruošė esą pastoviai įsikūrę ir 1200 jaunuo
lių iš Lietuvos.
Anksčiau pastoviai tenai įsikurti išsiųs
tųjų skaičius buvo minimas apie tris ar
net keturis kartus didesnis. Jeigu tikrai da
bar ten galutinai pasilikusių lietuvių liko
tik 1200, tai tą būtų galima aiškinti, tik
dviem aplinkybėm: dauguma nusiųstųjų iš
bėgiojo (pabėgimo faktų buvo viešai mini
ma jau pirmaisiais ir antraisiais to perkeldinimo metais), arba gal į tą dvyliką šimtų
sąmoningai teįskaitomi tik tikri lietuviai,
nebeimant dėmesin iš Lietuvos ta proga
išvykusių ar išsiųstų rusų, kurie anksčiau
buvo iš Rusijos Lietuvon gyventi atsikraus
tę. Kai buvo skelbiama dalies išvykstančių
jų pavardės, visada apie pusė tų pavardžių
buvo rusiškos.
1957 ir 1958 metais jau nebebuvo „pagal
kvotą“ organizuojamas jaunimo siuntimas
į Kazachstaną ten pastoviai įsikurti, o bu
vo siunčiami jaunuoliai tik trims ketu
riems vasaros pabaigos mėnesiams derliui
nuiminėti. Pernai į tokią „talką“ iš Lietu
vos buvo išsiųsta 4360 jaunų vyrų ir mote
rų, bet jie (nors ir ne visiškai visi) grįžo.
(LNA)
■ ■■■iimiiiiiiiHmiaiiijiiaI

BALTIC STORES LTD.

Nuosirdziaiisi

STUBURAS AR NUGARKAULIS
Užmigus klausimų skyriui, skaitytojai
kreipiasi į baravykininkus, nes šie, atro
do, yra atspariausi prieš įvairiausias li
gas, oro permainas, šalčius ir sausras.
Norėdami, kad ir skaitytojai savo sme
genis pamankštintų, kviečiame pasisakyti
ir savo nuomonę pareikšti:
1) Kojcs skirtumas tarp stuburo ir nu
garkaulio;
2) Kas turi stuburą, o kas nugarkaulį?
Iš pirmo žvilgsnio atrodo viskas labai pa
prasta, bet neapsigaukite. Sunkumai pra
sideda ėmus galvoti. Rašykite drąsiai savo
nuomones, baravykininkai bus jums dėkin
gi.

!:u:::::::::::::::::

TIK PER BALTIC STORES YRA
GERIAUSIAS IR PIGIAUSIAS SIUNTINIŲ
KELIAS Į LIETUVĄ!
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TAZAB
Modernioji chirurgija
Modernioji chirurgija sukuriama teore
tiškai ir tik vėliau pritaikoma pirmiesiems
mokslo kankiniams — gyvuliams. Apsup
tas biologų, chemikų, elktromechanikų,
chirurgas pritaiko savo teoriją gyvuliui,
perplaudamas jo širdį ar smegenis. Net ir
tai, kad operacija nepasiseka, dar nereiš
kia, kad ji neįmanoma. Taip atrodė ir sun
kios širdžių operacijos vakar, o šiandien
jau tai nė vieno nestebina ir beveik kiek
vienas vaikas žino apie „dirbtinės širdies“
veikimą operacijos metu.
Yra juokingų žmonių, kurie piktinasi gy
vulių panaudojimu eksperimentams. Tai
žmonės, kurie nepajėgia atskirti šuns ar
beždžionės vertės nuo vaiko su nesveika
širdim.
Kada naujasis metodas yra pakanka
mai išbandomas, jis pritaikomas ligoninė
se. Viskas daroma nuosekliai, kad žmogus
su anksčiau neišgydomu skauduliu smege
nyse pajėgtų išlikti gyvas net po to, kai
jam nuimamas kaušas, išplaunama votis,
susiuvama žaizda ir vėl uždengiami smege
nys kaulo gaubtu.
Laimėjimai perduodami universitetams.
Ten išryškinamos visos teigiamosios gali
mybės, priešingos teorijos, nepasisekimai,
jų priežastys ir kita. Praktiškai darbai at
liekami jau nebe perpildytose salėse, bet
stebint spalvotos televizijos ekraną. Opera
cijų metu dabar naudojama jau dirbtiniai
širdys-plaučiai. Tai reikalinga širdies opera
cijų metu, kai išjungiamas kraujo cirkulia
vimas iš širdies ir jis dirbtiniu būdu pa
skirstomas po kūną.
De Wall-Lillehei dirbtiniai „širdis-plaučiai“ yra gana paprasta pompa, ’kuri su
traukia veninį kraują ir ritmingai varo jį
į plastikinę žarnelę. Šitoje žarnelėje krau
jas būna visą laiką pripildomas deguonio
ir išteka į kitą vamzdelį, kuris savo medžią

gine sudėtim neleidžia jam putoti. Šildo
mas iki 38 laipsnių kraujas būna vėl su
leidžiamas į arteriją kita pompa. Tuo tar
pu operuojamojo širdis būna laisva ir nepa
vojingai sutvarkoma.
Servelle „širdis-plaučiai“ jau turi tris
pompas: viena traukia veninį kraują kita
arterinį, o trečia tą kraują, kuris susidaro
džiūstant širdžiai. Deguonis čia paduoda
mas iš sidabrinio plieno rezervuaro, ir
kraujas krinta atgal į tam tikrą baseiniu
ką, kur jis nuvalomas nuo oro ir vėl grąži
namas kūnui.
Dirbtiniai inkstai yra būtinai reikalingi,
kai jau režiminiu gydymu nebeįmanoma
žmogui pasveikti. Yra įvairių dirbtinių
inkstų modelių. Štai nei sudėtingas, nei ne
suprantamas aparatas, o tačiau kainuoja
milijonus. Sergančio kraujas iš arterijos
leidžiamas į vamzdelį, kuris apvyniotas
apie besisukantį vamzdį. Šitas storokas
vamzdis sukdamasis mirksta specialių skie
dinių baseine ir sukasi tokiu greičiu, jog
kraujas vamzdelyje pasklinda plonu sluoks
niu. Kadangi vamzdelis yra padarytas iš
specialios medžiagos, praleidžiančios tik
mažas molekules, kraujas yra sulaikomas,
o druskos ir kiti elementai išskiriami ir iš
teka. Šitaip apšvarintas kraujas pasiekia
jau žinomą ir tokiais atvejais reikalingą
pompą, kuri jį grąžina per veną kūnui.
(Gš. Iš „Science et Vie“ paruošė A.B.)
SUMECHANINTAS HIPNOTIZMAS

Čikagos išradėjas Sidney Schneider pa
leido apyvarton hipnotizavimo
aparatą.
Sinchronizuota ir mirksinčia šviesa, sude
rinta su „smegenų bangomis“, žmogus ver
čiamas pereiti į malonų snaudulį. 50 proc.
aparatą bandžiusių žmonių pasidavė jo vei
kimui ir užmigo per , vienos — keturių mi
nučių laiką.
(GŠ)

MES PASIUNCIAME GERIAUSIOS RŪŠIES
GARANTUOTAS PREKES UŽ ŽEMIAUSIĄ KAINĄ!

Mes neimame jokio papildomo mokesčio
VAISTŲ siuntiniams.
Vaistų kainos pas mus yra žemesnės kaip
vaistinėse.
Pavyzdžiui: 250 tablečių Aspirino, 30 g Streptomycino, 500 tab. P.S.A. ir 500 tab. Rymifon,
Įskaitant muitą ir visus persiuntimo
mokesčius tik £7.15.0.

P A R SUPPEY CENTRE ETD
prašo Gerbiamus Klijentus reikalauti
informacijų prieš sudarant savo siuntinius
Lietuvon ar Sibiran. Nauji potvarkiai nėra
Jūsų nenaudai (pvz., muitas vaistams ir gata
viems drabužiams yra sumažintas), bet reikia
žinoti, ką pasirinkti, kad siuntinys pigiausiai
kainuotų, o geriausiai paremtų Jūsų artimus.

SIUNČIAME TAIP PAT IR JŪSŲ PARUOŠTUS
SIUNTINIUS.

Pasinaudokite mūsų patirtimi, mes esame
visad pasiruošę Jums patarnauti.

KIEKVIENO SIUNTINIO PRISTATYMĄ MES

LIETUVIŠKAS SKYRIUS
8a, Thurloe Place,
London, S.W.7.

GARANTUOJAME.
KIEVIENAS SIUNTĖJAS GALI PRISITAIKINTI PRIE

JAM GERIAUSIŲ APMOKĖJIMO SĄLYGŲ!
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Skelbiame savo klijentų žiniai; kad šį
šeštadieni, t. y. kovo mėn. 28 d.

mūsų raštinė atidaryta tarp 10 vai. - 2val.

BROWNEJONES
LIETUVIU

SKYRIUS

1, Norfolk Place, London. W.2
Tel. PADdington 2797
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