
Senosios išeivijos 
nuopelnai 
Rašo M. Bajorinas

Sekminės tapo tradicine D. Britanijos lie 
tuvių švente, kada didžiausias lietuvių bū
rys susirenka | vieną vietą — Lietuvių So
dybą. Tą tradiciją palaikėme kiekvienais 
metais nuo pat Sodybos Įsigijimo. Iki šiol 
jau turėjome šiuos suvažiavimus: L. Sody
bos atidarymą, Katalikų Kongresą, DBLS 
Dešimtmečio minėjimą ir Jaunimo suvagia 
vimą.

Tų mūsų Sekminių suvažiavimų tikslas 
yra dvejopas — atžymėti koki nors mums 
svarbų Įvyk} ir susitikti ir pabendrauti su 
giminėmis, draugais, pažįstamais, kuriuos 
tik tokia proga ir susitinkame.

šių metų suvažiavimą skiriame senosios 
išeivijos garbei. Tą garbę šio krašto senoji 
išeivija tikrai nusipelnė.

Tiesa, atvykus j šį kraštą naujiems išei
viams, senosios išeivijos veikla kai kur 
kiek aprimo, apmirė, nes atsirado naujų jė 
gų lietuviškai veiklai tęsti. Ir dėl to ne vie 
nas iš po karo atvykusių lietuvių gali ir ne 
žinoti, kokį dideli darbą atliko senoji išei
vija prieš karą ir karo metu. Kaip tik tuo 
laiku turėjau garbės ir malonumo su seną
ja išeivija kartu dirbti ir veikti lietuviška- 
mė bare ir gėrėtis jos sumanumu, darbštų 
mw,’sugyvenimu ir patriotiškumu.

Geriausiai pažinojau Londono lietuvių 
gyvenimą ir veiklą ir su kokiais sunku
mais tekdavo susidurti, stengiantis išlaiky
ti Lietuvos vardą gyvą šiame krašte. Tie 
sunkumai dar . padidėjo, kada buvo subom
barduotas klubas Ir reikėjo ieškoti patalpų 
pas kitus. Nežiūrint sunkumų ir su mažo
mis pajėgomis mes įstengėme tinkamai pa 
minėti kiekvieną tautinę šventę ir pasiųsti 
reikiamas rezoliucijas vyriausybei ginant 
Lietuvos nepriklausomybę. Per visą tą lai 
ką nežinau nė vieno atsitikimo, kad kokia 
nesantaika ar nesutarimai būtų Įsiterpę t 
mūsų tarpą ir sutrukdę mūsų darbą.

Veikli lietuvių kolonija buvo Mancheste- 
ryje, kurio apylinkėse gyvena gana didelis 
skaičius lietuvių. Kaip Londone, taip ir 
Manchesteryje senosios išeivijos veikla su 
nyko, atvykus naujiesiems išeiviams po ka 
ro. Tik Škotijoje senieji išeiviai išlaikė ak 
šyvią veiklą iki šiandien ir yra pasiryžę ją 
tęsti.

Kiekviena išeivija pamažu nyksta. Vieni 
išsilaiko ilgiau, kiti trumpiau. Sunykti pa
vojus prieš karą buvo mažesnis, nes turė
jome nepriklausomą valstybę. Ne vienas 
senųjų išeivių nuvažiuodavo i Lietuvą atos 
togoms ir parvažiavęs papasakodavo ki
tiems apie tą gražų ir laimingą kraštą. Ne 
tekus nepriklausomybės, pasidarė žymiai 
sunkiau išsilaikyti* lietuviais, o mūsų ma
žai tautai kiekvienas narys yra brangus. 
Mes turime daryti viską, kad išsaugotume 
lietuvius nuo nutautimo. Ypatingą dėmesį 
turime kreipti i jaunimą, kuris pamažu pra 
deda išsiskirti iš lietuvių tarpo ir prapuola 
Svetimųjų jūroje.

Sekminių suvažiavimas Sodyboje kaip 
tik ir buvo suplanuotas tikslu atiduoti pa
garbą senajai išeivijai už jos atliktus dar
bus Lietuvai ir atkreipti visų dėmes} ( nu
tautimo pavojus, kurie gresia mums vi
siems, o ypač senajai išeivijai.

PASAULYJE
— Nilo upėje apvirto ir nuskendo egip

tiečių laivas, kuriame keleivių didžiumą 
sudarė šeimos su vaikais, ir žuvo 150 žmo
nių.

— Laukdama, kol bus kariamas už poli 
cininko nužudymą nuteistas vyras, prie 
Pentonville kalėjimo susirinkusi minia bu
vo sukėlusi triukšmą.

— Iš Etiopijos į britų Somaliland atbėgo 
9 somalai, pranešdami, kad Etiopijoje pra
eitą mėnesi buvo sušaudyta 12 somalų.

-r- Savivaldybių rinkimuose D. Britanijo 
je konservatoriai laimėjo daugiau vietų, ne 
gu 1956 m. rinkimuose buvo pralaimėję 
darbiečiams.

— Italijoje sustreikavo bankų tarnauto
jai, ir žmones bankuose aptarnauja direk
toriai.

— Jugoslavijoje nuteisti nuo 3 iki 12 me 
tų 4 albanai, kurie atbėgę prašėsi politinio 
prieglobsčio, o buvo apkaltinti kaip šnipai.

— Japonai atvažiavo j Australijos pa
kraščius ištraukti karo metu japonų bom
bonešių paskandintų britų, amerikiečių ir 
australų laivų.

— Kiniečiai iš laivo nušovė 22 savuosius 
(tarp jų 7 moteris ir 3 vaikus), kurie ban
dė pabėgti j portugalų valdomą teritoriją.

— Mississippi valstijoje iš kalėjimo pa
grobtasis negras rastas negyvas upėje.

— Islandija, gindamasi nuo britų žvejų 
Įplaukimo j jos vandenis, susilaukė naujo 
nesusipratimo: jos pakrančių sargybinis 
laivas apšaudė britų laivą.

— Vokiečiai perspausdino du šimtame
čius pašto ženklus paminėti Hamburgo ir 
Luebecko miestams, kaip Hanzos mies
tams.

— Norvegijos fijorde nuslinko j jūrą 4 
namai, ir žuvo 11 žmonių.

Mintys ties apvaliuoju stalu
(SPECIALI KORESPONDENCIJA „EUROPOS LIETUVIUI“ IS ŽENEVOS)

„Europos Lietuvis“ yra vienintelis lais
vųjų lietuvių laikraštis, kurio bendradar
bis stebi 4 didžiųjų valstybių užsienių rei
kalų ministerių konferenciją Ženevoje. 
Spaudos kortelę, atidarančią daugelį užda
rytų durų, gali gauti tiktai tų. laikraščių 
bendradarbiai, kurie yra specialiai įgalioti 
šiai konferencijai. „Europos Lietuvio“ ben 
dradarbis tokią kortelę gavo, prieš tai ture 
jęs pateikti savo įgaliojimus, kurie buvo 
kruopščiai patikrinti tiek policijos, tiek 
spaudos organų. Šveicarijos saugumo įstai 
gos stropiai seka, kad nebūtų pažeistas 
Šveicarijos orumas, šiam tikslui kiti šveica 
rų kantonai atsiuntė į Ženevą kelias dešim 
tis pagalbinių policininkų, be to, atkoman- 
diruotas visas kariuomenės batalionas, ku 
ris saugo gretimąjį pasienį su Prancūzija 
ir ypač tas vilas, kuriose apgyvendinti už
sienių reikalų ministerial. Beje, sovietinis 
ministras Gromyko pats apsigyveno vilo
je, kurią Maskva pagrobė iš mūsų kaimy
nų latvių... Toji vila priklausė Latvijos 
nuolatinei delegacijai prie Tautų Sąjun
gos.

Dabartinė konferencija yra jau trečias iš 
eilės sambūvis, pasiskyręs sau uždavinį pa 
gerinti tarpvalstybinius santykius ir suma
žinti pasaulyje viešpataujančią įtampą. 
Prieš 4 metus Ženevoje posėdžiavo dvi kon 
ferencijos, bet atvirkščia tvarka: 1955 me
tų vasarą buvo susirinkę vyriausybių gal
vos, atsieit, įvyko „viršūnių“ konferenci
ją, o rudenį sekė užsienių reikalų ministe
rių pasitarimai. Šį kartą pasirinkta kitokia 
eilė; pradžioje sėdasi prie stalo ministerial, 
o jau po to turėtų eiti „viršūnių“ konferen 
cija. Iš viso ko sprendžiant atrodo, kad 
toji „galvų“ konferencija pasidarė nebeiš
vengiama. Maskvos diktatorius tokios kon
ferencijos žūt būt nori, o Vakarai, kaip pa
prastai, jau iš anksto suminkštėjo, griežtai 
nebestatydami sąlygos, kad prezidentas Ei

Ten, kur Nemunas banguoja
Tary bines spaudos ištraukos, kurios 

aiškios ir be aiškinimų.

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

A. Vienažindys

PAUKŠČIAI SKRAJŪNAI

Mielasai keliautojau! Kreipiuosi į tave 
kurs, nelemto likimo vejamas, turi lėkti iš 
vienos vietos į kitą, kaip benamis šuo. Žiū
rėk, nutūpei ant šiltos laktos, susiglostei 
plunksneles, įsigijai gerų bičiulių. Galvoji 
į rojaus kampelį pakliuvęs, bet po kurio 
laiko tave priverčia vėl ištiesti sparnus ar
ba net išslinkti iš čia už žolę žemesniam 
už žuvį tylesniam. Vėl plasnoji, skrendi, 
keikdamas ramybės drumstėjus.

Nenusimink, mielasai, nelemto likimo pa 
verstas skrajūnu! Tu dar gali gyventi! Toli 
gražu ne visi, nuo kurių priklauso tavo liki 
mas, yra beširdžiai.

Abejoji mano žodžiais?
Raseinių rajone yra toks Lapgirių tarybi 

nis ūkis. Neprivažiavus Šimkaičių, teks pa
sukti į dešinę. Direktorius ten Andrijaus
kas, o pavaduotojas — Kontautas.

Pavasariop čia laimingai nutūpė vienas 
iš jūsų būrio. Gal pažįsti? Grumadas, anks
čiau Jurbarko rajone pirmininkavęs „Ky
bartų“ kolūkiui. Niekas nė mur-mur. Paaiš- 
linio skyriaus ūkvedžiu paskyrė.

Veiklus žmogelis! Nespėjo kojų apšilti, 
o vieškeliu į Raudonę ėmė riedėti mašinos 
su rąstais. Mat, jis tenai namuką statosi. 
Pradėjo kolūkio pirmininku bebūdamas. O 
tie begėdžiai jurbarkiečiai ne laiku papra 
šė palikti užimtą postą.

Aišku, naujojo ūkvedžio veiklumas ne vi 
siems patiko. Tačiau direktorius Andrijaus 
kas taip sumaniai atsakė į skundus, kad 
pats Saliamonas sprogtų iš pavydo.

— Rąstai ne mūsų ūkio. Vadinasi, mūsų 
tai neliečia... Aš mašinos neduodu, o jeigu 
jis susitaria su šoferiais — jo asmeninis 
reikalas!..

Sakai, gal šis nutūpimas nebūdingas, gal 
Grumadas mokėjo gerai nuslėpti savo anks 
tesnės veiklos pėdsakėlius? Deja, ne.

Jurbarko ir Raseinių rajonai ribojasi. O 
tie netikėliai iš Jurbarko rajoninio laikraš 
čio visiems apgarsino šio įžymaus vyro su
gebėjimus.

Keletą galiu pakartoti. Jiems užkliuvo 
kad Gramadas, kolūkio labui nuvažiavęs į 
Kauną nupirkti paršelių, už aštuoniolika- 
kilograminj sumokėjo 500 rb„ už 22 kg svo 
rio 600 rb. ir t.t. Priekaištavo, kam iš kasos 
paėmė trejetą tūkstantėlių, o iš fermos po 
ra paršiukų asmeniniam biudžetui papildy 
ti. Iškniso net tokią sudėtingą operaciją, 
jog 80 ktm kolūkio išsiųstų medžių nuplau 
kė nežinia kuriuo keliu.

Daban, paukšteli, tur būt, tiki, kad ne 

senhoweris ir jo kolegos Londone ir Pary
žiuje pajudės tiktai tuo atveju, jeigu pati 
konferencija bus gerai paruošta Ir jeigu pa 
aiškės, kad ji turi šansų duoti apčiuopia
mų rezultatų. Šiandien apie sąlygas teužsi 
menama puse lūpų, nes Chruščiovas savo 
ultimatumu dėl Vakarų Berlyno išgąsdino 
visokius šiaudadūšiųs, kurių demokratinia
me pasaulyjet, deja, nestinga.

Būtų netikslu atvirai neprisipažinti, kad 
Lietuvos išsivadavimo iš maškvinių oku
pantų reikalai šiuo metu yra blogesnėje pa 
dėtyje, nekaip prieš ketverius metus, kai 
Ženevoje rinkosi pirmoji „viršūnių“ konfe 
rencija. Vakarai atsidūrė gynimosi pozici
joje, o Maskva puola. Laisvasis pasaulis 
nesugebėjo išnaudoti Kremliaus Silpnesnių 
jų pozicijų, kai sovietinė tironija pasviro. 
Turime galvoje sukilimus Vengrijoje ir 
Lenkijoje bei rimtus bruzdėjimus, kurie 
pasireiškė kone visuose Maskvos paglemž
tuose kraštuose, įskaitant Lietuvą. Sovietų 
engiamos tautos išėjo į gatvę ir daugelyje
vietų griebėsi ginklo, tačiau Vąkarų vals
tybės tiktai žodžiais parėmė šias išsilaisvi
nimo kovas. Dar daugiau. Atrodo, kad kai 
kurioms valstybėms tie sukilimai įvarė net 
baimės...

Viso to pasėkoje jau mažiau bekalbama 
apie „containment'us“,, „roll back“ ir kito
kius skambius šūkius, kurie dar aidėjo pir 
mosios Ženevos konferencijos metu. Mask
va, kurios kolonialinei imperijai dar prieš 
kelerius metus grėsė didelis pavojus, susku 
bo savo tironiją sutvirtinti. Matydami, kad 
Vakarai neturi aiškios ir vieningos politi
kos, Kremliaus valdovai atsigriebė ir ėmė 
pulti, ta* vienur, tai kitur sukeldami nera
mumų židinius ir tuo būdu alsindami sotų 
jį ir ramybės tetrokštantį demokratinį pa
saulį. Tokioje atmosferoje Chruščiovas už
sigeidė išstumti sąjungininkus iš vakarų 
Berlyno, kuris sudaro svetimą kūną sovie- 

pėdsakai visų svarbiausia. Koks žmogus 
nepatikėtų, kad Lapgirio vadovams buvo 
sunku sužinoti ankstesnius Grumado darbe 
liūs. O paklausyk, kaip atsakė Andrijaus
kas, kai šnekėjome apie Grumadą.

— Jis anksčiau pasižymėjęs? Blogai, — 
giliai atsidūsi, — trūksta kadrų... Atvažiuo 
ja iš toliau, neužuosi koks... Ant kaktos ne 
parašyta...

— Ūkvedžius atsiunčia Kauno teritori
nė tarybinių ūkių valdyba. Ten išduoda nu 
kreipimus^ o mes tik įdarbiname, — pasku 
ba gelbėti direktorių jo pavaduotojas drg. 
Kontautas.

— Dėl ko nekaltas, tai nekaltas!.. — iš
skečia rankas Kauno teritorinės tarybinių 
ūkių valdybos viršininkas. — Prisimenu, 
Andrijauskas buvo, užėjęs su vienu buvu
siu jurbarkiečių kolūkio pirmininku. Žiū
riu matytas. Prisiminiau Jurbarko rajono' 
vadovai nugyventą kolūkį norėjo paversti 
tarybiniu ūkiu. Nuvažiavau į vietą. Ten Ir 
susidūrėme. Kolūkiečiai jį keikia. Tu, sa
kau Andrijauskui, gerai apsižiūrėk, nes jis 
toks ir toks... Ką ten bekalbėti apie nukrei 
pimą?! Žiūrėkit, Grumado net asmens by
los pas mus nėra/..

— Jeigu sakytumėt apie kitą to tarybi
nio skyriaus ūkvedį — Melkūną, nesiginčy 
tume... — pailsėjęs, priduria. — Atrodė, 
nieko žmogus. O jis apsivogė! Užklausiau 
Jiezną, iš kur jis buvo atvykęs, ten jo nuo
dėmių nė kiek ne mažiau. Taip pat buvęs 
kolūkio pirmininkas. Pasirodo, iš išvaizdos 
galima apsirikti... Čia kalti. O dėl Groma- 
do tai mes niekuo dėti!..

Jau patikėjai, skrajūne, kad tau never
ta liūdėti?! Kilniaširdžių žmonių dar ne
trūksta. Jie tave priglaus, globos. Ir žinai, 
tyliai į ausį pakuždėsiu protingą patarimą: 
kol kas tarybiniuose ūkiuose šiltų laktų be 
ne daugiausia.

Sakai, rajonų vadovai? O tu, bičiuli, tai
kyk tuos rajonus, kur vadovai visų pirma 
rūpinasi, kaip atsikratyti silpnais kolū
kiais, išradingai ir atkakliai paversti juos 
tarybiniais ūkiais, o pavertę — nusiplauna 
rankas.

Skubėk, skrajūne!
A. Petrauskas

Iš „Tiesos“, 1959. I. 11.

(E) Vilniaus istorija nuo seniausių am
žių iki dabarties. Mokslų akademijos Isto
rijos instituto bendradarbiai Jurginis ir 
Merkys ruošia medžiagą Vilniaus miesto is 
torijai nuo seniausių laikų iki šių dienų. 
Tai būsiąs kapitalinis veikalas, kuris išei
siąs 1959-64 metų laikotarpyje. Kartu su 
miesto istorija bus nušviečiama Vilniaus 
dailės, muzikos, architektūros klausimai, 
pateikiama Vilniaus universiteto ir kitų 
mokslo įstaigų istorija. Pirmoji dalis (iki 
17-jo amžiaus), numatoma baigti dar šiais 
metais. Tikrąja Vilniaus įkūrimo data-da
bar esą laikoma 1323 metais. 

tiniame tautų kalėjime. Maskva siekia, 
kad Vakarai pripažintų jos sukurtąją kolo- 
nialinę imperiją. Iš to atsirado mintis* kad 
su Vokietija turi būti pasirašyta taikos su
tartis, o tuomet galima bus pradėti naują 
puolimą.

Būtų klaidinga manyti, kad Vakaruose 
nebūtų atsakingų žmonių, kurie neperpras 
tų Maskvos kėslų. Nūn prasidėjusi Žene
vos konferencija turės parodyti, ar demo
kratinis pasaulis yra pakankamai vienin
gas, kad pajėgtų atsispirti sovietų ofenzy
vai. Negana to. Visomis išgalėmis tenka 
siekti, kad laisvieji Vakarai įsisąmonintų, 
jog pastovi taika nėra įmanoma, kol sovie
tų valdovai laikys priespaudoje milijonus 
žmonių, trokštančių išsivadavimo iš rusų 
priespaudos. Maskvos imperija toli gražu 
nėra tokia galinga ir tokia nepažeidžiama, 
kaip ją stengiasi pavaizduoti Chruščiovas.

V.
lUUllimiHIUIHIIIIIIIillllUllMIHimillNIIIIIIIIIIHUIIIIIHIIIimillWIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMHIIIII

DIENOS ~|
NUMATYTI 8 NAUJI DIRBTINIAI 
PALYDOVAI
. Amerikiečiai skelbia, kad buvo pasirašy 
ta sutartis už 33 mil. dolerių pagaminti 8 
dirbtinius palydovus, skirtus tirti mėnu
liui ir planetoms, įskaitant Venerą.

MUZIKINIAI NESUSIPRATIMAI
i" Kai Londono salėje lietuviams orkestras 
sugrojo-lenkišką melodiją, reikalas nepasie 
kė ir spaudos. O kai Wembley stadione 
Londone britų karinis orkestras, pagerbda 
mas italų futbolininkus, sugrojo karališką
jį maršą, išėjo didokas nesusipratimas. Su 
judo net Italijos partijų vadai, o italų laik 
rastis „Momento Serą“ pasisakė, kad britai 
yra atsilikę ir nežino dar, jog italų kara
liai yra tremtyje, o Italija — respublika 
dabar.

Orkestras teisinasi, kad jam buvo saky-
ta, jog ta melodija yra tikra, o italų futbo 
liniukai nežinoję net, kad tai itališkas mar
šas iš viso.

NAUJOS BOMBOS IR RAKETOS
Pagal naująjį susitarimą D. Britanija iš 

Amerikos galės gauti naujo tipo atominių 
bombų.

Taip pat atgabenama raketų, kurių ato
miniai smaigaliai galės pasiekti Ru
siją.

KO AMERIKIEČIAI NORI ŽENEVOJE?
“išvažiuodamas į Ženevą dalyvauti užsie

nių reikalų ministerių konferencijoje, Ame 
rikos valst. sekrt. Herter pareiškė, kad ten 
bus stengiamasi garbingai pasiekti kokios 
nors pažangos, nors ir mažos, užtikrinti tei 
Kingai taikai.

Bendrąją Vąkarų laikyseną jis aptarė 
šitaip: siekti išjudinti Vokietijos klausimą; 
tvirtai laikytis prieš sovietų spaudimą; iš
siaiškinti sovietų siekimus ir tuo būdu pa
jėgti suprasti jų galvojimą; pasiekti kokio 
nors sutarimo, nors ir menko; pasiekti atos 
lūgio.

NAUJI SUMANYMAI DĖL ATOMINIŲ 
BANDYMŲ

Seniai jau besitariantieji Ženevoje suin
teresuotieji kraštai dėl atominių bombų 
bandymų nieko dar nėra sutarę. Sovietai 
dabar pasisakė, kad jie pritartų minčiai 
leisti dirbtinius žemės palydovus, kurie sa
vo instrumentais registruotų galimus tokių 
bombų bandymus.

PAVYZDINĖS ŠIRDIES OPERACIJOS 
MASKVOJE _____

Septyni britų gydytojai — širdies ligų 
specialistai nuvažiavo į Maskvą ir rodo ru
sams, kaip reikia operuoti, jei žmogus net 
turi „skylę“ širdyje. Viena tokią operacija 
jau atlikta: operuota mergaitė, kurios šir
dies veikimas buvo sustabdytas 25 minu
tėms (širdį atstojo brito išrastas apara
tas).

Kaip „Izvestija“ rašo, dar būsiančios at
liktos 5 tokios parodomosios operacijos.

NEHRU DĖL SANTYKIŲ SU KINIJA
Indijos min.. pirm. Nehru kreipėsi į sa

vuosius, kviesdamas baigti Tibeto revoliu
cijos nuslopinimo proga kilusį tarp Indijos 
ir Kinijos šaltąjį karą, kuris tik sunkinąs 
padėtį ir neleidžiąs ieškoti būdų kuo nors 
padėti Tibetui.

RASTOS RAKETOS
Susirūpinę britai ieškojo savo transport! 

nio lėktuvo* kuris buvo išsiųstas su raketo 
mis į Australiją. Buvo manyta, kad lėktu
vas paklydęs pateko rusams.

Paaiškėjo, kad jis sudužo Turkijos kal
nuose. Gautas Turkijos leidimas sunaikinti 
raketas.

GARSĖJA PABALTIJO BENDRAVIMO

TRADICIJA

Ne tik Vakaruose, bet ir anoj pusėj gele 
žinės uždangos „Pabaltijo sąjunga“ turi 
tam tikro populiarumo. Sporto, mokslo, 
net ūkio srityse dažnai rengiamos konferen 
cijos ar rungtynės ūk tarp šių trijų kraštų 
atskirai. Šių kraštų bendrumo neginčija 
nei Maskva.

šie 1959 metai yra paskelbti Čekoslova
kijos ir Pabaltijo (žinoma, „tarybinių res
publikų“) draugystės metai. Kaip ten bebū 
tų, Prahos spaudoje šiuo metu daug rašo 
apie Estiją, Latviją ir ypač apie Lietuvą. 
Sporto žurnale neseniai pasirodė straipsnis 
apie pasižymėjusius lietuvius sportininkus, 
kituose laikraščiuose tokie straipsniai kaip 
„Gintaro pakrantė“ (keturiom spalvotom 
A. Žmuidzinavičiaus Lietuvos pajūrio pei
zažų reprodukcijom),, „Vėtra kopose“, 
„Miestas prie Neries upės“ (apie Lietuvos 

sostinę) ir t.t. Straipsnių serijos vadina
mos „Trys seserys“. (LNA)

DAR KARTĄ DĖL ATSKIROS 
SUTARTIES

Chruščiovas dar kartą pareiškė, kad Ta
rybų Sąjunga pati viena pasirašys taikos 
sutartį su R. Vokietija, jei Vakarai nepri
sidės.

PANAŠUS ATSITIKIMAS
Rangūne, Burmoje, laikraštininkai ap

mėtė Sovietų ambasadą pamidorais, o am
basados tarnautojai laikraštininkus apmė
tė kėdėmis ir du sužeidė.

Reikalas prasidėjo kiek anksčiau, kai ru 
sų karinis atstovas paėmė per daug miega
mųjų tablečių, o atsidūręs ligoninėje ban
dė šokti pro langą ir nusižudyti. Iš ligoni
nės jis buvo nugabentas į aerodromą, įgrūs 
tas į kiniečių lėktuvą ir išgabentas. Aero
drome tada susirinko apie 40 laikraštinin
kų, kurie norėjo pasikalbėti su pulkininku. 
Ten buvo daužomi foto aparatai ir patys 
laikraštininkai.

Ryšium su tais įvykiais Rangūno nepri
klausomas laikraštis „The Nation“ rašo:

„Ne tas faktas kelia rūpesčio rusams, 
kad pulkininkas Striguinas bandė nusižu
dyti. Kas iš tiesų kelia jų liguistą rūpestį, 
tai tas faktas, kad jis bandė susisiekti su 
Burmos karine žvalgyba“.

TIE, KURIE NORI 1937 M. IR 1914 M. 
SIENŲ

Daugiau kaip 1000 delegatų vokiškosios 
„Bund der Vertriebenen“ — tremtinių or
ganizacijos buvo susirinkę į Kasselį, kuria
me kėlė reikalavimus grąžinti Vokietijai 
jos 1937 m. valdytąsias žemes.

Oficialiai tuos reikalavimus iškėlęs Dr. 
Lodgmann tuo išreiškė ne tik vokiečių 
tremtinių, bet ir vyriausybės troškimą. Ki
tos tų tremtinių grupės reikalauja atstaty
ti Vokietiją 1914 m. sienomis (vadinas, ir 
su Klaipėda).

ŠLUOS NUO ŽEMĖS PAVIRŠIAUS
Chruščiovas Maskvoje kalbėjosi su V. 

Vokietijos laikraščių redaktoriais ir pareiš 
kė jiems, kad karo atveju Vakarų kraštai 
bus nušluoti nuo žemės paviršiaus, o pir
miausia tie, kurie leido savo kraštuose 
amerikiečiams įsirengti raketų bafts. So
vietai taip pat nukentėsią, bet Vakarai žo 
diškai būsią nušluoti.

Jei būsiančios atitrauktos vakariečių ar
mijos iš Šiaurės Atlanto kraštų, tai rusai 
atitrauksią savo divizijas ne tik iš R. Vo
kietijos,, bet ir iš Lenkijos ir Vengrijos.

KOMPOZITORIUI S. VAINIŪNUI . 
50 METŲ

Balandžio 2 d. kompozitorius ir pianistas 
Stasys Vainiūnas susilaukė 50 metų am
žiaus. Balandžio 5 d. Vilniaus filharmoni
jos salėje sukakčiai paminėti buvo specia
lus koncertas, kuris perduotas radijo ir te
levizijos programose. (LNA)

VĖL JAUNIMAS KAZACHSTANAN
Balandžio 20 dieną iš Kauno vėl išsiųsta 

grupė merginų nuolatiniam darbui Kazach 
stanan. Merginas siunčia komsomolo komi 
tetas, kaip sako, leidžia joms vykti, išren
ka iš savanorių tarpo... Pranešant tą žinią 
pažymėta, kad tai nebe pirma jaunuolių 
grupė iš Kauno. Esą, kasmet išvyksta po 
grupę iš Litekso, Metalo, Kauno Audinių 
ir kitų fabrikų. Dabar (be šįmet išvyku- 
sios grupės) Kazachstano plėšinėse žemėse 
esą dirba apie 600 „pasiuntinių“ iš Kauno 
miesto. Kiek tų „pasiuntinių“ buvo pasku
tinėje grupėje, nepaskelbta, tik paminėtos 
trys pavardės: Klimaitytė Rūta, Nedvedz- 
kaitė Aldona, Vasiljeva Irena. Pirmoji iš 
Inkaro, kitos dvi iš Kauno Audinių fabri
ko. (LNA)
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LAIŠKAS IS CIKAQOS LITERATŪROS LANKAI
angliškoje parapijoje Bažnytinio Komiteto 
pirmininkas kartais daugiau išleisdavo au 
tobusui, rinkdamas tą elgetišką duoklę, ne
gu, kad surinkdavo.

Aišku, kad Čikagos vyskupijai tiesiogiai 
priklausančios lietuviškos, parapijos turi 
nemaža įsipareigojimų ir duoklių. Padeda
mi išlaikyti katalikiški universitetai ir mo 
kyklos. Prieglaudos ir kiti labdarybės dar
bai reikalauja pinigo. Norima statyti nau
ją bažnyčią, vienuolynas, mokykla. Nežiū
rint tai. į visus tuos įsipareigojimus ir , ne
mažas išlaidas, praėjusių metų pajamos 
mano parapijoje prašoko išlaidas daugiau 
kaip 29.000 dolerių.

Bažnyčioje suolai
Tai vienintelė vieta, kur gali pamatyti čika 
gietį daugiau formaliai pasirėdžiusį. Pasi
taiko ir čia pamatyti vienmarškinių vyrų, 
tačiau daugumas išsipustę, o moterys įvai 
rių spalvų ir formų skrybėlėmis. Amžius

vaidino didelį vaidmenį ir atliko svarbių 
darbų.

Šiandieną ir papasakosiu įspūdžius iš sa 
vo parapijos. Gal nevertėtų minėti parapi
jos vardo: skaitytojams jis nieko nesakys, 
o kuris nors netikslumas ar nuomonės nu
krypimas nieko neužgaus ir nepapiktins, 
jei nebus sakoma, kuri yra ta mano para
pija. Ji apima nemažą geografinį Čikagos 
plotą. Apie 80 kvartalų priklauso jos 
dispozicijai. Tikinčiųjų skaičius nemažas. 
Kunigų yra keturi, trys lietuviškomis pa
vardėmis ir vienas angliška. Reikia many
ti, kad bažnyčia buvo statyta vien lietuvių 
aukomis ir pastangomis. Ir šiandie daugu
mas tikinčiųjų yra lietuviai ar lietuviškos 
kilmės amerikonai. Tačiau, prisipažinsiu 
lietuviškumo čia daugiau tikėjausi rasti. 
Ir truputį nusivyliau. Sekmadieniais mūsų 
bažnyčioje, kurios kiekviena plyta, kiekvie 
nas 
yra 
yra 
tos 
tomą, lietuviškai. Tuo būdu prisitaikoma 
prie realybės. Daugelis lietuviškas pavar
des turinčių tikinčiųjų jau nebemoka lietu
viškai. Kiekvieną sekmadienį bažnyčioje 
išdalijamas vieno lapo biuletenis — „Pa
rapijos Žinios“. Vienoje pusėje — angliš
kai, kitoje — lietuviškai. Velykų naktį Pri 
sikėlimo Mišiose ir evangelija ir pamoks
las pakartotas buvo abiem tom kalbom. Ir 
kaip pasigedau tradięinio „Linksma diena 
mums nušvito“! Tik pačioje pabaigoje se
nyvų moterėlių choras sugiedojo lietuvišką 
negirdėtą dar giesmę... Senas paprotys iš
laikytas: iš bažnyčios išėję ramios gatvės 
šaligatviuose žmonės, kaip ir visur lietu
viai, sustoję grupelėmis pasišnekučiuoja 
ir lyg nenoromis skuba kas į savo automo
bilį. Sutinki po dvi, po tris senutes, kurios 
eina šnekučiuodamos namo, kas žemaitiš
ka, kas dzūkiška tarme, ir tokiomis pat 
šviesiomis skarelėmis žilas galvas apsi- 
dangsčiusios ir tokios, rodos, artimos ir lie 
tuviškos. Parapijai priklauso ne vien tik 
lietuviai ar lietuvių kilmės, bet ir kitų tau 
tybių katalikai. Parapija, palyginti su mū 
sų parapijomis Anglijoje, yra turtinga. Pra 
ėjusiais metais pajamų iš įvairių rinkliavų 
turėta daugiau kaip 140.000 dolerių. Dauge 
lis pamokslų skiriama paraginti parapijie
čiams gausiai aukoti vienam ar kitam ge
ram tikslui. Naujas įprotis, kurio niekur 
neteko sutikti, yra nustatyti asmeninės 
duoklės minimumą. Štai, sako kunigėlis: 
„Kalėdinei rinkliavai nuo kiekvienos šei
mos reikėtų duoti po 10 dolerių. O kas sa
vaitę reikėtų mesti lėkštėn po 2 dolerius 
nuo dirbančio. Katalikų Labdaros organiza 
cijai turėtumėme mesti ne mažiau 5 dole
rių. Tuo būdu ir kyla paskalos, kad mūsų 
parapijos linkusios į materialinį turtą ir 
pinigą. Kalėdoms praėjusiais metais buvo 
surinkta^iaugiau kaip 9.000 doleriu^ o Ve
lykoms 8000 dol.

Reikia atsiminti, kad valandinis darbi
ninko uždarbis vidutiniškai yra 2 dol. Ir ne 
gali žmogus neprisiminti Anglijos, kur lie
tuviai kunigai ne naujais limuzinais, bet 
traukiniais, motociklais ir (žinau, buvo) 
dviračiais skuba mylių mylias aplankyti 
saujelės lietuvių, kad jų dvasios reikalai 
būtų lietuviškai sutvarkyti ir kartu būtų 
pasimelsta ir pagiedotos mūsų giesmės. Ži 
nau ir rinkliavas, kad nuo asmens savaitei 
reikėdavo mesti po 3 penus „lietuviui kuni 
gui išlaikyti“. Atsimenu, kad mano senoje

lango stiklas, kiekviena suolų lenta 
pirkta už emigrantų lietuvių dolerius, 
laikomos 8-nios šv. Mišios. Vien tik 10- 
valandos pamokslas ir Evangelija skai

Savo metu sukėlę nemažą audrą mūsų Ii 
teratūriniame pasaulyje, „Literatūros Lan 
kai“ palaipsniui pasuko jau į šaltesni toną, 
į gilesnį keliamųjų temų nagrinėjimą, jei 
norite, labiau į akademizmą šita jo tono 
prasme. Šis retai pasirodęs žurnalas iki 
pat šiol liko dar tolimas tikrajam akade
mizmui gyvenamojo meto medžiagos pasi
rinkimu, pralenkęs tuo kai kur net pats 
save. Pasirodžius to žurnalo pirmiesiems 
numeriams, kai kas jo užsimojimus buvo 
išsiaiškinęs, kaip bandymą pasišalinti iš bė 
gamojo gyvenimo, atsistoti atokiai nuo 
opiųjų klausimų ir estetiškai gėrėtis pačiu 
žodžiu. Kad klydo ir tie, kurie aiškino ši
taip „Literatūros Lankų“ užsimojimus, ir 

sekmadieniais pilni, patys lankininkai, leidę apie save susida
ryti karštų estetų mitui, ir vėl patvirtina 
dabar pasirodęs naujas to žurnalo nume
ris ,labai pasivėlinęs dėl jo techniškojo re
daktoriaus J. Kėkšto sunkios ligos.

Tokią mintį šio (Nr. 8) numerio „Lit. 
Lankai“ pakiša pirmiausia tokie aktualūs 
kritikos skyriaus straipsniai, kaip „Poezi
ja iš okupuotos Lietuvos“, kuriame apta
riami patys garsiausieji dabartinės Lietu
vos poezijos, pasaulio vardai ir darbai (E. 
Mieželaitis su „Mano lakštingala“ ir Just. 
Marcinkevičius su „Dvidešimtu pavasa
riu“), ir „Herkaus Manto nesėkmės ir ki
tos bėdos“, kuris skirtas iškelti tarybinės 
lietuviškos dramaturgijos velniavoms. O 
tos abi temos, būdamos aktualybė, kartu, 
žinoma, yra. labai pravartus ir retas bandy 
mas ne senu įpratimu kolioti bolševikus, 
bet faktais parodyti, kaip tarybiniame gy
venime reikalavimai pasmaugia ar pamina 
talentus, o talentų vietą užima klusnūs „ta 
tybiniai patriotai" eiliuotojai.

Tiesa, šiandien nebe vien tik „Literatū
ros Lankai“‘pradeda skirti reikalingą ir bū 
tiną dėmesį dabartiniams Lietuvos gyveni 
mo reiškiniams. „Literatūros Lankai“ tik 
šitokiu domėjimusj prasklaido kitų ir iš da 
lies jų pačių apie save susidarytąjį mito 
dūmelį, tarytum jie būtų kažkokie interna
cionalistai, kuriems lyg ir svetima, kuo gy
va tauta.

PARAPIJOJE PASIŽVALGIUS
Senieji Čikagos lietuviai, susispietę vie

noje ar kitoje miesto dalyje, tuoj rūpinosi 
pasistatyti savo bažnyčią ir išsirūpinti lie
tuvį kunigą. Ilgainiui prie bažnyčios išaug 
davo salė, mokykla, ir parapija tapdavo 
visokio organizacinio veikimo centru. Ne
maža esame girdėję apie lietuviškų para
pijų reikšmę svetur išsiblaškiusius lietu
vius jungiant ir jų lietuviškumą palaikant 
tiek Čikagoje, tiek ir kitur Amerikoje ir vi 
same pasaulyje. Juk ir Anglijoje lietuviai 
daug pamažiau išsibarstė ir lietuviškas gy
venimas pamažiau nyko tokiose vietose, 
kaip Londonas ar Glasgovas, kur buvo su
skubta įkurti savas parapijas. Ten ir šian
dien dar senųjų emigrantų veikiama, kal
bama ir galvojama lietuviškai. Tuo tarpu 
didelis skaičius įsikūręs Manchestery, irgi 
dideliame mieste, be savo bažnyčios, be sa 
vo centro kažkaip sutirpo ir nepaliko di
desnio pėdsako. Čikagos parapijos irgi su- ne yg. įvairus, bet galima sakyti, kad jau- 

j „.j.,, j ._ t..| amįįaus vyrų jr moterų yra ne mažiau,
kaip senyvų. Daugumas kas sekmadienį

1 eina komunijos. Jauti, kad religinis gyveni 
’ mas, bent katalikų tarpe, yra labai gyvas 
> ir judrus. Parapijos salėje beveik kasdien 
’ renkasi viena ar kita organizacija ar klu- 
’ bas. Ir šios apylinkės PL Bendruomenės 
' skyrius čia praveda savo susirinkimus. 

Kiekvieną penktadienį čia susirenka para- 
; pijiečiai vakare „Bingo“ palošti ar pasišne 

kučiuoti. Apie čia pat esančią mokyklą — 
anglų kalba — visada sukinėjasi būriai ka
žin kurios jau kartos lietuviukų. Kyla min 
tis: kažin, ar daug kas pagalvoja, kad visas 
tas centras, visas tas judrus ir aktyvus, 
bet jau nebelietuviškas veikimas, vien dėl
to vyksta, kad prieš daug daug metų čia 
apsigyveno nuo caro karinės tarnybos, nuo 
priespaudos pabėgę Lietuvos kaimo Jonai, 
Petrai ir Antanai, kurie čia atsivežė ne tik 
norą geriau ir laisviau gyventi, ne tik rau- 

, menis, kurių laukė Čikagos skerdyklos, fa
brikai ir dirbtuvės, bet atsivežė ir tradicinį 
lietuvio kaimiečio prisirišimą prie savo Ba 
žnyčios, prie savo kunigo ir savo papročių.

Algirdas Pužauskas

NEPALYGINAMASIS DONELAITIS

(E) Nauji dokumentai apie Vaižgantą, 
Maironį? Valstybiniame Kauno miesto ar
chyve, kaip praneša Vilniaus radijas (bal. 
4 d.), saugomi neseniai surasti nauji doku
mentai apie Tumą-Vaižgantą, Maironį ir 
kitus rašytojus.

(E) „Sukurti geriausią dainą apie dar
bą“. Profesinių sąjungų taryba, Kultūros 
ministerija, Rašytojų sąjunga ir Kompozi
torių sąjunga paskelbė konkursą „sukurti 
geriausiai dainai apie darbą ir darbininkų 
klasę“. Lietuvoje atrinktos, dainos bus vė
liau pateiktos visasąjunginiam konkursui.

„Literatūros Lankų“ žurnalo bendradar- tu tai teisti), norėtume pastebėti, kad Puti 
biai rašytojai Julius Kaupas ir Kostas Os- nas nebuvo vien tik mūsų simbolistinės ir 
trauskas savo metu išsiuntinėjo kitiems egocentrinės poezijos atstovas, bet, daug 
tremtyje gyvenantiems rašytojams anketą, labiau, pirmasis vakarietiškos orientacijos 
kurioje tarp kitų buvo klausimas: Kuri 
knyga mūsų literatūroje yra ypač nepakan 
karnai įvertinta ar nesusilaukusi jai pri
klausančio dėmesio?

Atsakymai gana įvairūs. Jie dabar iš
spausdinti „Literatūros Lankų“ Nr. 8.

Manydami, kad literatūra mums čia sve
tur yra išlikusi kaip viena didžiausių ver
tybių, kurios galėtų ir turėtų mus ir gyvus 
palaikyti ir dar vis stiprinti mumyse visa, 
kas lietuviška, persispausdiname būdinges- 
niuosius pasisakymus.

Poetas Henrikas Nagys į tą klausimą ši
taip atsakė:

— Pirmiausia, Kristijono Donelaičio ME 
TAI. Nepriklausomos Lietuvos gimnazijose 
ši knyga būdavo literatūros mokytojų pri
statoma kaip archaiškas kuriozas ir, ge
riausiu atveju, kaip linksmų nutikimų vir
tinė, apjuosta neįprastais gamtos aprašy
mais. Paskaičius keliolika įžanginių metų 
laikų eilučių ir šyptelėjus apie dorųjų ir 
nedorųjų būrų išdaigas, poema būdavo už
verčiama visiems laikams. Tiktai universi
tete literatūrą studijuojantys turėdavo pro 
gos vėl susitikti Tolminkiemio" kleboną, su
sipažinti su jo parapijos žmonių likimu, 
mirštančia lietuviškąja Prūsija, panagrinė 
ti jo hegzametrą, poetines puošmenas ir ne 
pakartotiną žodį. Bet ir tokio pripažinimo 
Donelaičiui per maža. Kristijono Donelai
čio vieta mūsų literatūroje yra tokia reikš
mingą, kad jos jokie superlatyvai nepajėg
tų ganėtinai nusakyti. Mūsų senosios rašti
jos tyruose, toje vargana balana nušviestoj 
nakty, Donelaičio žodis spindi kaip pirmoji 
kelrodinė žvaigždė ir jo pavidalas stūkso 
milžinišku medžiu, metančiu šešėlį iki Mai 
ronio, Putino ir paskutinės lietuvišką žodį 
rašančios kartos. Donelaitis buvo kūrėjas, 
pradininkas ir meisteris mūsų literatūri
nės kalbos, pirmas — po anoniminių liau
dies dainininkų — kasdieniam lietuvio žem 
dirbio žodžiui atvėręs duris į olimpiečių ir 
parnasininkų salę. Jis buvo pirmasai, savo 
žemės pilką milinę dėvįs, tarpe vagantų, 
trubadūrų ir purpuriniais apdarais išrink 
tųjų. Donelaitis yra mūsų tikrosios litera
tūros pradžia ir tokia, kad ja didžiuotųsi 
kiekviena tauta. Niekad prieš jį ir niekad 
po jo lietuviškas žodis nebuvo toks pava
sarinės žemės gajumo ir aistros ir pilnat
vės, dinamikos ir jėgos kupinas. Taip pra
simuša šaltinių vandenys pro šimtmetės 
sausros nukamuotą ir basų vargdienių ko
jų supluktą, kietą lygumų molį. Tokio K. 
Donelaičio, pirmojo ir didžiausio mūsų po
eto, mes pasigedome mokyklų suoluose ir 
lietuvių literatūros istorijose, nes tokį jį ra 
dome ir randame kaskart atsivertę METŲ 
puslapius.

Nepakankamai įvertinta, mūsų manymu, 
ir Putino poezija, pradėjusi naują mūsų 
poezijos epochą. Palikdami nuošalėje jo 
šiandie rašomus posmus (vergija teturi vie

poetas, suteikęs anam prigimtinės jėgos ir 
platumos Donelaičio žodžiui gelmės dimen 
siją. Su Putinu mūsų poezijon, šalia emoci 
jos, ateina ir filosofinė mintis, šalia gamti
nio, erotinio ir patriotinio motyvo taip pat 
ir žmogiškosios buities problemos. Dabar, 
skaitydami KELIUS IR KRYŽKELIUS, aiš 
kiai matomfe, kokį radikalų posūkį iš visuo 
meninės ir buitinės į giliai individualią 
dvasinę plotmę reprezentuoja Putino poe
mos ir eilės. Ir grynai įforminimo prasme 
Putino poezija toli palieka maironinę ir 
pomaironinę kartą. Prisimenant, kad Puti
nas buvo mūsų modernaus romano pionie
rius (Altorių šešėly), šio rašytojo reikšmė 
tikrai lygintina su Donelaičio vienkartiniu 
debiutu mūsų rašto istorijoj.

Kitas taip pat jaunosios kartos rašytojas 
— Julius Kaupas — labiausiai neįvertintu 
irgi laiko Donelaitį. Jis rašo:

— Gal būt, sunku įtikėti, bet labiausiai 
neįvertinta knyga mūsų literatūroj yra K. 
Donelaičio „Metai“. Mes, tiesą, ją minime 
literatūros vadovėliuose, tačiau paprastai 
per daug neišskiriame iš kitų ankstyvosios 
mūsų literatūros kūrinių. „Metai“ tuo tar
pu yra epochinis kūrinys, stovįs kitų nepa-' ležies ir plieno fabrikuose ir vienas kitas 
šlėktoj literatūrinėj aukštumoj. Artimiau
sias konkurentas,, Baranausko „Anykščių 
šilelis“, yra lyriškas ir nostalgiškas veika
las, kuris tačiau, nežiūrint savo šilumos, 
lieka tik gražus peisažo aprašymas. Nepri
lygsta Donelaičiui' nei Vienažindis, nei 
Strazdelis, nei kiti senosios literatūros at
stovai. .Metai“ yra poetinis 18 a. gyveni
mo dokumentas, psichologinė būro studija 
ir lietuvių literatūroje turi panašią reikš
mę kaip graikų literatūroj Homero „Odi
sėja“. Donelaitis ne tik kad sutampa su pil 
ką j a sermėga prisidengusiu būru, bet ir su 
nuostabiu tikrumu mums perduoda jo pa
saulėžiūrą ir primityvų jo galvojimo būdą. 
Kas yra geriau už Donelaitį pabrėžęs žmo
nių lygybę, nekreipdamas dėmesio į jų tur 
tingumą ar socialinę padėtį? Nežiūrint įvai 
rių pamokymų, Donelaičio žodis yra tikras 
ir išgyventas. Hegzametrinė 
chalškos poetinės priemonės 
šiam senobiniam veikalui ir 
tišką istorinį koloritą.

Savo kalbos vaizdingumu 
unikumas mūsų literatūroj, 
tiesa, barbarizmų, bet kartu daug vietinių 
liaudiškumų bei negirdėtų išsireiškimų. Jo 
žodis yra ryškus ir turtingas. Jo vaizdas 
yra koncentruotas. Keliom eilutėm jis su
geba išreikšti purvino rudens niūrumą ar projektą, pirmasis „Išeivių Draugo“ nume- 
lakštingalos giesmės galybę. „Metai“ yra 
pilni savotiško humoro, kylančio iš ryškių 
kontrastų, pernelyg užakcentuotų smulkme 
nų» ne visai tinkamu momentu atskleistų 
esminių tiesų ir pridengtos pašaipos, kaip 
tame užklausime valdžios atstovui, kam jis 
rėkiąs „taip išsižiojęs“. Nors „Metai“ yra 
epinis šedevras, jame gausu lyriškų įtarpų 
spalvingų gamtos aprašymų, stebėtinos di
namikos bęi stačiai mikroskopiško pasta-

forma ir ar- 
labai tinka 

duoda auten-

..Metai“ yra
Veikale yra,

Rhein-Neckar-Zeitung Nr. 89, skyriuje 
„Neįtikėtina — bet tiesa“, praneša, kad 
Kuršių pajūryje vienas žvejys lietuvis ra
do ne mažiau kaip 1350 gramų sveriantį 
švedų pinigą, kurio vertė lygi anuolaik!- . _. .
niam taleriui. Pinigas buvo perduotas mu- ną kriterijų poetams ir nepoetams: savo 
ziejui Klaipėdoje. gyvasties išsaugojimą, ir nę mums šiuo me
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rodo, kad „Literatūros Lankai“ tebestovi 
literatūros aukštumų sargyboje, šitai lite
ratūrinių aukštumų ištikimybei įrodyti žur 
nalo kritikas skyrius turi ir kitos rimtos 
medžiagos, jau apie šiapus išėjusias kny
gas. Šiame numeryje visu rimtumu ir kri
tišku įtikinamumu aptartos dar šios kny
gos: K. Grigaitytės „širdis pergamente“, 
K. Barėno „Karališka diena“., J. Savickio 
„žemė dega“.

Šis žurnalo numeris išsiskiria iš anksty
vesniųjų vienu ypatingu ir gana retu daly
ku literatūriniame mūsų gyvenime: litera
tūrine anketa. Mūsų atminimu, nepriklau
somoje Lietuvoje, rodos, jau daugiau kaip 
prieš 20 metų labai įdomios literatūrinės 
anketos atsakymus ilgai spausdinosi „Kul
tūros“ žurnalas. Tiesa, palyginus abi tas 
anketas, reikia pasakyti, kad ana buvo žy 
miai intymesnė. Šitoji dabar J. Kaupo ir 
K. Ostrausko paruoštoji yra žymiai rim
tesnė ir verčia kalbėti ne apie save, bet 
apie svarbius literatūrinio gyvenimo daly
kus. Rašytojai čia turėjo atsakyti į tris 
klausimus: kokia mūsų literatūros knyga 
yra labiausiai neįvertinta ar užmiršta, ko
kį vaidmenį literatūros veikale turėtų vai
dinti moralinis, tautinis ir socialinis moty
vas, kokie neigiami reiškiniai pastebimi da 
bartiniame mūsų literatūros gyvenime

I anketą atsakė ne visi klaustieji, bet vis 
dėlto visą tų pasisakymų pluoštą dabar pa 
teikia „Literatūros Lankai“ (Barėno, Bra- 
dūno, Girniaus, Greimo, Kaupo, • Kazoko, 
Keblio, Kėkšto, Kralikausko, Landsbergio, 
Maciūno, Mackaus, Mariūno, Nagio, Nykos apaštalų, iš karto pasidarė .rimtą, didėlė 
-Niliūno, Pajaujytės-Staknięnės, Ostraus- krikščionių bendruomenė. Kaip Adomo kū 
ko, Pilkos, Railos, Rūtos, Spalio, Škėmos, 
Šlaito, Trumpos ir Vykinto).

Šiame numeryje spausdinama dar CZ. 
Milosz (Mickevičius ir istorijos paradok
sai), A.J. Greimo (Sąmonė ir sąžinė — Jur 
gio Baltrušaičio fantastiškieji Viduram
žiai) ir J. Žemkalnio (Bertold Brechto ir 
Paul Claudelio epinė drama). Eilėraščiai: 
Alt. Nykos-Niliūnp ir L. Andriekaus;. eilė
raščių vertimai: Me Leish, Yeats, Celan, 
George; proza: K. Barėno.. K. Abr.

šv. Dvasios atsiuntimas
Sekminėse Bažnyčia iškilmingai mini ir 

švenčia Šventosios Dvasios Atsiuntimą 
apaštalams regimu būdu. Po Kristaus Pri
sikėlimo jau buvo praėję penkiasdešimt 
dienų ir po Jo įžengimo į Dangų — dešimt 
dienų. Švenč. Marija, apaštalai su Šv. Pet
ru ir mokiniais buvo susirinkę Jeruzalėje 
ir sutartinai melsdamiesi laukė Išganytojo 
pažadėtosios Šv. Dvasios atsiuntimo. Sek
minių rytmetį „ūmai pasigirdo iš dangaus 
ūžimas, lyg kad kijstančio smarkaus vėjo, 
ir pripildė visus namus, kuriuose jie sėdė
jo. Jiems pasirodė pasidaliję tarsi ugnies 
liežuviai ir ant kiekvieno iš jųjų nusileido 
po vieną. Visi jie pasidarė pilni Šventosios 
Dvasios ir ėmė kalbėti visokiomis kalbo
mis“. Šv. Dvasia — Gyvybės teikėja, apsi
reiškė skaisčia ugnies šviesa ir energija. 
Dar vis baikščius apaštalus Ji pripildė sa
vo gausiomis malonėmis, apšvietė jų pro
tus, pripildė drąsa, neišsenkama energija, 
pasiaukojimu.

šv. Dvasiai nužengus, apaštalų baimė 
pranyko, žvejai, be akademinio išsilavini
mo, be autoriteto, kuriems Išganytojas ne
retai prikišdavo: „O, neišmanėliai, ir neran 
gios širdies tikėti“, šv. Dvasiai ant jų nu
žengus jie buvo perkeisti, jų karšti žodžiai 
smarkiai veikė klausytojus. Pirmąją skel
bimo dieną 5000 žmonių prisidėjo prie

bumo. Tam tikra prasme „Metus“ laiky
čiau pasaulinio-masto kūriniu. „Metai“ ne-' 
išėjo į pasaulinę literatūrą dalinai dėl kny 
gą persunkiančių subtilumų, kurie yra sun . 
kiai teišverčiami į kitas kalbas dalinai dėl 
intrygos stokos ir dalinai dėl paprasto fak 
to, kad lietuviai yra maža tauta.

Pamaldos
LIETUVIŲ SODYBA, Headley Park, — 

Sekminių šventėje — gegužės 17 d. 12 
vai.

nas, kada jį Dievas sukūrė, kad į jį įkvėpė 
gyvybės dvasią,' jis paliko — pirmasis žmo., 
gus pasaulyje! Taip ir Bažnyčia, gavusi,ŠV. 
Dvasią. Jeruzalės vartai atsidaro, ir pro 
juos išeina apaštalai — Bažnyčios Dakta
rai skelbti Kristaus mokslo visam pasau
liui. ' • :

Ėjo amžiai, keitėsi laikai, o Šv, Dvasia— 
Bažnyčios siela veikė ir tebeveijcia tąrp 
Kristaus mokinių,, primindama kiekvienam 
laikui tinkamiausias tiesas, .sukeldama: 
mokslo židinius, dorybes ir pasiaukojimo 
įstaigas. Bažnyčia apima visas tautas, ir ji., 
pasirodo visur VIENA ir ta pati, katalikiš-. 
ka — VISUOTINĖ, Ji. keičią sugedusius pa 
pročius, išblaško prietarus, kelia žmones, 
į tobulumą, ir Bažnyčią pasauliui apsireiš
kia, kad ji yra ŠVENTA^ Apaštalus seka 
nauji apaštalai, kankinius — nauji kankir 
niai, Petras ir toliau gyvena-per savo įpė
dinius, ir Bažnyčia pasauliui apsireiškia, 
APAŠTALIŠKA. Koks pasikeitimas! Baž
nyčia savo tikinčiaisiais išsisklaidžiusi vi
same pasaulyje, kalba visomis kalbomis, 
vadovaujama nesuskaičiuojamų Ganytojų 
- Vyskupų, stiprinama daugelio vienuoly? 
nų — doros, šventumo įr mokslo tvirtovių, 
išpuošta liturginėm apeigom, ir, nežiūrint, 
to, ji yra VIENA, vienas vyriausias Autori 
tetas, vienas ir tas pats Tikėjimas visur, 
tie patys Sakramentai. Tai Bažnyčios siela, 
kuri teikia gyvybės, šv. Dvasia. Laimin
gas, kurs priklauso didingąją! ir šventai 
Kristaus įsteigtai Bažnyčiai ir gyvenime

(E) Kaune apmokomi savanoriai. para
šiutininkai. Apmokymą organizuoja ir jam 
-vadovauja „laisvanoriškos draugijos armi- _ _
jai, aviacijai ir laivynui remti“ instrukto- vykdo jos neklaidingąjį mokslą! 
riai. Kun, P. D.
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„Išeiviu Draugo" sukaktis
apsigyvenę 

m. lietuvių
1897 m. Škotijoj jau buvo 

apie 3000 lietuvių. Apie 1914 
buvo skaičiuojama daugiau kaip 8000. Dau 
guma jų — tai lygiųjų Suvalkijos laukų sū 
nūs ir dukros. Tuo laiku lietuviai daugiau
sia dirbo anglių kasyklose, kiek mažiau ge

pradėjo verstis amatais, prekyba.
1889 m. Škotijos lietuvius pradėjo lanky

ti kilęs iš Vokietijos ir tuo laiku Anglijoje 
gyvenęs jėzuitas kuh. Landsberg. Tai buvo 
pirmas kunigas, su kuriuo mūsų tautie
čiai, nors ir sunkiai, galėjo susikalbėti sa
vo gimtąja kalba.

1898 m. buvo įkurta parapijinė Šv. Kaži 
miero Draugija, kuri parsikvietė iš Lietu
vos kun. Varnagirį. Tai bene pirmasis kuni 
gas lietuvis, kuris nuolat apsigyveno Ško
tijoj.

Prieš pasirodant „Išeivių Draugui“, Ang 
lijoje buvo žinomi šie laikraščiai: Vaidely- 
tė, Laikas, Rankpelnis, Rimbas, Pipiras. 
Vieni jų dar ėjo, o kiti jau buvo sustoję. 
Be to, dar iki šiol galutinai neišaiškintas 
Darbininkų Balso apie 1901 m. ar vėliau 
spausdinimas Londone.

„Išeivių Draugo“ leidimo reikalu pirmie
ji pasitarimai įvyko 1913 m. Tų metų pra
džioj buvo parsikviestas iš Vilniaus kun. 
F. Kemėšis, kuris buvo numatytas laikraš
čio redaktorium. Besiruošiant leisti laikraš 
tį, gauta žinia, kad Amerikoje mirė „Drau
go“ redaktorius kun. Kaupas, ir kun. F. Ke 
mėšis 1913 m. pabaigoj išvyko redaguoti 
„Draugo“. Bet laikraščio leidimo mintis 
jau buvo pribrendusi. Paruošus leidimo

ris pasirodė 1914 m. sausio 1 d. Škotijoj. 
Kurį laiką ėjo 2-3 kartus per mėnesį, o vė
liau, nuo tų metų rugpiūčio 6 d., virto sa
vaitraščiu. Pradžioj laikraštis buvo spaus
dinamas J. Walker spaustuvėje, Bellshill. 
Už poros metų buvo įkurta Šv. Juozapo 
Darbininkų Sąjunga, kuri įsigijo spaustu
vę ir perėmė savo žinion laikraščio leidi
mą. Vidutinis laikraščio tiražas apie 1200 
egz. Beveik visi egzemplioriai būdavo išpla

tinami Anglijoje tarp 11.000 mūsų tautie^ 
čių. i

Pirmasis laikrąščįo leidėjas ir redakto
rius buvo kun. J. Norbutaš, kuris Skotijon 
atvyko iš Žemaičių Vyskupijos. 19Ų.p. 
pradžioj. Tai iš eilės buvo bene 8 kunigas 
iš tų, kurie ilgesntiam laikui atvykdavo ap 
tarnauti Škotijos lietuvių dvasinių reikalų. 
Pradžia buvo sunki: stigo bendradarbių, 
neturėta pinigų nei spaustuvės, be to, ir' 
pats redaktorius buvo be praktikos spau
dos darbe. Anglijos lietuviai „Išeivių 
Draugą“ sutiko džiaugsmingai, ir leidėjas, 
skaitytojų padrąsintas, nugalėjo visas kliu 
tis ir pamažu laikraštį įvedė į tvirtas vė
žes. Laikraščio turinys buvo gana įvairus: 
vietos kronika, pasaulio naujienos, žinios 
iš frontų, skatinama blaivybė, patriotiz
mas, visuomeninė ir kultūrinė veikla ir kt. 
Tąigi laikraštis stengėsi vesti lietuvį išeivį 
kultūrinės ir ekonominės pažangos keliu.

1915 m. pradžioj „Išeivių Draugo" leidė
jai pradėjo leisti mėnesinį juoku laikraštį, 
vardu , Ežys“. Šio leidinio buvo spausdina
ma apie 800 egz., ir viso išleista 21 nume
ris. Sustojo ėjęs 1917 m. Be to, dar nema
žai išleista įvairių pasiskaitymui knygų, 
sieninių kalendorių ir kt

Laikraštis yra. katalikiškos pakraipos ir 
daugiausia aptarnauja Škotijos lietuvius. 
Kiekievname numeryje spausdinama .plati 
kronika, kurioje aiškiai atsispindi Škoti
jos lietuvių veikla. Be to, dar spausdinama 
žinių iš Londono ir kitų lietuviškų koloni
jų. „Išeivių Draugą“ labiausiai yra pamilę 
senieji Anglijos lietuviai. Bet metai po me
tų jų skaičius smarkiai mažėja, ir ryšium 
su tuo mažėja ir laikraščio prenumeratorių 
skaičius.

Laikraščio redaktoriais daugiausia yra 
buvę Škotijoj gyvenę lietuviai kunigai. Iš 
pasauliečių man yra žinomi Leonas Vit
kauskas - Arėjas ir P. Bancevičius. Dabar 
jau ilgas laikas kaip laikraštį redaguoja 
kun. J. Gutauskas. V. Vytenietis
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LONDONO LIETUVIAI Rašo kun. P; Dauknys '

Sunki, bet ryžtinga pradžia
s Jau maždaug šimtas metų, kai Londone 
pasirodė pirmieji lietuviai. Pradžioje imta 
telktis Londono priemiestyje Silvertowne, 
kur buvo lengviau gauti darbo cukraus fa 
brikuose. Anglų kalbos, o taip pat ir ama
tų nemokėdami, būdami dar neorganizuoti, 
pirmieji ateiviai turėjo tikro vargo dienąs. 
Tais laikais pinigas buvo brangus. Už dar 
bo dieną gaudavo šilingą, iš kurio reikėjo 
apmokėti butą, valgio nusipirkti, apsireng 
ti. Apie senųjų išeivių Londono kolonijos 
Įkūrimą, tolimesni veikimą ir kolonijos 
klestėjimą daug ir gana smulkių žinių duo 
da kun. Dr. K. Matulaičio, MIC, knygos 
„Londono lietuviai —• jų kovos už savo baž 
nyčią ir jų visuomeniniai darbai“ (išleista 
Marijampolėje, 1939 m., psl. 210) ir „Lon
dono lietuvių bažnyčios Auksinis Jubilie
jus 1902-1952“ (išleista Londone 1952 m., 
psl. 62).

Westminsterio arkivyskupijos kurija sa
vo rašte 1900 m. mini Londone esant net 
9.000 lietuvių. Tačiau mūsų išeivių daugu
ma Londone ilgai nepasilikdavo. Kiek už
sidirbę keliaudavo toliau i Ameriką. Liku
sieji Londone daugiausia buvo jaunimas iš 
Lietuvos kaimų. Jie greitai pajuto dvasinį 
alkį: nebuvo lietuviškos bažnyčios, negirdė 
jo lietuviškų pamokslų, nebuvo lietuvio ku 
nigo. Dalis dėjosi su lenkais, nes tie grei
čiau susilaukė savų kunigų. Veiklesnieji 
kolonijos vyrai jau 1894 m. dėl lietuviškų 
pamaldų savo prašymais pasiekė West
minsterio kardinolą. Jis pritarė Lietuvių 
Misijos įsteigimui, bet nebuvo lietuvio ku 
nigo. Vak. Europoje studijas gilino kun. T. 
Banaitis ir 1896 m. atostogų metu atvyko 

.pagelbėti savo tautiečiams. Rugpiūčio 6 d. 
Londone pasako pirmąjį pamokslą lietuvis 
kai, įkuria vyrų draugiją „Vienybės Lietu
vių Rymo Katalikų Sušelpiamoji Draugys 
tė po užtarymu Šv. P. Marijos ir Šv. Kazi
miero“.. Savo esmėje ši draugija tebeveikia 
ir šiandieną, nors pakeistu pavadinimu, 
kaip „Parapijos draugija lietuvių Šv. Kaži 
mieto bažnyčios išlaikymui“. Jos nariais 
tampa automatiškai visi parapijiečiai, pri
sidedą prie bažnyčios išlaikymo.

Svečiui išvažiavus, kolonija vėl lieka be 
kunigo. Į Lietuvą ir Ameriką siunčiami 
kvietimai. 1900 m. iš Ventpilės atsiliepia 
kun. B. Siamas ir gruodžio mėn. pradžioje 
atvyksta į Londoną, bet nepasiėmęs iš sa
vo vyskupo leidimo raštu išvykti, ir dėl to 
kyla painiava: kardinolas jo nepriima. Lon 
doniečiai nesnaudžia. Kalėdų išvakarėse iš 
siunčiama telegrama pačiam Popiežiui 
Leonui XIII. Leidimas tuojau gaunamas. 
Bet dar buvo tik vargų pradžia. Užsimota 
pasistatyti sava lietuviška bažnyčia.

Pirmoji nuosava bažnyčia įsigyta 1902 
m. Christian ir Cable gatvių kampe, E.I., 
kuri kolonijai kainavo netoli tūkstančio 
svarų, bet tačiau ji „buvo pačioje neturtin 
giausioje ir nešvariausioje Londono vieto
je“. Bet pradžioje vargšai išeiviai geresnė 
je vietoje neįstengė įsigyti. 1905 m. iš Lie
tuvos atvyksta kun. Kazimieras Jurgis Ma 
tulaltis, Kuris Londono lietuvių Klebonu iš 
buvo ilgą laiką — 27 m., kol 1932 m. para- 
ližuotas grįžo į Lietuvą ir ten mirė antrojo 
bolševikmečio metu.

1906 m. lietuvių bažnyčią aplanko West 
minsterio kardinolas ir pataria geresnėje 
vietoje įsigyti bažnyčią. Bet tai jau buvo ir 
naujojo klebono kun. Matulaičio didysis 
rūpestis. Turint savą religinį centrą —'baž 
nyčią, aprimo kolonijoje pasireiškę ir įky
rėję vaidai. Veikusios kelios lygiagrečios 
savišalpos draugijos susijungia į vieną „Su 
sivienijimą Lietuvių Rymo Katalikų“. Pats 
klebonas įsteigia parapijos knygyną, pado
vanodamas 133 knygas. Per 3 metus 99 
knygos „sudilo“. Knygų sąraše klebonas 
padarė pastabą: „Daugelis knygų žuvo tar 
pu skaitytojų, kas nurodo,, kad da mūsiš
kiai nedaug išsidirbę ir sąžinę turi da ga
na buką. Godoti bendrąją savastį nenuvo
kia“. Tais metais įsteigiamas Kalėdinis 
klubas ir suaugusiems mokykla. Parapija 
pradeda kilti. Beveik kas mėnesį šaukiami 
visuotiniai parapijos susirinkimai, ruošia
mi vakarėliai, bazarai, vasarą rengiamos 
procesijos. Dvasios vadovo išeiviai lavina
mi, šviečiami, pratinami į sutartiną visuo
meninį darbą, taikinami susivaidiję. Kle
bonas tampa parapijos Tėvu.

Naujasis centras
Naujoji ir dabartinė Londono Lietuvių 

Šv. Kazimiero bažnyčia, kuri kolonijai su 
nuosava žeme ir statyba kainavo 4108 sva
rus, pašventinta 1910 m. kovo 10 d. Ją iš
kilmingai pašventino Westminsterio kard.

Londono Lietuvių bažnyčia

arkiv. Bourne ir paliko 20 svarų auką. Už 
jį didesnės aukos iki tol niekas nebuvo pa 
aukojęs. Tai rodo kardinolo prielankumą 
lietuviams. Žmonės iš karto pamilo naują
ją bažnyčią ir jos nepaprastai gražų iš me 
džio išskaptuotą altorių. Čia ypač tenka pa 
minėti visų mūsų išeivių norą turėti lietu
višką bažnyčią. Jos statyba, ir skolos išmo
kėjimu visi rūpinosi ir tuo gyveno. Ją nu 
lat puošė: kas kokią statulą įtaisydamas, 
kas Kryžiaus kelių paveikslus, kas kilimą 
prie altoriaus, kas suolus, kas liturginius 
drabužius ir t.t. Kiekvienas apsilankęs sek 
madienį į pamaldas pelnytai jautėsi, kad 
tai sava „mano“ bažnyčia! Neveltui tad ir 
šiandieną, kurie dar gyvi išlikę senieji iš
eiviai, parodo didelį prisirišimą prie Lie
tuvių bažnyčios, net ir lengviau sirgdami 
ir senatvės naštos slegiami, jos neapleidžia 
ir lanko.

Pirmasis pasaulinis karas atnešė daug 
nelaimių Londono lietuviams. Prasidėjo ne 
darbas, vyrus ėmė į kariuomenę. Klebonas 
kun. Matulaitis 1914 m. įsteigia „Lietuvos 
Aukurą“ nuo karo nukentėjusiems tautie
čiams Tėvynėje šelpti. Per 5 veikimo me
tus į Lietuvą išsiųsta 611 svarų aukų. 1915 
m. Londone buvo 2010 lietuvių, jų tarpe 
294 šeimos, pavienių vyrų 115 ir netekėju
sių mergaičių 51. Savai parapijai priklau
sė 1560 asmenų, likusieji gyveno išsisklai
dę tarp anglų ar nepanorėjo dėtis į parapi 
ją. Didžioji dauguma stengėsi apsigyventi 
arčiau bažnyčios, ir tą apylinkę anglai va
dino „Mažąja Lietuva“. Tik antrasis pašau 
linis karas šią , M. Lietuvą“ išskirstė.

1919 m. šalia bažnyčios įsigyta parapijos 
salė buvusioje „Memorial Chapel“ už 3387 
svarus. Čia įrengta svetainė, baras, scena. 
Kultūriniam veikimui buvo puiki pradžia. 
Už poros metų ši graži ir patogi salė buvo 
parduota, nes jai pirkti davę didesnes pa
skolas norėjo kaip galima greičiau atsiim
ti. Parduodant gautas nedidelis pelnas bu
vo pervestas bažnyčios statybos skolai iš
mokėti. Parapijos salė vėliau buvo nuomo 
jama įvairiose vietose. .

Visuomeninė veikla

Trumpame straipsnyje neįmanoma išvar 
dinti visus Londono kolonijos veikėjus. Jų 
vardai įamžinti kun.-.K.A. Matulaičio, MIC, 
knygoje „Londono lietuviai“. Čia bent pra 
bėgomis užsiminsime apskritai apie veiku
sias draugijas.

Religinėje srityje reiškėsi sekančios draū 
gijos: Šv. Pranciškaus Tretininkai, mergai 
čių — Marijos Dukterų Sodalicija, vyrų— 
Švenč. Sakramento Brolija,. Gyvojo Rožan 
čiaus Rateliai. Šių visų draugijų nariai bu
vo ir yra patys uoliausieji Šv. Kazimiero 
bažnyčios palaikytojai, daugumas jų daly 
vauja ir kitose visuomeninėse draugijose.

Seniausioji draugija jau minėtoji „Vie
nybė Lietuvių“, kuri, pakeitusi vardą, te
bėra gyva ir šiandien; įsteigta 1906 m. ku
nigo, T. Banaičio. Jau 1897 m. ji turėjo 111 
narių, ir jai tada vadovavo A. Petkevičius, 
J. Valaitis,, V. Valaitis ir V. Barulis ■— visi 
jau mirę. „Broliškos Pagalbos“ draugija 
1901-08 m. įsteigta kun. B. Šlamo, įstatai 
spausdinti anglų kalba, turėjo savo klubą, 

kuriame buvo daromi parapijos ir kitų dr- 
jų susirinkimai. „Susivienijimas“ 1908-17 
m., įsteigta kun. A. Grigaičio. Jai vadova
vo V. Barulis, J. Barzdaitis, P. Liudžius, V. 
Žemaitis, F. Vaitkevičius, J. Bačinskas (vi 
si jau mirę). „Vienybė“ 1921-37 m., jai įsta 
tus parašė kun. K.J. Matulaitis. Tai buvo 
savišalpos draugija, narių turėjusi per 300. 
„Šviesos Draugystė“ 1899-1902 m. Platino 
spaudą, ruošė paskaitas. „Lietuva“ — 1901 
-02 m. — kooperacinė draugija. Per porą 
gyvavimo metų buvo pastačiusi veikalą 
„Amerika Pirtyje“. Nariams išvažinėjus> 
baigė savo dięnas ir dr-ja. „Aušra“ 1907- 
10 m. Platino knygas ir laikraščius. „Kalė
dų Klubas", veikiąs nuo 1907 m.; tai buvo 
ir dar tebėra parapijiečių taupymo kasa. 
„Rūtos“ dr-ja, veikianti nuo 1910 m. iki II 
pasaul. karo. Ši dr-ja kolonijoje užima žy
mią vietą: pagyvina kultūrinį veikimą, ruo 
šia vaidinimus, koncertus, iškylas, lietuvių 
kalbos kursus,, paskaitas, pasilinksminimus 
ir kt. „Šv. Onos Dr-ja“, įsikūrusi 1915 m., 
tebeveikia ir šiandien, įkurta kun. K.J. Ma 
tulaičio. „Šv. Kazimiero Sporto Klubas“ 
1924-39 m.; jame visą laiką gyvai reiškėsi 
kolonijos jaunimas.

Kun. K. A. Matulaičio, MIC, pastangom 
1932 m. buvo sudaryta Londono Lietuvių 
Federacija, kaip visų Londono Lietuvių 
draugijų vienijantis organas ir derinantis 
pastangas. Pirmosios valdybos pirm, buvo 
J. Lingis, kasininkas P. Bulaitis ir J. Slez- 
nikas', rast. — A. Rudzevičius ir P. Kairys. 
1938 m. Glasgowe vyko Didž. Britanijos 
Lietuvių Seimas, kuriame dalyvavo 32 lon 
doniečiai. Ten Petras Bulaitis, londonietis, 
buvo išrinktas D. Britanijos Lietuvių Tary 
bos Pirmininku. Seimo proga Lietuvos Vy
riausybė Škotijos lietuvių veikėją P. Bance 
vičių apdovanojo Gedimino Ordinu.
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(E) Mirė skulptorius Bronius Pundžius, 
po sunkios ligos eidamas 53-sius metus. 
Buvo gimęs 1907 m. Mažeikių apskr. Meną 
studijavo Kauno Meno mokykloje ir Pary
žiaus Aukštoje taikomosios dailės mokyk
loje. Buvo vienas žymiausių Lietuvos 
skulptorių, kurio kūriniai jau prieš karą 
Lietuvoje buvo aukštai vertinami. 1944-50 
metais Pundžius dėstė Kauno Valst. taiko
mosios ir dekoratyvinės dailės institute, o 
nuo 1951 metų buvo Lietuvos Valst. dailės 
instituto Vilniuje profesorium. Sovietų vai 
džios užsakytos jo skulptūros ir paminklai 
buvo pastatyti ne tik Lietuvoje, bet ir ki
tuose sovietų valdomuose kraštuose. Kar
tu su skulptorium Mikėnu pastatė didžiulį 
„Pergalės“ paminklą Karaliaučiuje. Apie 
jo paskutinį gyvenimo laikotarpį sužino
mą, kad sunkiai sirgdamas gulėjo Maskvos 
ir Vilniaus ligoninėse.

(E) Vilniaus univ. biblioteka atgauna iš
vežtas knygas. „Žycie Warszawy“ balan
džio 6 d. vėl pateikė ilgesnį savo korespon
dento pranešimą iš Vilniaus; šį kartą ypa
tingai apie Vilniaus universitetą. Priminė, 
kad prie universiteto durų esanti lenta su 
įrašu: „čia mokėsi Adomas Mickevičius 
1815-19 metais“. Po sukilimų rusai daug 
Vilniaus universiteto bibliotekos knygų iš
vežę į Maskvą, Petrapilį, Kievą, Charkovą. 
Tos knygos dabar, esą, grąžinamos. Vil

Išvados
Trumpai neįmanoma apžvelgti visą Lon

dono lietuvių veikimą. Ar mus nestebina 
jų didelis pasiryžimas turėti nuosavą lie
tuvių bažnyčią! Ir ją pasistatė kruvinu pra 
kaitų, kada uždarbiai būdavo tokie menki. 
Lietuviškas Kristaus mokslo žodis, lietuviš 
kos giesmės, maldos, sakramentai stiprino 
juos ir skaidrino jų dvasią, švelnino gin
čus, ramino vaidus. Bažnyčia ir jų dvasios 
vadai jiems buvo spiritus movens — judi
nanti dvasia tautiškam - lietuviškam vei
kimui. Organizuodavo ekskursijas į Nepri
klausomąją Tėvynę Lietuvą, jos atstovai 
aplankydavo ir pačią koloniją. Buvo kilęs 
sumanymas įsteigti ir Londono Lietuvių 
Namus, kur galėtų veikti normali ir pilna 
lietuviška pradžios mokykla. 1933 m. Lon 
dono organizacijų Federacijos atstovai: P. 
Bulaitis, P. Kairys, A. Rudzevičius ir J. 
Sleznikas, padavė prašymą Lietuvos Užsie
nių Reikalų Ministerijai, prašydami Namų 
statybai 15.000 svarų paskolos be procen
tų, bet iš Ministerijos gautas neigiamas at
sakymas. Dėl to nemaža dalis jaunimo nu
tauto. Bet kolonija iš savo pusės darė ką 
galėjo, ir iš Londone gimusiųjų ir užaugu
siųjų tarpo turime nemaža puikių patrio
tų.

DBLS, 1957 m. minėdama savo 10 metų 
sukaktį, pagerbdama senuosius išeivius, iš 
jų tarpo vieną iš žymiausiųjų veikėjų — 
Petrą Bulaitį — pakėlė į savo garbės na
rius, o DBLS Londono I sk. į savo garbės 
narius pakėlė Šv. Onos dr-jos ilgametę pir>- 
mininkę Oną Liudžiuvienę, Senųjų išeivių 
kolonija kasmet po nemažą būrį iškeliauja 
į ■amžinybę, bet jų atlikti darbai, jų parody 
ta energija ir didelės pastangos, jų Tėvy
nės Lietuvos meilė tebūnie mums gyvas 
pavyzdys!

niaus universiteto biblioteka jau atgavusi 
25.000 tokių knygų. Senose, 17-jo amžiaus 
knygose esąs įspaustas lotynų kalba: „Bib- 
lioth. Academ. Vilnensis“. Bibliotekos pa
talpose esą sunku visas knygas sutalpinti. 
Lenkų mokslininkų susidomėjimas Vil
niaus universiteto biblioteka esąs didelis. 
Iš Lenkijos biblioteka gaunanti apie 60 pe 
riodinių leidinių (žinoma, ir iš kitų kraš
tų).

(E) Grįžtama į molio statybos laikus. 
Vilniaus radijas balandžio 17 d. pranešė iš 
Vilkaviškio rajono, kad „Pergalės“ ir Gižų 
kolchozų statybininkai „sukaupė didelį pa 
tyrimą“, statydami kiaulides ir karvides 
iš pigios vietinės medžiagos — molio. Sep
tynmečio plano numatymais iš molio ir ak
menų būsią pastatyti 23 stambūs ūkiniai 
pastatai. Ir kituose kolchozuose grįžtama 
prie senųjų laikų molio statybos.

(E) Keletas „repatriantų“ iš Pietų Ame
rikos balandžio viduryje grįžo į Lietuvą. Iš 
Argentinos sostinės Buenos Aires italų lai
vu pro Genują grįžo rokiškėnas Petras 
Greimus (iš Lietuvos išvykęs 1936 me
tais) ir kamajiškis Jonas Diržys su 10 me
tų sūnum. Sovietų laivu pro Rygą iš Bra
zilijos grįžo dusetiškis Alfonsas Braga, iš
gyvenęs svetur daugiau kaip 30 metų.

ROZA
------- KAZIMIERAS BARĖNAS

Naktis. Jau po dvylikės. Jurgis prieš ge
rą valandą nuėjo miegoti, o dabar kažkas 
tyliai pasibeldžia j namų duris, sukalba, 
garsiau pasibeldžia ir su mažomis pertrau
kėlėmis, va, beldžiasi ir beldžiasi. Tai jau 
kuriam nors girtuokliui bus pritrūkę nak
vynės ir dar ne vienam, nes. iš tiesų gir
džiu — kalbasi! Kai ateina šeštadienis sek 
madienis, tai ima ir atsibeldžia koks nors 
jau prisimerkęs ir dar būtinai apie vidu
naktį, ir tada klausykis, ką už tokį šneka 
gėrimas, o kalbėti, jaučiu, nori kiekvienas, 
kol jau užmiega.

Skubiai gesinu šviesą ir vėl uždegu ir 
nušokuoju į duris. Atsikels Jurgis, tai ir 
bars mane, kad taip ilgai vakaruoju ir ma 
no žiburys sutraukia girtuoklius. Girti, sa
ko jis,, neieškotų mūsų namų ir nelandžio
tų, sako, jei ne tas vėlyvas tavo žiburiavi
mas. Girti, sako, kaip peteliškės, veržiasi 
į šviesą, ir vakare anksti gesink žiburį, tai 
namuose bus švaru ir ramu. Aš šeštadienį 
ir sekmadienį anksti paprastai ir gesinu, 
ir kelias savaites iš tiesų buvo ramu. Gir
tuokliai kažkur, matyt, kitur buvo susira
dę žiburį. O šiąnakt užsiskaičiau, tai ir at- 
svyravo peteliškės. Ne, nenuėjo, nes gir
džiu — murma. Neįleisi, tai ims dar smar
kiau trankyti duris, tada atsikels Jurgis, 

"ir- iki ryto prazaunysim, iki pietų pramie
gosim, ir už girtuoklių galvos bus po sek
madienio. Aš pats vienas susitvarkysiu.

Uždegu koridoriuj šviesą ir atrakinu 
duris.

— Marmalis! — sakau ir labiau prave
riu duris, nes jis ant rankų laiko savo ma
žąjį berniuką, o mergaitė įsikibusi į švarko 
kraštą. — Tai užeikit, užeiki^ tik tyliai. 

Tai Marmalienė vėl išvijo tave, šįkart su 
visais vaikais? Prakišai ant šunų lenkty
nių visą atlyginimą, ką?

— Aš, tur būt, užmušiau, — sako jis jau 
virtuvėje ir atsigrįžta.

— Ką tu, Mykol, užmušei? — pašiurps- 
tu aš ir skubu uždaryti virtuvės duris, nes 
mergaitė ima verkšlenti ir prikels Jurgį.

— Shut up! — surinka jis ant mergaitės.
— You, silly thing, — pasimuisto mer

gaitė ir alkūne stumteli tėvą. — Ta gyva
tė Marmalienė, rodos, užmušiau... — sako 
Marmalis ir sunkiai sėdasi, ir iš pavargu
sio jo veido nespėtum, ar tas žmogus už
gėręs, ar rūpesčio iškankintas, išsekintas, 
pavargęs. i

— Dėl šunų? — sakau.
— Ne dėl šunų, — nukerta jis mane ir 

nepatenkintas mosteli atgal ranka, tartum 
tokios šunų istorijos nebūtų nė buvę, nors 
prieš kelias savaites jis, va, sėdėjo čia pat 
ir keikė savo žmoną ir save, kad susigundė 
ant šunų lenktynių ir dvi savaites prakišo 
po aštuonis svarus, namo parnešė tik po 
porą, ir Roza tada išvijo jį iš namų.—Vai 
kata ta, paskutinė valkata... Užmušti'tai 
ją reikia, bet mane pakars... Kur tie vai
kai eis? Tegu mane pakaria o kas tuos 
vaikus žiūrės?

Aš matau, kad jis ranka nuolat brūkšte
li rasotą kaktą, ir man pačiam truputį dre 
ba pakinklis. Bėga žmogus, o kur nubėgs? 
Bus tuoj ant kulnų policija, jei užmušė. 
Aš jaučiu, kad ir man rasoja kakta.

— Ar tu pasiutęs, Marmali! — sakau.
— Kodėl pasiutęs? — sako jis. — Ati- 

trankiau bobai kaulus, ir tiek.
— O gal, sakai, užmušei.
— Gal ir neužmušiau. Subėgo uošviai, 

gerti, gyvatė, prašė...
Abu mes tylim. Jo berniūkštis užmiega 

ant rankų, ir aš rodau jam kad guldytų 
tan minkštasuolin. Suknerkia dar mergai
tė, bet ir ta patogiai ir minkštai įsisėda, 
nusišypso dėl to patogumo ir truputį pasi
sūpuoja. Berniūkštis pramerkia akis, tai 
tėvas pasilenkia ties -juo, mirkteli, nusi
šypso ir apkamšo apsiaustėliu, jau užsimer 
kusį vaikiūkštį pabučiuoja ir pirštų galais 
grįžta prie stalo.

— Oi, kad tu būtum girdėjęs, kas ten 

buvo per raudojimas, Gediminai, kas per 
gailus raudojimas...— ir jis abiem rankom 
susiima galvą. — Aš dar ir dabar girdžiu 
ausyse tą raudojimą... Baisesnio nesu gir
dėjęs... — ir jis smarkiai suspaudžia ran
kom savo galvą, supurto ją ir alkūnėm su- 
beldžia į stalą. — Girdėjau sužeistųjų vai
tojimą, baisų, girdėjau...

— Girdėjai, o dabar vis dėlto pats su
mušei, kad vėl išgirstum! — prikišu jam, 
leisdamas arbatinukan vandenį, nes-vis 
tiek tam mušeikai reikia duoti arbatos: sė
di apdžiūvusiom lūpom, o išgers, tai tada 
aprims ir galės nusnausti.

Jis truputį pakelia galvą ir mėgina nu 
sijuokti.

— Ha! Ką, tu manai, kad raudojo ta pra 
keiktoji Roza?

Jis vėl suspaudžia savo smilkinius ir ties 
stalu nuknerpia galvą. Aš uždegu dujas ir 
pastatau arbatinuką su vandeniu, tegu šy
la ir verda, bet su kiekvienu savo klibykšt 
atsigrįžtu vis į Marmalį. Kas ten dabar 
taip raudojo, kas jau dabar ten šitaip bai
siai? Marmalis papurto galvą.

— Tu nepažįsti, kas raudojo, — sako jis.
— Tokia moteriškaitė raudojo, ir vis per 
Rozą, kad ji galą gautų! Gailiuos, kad ne
atėjo į galvą sugriebti kokį sunkų daiktą,
— kumščiu jis dunksteli į stalą, —r Būčiau 
pabaigęs ant visados...

— Būtų muiliną virvę užnėrę tau ant 
kaklo! — primenu jam.

— Tegu būtų ir užnėrę! Gyvenimo nėgai 
la, tik tų vaikų...

Arbatai vanduo jau verda. Aš šokuoju, 
pilstau, Marmalį vaišinu ir pats geriu. Pa
mažu jis aprimsta ir ima pasakoti apie sa
vo Rozą. Aš ją magiau: tokia nedidelė pla- 
čiūkė, ir eina, lyg žąsis, ištempusi nekokią 
krūtinę ir vis nelanksčiom kojom, vis tru
putį gal per daug išmetamom priekin. Dėl 
tų kojų tai gal ir klystu, nes kai eina, tai 
vis paskubom tai taip ir atrodo, lyg dide
lė lėlė, kuri nugaroj turi spyruoklę ir 
vaikščioja lyg prisukta ir neturi jokio 
lankstumo. Bet tikras dalykas, kad dažosi 
plaukus, nes du,' ne, tris kartus mačiau, 
vis vienplaukę ir vis kitokiais plaukais. 
Pirmąjį kartą, rodos, buvo pilkšvai žilsvi, 
kaip ožkos, su pluoštais gelsvų. Kitą kartą 

sutikau ją su Marmaliu, tokie geltoni plau 
kai, sakau, tas jau nuo savo bobos gaus pa 
galio, nes, sakau,, ar tik ne su anos seserim 
stovi eilutėje prie kino. Man rodos, kad ir 
dar kartą mačiau ir, rodos, vėl apyžilę.

Man anąkart Marmalis juodino tą savo 
Rozą, kai sėdėjo, va, mūsų virtuvėje ir gė
rė arbatą, išvytas iš namų už prasilošimą 
šunų lenktynėse. Girdi, šiokia, girdi, tokia, 
girdi, jauną vyrą pamatys, tai ir prilimpa, 
kaip erkė, ir dėl to jie buvo jau mušęsi, ir 
Marmalis už ją apskaldė dar ir savo drau 
gą Česiuką. Supykęs žmogus dažniausia ne 
teisingas, ir Marmalio pasakojimas anuo
met man atrodė perdėtas. Vieną akį pri
merkęs tada klausiaus ir sakiau sau: tu, 
Marmaliuk, ar tik ne pats buvai prilipęs 
prie tos šviesiaplaukės, gink,, Dieve, jeigu 
kartais tavo ta moteris nesidažo. Tai ir da 
bar dingtelėjo širdin tas raudojimas. Kas 
raudojo? Ar ta šviesiaplaukė, su kuria Mar 
malis stovėjo prie kino? Jau ne kitaip, 
kaip šeimos peštynės.

Kai Marmalis truputį per ilgai nusipa- 
sakoja, aš nebeišlaikau.

— Girdėjau, jau girdėjau, — sakau. — 
Anąkart pasakojai. Kai su tais šunim išėjo 
nesusipratimas, tada jau sakei.

— Ak, šitaip? O kad tokia mergaitė bu
vo mūsų fabrike, tai, tur būt, dar nesakiau.

Aš papurtau galvą.
— Ne, — sakau, — ne.
— Nedidelė mergaitė?
— Ne, — sakau, — ne.
•— Dvejis metus dirbo, babinas dėliojo, 

tyli tokia, kaip avinėlis, ir juoda, kaip či
gonėlė. Ar apie tą dar nesakiau?

— Mykoliuk, — sakau, — ne, nesakei.
— Dvejis metus niekas jos nematė, dir

bo sau mergaitė, o dabar, va, neseniai žiū 
riu — mano Roza apsikabinus ją per pe
čius ir eina. Roza, matai, globos, Roza, ge
gutė, matai, ta pilkoji! Jau aš tada sakiau, 
kad čia gera nebus. Eina, matai, apsikabi
nusi mergaitę. Tfu! Savo vaikau va, yra, 
bet ji — ne. Tai vieną dieną matau — ma
no Roza bėga keltan, o kol aš pasivijau — 
nuvažiavo mano Roza. Aš tik babiną nu
tvėriau, taukšt, taukšt, taukšt, kad imsiu 
duoti į geležines duris. Užkyla keltas, Ro

za iškiša pro duris galvą, raudona visa, ir 
šaukia man:

— Are you crazy knocking like that?
— O ko tau čia reikia? — sakau.
Tada ji labiau praveria duris ir rodo 

man:
— Look, they fell in love, — rodo ir dre 

ba iš pasitenkinimo, o tas buliukas kelti
ninkas, Kenetas Kirkas, laiko apkabinęs 
mergaitę tą Lilę ir žiūri į mus. Aš nusi
spjoviau tada ir nuėjau, bet vis dar plakan 
čia širdim, nes kai anksčiau kelte buvo tas 
Tomis, tai turėdavau Rozą gaudyte gaudy
ti. Apsidairys, gyvatė ta, ar aš nematau, ir 
jau ji bėga. Tada tam Tomiui sakiau:

— įsidėk stipresnius dantis, nes tie neat 
laikys.

— Man tavo bobos nereikia, — sakė jis. 
— Aš jos nenoriu. Aš dar jaunas.

Man rodos,, dėl Rozos lindimo tas Tomis 
greit atsakė darbą ir išėjo. Ne, jei, sakau, 
su šituo pradės bandelius, tai, sakau, jau 
tas Kenetas eis ano keliu. Aš tik būčiau 
pas bosą, ir tegu nelenda ,o dabar, matai: 
fell in love, fell in love...

Kenetukas tas nuo to karto, mačiau, bė
giodavo jau paskui tą mergaitę, arbatą neš 
davo, bandeles pirkdavo, ir Roza turėjo ko 
zerį prieš mane.

— Jau koks tu kvailas, — sakydavo, — 
tai matyti iš to įbėgimo keltan. You, silly 
thing. Tu toks pavydus, kad su žmogum 
neduodi pakalbėti. Keltą daužo, nes žmo
ną pamatė!

— Go away, Roza, go away, — sakau aš 
jai, nes tą kartą gal pavydas ir buvo apa
kinęs. — O pas Tomį ar nebėgai? Kas kel
tan lakstė? — sakau. — Tu ar aš? Kas su 
tuo Tomiu ten seiliojosi?

O ji: kvailas! Kvailas matai, kad bobai 
neleidau jodytis. Pasakyk tu, Gediminai, 
kur čia ta mano kvailybė? Čia taip priim
ta, aš žinau, čia taip priimta. Gal ir nepri
imta, bet tokių dalykų dažniau būna, bet 
aš vis dar noriu taip gyventi, lyg tas iš kai 
mo. Man vis rodos, jei žmonės visiškai pa
sileis, lyg apivarai, tai kas bus? Baisu 
bus... Bet, matai, ir Roza, gyvatė, gudri, oi 
gudri! Gudri, kaip lapė. Oi, gudri. Su tuo 
Kenetu gaudžiau ją kelis mėnesius, bet ne

(Tąsa 4 psl.)
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Tokią knyga išleistume Vakaruose
Pastabos ryšium su Pasternako romanu

Tik neseniai perskaičiau Boriso Paster
nako romaną „Daktaras Živago“, už kurį 
autorius pernai laimėjo Nobelio premiją, 
bet vėliau, partinio ir valdinio teroro pasė
koje, premijos turėjo atsisakyti.

Neturiu tikslo šioje vietoje rašyti roma
no kritikos. Pasitenkinsiu pastaba, kad, ma 
no nuomone, romano literatūrinė vertė var 
gu ar prašoka vidurki. Bet noriu atkreipti 
dėmesį i kelias romane pastebėtas vietas.

Buvau įvairiuose leidiniuose skaitęs re
cenzijas apie romaną, bet niekur nema
čiau, kad kas iš kritikų būtų bent kiek stab 
telėjęš ties sovietinių koncentracinių sto
vyklų aprašymu. Tiesa, Pasternako romane 
gyvenimas stovyklose įterptas tiktai epizo
diškai, ši pragarą išgyvenusių žmonių pa
sakojimų pavidalu. Bet ir tai, kas romane 
pasakyta, išryškina vieną klaikiausių sovie 
tinės tikrovės apraiškų.

Štai ką pasakoja vienas koncentracijos 
stovyklų liudininkas (versta iš vokiško 
teksto): „Ilgai mes nežinojome, kad kilo 
karas. Tatai nuo mūsų buvo slepiama. Bet 
vieną dieną buvo pranešta, kad kas savo 
noru eis su kalinių daliniu i frontą ir nuola 
tinėje kovoje išlaikys bandymą, tas atgau- 
siąs laisvę. O vėliau — vienas puolimas po 
kito, kilometrinės elektrinės spygliuotos vie 
los, minos, minosvaidžiai, patrankų grana
tos, mėnesis po mėnesio nepaliaujama pat 
rankų ugnis. Ne veltui mus vadino mirties 
būriais. Mes buvome išskinti iki. paskuti
nio vyro. Kaip aš atsilaikiau? Kaip aš li
kau gyvas? Ir vis delta, tu tai turi žinoti, 
šis kruvinas pragaras buvo rojus, palygi
nus su koncentracijos stovyklos baisenybė
mis“...

Jėga įsibrovusi į Lietuvą, Maskva šias 
baisenybes įvedė ir mūsų tėvynėje. Žiau
riausios deportacijos amžiams pasiliks mū 
tų tautos atmintyje. Jos šimtmečiams iška 
sė neperžengiamą griovį tarp lietuvių ir ru 
šų tautų. Nuo koncentracijos stovyklų prisi 
kentėjo ir pati rusų tauta, bet tai nė kiek 
neatpalaiduoja Maskvos nuo atsakomybės 
už šias stovyklas, kaip okupacijos ir žmo
nių naikinimo sistemos.

J. Paleckis, pereitą vasarą lankydamasis 
Pietų Amerikoje, nevykusiai bandė teisinti 
deportacijas ir jas vaizdavo net kaip huma 
nišką politinės kovos priemonę. Tokie bai 
šiųjų deportacijų teisinimo bandymai dar 
kartą pirštu prikišamai parodė, kad da
bartiniai Lietuvos valdovai tėra bolševikiš 
kai nuspalvinto rusiškojo imperializmo 
įrankiai ir neatstovauja lietuvių tautos!

Bet grįžkime prie Pasternako romano. 
Autorius išdrįso, nors ir prabėgomis, paly
tėti tokią skaudžią temą, kaip sovietinės 
koncentracijos stovyklos. Jis už tai nuken
tėjo, bet užtat įeis į istoriją kaip išsilaisvi
nimo iš sovietinės priespaudos šauklys. Pie 
tųslavas Džilas paskelbė veikalą apie komu 
nistinę žmogaus eksploataciją, nors iš anks 
to žinojo, kad už tai pateks į kalėjimą, kas 
ir atsitiko.

Mes, dėl maskvinės okupacijos pasidarę 
emigrantais, galime užtikrintų kad tikrai 
išleisime Lietuvoje pasilikusio rašytojo vei 

kalą, jeigu pasirodytų, kad dėl okupacijos 
sąlygų jis negali išvysti dienos šviesos Vii 
niuje. Ir Pasternako romanas buvo išspaus 
dintas ne cenzūros slopinamoje Sdvletijoje, 
o laisvajame pasaulyje.

Tas pats Pasternakas palietė, šalia depot 
tacijų, partizanų ir kitokių sovietinio gyve 
nimo temų, dar ir kolektyvizacijos proble 
mą. Mes pabraukėme romane tokią vietą: 
„Aš manau, kad kolektyvizacija buvo ne
teisinga, nenusisekusi priemonėj bet nebu
vo kaip klaidų prisiimti. Norint nepasiseki
mą paslėpti, reikėjo visomis bauginimo 
priemonėmis žmogų atpratinti nuo galvoji 
mo ir sprendimo ir jį versti matyti daly
kus, kurių visai nebuvo ir kurie prieštara 
vo tikrovei. Iš čia gimė pavyzdžio neturįs 
politinis žiaurumas, paskelbimas konstitu
cijos, kuri niekada nebuvo įgyvendinta, 
įvedimas rinkimų, kurie betgi nebuvo pa
remti rinkimų principu“.

Taip pat lietuvių tauta laukia iš savo ra
šytojų veikalų, kurie vaizduotų tikrovę, be 
melo ir be pataikavimo okupantui.

A. Gerutis
Berne, Šveicarijoje.

KNYGA APIE MODERNŲJĮ KARĄ
Šių metų pradžioje anglų knygynuose pa 

sirodė kiek sensacingu pavadinimu knyga: 
„Trečiasis pasaulinis karas“ (The Third 
World War, by Harry Welton, Pall Mall 
Press). Jei kas pirktų knygą, tikėdamas 
ten rasti sensacijų, tai apsiriks, nes knygos 
turinys yra tik šiurkšti tikrovė.

„Šita knyga yra skiriama kiekvienam, no 
rinčiam matyti, kas aplink jį įvyksta“, vi
sai teisingai pastebi leidėjai knygos aplan
ke, o autorius knygos pradžioje šitaip api
būdina nagrinėjamąjį dalyką: „Kiekvienoje 
apgyventoje pasaulio dalyje komunizmo ir 
demokratijų pajėgos yra susikibusios kovo 
je. Šioje kovoje nėra neutralių kraštų, tik 
nekuriuose kraštuose komunizmas yra įsi
kasęs stipriai, o kituose, kaip Jungtinėse 
Amerikos valstybės ar D. Britanija, jos >ka 
ralija, laisvi žmonės didelėmis pajėgomis 
atlaiko savo pozicijas. Bet dar yra „niekie
no žemė“ — svyruojančios tautos, kuriose 
per ateinančius kelis dešimtmečius įsigalė 
jimas vienos ar antros pusės nuspręs žmo
nijos likimą šimtmečiams. Berlyno bloka
da, Korėja, Viduriniųjų Rytų patyrimai ne 
abejotinai rodo, kad Sovietų strategija 
ginkluoto konflikto globaline plotme nenu
mato. Tam nėra nė racionalaus pagrindo. 
Sovietų valdovai yra realistai, jie žino, kad 
Trečiasis Pasaulinis Karas jau vyksta ir 
jie tikisi jį laimėti. Ši didžioji kova dėl pir 
menybės kovojama ne sputnikų erdvėse, 
bet ekonominių sistemų žemėje“.

Knygoje nagrinėjama toj kovoj sovietų 
taktika. Ji reiškiasi trimis glaudžiai sude
rintomis kryptimis: žvejojimas svyruojan 
čių tautų į savo orbitą, pastangos dumpin 
go pagalba išstumti vakariečius iš pasauli 
nės rinkos ir penktosios kolonos pagalba 
griauti ar bent trukdyti vakariečių gamy
bą.

M. Prutenis

EUROPOS LIETUVIS

CoOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

MOTERŲ ..... M
kampelis

Veda Y. Grinkevičiūtė -

SVEIKATA YRA GROŽIS

Schopenhauer yra pasakęs, kad devynių 
dešimtadalių mūsų laimės pagrindą sudaro 
sveikata. Ir tai teisinga: jeigu žmogus ne- 
sveikuoja, kas nors jam skauda, tai niekas 
nemiela, niekas .jo nedžiugina, nors jis ir 
milijonus turėtų, žinomas med. daktaras 
H. Buerger žmonijos gerovei pasiūlė 12 
punktų.programai, kaip geriausiai išlaikyti 
savo sveikatą ir kaip sustiprinti savo jėgas 
ir atsparumą. Tie punktai štai kokie:

1. Prižiūrėk savo odą. Kas rytą daryk 
sausu šepečių masažą širdies link — tai pa 
lengvina širdies darbą. Dusyk savaitėje 
įtrink visą kūno odą natūralia alyva, neuž
miršk ir kojų. į

2. Prakaitavimas 'išvalo kūną ir apsaugo 
nuo įvairių ligų. Todėl kartą savaitėje eik 
karšton vonion, pamažu, per 20 minučių, 
vis papildyk karštu vandeniu. Vonioje še
pečiu masažuok kūną, visuomet širdies 
link. Po vonios įsiVyniok į rankšluostį, pas 
kui drungnu vandeniu lengvai nusiprausk 
ir po to pagulėk bent 45 minutes.

3. Išmok, kvėpuoti. Gilus ritmiškas kvė
pavimas padeda smegenims, sustiprina šir 
d] ir kraujo, apytaką. Jei turi sveikus plau 
čiūs, jei oras švarus, eidama pasivaikščioti 
daryk' taip: pirmiau iškvėpk orą, paskui 7 
žingsnius įkvėpk, 3 žingsnius sulaikyk kvė
pavimą. Taip daryk 10-15 kartų. Kai įpra
si, tai įkvėpk jau iki 10 žingsnių, o sulai
kyki vapą-.kas 5 žingsnius. Tiktai visuo
met reikia Saugotis neperdėti, kad nenuvar 
ginus savęs. Taip pat sveika plaukti, vaikš 
čioti, į kalnus lipti, dainuoti ir švilpti, vis
kas tai padidina mūsų kvėpavimo pajėgu
mą.

4. Judėjimas yra viskas. Sportuok, kur 
tik gali, ir praktikuok bet kurią sporto rū
šį, kuri nėra per sunki.

5. Gerai sukramtyta jau—pusiau suvirš
kinta. Valyk dantis kasdien rytą ir vakare. 
Prieš pietus gerai būtų šiek tiek pailsėti, 
tai daug reikšmingiau ir naudingiau, negu 
poilsis po pietų. Visi raumenys turi atsileis 
ti, liežuvis padedamas ramiai, apie nieką 
negalvojama, ypač apie nieką, kas bloga. 
Žiūrėti, kad virškinimas visuomet būtų 
tvarkoje.

6. Maistas turi būti vaistai. Tinkamas 
maistas yra labai svarbus dalykas. Valgiuo 
se turi būti tam tikra pusiausvyra. Svarbu 
žiūrėti, kiek sunaudotina vaisių, salotų, dar 
žovių>, pieno, varškės ir kiek mėsos riebalų, 
sūrio, cukraus, duonos, sausainių. Šeiminin 
kė turi žinoti, kad daugumą produktų ver
dami netenka vitaminų ir kitų žmogui nau
dingų dalių. Maistas, tušintas su alyva ar 
sviestu, išlaiko daugumą savo naudingų 
dalių.
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simpatiją, pasisveikinti. Bet ne visur-taip 
yra. Pvz., Japonijoje ar Kinijoje į bučkį žiū 
rimą su pasibiaurėjimu. Polinezijos gyven
tojai ir Pietų Amerikos indėnai taip pat 
nieko nenori žinoti apie bučkį: jie trinasi 
nosim. Žmonių papročiai yra labai skir-' 
tingi.

Bučkio vertinimas ir naudojimas taip 
pat ne visuomet buvo toks pat. Dabar ofi
cialių priėmimų metu retą! kur bučiuoja
masi, gal tik bučiavimus! parodoma pagar
ba tarp aukštųjų valdininkų ar generolų. 
Anksčiau — viduramžiais — buvo visai ki
taip. Tada naujai atvykusieji būdavo svei
kinami dviem bučkiais, taip pat bučluoda- 
vosi šokių partneriai. Kartais būdavo net 
per daug bučiuojamasi, ir karališkuose dva 
tuose tai sukeldavo pasipiktinimą. 1500 ir 
1600 metais viešas bučkis, buvo labai priim 
tinas, žmonės žiūrėjo į jį, kaip į paprastą 
dalyką. Bet 1300 metais tai kai kur buvo 
kritikuojama ir reikalaujama moteris vie
šai nebučiuoti, nes tai gadina jų reputaciją. 
Lichtenšteine buvo tada išleista knyga, 
kaip turi laikytis padorios moterys. Tarp 
kitko, ten buvo reikalaujama, kad moteris 
neturėtų pirmoji sveikinti vyrą bučkiu, 
kad ji rengtųsi kaip vienuolė, nebučiuotų 
savo svečių ir nedalyvautų baliuose, kurie 
rengiami ne namie. Taip laikydamasi ji 
išsaugosianti savo gerą vardą.

Dar anksčiau, apie 1300 metus, viešas 
bučkis buvo priimtinas ir laikomas mote
rystės ženklu. Po vestuvinių ceremonijų 
žmona turėdavo viešai pabučiuoti savo vy
rą. Bet ne visur taip buvo priimtina. Se
nojoje Romoje vienu laiku net nekaltas buč 
kis buvo smerkiamas. Ten., pvz., vienas 
senatorius dukters akivaizdoje pabučiavo 
savo žmoną ir už tai buvo patrauktas at
sakomybėn, kaip už nemoralų elgesį.

Pamažu bučkis išnyko iš viešojo gyveni
mo, tik Austrijoje liko gražus paprotys bu
čiuoti ponioms ranką. Pirmiau tai buvo tik 
karaliaus dvare žinomas paslaugumo ženk
las, bet vėliau jis išvirto į paprastą sveiki- 
nimosi formą. Amerika visuomet žiūrėjo į 
rankos bučiavimą,, kaip į svetimą ir per 
švelnų dalyką.

Mūsų laikais bučkis nebevaidina jau to
kio vaidmens viešajame gyvenime, bet jo 
vaidmuo yra padidėjęs įsimylėjusiems. 
Nors mūsų jaunuomenė ir stengiasi rodyti, 
kad bučkis ne daug ką reiškia, bet vis tiek 
be jo neišsiversi. Jauna mergaitė gali labai 
vertinti ir gerbti savo draugą, bet tik buč
kis parodys jai aiškiai, ar ji tikrai galės my 
lėti jį. Kada vaikas verkia, kada , j am kas 
nors skauda, tik motinos bučkis gali jį nu
raminti ir palengvinti skausmus. Vyras, iš 
eidamas iš ryto į darbą, niekuomet neturi 
užmiršti pabučiuoti savo žmoną, nes tai 
duos jai nuolatinį meilės patvirtinimą, 
duos jėgų ir noro rūpintis visa jo namų ruo 
ša. O jam tas bučkis parodys, kad jis ne 
vienas šiame pasaulyje, kad dar yra jam 
čia artimas žmogus. Be to, reikia pagalvo
ti, kad gal tai bus ir paskutinis bučkis, nes 
šiame technikos amžiuje dažnai atsitinka > 
visokių nelaimių. Išeidamas iš namų, neži
nai, ar dar grįši.

Nereikia piktnaudoti bučkio, tuo nužemi 
nant jį į niekuo nereikšmingą mostą, bet--------_
kur tinka ir reikia — nėra ko gailėtis per 
bučkį parodyti savo meilę, simpatiją ar už 
uojautą. V.F.

7. Natūralus maistas turi pirmenybę 
prieš .kultūrinį“ arba pramoninį maistą. 
Valgyk kasdien, juo daugiau, sveiko natūra 
lauš maistai, t.y. daug vaisių, salotų, daržo
vių, pieno, bulvių ir varškės. Valgyk jų kas 
dien, jei gali, 5 sykius daugiau, negu viso 
kito maisto.

8. Pavasaris ir ruduo yra kritiškas lai
kas. Todėl tuo metu patariama daryti taip: 
3 savaites gerti specialią kraujui valyti ar
batą. Gera būtų taip pat kas' 2 metai, bet 
tik su daktaro nurodymu atlikti viso kūno 
valymą.

9. Miegas yra pirmoji ir geriausia prie
monė nervams. Miegas reiškia ne tik pilną 
ramybę, bet ir „vidujinį darbą“, nes mie
gančiame žmoguje vyskta bazių ir rūkščių 
keitimasis. Eik anksti miegoti ir kelkis taip 
pat anksti. Sveikai miegoti reiškia gulėti 
gana kietoj lovoj prie atdaro lango.

10. Aplinkos veikimas žmogui. Drabužiai 
turi būti sveiki, lengvi, patogūs, šilti ir gra 
žūs, spalvoti, bet drabužiai tokie, kuriuose 
neprakaituojama. Batai žemom kulnim, jie 
neturi spausti kojos.

Namai turi būti jaukūs, nes juose žmo
gus turi rasti poilsį ir ramybę. Spalva na
muose reiškia šviesą, o šviesa yra gyveni
mas. Jeigu tu nori užmiršti savo pilką kas
dieninį darbą ar sunkumus, tai tegul tavo 
namai blizgės ir švies maloniomis spalvo
mis.

Pats žmogus yra svarbiausias dalykas. 
Jau vienas žodis, mostas gali šiaip ar ki
taip paveikti jį. Todėl niekada neužmiršk 
būti, stengtis būti ir likti ŽMOGUM.

11. Susikaupimas. Neužmiršk savo mora
linių jėgų, stiprink savo atmintį. Kas tik 
ilsisi, tas rūdija. Pasivaikščiojimo metu ar 
laisvalaikiu šį tą pakartok, prisimink su vi 
som smulkmenom šiuos ar kitus įvykius. 
Taip darant stiprinama atmintis, neleidžia
ma jai „rūdyti“.

12. Saugojimasis geriau negu gydymasis.
Patartina nors kartą per metus prašyti dak 
tarą ir dantų gydytoją patikrinti visą šei
mą. Toks patikrinimas apsaugos nuo netikė 
tumų ir ligų. Kaip lengvai ir gerai žmonės 
galėtų gyventi, jei jie visi būtų sveiki. Svei 
kata yra didžiausias turtas, ir reikia visuo 
met stengtis išlaikyti ją. V. F.

BUČKIS .
Mums atrodo, kad bučiuotis yra savaime 

suprantama, kai nori parodyti savo meilę,

pagavau. Jau bėga ji keltan, tai aš nužiū
rėsiu, šmaukšt kitan aukštan ir stoviu, žiū
riu, išlįs, sakau, ten. Nepasisekė. Atidaro 
duris,, Roza yra, bet ir ta mažiukė Lilė yra, 
man jau nosis, aš neturiu, ką sakyti. Būda 
vo, neįprastoj vietoj ieškau pintinės, klau
sinėju, ar nebuvo pasimaišęs bosas, ir tik 
vogčiom seku keltą. O vieną ir vienintelį 
kartą nežinojau, kur dingti, maniau, kad 
nusigraušiu nagus iš to pasiutimo. Matau 
— Roza nuskuba į keltą, aš dairaus ar yra 
Lilė. Pro vienas mašinas pasistiebęs laks
tau akimis po visą verpimo salę, pro kitas, 
o Lilės, rodos, nėr. Pabuvęs žiūriu — Lilė 
yra, dėlioja babinas, o kai nubėgau pačion 
apačion, tai Kenetas, žinai, atidarė keltą, 
tai Rozos jau nėr. Tada aš graužiau sau na 
gus, o ji išsigynė. Nebuvau, sako, laiptais 
nulipau rūkyti, sako, mergaitės, sako, 
matė.

Tą biaurų įtarimą nešiojaus šičia, širdy, 
gal apie tris savaites. Glamžėsi su Kenetu, 
kalbos nėra. Glamžėsi gal ir ne tą vieną 
kartą, bet... aš nepagavau.

Truputį lengviau atsidusau, kai Roza ne 
seniai parėjo vieną vakarą ir sako man:

— Kenetas vedasi!
Aš pažiūrėjau į ją. Iš to sukto veido ne

suprasi, ar ji stebisi, ar džiaugiasi.
— Tegu vedasi, — sakau.
— O ar žinai, ką vedasi?
— Aišku, kad ne tave, — sakau.
Nežinau, ar ji tuomet jau turėjo tą savo 

sumanymą. Gal ir turėjo, gal mano tas at
sikirtimas bus sulaikęs ją, todėl tik ryto
jaus vakare prisiminė ir pradėjo jau sta
čiai nuo Keneto.

— Maikeliuk, — sako ji ir apsikabina 
mane, — aš žinau, tu Keneto nemėgsti, bet 
Lilė mano draugė...

Tu supranti, kokia gali būti draugystė 
tarp vaiko ir suaugusios moters (Roza, bro 
liuk; jau keturiasdešimt vienerių metų!)? 
Tai kai ji pasakė apie tą draugystę, aš ne
norom suprunkščiau. Tada ji tarė:

— Tu gali juoktis, o man ta mergaitė pa 
tinka, ir aš noriu, kad mes suruoštume jai 
savo namuose vestuvės.

— Dar ką sugalvosi! — pasišiaušiau aš.
Vis dėlto ji laimėjo. Glostė ir užglostė 

mane. Atžagarias traukiausi nuo tos min
dės, kad mano nąmuose valgys ir gers pri< 

mano stalo svetima pora ir ypač dar tas 
Kenetas, į kurį aš negaliu žiūrėti—į tą jo 
prakeiktą šypseną (matai, didesnis jaučia
si). O vakar, va, susirinko į mūsų namus, 
nes tie namai iš tiesų tai ne mano, aš dėl 
to, matyt, pakankamai nepasipriešinau, 
nes tie namai ne mano. Kad taip turėčiau 
savo namus, kaip, va, tavo Jurgis, būčiau 
neįsileidęs nei to Keneto, nei tos Lilės, nė 
vieno. Kai ne mano namai, tai susirinko, 
ir ant stalo leidau pastatyti porą butelių 
viskės, ir valgyti buvo, ir vakare aš jau 
pradėjau gailėtis, kad čia atžagarias trau
kiausiu nuo tų vaišių. Kai Roza prikalbinė 
jo mane, tai sakė, kad Kenetas našlaitis ne 
turi artimo žmogaus, ir mano atžagarumas 
aplūžo, kai visi susėdo už stalo, ir pradėjo 
valgyti ir gerti ir kalbėtis. Tada ir aš pajų 
tau savo našlaitiškumą, ir kai tie du bute
liai viskės buvo išgerti, aš atsikėliau nuo 
stalo ir tariau Rozai, kuri dabar visa gerk
le juokėsi dėl kiekvienos smulkmenos:

— Bėgu atnešti trečią butelį.
— Tu? —sako ji.
— Aš, — sakau ir pirmą kartą tą vakarą 

nusišypsojau, nes man pasidarė gera.
Naujasis butelys nebėjo jau taip greit. 

Seniai būry garsiai šnekučiavosi ir rūkė, 
jaunesnieji salionėly šoko ir juokėsi links
mi. Kai paskutinį kartą žvilgterėjau pro 
duris į salionėlį, Roza šoko su Kenetu, o 
šio Lilę buvo apspitusios senės. Man jau 
tuomet dygtelėjo į širdį, būčiau laukęs šo
kio pabaigos, bet Lilės pusbrolis Martynas 
užsigulė man-ant peties, iš pradžių žiūrė
jo į šokančiuosius, o kai nusibodo, tai ėmė 
mane klausinėti apie Lietuvos orą, apie žie 
mas ir vasaras, ir mes abu tuoj atsidūrėme 
valgomajame ir dar išsiraginome po stik
liuką. Kai su tuo Martynu kalbėjomės apie 
lošimą šunų ir arklių lenktynėse, aš pro 
visą namų triukšmą išgirdau lyg ir miega
mojo durų terkštelėjimą. Sakau sau: gal 
Roza nuėjo pasižiūrėti, ar vaikai miega. 
Uošviai be pabaigos tai neis gulti, tai aiš
ku, nes jie ir šiaip labai vėlyvi (kai mes 
sugulam, tai jie dar sėda užvalgyti). Tas 
durų virstelėjimas man išėjo jau ir iš gal
vos, kai dar kartą pagalvojau, kad Roza 
užėjo pas vaikus. Martynas klausia mane, 
po kiek aš kas savaitę lošiu šunų ienkty- 

jnėsę. Tadą ąš pasikasiau pakaušį, BCS, ro

dos, jis žinojau mūsų šeimos istorijas, ir 
neatsakęs atsikėliau ir nuskubėjau į salio
nėlį, nes man dar kartą dygtelėjo, kad Ro
za gal nuėjo ir atsigulė. Būtų nors kartą 
užbėgusi! O moterų balsai ten tebeklega. 
Tarpais pasigirsta ir storesnis vyriškas. Sa 
Uonėlio tarpdury bėgioju akimis. Kur Ro
za? Mane pamatė uošvė ir atpluošia artyn 
į duris.

— Kur Roza? — sakau.
— Aš tave norėjau klausti, — sako ji ir 

dairosi ir ieško išsigandusiomis akimis. Pa 
eina vėl Vidutin salionėlio. — Gal prasivė
dinti išėjo.

Lilė tebesišneka su moterimis. Aš iš tarp • 
dūrio pasuku į tamsius laiptus ir skubu į 
viršų. Kai iš paskos išgirstu tankius ir 
greitus žingsnelius, tai atsigrįžtu. Lilė ve
jasi mane. Aš atpažįstu smulkų jos šešė
lį. Jos tie batukai, žinai, kaukšt, kaukšt. 
Pašnibždom tildau ją. Tss, tss... O širdis 
man taip muša, taip žvėriškai muša, kad, 
rodos, veržiasi kartu su tuo tildymo šnabž
desiu...

Kalbėdamas apie tą širdies mušimą, My
kolas Marmalis susiima rankom krūtinę, 
susiriečia kėdėje prie stalo, nuleidžia gal
vą ir nutyla.

Aš girdėjau jo sūnelio kvėpavimą. Mer
gaitė blaškėsi per miegus, o jis pats sulin 
kęs kniūbsojo. Ar jam negera, ar ką?

— Mykol, Mykol, — sakau, — Marmali, 
ar tau krūtinę skauda?

Jis lėtai pakelia galvą ir įbeda man į vei 
dą prisimerkusias savo akis. Aš žiūriu į jį 
ir laukiu.

— Tai mes įbėgom į miegamąjį, — sako 
jis. — Aš tik greit praveriu duris, Lilė iš 
paskos. Šėtonas tas Kenetas, matytum, pus 
nuogis pro duris, griebiau jį, bet paspruko. 
O Roza kaip karvė dar ritasi iš lovos. Biau 
rybė šita, prakeiktoji šita... Aš tai gyva
tei nesigailėjau, aš jai...

Marmalis abiem kumščiais visa jėga duo 
da į stalą. Aš dirsčioju į jį ir į duris. Išgirs 
tą trinksėjimą Jurgis, atsikels, tai ir nueis 
taip visas miegas ant niekų.

— Tss! Marmali,, Mykolai, žmogau, — 
sakau ir suspaudžiu jo petį. Jis vėl pakelia 
į mane rakis, muisto galvą, veidas iškraipy
tas, ir prįslopintų l?ąlsų spięgia ir gniaužia 
rankas,

— Reikėjo sutrėškti šitaip, kad daugiau 
nuo lovos nebeatsikeltų! Sutrinti tą gyva
tę! O, kad tu, Gediminai, būtum girdėjęs, 
kaip ta Lilė raudojo... Ak, neišpasakytai 
gailiai raudojo... Šaukė savo vyrą, vijosi 
laiptais, bet tas smuko iš namų ir dingo. O, 
kad tu būtum, Gediminai, girdėjęs...

Marmalis kalbėjo jau drebančiom lū
pom, o kai baigė, tai pravirko, lyg labai nu 
skriaustas vaikas. Aš dar nebuvau matęs 
šitaip gailiai raudančio vyro. Visas veidas 
ašarotas, pečiai trūkčioja, ir ta kūkčiojanti 
rauda visu naktinės tylos nykumu veržiasi 
man į širdį. Aš tylom nustrykuoju iki lap- 
go, apžiūriu tas retas žvaigždes tamsiam 
danguje, kad bent nebematyčiau. kaip ken 
čia žmogus. O jis vis rauda, ir aš jau imu 
žiovauti, grįžtu nuo lango, uždedu ranką 
ant trūkčiojančio peties ir sakau:

— Gan, Mykolai, gan. Ką padės raudoji
mas? Gan. Žiūrėk, vaikai miega, tai ir tu, 
va, sėsk truputį patogiau, atsiremk su kė
de į sieną ir nusnausk. Ką čia išraudosi?

Jis tylom apsišluosto veidą, pasuka į sie
ną kėdės atlošą ir pro ašarų likučius nusi
šypso man. Kai jis užsimerkia, aš nustrik
siu į duris ir užgesinu šviesą. Pabudina 
mane tartum tolimas kulkosvaidžių kaleni 
mas. Ta-ta-ta-ta, ta-ta-ta-ta... Pelkės ir krū 
mai, o aš, rodos, baisiai noriu miego ir ne
įstengiu judėti iš vietos. Tas kalenimas 
toks tolimas, o kai praveriu akis, tai mano 
kambarėlin pro langą lenda saulė, ir aš gir 
džiu tylų beldimąsi į duris. Skarele apsirai 
šiojusi stovi Marmalio žmona!

— Ar yra mano Malkelis? — sako ji.
— Wait a minute, — sakau. — Miega. 

Aš pažiūrėsiu.
Marmalis jau mirksi užmiegotom akim.
— Kažkas beldžiasi, — sako jis man.
— Tavo žmona beldžiasi, — sakau. — 

Ar įleisti?
Jis nuraudęs ieško savo akims vietos, į 

vieną ir į kitą pusę sukina galvą ir miksi.
— Tai ar leisti? — sakau.
Kai jis linkteli sutikimo ženklą, tai aš 

įleidžiu tą jo Rozą, o pats nueinu į savo 
kambarėlį ir ten nerimauju ir klausau, ka
da jie čia pradės rėkauti ir trankytis ir pri 
kels man iš miegų Jurgį. Priglausk žmogų, 
padaryk jam gera, tai jisį, nebijok, iškrės 
tau šunybę... Gal jis tęn jau užsmaugė tą

savo bobą, o atsikels Jurgis, norės gražiai 
praleisti šventą dieną, o čia tau drybsos la 
vonas. Labai jau tylu ir įtartina. Man net 
smilkiniai skauda nuo to laukimo. Palauk, 
palauk, tss, jau tyliai ir iš lėto veria virtu 
vės duris, jau smuks,, dar ir vaikus paliks 
čia! Dar aš gal sulaikysiu jį. Tai visu pla
tumu atidarau savo kambarėlio duris ir su 
stoju prieš Marmalį visoje didybėje — su 
lazdom kęrėbliškom, ranka prisilaikyda
mas staktos, o šviesa užlieja jį, ir aš ma
tau, kad Marmalis, bailiais žingsniais ėjęs 
koridoriuko gilumon, krūpteli ir staiga pri
simerkęs atsigrįžta į mane ir sustoja.

— Tai norėjau dabar padėkoti už viską 
ir atsisveikinti, — sako jis.

— Tai jau išeini? — sakau.
— Visi išeinam, — sako jis ir išsišiepia 

ir grįžta į virtuvę. Aš kaukšiu iš paskos, 
nes dar netikiu, kad šitaip atsisveikins ir 
išeis. Išgirstu vaikų balsus ir atsidustu, o 
jo ta Roza segioja berniukui švarkelio sa
gas ir trumpam pakelia į mane gelsvaplau 
kę galvą. Mergaitė vėl verkšlena ir kumš
čiais trinasi akis. Tėvas prisilenkia prie 
jos.

— Neverkę — angliškai jis sako. — Go
ing home.

Tada mergaitė kumščiu ima tvoti tėvui 
į veidą.

— You, silly thing, •— šaukia ji. — You 
silly thing!

Motina pripuolusi sugriebia jos ranką ir 
veda ją į duris. Tėvas pasiima ant rankų 
berniuką. Aš palydžiu juos iki durų, ten 
jie atsilabina su manim.

Pro virtuvės langą seku nueinančiuo
sius, kol jie gatvėje išnyksta už namų. Ket 
vertukas žingsniuoja jau pęrsirikiavęs. Tė 
vas neša berniuką, mergaitė bėga įsitvėru
si į jo ranką, o Roza apsikabinusi savo 
Marmalį per pečius. Kol jie išnyko iš akių, 
aš dar spėjau vienas sau nusišypsoti. Roza 
ta nedidelė, o kai ji eina šitaip apsikabinu 
si.savd vyrą, tai žąsis, o žąsis, ir nedaug te 
reikia pridėti vaizduotės, kad pasakytum, 
jog kojom nesiekia žemės...
_ Nuo viršaus, va, girdžiu, Jurgis atkaukši 
jau laiptais. Ankstyvas šiandien! Mes čia, 
rodos, pakankamai tyliai laikėmės. Ką aš 
jarn dabar papasakosiu apįe savo svečius? 
Sunki buvo naktis.
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DIDŽIOSIOS BRITANIJOS LIETUVIŲ 

ŠVENTĖ
Lietuvių Sodyba .jau yra pasiruošusi pri

imti svečius, kurie suvažiuos sekmadienį iš 
visų D. Britanijos kampų.

Suvažiavimas prasidės pamaldomis 12 v. 
Pamaldas laikys Londono lietuvių klebo
nas kun. A. Kazlauskas.

Tuojau po pamaldų (vyksta iškilmingas 
posėdis senajai išeivijai pagerbti. Prezidiu
mą sudarys senosios ir naujosios išeivijos 
veikėjai.

Po pietų pertraukos bus Londono šešta
dienio mokyklos pasirodymas. Taip pat ti
kimasi sulaukti svečių iš Bradfordo su tau 
tintais šokiais.

Bus ir. kitų (vairumų: loterija, kurioje 
bus galima laimėti užkandžių, kuo atsigai
vinti ir kt.

Visos nakvynės šeštadienio nakčiai jau 
yra užsakytos, todėl mielus svečius prašo
me atvažiuoti sekmadienį.

" ' Mūsų mirusiųjų reikalu
L Po visą Vakarų Vokietiją yra išbarstyti

DĖMESIO NAUJAI ATVYKUSIEMS IS ■ m9sų «?irusiūiū kaPai- Kol emigracija ne- 
LIETUVOS’ i - buvo palietusi mūsų tautiečių ir }ie gyve-

Nuo šių metų pradžios’ iš pavergtosios no’mažesnėmis af didesnėmis kolonijomis, 
Lietuvos į Vakarų Vokietiją atvyksta vis tai savd ar^moje esančias kapines atlan- 
daugiau naujų žmonių, vadinamų repą- kydavo klekviena proga, išpuošdavo gra- 
triantų. Tai daugiausia vokiškos kilmės lie ‘r„S,k„apUS’ stenSdavosl
tuviai ar jų artimi giminės, šeimų nariai. ~ "
Pradžioje jie, išsklaidyti po visą Vak. Vo
kietiją, apgyvendinami vokiečių pabėgėlių

ITALIJA

MAIRONIO MINĖJIMAS
Ar girdi Vilnių, ar Trakų pilį, ar Seno

vės dainą, visur jaučiame mūsų mieląjį 
dainių Maironį: mylėk, lietuvi, tą brangią 
žemę, kame nuo amžių tėvai gyveno! Tas 
gražiąsias Maironio dainas, jo lyriką, jo 
kūrybą, išgirsime Sekminių išvakarėse — 
šeštadienio vakare 7 vai. Maironio koncer
te, kurį ruošia V. Mamaičio vadovaujamas 
Bažnytinis Choras Parapijos salėje, 345 A, 
Victoria Park Road, E.9. Prieš minėjimą 
paskaita. Programoje dalyvauja L. Petriko 
nienė, J. Černis, choras. Visi londoniečiai 
kviečiami dalyvauti. Net iš tolimos Stoke- 
on-Trento kolonijos jau užsiregistravo sve
čių! Jų laukiame iš visur! E-----

Paminėta. Motinos Diena
Nors nedaug laiko tepraėjo nuo Velykų, 

kurios čia buvo itin gražiai atšvęstos, DB- 
LS Derby Skyrius ir vėl smarkiai sukruto, ■ 
suruošdamas Motinos Dienos minėjimą, ku 
ris (vyko gegužės 2 d Tenka tik pasidžiąug kofonijoTe*?' !

darbovietes. Kai kurie jų ruošiasi emigra- • 
cijai į užjūrius pas savo gimines. Jie mie
lai susitinka su artumoje, gyvenančiais lie 
tuviais, su jais nuoširdžiai bendrauja, atvi 
ral išsikalba. Tačiau paskutiniu- laiku pa- ! 
stebėta, kad pas naujai atvykusius lankosi ' 
ir vienas sovietų agentas, kalbąs gerai lie- ' 
tuviškai, save laikąs lietuviu patriotu, laik ’ 
raštininku, nors niekas iš Vokietijoje gyve 
nančių lietuvių jo nepažįsta. Jis ypač tei
raujasi apie rezistenciją, partizanų veiki- ] 
mą Lietuvoje, kas su-jais bendravo ir t.t. 1 
Todėl lietuviai, kurie, turi galimybę susitik 
ti su naujai atvykstančiais iš Lietuvos, ma
loniai prašomi perspėti juos, kad, kalbėda- ' 
mi su nepažįstamais ar įtartinais asmeni
mis, neišsipasakotų to, kas galėtų pakenkti 
Lietuvoje pasitikusiems žmonėms. (ELI)

ti, kad čia ir vėl viskas grįžta į normalias , 
vėžes, tai buvo galima pastebėti iš gausiai 
atsilankiusių tautiečių. Minėjiman susirin
ko tikrai gausus tautiečių būrelis, atvyko ' 
visi, kam tik sąlygos leido. Minėjimą atida
rė Skyriaus pirm. J. Levinskas, gražų ir 
tikrai nusakantį tos dienos reikšmę žodį ta 
rė mielas mūsų svečias iš Londono kun. P. 
Dauknys. - •

Meninėje, nors ir trumpoje dalyje, pasi
rodė mažieji. Dienai pritaikytą eilėraštuką 
pasakė mažoji Genutė Valantinaitė, atlik
dama tai gražiai ir jausmingai. Staigmeną 
padarė ir mažoji Alytė Urbonavičiūtė, pa
deklamavusi net du puikiai pavykusius ei
lėraštukus. Vėliau V. Junokas ir J. Levins 
kas padainavo dvi daineles, kurios susirin 
kusiems labai patiko, ir buvo raginimų pa
kartoti.

Skyriaus Valdyba ateityje yra numačiu
si tiek lietuviškos dainos, tiek mažųjų pa
sirodymus kaip galint dažniau ruošti, kad 
ir kaip kuklūs tie Skyriaus pasirodymai, 
bet jie čia visų mielai laukiami ir lankomi.

Po šio minėjimo Sk. pirm, darė praneši
mą Sąjungos ir LN Bendrovės reikalais. 
Visi susirinkusieji vienbalsiai nutarė raštu 
kreiptis į DBLS Centro Valdybą, kad ji da 
rytų žygių, jog kaip galima greičiau būtų 
sušauktas akcininkų suvažiavimas.' J.L.

LIETUVOS PASIUNTINYBĖ VATIKANE
Ryšium su gausiais paklausimais, kurie 

yra gaunami iš įvairių kraštų, Lietuvos Pa 
siuntinybė prie Šv. Sosto praneša visuome 
nės žiniai sekantį:

Naujai išleistame „Annuario Pontificio", 
kuris yra orientacinio pobūdžio leidinys, 
liečiantis Katalikų Bažnyčios organizaciją, 
Lietuvos Pasiuntinybė yra (rašyta šiuo bū
du:
LIETUVA
Nepaprastas Pasiuntinys ir Įgaliotas Mi- 
nisteris

jiems pastatyti paminklus.
šiąndien, veik visiems išemigravus, o sto 

.vykioms .baigiantis likviduotis, prte visų
sunkumų susidarė dar vienas, ir,j reikia pa 
sakyti, bene svarbiausias, mūsų mirusiųjų 
brolių ir sesių kapų priežiūros reikalas. 
Yra. likę šimtai kapų provincijoje, kurie 
vietinių administracijų blogai ar visai ne
prižiūrimi. Gaila, kad tų apleistų ir pamirš 
tų kapų yra ir tokių, kurių giminės yra 
čia, Vakaruose, yra išemigravę ir juos pa
miršę. Šito poelgio jokiu būdu negalima pa 
teisinti jokiais motyvais. Jei jau neturima 
vietoje priežiūrai patikimo asmens, prašo
me kreiptis į .Vokietijos Kr. Valdybą, kuri 
mielai patarpininkaus tokį žmogų surasti 
ir jam perduos atsiųstuosius pinigus.

Dar didesnę problemą sudaro tie mirų- niame sąraše Pasiuntinybės personalas bū 
šieji,-kurie visiškai gimininių neturi Vaka 
tuose, čia privalėtų jau visa visuomenė įsi 
jungti- ir šią problemą finansiškai išspręs
ti. Su šia problema Vokietijos KV pati vie 
na finansiškai susidoroti nepajėgia.

Dr. Stasys Girdvainis, Pasiuntinybės Rei
kalų Vedėjas.

Pasiuntinybės personalas į šią laidą ne
buvo įrašytas. Taip pat buvo padaryta su 
Lenkijos Ambasados personalu. Amb. K. 
Papee irgi figūruoja kaip Ambasados Rei
kalų Vedėjas.

Šiuo metu yra daromi visi žingsniai, kad 
netrukus turinčiam pasirodyti Diplomati-

tų įrašytas kaip ir praeityje. Pasiuntinybė 
reikiamu laiku painformuos visuomenę 
apie tolimesnę dalykų eigą.

Roma, 1959 m., balandžio mėn., 29 d.

Parap°Kor' MANSFIELDAS
Sekminių šokiai ......

MOŠŲ DIPLOMATAI ŽENEVOJE
Ryšium su Ženevoje prasidėjusia ketu- DBLS Mansfieldo Skyrius gegužės 16 d., 

rių didžiųjų valstybių užsienių reikalų mi- 19 vai., Victoria Hotel ruošia 
nisterių konferencija į Ženevą atvyko Lie 
tuvos diplomatijos šefas minlsteris Stasys 
Lozoraitis ir pasiuntinybės patarėjas Dr. loterija. 
Albertas Gerutis. f

Vargo mokyklų reikalas
Praeitų metų rudenį Vokietijos KV krei

pėsi į viso pasaulio Lietuvių Bendruomenę 
su prašymu, paremti Vokietijoje veikian
čias mūsų vargo mokyklas. I šį aliarmuo
jantį., atsišaukimą atsiliepė tik kelios, o fi
nansiškai pradėjo remti tik viena — Kana
dos Šalpos Fondas. Tačiau Kanada viena 
paremti mūsų 17 veikiančių mokyklų ir iš
laikyti jų negali — turėtų dar viena kita 
užjūrio bendruomenė prisidėti.

Mes žinome ir užjūrio bendruomenių 
sunkumus lėšų telkime, tačiau' mes vieni 
nepajėgiame mokyklų išlaikyti, nors esa
me peržiūrėję visas taupumo galimybes ir 
paraginę, vietos apylinkes, ir asmenis tuo 
rūpintis.

Tikime, kad ir šis Vokietijos Krašto Vai 
dybos SOS neliks be atgarsio.

VASARIO 16 D. GIMNAZIJA 
Dovanos lituanistams

Vasario 16 gimnazijos buvęs direktorius
A. Giedraitis jau kelinti metai'skiria nedi
deles dvi premijas moksleiviams (berniu
kui ir mergaitei), kurie geriausiai moka ir 
vartoja lietuvių kalbą. 1958-9 mokslo mėtų 
pabaigoje Mokytojų Taryba iš' vyres
niųjų trijų klasių moksleivių atrinko E. 
šverinaitę ir Br. čepulevičių. Pirmajai A. 
Giedraičio dovana buvo paskirta už tai. 
kad ji, augusi nelietuviškoj ' aplinkoj ir į 
gimnazijos II klasę įstojusi lietuviškai be
veik nemokėdama, dabar VII klasėj kal
ba ir rašo lietuviškai geriau už daugelį tų, 
kurie lietuviškai kalbėjo nuo pat mažens.
B. čepulevičiui dovana buvo paskirta už 
tai, kad jis lietuvių kalbą gražiai vartoja, 
rašydamas skoningus humoristinius eilėraš

Salė yra miesto centre, prie Nottingha- Mus. Šitiems dabar jau VIII .klasės moks- .. 
mo autobusų stoties. - iejvįams premijas įteikė direktorius kovo

Prašome visus apylinkės lietuvius kuo 24 d. baigiamajam gimnazijos susirinkime.
Sk. Valdyba kuriame buvo peržvelgti praėjusių mokslo Patogus privatus namas, šiitas ir šaltas 

metų rezultatai. vanduo kambariuose, spyruoklinės lovos.
Nakvynė, pusryčiai ir vakarienė 6 svarai. 95 šil. 4 d.

Vasaros džiaugsmai ir juodos dienos Labai geras maistas, puikiai pagamintas,
Jau. saulė dangumi kasdien kopia aukš- puikus patarnavimas.

Penketas minučių kelio iki autobuso, ve
žančio i pajūrį ir jūros tiltą.

Rašyti: F. P. Česnauskas, Exonia. 100 Al
ma Road, Bournemouth, Hants.

Sekminių šokius.
Gros orkestras. Veiks baras.. Turtinga

vo namuose, čia sk. pirm, ir kapelionas ta
rė jaunavedžiams sveikinimo žodi.

J pati Motinos Dienos minėjimą, j miesto

tyn į vasarą. Nevienas jau planuoja vasa-: 
ros atostogas ir vaizduotėje pergyvena ne 
tokio tolimo poilsio džiaugsmus. Tik Vasa-- 
rio 16 Gimnazijai artėja juodos dienos, .nes 
jos kraujas — tautiečių aukos- vis ima 
retėti. Mūsų gimnazijos tėvai — rėmėjų bū. 
relių nariai. — .ir kartąis net-kai kurie bū
relių vadovai — tie herojiški lietuvybės ir 
artimo meilės darbų teigėjai — pradeda 
pamiršti savo globotinius. ...

Todėl, besiartinant vasarai, norėtųsi pra 
syti visus gimnazijos būrelių rėmėjus ir ki 
tus lietuvius prisiminti lietuviško jaunimo 
vargingą lizdą r— mūsų gimnaziją. Kiek
vienas, kuris svajoja apie atostogų, poilsį, 
tegu atideda keletą dolerių, mūsų gimnazi
jai,, kad jos vadovybei ir mokytojams arte

P. O. KAIRIUKŠTIENĖ I VOKIETIJĄ
Manchesteryje gyvenanti lietuvių visuo- gausiau apsilankyti, 

menininkė ir _,Eur. Lietuvio“ bendradarbė
Ona Kairiūkštienė lankėsi Londone, tvar- WOLVERHAMPTONAS 
kydaiha dokumentus išvažiuoti kuriam lai 
kui į Vokietiją. . Mot,nos Dlena

Vokietijoje žada išbūti apie 3 mėnesius. Šis minėjimas, kuriam jau ilgokai ir vi
ngiausiai sustos Lietuvių Vasario 16 gim- sapusiškai buvo ruoštasi, pereitą šeštadie- 
nazijoje. nį praėjo dideliu pasisekimu. Prieš Moti-

  nos Dienos minėjimą atvykęs kolonijos ka 
MOTORISTŲ ŽINIAI pelionas iš Londono į Katalikų Bažnyčią

Sekminių suvažiavimo Sodyboje proga priėmė Jadvygą Liukaitytę įspūdingomis 
buvo numatyta pravesti tam tikros moto- apeigomis Šv. Petro parapijos bažnyčioje,
ristų varžybos. Buvo susitarta su Royal Au Tuojau po to naujoji katalikė Moterystės
tomobile Club, kuris tuos reikalus tvarko, Sakramento ryšiu buvo sujungta su Leonu 
pravesti vadinamąjį Treasure Hunt. Moto Cicėnu. Liudininkais buvo DBLS sk. pir- 
ristams būtų reikėję pakelyje ( Sodybą su- mininkas ir vicepirm. Danielius ir Janina 
rasti tam tikras vietas ar daiktus. Deja, Narbutai. Gražias vestuvių vaišes suruošė 
per mažai motoristų atsiliepė, ir dėl to šios jų geraširdžiai kaimynai Renčeliauskai sa- 
varžybos neįvyks.

Vietoj to premija bus duota ilgiausią ke 
lionę atlikusiam automobilistui ar motocik
listui. Dėl to visi motoristai prašomi atvy- centre esančio George viešbučio salę, pra- 
kę ( Sodybą užsiregistruoti. dėjo rinktis ne vien kolonijos gyventojai,

bet ir svečiai iš (vairių kolonijų. Salė buvo 
pilna tautiečių. Minėjimo atidaromąjį žo
dį tarė mokyklos vedėjas p. Vladas Narbu
tas. Čia tikrai tenka pasidžiaugti, kad’au
gant kolonijos atžalynui, pereitą rudenį pir 
mąjį kartą įsteigta mokykla ir darbą pra
dėjo su 17 mokinių. Be vedėjo, čia dar mo 
ko Genovaitė Kaminskienė ir Aldona Ru- 
gienienė. Motinos Dienai paskaitą gyvu žo
džiu laiįcė kun. Dauknys. Sekė mokyklos 
mokinių pasirodymas. Mažosios: Budniky- 
tė ir Šakalytė deklamavo eilėraščius, abi 
Šakalytės išpildė lietuviškų dainų duetą, 
akomponuojant pianinu Gražinai Narbu- kūmo pavyzdį yra parodęs neseniai iš ŲieT 
taitei, Gunda Kaminskaitė šoko baletą, G! 
Narbutaitė įsigyvendama išpildė Bethove
no ir Šuberto kūrinius pianinu, šis savos 
rhokyklos pasirodymas visus maloniai nu
teikė ir į kolonijos gyvenimą įnešė naujos 
jungiančios dvasios. Motinas jautriai svetį 
kino sk. pirm. D. Narbutas, DBLS Covent
ry, sk. pirm. Jonas Kazlauskas ir vietos 
sporto klubo pirm. V. KeĮmistraitis. Vė
liau, geram orkestrui grojant, sekė šokiai, 
vaišės, loterija. Pelnas, netoli 10 sv„ paskir 
tas vietinei mokyklai.

Sekmadienį Motinos Diena paminėta re
ligiškai. Lietuviškos, pamaldos vyko jaukio 
je Seselių koplyčioje, kur visi sutartinai iy 
retai kur užtinkamu muzikalumu giedojo 

" lietuviškas giesmes. Čia pirmąją Šv. Ko
muniją priėmė jaunavedė J. Liukaitytė,- 
Cicėnienė ir pora berniukų — Jonukas ir 
Petriukas Petkevičiaf, taip pat neatsiliko 
ir kiti. Motinai Lietuvai Tėvynei pareiš
kiant padėką ir ištikimybę, buvo sugiedok 
tas Lietuvos Himnas.

Šiuo Motinos Dienos minėjimu, kurį su
ruošė DBLS skyrius, tenka ypač pasi
džiaugti. Kada kolonijoje yra sutarimas.

PRESTON AS vienybė, vienas kito pagerbimas ir užjauti-
Mirė V Dzikavičius mas’ tada mūs būna stiprybė ir ga
^Pranešame draugams ir pažįstamiems, Svečiams buvo nepaprastai malomi, 
kad gegužės 10 d„ 7 vai. vak„ Prestono Ii- kada klekvlenas kvietėsi pas save nakvy- 
goninėje po trumpos ligos mirė A.A. VIa- nel- 
das Dzikavkįius. DBLS sk. organizuoja ekskursiją autobu

Laidotuvės įvyks_ šeštadienį, gegužės 16 sais’į Lietuvių Sodybą Sekminių suvažiavi- 
d„ 9 vai. ryto. mui. Pakeliui bus paimti ir Birmingham©

AR ŽINAI?
Kgda DLK Gediminas pastatė Vilniaus 

pil(? Kada DLK Algirdo pulkai triuškino 
Maskvos vartus Kada DLK Kęstutis susi
tiko Birutę? Kada DLK Vytautas pabėgo 
iš nelaisvės ir kada sutriuškino kryžiuočių 

' ordino galybę?
Šiuos ir daugybę kitų dalykų sužinosi ir 

pamatysi Lietuvos pašto ženklų parodoje 
per Sekmines Lietuvių Sodyboje.

MANCHESTERIS
Pąvasario šventė

Manchesterio Lietuvių Socialinis Klubas 
gegužės 16 d., šeštadienį, Sekminių išvaka
rėse, savo patalpose rengia

PAVASARIO ŠVENTĘ.
Programa bus labai įvairi. Šokiams gros 

lietuviškas džiazas. Programos pradžia 5.30 
vai. p.p.

■■Maloniai kviečiame visus Manchesterio 
ir.' apylinkės lietuvius atsilankyti į šį pa
rengimą. Klubo Valdyba

BRADFORDAS
Gegužės 23 d., 6 vai., Lietuvių Vyties 

Klubo patalpose, 5, Oak Vilias, Bradforde. 
DBLS Centro Valdybos pirmininkas inž. 
J,- Vilčinskas skaitys paskaitą: Prof. Ste
ponas Kairys — kovotojas dėl nepriklau
somybės.
i Vietos ir apylinkės lietuviai kviečiami 

paskaitoj dalyvauti.
■ Po paskaitos inž. J. Vilčinskas DBLS na

riams ir prijaučiantiems padarys praneši
mą apie Sąjungos padėtį ir jos veiklą.

Prašome tautiečius punktualiai rinktis į 
Dajoro namus (10, Holstein Str., Preston) 
palydėti vęlionięs palaikų į kat. kapines.

Skyriaus Valdyba

tautiečiai. Į Sodybą nuvyks šeštadienio va 
kare, ir ten nakvynė visiems jau pažadėta. 
Sk. vicepirm. Janina Narbutienė — viena 
iš energingųjų Wolverhampton© moterų vi

Ange-

maldų 
š. 4 d.

ATOSTOGOS BOURNEMOUTH

" GERIAUSIA DOVANA!
LIET. KNYGA — IVAJRIOM PROGOM
Augustinas — Lietuva — albumas, kai

na — 43 šil.
Naujos maldaknygės:
Kun. Yla — Sveika Marija — 18 ši. 4 d.

ir 22 šil.
Kun. Sabaliauskas — Viešpaties 

las 18 š. 4 d. ir oda įrišta 33 šil.
Sibiro tremtinių ranka rašyta 

knygelė „Marija, gelbėk mus“ — 7
Valgių gaminimas, iliustruota, su pata

rimais — 53 šil.
Andriukaitytė — Jaunai inteligentei — 

(vairūs patarimai bei pamokymai—7 š. 4d.
Tyruolis — Marijos žemė — 7 šil. 4 d.
Sruoga — Dievų miškas — 36 gil. 8 d.
Lalys — Anglų-Liet. ir Liet.-Anglų žo

dynas — 98 šil.
Dr. Prunskis — Metai su Dievu — 14/8.
Giedrius — Pasakėčios — 14 šil. 8 d.
Jurkus — Pavasaris prie Varduvos — 

18 šil. 4 d.
Marija Danguje ir Žemėje — 11 šil.
Reimontas — Kaimiečiai — 4 tomai —

Merkelis — Tumas Vaižgantas — 43 šil. 
Hugo — Vargdieniai — 5 tomai — 113 š. 
Džiugas — Neklaužados — spalv. iliustr. 

— 14 šil. 8 d.
Prašau rašyti: DAINORA, 49, Thornton 

Ave., London, W.4.
KKZLX3

NAUJAS PABALTIJO TYRINĖJIMO 
INSTITUTO METRAŠTIS

(E) Pabaltijo Tyrinėjimo Institutas (Bal Rytų ateizmą ir kitomis temomis, 
tisches Forschungsinstitut) išleido naują 
stamoų metraštį: „Commentationes Balti- 
cae“ (Jahrbuch dės Baltischen Forschungs 
instituts. IV-V. 1956-57. 334 pusi. Bonn, 
1958). Metraštyje atspausdintos septynios
studijos atskirom temom, be to, duota ins- mų.

___ _________ tituto veiklos apžvalga. Išėmus vieną (K. 
jančios vasąros dienos nebūtų juodos dėl Pakšto), visos studijos pateikiamos vokie- 
to lietuviško židinio likimo.

Dr. J. Grinius
Vasario 16 Gimnazijos Direktorius

Institutas 1956-7 mokslo metais 58 stu
dentams suteikęs stipdendijų 7.945 DM. 
Tautybėmis skaitant stipendijų gavo 11 
estų, 20 latvių ir 19 lietuvių. Instituto bib
lioteka padidėjusi tais metais iki 1.533 to-

-Hanau. Išrinkta nauja- apylinkės valdy
ba, kuri pareigomis -pasiskirstė šitaip: 
kas V. Meškauskas, sekrt. VI.- Pųniška 
ižd. H. Septynius. Kandidatais liko — 
Bišovas ir A. Liekaitis. ■

Apylinkės pirmininkas nusiskundžia, 
kad mariai rodo maža noro-lankyti susirin
kimus ir prisidėti prie lietuviškos. bendruo 
meninės, veiklos. Gražiausią betgi lietuvis

p- 
ir 
P.

tuvos grįžęs mūsų, tautietis P. Bišovas su 
žmona.' .; • ■ • ■

Luebeckas. ši apylinkė IV.2 'turėjo nau 
jai išrinktųjų valdybos narių posėdį, kur, 
tarp kitų reikalų, pats- svarbiausias punk
tas buvo, pareigų pasiskirstymas. Tyę, rei
kalu jau kuris laikas .čia dėl nuomonių nė 
sutapimo pareigų pasiskirstymas buvo ne
įmanomas, bet paskutiniu 'metu, patarpi
ninkavus Kr. Valdybai, buvo'susitarta .ir 
pareigomis pasiskirstyta: p-kas Pr. Kotkis, 
1-as vicep. Pr. Liegus,. H-as vicep. J. Pyr 
ragas, sekret. VI. Klevečka ir iždin. M. 
Loenhardt. Revizijos Komisija: p-kas D. 
Statkus, sekretorius W. Naujoks ir- narys 
B. Medelinskas.

čių kalba. Iš atskirų studijų pažymėtinos 
šios:

1) Benno Abers: „Popiežiška misijų poli 
tika Latvijoje ir Estijoje Innocenzo III lai
kais“ (1-18 p.). Studija atskleidžia (do
mias smulkmenas apie priverstinį latvių ir 
estų apkrikštijimą.

2) K. J. Čeginskas: .Lietuvos bajorijos 
lenkinimas 19-me amžiuje“ (19-42 p.). Čia 
trumpoje studijoje surinkta daug medžia
gos apie tai, kokios lenkinimo srovės veikė 
Lietuvoje ir kokios problemos kilo tų dvie
jų tautų sankryžoje 19 amžiuje.

3) B. Jegers: „Baltų etimologijos“ (43- 
87 p.). Pačioje studijos pradžioje cituoja
mas Fraenkelio „Lietuviškas etimologinis 
žodynas“. Autorius pateikia gausų skaičių 
kitų etimologinių palyginimų ir latvių ir

Metraščio gale pridėtas mirusio baltų 
kalbų tyrinėtojo Ernesto Fraenkelio nekro 
logas. Ypač pabrėžiamas jo stambus dar
bas „Litauisches etymologisches Woerter- 
buch“.

kitų etimologinių palyginimų 
lietuvių ir kitomis kalbomis.

4) V. Literskis: „.Klaipėdos 
:vių administracijoje“ (89-113 
apima laikotarpį 1923-38 m. 
daug statistikos (apie laivų

uostas lietu- 
p). Studija 

Duodama 
judėjimą ir 

kt.) Yra ir Klaipėdos uosto škicinis planas.
5) O. Loorits: „Senovės rusų tradicijos 

livų ir latvių gyvenime“ (115-167 p.).
6) Kazys Pakštas: „Anksčiausia tauty

bių ir tikybų statistika senovės Lietuvos 
teritorijoje 1861 m.“ (anglų kalba, 169-211 
p.). Autoriaus statistiniai duomenys, paly
ginimai ir išvados be abejo sudomins vi
sus, kuriems rūpi apie anų laikų Lietuvą 
ir lietuvių etnografines pretenzijas gauti 
tikrą vaizdą. Studija papildyta škiciniais 
žemėlapiais.
. 7) M. Toomse: „Studija estų kalbinėm te 
morh (213-323).

8) Prof. Dr. E. Šturms (jau miręs) 1956- 
.į57, metais buvęs Balt. Tyr. Instituto vedė
jas, duoda trumpą instituto tų metų veik-

Mūsų mirusieji
Varelyje kovo 13 d. mirė Janina Lands

bergienė - Girgelievič, gim. 1892 m. Ukrai
noje. Po I pasaulinio karo gyveno Lietuvo
je, Šiaulėnų valsč./ Šiaulių apskr. Palaido
tai Varelio kapinėse. Mirusiosios vyras li
ko Varelyje. , ; pv merais ouvęs tsait. Tyr. instituto vede-

■ Bambergo sanatorijoje tragiškai mirė jag> duoda trumpą instituto tų metų veik.
SuT-los apžvalgą. Iš atskirų akademikų veiklos 

pažymima, kad prof. Dr. Z. Ivinskis tais 
metais toliau rinkęs medžiagą Lietuvos is
torijai. Jam pavykę rasti naujų šaltinių ir 

..periodui po 15 amžiaus vidurio nušviesti. 
Be kitų publikacijų, Lietuvių Enciklopedi
jai yra pateikęs 45 įvairaus dydžio rašinius 

suomenininkių, ir Londono Lietuvių Bažny istorinėmis temomis. . Išvardijamos taip 
čios ruošiamos loterijos savoje kolonijoje pat kai kurios jo paskaitos ir mokslinės ke

suradęs pistoletą, kurį palatoje pradėjo ar
dyti. Kitų įspėtas baigti pavojingą žaidi
mą, nereagavo. Staiga pistbięths iššovė ir £ 
Kalveliui pataikė , tiesiog širdin,

jau išplatino net visą šimtą knygučių bi- lionės. Minima ir kito instituto nario, pro- 
lietų. Tik tokiais asmenimis remiasi lietu- fesoriaus Dr. A. Maceinos veiklą, jo paskai 
viška tremties veikla. Didžiuojamės Wol- tos Freiburgo universitete apie sovietinio 
yerhamptono lietuviais! Svečias žmogaus fenomenologiją, apie Dostojevskį,

(E) „Trybuna Ludu“ (VaršuVa) balan
džio 3 d. įsidėjo ilgą savo korespondento 
reportažą antrašte „Prie Nemuno ir Vili
jos“. Važiuojant ruožu Balstogė - Gardi
nas, įlipę keleiviai kalbėjęsi dar rusų ir gu 
dų kalbomis. Bet kai tik buvo pervažiuota 
Lietuvos siena, naujai įlipę keleįviai, ypač 
jaunimas, kalbėjęsi kalba, kurios kores
pondentas sakosi jau nesupratęs (vadinasi, 
lietuviškai). Stočių užrašai esą dviem kal
bom: lietuviškai ir rusiškai. Vilniuje pre
kybinis centras esąs Stalino (buv. Jurgio) 
prospekte. Ten ir „univermagas“ ir kitos 
krautuvės, jų tarpe daug komiso krautu
vių. Prekių esą nemažai. Žinoma, priduria 
korespondentas, jei pageidautum taip sau 
motociklą nusipirkti, vargu ar pavyktų. 
Kai dėl valgių, tai korespondentas prime
na prieškarinius „gerus laikus“, kai vyriau 
sybė verste versdavo valgyti žąsieną. Da
bar, žinoma, jau kiti laikai...

(E) Suaktualėja Prūsų Lietuvos klausi
mai. Ryšium su pastaruoju metu vis dau
giau diskutuojamu Karaliaučiaus srities 
ir būsimos taikos sutarties klausimu suak- 
tualėjo ir visa Prūsų Lietuvos problema. 
Po neseniai New Yorke išėjusio studijų 
apie Mažąją Lietuvą rinkinio dabar ruo
šiamas kitas, dar stambesnis veikalas. Dr. 
M. Anysas baigė spaudai ruošti veikalą 
„Senprūsiškų giminių kovos su vokiečių ri 
terių ordinu ir lietuvių giminių gyvenamie 
ji plotai buvusioje Prūsijoje“. Antroji to 
veikalo dalis (dabar rašoma) lies vokiečių 
ordino kovas su Lietuva. Dar ruošiama ir 
trečioji dalis.

(E) Nauja tvarka butus skirstant. Profe
sinių sąjungų tarybos prezidiumas priėmė 
nutarimą butų skirstymo klausimu ir jį pa 
teikė Ministerių tarybai. Pagal naująjį 
planą, butų skirstymas pavedamas įmonių 
profesinėms organizacijoms ir įmonių bei 
įstaigų administracijoms. Jos skirstys bu
tus, žinoma, tik tiems, kurie dirba tose dar
bovietėse. Tik likusiems (pensininkams, 
grįžtantiems iš užsienio ir panašiems) 
skirstys butus miestų ir rajonų vykdomieji 
komitetai.
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AR SUSTIPRĖS PRANCŪZIJA?
Rašo L. Keras (ELI),

Prancūzijai priėmus naująją konstituci
ją, sukirptą pagal gen. de Gaulle, dabarti
nio prezidento, pageidavimus, ir pasivadi
nus V-tąja Respublika, atsivėrė nauji ho
rizontai Prancūzijos ateičiai. Pagal naują
jį rinkimų įstatymą krašte stabilizavosi po 
litinė vidaus valdymosi santvarka, baigėsi 
nepaliaujamos vyriausybės krizės, kurios 
labai vargindavo kraštą, o užsienyje — są
jungininkuose sukeldavo nepasitikėjimą ir 
tuo kartu silpnindavo ir visą laisvojo pa
saulio frontą. Tačiau liko dar du neišspręs 
ti labai reikšmingi veiksniai Prancūzijos 
ateičiai, — tai kolonijų, o ypač Alžyro, 
klausimas Afrikoje ir krašto ūkinis sustip
rėjimas. Šiame straipsnyje peržvelgsime pa 
starą j į klausimą.

„Sunkusis frankas“ jau pakeliui
Šiuo metu vienas svarbiausiųjų Prancū

zijoj vyriausybės vyrų yra ministeris An
toine Pinay (konservatorių partijos va
das), pasiryžęs įvykdyti Prancūzijos ūkiui 
ir finansams lemiamosios reikšmės turin
čias reformas.* Jis jau 1952 m., būdamas 
trumpą laiką ministeriu, savo sumanumu 
buvo stabilizavęs prancūzų franką. Anuo
met jis sulaikė franko vertės kritimą, sura 
dęs būdų mažinti prekių kainoms, tuo 
drauge sulaikydamas ir atlyginimų kilimą 
ir streikus, vedusius kraštą į anarchiją. 
Prancūzų tauta matė jame tiesiog išgelbė
toją, tik neilgam — tą galimybę jam at
ėmė artimiausioji vyriausybės krizė... 
Šiuo metu, naujojo režimo dėka, toks pa
vojus negresia, ir todėl min. Pinay su dide 
liu optimizmu ir nepaprastu darbštumu ti
kisi pasiekti pasiskirtąjį tikslą—įvesti tvir 
tą franką ir sukurti pajėgų krašto ūkį. Pir 
masis jo žingsnis ta linkme — iškeisti da
bartinį franką į stiprų ir padaryti jo kursą 
pastovų. Iki praeitų metų pabaigos pr. fr. 
kursas buvo dirbtinis; oficiali franko vertė 
buvo 15 proc. didesnė, kaip kad iš tikro 
yra. Dabar pr. frankas 15 proc. nuvertin-

(E) Daugiausia komjaunuoliai... Iš Vil
niaus radijo pranešimo (bal. 3 d.) matyti, 
kad naujai steigiamose „Liaudies draugovė 
se viešajai tvarkai saugoti“ daugiausia pri 
imama komjaunuolių. Kai kur komjaunuo
liai sudaro net 80 proc. visų „draugovės“ 
narių.

(E) Kauno klinikinės ligoninės rentge
no skyrius gavęs iš Vengrijos naują rentge 
no aparatą, kuriuo būsią galima atlikti ir 
sluoksnines rentgeno nuotraukas.

(E) .Napoleonas Bernotas, Lietuvos kino- 
studijos režisorius ir aktorius, balandžio 7 
d, mirė dėl susižeidimo per autokatastrofą, 
44 m. amžiaus. Buvo baigęs Klaipėdos Pe
dagoginį institutą. Kurį laiką dirbo Vil
niaus „Vaidilos“ teatre ir Šiaulių Žemaičių 
teatre ir Klaipėdos dramos teatre. Vėliau 
perėjo į lietuviškų filmų kūrybą.

(E) Ir tokių įvykių Vilniuje būna. Vil
niaus universiteto studentas R. širvinskas, 
eidamas į namus, ties Rusų dramos teatru 
sutiko vyruką, kuris jį paprašė ugnies. Ga 
lą palydėjęs trenkė studentui į galvą ir be 
sąmonės gulinčiam nuėmė laikrodėlį. Mili
cija plėšiką išaiškino ir sulaikė. Tai buvęs 
18 metų A. Račiūnas.

(E) Masinės sekmadienio talkos būdu 
viena alėja prie kelio tarp Kauno ir Prie
nų apsodinta vaismedžiais. Panašiai numa
toma apsodinti ir kai kuriuos kitus kelius. 
Jaunimas raginamas sodinti medelius, ūž

tas ir prilygintas jo tikrajai vertei. Tuo 
pirmoj eilėj buvo vėl atgautas franku pasi 
tikėjimas užsienyje. Dar- Žiu metų bėgyje 
Antoine Pinay yra numatęs įvesti vadina
mąjį „sunkų franką“, kurio vertė būtų šim 
tą kartų didesnė, kaip kad yra šiuo metu. 
Tuo būtų žymiai suprastinta atskaitomy
bė, prilygta bene pastoviausiai Europos 
kontinento valiutai — šveicarų frankui ir 
vokiečių (V. Vokietijos) markei ir sudary
ta kraštui nauja psichologinė padėtis. Ko
vo 15 d. jau pradėtos gaminti naujos 5-kių 
franku sidabrinės monetos, kurių vertė yra 
lygi 500 ikišiolinių frankų. Nauji bankno
tai numatyti paleisti į apyvartą jau nuo 
gegužės mėnesio, o naujos monetos —prieš 
metų pabaigą.

Normalėja valstybės biudžetas
Pats min. Pinay tvirtina, jog psichologi

nė būklė dar nėra viskas. Kad naujasis fr. 
išsilaikytų (o tai yra būtiniausia sąlyga 
naujam frankui įvesti), privalu valiutą iš
laisvinti iš nuolatinės infliacijos grėsmės, 
kuri buvo taip žemai nuvertinusi franką. 
Bet šito infliacinio spaudimo šaltinis visą 
laiką buvo valstybės biudžeto nuolatinis 
deficitas. Ir naujasis biudžetas numatytas 
maždaug su 1.2 milijardo dolerių deficitu. 
Tai nedaug mažiau, kaip paskutinėje vals
tybės sąmatoje, tačiau be drastiškų taupy
mo priemonių deficitas būtų buvęs dvigu
bai didesnis, o dabar,, nors valstybės išlai
dos metai iš metų padidėjo iki 1.4 milijar
do dolerių, deficitas bus visgi mažesnis. To 
kia padėtis yra jau pakenčiama, tačiau ji 
šiose ribose galima išlaikyti tik po to, kai 
buvo įvesti nauji mokesčiai, kurie valsty
bės pajamas padidino arti vieno milijardo 
dolerių. Be to, valstybės finansinę padėtį 
taip pat pagerino panaikinti valstybės pri- 
mokėjimai žemoms kainoms palaikyti.

Vynas ir jautiena — kainų barometras
Toliau krašto ūkinei reformai vykdyti 

vedama kova trijuose frontuose: kainų, 
tarptautinės biržos kurso ir gamybos srity
se. Ypatingas dėmesys kreipiamas į pir
muosius du frontus. Specialūs valdininkai 
kasdien seka svarbiausiųjų prekių kainas 
ir tarptautinę biržą, nuolatos apie tai in
formuodami min. Pinay. Apie maisto kai
nas rinkoje kiekvieną dieną per radiją in
formuojamos šeimininkės ir duodami pa
tarimai, kurios maisto prekės yra praktiš
kiausia ir pigiausia pirkti. Kainų svyravi
mui nustatyti svarbiausios prekės yra jau 
tiena ir vynas... Dar visai neseniai vynas 
rodė tendenoiją truputį atpigti, o jautiena 
— truputį pabrangti, bet tik geriausioji rū 
šis. Kad kainos nekiltų, Pinay atpalaidavo 
varžtus kąj kurioms prekėms įvežti iš už
sienio (ypač Olandijos ir V. Vokietijos). 
To pasėkoj iki šiol kainos ir atlyginimai 
neprašoko numatytosios ribos; kad ūkinė 
reforma atsiektų tikslo, atlyginimai ir kai 
nos neturi pakilti aukščiau, kaip 8 proc.

Didėja pasitikėjimas Prancūzijos ūkiu
Valiutos prekyba taip pat rodo nusistovė 

jimą. Ankstyvesniais atvejais, kai frankas 
būdavo nuvertinamas, tučtuojau vėl kris
davo neoficialus franko kursas, o šiuo me
tu jis laikosi pastovus, yra lygus oficialia
jam kursui.

Bet svarbiausias reiškinys yra, tur būt, 
taa, kad biržose prancūziškų akcijų — ver
tybės popierių vertė, lyginant su tarptauti
ne, žymiai pakilo ir užviešpatavo biržų rin 
ką, o tai rodo pasitikėjimą naujajai Pran
cūzijos ūkinei santvarkai ir grįžimą pran
cūziško kapitalo iš privačių santaupų auk
su ir iš užsienio atgal į Prancūziją, į ūkio

kymai Prancūzijos pramonei jau didėja ir 
rodo tendencijos dar daugiau didėti.

Ateitis vis tiek netikra
Min. Pinay yra kuklus ir atsargus. Savo 

ikšioliniais laimėjimais jis dar neskelbia 
pergalės, tačiau yra įsitikinęs ir neabejoja, 
kad jam pavyks galutinai įvesti tvirtą, pa
stovią Prancūzijos valiutą ir patenkinamai 
sustiprinti krašto ūkį. Tuo jau neabejoja 
ir užsienio ūkinės srities žinovai. Tiesa, pa 
čioje prancūzų tautoje padidinti mokesčiai 
ir kiti nepatogumai kelia nepasitenkinimą, 
tačiau iki šiol tauta kantri, nes žino, kad 
kitos išeities nėra. Prancūzija yra pake
liui į stipriųjų Europos valstybių tarpą. Ta 
čiau dar yra veiksnys, kuris mažina perdi- 
delį optimizmą. Tai karas Alžyre. Jei ka
ras Alžyre greitai'pasibaigtų, tai Prancūzi
jos ūkinė padėtis staiga suklestėtų. Bet 
šiandien dar niekas negali pasakyti, kuo 
pasibaigs karas Alžyre ir kokių aukų jis 
pareikalaus iš Prancūzijos.

TARPVALSTYBINĖ VAGYSTĖ
Austrijos Bonisdorf kaimo burmistras 

apžiūrėjo 4 metrus sukirstų malkų. Kitą 
dieną jas reikėjo suvežti, jis vėl nuvažia
vo, kur tos malkos buvo, rado jas taip pat 
gražiai sukrautas, bet jau truputį tolėliau 
— Jugoslavijos pusėje...

VISIŠKAI GIRTAS
Fauntone, Anglijoje, žmogus įsikorė į 

180 pėdų aukščio Joažnyčios bokštą. Polici
ja nugabeno jį žemėn,, ir tada paaiškėjo, 
kad tas žmogus yra toks girtas, jog nepa
laikomas nepajėgia pastovėti.

NEAPSISPRENDĘS KANDIDATAS
Marion mieste Amerikoje tūlas Smith pa 

reiškė norą būti išrinktas senatorium. Tik 
pareiškimo metu jis dar nebuvo apsispren
dęs, ar kandidatuoti kaip respublikonui, ar 
kaip demokratui,

Z x

DAR NEGALI EITI PAREIGŲ
Wisconsin© valstijoje Amerikoje Ko- 

mensky miesto policininko pareigoms bu-' 
vo išrinktas Joe Payer. Jis dar kurį laiką 
negalėjo eiti pareigų, nes tebesėdėjo kalė
jime už įsilaužimą į benzino parduotuvę.

ŽMOGUS UŽ NUMERIŲ
Apkurtęs londoniškis kreipėsi į sveika

tos ministeriją, klausdamas, ar negalės 
jam būti išduotas klausomasis aparatėlis. 
Ministerija jam atsakė ir pažymėjo, kad ki 
tąsyk kreipdamasis tuo reikalu jis rašte 
jau žymėtų savo bylos numerį: IV (V) (1) 
(RHB5/19) 2C/219.SR.

PASIŽYMĖJO VILNIAUS FILMŲ 
STUDIJA

Balandžio 3 d. pasibaigė Gudijos, Esti
jos, Latvijos ir Lietuvos naujų kino filmų 
konkursas ir pirmoji vieta tapo pripažinta 
lietuviškajam filmui „Adomas nori būti 
žmogum“.

Komisijos sprendimas nėra staigmena, 
nes jau po pirmųjų uždarų parodymų ma
čiusieji atsiliepė apie filmą labai entuzias
tingai, tvirtindami, jog meniniu ir techni
niu požiūriu filmas esąs labai gerai pavy
kęs ir su juo būsią negėda betkur pasiro
dyti. Esą, tai ne „Tiltas“, kuris pernai šen 
ten ir Amerikoje buvo parodytas.

Šis filmas gamintas pagal V. Sirijos Gi
ros romaną „Buenos Aires“. Romanas toli 
ne aukštos kokybės, ir veiksmas jame vyks 
ta ne Argentinoj, ne Buenos Aires mieste, 
o Kaune, prieškariniais laikais. Su Buenos 
Aires turinys tiek teturi bendra, kad pasa
kojama apie klastingo emigracijos biuro 
veiklą, apie jaunų merginų viliojimą emi
gruoti neva į Buenos Aires. Romano auto
riaus padėta nemaža pastangų pūstelėti pa 
mazgų priešbolševikiniams laikams Lietu
voje. Filmą gaminant, pakeistas ne tik var 
das (vietoj netikusio pasirinkus dar neti- 
kesnį), bet pakeistas ir turinys. Sako, iš V. 
Sirijos Giros romano ten likę vos apie pora 
nuošimčių... Tuo tarpu nežinia, ar tie pa
liktieji nuošimčiai kaip tik buvo geresnieji.

Filmą režisavo (ir turinį keitė) V. Žala- 
kevičius, apie kurį ir sakoma, jog tai esan
ti tikra filmų režisūros žvaigždė. Jam pa-

(E) Laki vaizduotė. Tuo tarpu, kai užsie 
nio lietuviai nelengvose sąlygose pajėgė iš
leisti jau 16 Lietuviškosios Enciklopedijos 
tomų, Vilniuje apie tokios enciklopedijos 
išleidimą kuriamos dar tik — radijo fanta
zijos. Vilniaus radijas bal. 11d. klausyto
jams nupiešė ateities vaizdus, įvykdžius 
septynmečio planą. Girdi, tuomet knygų 
lentynoje jau būsią matoma 20 tomų lietu
viška tarybinė enciklopedija, 4 tomų lietu 
vių literatūros istorija, 3 tomų Lietuvos is 
torija ir t.t. Būsią sukonstruoti radijo pri
imtuvai degtukų dėžutės dydžio.
dėjo V. Blėdis. Operatorius A. Mockus. 
Kompozitorius — E. Balsys. Dailininkas— 
Ničius. Aktorių tarpe — J. Miltinis, kuris 
irgi daug padėjęs filmui gerai pagaminti.

veisti parkus bei alėjas, papuošti kolcho
zus ir gatves.

apykaitą. Tai reiškia drauge Ir Prancūzi
jos pramonės sustiprėjimą. Užsienio užsa-
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TIK PER BALTIC STORES YRA 
GERIAUSIAS IR PIGIAUSIAS SIUNTINIŲ 

KELIAS Į LIETUVĄ!

BALTIC STORES LTD.
(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.

Spėjama, kad bus bandoma šį filmą rodyti * 
Vakaruose.

Ta pačia proga konkurse buvo parodyti 
dar du šią žiemą baigti Vilniaus studijos 
filmai: „Julius Janonis“ ir „Kalakutai“. 
Apie pirmąjį iš šiųdviejų mačiusieji atsi
liepia patenkinamai (kalbant apie atliki
mą, ne apie politinę pusę), o apie Griciaus 
„Kalakutus“ tiesiog saka, kad išėjo „super- 
šlamštas“: befilmuojant buvusi sugadinta 
ir taip jau nejuokinga komedija. Nepaisant 
to, „Kalakutai“ ne tik jau rodomi publikai 
Lietuvoj, bet rengiasi įkalbėti rusiškai ir 
rodyti Maskvoj. (LNA)

(E) Mokslų Akademija Vilniuje buvo su 
sirinkusi visuotinei sesijai. Kaip ir buvo 
galima laukti, joje daugiausia svarstyta 
klausimai, susiję su Maskvos įsakyto sep
tynmečio plano įvykdymu. Visa Lietuvos 
mokslininkų tyrinėjimo programa pritai
koma tam planui.

Propagandinė knyga Lietuvos praeičiai 
juodinti

(E) Valstybinė politinės ir mokslinės li
teratūros leidykla Vilniuje dar 1958 metais 
išleido S. Atamuko propagandinę knygą: 
, LKP kova prieš fašizmą; už Tarybų val
džią Lietuvoje 1935-40 metais“ (276 p.). J. 
Komodaitė ir J. Olekas savo recenzijoje 
„Tiesoje“ (78 nr.) rašo, kad knygoje pa
teikta medžiaga „nušviečianti vidaus eko
nominę ir politinę padėtį Lietuvoje, vlsuo 
menines klases ir jų savitarpio santykius, 
veikusių partijų politinę liniją ir idėjinę 
jų kovą, o taip pat Lietuvos tarptautinę pa 
dėtį“. Žinoma, visa tai apibūdinama ten
dencingai, partiniai, nesiskaitant su istori
ne tiesa ir tikraisiais faktais. Kaip tokiuo 
se leidiniuose įprasta, plūstami „stambiau
si kapitalistai“, kuriais šį kartą išvardija
mi Vailokaitis, Tūbelis, Soloveičikas, Vol
fas, Karvelis ir kt. Knygoje dėstomos ir ko 
munistų pastangos Lietuvoje sudaryti 
„liaudies frontą“ su nekomunistinėmis par 
tijomis, kas jiems, tačiau, nelabai pavyko.

• * •
(E) Ateistinė propaganda plečiama. Vil

niaus radijas ir spauda praneša iš įvairių 
Lietuvos vietų apie įvykusius ateistinius 
„seminarus“, „konferencijas“ ir pan. Pro
vincijos ateistiniai propagandistai apmoko 
mi, kaip skleisti ateizmą kaimiečių tarpe.

SLAPIA KURSKO ANOMALIJA
Rusai į šiaurę nuo Charkovo, tarp Kurs

ko ir Belgorodo, turi didelį plotą geležies 
rūda turtingos žemės. Sakoma, kad ta vie
ta gal būsianti pati išteklingiausia ne tik 
Tarybų Sąjungoje, bet ir visame pasaulyje. 
Pasinaudoti tuo šaltiniu būtų labai svarbu 
sovietinei pramonei. Chruščiovas tvirtina, 
kad tos geležies rūdos užteks šimtams me
tų.

Deja, jos negalima paimti. Pats rūdos 
sluoksnis yra nuo 75 iki 600 pėdų storumo, 
o kai kur net 1600. To sluoksnio pradžia 
yra už 1500 pėdų. Bet ten tiek kasantis iki 
rūdos, tiek pačioje rūdoje vandens gyslos. 
Galima būtų kasti tik dirbtiniu būdu už- 
šaldžius tą vandenį.

Sovietai užbruzdino savo mokslų akade-
miją sukti galvas ir išspręsti klausimą, 
kaip paimti tą tūdą.

MES PASIUNCIAME GERIAUSIOS RUBIES 
GARANTUOTAS PREKES UĖ ŽEMIAUSIĄ KAINĄ!

Mes neimame jokio papildome Mokeečie 
VAISTŲ siantfMiaiBB.

Vaistų kainos pas mus yrn.žeMO«Mė« kaip 
vaistinėse.

Pavyzdžiui: 250 tablečių Aspirino, 30 g Strep- 
tomyclno, 500 tab. P.3.A. ir 500 tab. Rymlfon, 

Įskaitant muitą lt visus persiuntimo 
mokesčius tik £7.15.1.

SIUNČIAME TAIP PAT IR JŪSŲ PARUOSTUS 
SIUNTINIUS.

KIEKVTBNO SIUNTINIO PRISTATYMĄ MBS

GARANTUOJAMU

KTEVIENAS SIUNTĖJAS GALI PRISITAIKINTI PRIE 

JAM GERIAUSIŲ APMOKĖJIMO SĄLYGŲ!

i

I.

P A B SUPPLY 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.

Pasinaudokite mūsų patirtimi, mes esame 
visad pasiruošę Jums patarnauti.

LIETUVIŠKAS SKYRIUS 
8a, Thurloe Place, 

London, S.W.7.

PIRMOJE EILĖJE TURI BOTI 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 ši 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.
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