
PRIEŠINTIS AR S AND ARBI AUTI?
Rezistencija ar kolaboracija — toks yra 

neišvengiamas pasirinkimas, prieš kurj at
siduria patriotas okupacijos akivaizdoje. 
Konflikto pradžioje, tiesą sakant, toks pa
sirinkimas nekelia jokių abejonių: vienin
telė tikra patriotui okupacijos primesta ga
limybė yra rezistencija. Pasirinkęs sandar- 
biavimo kelią laikomas tiesiog išdaviku, 
„kvislingu“, nustoja teisės vadintis patrio
tu.

Konfliktui vis labiau užsitęsiant ir nema 
tant greitos atomazgos perspektyvų, nepa
prastai aukšta gausiai pralieto kraujo kai
na užtemdo pirmykšti aiškumą, darosi sun 
kiau išskirti rezistenciją ir kolaboraciją, 
net kyla balsų, smerkiančių pirmosios „be
prasmiškumą“ ir ginančių antrosios „pa
triotiškumą“.

Tokia yra dabartinė padėtis. Visu savo 
painumu ji atsiskleidžia svarstant „sambū
vio“ ir „kultūrinių ryšių“ klausimus. O jie 
svarstomi ne tik mūsų, bet ir kitų bendros 
nelaimės dalininkų, šiame straipsnyje no
rime supažindinti su žymaus estų kultūri
ninko Dr. O. Loorits mintimis, kurias ne
seniai paskelbė Švedijoje leidžiamas Rah- 
vuslik Kontakt (1959 Nr. 7). Minimasis au
torius yra vienas produktingiausių Pabalti 
jo tautotyrininkų ir kartu žinomas kaip 
bekompromisinis nepriklausomybininkas.

Du žmonių tipai laiko tėkmėje
Tokia straipsnio antrašte autorius apibū 

dina dvi visais laikais pastebimas laikyse
nas. Taip buvo ir visada bus, — rašo jis,— 
jog kai kam gyvenimas labiau sekasi, kai 
tuo tarpu kiti, pasak liaudies priežodžio, 
nemoka išsaugoti savo kailio. Vieni asimi
liuojasi ir patogiai įsikuria prie įvairių re
žimų ar įvairiuose pasirinktuose gyvena
muose kraštuose, kiti gi turi sunkumų, ken 
čia, net žūsta. Kai serviliškas tipas lanks
tosi pavėjui, suverenus tipas velija palūž
ti, negu pasiduoti, o net ir priverstas paga 
liau pasiduoti, tai daro su panieka ir iššū
kiu, nesižemindamas. Vienok abu tipai ga
li būti lygiai pateisinti prieš istorijos teis
mą ir Dievą.

Tėvynėje nūdien yra keletas tūkstančių 
tokių, kuriems buvo gera prie visų režimų. 
Šalia jų dešimtys ir šimtai tūkstančių kitų 
tautiečių, kurie kenčia dantis sukandę, tęs
dami estų tautos pasyvų pasipriešinimą, 
įsiasmeninusį senoje rezistencinėje taktiko
je: cum tacent clamant (tylėjimu šaukia). 
Net jeigu keli tūkstančiai prisitaikėlių ge
riau ekonomiškai gyvena, negu anksčiau, 
pagal užsakymą liaupsindami savo ponus, 
pakėlusius jiems algas, tautos masės—šim 
tai tūkstančių —kenčia vergijoje, prievar
tos darbuose ir kalėjimuose baisų kontras
tą, kurio gyvenantieji laisvėje niekad nega 
Ii užmiršti.

Tačiau mėgindami siuntiniais padėti 
esantiems už geležinės uždangos, tuo pačiu 
didelėmis sumomis padedame tiesioginiams 
priešams okupantams, kuriems reikia už
sienio devizų visų pirma tam, kad galėtų 
padidinti savo šnipų skaičių užsienyje, net 

* pačių emigrantų tarpe.
Autoriaus nuomone, šitas faktas kaip tik 

padeda suprasti pačių sandarbiautojų vi
daus tragiką. Ne tik rezistentai, bet ir san 
darbiautojai — tiek komunistų, tiek nacių 
— savo širdyje gali būti geri patriotai. Iš
skyrus retas išimtis, jų nereikia kaltinti iš
davimu. Ypač nūdienių raudonųjų. Reikia 
lenktis prieš visokį patriotizmą, kuris ieš
ko betkokios galimybės atsitiktiniam ben
dradarbiavimui ar sąmoningam sambūviui 
tautos interesais.

Ir vis dėlto...
Valstybingumo atžvilgiu tokios laikyse

nos yra tiesiog nesutaikomos. Vieni lieka 
ištikimi įsipareigojimui tarnauti savo vals 
tybei ir sąžinei, nepriima jokio žeminančio 
kompromiso su priešais, kiek tai liečia be
sąlyginį valstybės suverenumo respektavi- 
mą. Šiuo požiūriu jie tęsia karo ir priešiš
kumų veiksmus (vadinasi, jokios kalbos 
apie „sambūvį").

Kiti, priešingai, laiko save realistais, kon 
junktūros politikais ir galvoja apie sandar
biavimą su okupantais su pagirtina paslėp 
ta mintimi (kuri betgi nėra gera moraliniu 
požiūriu) palengvinti esamąją padėtį, net 
jeigu tai atneštų ir visai smulkių praktiškų 
permainų, visiškai užmirštant ar net pa
aukojant valstybinį pripažinimą ir didelę 
dalį valstybingumo. Tai jie daro, vaduoda- 
miesi šūkiu gelbėti, kas-dar liko.

Užsienyje yra nemaža abiejų pusių at- 
• stovų,'kaip tai pastebėta, pradėjus lanky

tis turistams iš anapus. Vienuose pasirodė 
serviliškumas, kiti laikė žalingu dalyku 
megzti santykius, nekalbant apie aktyvų 
bendradarbiavimą su okupantu ir jo tar
nais.

šios dvi pozicijos nėra tokios savaime 
aiškios. Kovoje už valstybės atstatymą esą 
momis sąlygomis patriotinis idealas nėra 
toks ryškus, kaip mūsų pažiūros į abu skir-
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tingu tipu. Juos tenka gerai įsisąmoninti 
ir aiškiai pasirinkti.

Sandarbiavlmas iš patriotizmo

Kas pasirinko kompromisui pasirengusio 
patrioto kelią, mano, jog leistina, jeigu ne 
tiesiog pageidautina, bendradarbiauti su 
okupantais ir jų tarnais, kaip su „gerais 
patriotais“. Jis jaučiasi visiškai padorus 
žmogus, palaikydamas ryšius su raudonai
siais turistais ir bendradarbiaudamas su 
mokslininkais iš anapus, tardamas, jog 
mokslas — ne politika; dešinė gali nežino
ti, ką daro kairė. Todėl pageidautina keis
tis literatūra, archyvine ir kitokia moksli
ne medžiaga iš vienos ir kitos pusės, net 
abiejų pusių įnašais ruošti didesnį tautinį 
veikalą.

Kas gi galėtų abejoti, jog tai daroma ne 
iš grynos meilės estų tautai, mokslui, tauti
nei kūrybai? Kas pastebėtų, jog dėl to bū
tų paaukoti politiniai įsitikinimai ar ideolo 
giniai principai?

Tačiau autorius įspėja, jog patriotai-San 
darbiautojai užsienyje turi būti pasirengę 
neišvengiamoms nemalonioms patirtims. 
Nereikia užmiršti, jog tėvynėje ne visi in
telektualai lengvai leidžiasi į tokį žaidimą. 
Yra stebinantis skaičius tų, kurie net mirti 
no pavojaus grėsmėje moka išsilaikyti tam 
tikrose labai tvirtose ribose.

Iš kitos pusės kompartija moka kalku
liuoti ir ypač pasitikėti tais, kurie keičia 
nuomones pagal režimus. Todėl ne kiekvie
nas puikus patriotas yra pagarbos vertas 
rezistentas. <•

Rezistencijos kelias „

Kas pasirinko rezistenciją, turi likti iš
tikimas valstybinei garbei ir suverenumui, 
turi atsisakyti betkokio sandarbiavimo ir 
kompromiso su okupantais bei jų penktąja 
kolona, su naująja intelektualine aristokra 
tija ar net tais, kurie tik apsimeta kola
borantais. Tas turi aiškiai stovėti partiza
nų pusėje ir tų, kurie sudėjo aukas komu
nistinės okupacijos metu.

Kariaujantieji nesibroliauja. Dar dau
giau: rezistentai turi aiškiai protestuoti 
prieš defetistinę politiką, kur ji bedvelktų 
(Jungtinėse Tautose, Amerikoje...), prieš 
sambūvį; kritikuoti oportunizmą Amerikos

Ten, kur Nemunas banguoja
Tarybinės spaudos ištraukos, kurios 

aiškios ir be aiškinimų.

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

A. Vienažindys

DEGTINDARIŲ GLOBĖJAI
„Radeikių“ kolūkyje buvo, ruošiamasi 

ataskaitiniam - rinkiminiam susirinkimui. 
Paruošę ataskaitą, valdybos nariai priėjo 
prie „svarbiausiojo“ punkto — šauniau pa
žymėti šį įvykį.

— Pasikviesime kiną, — pasiūlė vienas.
— Ką čia kinas, — apmokėti reikės. Ver 

čiau koncertą suruoškime. Saviveiklininkų 
juk turim, — nesutiko kiti.

— Netinka! —užginčijo valdybos galva.
— Svečiai iš rajono nuobodžiaus.

Pagaliau visi priėjo vieningą išvadą :— 
suruošti balių. Nusprendė, kurį buliuką 
reik „išbrokuoti“, atsirado „nenusisekusių“ 
meitėlių. Tik dėl skystimėlio buvo sunkiau. 
Vien alaus, atrodė, per maža.

— Gasiulio „bravoras“ puikiausias. Duo
sime miltų, jis mums bačkas pripliumpins,
— surado kažkuris išeitį.

Valdybos galva pritariamai linktelėjo ir 

PILIECIAI!
PERKELIAMOS ŠEIMOS Į ŠIAURĖS KAZACHSTANO SRITIES KOL
ŪKIUS IR TARYBINIUS ŪKIUS IR TELKIAMI DARBININKAI DARBUI 
ŠALIES ĮMONĖSE.
Informaciją galima gauti:
Vilniuje — Kostiuškos g. 6 ir Sodų k. 15; Kaune — Stalino pr. 24 ir 116; 
Klaipėdoje — P. Cvirkos g. 25; Šiauliuose — Vilniaus g. 143 ir 243 a; 
Panevėžyje — miesto vykdomajame komitete, o taip pat visuose respubli
kos rajonų vykdomuosiuose komitetuose.

Vyriausioji persikėlimo ir organizuoto 
darbininkų telkimo valdyba

prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos
Iš „Tiesas“, 1959. III. 12.

DOVANOJO GINKLŲ
Dabar nepriklausomybę gavusi Vakarų 

Afrikos respublika Guinea gavo iš Čekos
lovakijos dovanų ginklais.

Jung. Tautose šios respublikos atstovas 
tvirtina, kad dovanos didumas esąs išpūs
tas: buvę gauta tik antitankinių ir prieš
lėktuvinių ginklų, keli šimtai sunkvežimių 
ir 8.000 šautuvų.

MAŽINA KALINIUS
Vengrija ruošiasi paleisti tuos kalinius, 

kurie nusikalto revoliucijos metu smul
kiais nusikaltimais ir buvo nuteisti iki 2 
metų. Nuteistiesiems iki 4 metų bausmė su 

•^mažinama, pusiau.
Pastaruoju metu Budapešte vis dėlto dar 

buvo nuteista 10 asmenų, bet ne kalėjimu, 
o mirties bausme.

Balse, Laisvosios Europos Komitete; ata
kuoti primityvų biurokratiškumą visoje ei
lėje organizacijų, kurios tariamai stovi 
prieškomunistinės kovos priešakyje ir sle
pia priešus; įsisąmoninti, jog milžiniškos 
sumos išleidžiamos tiems, kurie pritaria Ru 
sijos sudemokratinimui, o mažosios tautos 
už geležinės uždangos (kaip parodė Vengri 
jos atvejis) traktuojamos su abejingu ci
nizmu.

Rezistentai turi griežtai atsisakyti ben
dradarbiavimo ne tik su komunistų sandar- 
biautojais, bet ir su tais, kurie svajoja 
apie nedalomą Rusiją (solidaristai, federa
list ai ir t.t-). Reikalauti atidaryti vartus 
to baisaus tautų kalėjimo, kuo yra Rusija 
visoms mažumoms.

Rezistentai nemano atstatyti savo vals
tybę per atominio karo lavonus, nes jie yra 
pasiskyrę kovoti už gyvos tautos interesus. 
Tačiau žmonijos sunaikinimo neišvengs iš
tižusi nuolaidų politika, bet vyriškas jėgos 
panaudojimas. Deja, laisvasis pasaulis jau 
kuris laikas išgyvena protinį paralyžių ir 
paniką.

Rinktis: arba — arba

, . Mūsų likimas priklauso nuo pasirinki
mo, nes vieni patys negalim pajudinti kai 
nų. Tie, kurie prisitaiko prie visų režimų, 
neturi turėti baimės. Jie ras išeitį kiekvie
noje sujauktoje padėtyje. Tačiau jie turi 
pasisakyti esą patriotai - sandarbiautojai, 
paskelbti savo slaptą pasirinkimą, prisidė
jimą prie sambūvio, mokslinio neutralizmo, 
titoizmo, gomulkizmo, ateities revoliucijos, 
demokratijos ir t.t.

Mums reikia laiko ir jėgų kūrybos dar
bui, ne vidaus ginčams. Todėl geriau, už
uot tarpusavy vienas kitą stebėjus, atsisa
kyti mėginimų sujungti dvi nesutaikomas 
pozicijas ir atsiskyrus ramiai keliauti skir
tingomis kryptimis.

Tokio pasirinkimo reikalauti turime tei
sę iš laikraštininkų, politikų, partijų, inte
lektualų ir t.t. Baigdamas straipsnį auto
rius reiškia savo nuomonę, kad tautos inte
resai labiau reikalauja rezistencijos. Kar
tu primena šveicarų psichologo Jung pa
stabą, kad žmogus ilgiau gali gyventi be 
valstybės, negu be oro, tačiau be laisvės 
net žymiausi individai nepajėgia atsispir
ti demoralizuojančiai teroro įtakai ir jai 
pamažu pasiduoda.

greit pamiškėj pradėjo rūkti. Tik neišdegė. 
Naminė buvo konfiskuota.

— Na, ir kvaili. Užkūrė laužą it per fes
tivalį. Kodėl gi mes nė lašo neatidavėm, — 
džiaugėsi per ataskaitinį „Naujasodžio“ ko
lūkyje jo pirmininkas Banevičius, pilstyda 
mas į stiklines drumzliną skystį.

Taip, jie „gudresni“. Jau eilė metų, kai 
čia panašioms iškilmėms verdama naminė, 
ir dėl to niekas nebuvo nubaustas.

Keista, bet taip yra. Kone tradicija tapo 
kai kuriuose kolūkiuose ataskaitinius susi
rinkimus, pabaigtuves, lenktyniavimo rezul 
tatus pažymėti panašiomis puotomis. Žino
ma, gerai padirbėjus, nebloga ir pasilinks
minti. Tik ar ne kitoks turėtų būti šis links 
mumas?

Degtindarių „produkcija" keliauja ir to
liau. Ne paslaptis, kad Utenoje ja daug kas 
prekiauja. Pavyzdžiui, E. Černiauskienės 
butas, esantis Vilniaus gatvėje, turgų bei ai 
gų išmokėjimo dienomis paverčiamas tikra 
smukle. Ji pati niekur nedirba, supirkinėja 
iš degtindarių naminę ir paskiau ją parda
vinėja aukštesnėmis kainomis. Panašiai pel 
nosi L. Svirskienė iš Birutės gatvės, I. Bag 
donavičienė ir kai kurios kitos. Pelnosi, 
nes atsiranda silpnavalių, kurie už litrą 
nuodingo gėralo mėto pinigus.

E. Grickevičius („Tiesos“ k.)
Iš „Tiesos“, 1959. III. 17.

SUSIRŪPINIMO IR VILTIES SVEIKINIMAI NATO SUKAKČIAI
Sveikindamas NATO dešimtmečio sukak 

tį, Pavergtųjų Europos Valstybių Seimas 
kovo 31 d. pasiuntė susirūpinimo ir vilties 
telegramas Britanijos, Jungtinių Valstybių, 
Prancūzijos ir Vokietijos užsienių reikalų 
ministeriams. Telegramose sakoma:

— Mes (pavergtųjų valstybių atstovai) 
esame visiškai tikri, kad mūsų kraštų žmo 
nės, turėdami žodžio laisvę savo tikriems 
jausmams pademonstruoti, nuoširdžiai 
jungtųsi prie mūsų sveikinamojo pareiški
mo. Ir mes neabejojame, kad tasai jų pa
reiškimas būtų susirūpinimo ir vilties pa
reiškimas.

— Mūsų tautų susirūpinimas kyla dėl 
kelių pastarojo meto dalykų.

1. Dėl Vakarų galybių galimo sutikimo 
su siūlymu įsileisti satelitines vyriausybes 
į viršūnių pasitarimus, ar į Vokietijos tai
kos sutartį, ar į Europos saugumo paktą. 
Tatai būtų tolygu sutikti su Centro ir Rytų 
Europos pavergimu. Tolygu atsisakymui 
kartotų užtikrinimų nedaryti nieko, kas 
prailgintų ar įtvirtintų pavergimą.

2. Dėl atkaklių ir nepaneigtų spaudos 
tvirtinimų, kad viena Vakarų galybė rodo 
palankumo status quo Rytų Europoje for
maliam pripažinimui tuo sumetimu, jog, at 
sižvelgiant į Sovietų Sąjungos sunkumus 
Rytų Europoje, ji sveikintų kiekvieną Va
karų akciją, kuri jos europiniams sateli
tams „kalną piltų“, už tą paslaugą atsily
gindama Berlyno krizės suminkštinimu.

3. Dėl ženklų, kad Vakarų galybės, už
uot siekusios Europoje visuotinio sprendi
mo ir Europos padalijimo galo, linksta pri 
simerkti net ir dėl Vokietijos apsijungimo.

— Mūsų tautos, — sakoma telegramose, 
— viliasi, kad šie susirūpinimai neturėtų 
būti pagrįsti ir kad Vakarų galybės pa
gerbs savo vieno didžiojo valstybininko už
tikrinimą jog „laisvasis pasaulis nėra pasi
rengęs savu saugumu mainikauti su paverg 
tųjų tautų viešpačiais“, o savais veiks
mais patvirtins vieno iš NATO steigėjų 

P SefitųnioS
MONGOLIJOJE IŠVALYTA PARTIJOS 
VIRŠŪNĖ

Iš Mongolijos komunistų partijos centro 
komiteto prezidiumo ir pavaduotojų iš 14 
buvo pašalinti net 6.

Oficialiai skelbiama, kad pašalintieji kai 
ti nenuoširdumu partijai, neturėjimu prin
cipų, ideologiniu ir politiniu atsilikimu, 
konservatyvumu, tinginyste, pasipūtėlišku-
mu ir kitais panašiais dalykais.

TANKAI IRAKE
Irakas išmetė kelis užsienių žurnalistus, 

matyt, dėl to, kad rašo apie to krašto sku
bų ginklavimąsi: skelbiama, kad jau gau
ta 157 rusiški tankai, o taip pat antitanki- 
nių ginklų, priešlėktuvinių ir kt.

MALAJAI GINASI KOMUNISTŲ
Malajuose buvo apkaltinta kinų komunis 

tų partija už raginimą nuversti vyriausy
bę.

Krašte dėl to buvo areštuota 240 komu
nistų.

Komunistai raginami prieš rinkimus 
brąutis į nekomunistines partijas ir agitaci 
ja pasiekti tai, kad būtų sudarytas liaudies 
frontas.

Malajai džiunglėse dar turi apie 800 ko
munistų teroristų.

DALAI LAMA PASIEKĖ INDIJA
Kinų komunistų paieškomas ir gaudo

mas, Tibeto valdovas Dalai Lama pasiekė 
Indiją, ir čia jam buvo suteiktas prieglobs
tis.

Tibete dar vis prasiveržia susirėmimų 
su kiniečiais, nors iš sostinės Lhasa maž
daug po 100 tibetiečių kasdien sunkveži
miais išgabenama nežinoma kryptim (spė
jama, kad Kinijos pasienin darbams). 

buv. J.V. prezidento H.S. Trumano neseniai 
pasakytus žodžius, kad „pasaulis pasimo
kęs iš Miuncheno (1938 pasitarimų su Hit
leriu), jog, paleidžiant „down the river" 
miestą, ar valstybę, ar tautą, taikos pasiek 
ti negalima“.

— Mūsų tautos, — baigiama telegramo
se—nori tikėti Vakarų galybes sutiksiant, 
kad sovietų sunkumai Rytų Europoje suda 
ro tvirtą argumentą spausti Europos pro
blemų sprendimą pagal principus karo me 
to ir pokarės susitarimų, kurių partneris 
yra ir Sovietų Sąjunga, o ne pritarinėti pa 
dėčiai, kuri ne tik priešinga teisingumo 
principui, bet ir būtų Vakarų nuolatinio 
nesaugumo šaltinis. Mūsų tautos taip pat 
nori tikėti Vakarų galybes suprantant, kad 
sovietiniai viešpačiai, kaip visa patirtis ir 
pastarieji jų siūlymai Vokietijos klausimu 
rodo, yra suinteresuoti tik tokiu Europos 
problemų sprendimu, kuris sankcijonuotų 
sovietų užgrobimus ir pašalintų kliūtis jų 
tolesnei agresijai. Visi sovietiniai siūlymai 
yra nepriimtini Vakarams. O, nepaisant 
tai, kiek Vakarai savąjį nusistatymą beat- 
skiestų, jis vis tiek nebus priimtinas sovie
tams. šiokiomis sąlygomis vienintelis rea
lus Vakarams ėjimas — paskelbti savą Eu 
ropinės taikos programą, pirmiausia atrem 
tą teise, o ne tariamuoju praktiškumu. To
kios programos sutarimas ir nuolatinis pro 
pagavimas praktiškai duotų tai, ko dabar 
pavojingomis nuolaidomis veltui siekiama.

Telegramos primena neseniai šių valsty
bių vyriausybėms įteiktąjį PEVS memoran 
durną dėl Vakarų taikos programos, dėko
ja už kietą laikyseną Berlyno krizės atveju 
ir šaukiasi Vakarų galybių tvirtybės atei
nančiuose bandymuose. Britanijai pasiųs
tos telegramos tekstas, atsižvelgiant į jos 
kiek savotišką poziciją, yra truputį skir
tingos redakcijos, nors esmė ta pati.

Telegramą pasirašė Pavergtųjų Europos 
Valstybių Seimo pirmininko pareigas einąs 
V. Sidzikauskas ir gen. sekr. B. Coste.

Kor.

DIENOS
AMERIKA ATNAUJINA SANTYKIUS SU 
BULGARIJA

Tie santykiai buvo nutraukti prieš 9 me
tus, kai bulgarai apkaltino amerikiečių mi- 
nisterį Sofijoje šnipinėjimu. Dabar jie 
prieš amerikiečius atšaukė tą kaltinimą. 
ORINIS SUSISIEKIMAS SU BERLYNU

Prieš Velykas apie Berlynan skridusį 
amerikiečių transporto lėktuvą sukiojosi
kariniai rusų lėktuvai, nes tas skridęs aukš 
čiau kaip 10.000 pėdų. Dėl to kilęs įtempi
mas, abiem pusėm sutariant, dabar švelni
namas.

P:AiSAU,L;YiJ E
— Kadangi rusai visur pasaulyje supir

kinėja odas, pabrango batai, ypač jų tai
symas.

— D. Britanijos karalienė motina va
žiuoja į Romą ir Paryžių.

— 50 žymiųjų Pakistano moterų pradė
jo kompaniją už tai, kad nereikia įsivežti 
prabangių kosmetikos dalykų.

— Amerikiečiai siunčia į Italiją daugiau 
raketų, pritaikytų turėti atominius smaigą 
liūs.

— Apvogtas Churchillių butas — paimta 
brangenybių, pasižymėjimo ženklų, kailių 
ir cigarų.

— Madagaskare dėl potvynių 2000 žuvo, 
50.000 benamių.

— Egiptas sulaikė Suezu graikų laivu 
plukdytą Izraelio krovinį, ir dėl to Izraelis 
žada skųstis J. Tautoms.

— Nuo sausio 1 d. iki balandžio 3 d. Ku
boje buvo sušaudyti lygiai 500 „karo nusi
kaltėlių“. •

(E) „Kovos grupė prieš nežmoniškumą“ 
likviduojasi. Apie 10 metų Berlyne veikusi 
antisovietinė ir antikomunistinė organiza- 
vija „Kampfgruppe gegen Unmenschlich- 
keit“, kaip pranešė Vak. Vokietijos spauda 
kovo 12 d., pati likviduojasi. Toji organi
zacija savo gyvavimo pradžioje buvo įsteig . 
ta padėti nukentėjusiems nuo komunistinio 
-sovietinio režimo. Komunistiniam sovieti
nės zonos režimui organizacijos veikla bu
vo itin nepageidaujama rakštis. Pastarais 
keliais metais ir Vak. Vokietijos kai kuriuo 
se laikraščiuose buvo daromi jai priekaiš
tai, kad ji savo veiklą išplėtė į aktyvią re
zistenciją sovietinėje zonoje ir pastačiusi į 
pavojų kai kuriuos savo bendradarbius. So 
vietai tą organizaciją jau seniai įrikiavo į 
Vakarų „šnipinėjimo agentūrų“ eilę.
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EUROPOS LIETUVIS

ATIDARI LANGAI Lietuva dar stipri
Tokiom nelemtom dienom, kai dairaisi 

savame lietuviškajame pasaulyje ir nebe- 
surandi, rodos, nieko išmintingesnio, visa
da būna didžiulė šventė geros lietuviškos 
knygos pasirodymas, šventiškumą, aišku, 
didina toji nelemta aplinkybė, kad iš viso 
knygų pasirodymas neabejotinai retėja, ir 
dė'. to planinga ir lauktina būtų išvysti dau 
gir ų tik šventiškų knygų, ne šiaip sau pa
laikių.

Tokio šventiškumo skaitytojui atnešė Lie 
tuvių Enciklopedijos leidykla, pristatyda
ma visuomenei Stasio Santvaro poezijos 
rinktinę Atidari langai.

Santvaras lietuvių poezijoje turi itin sa
vitą vietą. Amžiumi tai žmogus tos antro
sios pomaironinės kartos, kurion skaičiuoti 
ni ir Brazdžionis, ir Miškinis, Aistis, ir dar 
visa eilė vardų: Bet* ne vien tik amžius čia, 
žinoma, nulemia. Poetą apsprendžia ir ne 
jo poezijos gausumas (Santvaras, pasakytu 
mėm, yra iš tų negausiųjų, kurie poeto do 
vanos nelinkę pigiai barstyti). Nepakarto
jamumas sudaro poetą ir jo savitumą. Dar 
niekas iki tol neturi būti taip dainavęs —
štai kas iškelia poetą tarp daugybės eilė
raščių rašytojų.

RUDENIO DUONA

Vėjuoto rudenio baltoji duona 
Ant stalo jau;
Išmėtyti jausmai ir mintys išblaškytos
Neveltui jau...

Liūdėjime paskendo toliai —
Juoda naktis...
Nebėr tavęs, nebėr tarp mano rudenio
Visa naktis...

Ir man prisimena lelijos baltos
Prie upės mėlynos; »
Ir man prisimena laukai žaliais rugiais

užsėti
Aušroj pavasario dienos...

Bet šiandien tolumos liūdėjime paskedo — 
Ir negirdėt dainos...
Ir nėr tavęs pavasarį žydėjusios
Prie upės mėlynos...

KASDIENINĖS MUSŲ DUONOS

Kai žemėn svyra tik pražydusios aguonos,
Kai slegia tiele minčių liūdnų —
O Dieve, duok mum kasdieninės duonos — 
Linksmų ir žaidžiančių pavasario dienų.

Mirtis su rudenio audrom į langus daužos,
Naktis vaiduoklių kupina.
Ir griauna bokštus viesulai padaužos, 
Kaip stirna įbauginta jau širdis mana...

Tu lėkti Saulėn prlkeli nakties plaštakę,
Varsom Tu žiedus aprengi------
Ir bėga į Tave vilties netekę,
Suklupę rytmečio žaliajam prieangy...

Kai žemėn svyra tik pražydusios aguonos,
Kai slegia tiek minčių liūdnų —
O Dieve, duok mum kasdieninės duonos — 
Linksmų ir žaidžiančių pavasario dienų.

PASIKALBĖJIMAS SU MIRTIMI

Kai šarka sodo medyje praneš apie ne
lauktą viešnią, 

Kai dalgio pustymą išgirsiu aš palangėj — 
Prie durų pastatysiu raumeningus sargus. 
Ir tu galėsi dantimis ir kaulais žvangyt...

Santvarą mūsų kritikai yra pravadinę 
neosimbolistu, nors šios rinktinės įžangoje 
pats poetas svyruoja dėl to, ar tas srovinis 
vardas jam labai būdingas būtų.

Nuo 1924 metų iki šiol jo buvo išleisti tik 
4 poezijos rinkiniai. Rinktinė Atidari lan
gai yra penktasis, kuriame sudėti geriausi 
ir būdingiausi anų rinkinių dalykai, papil
dyti visu skyrium ligi šiol dar nespausdin
tų buvusių naujų eilėraščių.

Rinktinės pasirodymas džiaugsmingai nu 
teikia dėl to, kad po truputėlį ir svetur gy 
vendami gauname progų pasipildyti savo 
bibliotekėles savų poetų kūrybinio derliaus 
visuma. Ankščiau turėjome jau Maironį 
(net kelis jo Pavasario balsų leidimus), My 
kolaitį-Putiną, Binkį, Mikuckį, Aistį, Braz 
džionj. Dabar papildome tuos turtus San
tvaro rinktine.

O Stasys Santvaras turtingas kartais di
deliu jautrumu, visados dideliu gilumu ir 
taip pat visados dideliu dramiškumu. Daž
nas jo eilėraštis — mažytė drama, kurią 
rutuliodamas poetas atraeiliu dalyku laiko
net skambų eiliavimą, aukoja jį tai dra
mai. K, Abr.

Gyvenimo alyvą ir leliją daržuose ne tu pa
sėjai, 

Padangėsna paukščiuss ne tu paleidai------
Neturi teisės gyvastį atimt jokie teisėjai, 
Kol noriu, kad šviesa bučiuotų veidą... 
Bet jeigu tu išgąsdinsi sargybą,
Jei tu pritaikinsi raktus prie mano vartų— 
Iš patalynės taip baltos, kaip sniegas, aš 

pakilsiu 
Tau šį nuolankų ir mandagų žodį tarti: —

Madame, jei manė kalendoriaus paskutinis 
lapas nudrėkstas, 

Tai aš prašau, aš nuoširdžiai dar noriu — 
Išeiti į miestą, nueiti į spaustuvę
Ir atsispausdinti dar šimtą kalendorių...

RAIDĖS PAKALNĖS PAKRAŠTĖLY

Nors dienom naktim tavęs ieškosiu, 
Barsiu rūsčią savo dalią — 
Niekur, niekur aš tavęs nerasiu, 
Mano žemių žiedelį, mano erdvių saulele...

Tiek žalių pakalnių žemėj žydi, 
Tiek žvaigždžių padangių mėly — 
T1 tik akmenio raidėm spindėsi 
Seno miesto pakalnės nežymiam pakraš

tėly. ..

Gal tu verksi ten, gal tu raudosi,
Gal naktų naktis budėsi, —
Kol tave bešaukdamas nuvysiu.
Tartum diemedis rudenio šaltajam pavėsy..

Graudžiai, graudžiai sodo paukštė ūbaus, 
Ašarom nuplauks antelė------
Niekur, niekur aš tavęs nerasiu, 
Mano žemių žiedeli, mano erdvių saulele...

VABALĖLIS

Kokias tu pareigas eini,
Mažasis vabalėli? —
Nurims audra, prašvis tamsiam slėny, — 
Kur brisi tu per šlapią smėlį?..

Ar vyšnių žieduose gimei? Ar saulėš aša
rėlėj

Tu siūdeisi tą vaiskų drabužėlį? — 
Kokias tu pareigas eini tamsiam slėny, 
Mažasis vabalėli?

Šių metų kovo mėn. Liet. Bendruomenė 
Italijoje išleido jėzuito Tėvo U.A. Floridi 
studiją „San Casimiro e la Lituania“ — Šv. 
Kazys ir Lietuva. Dailaus leidinio spalvo
tas viršelis yra dailininko V.K. Jonyno pa
veikslas, vaizduojąs Šv. Kazį su kryžiumi 
ir lelijų puokšte rankose. Paveikslo origina 
las, rašoma, yra Lietuvos Pasiuntinybėje 
prie Šv. Sosto.

Studija parašyta klasine italų kalba, 
lengvu stiliumi, įjungta į dabartines aktua 
lijas. šalia mokslinės vertės ši studija kar
tu yra nepamainomas propagandinis leidi
nys apie Šv. Kazį ir Lietuvos Laisvės ko
vas. Studijos gale rašoma: sovietų laikraš
tis , Sovietskaja Rossi j a“ pereitų metų spa
lio mėn. atspausdino straipsnį „Jonas 
Paukštys žvejoja sielas“, pranešdamas apie 
šį lietuvį jėzuitą, kuris Sibire, Jakutsko 
mieste, suorganizavo „maldos namą“. Jo 
lagaminas, su kuriuo jis atvyko j Jakuts- 
ką, buvo pilnas prikištas knygelių su lietu 
vių tautos išdaviko Smetonos paveikslu ir 
žalingomis brošiūromis iš anapus Atlanto. 
(Čia studijos autorius Floridi pastaboj nu-
šviečia prezidentą Smetoną kaip didelį vals 
tybininką ir lietuvių rašytoją). Sovietų šal

KOMSOMOLAS SAVINASI VELYKAS

Verbų sekmadienį, kovo 22 dieną, kom- 
somolas Vilniuje suorganizavo masinę jau
nimo „pavasario šventę“. Buvo vaikštynės, 
prakalbos ir žaidimai miesto parkuose. Žai 
dimų tarpe buvo ir margučių ritinėjimas.

Pavasaris Lietuvon šįmet atėjo net anks 
čiau, kaip kalendoriuje numatyta. Ištisą sa 
vaitę prieš Verbų sekmadienį buvo pavasa 
riškai šiltas oras, ir jau buvo pražydusios 
žibutės, pumpurais pasipuošė alksniai ir 
lazdynai. Paukščių is šiltų kraštų šįmet 
pradėjo rodytis jau nuo paskutinių sausio 
dienų. (LNA)

NAUJA DVARIONO OPERA
Kovo 22 d. Vilniaus operos teatre įvyko 

operos premjera. Tai buvo Balio Dvariono 
opera „Dalia“ pagal Balio Sruogos dramą 
, Apyaušrio Dalia“ (librete paryškinti re
voliuciniai momentai). Premjeroje diriga
vo pats Dvarionas.

(LNA)

PENKI STULPAI TURGAUS AIKŠTĖJE
Tokio pavadinimo tragiška Ąlg. Lands

bergio pjesė buvo pastatyta Amerikos lie
tuvių scenoj. Pjesė vaizduoja partizanus 
dabartinės rusų okupacijos metais.

Po to susiginčijo kritikai. Vieni pjesėje 
įžiūrėjo meną, o kiti paniekinimą partiza
nų.

Nepaisant tai, The Lambs Club pjesės 
kiek perdirbtą, daugiau nuo istorinės tikro 
vės atitrauktą vertimą žada statyti New 
Yorke.

RAŠYTOJUI J. PAUKŠTELIUI 60 METU
Jau nepriklausomybės laikais buvęs ži

nomas rašytojas J. Paukštelis (laikytas ar
timesniu katalikiškiems sluoksniams) kovo 
2 d. susilaukė 60 metų amžiaus. Ta proga 
Paleckis apdovanojo jį garbės raštu, o Kė
dainiuose jam buvo suruoštas pagerbimo 
vakaras, kaip tarybiniam rašytojui. Šiuo 
metu „Pergalėje“ spausdinamas naujas jo 
romanas. Romano tema dar nėra ta, kurios 
partijos vadai labiausiai pageidauja: tai 
romanas ne apie „šviesią dabartį“, o tik 
apie , tamsią praeitį“, apie kurią , rašyti da 
bar labiau mėgstama, nes saugiau. (LNA)

tinis nepasako, ar Tėvas Paukštys jau su
imtas, ar dar ne, bet iš to aišku, kad Sibire 
dar yra daug lietuvių tremtinių. Yra tikra, 
kad deportuotieji lietuviai savo žemės ne
pamiršta ir yra stipriai prisirišę prie Kata
likų religijos ir savo kunigų. Prieš keletą 
mėnesių atėjusiame iš Lietuvos laiške yra 
jaudinantis pranešimas, kuris šių metų Šv. 
Kazio jubiliejinių metų gali būti laikomas 
kaip gražiausias persekiojamųjų lietuvių 
ištikimybės pareiškimas: „Prašau perduo
kite mūsų širdingiausius sveikinimus Jonui 
XXIII. Tegul jis būna ramus: Šiaurės tvir 
tovė — Lietuva yra stipri. Pragaro jėgos 
jos nepergalės!“

Studijos autorius, tarp gausiai naudoja
mų įvairiomis kalbomis šaltinių, naudoja
si ir lietuviškaisiais. Italijos Lietuvių Ben 
druomenės vadovybė už šio gražaus leidi
nio išleidimą yra nuoširdžiai sveikintina.

P. Dauknys, MIC

GIMTOJI KALBA

Nepriklausomoje Lietuvoje įkurta ir eilę 
metų ėjusi, Gimtoji kalba, bendrinės kal
bos laikraštis, 1958 m. buvo atgaivintas 
Jungtinėse Valstybėse. Iki N. Metų išėjo 
jo jau du numeriai. Žadama išleisti kas
met po 4 numerius.

Tai yra Lietuvių Kalbos Draugijos orga
nas, leidžiamas JAV LB Kultūros Fondo ir 
redaguojamas Dr. P. Joniko (redakcinėje 
komisijoje yra dar Dr. A. Salys ir Dr. P. 
Skardžius).

Toks laikraštis, aišku, labai naudingas ir 
reikalingas. Redakcinė asmenų sudėtis yra 
pati patikimiausia. Viena, ko būtų linkė
tina šiam leidiniui, tai pasiekti juo dau
giau skaitytojų (o prenumerata juokingai 
maža ir dėl to, bet kam prieinama: 1 dol. 
metams).

Nr. 2 L. Dambriūnas rašo apie vardų ir 
pavardžių rašymą, P. Skardžius —apie kai 
kurių žodžių reikšmę (Šis tas iš mūsų ter
minijos) ir apie tarptautinius terminus 
(Ar tai pasenęs laužas?), B. Babrauskas 
apie kalbinį nerūpestingumą Lietuvoje, P. 
Jonikas duoda laikraštinės kalbos taisymą. 
Dar rašo P. Orintaitė, J.M. Laurinaitis ir 
kiti.

„LIETUVIŠKOJI IŠEIVIJA“

Apie lietuviškąją išeiviją turiningo pasi
skaitymo knygą, kurią parašė Prel. Krupa
vičius, galima įsigyti tik už 14 šil. 8 d.

Taip pat naujai pasirodė LITERATŪ
ROS LANKAI. Kaina tik 2 šil. 6 d.

Bielinio — Dienojant — 2 sv. 3 šil.
Tumas Vaižgantas — 2 sv. 3 šil.
Urviniai žmonės — 18 šil. 6 d.
Pavasaris prie Varduvos — 17 šil. 6 d.
Marijos Žodis Fatimoje — 7 šil. 4 d.
Namai ant smėlio — 14 šil. 8 d.
Būkite sveiki — 14 šil. 8 d.
Gęstanti saulė — 14 šil. 8 d.
Nemunas — 18 šil. 6 d.
Auksinė kurpelė, pasakų rinkinys, ilius

truotas — 1 sv. 10 šil.
Visus L. Enciklopedijos prenumeratorius 

prašoma apsimokėti už 16 tomą. 15 tomas 
pasirodys kiek vėliau.

Viso pasaulio lietuviškoji periodika, lie
tuviškos plokštelės ir Lietuvos vaizdų pa
veikslus galima užsisakyti šiuo adresu: 
DAINORA, 49, Thornton Av., London, W.4.

Nr 15. (555)" 1959. IV. 9'

Prisikėlimo spinduliuose

Graikų garsusis mokslininkas Archime
das, suradęs lyginamojo svorio dėsnį, iš 
džiaugsmo bėgo Atėnų miesto gatvėmis 
šaukdamas: „Eurika! Eurika!“ — Suradau! 
Suradau! Tokį džiaugsmą parodo ir visi 
konvertitai, suradę Dievą. Berlyno ir Bon- 
nos universitetuose teisės profesorius Kari 
Ernst Jarcke mirties patale pasakė kuni
gui: „Pasakykite visiems, kad savo didžią
ją laimę suradau neklaidingoje Romos Ka
talikų Bažnyčioje“ (Scherer „Warum liebe 
ich meine Kirche“). Dvasios ramybė ir 
džiaugsmas, suradus Dievą ir gavus nuo
dėmių atleidimą užlieja žmogaus širdį. Vie 
nas amerikietis agnostikas, gyvenęs šūkiu 
„Nežinome ir nežinosime“, po ilgos gyveni
mo patirties atsivertė ir parašė knygą
„Prarasto Tikėjimo atstatymas“ (Rebuil
ding a lost Faith, by an American Agnos
tic). Jis rašo: katalikas turi ypatingą pri
vilegiją, kur jis pasaulyje įeis į bet kurią 
bažnyčią, tuojau pasijaus savo dvasiniuose 
namuose. Bet kurią dienos valandą jo lau
kia gerai pažįstąmas altorius su Švenčiau 
siuoju Sakramentu, tos pačios pamaldos, 
tas pats tikėjimas. Jei tuo metu laikomos 
Šv. Mišios, ar giedami Mišparai, ar teikia
mas Palaiminimas, visur tos pačios apei
gos, tie patys lotyniški žodžiai, net ir kuni 
go kiekvienas judesys ir liturginiai drabu
žiai tie patys. Šv. Mišios mūsų planetoje 
niekada nesibaigia, jos eina su saulės te
kėjimu aplink visą žemę ir rodo Kristaus 
įsteigtosios Bažnyčios visuotinumą ir vieny 
bę. Katalikų Bažnyčioje radau dvasios ra
mybę ir žodžiais neišreiškiamą džiaugsmą. 
Tik būdamas Bažnyčios nariu gali suprasti 
jos šventumą, sielą viliojantį grožį, sakra
mentus, Šv. Mišias ir jų teikiamąsias ma
lones, kaip tyrą gaivinantį orą ir saulės 
spindulius!

Kitas konvertitas James C. Fry yra žy
mus karininkas JAV armijoje. Prasidėjus 
II Pasauliniam Karui buvo Amerikos karo 
atašė Turkijoje, vėliau vadovavo 88 divizi
jai Italijoje, Prancūzijoje buvo Eisenhove- 
rio adjutantas, už narsumą apdovanotas 
įvairių valstybių ordinais. Pasiekęs genero
lo laipsnį, 1952 m. vadovavo II pėstininkų 
divizijai Korėjos kare. Savo atsivertimo 
istorijoje „Aš suradau Kristaus Bažnyčią“ 
plačiai aprašo karo išgyvenimus ir ieškoji
mą tikrojo tikėjimo. Nuoširdžiai melsdavo
si. Atvykęs į Korėją sutiko Prancūzijos Mi 
sijų vyskupą Larribeau, kuris tame pasau
lio užkampyje jau per 45 m. skelbė Kris
taus mokslą. Misijonierių pasišventimas ge 
nerolui buvo paskutinis paskatinimas, ir jis 
paprašė krikšto. Netrukus buvo Kalėdos, 
ir atvykęs į frontą Kardinolas Francis Spel 
man jam suteikė Sutvirtinimo sakramentą. 
, Mano nuolankios maldos“, rašo generolas 
Fry, „buvo laimingai Kristaus — Pasaulio 
šviesos — išklausytos: aš gavau malonę iš
pažinti ir sekti Jį“! Iš visų pasaulio kraštų 
eina keliai į Romą, į Kristaus įsteigtąją 
Bažnyčią! P. Dauknys, MIC

PAMALDOS

PRESTON AS — pamaldos su velykine iš
pažintimi balandžio 19 d., 12 vai. (St. Ig
natius bažn., Meadow Str.).

UI Baltojo žirgo pasaga
PAULIUS JURKUS

Vilniaus pirkliai dovanojo karaliui bal
tą žirgą, greičiausią iš visų žirgų. Uždėję 
ant jo gražaus kaklo gėlių vainiką, su mu
zika vedė jį pro miesto vartus. Jo baltu
mas nuplieskė langus, o jo prunkštimas 
pravėrė visų lūpas džiaugsmui. Rūmų kie
me delnais plojo bajorai ir svečiai, o kara
lius liepė net seniausio vyno atnešti, — 
taip jam patiko baltasai žirgas. Atsidėko
damas jis davė raštą pirkliams, kad jie ga 
Ii keliauti į tolimus kraštus ir jo vardu 
pirkti meirūnų, sidabro ir aukso, Damasko 
šilką ir gabenti į Vilnių.

Sužvengė žirgas ant viso karaliaus dva
ro, pamuistė galvą ir kojom kasė žemę, lyg 
norėdamas kažkur ištrūkti. Visi žiūrėjo ir 
džiaugėsi jo karčiais, lyg pusnim, ir gal
vojo: tai neš jis šimtą mylių...

Karalius liepė kalviam užkurti ugnis ir 
nukaldinti geriausias pasagas. Tris dienas 
ir tris naktis dundėjo visi priekalai. Gize
liai užgulę spaudė dumples, pylė anglį ir 
daužė kūjais, kol sulenkė dideles aukso pa 
sagas.

Sukilo dvaras pažiūrėti, kaip kaustys bal 
tąjį žirgą. Pats rūmų maršalas laikė jo ko
ją ir pats geriausias kalvis su auksinėm vi
nim kalė pasagas. Valdovas šypsojosi, o žo
lėje vartėsi juokdariai ir krykštė:

— Karalius auksu jodinės!
Kai pakaustė žirgą, bokšte supūtė trimi

tai, ir valdovas sėdosi į balną. Per aikštes, 
per tiltus ir gatvęs jis jojo ir sveikino mies 
tą. Muzikantai grojo, varpai skambėjo, o 

žirgas aukštai- kėlė kojas, kad visi matytų: 
kokios storos aukso pasagos!

— Tai nuneš karalių per visą mūsų že
mę! — kalbėjo žmonės.

Valdovas pastatė žirgą tvarte ant ąžuo
linių grindų ir vos grįžo į rūmus, kaip at
skubėjo pasiuntiniai ir pranešė, kad toli
muose rytuose telkiasi kazokai ir totoriai 
su aštriais kalavijais.

Nusijuokė karalius ir tarė:
— Tegu nurimsta, mano žirgas išsklai

dys jų pulkus.
Kitą dieną pasiuntiniai vėl klupo prieš 

valdovą ir kalbėjo: priešas taikstosi pulti 
jo žemes. Perpyko karalius ir liepė atvesti 
baltąjį žirgą. Jis nujos ir pasakys prie
šams, kad paliktų lenktus kalavijus makš
tyse ir grįžtų prie savo bandų!

Bet vos užsėdo ant baltojo žirgo, kaip jis 
sužvengė gailiai, atmetė galvą. Miesto var
tuose, pamatęs laukų platumas, šoko pies
tu, lyg norėdamas skristi, tačiau kojos nu
sviro žemėn. Karalius spaudė pentinus, 
draskė šonus, o žirgas trypė vietoje ir 
žvengė.

Grįžo valdovas ir šaukė dvarą, kad pa
tikrintų pasagas. Suėję maršalai ir didikai 
tik nulenkė galvas, — jie džiaugėsi kalvių 
darbu. Vėl karalius lipo ant žirgo, bet jis 
tik muistė galvą ir nejudėjo.

Tada valdovas liepė perkaustyti žirgą. 
Vėl užsidegė kalvių ugnys, skambėdami kū 
jai išmušė sidabro pasagas. Juokdariai gi 
sode šoko ir kalbėjo karaliui;

— Tai nuslys sidabras, tai lengvai su
truks...

Valdovas sėdosi į balną, ir, vos spuste
lėjo pentinus, žirgas stojosi piestu ir išlėkė 
iš kiemo. Skriste perskrido miestą ir pasi
leido laukais. Bet dar nepasiekė girios, 
kaip trūko pirmoji pasaga; ties upe lūžo 
antroji, o prie pirmo kalno trečioji nu
skambėjo į žolę. Prie ežero krito paskutinė 
ir nuskendo. Žirgas sustojo vietoje ir nu
leido galvą. Karalius grįžo pėsčias į dvarą.

Sukilo miestas, susirinko ties pirklių lan 
gaiš ir grasino: koks jų žirgas, kad nepa
kelia aukso pasagų ir nusvaido sidabrą? 
Jis netinka valdovui! Reikia jį atiduoti vil
kam!

Vilniaus pirkliai sėdėjo tarp storų gelum 
bės rietimų, lingavo galvas ir kalbėjo:

— Mes nežinom, kaip jį reikia laikyti ir 
kaip kaustyti; mes žinom, kad jis greites
nis už vėją žemėje. Jo kraujas neramus, jo 
karčiai — liepsnos, o širdis — ugnis.

Tada karalius išsiuntė šauklius į visą 
kraštą, gal atsiras, kas pakaustytų jo grei
čiausią žirgą.

Iš girios tankumos atsišaukė žmogus. 
Atėjo į dvarą pats sužydęs, nešdamas sakų 
kvapą. Jis nusilenkė valdovui ir tarė:

— Galiu žirgą pakaustyti.
Karalius liepė atidaryti sandėlius ir iš

nešti visus metalus,.bet senis pasiėmė tik 
surūdijusią geležį. Iš tyrų versmių atsinešė 
vandens, įdėjo miško žolelių ir tik tada su 
kūrė ugnį. Jis kalė pasagas, lankstė ir me 
tė į šaltinio vandenį. Jos buvo juodos ir ne 
dailios. Giliai susikaupęs pats kaustė žirgą, 
o juokdariai kalbėjo:

j— Jos lyg plieno kalavijai kirs į žemę.
Valdovas sėdosi į balną, ir žirgas išlėkė. 

Dar nesuspėjo susirinkti jo palyda, kaip 
raitelis dingo iįš akių. Karalius šuoliais per

lėkė miestą ir pasileido laukais. Jis lėkė 
taip greit, kad vėjas nesiekė žirgo karčių, 
upės nepagavo skaistaus baltumo. Krūmai 
traukėsi iš kelio ir šnareno: valdovo kala
vijas piktesnis už perkūnus. Kalnai ir miš
kai dundėdami dainavo: mūsų karalius jo
ja! o

Toli toli, kur teka upės drumstos priešo 
pulkai jau trypė valdovo žemę. Staiga su
šuko jų vyriausias, kad kažkas atidunda. 
Dar nespėjo apsižvalgyti, kai prieš juos iš
augo raitelis. Žirgas stojo ant dviejų kojų 
ir taip garsiai sužvengė, kad plyšo palapi
nių drobės, iškrito šaudyklės iš rankų ir 
sutruko būgnai. Visi puolė prieš karalių, 
daužė galva žemę, o jų vyresnysis kalbė
jo:

— Pasiimk mano visas žemes kaip dova
ną tavo karūnai, nes mūsų žirgai lenkė 
paukštį, o tavo lenkia vėjus; mūsų žirgų 
baltumas temdė sniegą, o tavojo skaistu
mas temdo saulę ir mėnulį.

Karalius pasiėmė vyresniojo kalaviją ir 
jo skydą ir visiems liepė eiti prie savo ban 
dų ir dirvų, o pats grįžo į Vilnių.

Sugrįžus dar saulės laikrodžiai rodė tą 
pačią valandą ,kai jis išjojo, dar jo palyda 
rikiavosi žygiui. Iš kalavijo ir skydo supra 
to didis dvaras, kur buvo jų karalius, ir lie 
pė skambinti miesto varpais. Pats rūmų 
maršalas vedė žirgą gatvėmis, nešė kardą 
ir skydą, skelbė valdovo žygius. Žirgas ėjo 
ramus tarp žmonių triukšmo, ir niekas ne
matė, kokios jo pasagėlės.

Didis garsas sklido per visą žemę apie 
baltąjį žirgą Vilniaus dvare Svetimų kraš 
tų valdovai keliavo jo pažiūrėti ir paviešėti 
pas mūsų karalių, jojo riteriai ir dainiai. 
Jie sudėjo giesmes apie baltojo žirgo grei
tumą ir karaliaus narsą. Visas Vilniaus 
miąstas dainavo vakarais, sustojęs ant kai 

nų prie spindinčių upių. Į jų balsą atsiliepė 
švelnus pušynų ošimas.

Valdovas jodinėjo po savo žemę. Visur 
buvo tvarka ir didelė ramybė, nes niekas 
niekada nežinojo, kada baltasis raitelis su 
stos prieš jų pilį ir vidun įeis pats kara
lius. Paryčiais jo žirgas gėrė Baltijos jūro
je, o vakare mynė koją į Juodųjų marių pa 
kranteS) —ir žirgas neturėjo nė lašo pra
kaito, — toks jis buvo greitas ir stiprus.

Bet metai ėjo, ir baltojo žirgo pasagos su 
sidėvėjo. Kai buvo plonytės it skiedra, dar 
žirgas skriejo į rytus ir vakarus. Kai jos 
pasidarė lyg popierius, dar žirgas skubėjo, 
nors vėjų ir nebelenkė. Vieną*kartą pasa
gos visiškai sudilo, 4r žirgas sustojo prie 
Vilniaus miesto.

Karalius vėl šaukė žmones ir teiravosi, 
kas galėtų pakaustyti. Bet niekas neišėjo 
iš minios ir niekas nežinojo, kur dingo 
anas senis, ar jis įpirė, ar išsikėlė į tankes
nes girias, kur nesiekia žmogus. Tada dva
ro kalviai surietė geležines pasagas, bet jos 
dilo kas dieną. Žirgas gailiai žvengė ir žiū
rėjo į mišką. Suprato karalius, pats išvedė 
už miesto vartų ir tarė:

— Tavo gyslose buvo vėjas, o tavo širdy 
je visa mūsų žemė. Eik pas juos.

Ir žirgas nubėgo į vėją, į miškų tankumy 
nūs ir daugiau nebesirodė žmonėms.

Ilgai liūdėjo visas dvaras baltojo žirgo. 
Karalius liepė išdrožti savo skyde, išpiešti 
menėse ir piniguose šalia savo paveikslo 
liepė įmušti baltąjį žirgą.

Jis lėkė ten neramus, nešė ant savo pe
čių karalių su iškeltu kalaviju. Jis lėkė 
kaip anais laikais, skubėjo ir į kitas šalis, 
į platų pasaulį. Ir visi žinojo, kad Lietuva 
turėjo patį eikliausią žirgą ir kad didis yra 
jos valdovas.

(Iš „Gabijos“ išleistos knygos
Karaliaus vainikas)
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LONDONAS Dr. S. Puodžiuko šeimos padėka

Moterų Šv. Onos Draugija 
,š.m. balandžio 11 d. kviečia visus į

VOKIETIJA WEINHEIMAS

TRADICINIS MARGUČIŲ BALIUS
Š». Onos Draugijos Tradicinis Margučių 

Balius bus balandžio 11 
ro parapijos salėje. Visi 
kyti ir kartu su savim 
sius margučius, nes jie 
ir, be to, bus reikalingi
liaus programoje, kuri šiuo metu dar tebe
laikoma paslaptyje. Kviečiame visus.

d. ,7.30 vai. vaka- 
kviečiami atsilan- 
pasiimti gražiau- 
bus premijuojami 

tolimesnėje ba-

DAINAVIEČIŲ SUSIRINKIMAS
Sekmadienį, balandžio 12 d., 4 vai. p.p., 

Lietuvių Namuose, šaukiamas L.L.M. „Dai
navos“ Sambūrio susirinkimas. Visos dai- 
navietės kviečiamos būtinai atvykti.

Valdyba

Reiškiu nuoširdžią padėką šiems lietu
viams — maloniems mano vyro lankyto
jams ir materialiniams rėmėjams: p. Ku- 
kanauskui ir Poniai, p. Dr. Mockui ir Po
niai, p. Damauskui ir Poniai, p. Verbylai 
ir šeimai, p. Sadūnui ir šeimai, p. Knolie- 
nei, visiems Šovams, p. Puškeriovui, p. Ren 
teliui ir Poniai, p. Trečiui, p. Andrūškevi- 
čienei, p. Bliūdžiūtei, p. Žukauskui ir Mo
terų Draugijai Londone.

Bronė Puodžiukienė

TRADICINĮ MARGUČIŲ BALIŲ
Parapijos salėj. 345a, Victoria Park R.
Gražiausi margučiai — premijuojami. 
Įdomi loterija — skanūs užkandžiai.

Gros puikus orkestras.
Pradžia 7.30 v.v. Įėjimas 3/6.

KETTERING AS
Visiems lietuviams, palydėjusiems mūsų 

mylimą vyrą ir tėvą
a.a, Dr. Stasį Puodžiuką

į amžino poilsio vietą, nuoširdžiai dėkojam.
Bronė Puodžiukienė, Nijolė Puodžiukaitė

Kolonijos šventė

PAIEŠKOMI 1953 M. KAI KURIE 
„KARIO“ NUMERIAI

DBLS Centrinio Skyriaus Knygynas ren
ka „Kario“ žurnalo komplektus. Iki pilno 
rinkinio trūksta 1953 metų numerių: 1, 2, 
3 ir 12.

Kas turėtų šiuos numerius atliekamus, 
maloniai prašomas paaukoti juos C.S. Kny 
gynui. CSK Vedėjas

DERBY
Velykų pobūvis

NORI SUSIRAŠINĖTI
Pastovų darbą ir geras gyvenimo sąlygas 

turįs 5 pėdų ir 7 inčių aukštumo lietuvis 
nori susirašinėti su 2.5-35 metų amžiaus lie 
tuvaite. Rašyti: Post Office Box 32, Scar- 
boro, Ont., Canada.

BRADFORDAS
Skaitome knygas

Bradforde veikia Spaudos Centras, kuris 
lietuviškas knygas ir laikraščius gana gau
siai paskleidžia ne vien tik vietoje, bet ir 
visoje Anglijoje.

Paskutiniu metu šio Centro iniciatyva 
suorganizuotas Lietuviškos Knygos Skaity
tojų Klubas randa vis didesnį atgarsį vie
tos lietuvių tarpe. Į Klubą susibūrė jau ne- 

“ maažs skaičius lietuviškos knygos mėgėjų. 
Girdėti, kad kyla pageidavimų ir iš tolimes 
nių vietovių naudotis jo talka, tik gaila, 
kad išs klubas nepritaikytas knygų siunti
nėjimui paštu, bent šiuo metu. Klubui va
dovauja K. Kaktavičius.

Daugumas šio klubo narių anksčiau dėl 
aukštų kainų lietuviškų knygų visai nepirk 
davo arba teįsigydavo vos vieną ar porą 
per metus, o šiandien jie turi geras sąly
gas perskaityti visas naujai išeinančias 
knygas. Šiuo metu nariai, mokėdami mažą 
mokestį (1/3 per savaitę), turi galimybę 
per metus perskaityti net 25 knygas! Kas 
labiausiai patraukia į šį klubą, tai kad na
rių įmokėti pinigai nežūsta. Išstojantis na
rys visus savo įmokėtus pinigus atsiima 
knygomis.

Šio Klubo suorganizavimas tai pirmas 
bandymas padaryti lietuvišką knygą leng
viau prieinamą didesniam skaičiui lietuvių, 
o ypač tiems, kurie jos neįstengia nusipirk
ti.

Tai, atrodo, pirmas šios rūšies Klubas lie 
tuviškam pasaulyje. Ar nevertėtų, tai pa
mėginti ir kitose lietuviškose kolonijose?
Šventė jauniems ir seniems

Kiekvienais metais Bradfordo skautai ir 
skautės rengia šventes visuomenei. Štai pra 
ėjusių metų pabaigoje turėjome didėlį susi 

■būrimą, o dabar girdėti, kad vėl ruošiama 
dar didesnis.

Balandžio 25 d., 5 vai., Latvių Klubo pa 
talpose (2, Cambridge Place) skautiškasis 
jaunimas turės iškilmingą sueigą paminėti

* skautų globėjui šv; Jurgiui.
Supažindinti mūsų visuomenei su skautų 

organizacija ir jos tikslais atvyksta Angli
jos Rajono Vadas sktn. K. Vaitkevičius, ku
ris čia turės trumpą paskaitą.

Šios šventės programa bus pritaikyta vi
siems: mažiems, jauniems ir seniems. Po 
meninės programos, kuri žada būti ir įvairi 
ir įdomi, nes išpildys ir „teenageriai“ (mu-. 
zikinę dalį ruošia T. Burokas), šventę sa
vo žinion perims Skautų Rėmėjų Būrelis. 
Tuomet suaidės džiazo muzika, suskambės 
taursė ir kiti programiniai dalykai, skirti 
tik sulaukusiems 18 metų; Rengėjai tikisi 
(neleiskim jiems nusivilti), kad ši šventė 
sutrauks ne vien tik Bradfordo, bet ir toli
mesnių vietovių lietuvius.

Bradfordiškis

Po ilgesnės pertraukos Derby skyrius ir 
vėl sujudo ir sukruto visa energija. Jau se- 

»niai čia bebuvo koks nors didesnis ar kil
nesni parengimas, todėl skyriaus Valdyba 
ėmėsi darbo šią spragą tinkamai užpildyti, 
surengdama bendrą vietos lietuviams Vely 
kų stalą, kuris ir įvyko su gražiausiu pa
sisekimu pirmąją Velykų dieną. Kadangi 
Valdyba į pasiruošimą įdėjo nemaža darbo, 
todėl nenuostabu, kad į jį atsilankė apie 
40 žmonių. Negalima pamiršti mūsų mote
rų, kurios parodė itin gražų pavyzdį, atsi- 
nešdamos daug ir įvairių užkandžių ir mar 
gučių. Tokio gražaus šeimyninio lietuviško 
parengimo vietos lietuviai tikrai jau seniai 
nebebuvo turėję.

Po keletos burnelių ir kalbos daugiau at
sirado, ir visi dar daugiau pralinksmėjo.

Mūsų mažieji taip 'pat nebuvo pamiršti. 
Jie buvo pavaišinti, ir visiems dar teko po 
gražų zuikio kiaušinį. Didieji neatsiliko 
nuo jų, visi atsinešė gražių margučių, ir ko 
misijai buvo daug darbo, išrenkant gražiau 
šią j į, kurio savininkui buvo įteikta dovanė 
lė. Toliau sekė margučių rungtynės ir mė
ginimas jų stiprumo, o tai sudarė daug jau 
kūmo ir sukėlė gražaus juoko.

Vėliau visiems teko išbandyti laimę lote
rijoje, kuriai buvo išstatytas gražus ir di
delis Velykų tortas. Gražų įspūdį padarė 
šio torto laimėtojas, pareiškęs, kad jis savo 
laimikį norįs pasidalyti su visais čia esan
čiais. Pasigirdo ir lietuviška daina, kuri ne 
vienam išspaudė ir ašarą. V. Junokas akor 
deonu pagrojo keletą dalykėlių ir pritarė 
dainoms.

Galima drąsiai sakyti, kad šis bendras 
vietos lietuvių suėjimas prie Velykų stalo 
pasisekė visu šimtu procentų, nes tai paro
dė ir susirinkusiųjų veidai ir išgirstosios 
jų kalbos. Todėl skyriaus Valdyba nutarė 
ir toliau nenuleisti rankų, bet daryti viską, 
kad ir ateityje būtų rasta galimybių ką 
nors panašaus surengti. Sekantis skyriaus 
pasirodymas įvyks gegužės 2 d. — Motinos 
Dienos minėjimas. Reikia tikėtis, kad ir tuo 
met skyriaus Valdyba sugalvos ką nors gra 
žaus.

MANCHESTERIS
Poeto Strazdelio minėjimas

J. L.

Kovo 22 d. Manchesterio R. Kat. bažnyti
nis komitetas suruošė klubo patalpose „Pul 
kim ant kelių“ autoriaus kun. A. Strazde
lio minėjimą - paskaitą, kurią skaitė sve
čias iš Bradfordo kun. J. Kuzmickis. Pa
skaitininkas turtingoje kalboje nušvietė au 
toriaus gyvenimą, ir klausytojai buvo labai 
patenkinti. Tik gaila, kad manchesteriečiai 
neseka „Europos Lietuvio“ pranešimų. Jei 
ne Rochdalės lietuviai, tai paskaitininkas 
būtų turėjęs kalbėti tuščiom kėdėm. O juk 
būtų labai malonu, kad tais atvejais, kai. 
Klube yra koks nors parengimas, vis tiek, 
kas juos ruoštų, visi lietuviai paliktų kar- 
čiama's kitam laikui ir sueitų čia, nes ir 
Klube galima išgerti.

Minimi trys didieji
Balandžio 19 d., 6 vai. vakare, Lietuvių 

Vyties klubo patalpose kun. J, Kuzmickis 
skaitys paskaitą: Trys Didieji. Vienas jų 
visą savo amžių dainavo . Lietuva bran
gi“. .. — Maironis, antrasis ieškojo pragied 
rulių Lietuvos padangėje —Vaižgantas ir 
trečiasis į viską žiūrėjo kritiškai — Ado
mas Jakštas.

Vietos ir apylinkės lietuviai kviečiami 
paklausyti šios paskaitos. Po paskaitos bus 
plokštelių muzika.

DBLS Bradfordo Sk. Valdyba

ROCHDALE
Susirinkimas

.š.m. balandžio mėn. 11 d. 5 vai. Man
chesterio Liet. Soc. Klube įvyks DBLS 
Rochdale skyriaus narių metinis susirinki
mas.

Po susirinkimo — šokiai. Vietos ir apy
linkės lietuvius maloniai kviečiame atsilan 
kyti. Skyriaus Valdyba

Pereitą Atvelykio sekm. mūsų nedidelei 
kolonijai buvo reta šventė. Šia proga turė
jome lietuviškas velykines pamaldas baž
nyčioje. Čia sulaukėme svečių ir iš gretimų 
kolonijų. Buvo skambiai giedamos velyki
nės giesmės ir daugelis priėmė Šv. Komu
niją. Giesmėm vadovavo p.p. Nagiai. Pa
maldos baigtos Lietuvos Himnu, meldžiant 
Tėvynei Prisikėlimo.

DBLS ■ Ketteringo sk‘. garbės nariai p.p. 
Bakaičiai visus pamaldų dalyvius pasikvie
tė pietums į savo_namus. Šeimininkė T. Ba 
kaitįenė minėjo savo 60 m. sukaktį. Pietų 
-— vaišių metu DBLS sk. pirmininkas inž. 
Klegeris pravedė šk. metinį susirinkimą. 
Jis buvo ką tik grįžęs iš Londono DBLS 
Tarybos posėdžio ir padarė puikų praneši
mą apie Sąjungos ir Liet, Namų Bendrovės 
stovį. Kadangi š.m. gruodžio 29 d. Lietu
vos Ministeriui J.E. Balučiui sueina 80 m. 
jubiliejus, tad skyrius jau iš anksto nuta
rė šį jubiliejų paminėti. Nutarta suorgani
zuoti ekskursiją per Sekmines į Lietuvių 
Sodybą ir ją padaryti bendrai susidėjus su 
gretimom kolonijom. Birželio gale p.p. Na- 
gių ūkyje nutarta suorganizuoti lietuvišką 
gegužinę. Iždininkė p. Nagienė davė finan
sinę apyskaitą. Skyrius, turėdamas 20 na
rių, per metus į Centrą išsiuntė nario mo
kesčio ir aukų 27 sv. Metai baigti kasoje 
turint 5 sv. pelno. Revizoriai už pavyzdingą 
darbą nuoširdžiai padėkojo. Atstovu į DB
LS ir akcininkų suvažiavimą išrinktas sk. 
pirmininkas, kuris kartu yra ir Tarybos 
narys. Skyriaus Valdyba vienbalsiai per
rinkta ta pati. Tad sek. metams pirmininku 
yra inž. Klegeris, iždininke — p. Nagienė 
ir sekretorium — p. Nemeika.

Svečių tarpe buvo jaunasis Klegeris. ku
ris mediciną studijuoja Liverpulio universi 
tete, DBLS Northamptono sk. pirmininkas 
Barančiukąs su šeima, o taip pat ir keletas 
corbiečių. Ketteringo kolonija nors nedide
lė, bet stipri, visi gražiai sugyvena. Teisin
gai sk. pirmininkas pasakė, kad mūsų svar 
blausias veikimas skleisti gerą lietuvio var 
dą. Prieš porą mėnesių vietinė anglų spau
da buvo atspausdinusi ilgoką straipsnį su 
nuotraukomis apie p.p. Nagių vedamą šinši 
lų farmą ir labai šiltai atsiliepė apie jį ir 
kolonijos lietuvius. Taip pat ir p.p. Bakai
čiai savo nuoširdžiu lietuviškų reikalų rė
mimu yra garsūs ir už kolonijos ribų. Ko
lonijos gražus krikščioniškas sugyvenimas 
tegul būna visiems gyvas pavyzdys!

Kun. P.D.

Lietuviškų kuopų talkininkavimas
Jau visa eilė metų, kaip lietuviai, dirban 

tieji lietuviškuose daliniuose pas ameri
kiečius, padeda darbu ir pinigais Vasario 
16 gimnazijai ar šiaip remia lietuviškus rei 
kalus. Ypač jų parama krypo į gimnaziją. 
Daugiausia nuopelnų tektų priskaityti Šve- 
cingeno kuopai. Ji, arčiausiai gimnazijos 
gyvendama, be piniginės paramos, atliko 
labai daug gimnazijos remonto darbų. Vien 
tik 1958 m. šios kuopos vyrai ištinkavo ir 
nudažė rūmų koridorius, atskirus bendra
bučio kambarius, valgyklą, salę ir baraką. 
Išdirbo vien šiems reikalams 10-12 vyrų 
ilgiau kaip du mėnesius. Kai kurie kuopos 
vyrai prie šių darbų atlikimo prisidėjo sa
vo laisvalaikiu. Ne tik darbu, bet ir medžią 
gomis, k:a. dažais ir pan., patys apsirūpino. 
Jų pastangomis iš amerikiečių karo vado
vybės Heidelberge buvo nemokamai šios 
medžiagos gautos, sutaupant dideles sumas 
pinigų. Šioje’srityje ypač pasitarnavo kuo
pos vadas p. J. Valiūnas. Remonto darbus 
prižiūrėjo Itn. K. Bendoraitis. Darbą ir me 
džiagą tektų įkainoti iki 12.000 DM.

palietė ir 
atgavus

pareigo-

Įvyko b-nės narių metinis susirinkimas. 
Pranešimus padarė apyl. p-kas, kasininkas 
ir kontrolierius. P-kas E. Simonaitis kalbė
jo apie solidarumo ugdymą, kalbos ir pa
pročių išlaikymą. Trumpai jis 
sausio 15 d. reikšmę Lietuvai; 
Klaipėdos kraštą.

Valdybon išrinkti ir pasidalino
mis: p-kas E. Simonaitis, iždininkas A. Žo
lynas, sekretoius J. Stankaitis. Kontrolės 
komisijon: p-kas Dr. J. Remeika ir narys 
E. Kavolis.

Šalpos komisijos reikalais Weinheimo 
apylinkės Balfo reikalais pranešimą pada
rė komisijos narys J. Stankaitis, o į paklau 
simus davė atsakymus apylinkės įgaliotinis 
A. Rakauskas.

Sekantiems metams perrinkti tie patys 
šalpos komisijos nariai: M. Pūkytė ir J. 
Stankaitis.

ŽEMDIRBIO LAIŠKAS DĖL 
KOLEKTYVIZACIJOS

Lenkų laikraštis „Rolnik Polski — Gro- 
mado“ išsispausdino šitokį būdingą žemdir 
bio laišką:

, Niekados nesu rašęs jums, bet, paskai
tęs 12-tojo Plenumo direktyvas, esu privers

Atvykę iš Sibiro pasakoja
Kr. Valdybos pirm. E. Simonaičiui teko 

savo kelionėje Pietų Vokietijoje aplankyti, tas rašyti. Jeigu jūs galvotumėte, kad aš 
keletą neseniai iš Lietuvos, kaip vokiečių 
kilmės atvykusių, žmonių aplankyti ir pa- 
sikaĮbėti apie jų išgyvenimus Lietuvoje ir 
Sibire.

Apklaustieji buvo 1949 m. ištremti į Cze- 
remchovą, netoli Irkutsko, ir patalpinti ma 
žame 1300 asmenų lageryje. Jiems buvo pa 
sakyta, kad jie esą ištremti iki gyvos gal
vos, teko dirbti sunkius namų statybos ir 
kitus darbus net paaugliams už visiškai 
menką atlyginimą.

Stalinui mirus, bausmės buvusios suma
žintos, o kas iš moterų turėjo 5 vaikus, ga
lėjo grįžti Lietuvon. Nuo 1958 m. lietuviam 
buvo leista laisvai judėti, ir gana didelis 
tremtinių skaičius grįžo namo. Kai kas abe 
jojo grįžti Lietuvon, nežinodami, ką ten 
teks veikti čia viską sulikvidavus. Viena 
mergaitė už 1 metrą vilnonės naujos me
džiagos parvyko 1958 m. j Klaipėdos kraš
tą atostogų lėktuvu ir parvežė apie ten esą 
mą gyvenimą žinių į Sibirą. Ji pasakojo, 
kad Lietuvoje maistas kiek pagerėjęs, ta
čiau medžiagos ir kt. kasdieninio naudoji
mo dalykai dar esą labai brangūs, labai 
trūkstą medikamentų.

Grįžusiųjų vaikai kalba puikiai lietuviš
kai ir visai nemoka vokiškai.

Mūsų mirusieji
Rumbeckas. Neseniai mirė Vilius Fejus,,. 

sulaukęs 86 m. amžiaus. Jis buvo kilęs iš 
Vaitkaičių kaimo, Šilutės apskr.

Varelis. Kovo 2 d. čia mirė . Bernardas 
Muraškevičius, gim. 1877 m. Bartininkų v., 
Ožkabalių kaime. Prieš išvykdamas iš Lie
tuvos gyveno Kybartuose.

PAIEŠKOJIMAI
Paieškomas Petras ČESNAVIČIUS. Dėl 

informacijų ryšium su šiuo paieškojimu 
prašoma kreiptis į Lietuvos Pasiuntinybę, 
17, Essex Villas, London, W.8.

WEHNENAS
Kadangi šie metai numatomi būsią jau 

paskutiniai šioje stovykloje, nes ji likviduo 
jama, ikišiolinė valdyba paprašyta eiti pa 
reigas iki stovyklos galutinio likvidavimo. 
Valdybon dabar įeina: V. Martinaitis, O. 
Lungas, L. Lankutis, J. Sėdaitis ir Fr. Šlen- 
teris. Naujoje vietoje tikimasi šių metų bė
gyje sudaryti naują apylinkę. Išrinkta revi 
zijos komisija,-kuri patikrins piniginę apy
vartą ir likvidacinius darbus.

esu turtuolis ar Liaudies Lenkijos priešas, 
tai turiu pasakyti, kad esu darbininko sū
nus ir kovbju už Liaudies Lenkiją. Dabar, 
kaip karo veteranas, turiu 7.48 hektarus 
žemės ir šiaip taip verčiuosi.

„Nuo karo pabaigos iki 1948 m. aš buvau 
patenkintas, kad kovojau už tokią Lenkiją, 
nes kaimiečiams buvo duota žemės ir pra
monė nacionalizuota. Bet kai buvo pradėta 
kolektyvizacija, nebebuvo jau noro gyven
ti. Esu tikras, kad dar atsimenate, kaip 
1956 m. draugas Gomulka savo kalbpje iš
aiškino, koks nesusipratimas Lenkijai bu
vo kolektyvizacija. Po to iš naujo prasidė
jo gyvenimas; žmonės turėjo noro dirbti, 
didinti gamybą, gerinti žemės išdirbimą ir 
t.t. Mano svainis ir aš atidarėmė net eina
mąją sąskaitą banke pirkti „Zetor“ (trak
torius), kuris puikus yra ūkio reikalui; ir 
vietoj arklių galėtumėm auginti karves.

„Bet kai paskaitėme direktyvas, tai visai 
nusiminėme, nes tai yra galas mūsų vil
tims. Kolchozų maras vėl atslenka į Lenki
jos žemės ūkį. Ar aukštieji pareigūnai ne
mato tai?

„Draugas Gomulka jau pasakė, kad kol 
nebus kolektyvizacijos, tol nebus ir lygybės 
ir turtingas vis turtės, o neturtingas bied- 
nės. Bet mes matome, kad pasaulyje nėra 
lygybės ir dar negimė toks, kuris galėtų 
įkurti, ją.

„Dabar pasakykite man, Gromados žmo
nės, ar man atsisakyti žemdirbystės, ar laik 
raščio, ar abiejų, nes kai tik mano žmona 
paskaito straipsnius apie kolektyvizaciją, 
tai ji tuoj ir pradeda ūdyti mane, kad mes- 
tumėm dirbę žemę, nes vėl bus kolchozai“.

Pasirašė: Mikolaj Pietruszka, Zareba 
Paštas, Liublino rajonas, Wroclaw sritis.

Laikraštis atsakydamas įrodinėjo, kad 
priverstinė kolektyvizacija nenumatoma.

PAVASARIO BALIUS
Š.M. BALANDŽIO 18 D., ŠEŠTADIENĮ,

LIETUVIŲ NAMUOSE, 1, LADBROKE GARDENS, W.U.

(E) Lietuvos Raudonasis Kryžius yra 
gavęs didoką kiekį penicilino. Tautiečiai, 
kuriems šie vaistai reikalingi ar kurie nore 
tų jų pasiųsti į Lietuvą, prašomi kreiptis 
į Liet. Raud. Kryžių šiuo adresu: Liet. Rau 
donojo Kryžiaus Valdyba, Reutlingen, Gra- 
tianusstr. 11. Deutsche Bundesrepublik.
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Gros puikus džiazas — Veiks turtingas bufetas — Daug kitokių staigmenų!

PRADŽIA 7 VAL. VAK.

Margučių baliaus laimėtojai

Mokykla pradeda darbų

Namų dešimtmetis

Pirmąją Velykų dieną Manchesterio Lie
tuvių Socialinio Klubo patalpose įvyko mar 
gučių balius. Buvo puikūs šokiai, kuriems 
grojo lietuviai muzikantai, ir kas tik norė
jo, tas linksmai galėjo pasišokti. Margučių 
baliuje gražiausi margučiai buvo premijuo
jami, ir pirmąją vietą laimėjo p. Lekienė
už vašku numargintą margutį, antrąją vie
tą — K. Šneliutė.

Balandžio 12 d., sekmadienį, 3 vai. po pie 
tų, po žiemos atostogų Manchesterio Liet. 
Soc. Klubo patalpose vėl pradeda darbą 
sekmadieninė mokykla. Taigi visi tėvai, tu
rintieji mažamečių, kurie galėtų lankyt mo 
kyklą; prašomi atvesti juos į klubą. į sek
madieninę mokyklą, ir čia jie bus pamoko
mi visokių lietuviškų dalykų

Lietuvių Socialinio Klubo valdyba re
montuoja kai kuriuos kambarius ir rengia 
si didelei šventei. Apie balandžio mėnesio 
pabaigą žada paminėti 10 metų sukaktį, 
kai buvo įsigytas dabartinis Lietuvių Klu
bo pastatas. Ta proga, tikimasi, bus aukš
tų svečių iš Londono.

Klubo lankytojas

KVIEČIAME VISUS!
LONDONO LIETUVIŲ MOTERŲ 

DAINAVOS“ SAMBŪRIS

AR BUVO TIEK DRĄSUOLIŲ?
Rinkimų komisijos pranešimas nurodo, 

kad kovo 15 dieną Lietuvoj balsuoti neat
ėjo 1.079 asmenys, o iš tų, kurie atėjo, 29 
nemokėjo tinkamai balsuoti (sugadino bal
savimo lapelius) ir 1.465 balsavo prieš. Va 
dinaši, jei tikėti, kad tikrai taip buvo, tai 
kovo 15 dieną tarp kiekvienų 10.000 suau
gusių žmonių buvo tik 6 taip susirgę, kad 
nepajėgė balsuoti... Bet tarp atėjusių bal
suoti iš dvylikos šimtų vienas, esą, balsavo 
prieš... Tačiau nėra įrodymų, ar tokių drą
suolių tikrai tiek buvo, ar tik balsų skaičia 
vimo komisijos turėjo nurodymus, jog rei
kia jų tiek užrašyti. Kaip žinoma, prieš bal 
suojančiųjų „partija“ savo atstovų balsų 
skaičiavimo komisijose neturi. (LNA)

P A B SI PPI.l CENTRE LTD
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, kų pasirinkti, kad siuntinys pigiausiai 
kainuotų, o geriausiai paremtų Jūsų artimus.

Pasinaudokite mūsų patirtimi, mes esame 
visad pasiruošę Jums patarnauti.

LIETUVIŠKAS SKYRIUS 
8a, Thurloe Place, 

London, S.W.7

(E)'Rajoniniai laikraščiai nesidomi kol
chozais. Vilniaus „Tiesa“ kovo 3 d. veda
majame bara kai kuriuos rajoninius laik
raščius, kurie, girdi, „neįsijungia i bendrą 
darbo žmonių kovą už septynmečio plano 
įgyvendinimą (Kybartų „Leninietis“) arba 
„bkigai atspindi rajono kolūkių gyvenimą“ 
(Tauragės „Tarybinis žodis“), arba šiaip 
neatlieka propagandos centrų uždėtų parei 
gų. Tame pačiame „Tiesos“ numeryje kriti 
kuojamas laikraštis „Kooperatininkas“, 
kad apie susikompromitavusius darbuoto
jus išspausdinęs „liaupsinančias apybrai
žas“. Tokiu stilium buvęs aprašytas Česlo
vas Skabeika.

(E) Pabėgo per Baltijos jūrą. Penki len
kų žvejai mažu laiveliu atbėgo iš Dancigo 
į Kielą. Jų kelionė buvo labai varginanti 
ir truko bemaž 8 dienas.

(E) ■ „Gelbėkit laisvę“ (Rettet die Frei
heit). Tokiu pavadinimu Koelne įsteigta 
nauja draugija kovai su komunistinėmis . 
ir panašiomis idėjomis Vakarų Vokietijoje.

(E) 3 milijonus dovaninių siuntinių Len 
kijos gyventojai 1958 metais gavo iš savo 

’ giminių Amerikoje ir kituose kraštuose. Už 
darbiai toje „liaudies demokratijoje“ yra 
tokie menki, kad be tų dovanų iš užsienio 
žmonės būti) itįn sunkioje padėtyje,
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PREKYBOS BENDROVE SPECIALUS PASIŪLYMAS
TIKTAI 200 SIUNTINIŲ

<

Lietuvių Prekybos Bendrovė Londone praneša, 
kad jai pavyko labai žema kaina nupirkti 4.600 
jardų vilnonės (all Wool) angliškos medžiagos 
kostiumam. Iš tos medžiagos sudaryta 200 spe 
dalių siuntinių, kurių kiekvieną sudaro:
6 su puse jardo vilnonės (all Wool) pilkos su 
ruoželiais medžiagos;
6 su puse jardo vilnonės (all Wool) rudos su 
ruoželiais medžiagos ir
10 jardų vilnonės (all Wool) mėlynos su ruože
liais medžiagos, taigi iš viso 23 jardai vilnonės 
(all Wool) angliškos medžiagos septyniems vy
riškiems ar moteriškiems kostiumams.
Kitur tokio siuntinio kaina būtų maždaug 50 
svarų. O kadangi Lietuvių Prekybos Bendrovei 
pavyko supirkti šias medžiagas išimtinai žema 
kaina ir ji iš to teturės labai maža pelno, tai tą 
specialų siuntinį ji siūlo tiktai už

£25.0.0.
į šią kainą įskaitant sovietinį muitą, licenziją, 
draudimą ir visas kitas persiuntimo išlaidas. 
Siuntinio gavėjui nieko nebereikia primokėti. 
Turint galvoje tai, kad šių specialių siuntinių 
skaičius yra labai ribotas ir kad norime leisti 
pasinaudoti juo didesniam skaičiui mūsų tau
tiečių, prašome užsakinėti ne daugiau kaip po 
vieną tokį siuntinį, “šio specialaus siuntinio svo 
ris yra 22 Ibs, dėl to kitokių prekių prie jo pri
dėti nebegalima, nes tada siuntinys būtų per 
sunkus.

šį siuntinį gali užsisakyti kiekvienas siuntėjas, 
vis tiek, ar jis būtų mūsų klijentas, ar kitų.
Pareikalavus siunčiam nemokamai medžiagų 
pavyzdžius. Ta pat proga norime painformuo
ti, kad esame sudarę 25 skirtingus standarti
nius siuntinius niekam jau nebenuvaržomom 
kainom, įvairuojančiom tarp £10.6.0 ir £28.7.0. 
Pavyzdžiui: 1) tiktai už 10.6.0 sv. jūs galite pa
siųsti tokį siuntinį, kurį sudaro 6 ir pusė jardo 
vilnonės medžiagos 2 vyr. ar mot. kostiumams, 
2) tiktai už 11.7.0 sv. galite pasiųsti 6 jardus 
vilnonės paltinės medžiagos 2 paltam, 3) tiktai 
už 17.7.0 galite pasiųsti 13 jardų vilnonės me
džiagos 4 vyriškiems ar moteriškiems kostiu
mams, o šalia tų yra dar kiti 22 skirtingi stan
dartiniai siuntiniai — medžiagos kostiumams 
ir paltams, batai, megztiniai, vyr. ir mot. koji
nės ir kt.
Pareikalavus nemokamai siunčiame savo stan 
dartinių siuntinių kainoraštį, medžiagų pavyz 
džius ir pagrindinį katalogą, kuriame yra su
žymėta apie 600 dalykų. <
Mes garantuojame, kad
1) siuntinys tikrai pasieks gavėją (jei žūtų, 
mes grąžiname pinigus arba be mokesčio pa- 
siunčiame kitą tokį pat siuntinį),
2) visi su siuntimu susiję mokesčiai apmoka
mi šičia, dėl to gavėjas, sulaukęs siuntinio, nie 
ko jau nebeprimoka,
3) bus siunčiamos tik užsakytosios medžiagos, 
pasirinktos pagal pavyzdžius.
RAŠYTI: LITHUANIAN TRADING COMPANY

1 A, HUNT STREET, LONDON, W.ll

I 
j

JAUNIMAS IR TITO
Kalbant apie kurį nors komunistų valdo 

mą ir ujamą kraštą, pravartu užmesti akį 
į to krašto jaunimą. Jaunimas yra tartum 
tas veidrodis, kuriame atsispindi diktato
rių sielos bruožai. Dar šviežia istorija 
mums rodo, .kad diktatoriai daugiau domi
si jaunimu, negu demokratinių kraštų au
toritetai. Jei laisvųjų kraštų universiteti
nis jaunimas turi pats budėti dėl savo rei
kalų ir už juos kovoti, tai diktatoriai, ro
dos, patys palenkia ausį prie jaunimo, sten 
giasi atspėti jo troškimus, polinkius ir juos 
įgyvendinti. Už šio regimai tėviško dėmesio 
slypi ne kas kita, kaip mefistofeliškas inte
resas: aš tau parūpinsiu, ko nori, tik tu 
man užrašyk savo sielą. Ir juo didesniais 
talentais apdovanotas diktatorius, juo jis 
demoniškesnis, juo sunkiau jaunimui atsi
spirti jo apgaulingų viliojimų.

Norint kiek pažinti tokį jaunimą, pavyz
džiu gali eiti Jugoslavija. Jaunime reikia 
visų pirma skirti dvi kartas: tą kartą, ku
ri išvydo pasaulio šviesą po karo ar dar 
karo metu, ir tą, kuri sąmoningai išgyveno 
karą. Pastarosios kartos atstovai jau yra 
baigę studijas, įsigiję profesinį išsilavini
mą. Šiandien jie užima žemesniuosius pos
tus komunistinio ūkio ir valdžios aparatuo 
se. Laikas juos kelia pamažu į viršų, ir vie

ną dieną jie perims valstybės vairą. Ar ši 
karta komunistiška?

Jugoslavų komunistų partijos istorijos 
rašytojai galės pasididžiuodami pabrėžti, 
kad 1941 m. studentui ir aukštesniųjų mo
kyklų auklėtiniai sudarė svarų branduolį 
komunistų partijoje. Teisingai yra pastebė 
jęs vienas Bastilijos puolėjas, kad dvide- 
šimtamečial visad eina su tais, kurie puo
la. Bet nuo 1941 m. prabėgo daug laiko. 
Ir per tą laiką daug kas pasikeitė. Jaunat
višką užsidegimą greit atvėsino nuoga tik
rovė. Vos pradėjus Titui diriguoti krašto 
gyvenimą pagal komunistinius receptus, 
ėmė stingti ūkinė gamyba, kilti kainos. 
Vien tik komunistiniai pareigūnai, staiga 
iškilę į viršų, rodėsi nejaučią jokios ūkinės 
nesėkmės. Patrukdami jie vaikėsi praban
gos, provokuojančios gyvenamąją aplinką.

Tito nusigręžimas nuo kominformo pa
čių komunistų buvo sutiktas nevienodais 
jausmais. Dalis jų, išauklėtų staliniško ko
munizmo gairėmis, pajuto slystant žemę 
iš po kojų. Komunistinei tvarkai negalėjo 
pritarti ir didesniais gabumais pasižymį 
jaunuoliai. Viena jie labiau nei kiti nepa
kėlė asmeninės laisvės apkarpymo, nuolati 
nio dirigavimo iš šalies; antra, jie juto, 
kad kita, ne komunistinė valdymosi siste-
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« PIRMOJE EILĖJE TURI BOTI ŽIŪRIMA
; SVEIKATOS,
; o jei ji netvarkoj, tai padėkite saviesiems,
5 pasiųsdami
J VAISTŲ SIUNTINIUS,
S 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
S jų, o mums malonu priminti, kad
S muitas dabar sumažintas iki 25%.
■ Leiskite šį paruošimo ir pasiuntimo darbą at-
S likti profesijos žmonėms:
; ACTON PHARMACY (export) LTD.
S 24, CHURCH ROAD, ACTON, LONDON, W.3.
? Telefonas: ACOrn 0712.
? Visas informacijas galite gauti savo gimtąja
S kalba. Galite taip pat per mus siųsti savo su-
įj pirktąsias prekes arba pirkti iš mūsų:
’ AUDINIŲ,
! MEZGINIŲ,
« AVALYNĖS,
5 BALTINIŲ,
S i MAISTO.
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Lietuviška mislė
M

Kai žvilgterime į tai, kas buvo rašoma 
apie lietuvius prieš 100 metų, tai sukelia 
tam tikro istorinio įdomumo. Ypač įdomu, 
ką kiti rašė apie lietuvius, kai jų vardas 
jau mažai kam buvo žinomas. Štai mažas 
skyrelis Robert Sears knygos . Russian Em
pire“, išleistos New Yorke 1856 metais. Ta 
me skyrelyje bandoma nuodugniau pažvelg 
ti, kas iš tikrųjų buvo lietuviai ir latviai.

„Jeigu žiūrime į tuos primityvius gyven
tojus šiose provincijose, tai ten gyvena la
bai įdomios ir beveik visai paneigtos lat
vių ir lietuvių giminės, kurios yra amžinai 
paslaptinga mįslė. Vieniši, be jokių ryšių 
su kaimyninėm tautom, kaip sako Kohl, 
jie užėmė savocmažąjį šiaurės krašto ruožą 
ir aiškiai negiminingi nė vienai Europos 
tautai, ir tiktai galima rasti panašumo su 
Tolimųjų Rytų giminėmis, kurios užtinka
mos Dawalagiri kalnų papėdėje ar Gango 
upės pakrantėse. „Esmi“ — aš esu — sako 
lietuviai. „Asmi“ — aš esu — sako indai iš 
Himalajų. „Eime“ — aš einu — sako lat
viai nuo Baltijos. „Aimi“ yra indų tos pa
čios reikšmės žodis. Nemuno pakrantėse 
žodis Dievas išreiškia Dievybę, Gango upės 
pakrantėse Dievas reiškia tą pat. Ten nėra 
reikalo daugiau žinoti sanskritiškai, negu 
galima išmokti iš Ruckerto dainų, kurios 
dvelkia nepaprastu indišku charakteriu, 
tai yra tarimas, kalba ir tonas lietuvių ir 
latvių kalbų. Tos kalbos turi tokias pat for 
mas; būdvardžiai, veiksmažodžiai ir skait
vardžiai panašūs, taip pat gyvulių vardai, 
žmogaus kūno dalių pavadinimai ir t.t, — 
viskas čia taip pat sanskritiškai ir lietuviš
kai. Iš tikrųjų sanskrito kalbos sakinius Ne 
muno krantų sodietis iš karto supras. To
dėl po šių ir daugybės kitų įrodymų nebega 
Ii būti abejonių, kad lietuviai ir latviai tu
rėjo atsikraustyti iš pirminės žmonių gim
tinės pirmiau, negu kuri nors kita Europos 
tautų giminė. ,

Senieji istorikai rašo, kad tas Baltijos gi
mines yra valdę didieji kunigai, vadinami 
kriviais, ir mergaitės — vaidilutės. Ąžuolų

ti, didžiausia nesąmonė. Jeigu visos senos 
tautos turėjo savo raštą, tai kodėl gi lietu
vis galėjo būti žemesnės kilmės žmogus ir 
kaip jis pajėgė sukurti tokį puikų „Lietu- 
vos Statutą“, kuris pralenkia daugelio Va
karų valstybių teismus, kaip dažnai išsi
reiškiamą.

Tautų kraustymasis per daug įliejo kitų 
tautų mišinio, nublukino veidą, tačiau se
nųjų žymių ir šiandieną dar yra. Pažvelki
me į kalbas. Sakysim, teutonai — tauta— 
tautoniai. Kunigas, kunigaikštis — Koenig. 
Valgyti, ėsti — essen — eat. Vardas, žodis 
— Wort. Žirnis — corn. Motina, moteris — 
Mutter — Mother — Matka. Brolis — Bro
ther — Brudder — Brat. Liko žymių, kad 
lietuviai turėjo įtakos kitų kalbų formavi
muisi, dėl to ir matome vakaruose ir rytuo 
se tų kalbinių žymių. Reikia vieną prielai
dą daryti: jeigu lietuvių kalba Europoje 
yra pripažįstama seniausia, tai tuo pačiu 
tik ji ir turėjo įtakos į kitas kalbas.

Jei neišliko jokių rašytinių lietuviškų pa 
minklų, tai jų turi senovės sanskrito, zen- 
dų, persų ar parsių kalbos, kuriose užtin
kama daug lietuviškų žodžių. Lietuvių raš
tas galėjo išnykti tautų kraustymosi laiko
tarpy. Trečia, pati Lietuvos valstybės šir
dis buvo, greičiausia, prie Būgo - Boryste- 
nos - Beržinės — Tyrulės upės krantų. Ne
munas buvo tik nuošaluma. Dėl to ir visa 
kultūra turėjo kilti tik centre. Ketvirta, ky
lant krikščionybei, visos pagoniškos lieka
nos buvo visu stropumu naikinamos. Penk
ta, Lietuvos žemės ilgainiui pasidarė ne tik 
politinių, bet ir religinių kovų laukas. Ka
da vyksta politinė ir religinė kova, gobšu
mas tik glūdi už kampo, ir dėl to nedaug 
kas begalėjo likti iš lietuvių kultūros, ne
bent pats vardas. Tačiau tas vardas per 
šimtmečius pagimdė didelių žmonių.

Tai ir istorinių dalykų persvarstymas ir 
tiesos ieškojimas yra pažanga ir kultūros 
■kėlimas. M. Balčiūnas

Redakcijos pastaba. Gerbdami straipsnio 
autoriaus patriotines intencijas, vis dėlto

gojai ir kitokie miškai buvo tų kunigų gy
venvietės ir šventyklos, kur jie garbino Die 
vybę. Ši kunigų giminė, gal būt, turi indų 
kilmės pradžią ir būdą, kurie išsilaikė, kol

negalime sutikti su jo romantiškais įrodi
nėjimais. Mokslas, deja, daugelio čia dės
tomųjų dalykų nebus pasiryžęs patvirtinti, 
kaip jis yra sugriovęs ir mūsų atgimimo

ma duotų jiems daugiau progų prasimušti.
Taip pat jaunuoliams, išaugusiems reli

gingose šeimose, komunistinė doktrina at
simušė į kurčias ausis. Ypač Slovėnijos, 
Kroatijos ir Dalmatijos katalikai Titui pa
rodė, ko vertas jų religinis įsitikinimas. 
Kiek lengviau vyko komunistams nutolinti 
jaunimą nuo serbų - ortodoksų bažnyčios 
ir muzulmonų mečetės. Bet ir tai ryšių nu
traukimas su religine bendruomene dar nie 
ku būdu nereiškė, kad sekantis žingsnis tu 
rėš būti kp būstinės aplankymas.

Bet vieno dalyko jauni jugoslavai tikrai 
išmoko iš komunistų — tai politiškai gal
voti. Monarchija nereikalavo iš savo valdi
nių politinio subrendimo. Užteko paklusnu 
mo karūnai ir sąžiningo skirtųjų pareigų 
atlikimo. Komunistams tokio piliečių loja
lumo negana. Jiems rūpi kiekvieną krašto 
gyventoją įtraukti su kūnu ir siela į komu
nistinės politikos pynes. Ir jei kas pasiry
žęs išsikovoti asmeniniam gyvenimui tru
putį laisvės, tas yra priverstas išmokti naū 
doti politinius ginklus. Su kokiu pasiseki
mu jie gali būti naudojami prieš komunis
tus, tai jau kitas klausimas.

Ir antras dalykas, kurio jaunoji karta iš 
moko iš Tito, yra neapykanta rusams. Ši 
neapykanta kyla ir iš tautinės sąmonės Ir 
iš karo baimės.

Būdingas yra Jugoslavijos jaunimo prisi 
rišimas prie savo žemės: prie giminių, pa
pročių, tėviškės gamtovaizdžio ir klimato. 
Nors durys į užsienį nėra užrakintos sep
tyniom spynom, nors, pažinę užsienį, jau
nuoliai gyvena jo ilgesiu, vienok jie ryžta
si kentėti savame krašte ir bandyti kreipti 
krašto likimą.

Pokarinėje kartoje komunistinės idėjos 
randa dar mažesnio atgarsio. Jei Tito išsto
jimas iš kominformo reiškė norą būti sava 
rankišku, tai šį jo žingsnį turėjo sekti tam 
tikra nuolaida savarankiškumui ir krašto 
viduje. Komunistiniai agitatoriai atsidūrė 
prieš sunkų uždavinį: jie turėjo įtikinti be 
grasymo, be prievartos. O kad toks kelias 
komunistų valdomame krašte kp narių skai 
čiaus nedidina, nėra sunku nustatyti. Štai 
iš 3000 studentų, imatrikuliuotų Belgrado 
universiteto filosofiniame fakultete 1956 
m., vos 90 priklausė kp. Teisės fakultete 
jie tesudarė 3 nuošimčius. Ne kitaip atrodė 
statistiniai duomenys ir kituose universite
tuose. Todėl nesuklysime manydami, kad 
iš 61.000 studentų 1956-7 mokslo metais tik 
kokie 5 nuošimčiai buvo kp nariai.

1957 m. Tito turėjo pripažinti, kad šian
dieninis jaunimas esąs kitoks, kitaip mąs
tąs, kitu žvilgsniu žiūrįs į daugelį dalykų. 
Iš tikro Jugoslavijos jaunimo žvilgsnis iš
duoda skepticizmą ir geresnio gyvenimo il
gesį. Jis ilgisi ne vien mokslo, bet ir žmo
niškesnės buities. Deja, tokio gyvenimo, ku 
riame būtų mažiau skurdo ir daugiau lais
vės, komunistinė santvarka negali laiduoti.

J. M. (ELI)

krikščionybė išstūmė iš šiaurės pagonybę“.
Paprastai tautos paviršutiniškai skirsto

mos į didžiąsias ir mažąsias. Tačiau iš tie
sų juk nėra nei mažųjų, nei didžiųjų. Jei 
kalbėti apie didžiąsias, tai paprastai dide
lės yra valstybės, kai kuri nors tauta ap
jungia kitas. Štai D. Britanija. Žmogui, ne
buvusiame tame krašte, paprastai atrodo, 
kad čia vis anglų gyvenama ir tiktai ang
liškai kalbama. Bet čia gyvena ir valai se
novės cymriai, kurie turi visai skirtingą 
kalbą, taip pat škotai — senovės getikai - 
keltai vėl su atskira kalba, o dar toliau Ai
rija — senovės Hibernia, kuri ne tik kalbą, 
bet net savo atskirą raidyną tuiji, lyg kokį 
mišinį skandinavų runų ir graikų raidyno. 
Visos tos kalbos dar ir šiandieną vartoja
mos ir knygos jomis rašomos. Juk dar ne
labai gilioje senovėje anglų kalbos nebuvo, 
ji tik susiformavo vėliau, kai per kelis kar 
tus tuos senovės britų gyventojus — brito- 
nus ir keltus buvo užlieję teutonai, danai, 
prancūzai ir romėnai. Tų tautų mišinys tu
rėjo sudaryti visai naują junginį, sufor
muoti naują kalbą, o nenuoramų klajokliš
kas būdas išaugino ryžtingus gyventojus, 
kurie veržėsi į visus pasaulio kampus, tuo 
sukurdami Didžiąją Britų Imperiją.

Gal būt, nebus per daug apsirikta, jei tą 
problemą perkelsime į viduramžių Didžio
sios Lietuvos Kunigaikštystę. Ne vienam 
stovi prieš akis paini mįslė: kai lietuviai 
sukūrė savo didžiąją valstybę, oficialiąja 
kalba nebuvo pasirinkta lietuvių rašto kal
ba, o vartota senoji gudų kalba, tačiau gy
ventojai laikė save lietuviais. Šitai mįslei 
išsiaiškinti reikia jau siekti nebe viduram
žius, bet priešistorinius amžius, kada dideli 
plotai ne tik iš vardo buvo vadinama Lie
tuva, bet tada net ir lietuvių kalba buvo 
vartojama tose srityse. Lietuvos viduriu 
reikia laikyti tokias vietas, kaip Nesvyžius, 
Gardinas, Lietuvių Brasta, Baltstogė, Mins 
kas, Lyda, o į vakarus siekė net Rugėnų sa 
lą, Pamarėnus, kur net kunigaikštis Odova 
karas valdė senovės Prūsų ir Rugėnų že
mes, kitaip dar vadinamas Skyriais ir He- 
rulais.

Jei britų salos, apsuptos vandenų, vistiek 
nesudarė kliūčių tautų kraustymuisi, tai 
juo labiau daug lengviau buvo įsilieti nau
jo elemento į lietuvių žemes, kurias supo iš 
visų pusių sausuma. Dėl to lietuvis tiek bu
vo pakeistas, kad šių dienų mūsų istorikai 
jau nebeįžvelgia jokių lietuviškumo žymių 
ir didelius gyvenamuosius plotus priskiria 
kitoms tautoms, tikrąja lietuvių tėvyne 
linkdami laikyti tik Nemuno vidurį. Bet 
jei lietuviai nuo neatmenamų amžių išsilai
kė iki šių dienų, tai aišku kad tie jokiu 
būdu nebūtų išsilaikę tokiame mažame plo 
te, būtų dingę nuo žemės paviršiaus jau 
prieš tūkstančius metų, kaip dingo etrus
kai ir hetitai. Gal būt, daug kas yra linkęs 
manyti, kad lietuviai senovėje neturėjo sa
vo rašto ir kultūros. Tai būtų galima šaky-1

veikėjų romantikų paviršutinius bandymus 
sudarinėti tariamai mokslines lietuvių kil
mės teorijas. Pvz., mokslininkai jau seniai 
yra įrodę lietuvių kalbos giminystę su eile 
kitų kalbų, bet jie paneigia tokias roman
tiškas teorijas, kaip lenkų ar rusų ar ku
rios nors kitos kalbų kildinimą iš lietuvių. 
Romantikams tai nemalonu, bet, deja, tiesa 
turi būti didesnis draugas už malonumą...

Tik per TAZAB Lietuvių skyrių 
užsakęs siuntinį būsi užtikrintas, 
kad bus pasiųsta geros prekės, ir 
tik per šį skyrių užsakydamas pa 
rems! Vasario 16 Gimnaziją, ne
primokėdamas nė vieno peno. 
Didžiausią prekių pasirinkimą ra
site naujai pasirodžiusiame ilius
truotame TAZAB kainoraštyje. 
Kas turite bet kurios rūšies rei
kalų su siuntiniais, pirmiausiai 
parašykite: Tazab, Lietuvių Sky
rius, 1, Ladbroke Gardens, Lon
don, W.U.
Dirbama šeštadieniais iki 5 vai., 
sekmadieniais nuo 12 iki 4 vai.
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