
IKtiJUFAS PABALTIJO RUSINIMAS LATVIJOS MINISTERIUI 80 METŲ
Trijų Pabaltijo valstybių klausimą tarp

tautinėje politikoje tolydžio tebegaubia ty
los sąmokslas. Jungtinėse Tautose tokio 
klausimo iš viso nėra, nors yra Alžyro klau 
simas, Vengrijos, Tibeto, visos eilės Afri
kos kolonijinių tautų tautelių klausimai. 
Pabaltijys nefigūruoja jokiuose konferenci 
jų pasitarimuose. Didžioji spauda retai 
apie jį beužsimena, o daug kur tiesiog siste 
mingai ignoruoja.

Todėl su juo didesniu malonumu tenka 
imti į rankas Europos Tarybos patariamo
jo seimo pranešimą apie dabartinę padėti 
Vidurio ir Rytų Europoje. Viena, Europos 
Taryba—besivienijančios Europos bran
duolys — yra reikšmingas ir besivystantis 
tarptautinės politikos veiksnys, kurio įta
ka ateityje dar gali žymiai padidėti. Antra, 
šįkart oficialiame dokumente Pabaltijo 
kraštams skirta pirmoji vieta. Toliau iš ei
lės seka Čekoslovakijos, Rumunijos, Bulga 
rijos apžvalgos, o pabaigoje gana platus 
priedas apie padėtį Sov. Sąjungoje.

Pabaltijo valstybių padėties apžvalgą pa 
ruošė (rodos, švedų) parlamentaras Reg- 
nell. Medžiaga paimta iš oficialių sovieti
nių šaltinių, o kai kuriais atvejais — nuro 
doma pranešime — papildyta žiniomis, gau 
tomis iš emigrantų organizacijų, kurios iš 
arti seką įvykių raidą kilmės kraštuose 
(?). Apskritai per 1958-tuosius metus gyve 
nimo sąlygos Pabaltijo valstybėse nežymiai 
pagerėjusios. Tačiau, lyginant su Vakarų 
Europa, gyvenimo lygmuo tebėra labai že
mas.

Demografinis rusinimas
Pranešime teigiama, jog gyventojų skai

čius trijose Pabaltijo valstybėse didėjąs, ir 
tai esąs rusų antplūdžio ženkląs. Rusų skai 
čius Estijoje siekiąs 300.000, t.y. 25 proc. 
visų gyventojų. Lietuvoj taipgi esą 300.000 
rusų, neįskaitant kariuomenės. Rusų skai
čius didėjąs ir dėl to, jog pabaltiečių jauni 
mąs siunčiamas į tolimąsias Rusijos sritis. 
Nuolatinę tokio pobūdžio akciją liudija 
gausūs raginimai Estijoj, Latvijoj ir Lietu
voj.

Rusų civilių ir karių antplūdis taipgi ma 
tomas kompartijos eilėse. Latvijoj vietiniai 
tesudarą tik vieną trečdalį ar ketvirtadalį
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tinę propagandą, drauge vengiant įžeisti ti
kinčiųjų jausmus.

Komunistiniai ideologai mėgina kurti 
naujas šeimų tradicijas, pakeisti religines 
krikšto, sutvirtinimo, santuokos, laidotuvių 
apeigas naujais pasaulietiniais papročiais.

Kovoje preš religiją naudojamos nuož
mios priemonės. Šiemet kovo mėnesį Ry
gos katedra atimta iš tikinčiųjų ir paversta 
ko^gertų sale. Taipgi Talino senoji katedra 
paversta muziejum. Vilniaus katedros liki
mas neminimas.

Kultūros srityje sutinkami sunkumai ver 
čia komunistus plėsti bendrabučių - inter
natų tinklą švietimo srityje. Besimokančio 
jo ir studijuojančiojo jaunimo įpareigoji
mas dirbti gamyboje taipgi yra priemonė 
valstybės įtakai sustiprinti jaunime.

Ryšiai su Užsieniu tebėra labai riboti. 
Vyksta tam tikras turistinis judėjimas 
abiem kryptim, tačiau visiškai nežymus, pa 
lyginus su tuo, koks vyksta tarp Vakarų 
Europos kraštų.

Emigrantų atžvilgiu nusistatymas nepa
stovus. Jie raginami grįžti namo, tačiau 
griežtai atsisakoma leisti jų nariams iš
vykti pas šeimas Vakaruose.

Pabaltijo kraštai yra svarbūs Sov. S-gai 
ne tik kaip vieningo ūkio dalis. Čia laiko
mosios karinės bazės įgalina sovietus kon
troliuoti Baltijos jūrą, įrengtos gausios po
vandeninių laivų bazės, o taipgi priešaki
nės balistinių sviedinių pozicijos prieš Va
karus.

Pranešimo išvadoje pastebima, jog per 
praėjusius metus nepastebėta kokia nors 
nauja kryptis, tik apgalvota ir pagal gerai 
žinomus komunistų metodus vykdoma poli
tika — pririšti Pabaltijo valstybes prie So
vietų Sąjungos politiškai, ekonomiškai ir 
kultūriškai.

Pabaltiečių vaidmuo antisovietinėje 
rezistencijoje

Stalinui 1953 metais mirus, bet kokia žy

mesnė ginkluoto pobūdžio rezistencija at
rodė esanti sutriuškinta. Tačiau karo me
tu ir pokariu ji sudarė sovietams gana sun
kią problemą. Ypatingais pasipriešinimo 
ženklais karo metu laikoma Vlasovo armi
ja ir Pabaltijo respublikų tautiniai sukili
mai. Po karo ginkluoti antisoviętinių kovo
tojų būriai pripildė Pabaltijo ir vakarinės 
Ukrainos miškus. Šios grupės — teigiama 
apžvalgoje — buvusios likviduotos 1949, o 
vėliausiai 1950 metais. Vėliau stalininės re
presijos sukliudžiusios bet kokį žymesnį 
ginkluotą pasipriešinimą.

Po Stalino mirties Sov. Sąjungoj įvyko 
visa eilė viešų manifestacijų ir sukilimų. 
1953 m. gegužės — 1957 m. birželio laiko
tarpy priskaičiuojama 14 tokių įvykių. 
Tarp jų suminėtos lietuviškojo jaunimo de 
monstracijos Vilniuje ir Kaune 1956 me
tais per Visus Šventus ir Vėlines.

Ir šiuo metu Sov. Sąjungoje tebesireiš- 
kia smarkus pasyvaus pobūdžio pasiprieši
nimas, ypač studentijoje ir ' intelektualų 
tarpe. Po Vengrijos įvykių Leningrado ir 
Maskvos universitetuose ir aukštosiose mo 
kyklose pasirodė slapti studentų laikraštė
liai. Minimas ir Vilniaus studentų „Fygos 
lapas“.

Tautinis pasipriešinimas ypač reiškiasi 
Pabaltijo respublikose, vakarinėje Ukrai
nos dalyje, Gruzijoje, Armėnijoje ir Vidu
rio Azijoje. „Tiblisio riaušės 1956 m. kovo 
mėnesį ir neramumai Lietuvoje 1956 m. 
lapkričio mėnesį sudarė pačias pajėgiau
sias vietinio nacionalizmo apraiškas pasta-
raišiais metais“, teigiama apžvalgoje, 
taip viešai reiškiasi antirusiškos nuotai
kos, ir jas esą žymiai sunkiau susekti.

Ne be reikalo išvadoje pastebima, jog 
laisvasis pasaulis linksta daugiau skirti 
dėmesio Sovietų Sąjungos regimiems lai
mėjimams, negu daugybei silpnų vietų, ku
rių pilna sovietiniame gyvenime ir politi
koje.

Europos Tarybos Neatstovaujamųjų tau
tų komisijai linkėtina, kad ji ir toliau, 
vykdydama savo uždavinį, atkreiptų į tai

dinų: švedų Šiaurės žvaigžde, norvegų Šv.

Gruodžio 4 d. sukako 89 metų Lat 
vijos Nepaprastam Pasiuntiniui ir 
įgaliotam Ministerial Londone.

Reikšdami brolių tautos valstybi
nės nepriklausomybės simboliui šia 
me krašte ir kovotojui už pavergtų
jų laisvę Jubiliatui.nuoširdžius svei 
kinimus lietuvių vardų šios garbin
gos sukakties proga, norime supa
žindinti skaitytojus su jo gyvenimu^ 
ir darbais.

Jubiliatas Karlis Zarinš yra gi-l 
męs 1879 m. gruodžio 4 d. Studijavo 
jis St. Peterburge.

Kai Laįvija sujudo kovoti už sa-j 
vo nepriklausomybę, tose kovose 
jau anksčiau pasireiškęs' Jubiliatas 
buvo išrinktas į Latvių Tautinę Ta-i 
rybą ir 1919 m. su Latvių Delegaci
ja pasiųstas į Taikos konferenciją.j 
Tai buvo pradžia jo ilgametės diplo 
matinės tarnybos, nes tada jis greit 
paskiriamas Latvijos atstovu į Heli 
sinkį ir Stockholmą. 1921 m. skiria
mas jau Latvijos Nepaprastu .Pa
siuntiniu ir Įgaliotu Ministeriu į 
Suomiją. 1923 m. tų pareigų eiti 
perkeliamas į Švediją, bet kartu 
jam pavedama ir toliau atstovauti 
Latvijai Suomijoje, p taip pat dar| 
Danijoje ir Norvegijoje. Po poros 
metų — 1925 m. — jis paliko Suomiją ir
persikėlė į Stockholmą. iš ten atstovauda
mas Latvijai visuose Skandinavijos kraš
tuose. Nuo 1930 m. iki 1931 m. galo jis ėjo

Olafo ordinu. daniĮ Dannebrok. suomių Bal 
tąja Rože, estų Baltuoju Ereliu, pačių lat
vių Trimis žvaigždėmis, Didžiuoju Kryžių-

Ne ; Nepaprasto Pasiuntinio ir Įgalioto Ministe

reikalingą ne tik Europos Tarybos, bet ir

rio pareigas Taline, O 1931 m. pabaigoje 
grįžta į Latviją vadovauti Užsienių Reika
lų Ministerijai. 1933 m. grįžta vėl į diplo
matinę tarnybą į Taliną, kaip Nep. Pasiun
tinys ir įgaliotas ’ Ministeris. Londonan 
toms pačioms pareigoms perkeliamas 1933 
m. liepos mėn.

1940 m. gegužės 15 d. Latvijos Vyriausy
bė suteikė jam ypatingus įgaliojimus. Re
miantis tais Įgaliojimais, K. Zarinš laisva
jame pasaulyje turi didžiausią galią kalbė-

mi ir kitais.-

V. SIDZIKAUSKO LAIŠKAS 
JUNGTINĖMS TAUTOMS

Pavergtųjų Europos Tautų Seimo vicepir 
mininkas V. Sidzikauskas pasiuntė laisvų
jų valstybių delegacijoms Jungtinėse Tau
tose laišką ryšium su JT pilnaties numato
mais svarstymais pranešimo apie Vengriją.

— Tebetrunkanti Vengrijoje priespauda

dar platesnių politinių sluoksnių dėmesį.
ti ir veikti latvių vardu. Naudodamasis ta ir vengrų tautos pagrindinių teisių ir politi
teise, jis gali skirti ir skiria Latvijai atsto- nių laisvių paneigimas, — rašė Sidzikaus-

kompartijos narių. Šių metų pradžioje Lat 
vijoj buvo 61.414 komunistų ir apie 120.000 
komjaunuolių. Tuo būdu vos 1 proc. latvių 
priklauso kompartijai. Kompartijos narių 
skaičius Lietuvoj nurodomas — 41.574, Es
tijoj — 31-35.000.

Nors rusų skaičius auga Pabaltijo kraš
tuose ir kompartijose, tačiau pastebima ten 
dencija į pirmaeiles politines vietas iškelti 
vietinius. Atsisakyta senos praktikos rinkti 
į Aukščiausiąsias tarybas žymiuosius sovie 
tų vadovus (Staliną, Chruščiovą, Beriją, 
Molotovą ir kt.), sumažintas deputatų nuo
šimtis.

Ekonominis rusinimas
Oficialiai paskelbtieji septynmečio pla

nai Pabaltijo valstybėse .seikia toliau plė
toti sunkiąją pramonę, skriaudžiančią var
tojimo prekių gamybą.

Labai optimistiškai skamba planai padi
dinti elektros energijos gamybą Estijoje, 
panaudojant skalūną ir Narvos hidroelek
trinę stotį. Taipgi numatyta pastatyti kitą 
stambią cemento gamyklą.

Latvijoje numatoma ypač išplėsti mecha 
ninės ir metalurginės pramonės gamybą 
(250 proc.), elektrinių traukinių vagonų 
statybą ir radijo pramonę (200 proc.).

Lietuvoj visasąjunginis planas numato 
sukurti stambią cheminę pramonę, o Įaip- 
gi pastatyti didelę šiluminės energijos 
įmonę.

Žemės ūkiui nustatyti septynmečio plano 
skaičiai išduoda dabartinį menką gamy
bos lygį. Šis faktas pranešime aiškinamas 
darbo jėgos sutelkimu pramonės centruo
se. Žemės ūkiui septynmečio pabaigoje nu
statyti kai kurie skaičiai dar nepasiekia ro 
diklių, buvusių Pabaltijo kraštuose prieš 
okupaciją.

Pradėtas spaudimas kolchozus, kurie ofi 
cialiai laikomi neva pačių kolchozininkų 
nuosavybe, paversti sovchozais, t.y. valsty
bės ūkiais. Kolchozams priartinti prie sov- 
chozų pasiūlytas piniginis atlyginimas. Iki 
šiol kolchozininkams būdavo atlyginama 
iš dalies pinigais, iš dalies natūra. Rugpjū
čio mėn. išleistas potvarkis ne kaimų gy
ventojams laikomąsias savo karves parduo 
ti kolchozams.

Kultūrinis rusinimas
Rusinimo pastangos Pabaltijo valstybėse 

pastebimos ne tik gyventojų politikos ir 
kraštų ūkio srityse. Komunistų kultūros po 
litiką žymi nuolatinė pastanga slopinti tau
tinius ypatumus. Pakartotini Bažnyčios, 
„revizionistinių“ rašytojų, „buržuazinės“ 
ideologijos, senųjų papročių ir pan. puoli
mai rodo, jog Pabaltijy tebėra galingos tos 
idėjos, kurios čia gyvavo iki komunistinės 
okupacijos. Tame sąryšyje cituojamas Lie 
tuvos kompartijos suvažiavimo Vilniuje rei 
kalavimas pagerinti materialistinę ir ateis-

TAUTA IR VADAI
Labai įdomi yra žinia, kad Maskva pakei 

tė komunistinės Latvijos viršūnes. Anks
čiau iš Maskvos „malonės“ krito ministe- 
rio pirmininko pavaduotojas Berklavs, o 
dabar net komunistų partijos generalinis 
sekretorius Kalberzinš.

apie, sakysim, lietuvio ar latvio pagarbą ir 
visokias prievoles „didžiajai rusų tautai“. 
Jei tauta negali turėti tokių vadų, kurie 
pajėgūs ginti jos teises, tai nereikalingi jai 
ir tokie, kurie keliais vaikščioja prieš oku
pantą.

vauti pasiuntinius ir pasiuntinybių darbų<> k^'^^takaIina Pavergtų jų Seimą ątSįšaųk- 
tojus.' 194'9’ m’, kai mirė Latvijos Ekscelencija.“Mes nuolankiai pra-
nys Vašingtone Dr. Bilmanis, jo vieton K. 
Zarinš paskyrė Julij s Feldmans, o kai po 
ketverto mėtų mirė Feldmans, Ministeris 
Zarinš paskyrė Pasiuntiniu Vašingtone Dr.

šome Jūsų delegaciją pasinaudoti Leslie 
Munro raporto proga ir pradėti visuotinius 
debatus Vengrijos klausimu... Pavergtųjų 
Seimas viliasi ir tiki, kad pačios taikos rei-

Kai buvo pašalintas Berklavs, Maskva 
jau anksčiau buvo tarusi savo žodį: pats 
Chruščiovas jau buvo pareiškęs, kad Lat
vijoje ne vienoje srityje prasiveržia „vieti- 
ninkiškumas“, mūsiškai šnekant — para- 
pijizmas iš Maskvos taško žiūrint, arba ūki
nis nacionalizmas. Tai žymė, kuri yra gy
va ne vien tiktai Latvijoje, bet ir visuose 
Pabaltijo ir kituose rusų okupuotuose kraš 
tuose. Tai yra pasipriešinimas rusų išnau
dojimui, pastangos apginti savo kraštų ūki
nę nepriklausomybę. Tai geros pastangos. 
Kas iš to, jei užimtuosiuose kraštuose Ru
sija stato naujas ar plečia senas įmones, 
jei jų gaminiai skirti ne tam kraštui, ne jo 
žmonių gerovei, bet Rusijai riebėti!

Nors vadinamasis septynmetis turėjo vi
sur būti sutiktas su pritarimu ir pažadais 
paklusniai viską vykdyti, bet Latvijoje tam 
planui griežtai pasipriešino ministerio pir
mininko pavaduotojas. Pasipriešino dėl to, 
kad pagal tą Chruščiovo planą kraštas tu
rės smarkiai dirbti dar septyneris metus, 
bet be jokios vilties turėti turtingesnį, ge
resnį gyvenimą. Latvija privalo gaminti ne 
tai, kas reikalinga latviams, žinoma, Berk
lavs neteko savo vietos ir Maskvos malo
nės, bet jis, be abejo. įsigijo daugiau sim
patijų savo tautoje.

Dabar pašalintasis Kalnberzinš vadova
vo Latvijos komunistų partijai nuo pat 
1940 metų, maždaug kaip ir lietuviškasis 
Sniečkus. Tauta laikė jį Stalino nusikalti
mų dalininku, kaip ir lietuviai Sniečkų. 
Latvių tauta į jį žiūrėjo ne vien tik kaip į 
Maskvos padlaižį, bet ir kaip į nusikaltė
lį kolaborantą, atsakingą už daugelį daly
kų. Kai jis šiandien yra pašalintas iš tos 
atsakingos vietos, be abejo, latviai gali pa
justi savo širdyse ir tam tikra atoslūgį: 
štai vienas mauras atliko jau savo darbą, 
ir štai koksai būna mauro likimas! Toksai 
jausmas palaiko tautą gyvą: pagaliau juk 
okupantas kada nors pritruks ir mauru, ku 
rie išdavinėja savo tautą. Kas tada dirbs 
okupantui? Atsakymas aiškus: tada perims 
valdžią rusai patys. Kai kur taip jau ir 
yra: Kazachstano komunistu partijos pir
masis sekretorius yra jau rusas. Tada, 
mums rodos, bent bus aišku, kad okupan
tas yra sau, o okupuotasis kraštas sau. Ta
da jau nebebus tarpininkų, tam tikru lie
tuviškų, bet plokšteles iš Maskvos gaunan 
čių gramafonų. kurie dabar nuolat dar ka
la ir zalatija apie tariamąją tautų brolybę,

Deja, Lietuvoje tebesėdi dar keliaklūpš- 
čiautojai ir tebęgriežia senas plokšteles. 
Tai reiškia, kad partijos ir valdžios viršū
nės yra visiškai atskilusios nuo tautos, kad 

’Tai yra Maskvos iškamšos, kuriose nebėra 
nieko lietuviška, kurios neturi drąsos ir ryž
tumo suspurdėti, pasipriešinti, pasiaukoti. 
Kas tų ypatybių neturi, negali ir tautai va 
dovauti. ir visai aišku, kad tauta nelaiko 
jų nei savo vadovais, nei jai atstovaujan
čiais kokiais nors ryšininkais, kalbančiais 
už ją prieš okupantą.

Turėdami galvoje savuosius Sniečkus, pa 
leckius, matulius, mes, lietuviai, žiūrėdami 
iš savo tautinio taško, su šiokiu tokiu pa
vydu sutinkame žinias apie įvykius Latvijo 
je. Kodėl gi mums, lietuviams, vis dar už
tenka maurų, Maskvos gramofonų? Kodėl 
mūsų vadovaujantieji bolševikai yra tokie 
perdėm išsigimę, be stuburkaulio, parsida
vę už trupinį aukso ir gardaus valgio šauks 
tą? Ar net visa partija yra manekenai iš
plautais smegenimis?

Jeigu bent truputėlį lietuviškumo ir kau 
lų kietumo turėtų partiniai vadovai ir iš 
viso partiniai, jie apsidairytų ir pamatytų, 
kad retas yra kur dar toks Maskvos pa
vergtas kraštas, kur net viršūnėse neprasi
veržia rūpesčiai savo tautos reikalais. Tarp 
tų retųjų yra ir Lietuvos komunistai.

Gėdindamiesi lietuviškų komunistų ir jų 
vadų visiško išsigimimo, mes betgi jaučia
me didžiulio pasididžiavimo savo tauta. 
Kur jūs girdėjote tokius įvykius, kaip nešė 
nų metų Vėlinės Kaune ar Vilniuje ar stu
dentų tautinis judėjimas? O tai mums duo
da vilties, kad mūsų tautos nepavedžios už 
nosies jokie Maskvai tarnaujantieji mau
rai. Tauta jau seniai bus supratusi, kad šio 
je dabartinėje okupacijos meto padėtyje 
oficialių vadų ji neturi. Taigi ji yra įsisą
moninusi savo padėtį ir budi savo reikalų 
sargyboje, nusigrįžusi nuo visų maurų.

J. D.

Arnolds Spekke.
Nepaprastas Pasiuntinys ir įgaliotas Mi

nisteris Karlis Zarinš yra pats populiariau
sias ir labiausiai žinomas asmuo iš visų 
Latvijos gyvųjų valstybininkų.

Jis yra apdovanotas daugeliu aukštų or-

kalui, kuriam vengrų ir kitų tautų pavergė 
jas pastarosiomis dienomis ypač yra dos
nus žodinių liaupsinimų, JT pilnaties da
bartinė sesija imsis paveikių žygių," kad at
statytų ir teisės principų galią ir savo (JT) 
moralinį autoritetą.
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["Sep/yn/bS DIENOS ~|

(E) Tūlas Albertas Stasiūnas, iš profesi
jos siuvėjas, vokiečių kilmės asmenų regis
tracijos eigoje prieš kurį laiką atvyko į Va 
karų Vokietiją pas tėvus, bet žmoną ir dūk 
ras palikęs Lietuvoje. Dabar (spalio 17 d.) 
Vilniaus.„Tiesoje“ išspausdintas jo laiškas" 
antrašte „Padėkite grįžti J Lietuvą“. Jis 
skundžiasi Vakaruose apsivylęs ir prašo vi 
sų padėti jam grįžti į Lietuvą,

Chruščiovas į Vengriją
Chruščiovas su ištisa sovietine delegaci

ja išvyko į Vengrijos komunistų partijos 
septintąjį kongresą.

Manoma, kad tą progą jis išnaudos kon
ferencijai su kitų kraštų: komunistinėmis 
viršūnėmis.

NESUSIPRATIMAS DĖL SUMUŠTO 
VIRŠILOS

Bombėjuje, Indijoje, Kinijos konsulato 
tarnautojai įsiviliojo automobilin amerikie 
čių viršilą ir sumušė, surišę užpakaly ran
kas.

Vakarykščiu! jis buvo kalbėjęsis su ki
niečiu, kuris pareiškė norįs gauti politinį 
prieglobstį.

NEHRU GRIEŽTĖJA
Nehru pareiškė parlamente, kad Kinijos 

pasikėsinimas prieš Nepalą ar Bhutaną bū 
tų laikomas tolygiu pasikėsinimui į Indiją.

TRECIOJO PRETENZIJOS
Pakistano prezidentas Ayub Khan pareiš 

kė, kad į Ladakh provinciją, dėl kurios 
vyksta įtempimas tarp Indijos ir Kinijos, 
turi pretenziją ir Pakistanas.

PABĖGO KARINIS ATSTOVAS
Amerikiečių paprašė politinio prieglobs

čio Lenkijos karinis atstovas Amerikoje ir 
visų karinių Lenkijos atstovų užsieniuose 
viršininkas pik. Monat.

SUSKILO PARTIJA
Ryšium su Kinijos puolimais prieš Indi

ją. visiškai suskilo ir išsibarstė Indijos ko
munistų partija.

ATLEISTASIS VALDININKAS 
NUSIŽUDĖ

New Yorko parke rastas nusižudęs da
nas Bang-Jensen, kuris 1957 m. buvo atleis 
tas iš Jungt. Tautų organizacijoje eitųjų pa 
reigų.

Tada jis iš pabėgėlių buvo surinkęs daug 
žinių apie padėtį Vengrijoje, bet atsisakė

pasakyti pavardes tų asmenų, iš kurių jis 
gavo žinias, motyvuodamas tuo, kad tie as
menys arba jų artimieji krašte atsidurtų 
pavojuje. Už tai ir buvo pašalintas.

GEN. KASSĖM DAR LIGONINĖJE
Irako min. pirm. gen. Kassem po pasikė

sinimo į jo gyvybę jau 7 savaitės kaip guli 
ligoninėje, nors skelbiama, kad jo sveikata 
puikiausia, net geresnė negu buvo.

SUNKUS BIUDŽETO SVARSTYMAS
Ginčai dėl Prancūzijos biudžeto parla

mente vyksta gana sunkiai.
Tai yra dėl to, kad vyriausybė pasiūlė 

biudžetą, kuris reikalauja tam tikrų suvar
žymų.

JAN KALNBERZINŠ ATLEISTAS
Maskvos radijas pranešė, kad atleistas iš 

pareigų Latvijos komunistų partijos pirma 
sis sekretorius Jan Kalnberzinš savo paties 
prašymu, kaip perėjęs į kitas pareigas.

BRITŲ RAKETOS AUSTRALIJAI
Vykdydama savo trejų metų ginklavimo

si planą, Australija perka iš D. Britanijos 
raketas, atsargines jų dalis ir priemones 
paleisti joms.

BAŽNYČIOS REMIA
Jungtinių Tautų Maisto ir Žemės Ūkio 

Organizacijos pasiūlytąją penkmečio pro
gramą (1960-65) „išlaisvinti pasaulį nuo 
bado“ entuziastiškai remia Bažnyčių Pa
saulinė Taryba.

I
 ĮVAIRŪS KALĖDINIAI SIUNTINIAI 

PAPIGINTOMIS KAINOMIS.
REIKALAUKITE SPEC. TAM

• TIKSLUI IŠLEISTŲ KATALOGŲ.
TAZAB LIETUVIŲ SKYRIUS,

! 1, LADBROKE GARDENS,
j LONDON, W.ll
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TREMTYJE LIETUVOS KELIU
TREMTINIŲ UŽDAVINIAI IŠ 15 METŲ NUOTOLIO

„Yra žaizdų, kurios ilgai neužgyja, jos 
ilgai palieka atdaros ir dega tiek atskirų 
žmonių, tiek tautų kūne. Tokią žaizdą So
vietų Sąjunga yra padariusi mūsų tautai, 
ją užpuldama ir smurtu primesdama komu 
rūstinę santvarką“ (S. Lozoraitis). Krašto 
okupacija yra tremtinių atsiradimo prie
žastis, todėliš šito santykio kyla dalis jų 
ypatingų uždavinių.

Penkiolikos metų balansas šioje srityje 
turi būti laikomas labai pozityviu vien dėl 
to dėmesio, kurį tremtiniams skiria okupan 
tas. Tremtinių juodinimo ir viliojimo grįžti 
pastangos nesumažėjo. Priešingai, pastaruo 
j u metu ryšium su pasikeitusia tarptautine 
padėtimi ir nauja postalininio laikotarpio 
taktika tas spaudimas padidėjo. Kiek sąmy 
šio sukėlė sovietų tremtiniams ištiestoji 
ranka „kultūriškai bendradarbiauti“. Po- 
stalininė įvykių raida pavergtoje Lietuvoje 
taipgi davė progos kilti balsams, reikalau
jantiems peržiūrėti nusistatymą krašto oku 
pacijos atžvilgiu. Netikrumo ir svyravimo 
nuotaikos betgi neprasiveržė jokiomis prak 
tiško koloboravimo formomis. Savo ištiki
mybe nepriklausomosios Lietuvos idealui 
tremtiniai buvo ir lieka nesutaikomoje opo 
zicijoje okupantams. Ir ta prasme dvasinį 
ryšį su kraštu išlaikė.

Tačiau tiek padėties vertinimas paverg
toje Lietuvoje, tiek priemonės tam deramai 
atlikti rodė ir rodo daug spragų. Iki Stali
no mirties rimtas pasiteisinimas buvo 
kraštą dengusi „geležinė uždanga“. Tačiau 
ir joA dalinis pakėlimas nebuvo tinkamai 
išnaudotas galimai sistemingesniam ir pil- 
nesniam dabartinių krašto gyvenimo sąly
gų pažinimui. Sprendimai daryti iš atski
rų, dažnai nepatikrintų atsitiktinių faktų, 
be gilesnių sąryšių apčiuopimo. Pavergtojo 
krašto sąlygų studijavimas juo labiau rei
kalingas, nes įvykių raida gali užklupti ne
pasirengusius naujiems uždaviniams. Už
sienio lietuviai ir tremtiniai turi būti pasi
rengę savo ruožtu skatinti visus tokius reiš 
kinius, kurie lengvintų okupacijos jungą, 
nors jo ir nešalintų.

Paliekant nuošaly taktikos klausimus, 
tenka konstatuoti, jog per praėjusius 15 me 
tų nebuvo jokių duomenų, kurie būtų rei
kalavę keisti principinį tremtinių nusista
tymą okupacijos bei okupantų atžvilgiu. 
„Stalininis režimas“ pavergtoje Lietuvoje 
tebevyksta, ir tai autoritetingai patvirtino 
prieš metus pats žymiausias Maskvos pati
kėtinis Lietuvoje, Lkp sekr. Sniečkus, ta
riamuoju pasirinkimu „arba — arba —tre 
čio kelio nėra“. Nedaug kas šiapus nusivo
kia, jog šie žodžiai tėra žinomo Stalino po
sakio parafrazė. Šiuo požiūriu rezistencijos 
idealas lieka ir toliau pilnai galiojantis, 
kaip iki šiol.

Pokario metais šis idealas, dalinai laimė 
tojo išėjusios Vakarų Europos kraštų rezis
tencijos poveikyje, dalinai jo iš krašto išsi
nešto prestižo dėka, buvo visuotinai trem
tinių gerbiamas; turėjo didelio patrauklu
mo, atkuriant visuomenines organizacijas. 
Antai, 1946.III.13 sudarytasis akad. sambū
rio „Šviesa“ steigimo aktas bylojo:

„Tuo metu, kai tėvynėje likęs jauni
mas kovoja žūtbūtinę kovą dėl laisvės, lie
tuviškasis akademinis jaunimas užsienyje,

Julius Vidzgiris
♦*• «*•

jausdamas atsakomybę prieš brolių kraują, 
jungiasi į „Šviesos“ sambūrį — dvasinės 
rezistencijos sambūrį. Sambūris ryžtasi ko
voti už laisvą Lietuvą ir lietuviškumo iš
laikymą tremtyje, siekdamas išugdyti pro
fesiniai išlavintą, visuomeniniam darbui pa 
ruoštą ir dvasiškai atsparų žmogų - asme 
nybę“.

Ir tai nebuvo tik skambūs deklaracijos 
žodžiai. Iš tų nedaugelio vyrų, kurie savo 
gyvybės kaina paliudijo tėvynei tremtinių 
rezistencinę valią, vykdydami ypatingą už
davinį, buvo ir to sambūrio narys, palikęs 
brangų testamentą:

„Išeinu Lietuvos keliu. Kaip mano kovos 
draugai išėjo prieš mane, taip kiti kovos 
draugai eis po manęs. Lietuvos žemė mane 
šaukia, ir einu, atlikdamas savo pareigą.

„Jei man būtų lemta žūti, nenorėčiau, 
kad mano žygis eitų veltui. Tikiu, kad ma
no, kaip ir tūkstančių mano brolių lietuvių 
mirtis jus dar labiau įpareigos, mano mieli 
kovos draugai, su didesne ištverme tęsti 
mūsų bendrą kovą už visišką mūsų žemės, 
lietuvio ir žmogaus išlaisvinimą“ („San
tarvė“, 1956/2, p. 73).

Prasidėjusi emigracija ir jos sukeltos nėr 
vingumo nuotaikos nesumažino rezistenci
nės minties populiarumo tremtyje, bet, prie 
šingai, pradžioje net naujų akstinų davė, 
kaip liudija rezistentų organizavimasis vi
suomeniniu pagrindu, plataus atgarsio ra
dęs „rezistencijos prieš tremties dvasią“ šū 
kis, jaunimo stovyklose paplitusi partizanų 
pagerbimo tradicija. Tik prasidėjus įsikū
rimui, pradėjus skverbtis buržuazinio pato
gumo pagundoms, ėmė rodytis balsai prieš 
rezistenciją, teisinantis posakiu: „Iš Lietu
vos, tai ir iš rezistencijos“. Būdinga, jog 
antirezistencinių pareiškimų spaudoje dau
giausia pasirodė 1956 metais, taigi, kaip tik 
tada, kai pavergtoje Lietuvoje ir kituose 
bendros nelaimės Rytų Europos kraštuose 
vyko ypatingas bruzdėjimas.

Rezistencijos nesėkme reikia laikyti ir 
faktą, jog nepavyko tremtinių pasaulyje iš- 
platintintai birželinių minėjimų tradicijai 
įspausti aiškaus rezistencinio pobūdžio. Ji 
liko daugiau verkšlenimų, organizuoto defe 
tizmo, negu tikros rezistencijos dvasios iš
raiška. Rezistencinės organizacijos pasiro
dė per silpnos inercijai sulaikyti, nors ne
siliovė prieš tai protestavusios. „Santar
vė“ 1954 m. rašė:

„Tremtyje kuriamos lengviausios tradici 
jos — minėti Birželio išvežimus, tuo pačiu 
metu organizuojant skausmą, liūdesį ir net 
defetizmą — nepaverskime pigiais pabėgė
lių verkšlenimais. Birželio tremtiniai į Si
birą, tikrieji tremtiniai, to nenusipelnė. 
Juos trėmė, kaip okupanto ir bolševizmo 
priešus. Juos norėjo sunaikinti, kaip po
tencialius kovotojus. Trėmė ne tik Biržely
je, bet po kelerių metų vėl naujais tūkstan 
čiais, be perstojo.

Ne ašaromis pagerbkime jų skaudų liki
mą. Pagerbkime jų veiksmus, atsparos va
lią, nežinomojo laisvės kovotojo idealizmą, 
narsumą ir karžygio aureolę“.

Po poros metų tas pats rezistencinės

minties žurnalas savo vedamajame „Užteks 
ašaruvių pramonės“ tuo pačiu reikalu ra
šė:

„Ką per vienuolika metų nusitęsusi trem 
tis padarė iš tos rezistencijos dvasios, iš 
šventų kruvinųjų tradicijų? Ir iš šios lieps 
nos žarėjimais surašytų uždavinių užsienio 
lietuviams?

Liūdna ir net koktu atsakyti!
Pagrindinis dėmesys, pastangos, lėšos ir 

aistra pačiu liguisčiausiu būdu nuolat mau 
domos intrigų, rungtyniavimų, melo ir 
šmeižto liūne, susitelkė į smulkią pigmė
jų kovą už „valdžią“, už tuščią garbę, už 
skylėtas partijų ambicijas, ir nekartą vien 
už nuogą pragyvenimą iš patriotiškai su
rinkto pinigėlio...

Gi Birželio sukilimo ir laisvės kovų gilio 
ji prasmė, ryžtas į naujas ateities kovas ir 
aukas jau seniai išblėsę ir pamiršti. Liko 
tik... baisiojo Birželio naktų minėjimai, ku 
riuos pabėgėliai taip pamėgo ir išnešiojo 
po visą laisvųjų lietuvių pasaulį“ („San
tarvė 1956/3).

Panašų skundą skaitome ir šiemet Euro
pos LFB biuletenyje:

„Birželio 23-ji turėtų simbolizuoti lietu
vių tautos kovą dėl savo egzistencijos: 
kaip tokia ji šiandien galėtų prilygti savo 
reikšme Vasario 16-jai. Juk rezistencijos 
diena turėtų priminti mūsų visų dabarti
nes pastangas, darbus ir kovas tautos lais
vę sugrąžinti, kaip Vasario 16-ji primena 
praeities kovas dėl nepriklausomos Lietu
vos. Tačiau šiandien rezistencijos diena 
tik bene dviejų organizacijų minima. Vadi
namieji oficialieji laisvinimo veiksniai ją 
visiškai nutyli ir nepadeda populiarinti ma 
sese. Vietoj jos dažniausiai dar vis „šven
čiami“ 1941 birželio trėmimai, nors po jų 
buvo dar keletas nemažesnių deportacijų. 
Tai tik rodytų oficialiųjų laisvinimo veiks
nių inertiškumą, nepaslankumą bei aiškiai 
siaurą partinę dvasią. Nepaslaptis, kad par 
tijų veikėjai, susėdę oficialiuose laisvini
mo veiksniuose, ilgą laiką bijote bijojo re
zistencijos termino, nes žinojo permaža re
zistencijoj dalyvavę ar tiesiog kolaboravę 
su okupantu. Kad rezistencija gali būti tę
siama tremty, ypač priešinantis nuotaikai 
„gal ir amžinai įsikurti svetimame krašte“ 
beveik nesidomėta“ („Vidaus Žinios“ 
1959/4).

Paminėtieji pavyzdžiai rodo organizuo
tosios rezistencijos nesėkmes, bet drauge 
yra ir liudijimas, jog pati mintis tebėra gy
va. O jos supratimas net tapo gilesnis ir 
grynesnis. Įrodymo vietoj tebūnie leista pa 
cituoti prieš porą metų paskelbtus Dr. J. 
Girniaus žodžius:

„Rezistencijos dvasia neužmerkia akių 
prieš tikrovę, nesiramina, kad „viskas ne
blogai“, ima dalykus, kokie jie yra. Bet už
tat kaip tik šis atviras tikrovės regėjimas 
ir virsta protestu prieš tai, kas dedasi, su
kilimu prieš melagingą tikrovės teisinimą, 
nusistatymu išlikti savo sąžinei ištikimam, 
nežiūrint, kad ir visi rastų argumentų savo 
sąžines išblėsinti. Rezistencinė dvasia yra 
tikėjimo dvasia. Gi tikėjimas yra besąly
giškas. Jo pagrindas yra ne sąlygos, o sau 
pačiam ištikimybė“ („Aidai“ 1957/4).

(Bus daugiau)

VYSKUPAS IR VELNIAS
Tokio pavadinimo Igno Šeiniaus naujų 

apysakų knygą išleido „Lietuvių Dienų“ 
leidykla Amerikoje.

Tai Jau pomirtinis Ig. Šeiniaus darbų lei 
dinys. Knyga pradėta spausdinti, kol rašy
tojas tebebuvo gyvas (pats dar pataisė ir 
pirmųjų puslapių korektūras). Baigta 
spausdinti knyga jau po rašytojo mirties, 
dėl jos galutinio sutvarkymo susitarus su 
rašytojo našle.

Knygai paginos žodį yra parašęs Juozas 
Lingis.

PROF. Z. ŽEMAIČIUI SUĖJO 75 M.
(E) Vilniaus universitete įvyko aktas vie 

nam seniausių Lietuvos mokslininkų, prof. 
Zigmui Žemaičiui, pagerbti. Jam suėjo 75 
metai. Tąja proga sukaktuvininkui suteik
tas „nusipelnusio mokslo veikėjo garbės 
vardas“.

PREMIJA DAILININKEI JACYNIENEI
Vyresnės kartos dailininkė ir meno istori 

kė Halina Kairiūkštytė Jacynienė laimėjo 
pirmąją premiją atvirukų konkurse už djį-_ 
dėlę seriją atvirukų, sukurtų lietuvių liau
dies ornamentikos motyvais. Antrosios pre 
mijos teko jaunosios kartos dailininkėms, 
Birutei Žilytei ir Onai Černaitei, vienai už 
humoristinių atvirukų, kitai už vaikams 
skirtų atvirukų serijas. Atvirukus leis vals 
tybinė leidykla. (LNA)

POETĖS DANGUOLĖS SADŪNAITĖS - 
SEALEY PUSLAPIS

yra „Lietuvių Dienų“ spalio mėn. nume
ryje su jos fotografija, kūrybos aptarimu 
ir pluoštu eilėraščių. Skaitytojams prista
tomas ir istorijos prof. R. Sealey, kurio ry
šiai su lietuviais ir lietuviškais dalykais vis 
glaudėja.

Šiame numeryje dar rašoma apie šeimą, 
minimi gen. T. Daukantas, P. Rimkūnas, 
lietuvaitės stipendininkės, nauji talentai, 
herojai, Čiurlionio kalnai, didvyriai ir išda
vikai ir kt.

APIE GIMTOSIOS ŠALIES 
PASIILGIMĄ,

kontaktus ir bendradarbiavimą, Lietuvos 
akademinį jaunimą plačiai rašo „Darbo“ 
žurnalas savo Nr.3, spausdindamasis dar A. 
Rūko eilėraščių, įdomias ir labai atviras 
A.J. Greimo pastabas, straipsnį apie V. Pet 
ravičių, J. Kaminsko straipsnį apie unijas, 
dar — apie soc. internacionalo kongresą, 
sudvasintą liberalizmą, Literatūros Lan
kus, sovietų parodą, sambūrius ir suvažia
vimus.

IŠVERTĖ FAUSTĄ
Aleksis Churginas, pasižymėjęs klasiki

nės poezijos vertėjas į lietuvių kalbą, baigė 
versti Goethės „Faustą“. (LNA)

(E) Šveicarijoje išėjo romanas apie žydų 
gyvenimą prieškariniame Vilniuje. Šveica
rų leidykla Thomas-Verlag, Zuerich, išlei
do romaną, kuris vaizduoja žydų gyveni
mą „lietuviškajame Jeruzclime“, kaip kny 
goję vadinamas senasis Vilnius. Autorius: 
Jose Orabuena. Romano titulas: „Gross ist 
deine Treue“ (Roman dės juedischen Wil- 
na). Romane piešiami Vilniaus žydų šeimų 
gyvenimo vaizdai, neliečiant tragiško liki
mo, kurio vėliau susilaukė Vilniaus žydai 
Hitlerio invazijos laikais.

IKIekmadienio

Kalba Westminsterio Kardinolas
Advento proga Westminsterio kardinolas 

William Godfrey išleido Ganytojišką Laiš
ką visiems arkivyskupijos tikintiesiems. 
Priminęs besiartinančias Kalėdų šventes ir 
angelo pranešimą apie Jėzų, kad „jis išgel
bės tautą iš jųjų nuodėmių“, pažymi, kad 
šiandieniniame pasaulyje nuodėmės sąvo
ka pasidarė nebeaiški, blanki, bet Dievo 
akyse ji visuomet yra ir bus pasibiaurėji- 
mas. Pasauliui nepatinka mintis apie nuo
dėmę. Skelbiant, kad paleistuvavimas yra 
viena iš septynių didžiųjų nuodėmių, gelia 
kaltą sąžinę. „Ar jūs nežinote, kad neteisin 
gieji nepaveldės dangaus karalystės? Ne
klyskite! Nei paleistuviai, nei stabų garbin 
tojai, nei svetimoteriautojai, nei begėdžiai, 
nei vaikų darkytojai, nei vagys, nei godūs, 
nei girtuokliai, nei piktažodžiauto  j ai, nei 
plėšikai nepaveldės dangaus karalystės“.

Šios visos nusidėjėlių rūšys yra Šv. Povi
lo išvardintos I Laiške Korintiečiams. Po
vilas tą patį įspėjimą duotų ir mūsų die
nose. Jei tokie miršta nusistatę prieš Die
vą, jie neįeis į Dievo dangaus karalystę. 
Kas drįstų sakyti, kad tas paminėtas blo
gis nėra gausiai apėmęs moderniąją žmo
nių bendruomenę? Tokie įspėjimai tačiau 
lengvai atmetami. Daugelis gali sakyti, kad 
nuodėmė yra savos rūšies fizinis nukrypi
mas, senoji kaltės idėja jau nebeatitinkan
ti mūsų laikams ir tuo pačiu nubaudimą tu 
ri pakeisti gydymas. Tačiau lieka tiesa, 
kad nubaudimas turi parodyti, jog nusikals 
ta Dievo teisingumui. Katalikų Bažnyčia 
visuomet moko atsiteisimą už nuodėmes. 
Sielos skaistykloje ne dėl to kenčia, kad 
jas atgrasintų nuo nuodėmės,, ten jos jau 
nebegali nusidėti; nei pasmerktosios sielos 
kenčia dėl to, kad daugiau nebenusidėtų, 
jų likimas jau nebepakeičiamas, jų mirtin
gasis gyvenimas pasibaigęs. Jos prasilenkė 
su Dievo nustatyta tvarka žemėje.

Nusikaltimų faktas ir jų gausėjimas ke
lia didelį rūpestį valdžiai ir visiems, kurie 
su išgąsčiu mato visose pusėse atsipalaida
vimą nuo doros. Psichologinis šios proble
mos sprendimas nesugebėjo užtvenkti pasi
leidimo bangos. Palyginti švelnūs paskuti
niais laikais panaudoti metodai pasirodė 
bergždi. Blogis nebuvo sustabdytas, nusi
kaltimai kas kartą didėja.

Kas gali būti padaryta? — Kardinolas 
žvelgia į šeimą: iš čia turi prasidėti bend
ruomenės atnaujinimas, kad tėvų meilė sa
vo vaikams nebūtų akla!

Kun. P.D.

PAMALDOS
CORBY — šį sekmadienį, gruodžio 5 d., 12 

vai., Our Lady's bažn., Occupation Rd.

(E) Gausiai lanko A. Baranausko klėtelę 
-muziejų. „Anykščių šilelio“ autoriaus A. 
Baranausko klėtelę-muziejų lanko labai 
daug žmonių ir iš arti ir iš toli. 1957 me
tais buvę apie 10-000 lankytojų, 1958 m. 
apie 13-000, o šiemet apie 18.000. Vien tik 
ekskursijų šiemet būta jau apie 600.

J. PAUKŠTELIS

Pabudimas
...Kad sutiktų brolelis su mano planu, 

būtų gerai — žmonės liežuviais ne taip 
plaktų!.. Bet žemę žūt būt reikia nupirkti. 
Jei nenupirksi — kitas nupirks — sveti
mas, nepažįstamas. Ir kam tada iš to bus 
nauda? Todėl, užuot svetimam ji atitekus, 
daug geriau, jei atiteks savam žmogui, ku
rio tėvai seneliai nuo amžių čia gyveno, 
prakaitą liejo. Tada ir Dievui bus didesnė 
garbė!

Ragino arklį, skubėjo, tartum Pųnpės že
mė jau būtų varžoma ir jai galėjo nębe- 
tekti.

Brolį notarą rado kaip tik namie. Vien
marškinis, atlapa krūtine, apžėlusia pusži
liais gaurais, savo kabinete, prie rašomojo 
stalo, skutosi barzdą, — išgirdęs sesers bal 
są, šūktelėjo:

— Rozalija, ateik čia!
— Ar nesutrukdysiu, broleli? — kišda

ma didelę, juoda skarele aprištą galvą, kai 
bėjo sesuo. —''Sakau, gal labai užsiėmęs.

Brolis atgręžia muiliną, ilgą kaip sūrį 
smakrą.

O sau tarė: jau ne be reikalo ji čia atsi
grūdo tokiu metu!

— Sėskis. Kas gero pas tave? — Ir vėl 
nusisuko į veidrodį.

— Atvažiavau, broleli, su reikalu. Su la
bai dideliu reikalu.

— No-no!
Jis pasuko veidrodį taip, kad skusdama

sis matytų sesers veidą. Žiūri — Rozalija 
labai rami, labai rimta, — pasitaisė skare
lę, delnu lūpas nusibraukė.

Matyt, kaulys ko nors!
— Nagi kaimyno Pimpės žemę bankas 

iš varžytynių paskelbė.
Brolis nustojo skutęsis, Sesuo vėl nusi

braukė delnu lūpas.

— Pačioje pašonėje, broleli, šešiolika 
hektarų žemės — kaip rasodniko.

Aišku, koks reikalas!
— Manai pirkti? — vamptelėjo, labiau 

smakrą ištempęs ir braukdamas skustuvu.
— Taigi, nenorėčiau išleisti tokio kąsnio 

iš panosės.
Atsikrenkštė.

. — Tai ir neišleisk, jei geras kąsnis, 
griebk. Ar brangiai įkainota?

— Žmoniškai — tik septyniais. Bet, žino 
ma, dar reiks kokį truputį pridėti.

— Tai griebk!
Mato — sesuo padarė labai susimąsčiu

sią, nelinksmą miną.
Artistė!
— Griebčiau, broleli, tuojau griebčiau, 

jei ne taip iš kaimyno.
— Na ir kas, kad kaimynas? Žemė var

žoma — nenupirksi tu, nupirks kitas.
Sesuo paveržė skarelės mazgą pakaklė

je, galvą ant šalies pakreipė.
— Ir mano protas taip diktuoja, bet... 

nesinori bereikalingų kalbų. Juk paskui sa
kys — Morkuvienė šiokia, Morkuvienė to
kia, Morkuvienė gobši, Morkuvienė be ar
timo meilės. Nesinori, broleli... Aš jau ir 
taip prisikentėjau, nuo visų prisikentėjau 
— tegul tik jiems Dievas dovanoja — kiek 
prisikentėjau.

Padarė skausmingą miną, ir iš akių iš
tryško smulkios it stiklo kruopelytės ašarė
lės.

Į ką ji čia dabar'suka?
— Spiauti į kalbas! Kai reikalas svar

bus, kalbų neklausoma.
— Bet vis jau, broleli, kaip sakoma, — 

su žmonėmis, o ne su medžiais reikia gy
venti.

Tyla — jis skutasi viršutinę lūpą. Patyli 

ir ji, kad brolelis neįsipiautų. Ir tik kai lū
pą nuskuto, sesuo vėl pradėjo labai atsar
giai:

— Todėl atvažiavau, broleli, sakau —gal 
galėtum tu nupirkti.

— Aš? O kam man ji? Prie savo centro 
aš jau nupirkau gabalą. Buvęs savininkas 
jau į Braziliją išsidangino.

Sesuo sutankino kalbą.
— Nesupratai manęs, broleli. Žinoma, 

kam gi tau taip toli, jei pašonėje galėjai nu 
sipirkti. Bet aš taip rokuoju, kad tu Rožy
tei — savo krikšto dukteriai... man kaip ir 
nežinant...

Štai tau, boba, ir devintinės!
Traukė skustuvą ir užkliudė Už ausies— 

kraujas pradėjo sunktis. Užlipdė popie
riaus gabaliuku ir jau buvo besižiojąs sa=- 
kyti: ką tu, Rozalija — manai, kad aš iš 
balos pinigus semiu? — Bet sesuo užbėgo 
už akių.

— Pinigus, žinoma, aš duočiau — tik tu 
nupirktum.

— Gal būt, tu ir neblogai kombinuoji, — 
tarė palaukęs. (Jis sumetė, kad tokia „kom 
binacija“ gal ir jam duotų kokią naudą).

Kruopščiai nušluostė skustuvą, įdėjo jį 
į futliarą.

— Palauk truputį, — aš apsiprausiu.
Likusi viena, Morkuvienė dairėsi po kam 

barį. Jai visa atrodė labai turtinga, poniš
ka — ir didelis, seno stiliaus — raižiniais 
išgražintas stalas ir minkšti odiniai foteliai, 
ir paveikslas ant šoninės sienos — žaidžian 
čios undinės mėnesienoje.

Ot ir suprask žmogus teisybę! Esame vie
no tėvo ir vienos motinos vaikai, o kaip jis 
gyvena ir kaip aš!

— Ale tu, boba, ne molio pridrėbtą ma
kaulę turi! — kalbėjo grįžęs, dar tebesi- 
šluostydamas. — Jei žemė gera — nupirku 
si pasidarysi pirmo rango gaspadinė.

Sesuo kukliai šyptelėjo.
— Gerai, duok pinigus — nupirksiu. 

Krikšto dukteriai reikia nupirkti.
Sesuo lyg ir sumišo.
— Taigi, broleli.,, Tik pinigų aš dabar 

neturiu.
Brolis staiga įbedė sumedėjusį žvilgsnį.
— Tai kaip aš pirksiu? Mano kišenėje 

dabar nors švilpk. ,
— Aš ir nenoriu, broleli, kad tu pirktum 

iš savo kišenės. Bet, rodos, per varžytynes 
nereikalaujama, kad tučtuojau būtų sumo
kėta — bankas dar palaukia porą trejetą 
dienų. Svarbu, kad tu nupirktum — tau vi 
si teisėjai, visi anstoliai pažįstami. O pini
gus aš tau kitądien pristatysiu — jau žino
dama, kiek reikia. Tada, kaip sakoma, ir 
ožkelė būtų sveika, ir vilkelis sotus.

Pasakė ir, galvą pakreipusi, gudriomis, 
klastingomis akimis žiūrėjo į brolį.

Brolis paniuro: še tau* kad nori! Žiūrėk 
tik, kad ji tavęs neapmautų, o jos apmauti 
nė negalvok.

— Ne, — ūmai tarė, — taip aš negaliu! 
Negaliu!

— Kodėl, broleli? Negi tu manai, kad aš 
neužmokėsiu.

— Nemanau, — jis ėmė rištis kaklaraiš
tį. — Bet... pirkti be pinigų mano prestižas 
neleidžia. Supranti — notaras perka, pini
gų neturėdamas!..

— Ką čia, broleli, stižas...
— O iš ko tu mokėsi, jei pinigų neturi?

— ūmai pertraukė ją brolelis.—Iš ko? Štai 
ir visas reikalas.

— Rasiu, broleli! — tvirtai kirto sesuo.
— Kai reikia, tai ir randi. Klebonas žadėjo 
paskolinti.

— Klebonas? Cha-cha! Greičiau Srauja 
ims atgal tekėti, negu Pakalnių klebonas 
savo čereslą pajudins. Iš viso, sesele, tu ne
mažas kombinatorius, — klojo pagiežiai. — 
Vis ji kažkokiais aplinkiniais keliais... 
kaip amžinatilsį mūsų mamunytė. Anoji 
taip pat, būdavo, vis paslapčiomis, vis ša- 
kar-makar... sumanymai, kombinacijos. O 
man, pasakysiu, tai svetima. Aš mėgstu tie 
šiai. Pasitaikė geras kąsnis — klok pinigą, 
jei turi. Neturi — kentėk. O ką žmonės, 
kaimynai, ką klebonas pasakys —visai ne
svarbu. Kai kišenės pilnos, tai ir kaimynai 
ir klebonas tyli. Kalba jie, kai tavo kišenės 

tuščios. Tada tai nesimaišyk jiems po akių.
— Nepyk, broleli, nepyk. Aš manau, kad 

tu jau pradedi pykti.
Sugriebusi paspaudė jo ranką, paskui pa 

glostė.
— Ko aš pyksiu? Nėra čia ko pykti.
Paskui abu palaukė, patylėjo.
— Na gerai, — staiga suplojo delnais 

brolis, — jei bus geros magaryčios. Juk tu 
griebei dziakonėlio čereslą. Pasakyk man 
atvirai — juk griebei? — Įspyrė į ją ašt
rias, kiaurai matančias akis.

Sesuo truputį sumišo.
— Ai, broleli, tu vėl seną pasaką. Iš kur 

aš griebsiu, jei jau buvo pagriebta. Kuopte 
viskas iškuopta, broleli, ir iššluostyta. At
siprašant kelnes — prastas, sunešiotas am
žinatilsį kelneles — ir tas radau išversto
mis kišenėmis — nė trupinėlis neužsilikęs. 
O tu vis tą patį ir tą patį.

Na ar ne sukčius — boba! Iš akių maty
ti, kad turi pinigų — kad čiupusi, bet ne- 
sisako, ir tiek.

Mėgo ir notaras visokias kombinacijas ir 
machinacijas, todėl sunku buvo dabar at
sisakyti. Tik nemėgo, kai kiti kombinuoja 
ar nori jį apstatyti.

— Aš pasakysiu, sesele, kad tu esi tikra 
čigonė. Tur būt, mūsų giminėj kas nors tu
rėjo čigoniško kraujo. Ot prilimpi kaip šia 
pias lapas, ir niekaip tavimi neatsikratysi. 
Tokia buvo ir amžinatilsį mūsų mamuny
tė... Na ką dabar su tavim padarysi? Žiū
rėsiu. Tik pinigai man po varžytynių kad 
tuoj būtų čia!

— Bus, bus, broleli, bus! — Ir priėjusi 
pakštelėjo broliui į pakaušį — į tą vietą, 
kuri buvo visai praplikusi — blizgėjo kaip 
metalinė. Ji seniai žinanti, kad jis turįs ge
rą, brolišką širdį! Ar jis atsimenąs, kaip, 
dar mažas būdamas, ją užstodavęs? Kai 
kartą amžinatilsį mamunytė rykštele ją 
perdrožusi, jis atkišęs jai savo gūbrį ir sa
kęs: nelupk, mamunytė, Rozalytės! Še, ge
riau mane lupk... Toks jau minkštaširdis 
buvęs nuo pat mažens.

(Bus daugiau)
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IR LIETUVIAI RUOŠIASI PASAULINIAM EUCHARISTINIAM KONGRESUI

Neseniai aprašėme vokiečių pasiruoši
mus ir jų rūpesčius belaukiant Pasaulinio 
Eucharistinio Kongreso Miunchene, šiuo 
kartu pateiksime žinių, kaip vietos lietu
viai ruošiasi šiame kongrese dalyvauti, ko
kius tam galimybės, kokių turi rūpesčių ir 
kita.

Pirmasis platesnis pasitarimas
Lietuvių katalikų dvasiški j a šio kongre

so organizaciniams reikalams turi sudariu
si savo garbės komitetą, kurs drauge yra 
ir darbo komitetas: 1. J.E. Arkiv. J. Skvi
reckas — garbės pirmininkas; 2. J.E. Vysk. 
V. Brizgys — pirmininkas; 3. J.E. Vysk. V. 
Padolskis — I vicepirm.; 4. Tėv. A. Berna
tonis — Ii vicepirm.; 5. Kun. Dr. J. Aviža 
— reikalų vedėjas ir sekretorius ir 6. Kun. 
J. Tautkevičius — kasininkas.

Šio komiteto iniciatyva š.m. lapkričio 4 
d. Miunchene buvo sukviestas platesnio 
masto pasitarimas, kuriame dalyvavo minė 
to komiteto nariai: Tėv. A. Bernatonis, 
kun. Dr. J. Aviža ir kun. J. Tautkevičius, 
ir pakviesti bendradarbiauti: kun. Br. Liu- 
binas, Alina Grinienė, Dr. V. Dambrava

M. Musteikis

būvis. Lietuviškoje programoje dalyvaus ir 
muz. Budriūno vedamas choras „Darna“, 
kurs jau dabar pradeda ruošti tinkamas eu 
char, kongresui mišias, giesmes ir kita.

Lietuviai, šalia pagrindinių kongreso mal 
dos intencijų, turės ir savas intencijas: 1. 
Už visų laikų lietuvius — tikėjimo aukas; 
2. Už visų laikų lietuvius — tėvynės gynė
jus; 3. Už visus bolešvikijoje kenčiančius 
lietuvius; 4. Už visą lietuviškąjį jaunimą; 
5. Už visą lietuvių tautą ir 6. Už Katalikų 
Bažnyčią Lietuvoje..

Lietuviškos giesmės per garsiakalbius
Vieną dieną lietuviams yra suteikta baž

nytinės muzikos - giesmių valandėlė, kuri 
bus transliuojama per visus Miuncheno 
miesto garsiakalbius.

Persekiojamos Bažnyčios pamaldos
Kongreso metu vieną dieną (VIII. 4) 

įvyks Persekiojamos Bažnyčios pamaldos,

kuriose dalyvaus 12 sovietų pavergtų tau
tų. Čia šv. Mišias laikys vienas kardino- 
nas. Pamaldų metu visos pavergtos tautos, 
jų tarpe ir lietuviai, giedos giesmes savo 
krašto kalba. Į šias pamaldas numatyta 
vykti eisena-procesija su lietuviškomis baž 
nytinėmis ir katalikiškųjų organizacijų vė
liavomis bei prasmingais plakatais. Tiki
masi, kad lietuvaitės į kongresą vyks su 
tautiniais drabužiais, su kuriais turėtų da 
lyvauti ir procesijoje. Panašių procesijų, 
gal būt, bus ir daugiau.

Jei bus įmanoma, mūsų komitetas steng
sis suruošti ir lietuvių religinės spaudos 
bei religinio meno parodėlę, nors šiuo lai
ku tam galimybės, atrodo, yra mažos.

Kongreso vadovas lietuvių kalba
Jau nutarta išleisti mažą Pasaulinio Eu

charistinio Kongreso vadovą lietuvių kal
ba. Jame bus paskelbta bendroji kongreso 
programa, lietuvių sekcijos programa, rei
kalingiausios informacijos ir kongreso me
tu numatytos giedoti lietuviškos giesmės.

(ELI)

M. Musteikis, stud. A. Rugieniūtė, stud. K. 
Žemaitis ir stud. V. Bartusevičius.

Pasitarimą pravedė kun. Dr. Aviža, api
būdindamas bendrąją Pasaul. Euchar. Kon 
greso programą, lietuviškosios grupės nu
matytą programą, daromus mūsų minėto 
komiteto pasiruošimus, kas jau yra pada
ryta ir kas dar reikės padaryti. Pasitarime 
aktyviai reiškėsi visi dalyviai, drauge įsipa 
reigodami darbui; norint sklandžiai pra- 
vest lietuviškosios grupės dalyvavimą kon
grese, to darbo bus apsčiai.

Laukiama, atvykstant 600 lietuvių
Iki šiol turimomis žiniomis, iš užsienio į 

kongresą atvyks apie 600 lietuvių, daugiau
sia iš JAV, bet bus ir iš Kanados, Škotijos 
ir kitų kraštų. Gal būt, su kongrese daly
vaujančiais Vokietijos lietuviais, šis skai
čius dar pakils. Suprantama, norint visus 
lietuvius sutraukti į vieną vietą, mūsų ko
mitetui susidaro daug rūpesčio, tačiau kun. 
Dr. Avižos pastangomis, atrodo, šis klausi
mas bus labai palankiai išspręstas. Jau 
yra sutartos patogios patalpos Miuncheno 
centre, kur vienoje vietoje galės sutilpti vi 
si lietuviai ir ten pat gaus maistą (kongre
so metu ir šis klausimas dalinai bus pro
blematiškas). Ten pat yra ir salė, ir viena 
puiki bažnyčia, kuri kongreso metu bus pa
vesta lietuvių dispozicijai.

Lietuviai turės ir savą programą
Šalia pagrindinės Euchar. Kongreso pro

gramos, lietuviai turės ir savą programą, 
kurios metu lietuviai kunigai laikys šv. Mi 
šias, kasdien bus lietuviški pamokslai sa
komi mūsų aukštosios dvasiškijos, numaty 
ta viena svarbi lietuvio mokslininko paskai 
ta, meninė-religinė programa. Vieną vaka
rą bus suruoštas bendras visų lietuvių po-

DĖL PASAULIO GYVYBĖS
MIUNCHENAS RUOŠIASI EUCHARISTINIAM KONGRESUI

J. Medaitis (ELI)
Šiuo metu Bavarijoje sukama kultūrinė 

filmą „Šaukiam pasaulį“. Pro žiūrovų akis 
pralėks vaizdai iš Vokietijos religinės ir so 
cialinės buities, ir jie išgirs Miuncheno ir 
Freisingo kardinolo J. Wendelio balsą, kvie 
čiantį viso pasaulio katalikus dalyvauti 37- 
tame tarptautiniame Eucharistiniame kon
grese, kuris įvyks 1960 m. vasarą Miunche
no mieste.

Ateinančiam kongresui duotas motto Jo
no 6,51: „Dėl pasaulio gyvybės“. Viena pro
ga Miuncheno kardinolas paaiškino, kad 
šitie evangelijos žodžiai parinkti dėl to, jog 
mūsų dabartis esanti persunkta mirties bai 
me. Iš šv. Eucharistijos paslapties turį iš
plaukti naujų gamtinių ir antgamtinių jė
gų, būtinų pasaulio gyvybei.

Iš viso laisvojo pasaulio jau ėmė regis
truotis kongreso dalyviai. Itin didelį susi
domėjimą kongresu rodo Pietų Amerika 
Arti 3.000 privačių asmenų jau pranešė 
Kongreso Sekretoriatui savo norą atvykti 
kongresan. Nemaža maldininkų grupė su 
vysk. Schell priešaky atkeliaus iš Argenti
nos. Australijoje, Sidney mieste, vienas ka
talikiškas kelionių biuras organizuoja pir
mą kartą krašto istorijoje oficialią maldi
ninkų kelionę į Eucharistinį kongresą. Ka- 
talikių'moterų atstovės iš Afrikos ir Azijos 
yra užkviestos atvažiuoti kongresan ir po 
jo susipažinti su vietinių moterų organiza
cijų bei įstaigų veikla. Jų kelionės lėšas pa 
dengs Bavarijos katalikių darbininkių or
ganizacija.

Tad kitais metais Miuncheno miestas ga
lės pasveikinti 300 hierarchų: kardinolų, 
arkivyskupų ir vyskupų. Popiežius Jonas 
XXIII atsiųs savo legatą ir radijo bangom 
prašnekės į kongreso dalyvius, susibūru
sius didžiulėje Teresės aikštėje.

Kad tarptautiniai Eucharistiniai kongre
sai įgauna vis gilesnės ir platesnės reikš
mės katalikiškojo pasaulio egzistencijoje, 
kalba ir Vatikano laikysena. Per pirmuo
sius 25 metus — išimtį sudaro tik kongre
sas Jeruzalėje — šv. Tėvas kongresuose ne 
būdavo atstovaujamas. Tik nuo 1906 m. į 
kiekvieną tarptautinį Eucharistinį kongre
są pradėjo atvykti popiežiaus siunčiami le
gatai. O nuo 1928 m. kongreso dalyviai tu
ri laimę išgirsti ir paties šv. Tėvo kongre
sui skirtą žodį.

Kaip 1955 m. Rio de Janeiro, taip ir 1960 
m. Miunchene gausus lietuvių būrys įsi
jungs į pasaulinės Dievo Kūno šventės iš
kilmes, lietuviai iš Vokietijos, iš Europos, 
iš užjūrio kraštų.

LIETUVOJ PLINTA TURIZMAS
Prieš keletą metų po Lietuvą keliauti bu

vęs didelis vargas. Buvę būtina turėti su 
savim maisto atsargų, nes kaime būdavę 
neįmanoma gauti maisto.

Padėtis pasikeitusi jau pernai metais, po 
to, kai buvo panaikintos duoklės nuo asme
ninių sklypų ir kai kolchozai irgi įgijo dau 
giau savarankumo (gavo traktorius, gavo 
teisę patys planuoti sėją ir 1.1.). Kaimuose 
atsirado maisto, atsirado ir vaišingumas. 
Keliautojui jau vėl buvę galima užėjus į 
trobą atsigerti pieno, ir daugelis jau net ir 
atlyginimo už pieną, kaip seniau, pradėję 
nebeimti.

Tik šįmet, ypač Aukštaitijoj, apie Molė
tus, Pabradę, padėtis vėl pasikeitusi. Tų 
kraštų gražiąsias vietas staiga atrado „pla-

čiosios tėvynės naujoji klasė“. Privažiavo 
vasarotojų iš Leningrado, Maskvos ir kitų 
miestų. Išnuomojo vasarai pas kaimiečius 
ne tik jų trobeles, bet ir visas palėpes. Vi
sos maisto atsargos jiems parduotos. „Ne
etatinis“ keleivis, nors ir vietinis, jau vėl 
nieko nebegali gauti. Tų vietų gyventojai 
kuria sau naują verslą. (LNA)

B
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IŠ KAUNO TAKSIAIS VAŽIUOJA Į 
TEATRĄ

Susisiekimas tarp Kauno ir Vilniaus da
bar labai gyvas. Iš trijų keliavimo būdų — 
lėktuvų, traukinių ir automobilių — įsiga
li automobiliai. Lėktuvo ar traukinio bilie
tas yra maždaug vienodos kainos. Bet lėk
tuvai ne taip dažnai skrenda ir vargas su 
kelionėmis į aerodromą ir iš aerodromo, o 
to skridimo — beveik nėra ko prasidėti. 
Traukiniai irgi ne taip labai dažnai eina. 
Todėl prie geležinkelių stoties susirenka 
trijų-keturių asmenų grupė ir samdo taksį 
už 75 ar 80 rublių. Išeina tiek pat, kaip ge
ležinkeliu, bet gali išvažiuoti kada nori, ir 
laiko teužtrunka tarp Kauno ir Vilniaus 
(automobilių keliu) tik apie 1 vai. 15 min. 
Esą, ne naujiena, kad taip žmonės iš Kau
no keliauja į teatrą Vilniun ir po spektak
lio grįžta... Žinoma, tie, kuriems kelios de
šimtys rublių per vakarą išleisti nesudaro 
sunkumų. (LNA)

IŠVEŽTIEJI Į KAZACHSTANĄ IR KITUR 
..SAVANORIAI“ JAUNUOLIAI PRAŠOSI 

ATGAL

(Elta) Ką Lietuvos sovietinė spauda ven. 
gė pranešti, tai parašė Rusijos laikraštis 
„Sovietskaja Rosija“. Būtent, kad dauge
lis išvežtų į Sibiro „plėšinines“ žemes jau
nuolių esą nepatenkinti tenykštėmis darbo 
sąlygomis ir prašosi vežami atgal į vakari
nes Sovietų Sąjungos respublikas. Jaunieji 
darbininkai nusiskundžia, kad „naujose že
mėse“ neatsižvelgiama į tai, ką jie yra sa
vo krašte išmokę. Jie „įdarbinami“ pa
prasčiausiuose darbuose, kaip „neapmoky
ti darbininkai“. O išmokti kurios nors spe 
cialybės jie ten taip pat neturi galimumų: 
Taip rašoma tame rusiškame laikraštyje. 
Be abejo, tie jaunuoliai skundžiasi ne tik 
dėl negalėjimo amato išmokti. Jiems tos 
„naujos žemės“ yra svetimos, jie ilgisi sa
vojo krašto.

Pažymėtina, kad Lietuvos sovietinėje 
spaudoje jau kuris laikas palyginamai ma
žai beužsimenama apie išvežtuosius į Sibi
ro „naująsias žemes“ jaunuolius. Propa- 
gandiškai teigiamo nėra kas pranešti, o nei 
giamus . reiškinius vengiama paminėti. 
Ypač vengiama pranešti, kad ir lietuviai 
jaunuoliai prašosi iš Sibiro atgal į savąjį 
kraštą.

MOTERŲ M
kampelis

Veda V. Grinkevičiūtė -

GYVENIMAS PER TRUMPAS, KAD 
BŪTUM MAŽAS

Šituos žodžius pasakė žymus politikas 
Disraeli. Jis buvo žydų kilmės, labai netur 
tingas ir todėl turėjo pakęsti daugybę įžei
dimų ir kitokių nemalonumų. Bet jis visuo 
met sugebėdavo vėl ir vėl iškilti į viršų.

Jūsų kuriamasis „aš“ turi būti išlaisvin
tas, išvalytas nuo visų vidujinių nuodų, ne
apykantos, nepagrįstos baimės, sąžinės prie 
kaištų ir jausmų įžeidimo, tikro ar įsivaiz
duoto.

Dažnai mes girdime, kai kas nors sako: 
„Aš niekuomet neužmiršiu, ką ji man pada 
rė“, arba: „Jis man užmokės už tai!“, bet 
retai, taip, labai retai tegirdime tokius ar 
panašius žodžius: „Aš jam atsilyginsiu už 
visa gera, ką jis man padarė, jeigu tai 
truks man ir visą mano gyvenimą!“

Jeigu jūs neapkęsite žmonių, tai dėl to 
tik patys kentėsite. Žinoma, mes negalime 
mylėti kiekvieno, kaip negalime laukti, kad 
ir mes visiems patiktumėm. Jeigu jums su 
kuo nors nesiseka derinti nuomonių ar rei
kalų, tai pasistenkite apie tai negalvoti, už
miršti, nematyti to žmogaus.

Manau, kad dažnai susitinkate žmonių, 
kurie visuomet būna „įsižeidę“, kurie visur 
ieško ir randa „įžeidimus“, kurie nuolat 
„kenčia“ dėl tariamai piktų ar neapgalvotų 
kitų asmenų žodžių arba elgesio. Tokie tik 
nuolat gadina sau nuotaiką ir patys dau
giausia dėl to kenčia.

Paklauskite, geriausia, kas vakarą patys 
save: ką jūs per tą dieną sutikote ir pama
tėte malonaus, simpatiško ar palankaus. Ne 
užmirškite prisiminti savo motinos, žmonos 
arba vyro, kurie gal rūpinosi jumis, dirbo 
jums arba net „tik“ pagamino jums valgy
ti. Dabar pasvarstykite gera ir bloga! Jūs 
nustebsite pamatę, kad jums tikrai maža 
tėra pagrindo būti nepatenkintiems savo 
gyvenimu. ■

Kvaili, siauri žmonės lengvai gali pavy
dėti jums, matydami, kad jūs mokat ir su
gebat gražiai tvarkyti savo gyvenimą, ne
dejuodami ir be neapykantos. Todėl jie daž 
nai iš pavydo laido visokias nemalonias pa
stabas ir kritikuoja jus. Nekreipkite ir į tai 
per daug dėmesio, bet prisiminkite vieną 
seną persišką patarlę, kuri sako: „Akme
nys ir lazdos yra metamos tik į vaisingus 
■nedžius“. Tik apie tuos žmones nekalbama 
kurie yra nuobodžiausi ir neįdomiausi. To
dėl uždarykite savo akis ir smegenis prieš 
tokius nemalonius žmones. Geriau būkite 
dėkingi už visa, ką jūs sutikote savo gyve
nimo kelyje gera, malonaus ir gražaus. Gy 
venimas yra per trumpas, per mažas — tai 
būkite dideli savo protu, širdimi ir siela!

V.F.

ANGLIŠKA POPIETINĖ ARBATA

Būdama Anglijoje, išgėriau ten labai 
daug puodukų arbatos ir šiek tiek pripra
tau prie jų papročių, susijusių su popietine 
arbata.

Popietinė arbata būna 4 vai. Maži staliu
kai sustatomi kambaryje - salione taip, 
kad kiekvienam būtų vietos. Kiekvienam 
asmeniui statomas puodukas su dubenėliu, 
mažutis arbatinis šaukštelis, maža lėkšte
lė ir nedidelis peilis. Nei šakučių, nei ko 
nors kita neduodama.

Indas arbatai pirmiau šildomas, paskiau' 
ten pilama arbata, skiriant po vieną arba
tinį šaukštelį vienam puodukui, ir užpila
ma verdančiu vandeniu. Kitas indas pripi
lamas verdančio vandens ir taip pat paduo 
damas į stalą.

Funkienė

Anglai beveik visi geria arbatą su pienu 
ir beveik niekados negeria su citrina. I puo 
dūką pirma pilamas pienas, o paskiau arba 
ta ir vanduo. Kiekvienas pats imasi cuk
raus pagal savo skonį.

šeimininkė paruošia visokių patiekalų, 
kurie pateikiami didesnėse lėkštėse ir va
zose. Dabar tik nepradėkime imti „ne iš to 
galo“. Kaip taisyklė, imami pirmiau nesal
dus patiekalai, pamažu pereinant vis prie 
saldesnių. Niekas neima pirma sausainio, 
o paskiau sumuštinio ,nors jie ir su marme 
ladu būtų. Pradedama dažnai nuo karštų 
„toastų“ su sviestu, paskiau pereinama ant 
plonų sumuštinių su visokiais „tepalais“, 
vėliau valgomos mažutėlės saldžios, daž
niausia perpus perplautos bandelės. Vėliau 
valgomi sausainiai, į galą visokie pyragai
čiai ir tortai.

Jūs prisimenate, kad peilį galima naudo
ti tik mažą. Jūs turite piaustyti tai, ką tu
rite savo lėkštelėje, į mažus gabalėlius ir 
valgyti imdama tuos gabaliukus į ranką. 
Tai ne visuomet lengva, bet greit išmoksta
ma. Žinoma, yra popierinės ar medžiaginės 
servietėlės.

Atsisveikinti turite maždaug 5 ar 10 mi
nučių po 5 vai. Atsisveikinti lygiai 5 vai. 
nevisai gražu, nes atrodys, kad jūs per ati
džiai stebėjote laiką.

Čia užsirašiau vieną puikų receptą, vadi 
namąjį „Lemon curd“, kuriuo tepami san
dvičiai - sumuštiniai.

Imama: į puoduko smulkaus cukraus, 
į puoduko sviesto, 2 citrinų sunka ir šiek 
tiek citrinos žievelės, 3 kiaušiniai.

Sudėkite į puodą cukrų, sviestą, citrinos 
sunką ir citrinos žievelę. Sutrinkite 3 kiau
šinius ir įdėkite taip pat į puodą. Virkite 
viską ant mažos ugnies, visą laiką maišyda 
mi. Pirmiau tas mišinys pasidarys skystas 
kaip sirupas, bet vėliau pamažu jis sukie
tės. Kai mišinys pasidarys toks tirštas, 
kaip maždaug gera grietinėlė (o tai bus 
maždaug po 20 minučių) nuimkite nuo ug
nies ir supilkite į stiklinį indelį. V.F.

NEGALI GAUTI MUILO, DRUSKOS, 
ŽIBALO

(E) Vilniaus „Tiesa“ spalio 25 d. net 
vedamąjį išsispausdino prieš esamą netvar 
ką prekyboje. „Daug netvarkos dar tebė
ra Vilniaus prekybinių organizacijų darbe. 
Štai ir dabar jos negali pasigirti gausumu 
prekių rudens - žiemos sezonui...“ Atrodo, 
kad ir šiemet sovietinėje prekyboje pasi
kartoja senas reiškinys: kai artinasi ruduo 
ir žiema, parduotuvėse tebeprekiaujama va 
sarinio sezono prekėmis, o kai ateina pava 
saris ir vasara, krautuvėse — žieminės pre
kės. Duoda laikraštis ir dar būdingesnių pa 
vyzdžių: „Švenčionėlių rajono Reškutėnų 
kaimo parduotuvėje kolūkiečiai negali gau 
ti muilo, druskos, žibalo“. Blogai esanti or
ganizuota prekyba ir kituose rajonuose. Ne 
mažai netvarkos esą ir eilėje valgyklų, už
kandinių. Žinoma, partijos organas randa 
ir kaltininkus — tai Prekybos ministerija, 
tai bazių ar parduotuvių vedėjai ir kt. Kad 
kalta pati sovietinė ūkio sistema, nepripa
žįstama.

Aš dažnai galvoju, kad mes, teisininkai, 
greitai taptume bedarbiais, jeigu kiekvie
nas kalbėtų tiktai tiesą.

Taikos Teisėjas Hilbery

(E) Vaismedžius sodina mašinomis. Ak
menės rajone, Lenino vardo kolchoze, trak 
torine vaismedžių sodinimo mašina buvę 
pasodinta 3 hektarai obelaičių ir kriaušai
čių, pranešė Vilniaus radijas lapkričio 1 d. 
Ir kituose kolchozuose šiemet esą daug dė 
mesio kreipiama į vaismedžių sodų plėti
mą. Daugelyje kolchozų užveisiami ir pra
moniniai sodai, bet bendras sodų plotas 
vis dar labai mažas. Prie buv. vienkiemių, 
kuriuose negyvena buv. savininkai, sodai, 
daugumoje neprižiūrimi, išdžiūvo.

LIETUVIAI PROJEKTUOJA MASKVĄ

Maskva numato įsitaisyti „miestą sateli
tą“, tai yra naują rezidencinį priemiestį į 
pietvakarius nuo dabartinio miesto centro. 
Tuo sumetimu yra paskelbtas beveik tarp
tautinio masto konkursas priemiesčiui su
projektuoti. Konkurse dalyvauti rengiasi 
21 projektavimo organizacija, iš kurių aš- 
tuonios iš satelitinių kraštų. Rengiasi daly
vauti ir Lietuvos miestų ir kaimo projektą 
vimo instituto architektų grupė, kuriai va
dovauja jaunosios kartos architektai Česlo
vas Balčiūnas ir Mečys Urbelis, Lapkričio 
13 dieną tos grupės paruoštas projektas bu 
vo parodytas architektų susirinkime Vilnių 
je. Diskusijose dalyvavo architektų sąjun
gos pirmininkas A. Cibas, vyriausias Vil
niaus miesto architektas V. Mikučionis ir 
kt. Konkursiniai projektai turi būti baig
ti iki gruodžio 15 dienos. Statyba pagal pri 
imtuosius projektus numtoma pradėti tik 
1962 metais. (LNA)

(E) Prie Kauno 70 ha pavyzdinis sodas. 
Žemės ūkio technikumo mokomajame ūky
je šiemet 200 technikumo dėstytojų ir mo
kinių apsiėmę apsodinti 50 ha vaismedžiais 
ir vaiskrūmiais. Viso būsiąs užveistas 70 ha 
pavyzdinis sodas. Aplink sodą bus sudary
ta greit augančių medžių apsauginė juosta.

NAUJAS BŪDAS SIUNTINIAMS SIŲSTI Į
RUSIJOS VALDOMUOSIUS KRAŠTUS

Nuo šių metų spalio 15 d. visi siuntiniai, siun
čiami per mūsų bendrovę, 

Lietuvą pasieks per 3 savaites.
TAUPYKITE SUNKIAI UŽDIRBTUS

B
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PINIGUS!
Visi mūsų klijentai jau seniai žino, kad tik per 
BALTIC STORES bendrovę galima pasiųsti 
įvairių rūšių prekes už žemiausią kainą. Bet 
dar daug yra tokių, kurie be reikalo eikvoja 
savo pinigus, mokėdami kitur daug daugiau.
Vienintelis būdas taupyti pinigams yra siųsti 
siuntinius tik per BALTIC STORES bendrovę.

Visais reikalais prašome rašyti:

BALTIC STORES LTD
Z. JURAS, 421, HACKNEY RD., LONDON, E.2.

S
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IpOtKKTA LIETUVIŲ NAMŲ 
' NUOSAVYBĖ

Lapkričio 27 d. Lietuvių Namai, 1-2, Lad 
broke Gardens, London, W.U perėjo Lietu 
vių Namų Bendrovės nuosavybėn. Tą die
ną savininkui buvo sumokėta sutarta kai
na £13-000. Namų nuosavybei nupirkti ir 
išlaukiniam remontui atlikti buvo užtrauk
ta paskola £15.500.

Dabartinė namų vertė yra £25.000.

SPAUSTUVĖS DARBININKAS
Lietuvių Namų Akc. B-vės spaustuvei Ni 

dai reikalingas lietuvis, noris išmokti 
spaustuvės amato.

Kreiptis į Lietuvių Namų Akc. B-vės va
dovybę (1, Ladbroke Gardens, London, 
W.U).

BAŽNYČIOS REMONTUI AUKOS 
TEBEPLAUKIA

Paskutiniuoju metu gauta iš Sheffieldo 
DBLS skyriaus narių per skyriaus kasinin
ką V. Kalasauską 5 sv. 17 šil., V. Žemaitis 
(Derby) aukojo 3 sv., K. Kriaučiūnas (Cor 
by) 2 sv. ir O. Neibeikienė 1 sv.

Nuoširdus ačiū visiems aukotojams.
Bažnytinis Komitetas

ŠEŠTADIENIO MOKYKLOS KALĖDINĖ 
EGLUTĖ

Mokyklos tėvų komitetas rengia Londo
no lietuvių kolonijos vaikams eglutę.

Tėvai, kurie numato, kad jų vaikučiai 
galės dalyvauti eglutėje, prašomi juos už
registruoti pas S. Kasparą ar A. Demenį 
arba klebonijoje. Užregistruoti prašoma ne 
vėliau kaip iki gruodžio 18 dienos.

Eglutės surengimas yra susijęs su lėšo
mis. Dėl to nustatytas 5 šilingų mokestis 
nuo šeimos, vištiek kiek tos šeimos vaiku
čių dalyvaus parengime.

Tėvų komitetas labai prašo visus tautie
čius prisidėti ’prie eglutės surengimo auko
mis. Aukas prašom siųsti šiuo adresu: šeš
tadienio Mokykla, 164, Quinn Square, E.2.

Tėvų Komitetas

STOKE-on-TRENT
KARIUOMENĖS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

Jau yra tradicija, kad Stoke-on-Trento 
Lietuvių Sąjungos skyrius kasmet rengia 
Kariuomenės šventės minėjimą. Šiais me
tais čia įvyko beveik stebuklas! Svečių su
važiavo apie 200. Ekskursijos autobusais 
atvažiavo iš Bradfordo, Coventry, Wolver- 
hamptono, Manchesterio ir Birminghamo. 
Minėjimui buvo gauta pati geriausia Tun
stall Town Hall. Šalia salės buvo leista nau 
dotis.ir kitomis didelėmis patalpomis, kur 
buvo padaryta baras, bufetas ir rūbinės. 
Svečiai buvo vaišinami Magistrato Teismo 
patalpose. Tvarkai palaikyti miesto savi
valdybė pastatė net 2 policininkus. Tvar
kos palaikytojai neturėjo darbo, o savo bu 
vimu pridavė daugiau iškilmingumo.

Paskaitą skaitė kun. A. Kazlauskas. Me
ninę programą atliko labai puikiai Brad
fordo „Atžalynas“, vadovaujant p. Buro
kui. Pirmoji dalis buvo labai rimta, pritai
kinta šventės nuotaikai. Antroji dalis buvo 
humoristinė ir labai linksma. Bradfordo 
tautinių šokių vienetas pašoko keletą tauti 
nių šokių. Po oficialiosios ir meninės pro
gramos sekė jaukus šokių vakaras. Visą 
šventės paruošimo naštą pakėlė energingas 
naujasis Lietuvių Sąjungos skyriaus pirmi
ninkas J. Rentelis ir Valdyba. Jiems tenka 
ir garbė. Su jaunimu iš viso šventėje da
lyvavo per tris šimtus žmonių!

LEIGH
SKYRIAUS NARIŲ SUSIRINKIMAS

DBLS Leigh skyriaus valdyba gruodžio 
5 d., šeštadienį, 5.30 vai. p.p., kviečia narių 
susirinkimą, kuris įvyks EAGLE AND 
CHILD hotelio patalpose.

Susirinkime bus daromas pranešimas iš 
atstovų suvažiavimo, įvykusio Londone lap 
kričio 14-15 d.d. Be to, maloniai kviečiame 
vaikų tėvus pasitarti dėl ruošiamos vai
kaitis eglutės.

Narius ir prijaučiančius prašome kuo 
gausiau dalyvauti susirinkime.

Skyriaus Valdyba•t • ' •
VAIKŲ EGLUTĖ

Leigh skyriaus valdyba pirmą kartą sa
vo! gyvavimo istorijoje ruošia vaikams eg
lutę. kuri įvyks gruodžio 19 d., šeštadienį. 
Pradžia 5.30 vai., pabaiga 10.30 vai., Libe
ral Club, Church St., Leigh.

Programoje: Kalėdų Senelis vaikučius 
apdalys dovanėlėmis ir pavaišins arbatėle; 
suaugusiems šokiai, bufetas, loterija ir t.t.

Vaikučių tėvelius prašome savo mažuo
sius užregistruoti iki gruodžio 12 d. pas 
J. jEvaškaitį, D. Norkų, J. Arbačiauską ar 
D. Steponavičių.

Kadangi čia tokios rūšies pobūvis yra 
ruėšiamas pirmą kartą, tai malonius apy
linkės tautiečius ir svečius prašome gau
sią! dalyvauti. Vietos užteks visiems, salė 
didelė ir jauki. Sk. Valdyba

VOKIETIJA
APTARTI BALTŲ DRAUGUOS 

SUVAŽIAVIMO REIKALAI
Baltų Draugijos Vokietijoje lietuvių sek

cijos pirmininkas Dr. A- Gerutis buvo nu
važiavęs į Miuncheną, kur su tos draugijos 
vadovaujamais veikėjais Valteriu Banai
čiu ir A. Gruenbaumu (gen. sekretorium) 
aptarė busimojo suvažiavimo darbų tvar
ką. Suvažiavimas šaukiamas kitų metų 
kovo mėnesį Bad Pyrmont.

HAMBURGAS

Hamburgo lietuviai lapkričio 22 d. suren 
gė Lietuvos Kariuomenės šventės minėji
mą, kur paskaitą apie kariuomenę laikė 
ats. majoras J. Černius. Jaunimas pasirodė 
su deklamacijomis ir dainomis. Pažymėti
na, kad čia pradėjo mokslą mokykla, kuri 
veikia kiekvieną penktadienį „Haus der Be 
gegnung“ patalpose.

— Hamburge tragiškai žuvo sunkveži
mio suvažinėtas 23 m. lietuvis Egonas Ta- 
džius. Jis buvo neseniai atvykęs iš Lietu
vos. Palaidotas Hamburgo - Ohlsdorfo ka
pinėse.

MEMMINGEN AS
Memmingene jau kelinti metai veikia L. 

Karių Veteranų „Ramovės“ skyrius, ku
riam vadovauja ats. kpt. Juozas Kairioms. 
Šis skyrius kasmet pamini Lietuvos Kariuo 
menės šventę.

Taip pat čia yra mokykla, kuriai vado
vauja muz. M. Budriūnas. Jis daug energi
jos ir laiko paaukoja „Darnos“ chorui, ku
ris yra vienintelis Vokietijoje.

— Memmingene prieš keletą savaičių vė 
žio liga mirė Gustavas Vaitkūnaitis. Jis bu
vo pareigingas bendruomenės narys, uolus 
.Darnos“ choro dainininkas. Lietuvoje jis 
buvo karinio orkestro muzikantas. Dalyva
vo Lietuvos Nepriklausomybės kovose ir vi 
suomet buvo patriotiškai nusistatęs lietu
vis. Paliko našlę.

BOCHOLTAS
— Šįmet mirė Bocholto apylinkės narys 

Balys Balčiūnas. Velionis buvo gimęs Šiau
lių mieste 1918 m. rugsėjo 1 d. Palaidotas 
Bocholto kapinėse. Tai antras lietuvio ka
pas Bocholte, kuriuo Bocholto apylinkė rū
pinsis. Velionis paliko žmoną ir ketverių 
metų dukrelę, o Lietuvoje —motiną. (In.)

VASARIO 16 GIMNAZIJA
J. Bataitis paskirtas VKV reikalų vedėju 
ir gimnazijos ūkvedžiu

J. Stankaičiui ir A. Šukiui iš pareigų pa
sitraukus, nuo š.m. lapkričio 1 d. Vokieti
jos Krašto Valdyba nutarė J. Bataitį skir
ti Valdybos reikalų vedėju ir gimnazijos 
ūkvedžiu. (In.)

J. Stankaitis rūpinsis mokyklomis
Lapkričio 7 d. posėdyje Krašto Valdyba 

pavedė J. Stankaičiui rūpintis mokyklų rei 
kalais. (In.)

A. Krivickas paskirtas berniukų 
bendrabučio vedėjo padėjėju

Mokytojas A. Krivickas Vokietijos Kraš
to Valdybos nutarimu nuo lapkričio 1 d. 
paskirtas Lietuvių Vasario 16 Gimnazijos 
berniukų bendrabučio vedėjo padėjėju.

Lietuvių Vasario 16 Gimnazijos Vajaus 
Komisija

Tėvui.A. Bernatoniui pasitraukus iš Lie
tuvių Vasario 16 Gimnazijos Vajaus Komi
sijos, Vokietijos Krašto Valdyba nutarė su
daryti pradinę Vajaus Komisiją iš šių as
menų: Direktoriaus Dr. J. Griniaus, mokyt. 
F. Skėrio ir A. Makarsko. Vajui surinktus 
pinigus nutarta laikyti gimnazijos sąskaito 
je, nenaudojant jų kitiems reikalams. (In.)

ITALIJA
Po mėnesio nuo Sibiro kankinio a.a. vysk. 
Pranciškaus Ramanausko mirties Romos 
šv. Kazimiero kolegija ir Italijos Lietuvių 
Bendruomenė lapkričio 19 d. Marijonų kop 
lyčioje už vyskupo vėlę surengė iškilmin
gas gedulingas pamaldas, šv. Mišias auko
jo kun. Dr. P. Brazys, MIC, Marijonų vice- 
generolas, dijakonas kun. prof. J. Zeliaus- 
kas, SDB, ir subdijakonas kun. prof. P. Ra
bikauskas, S.J. Baigmines pamaldas atliko 
vysk. V. Padolskis. Giedojo šv. Kazimiero 
kolegija. Pamaldose dalyvavo min. S. Lo
zoraitis, Vatikano sekretoriato atstovas 
mons. Corrado Balducci, kaimyninių tautų 
reprezentantai, vietos lietuvių kolonija ir 
vienas neseniai grįžęs Sibiro tremtinys, ku 
ris apie 10 metų kentėjo drauge su ištrem
taisiais lietuviais. Vysk. Ramanausko mir
ties proga Vatikano dienraštis apie jo gyve 
nimą ir didvyrišką laikyseną išspausdino ii 
gą straipsnį. Taip pat plačiai rašė dienraš
tis Il Quotidiano. Abudu įsidėjo vyskupo 
kankinio nuotrauką tremtinio drabužiuose, 
įvykį minėjo ir kita spauda.

* * •

MOKYKLOS KLAUSIMAS
PRANEŠIMAS, SKAITYTAS DIDŽ. BRITANIJOS LIETUVIŲ SĄJUNG OS SUVAŽIAVIME 1959. XI. 14-15

Kalbėti apie mokyklas galima labai 
daug, tema labai plati. Tačiau nemanau na 
grinėti jokias ištisines temas. Betgi neno
rėčiau, kad mokyklų reikalai čia ir pasi
baigtų. Norėčiau, kad atstovai, grįžę namo, 
įsijungtų į mokyklos puoselėjimą; nopė- 
čiau, kad lietuviškosios savaitgalio mokyk
los klausimas būtų pajudintas pilna to žo
džio prasme.

Visų pirma noriu padėkoti visiems tiems, 
kurie vienokiu ar kitokiu būdu mūsų sa
vaitgalio mokyklas parėmė: „Europos Lie
tuvis“ spausdino nemokamus pranešimus 
mokyklų reikalu, DBLS mokyklas rėmė fi
nansiškai, lietuvių klubai leidžia naudotis 
patalpomis, visuomenė dosniai remia jas 
aukomis, o mokytojai, po sunkaus savaitės 
darbo fabrikuose, šeštadienio ar sekmadie
nio popiete atsisakė savo poilsio ir ėjo į 
mokyklą darbo dirbti.

Ačiū jiems visiems.

Dabartinė mokyklų padėtis
Praėjusiais metais veikė 6 savaitgalio 

mokyklos. Bradford, Corby, London, Man
chester, Nottingham ir Wolverhampton. Šie 
met padėtis pasikeitė. Mokyklos nustojo 
veikti Nottingham ir Corby. Nustojo veik
ti, nes nėra mokytojų. Tačiau įsisteigė nau 
ja mokykla — Eccles prie Manchesterio. 
Taigi šiuo metu veikia 5 lietuvių savaitga
lio mokyklos. Pagal mokyklų vedėjų suteik 
tąsias žinias, mokyklas lanko 101 mokinys. 
Tai sudaro tik apie 73 proc. tose vietose esą 
mų vaikų. Kodėl nelanko mokyklas visas 
100 proc. sunku pasakyti. Mokyklose dirba 
16 mokytojų.

Mokyklų butai
Didelis mokykloms palengvinimas, kur 

jos turi patalpas. Ja's gauna veltui iš lietu
vių klubų ir ten nebijo, kad vieną gražią 
dieną paprašytų jas iš ten išsikraustyti. 
Šiuo atžvilgiu tarp tų laimingųjų yra Brad
ford, London ir Manchester. Blogiau, kur 
patalpas reikia nuomotis (Eccles ir Wol
verhampton). Aišku, mokyklų turėtų būti 
daugiau. Jas reikia steigti, kur tik yra mo
kyklinio amžiaus vaikų. Sakysite, kad mo
kytojų nėra. Tai gal kolonijose yra nors 
vienas lietuvis, kuris moka laisvai skaityti 
ir rašyti be gramatikos ir sintaksės klaidų. 
O tie, kurie jau lankė gimnaziją ar kitą 
panašią mokyklą, visi čia turėtų būti moky 
tojais. Tik reikia gerų norų ir pasiryžimo.

Mokyklų programos
liki šiol mes neturėjome visoms mokyk

loms nustatytos vienodos programos. Tokią 
programą turi nustatyti patys mokytojai. 
Tie mokytojai, kurie dirba mokyklose. Ne
priklausomosios Lietuvos laikų mokyklų 
programos šių dienų mokykloms netinka: 
gyvename kitais laikais ir kitose sąlygose.

Kun. Dr. Stasys Žilys pakviestas lekto
riumi į Romos Laterano universitetą. Pa
skaitas jau pradėjo. Tai jau ketvirtas pro
fesorius lietuvis vietos universitetuose.

♦ * ♦

PLB Italijos Krašto naujos Tarybos Pre
zidiumą sudaro: pirm. kun. Dr. V. Balčiū
nas, vicepirm. prof. Z. Ivinskis, sekr. kun. 
K. Dobrovolskis, kand. kun. Dr. V. Kazlaus 
kas. I naują krašto valdybą įeina: pirm, 
kun. V. Mincevičius, vicepirm. ir sekr. kun. 
Dr. S. Matulis, MIC, ižd. kun. prof. J. Ze- 
liauskas, SDB, kand. kun. R. Krasauskas ir 
kun. Dr. P. Jatulis.

* * *

Prof. Zenonas ir Paulina Talanskaitė 
Ivinskiai sulaukė įpėdinio, kuriam duotas 
Kęstučio Kazimiero vardas.

* ♦ *

Neseniai išrinkta Lietuvių Katalikų 
Mokslo Akademijos centro valdyba, kurios 
būstinė yra Romoje, pasiskirstė pareigomis 
šitaip: pirm. kun. prof. A. Liūima, SJ, vice
pirmininkai prof. Z. Ivinskis ir kun. Dr. J. 
Vaišnora, MIC, sekr. kun. Dr. V. Balčiūnas, 
ižd. kun. Dr. P. Brazys, MIC, archivaras 
prel. Dr. L. Tulaba ir reikalų vedėjas kun. 
R. Krasauskas. Akademijos „Suvažiavimo 
Darbų“ IV tomas jau atiduotas spaudai.

* * *

Romos ateitininkų draugovė sudarė nau
ją valdybą: pirm. kun. J. Riaubūnas, sekr. 
stud. J. Staškevičius ir ižd. stud. A. Bačkis. 
Ji eina ir krašto valdybos pareigas.

ŠVEICARIJA

DAIL. STANULIO PAVEIKSLŲ PARODA 
ŠVEICARIJOJE

Nuo š.m. spalio 17 d. iki lapkričio vidu
rio Ženevoje, Athenėe salėje, buvo sureng
ta dailininko Gabrieliaus Stanulio paveiks
lų paroda. Lietuvių dailininko kūryba su
silaukė palankaus įvertinimo. Ženeviškiai 
įsigijo kelis Stanulio paveikslus.

V. Ignaitis

Šalia programos reikia kreipti ypatingą dė 
mesį į dainas, tautinius šokius ir tautinį su 
sipratimą. Reikia mokinius išvesti į viešu
mą. kad jie galėtų pasirodyti lietuviais esą, 
kad jie patys turėtų progos pamatyti esą 
skirtingi nuo šio krašto vaikų, kad savo pa 
sirodymu kiekvienas ne tik pajustų lietu
viu esąs, o ir didžiuotųsi tuo. Be to, vaikas 
privalo žinoti, kad mūsų ir dainos gražes
nės, ir duona skanesnė, ir dangus mėlynes
nis, ir oras daug sveikesnis, ir saulutė skais 
čiau šviečia, ir paukščiai gražiau čiulba, 
kad mūsų Lietuvoj nebuvo tokių suodinų 
rūkų. Ir daug daug kitų dalykų, kurių čia 
nėra, mes turėjom savo gražioj Nepriklau
somoj Lietuvoj!

Kaip pavyzdį norėčiau priminti vieną 
netolimų dienų atsitikimą. Neseniai Brad- 
forde buvo surengtas tarptautinis dainos 
ir šokio festivalis. Jame dalyvavo ir Brad
fordo šeštad. mokyklos mokinių grupė. Jie 
pašoko porą šokių. Mums sunku ir įsivaiz
duoti tų vaikučių džiaugsmą ir pasididžia
vimą, kad jie toj programoj dalyvavo kaip 
lietuviai, kad jie išsiskyrė iš kitų tautų ir 
savo šokiu ir tautiniu rūbu, kad jie buvo 
dėmesio centre bent tuo metu, kai jie šoko 
scenoj. Kiek buvo džiaugsmo ir pasididžia
vimo jų mažose lietuviškose širdelėse! Mo 
kykla ir tėvai gali čia daug padaryti.

Gerai pamenu ir noriu jurus papasakoti 
dar vieną įvykį. Po pirmojo Pasaulinio ka
ro daugybė lietuvių grįžo iš Rusijos. Grįžo 
ir inž. S. šeima. Jis parsivežė mažytę dukre 
lę — Bronytę. Bronytė buvo antroj gimna
zijos klasėj, kai kartą tėvas pradėjo peikti 
Lietuvą ir girti Rusiją. Bronytė ėmėsi ginti 
Lietuvą. Bet, žinoma, jos argumentai prieš 
tėvo argumfentus tuoj išsibaigė. Tada Bro
nytė griebėsi paskutinio argumento —kirto 
tėvui į veidą, puolė ant kaklo ir apsipylė 
ašaromis. Ir verkė, bet verkė jau abudu...

Čia aiški Lietuvos mokyklos įtaka. Vie
nas mano pažįstamas pasakoja kitą atsitiki 
mą. Pasibaigus antrajam Pasauliniam ka
rui, lietuvių pabėgėliai susitiko amerikie
čių kareivių būrį. Kai amerikiečiams paaiš 
kėjo, kad pabėgėliai yra lietuviai, tada vie 
nas jų prisipažino lietuviu esąs, nors lietu
viškai temokėjo tik keletą žodžių. Tačiau 
savo lietuviškumui įrodyti gražiu balsu už 
traukė:

„Kaip gi gražūs gražūs Kupiškio lauke
liai“...

Jei mama ir neįstengė savo sūnui įkalbė
ti, kad jis esąs lietuvis, tai dainuote jam 
įdainavo. Tai aiški tėvų įtaka.

Mokyklų išlaikymas
Jokia paslaptis, kad mokytojai iki šiol 

dirbo nemokamai, ir niekas jų neatsiminė.

PAIEŠKOJIMAI
MAČIULAITIS Antanas, gimęs apie 1884 

-89 m., ir BARAVYKAS Julius, patys ar ži
nantieji apie juos, prašom rašyti „Europos 
Lietuvio“ Administracijai.

KALĖDOM GERIAUSIA LIETUVIŠKA 
KNYGA!

Naujai gauta:
1960 metų Kalendorius — 3 šil.
Istorinės Lietuvos Albumas — 5 sv. 5 šil. 
Šeinius — Vyskupas ir velnias— 1 sv. 1 šil. 
Lalis — Anglų-Liet. — Liet.-Anglų žody

nas — 5 sv.
Baravykas — Anglų-Liet. kalbų žodynas — 

1 sv. 9 šil. 4 p.
Arkv. Skvireckas — šv. Raštas Senas Įsta

tymas, 2 tomai — 7 sv. 14 šil.
Kun. Yla — Sveika Marija, maldaknygė — 

18 šil. 6 p.
Kun. Sabaliauskas — Viešpaties Angelas— 

18 šil. 6 p.
T. Kapucinas — Atlaidų Šaltinis, malda

knygė — 1 sv. 5 šil. 8 p.
Sibire ranka parašyta maldaknygė — 7 

šil. 4 p.
Žurnalai: #
Laiškai Lietuviams, metams — 1 sv.
Lietuvių dienos, metams — 1 sv. 18 šil. 6 p. 
Karys — 2 sv. 2 šil.
Moteris — 1 sv. 1 šil.
Albumas „Lietuva“ — 1 sv. 15 šil.
Vaičiulaitis — Auksinė kurpelė, puikiai 
dail. Jonyno iliustr. pasakų rinktinė, graži 

dovana — 1 sv. 10 šil. 
Rašyti: DAINORA, 49, Thornton Ave., 

London, W.4.

Manau, kad jie dirbs ir toliau. Tačiau ar 
nebūtų gražu, jei mokslo metams baigian
tis ar kuria kita proga mūsų visuomenė 
juos prisimintų, sakysim, surengtų jiems 
arbatėlę, kurioje ir tėvai, ir mokytojai, ir 
visuomenės veikėjai pabendrautų, pasida
lytų įspūdžiais. Tačiau mokyklos ir be to 
turi daug išlaidų. Kaip būtų gera, jei mes 
turėtume bent vieną milijoninę biznio ar 
kurią kitą firmą. Pagalvokim, kur gauti pi 
nigų mūsų savaitgalio mokykloms remti. v 
Bijau ką nors šiuo reikalu ir siūlyti. Geres
nė padėtis ten, kur yra savi lietuvių klu-' 
bai. Ten mokyklai gaunamos patalpos ne
mokamai. Tačiau yra vietų, kur patalpas 
mokyklai reikia nuomoti. Mokama 15 ar 5 
šil. už porą savaitgalio valandų ir visada 
bijoma, kad nepaprašytų kurią nors dieną 
ir iš tų patalpų išsikraustyti. Aišku, kad 
be patalpų nuomos mokykla turi daug ir 
kitokių išlaidų. Negali mokykla sustoti dir 
busi dėl pinigų stokos. Jų turime kur nors 
gauti.

Mokytojai - f
Šiuo metu mokyklose dirba 16 mokytojų. 

Jų tarpe yra ir tokių, kurie jau pasenę ir 
rengiasi išeiti į „pensiją“. Jiems reikia pa
silsėti ir atsikvėpti. Būtina rasti jaunų mo 
kytojų, naujų pasiryžėlių, energingų žmo
nių. Mokyklos negali nustoti dirbusios dėl 
mokytojų trūkumo! Reikalas labai rimtas 
ir neatidėliotinas.

Mokyklų centralizacija
Iki šiol mokyklos kūrėsi spontaniškai 

ten, kur buvo mokytojas, ir veikė atskirai, 
be jokio tarpusavio ryšio. Kaip sakoma, 
nežinojo kairė, ką daro dešinė, nors šios 
yra ir kaimynystėje. Mokyklos niekam ne
teikė statistikos ar kitų žinių, nes niekas 
jų ir neprašė. Mums reikėtų suorganizuoti 
kokią nors instituciją, kuri rūpintųsi mo
kyklų reikalais ir į kurią visos mokyklos 
galėtų nukreipti savo rūpesčius, reikalavi
mus, pageidavimus ir visas kitas bėdas, jei 
taip galima pasakyti, galėtų išrokuoti. Gal 
tada mums pasisektų įsigyti kokią nors di-. 
desnę mokslo priemonę. Gal pasisektų tada 
surengti bendrą mokinių šventę, kurios me 
tu mokiniai tarp savęs galėtų pasivaržyti, 
kas geriau sako eilėraščius, kas gražiau 
skaito, kas geriau moka Lietuvos istoriją 
ir kt. Tokia institucija galėtų šaukti ir mo
kytojų suvažiavimus mokyklų reikalams 
aptarti. Reikalų yra labai daug.

Bendros pastabos
Mes dažnai ir daug kalbam apie lietuvy

bės išlaikymą, tik kažin, ar jos išlaikymu 
reikiamai rūpinamės. Mums, kurie esame 
gimę ir augę Lietuvoje, man rodos, šis klau 
simas neaktualus — mes nenutausim. Mes 
jau ir mirsim lietuviais. Bet kaip su mažai 
siais, t.y. priaugančiais, kurie Lietuvos ne
matė, o tik girdėjo apie ją?

Kai pasižiūri į šių dienų tremties gyve
nimą ir palygini, ką mūsų tauta yra pergy
venusi, kai rusai mums spaudą lotynų rai
dėmis draudė, tačiau mūsų seneliai skaitė, 
ją. Neleido spausdinti vietoje — spausdino' 
Prūsuose ir slaptai nešė per sieną. Ne vie
nas žuvo, pateko į kalėjimą, ėjo į ištrėmi
mą... Tačiau spausdintasis žodis plito. Ru
sai neleido lietuviškų mokyklų — darakto
riai mus mokė. Jei ne daraktoriai, tai ma
ma, pasisodinusi prie ratelio, savo vaikus 
mokė. Nebuvo elementoriaus, tai mokė iš 
senos maldaknygės. Bet mokė! O kiek gra
žių dainų pridainuodavo, pasakų pripasako 
davo!.. Tai buvo anie laikai — pilni aukos
ir pasiryžimo...

Šiandien kas kita. Niekas mums nedrau
džia lankyti savaitgalio mokyklas. Galim 
laisvai jas lankyti, ir gali jų būti tiek, kiek 
tik mums reikia. Ar visur mokyklos įsteig
tos, kur vaikų yra, ar visi vaikai lanko sa
vaitgalio mokyklas ten, kur jos yra? Tu
rim daug gražių knygų. Ar skaitom jas? O 
vaikai ar skaito jas? Ar mes prisiauginsim 
naujų skaitytojų — lietuviškosios knygos 
skaitytojų?

Taip pat yra ir su laikraščiais. Vaikų 
laikraštis „Eglutė“ vos vos vegetuoja ir šau 
kiasi pagalbos. Ar daug kas net iš jūsų sa
vo vaikams prenumeruoja šį vaikų laikraš
tėlį? Ar vaikus pratinam iš pat mažens pa
mėgti paskaityti lietuvišką knygą ir laik
raštį?

Vaikai — tai busimieji lietuvybės šulai. 
Štai klausimai, kuriuos reikia pasvarstyti.

(E) Geras medaus derlius Lietuvoje. Vii- : 
niaus žemės ūkio technikumo mokomasis 
ūkis buvo išvežęs į Panerių miško viržynus 
50 bičių šeimų ir išlaikė jas ten apie 45 die 
nas. Kiekviena bičių šeima surinko viduti
niškai po 25 kg medaus, o atskiros šeimos , 
davė net po 45 kg. Panašiai buvo ir kituo
se Lietuvos rajonuose. Minėtas ūkis iš tų! 
bičių šeimų surinkęs 1.250 kg medaus ir jį: 
pardavęs už apie 26.000 rublių (išeina dau- 
gau negu 20 rublių už kg).
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