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LIETUVOS DIPLOMATIJOS ŠEFO S. LOZORAIČIO ŽODIS NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖS DIENAI

Naujasis Brazilijos prezidentas 
yra pavedės savo vyriausybei at
šaukti Lietuvos. Latvijos ir Estiios 
pasiuntinybių Brazilijoje pripaži-

štai vėl atėjo Lietuvos Nepriklausomy
bės diena, ir kiekviename laisvame krašte, 
kurio nepasiekia Sovietų ranka, smaugian
ti žmonių ir tautų laisvę, mes, užsienio lie
tuviai, minime žymiausių mūsų naujosios 
istorijos įvykį — Vasario šešioliktosios 
Aktą. Tuo aktu atstačius 1918 metais Lie
tuvos valstybę, buvo atidarytas mūsų tau
tai laisvo kūrybingo gyvenimo tarpas, ku
riame lietuviai trumpu laiku sukūrė mo
dernią valstybinę, socialinę, ekonominę 
santvarką, lai buvo atlikta vien mūsų pa 
čių jėgomis bei ištekliais. Nuo 1918 metų 
ligi Sovietų įsiveržimo į Lietuvą 1940 me
tais Lietuva buvo paėmusi iš užsienio tik
tai apie 18 milijonų dolerių paskolų, taigi 
mažiau negu dabar Vakarai per vieną sa
vaitę išleidžia Kongui.

Ta aplinkybė, kad Lietuva vis dar yra 
Sovietų Sąjungos okupuota, daro mums 
šią šventę dar reikšmingesnę, švęsdami ją, 
mes atstovaujame visai tautai, milijonams 
lietuvių, kurie savo krašte neturi teisės iš
reikšti net atsiminimui apie savo valstybę, 
kuriai jfe dirbo bei aukojosi ir kurios ne
priklausomybę sunaikino Sovietų Sąjunga. 
Šią praeitį minėti yra sovietų draudžiama 
ir baudžiama. Bet okupacinė valdžia ne tik 
kėsinasi išrauti praeitį iš mūsų tautos 
širdies. Ji siekia taip pat naikinti lietuvių 
valtį ateičiai. Todėl tos vilties palaikymas 
bei ugdymas sudaro vieną užsienio lietu
vių uždavinių ir Vasario šešioliktosios mi 
nėjimo reikšmę.

lą Lietuvos, Estijos ir Latvijos okupacijai. 
Tačiau tokia jėga vis dėlto egzistuoja. Jei
gu jos nebūtų, bolševikai nebijotų praei
ties atsiminimų žmonių širdyse, nebaustų 
už tautos šventės minėjimą, nefalsifikuotų 
tiek senovės, didžiųjų kunigaikščių, tiek 
naujosios Lietuvos istorijos, nešalintų bet 
kurios tautinės minties pasireiškimo litera 
tūroje, mene ir moksle. Toji jėga egzistuo
ja ir veikia: tai įgimtas žmonėms prisiriši
mas prie laisvės ir teisybės. Dėl to nė vie
na tauta, absoliučiai nė viena, nėra pri
ėmusi bolševikų santvarkos ar prisijungu
si prie Sovietų Sąjungos savo noru, laisvu 
pasirinkimu. Dėl to bolševikai yra apsupti 
visuotinės neapykantos kiekviename kraš
te, kur jie smurtu įsibrovė. Tad komunistų 
pareiškimai, kad Lietuvos okupacija esan
ti galutinė, turi tiek pat reikšmės, kiek bu
vusio sovietų sąjungininko Hitlerio savo 
laiku skelbtieji grasinimai, kad nacionalso-

nam šeimyniniam židiniui krašte atitenka 
uždavinys saugoti ir perduoti jaunimui tas 
tautines, religines, bendrai žmoniškas ver 
tybes, kurios sudaro neatimamą lietuvių 
dvasios elementą.

Okupacinės valdžios atliktasis Lietuvoje 
gyventojų surašymas liudija, kad lietuvių 
skaičius ne tik nėra padidėjęs, bet dargi 
yra daug sumažėjęs palyginamai su lais
vosios Lietuvos laikais. Tai yra pasekmė 
trėmimų ir kitų sunkių persekiojimų, ku
rie priklauso prie Sovietų okupacijos poli 
tikos esminių metodų. Joks kitas Sovietų 
pavergtas kraštas, išskyrus Estiją, nėra nu 
stojęs tiek žmonių, kiek Lietuva. Tie sun
kūs nuostoliai galėtų neigiamai paveikti į 
Lietuvos ateitį, jeigu jie nebus išlyginti pa 
didintu tautės prieaugliu. Juo gausesnė 
bus tauta ir ypač juo gausesnis jaunimas 
krašte, juo didesnis bus atsparumas, rusini 
mui ir iš viso bolševikų akcijai, belaukiant 
laisvės ateity.

O ateitis negali priklausyti sovietams ir
— tai laisvei, ku

rios troškimas niekada ligšiol istorijoje ne 
buvo užgesęs.

cialistų Reichas stovėsiąs tūkstantį metų.
Taigi ne tie komunistų žodžiai yra grės

mė Lietuvos ateičiai, bet jų veiksmai, nu komunizmui, bet laisvei, 
kreipti prieš lietuvių tautos dvasinę ir fi
zinę egzistenciją. Iš ilgos tokių veiksmų ei
lės aš paliečiu šį kartą du dalyku: rusini-

nima. Jeigu šis natvarkymas bus 
įvykdytas ir tuo būdu pasiuntiny
bės nanaikintos bus suduotas 
skaudus smūgis ne tik Lietuvai, ne 
tik visoms trims Pabaltijo valsty
bėms. bet iš viso laisvės gynimo 
nuo Sovietų reikalui. Todėl nuošir 
džiai kviečiu užsienio lietuvius, o 
ypač Amerikos lietuviu visuomenę, 
tuojau masiškai siųsti Brazilijos 
prezidentui Janio Quadros telegra 
mas ir raštus, prašant, kad Lietu
vos, Latviios ir Estijos nasiuntiny- 
bės Brazilijoie būtų toliau prina- 
žįstamos ir kad ioms būtu leista 
nekliudomai veikti, kain lisri šiol.

Labai dėkodamas iš anksto užsie 
nio lietuviams už šia iu naują na- 
trfotine akciją, esu įsitikinės, kad 
ji didžiai natarnaus Sovietu oku
puotosios Lietuvos svarbiems inte
resams.

LOZORAITIS
Lietuvos Diplomatijos šefas

Neseniai vienas okupacinės valdžios at
stovas — Lietuvos komunistų partijos sek
retorius — pareiškė vyriausiame soviete 
Maskvoje, kad pasaulyje nėra tokios jė
gos, kuri galėtų pasukti Pabaltijo tautas iš 
sovietinio kelio/ kitaip sakant, padaryti ga

mo ckciją ir Lietuvos gyventojų skaičiaus 
sumažėjimą

Nėra abejojimo, kad bolševikai, apsimes 
darni neva internacionalistais, varo Lietu
voje pastovią rusinimo akciją, brukdami 
rusų kalbą pirmiausiai mokyklose ir siųs
dami vis daugiau rusų į mūsų kraštą, ši

Laisvas liko tik vienas
VILNIAUS IR PANEVĖŽIO VYSKUPAS J. STEPONAVIČIUS RUSŲ 

IŠTREMTAS IR ĮKALINTAS
akcija yra juo ryškesnė, kad okupacinė vai 
džia yra izoliavusi Lietuvą nuo Vakarų ir 
nukirtusi jos natūralius ryšius su Vakarų 
kultūra, kurios įtakoje lietuviai nuo šimt
mečių ugdė savo tautinę kultūrą bei civili
zaciją. šitokiomis aplinkybėmis kiekvie-
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SVEIKI, SULAUKĘ LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS DIENOS!

~ **®8hiriasdešimt Trečioji Lietuves Nepri
klausomybės Diena aušta panašiai ar net 
niūriau, kaip ir eilė ankstesniųjų, apsiniau 
kusi miglomis, sklindančiomis iš pasauly 
tebevyraujančio nesusivaikymo, neapsi
sprendimo ir nesiryžimo ką daryti su išti
sas tautas prievartaujančiu smurtu. Tokia 
Lietuvos Nepriklausomybės Diena yra ne 
džiūgavimo, bet ir ne raudų diena. Tai die 
na susikaupimo ties siekiu ir auka.

Mūsų siekis — Lietuvos nepriklausomy
bė. O tai yra smurto sutramdymas. Tai yra 
išdraikymas židinio, iš kurio imasi grasa 
žmonijai. Tai yra siekis naujo, savaran
kaus, taikaus gyvenimo ir bendravimo 
laisvoje lygiateisių tautų benaruomenėje. 
Tai kilnus ir svarbus siekis, vertas sun
kių aukų ir atkaklios ist.kimybės.

monių, kurios ir Lietuvoje sklistų gandu, 
kad, nepaisant smurto įsiviešpatavimo, 
Lietuvos nepriklausomybės kova dar nei 
baigta, nei pralaimėta.

Lietuvos Nepriklausomybės Talkos
Valdyba

New Yorkas,
1961 m. vasaris-

Mus pasiekė žinia, kad neseniai 
Vilniaus arkivyskupijos ir Panevė 
zio vyskupijos vaidytoją vyskupą 
Julijoną Steponavičių bolševikai 
suėmė ir, baroariškai su juo pasi
elgę, be jokio teismo išvežė prie 
Maskvos į Vladimiro kalėjimą.

Rusai skelbė sovietinių respubli
kų teisminį savarankiškumą, šis iš 
trėmimas, įkalinimas aiškiai rodo, 
kas ir tarybinio „teisingumo“ sri
tyje Lietuvoje šeimininkauja. Jei 
vyskupas nusikalto, turėjo-buti-tei 
Siamas Lietuvoje. Dabar uždarytas 
tiesiog be teismo į rusų kalėjimą.

Ištremtasis vysk. J. Steponavi
čius yra vilnietis, gimęs 1911 m. 
Gervučiuose. Mokslus baigė Vilni
joje. Kunigu įšventintas 1936 m. 
Vilniuje. Mokė Gardine, klebona
vo Adutiškyje. Buvo Švenčionių de 
kanas. 1955 m. gegužės 22 d. Pijus 
XII jį paskyrė vyskupu. Konsekra 
vo vysk. Kaz. Paltarokas tų pačių 
metų rugsėjo 11 d.

r SęjįįįnioS D JENOS ~|
Lietuvos Nepriklausomybės Diena pri

mena ištikimybę tų, kurie dėl to siekio ko 
vojo ir laimėjo, ir tų, kurie žuvo dėl jo be 
kovodami net ir pralaimėjimo akivaizdoje. 
Ir mums dera, kad, net ir stengdamas 
lanksčiai apeidinėti kliūtis, net ir vingiuo 
darni kelius i tikslą pagal geriausią savo 
nuovoką, nei žodžiais, nei veiksmais, nei 
nutylėjimais nepareikstumėm susitaikymo 
su Lietuvai daromu smurtu, neišsižadėtu- 
mėm siekę ir sieksią Lietuvos nepriklau
somybės, gynę ir ginsią tą Lietuvos teisę, 
dėję ir dėsią tam tikslui visas savo viltin-

NESUSIPRATIMAS DĖL SOVIETINIO 
LĖKTUVO

Sovietų vyriausybė pareiškė protestą 
Prancūzijai dėl to, kad ties Viduržemio jū 
ra prancūzų karinis lėktuvas buvęs užpuo
lęs sovietinį civilinį lėktuvą, kuris vežė į 
Maroką sovietų prezidentą Brežniovą su 
palyda.

Nesusipratimas įvykęs ties tarptauti
niais vandenimis, apie 80 mylių nuo Alžy
ro miesto.

NAUJA VYRIAUSYBĖ KONGE
gas ar kartais net ir neviltingas pastangas.

Lietuvos Nepriklausomybės Diena yra 
diena susimąstymo apie mūsų kelių vargu- 
mą, apie mūsų siekio dar pareikalausimų 
aukų gausumą. Tiesa, kad savo nelaimėj 
Lietuva ne vienai daug nelaimės bendrinin 
kų, daug užjaučiančių. Pirmųjų skaičius 
lėtai, bet grėsmingai didėja, antrųjų drąsa 
kartais ima rodytis lyg apsilpstanti. Tai 
ženklai, kad dar neartėjam prie tikslo. 
Smurtas dar plinta, o laisvė dar nežengia 
link naujų akiračių. Jau nemaža praėjo 
niūrių Lietuvos Nepriklausomybės Dienų, 
o būkim pasirengę sulaukti ir praleisti jų 
gal dar daugiau tokių ar net niūresnių.

O vis dėlto — sveiki, sulaukę šios Lietu 
vos Nepriklausomybės Dienos, net ir savo 
niūrume teberodančios, kad kova dėl Lietu 
vos dar nebaigta, taigi dar ir nepralaimė
ta -

Kongo prez. Kasavubu pavedė sudaryti 
vyriausybę Ileo, buvusiam senato pirmi
ninkui. Tai padaryta nusprendus, kad gen. 
Mobutu su savo komisija neaprėpia visų 
krašto reikalų.

Ateina taip pat žinios, kad Amerika ir. 
Rusija sutarusios dėl kitokios politikos 
Konge. Pagal tą sutarimą Kongo armija tu 
ri būti nuginkluota.

SOCIALINIO DRAUDIMO 
PRAPLĖTIMAS

Prez. Kennedy paprašė kongresą priim
ti sveikatos draudimo programą su specia
liais nuostatais seniems žmonėms.

Amerika šiuo metu turi 16 milijonų 65 
m. amžiaus sulaukusių asmenų, kuriems 
dažnai ir kartais ilgai tenka išbūti ligoninė 
se, nors jų pajamos yra nedidelės.

Sveiki sulaukę, nes tiktai kas sulaukė, 
dar gali padėti ir toliau palaikyti tą kovą 
nepralaimėtą. Nepasiduoti ilgo kovos su
stingimo metu reikia dvasinės 
kartais net kietesnės kaip narsa 
Tokiai ištvermei telkim jėgas, 
vieni kitiems atremti klastingai 
nuodą, keliantį nebetikėjimą Lietuvos Ne
priklausomybės siekimu. Padėkim vieni ki 
tiems kiek galima esmingiau pažinti Lietu
voje esamą padėtį ir ten vykstančio asme
ninio, dvasinio ir ūkinio smurto tikrąjį vei 
įtintą. Padėkim vieni kitiems sutelkti prie-

ištvermės 
puolime. 
Padėkim 
siūlomą

PABĖGO AR NUŽUDYTAS?

Buvęs Kongo min. pirmininkas Lumum
ba prieš kurį taiką buvo suimtas, o kad 
niekas jo neišvaduotų, buvo nugabentas į 
Katangos provinciją. Jis reiškėsi kaip pro- 
komunistas ir dėl to kitų buvo izoliuotas.

Dabar paskelbta, kad jis pabėgęs. Vaka
rų vyriausybės susirūpinusios, kad jis ne
būtų nužudytas, nes tada galėtų iškilti 
tarptautinis nesusipratimas.

Paskutinėmis žiniomis, Lumumba vis 
dėlto nužudytą?,

5 ŠNIPŲ BYLA
Prieš kurį laiką D. Britanijoje buvo su

imti 5 asmenys,, kaltinami šnipinėję ru
sams. Vienas jų — rusas, gyvenęs su ka
nadiečio dokumentais.

Dabar pradėta svarstyti šių šnipų byla.

KOALICINĖ VYRIAUSYBĖ LAOSE?
Laose informacijos ministeris skelbia, 

kad J. Tautų gen. sekr. Hammarskjoeldąs 
pasiūlęs sudaryti koalicinę vyriausybę.

Anksčiau Vakarų spauda buvo griežtai 
pasisakiusi prieš tokią išeitį, nurodydama, 
ką Lenkijoje ir kitur padarė koalicinės vy
riausybės su komunistais.

KOMUNISTŲ VEIKLA PAGYVĖJO
Federalinės Vokietijos vidaus reikalų mi 

nisteris Dr. Schroederis atkreipė Bundesta 
go dėmesį į didėjantį užsimaskavusių ko
munistinių organizacijų skaičių krašte. Jis 
nurodė 4 politines grupes, 16 .kultūrines1 
ir socialines organizacijas ir 11 leidyklų-

GRIPAS SIAUČIA
Sausio mėn. paskutinę savaitę D. Britani 

joje dėl gripo mirė 699 asmenys.
Gydytojai spėja, kad šių metų gripas ne 

būsiąs toks smarkus, kaip 1957-8 ir 1959 
m. (1959 m. epidemijos metu vidutiniškai 
per savaitę mirdavo 1.600).

ANGOLOS RIAUŠIŲ PASĖKA
Po dviejų dienų riaušių Portugalijos An 

goloje žuvo 31.
Portugalija tvirtina, kad tai komunistų 

darbas.

RAKETA Į VENERĄ

Sovietai paleido raketą į Venerą (mūsiš
kai būtų Aušrinė).

Ji ten turėtų atsidurti apie gegužės mėn. 
galą.

Raketa paleista iš dirbtinio žemės paly- 
ęįovp — sputniko,

Vyskupo J. Steponavičiaus uolu
mas, populiarumas ir atsparumas, 
kurį praeitais metais pabrėžė du 
Vilniuje atsilankę užsienio žurna
listai, rusams, aišku, nepatiko. Pa
gal turimas žinias, vyskupas ga
liausiai esąs suimtas už tai, kad at
sisakė šventinti į kunigus tris Kau 
no kunigų seminarijos kandidatus, 
kurie, vyskupo nuomone, buvę ne
tinkami. Komunistams, matyt, bu 
tų buvę labai tinkami, ypač jų pra 
matytiems darbeliams.

Tuo tarpu Lietuvoje beliko vie 
nas tik dalinai laisvas Telšių vysku 
pi jos valdytojas vysk. Petras Ma
želis. Bet ir jam šią vasarą pašven 
tinti tikinčiųjų aukomis pastaty
tos Klaipėdos bažnyčios bolševikai 
neleido.

Sibiro kankinys vysk. T. Matu
lionis, 88 metų senukas, Kaišiado
rių vyskupas, gyvena ištremtas į 
Šeduvą, o jo pagelbininkas vysk. 
Vincentas Sladkevičius ištremtas į 
Nemunėlio bažnytkaimį.

Vysk. J. Steponavičius uždary
tas į tą patį kalėjimą, kur 1953 m. 
lapkričio 8 d. buvo nukankintas 
Vilniaus arkivyskupas Mečislovas 
Reinys.
PER MAŽAS ĮNAŠAS

Prez. Kennedy pareiškė, kad vyriausybė 
paveiktų V. Vokietiją, jog ši duotų didesnį 
įnašą ūkiškai atsi’.ikusiems kraštams pa
remti.

Iki šiol Bonnos vyriausybė buvo pasiū
liusi 1.000 mil. dolerių pagelbėti Amerikai 
dolerio balansui sutvarkyti, bet Amerikos 
tai nepatenkina.

LIETUVIS FOTOGRAFUOS IZRAELIO 
KRAŠTĄ

(E) Žinomo amerikiečių žurnalo News
week fotoreporteris Vytautas Valaitis sau
sio pirmoje pusėje buvo išskridęs į Izraelį, 
padaryti žurnalui eilę nuotraukų apie da
bartinį Izraelio valstybės gyvenimą. Po to 
vyko į Romą ir Paryžių.

VASARIO 16
PAVERGTOJE 

LIETUVOJE
Bolševikai istorinių įvykių raidą 

iškreipė savo naudai, žmonijos is
torija išaiškinama taip, kad pagal 
ją ateityje neišvengiama komuniz 
mo pergalė visame pasaulyje, šitai 
teorijai prieštaraujančius faktus 
komunistai arba iškraipo, arba vi 
sai apeina. Lietuvos nepriklauso
mybės atgavimą komunistai aiški
na ne kaip savarankų tautos apsi
sprendimą, o kaip uarbo žmonių 
pavergimą. Nepriklausomybė rašo 
ma kaoutėse, bet budinga tai, kad 
skaitant istorijos vadovėlį, niekur 
nerasi datų, susijusių su nepriklau 
somybe, kad nors ir kaoutese pa
rašyta. Nei nepriklausomyoės pa
skelbimo, nei seimo, nei kitų datų. 
Ir tai sąmoningai, nes Lietuvos 
moksleiviai ir jaunimas vis dėlto 
nujaučia, kau kabutėse rašoma Ne 
priklausomybė buvo tikroji, o žino 
darni datas, ims ją ir branginti. 
Keikia pastebėti, kad bolševikų 
taktika tautiniais klausimais la
bai atsargi. Tautinės atributikos ir 
simbolių atžvilgiu kurį laiką, bū
tent, iki 1950 metų, buvo giedamas 
net Tautos Himnas. Vytis, kaip 
herbas, buvo tuojau pakeistas, bet 
jis ir dabar nėra aiškiai smerkia
mas, mat, per daug jau aiški jo 
tautinė kilmė. Dar ir dabar galima 
pamatyti nesunaikintų paminklų 
su Gedimino Vartų, Vyties kry
žiaus formos architektūriniais dir 
bintais. Kas kita su trispalve. Ji, 
kaip ir mintis apie Nepnklausomy 
oę, yra persekiojama, nes ji simbo 
hzuoja ne tik tautą, bet ir Nepri
klausomybę. štai kaip tik todėl tri
spalvės įSKelimu aukštuose me
čiuose, pastatuose buvo sutinka
ma Vasario 16 d. partizanų veiki
mo metu. Dažnai priėjimas nuimti 
įskeu ą trispalvę būdavo užminuo
tas. Bet dažni tautiniai lietuvių pa“ 
sireiskimai ir drąsus išpuoliai 
pries okupantą Vasario 16 a. laiku 
uaugiausia baigėsi su ginkluota 
kova. Dabartinių metu nepriklau
somybės paskelbimo datos paminė 
ti nėra jokių oficialių galimybių, 
nors tikrumoje savo viauje ją pri
simena kiekvienas doras lietuvis 
krašte, šiaip ar taip, Vasario 16 d. 
yra vertinama net ir tų, kurie Ne
priklausomybę rašo kabutėse. Jie 
tai daro „dėl mados“, o tikrąją jos 
vertę supranta gana puikiai, čia, 
kaip ir visose srityse, bolševikų ver 
tybių mastas įgavo perkeltinę pras 
mę.

Kazys Jurgaitis (ELI)

PASAULY
— Vidurinėje Indijoje įvyko susirėmi

mas tarp dviejų miestų gyventojų, ir 4 žu
vo (anksčiau ten pat žuvo 21 žmogus).

— Prancūzija paskelbė nebebandysianti 
daugiau atominių bombų Saharoje.

•— Pietų Afrika pakeitė piniginę sistemą 
— svarą pakeitė dešimtiųe sistema.

— Brownsvilleje (JAV) iš aerodromo 
buvo pavogtas keturmotoris B-17 lėktu
vas.

— Amerikoje labai daug sniego.
— Atplaukę Covadonga laivu, 75 kubie 

čiai New Yorke paprašė politinio priegloba 
čio.

Vėl siaučia krašte agitatoriai
(E) Ryšium sū būsimais vietinių tarybų 

.rinkimais“ kovo mėnesį visoje Lietuvoje 
pasklido daugybė agitatorių grupių atski
rų agitatorių, kurie .rinkimų“ proga sklei
džia komunistinę propagandą. .Rinkimai“ 
yra tik pretekstas agitatoriams siuntinėti 
per butus, tikrinti žmonių nuotaikas ir p.

Daugiau negu pusė statybų Kaune 
— pramoninės

(E) Vilniaus radijo žiniomis, Kauno sta 
tybos trestas numato šiais metais atlikti sta 
lybių už 20 milijonų rublių. Bet daugiau 
kaip pusę tų darbų sudarys pramoninės 
statybos, jų tarpe: dirbtinio pluošto kom
binatas prie kelip į Petrašiūnus-, ketaus lie 
jykla, gelžbetoninių dirbinių fabrikas. Be 
to, bus plečiamas pliušo-šilko kombinatas 
ir kt.

Klek dabar yra darbininkų ir 
tarnautojų

(E) Oficialiais statistikos duomenimis 
1960 metais darbininkų ir tarnautojų liau
dies ūkyje (įskaitant valstybinei pramonei 
perduotųjų artelių narius) buvę 675.000, 
Per metus tokiu būdu tas skaičius padidė
jęs 60.000. čia reikia pažymėti, kad į tą 
skaičių neįeina Lietuvos kolchozų darbi
ninkai. Kita vertus, darbininkų skaičiaus 
padidėjimui didelės reikšmės bus turėjęs 
ir mokyklų mokinių ir šiaip jaunimo įjun
gimas į .gamybinį darbą“.

130.000 pensininkų Lietuvoje
(E) Šiuo metu Lietuvoje yra daugiau 

kaip 130.000 pensininkų, kuriems kas mė
nuo išmokama iš viso apie 3 milijonus rub 
lių. Sugretinus tuos du skaičius, kiek vie- ‘ 
nas gali išskaičiuoti, kokios menkes yra 
atskiro pensininko vidutinės pensijos.

Musų mielam N.L.S. Kasos 
Valdybos Pirmininkui

A.A. MATUI MAŠALAIČIUI
mirus,

žmonai B. Mašalaitienei, 
dukrelėms Danutei ir Ritai 

gilią užuojautą reiškia
Valdyba ir nariai
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FAUSTAS KIRŠA
PAKELTŲ VĖLIAVŲ POETAS 70 METŲ SLENKSTYJE

Faustas Kirša — vienas iš tos trijulės 
mūsų didžiųjų poetų, kurie, sakytumėm, 
perėmė lietuviškos poezijos vėliavą iš Mai
ronio. Kai kalbama apie vyriausiąją po- 
maironinę poetų kartą, tai visad kartoja
ma, kad ryškiausieji čia yra Faustas Kir
ša, Vincas Mykolaitis-Putinas ir Balys 
Sruoga.

Faustas Kirša, gyvenąs Amerikoje, šiuo 
metu sulaukė gražaus 70 metų amželio, ir 
ta proga pagal savo siauras galimybes nori 
me jį pristatyti savo skaitytojams.

Gimęs jis yra 1891 m. vasario 13 d. Za
rasų apskrityje, Antalieptės valse., Sena- 
dvario vienkiemyje. O mokslus, pradėjęs 
savo gimtuoju Senadvariu ir Antaliepte, to 
liau tęsė Vilniuje, Maskvoje, Orle ir Ber
lyne. Kurį, laiką mokytojavo ir ruošė mo
kytojus vokiečių pirmosios okupacijos me
tais. Spaudoje pradėjo bendradarbiauti 
1913 m., bet galutinai į spaudos, kultūros 
ir visuomenės darbą įsijungia 1917 m., atsi 
kėlęs į Vilnių ir sekančiais metais įsijungęs 
į LIETUVOS AIDO redakcijos narius- Ten 
jis išspausdino nemaža straipsnių, apžval
gų ir ypač didesnę studijėlę apie Vydūno 
kūrybą.

Lenkams užėmus Vilnių, Faustas Kirša 
įsikuria Kaune ir čia iš pradžių Karo mo
kykloje dėsto lietuvių kalbą ir literatūrą, o 
1919 m. pereina dirbti į LIETUVOS dien
raščio redakciją, jame reikšdamasis 
straipsniais ir redaguodamas literatūrinį 
priedą ,Sekmąją dieną'. Be daugybės kul
tūros ir visuomenės klausimais straipsnių, 
paskelbia taip pat didesnį darbą įdomia te 
ma — apie Krėvės šarūnizmą. Dirbdamas 
redaktoriaus ir laikraštininko darbą, kar
tu ruošė vyriausiajam kariuomenės štabui 
spaudos apžvalgas ir redagavo štabo pra
nešimus-

Metai tada buvo sunkūs, bet kupini ryž
to, ir tuo ryžtu reiškėsi ir F. Kirša. Jisai 
buvo narys to1 užuomazginio penketuko (ki 
ti: B. Sruoga, R. Skipitis, A. Žmuidzinavi
čius ir M. Šalčius), kuris įkūrė Šaulių Są
jungą.

Susikūrus 1920 m. Lietuvos meno kūrė
jų draugijai, jis buvo pirmuoju jos sekre
torium, vėliau valdybos nariu ir pirminin
ku. O tos draugijos tikslas buvo kurti teat
rus, tiek dramos, tiek operos, ir ji šį darbą 
atliko Lietuvai, šalia to, Kirša su kitais 
įkūrė satyrinį .Vilkolakio' teatrą, kuriam 
"taip pat rašė eiliuotus vaidinimus. Be to, 
Tautos teatro vaidybos studijoje dėstė lie
tuvių kalbą ir literatūrą, dirbo Švietimo 
ministerijos meno taryboje, redagavo LIE
TUVOS AIDO kultūrinį priedą, dirbo Vy
tauto Didžiojo komitete, buvo Lietuvių ra
šytojų draugijos valdyboj ir pirmininkavo 
jai, dalyvavo rašytojų metraščio redaga

vime, atstovavo Eltai Maskvoje, direktoria 
vo Šiaulių teatrui ir kt.

Atskirai nuo tų darbų redagavo Meno 
žurnalą, Dainavą (su B. Sruoga), Barą, 
Pradus ir žygius, Gaisus, su kitais N. Ro
muvą, Varpų almanachą, bendradarbiavo 
Vaire, Klaipėdos žiniose, Lietuvos Aide, 
Varpuose ir kitur.

Tremtyje būdamas, pirmininkavo Liube 
cko lietuvių kolonijai Vokietijoje ir redaga 
vo Laisvės Varpą, bendradarbiavo Mūsų 
Kelyje, Žiburiuose ir dirbo skautuose. Per
sikėlęs į Ameriką, taip pat bendradarbiau
ja spaudoje.

Pirmasis jo poezijos rinkinys Verpetai iš 
ėjo 1918 m., nors eilėraščius periodiniuose 
leidiniuose pradėjo spausdinti 1912 m. Ki
ti jo poezijos rinkiniai: Aidų Aidužiai 
(1921), Suverstos vagos (1927), Giesmės 
(1934), Maldos ant akmens (1937), Piligri
mai (1938), Tolumos (1947), Šventieji ak
menys (1951), poema Rimgaudo žygis 
(1929), satyrinės poemos Pelenai (I dalis 
1930, II d. 1938).

Be to, F. Kirša didelį darbą yra atlikęs 
ir kaip vertėjas. Be periodikoje išblaškytų 
H. Heines, A.E. Poe, Dostojevskio, Tiuče- 
vo, Lermontovo ir kitų autorių kūrybos 
vertimų, atskiromis knygomis išėjo jo 
versti Kraševskio Vitolio rauda, Z. Kra- 
sinskio Nedieviška komedija, L. Tolsto
jaus Pasakos ir kt.

Kaip kūrėją St- Santvaras aptaria jį idė
jos ir minties poetu, atnešusiu apstu naujų 
varsų, naujų tonų, dvelkiančių tėvų žemės 
šiluma, laukų platybėmis, nuostabiomis pa 
dangių erdvėmis. Jo Pelenai — viena ge
riausių knygų lietuvių poezijoje-

Faustas Kirša
ŽYGIS Į VILNIŲ

Vėliavos pakeltos plakas. 
Renkas vyrai, žygis bus. 
Už kalnų karalių takas — 
Vilnius vėl priglaus pulkus.

Ir sustos prie vyro vyras, 
žygį priesaika parems. 
Sudrebės po kojom žvyras 
Užtvarų nebus keliams.
Kils iš dulkių Gediminas, 
žilas kalnas sudrebės, 
Kad pulkai jo kaulus gina 
Iš dešinės ir iš kairės.

Vėliava nuskaidrins veidus, 
Kils ir rymos ant pilies, 
Ir skardės po miestą aidas 
Iš dešinės ir iš kairės.

EUROPINIS POETAS
O. MILAŠIUS

Didžiausią tiražą Ženevoje turįs 
dienrasus „Tribune de Geneve" pa 
SKeloe pirmame puslapyje straips
nį apie poetą O. Milašių. Straips
nis parašytas ryšium su Andre Le- 
bois, Tuluzos universiteto lygina
mosios literatūros profesoriaus, iš 
leistu veikalu apie Milašių. „Tri
būne de Geneve-* straipsnis pava
dintas: „Lietuvių ambasaaonus ir 
europinis poetas-- ir papuoštas Mi
lašiaus atvaizdu.

SAVAITINĖ .UŽUOLANKA'
A. Vilainio-Šidlausko redaguojamasis ir 

Nemuno leidyklos ligi šiol neperiodiškai 
leistasis buities, dailės, literatūros ir kriti
kos žurnalas .Užuolanka' nuo šių metų pra 
džios išeina kas savaitė.

Nr. 1 tęsiamas straipsnis apie Žalgirio 
sukaktį, prof. Ig. Končius rašo apie Lietu
vą kryžkelėje (straipsnis iliustruotas lietu
viškomis nuotraukomis), dviejų recenzijų 
ištraukomis pristatoma J. Kralikausko 
knyga šviesa lange, visa eilė lietuviškų įvy 
kių žodžiais ir vaizdais ir kt.

NAUJAS ,SVEČIAS'
Lietuvių evangelikų liuteronų laikraščio 

Svečio Nr. 1 rašoma apie Dievui priklau
sančią ateitį, prezidentą ir jo religiją, liūte 
ronus ir kalvinistus iš Kėdainių ir kt.

AR TAI NE AŠ?
Linguoja smilga palei kelią, — 
(Sakyk, ar tai ne aš?
Karys su slioinu kovoja, — 
Sakyk, ar tai ne aš?
Danguj nušvitęs kūnas krenta, — 
Sakyte, ar tai ne aš?
Ir rūkas, kurs nakty pasklysta, — 
Sakyk, ar tai ne aš?

KUR NUO AMŽIŲ
Kur nuo amžių girios auga, 
Pas žieduotą lauką, 
Srauniai teka mūsų upė, 
Pulkas gulbių plauKo,
Kur jos buvo? Kur jos lekia?
Niekas jų neklausia, 
Jos bangosna nusileido, 
Baltas plunksnas prausia.

Mūsų upės bangos šneka, 
Kad lakūnai plotuos 
Saulės spinduliu nukritę, 
Saulės giesme sotūs.

Mūsų girios upei šaukia,
Ir viršūnės ūžia,
Kad tos gulbės saulės žaislas, 
Kaip aidų aidužiai.

U. 16
I. Tik du skaičiai. Bet iškalbingi. Jie gi

liai įaugo lietuvio mintin ir širdin. Laisvė
je plakant trispalvei, laisvai šuoliuojant 
baltajam raiteliui, tie skaičiai lietuvį džiu
gino. Šiandien, kada laisvė yra tautos šie 
kinys, jie lietuviui primena nepaprastą už
davinį-

Laisvės šaltinis yra pats Dievas. Kūrė
jas protinguosius dangaus ir žemės tvari- 
nius — angelus ir žmogų — nuo pat esimo 
pradžios paženklino laisve. Nors savo lais
vumą tie tvariniai piktam panaudojo, su
kildami net prieš patį laisvės Davėją, ta
čiau laisvumo dovanos jis neatėmė.

Giliausiai laisvės Šaltinį ir pačią laisvės
dovaną įžvelgė angelai, todėl jų neapsako
mas išdidumas, kurį parodė kėsindamiesi 
prilygti pačiam Šaltiniui, ir neaprėpiama 
piktadarystė, kurią įvykdė laisvę piktnau- 
dodami, sukilėlius angelus galutinai blo
gume apakino. Sukilėlis angelas tapo ,mela 
gis ir melo tėvas' (šv. Jonas, 8,44). Jį 
šventraštis dar vadina .velniu ir šėtonu, 
kuris suvedžioja visą pasaulį' (Apreiški
mas 12,9). Jis — ir pirmųjų žmonių suve 
džiotojas. Žmogaus protinis įžvalgumas an 
gėlų pažinimui neprilygo. Taigi ir jo kaltė 
buvo mažesnė. Todėl gailestingasis Kūrė
jas žmogų iš nuodėmės varžtų ilgainiui iš
laisvino. Išlaisvinimas atsėjo brangiai. Kai
navo Kristaus kančią, kraują ir mirtį. Da
bar jau nuo paties išlaisvinto priklauso, ar 
jis tuo išlaisvinimu pasinaudos, ar ir to
liau blogiui vergaus.

II. Dievo plane žmogus yra laisvas. Ne 
tik paskiras asmuo, bet ir tautos, visa žmo 
nija. Tačiau minėtas didysis melagis, su
vedžiotojas ir piktos valios jo sandarbinin- 
kai žmonės gali Kūrėjo planui kenkti. 
Bent laikinai.

Todėl tam, kuris siekia tikros laisvės 
sau, tautai, žmonijai, pradėtina nuo savęs. 
Pirmiausiai išsilaisvintina pačiam nuo sa
vo blogos valios ir kiekvieno šėtoniško san 
darbininkavimo. Tuo būdu laisvėdami, lais 
viname ir aplinką. Tokios išganingos lais
vės bangos plinta tolyn: asmuo gerina kitą 
asmenį, asmenys bendruomenę, bendruo
menė tautą, tauta kitas tautas.

Štai, tuo keliu kiekvienas įsijungiame j 
kasdieninę laisvės kovą įvairiose plotmėse: 
asmeninėje, šeimyninėje, visuomeninėje, 
bažnytinėje, tautinėje ir net tarptautinėje. 
Dešimt Dievų Įsakų, šventraščio, Bažny
čios mintis ir neiškreiptos sąžinės balsas 
kiekvienam yra rodyklė į slapčiausiai sly
pintį priešą, į kovos frontą. Pasukdami pa
gal neklaidžią rodyklę, gyvensime ir veiksi 

me tiesoje. O dieviškasis šventraščio žo
dis skamba nedviprasmiškai: Tiesa jus iš
laisvins' (šv. Jonas 8, 32). Tiesa ir teisin
gumas, įgyvendintas nuo asmeninės Ui 
tarptautinės plotmės.

Kitokio tikro laisvės kelio nėra- Tuo ke
liu žengiant, įrodoma ne žodinė, bet gyvo
ji tėvynės meilė Ją Bažnyčia laiko krikš
čioniška dorybe.

III. Pradžioje paženklinti du skaičiai lie
tuviui yra brangūs ir gilios prasmės. Jie į 
Lietuvos praeities lapus įrašyti didž.omis. 
pastangomis. Apginti kraujo aukomis. Jie 
kalba, kad turėta laisvė buvo didi Dievo, 
dovana. Jie primena, kad, šal.a žmogiško, 
stengimosi laisvės linkui, atkreiptinas de
ramas žvilgsnis ir į laisvės Šaltinį.

II. 16. Tik du skaičiai. Bet kaip-iškalbin
gi. Tebyloja jie kiekvienam lietuviui. Te- 
įpareigoja! S. Matulis, MIC

PAMALDOS
WOLVERHAMPTON — vasario 19 d., llv.

MIRĖ AUGUST GAILIT

Sausio mėn. Švedijoje mirė estų rašyto
jas August Gailit. Jo romanas Tomas Ni- 
pernadis yra išverstas ir lietuvių kalba.

ALMA MATER

VILTIES leidykla Amerikoje išleido Ro
mualdo Spalio didelę apysaką Alma ma
ter.

Apysakoje vaizduojamas Lietuvos uni
versitetinis jaunimas nepriklausomybės lai 
kais. Apysakoje daugumas veikėjų yra tie 
patys, su kuriais skaitytojas jau buvo su
sidūręs ankstesnėje apysakoje Ant ribos.

AUDRA
ŽEMAIŪUOSS

Lietuviai kartais pasiilgsta to
kių skaitymų, kuriuose butų paro
dyta musų praeitis tiek rami, tiek 
ir audringa.

šis vertingas pasiilgimas be jo
kių didesnių sunkumų galėtų būti 
patenkintas, nes „Gabija“ prieš ke 
lėtą metų Amerikoje buvo išleidusi 
Vlado Andriukaičio gražų ramaną

AUDRA ŽEMAIČIUOSE
iš žemaičių atkaklių kovų su kry
žiuočių ordinu. Tai mūsų prose- 
sių didvyriškumo dokumentas, gy
vai apsakytas literatūrine romano 
forma. O to romano keletą egzem
pliorių dar turi Nidos Knygų Klu
bas ir pardavinėja tiktai po 5 šil.

Norintieji įsigyti prašom rašyti: 
Nida Book Club, 1, Ladbroke Gar
dens, London, W.ll.

—■  ' -     = VYTAUTAS ALANTAS

TARP DVIEJU
GYVENIMŲ

(2)

Domas išnėrė iš pakinktų vieną arklį ir 
tiesiai per laukus zovada nudulkėjo namo. 
Ant kito arklio užšoko Mikas.

Įlėkęs į kiemą, Domas pamatė savo mo
tiną, bėgančią iš degančio namo su drabu
žių glėbeliu. Vienas galas jau skendėjo 
liepsnose, o iš kito pro langus veržėsi ug
nies liežuviai. Jis tuojau suprato, kad gy
venamo namo išgelbėti nebeįmanoma. Ki
tos trobos dar nebuvo užsiėmusios, ners 
arčiausia stovinčio svirno skardinis stogas 
jau tratėjo nuo įkaitimo. Jis liepė Mikui 
bėgti atnešti iš klojimo kopėčias, o pats su 
tėvu ėmė paskubomis rankioti kibirus iš 
visų pašalių. Ir kitiems parbėgus iš lauko, 
jis suorganizavo eilutę ir, pats užlipęs ant 
svirno stogo, ėmė lieti vandenį ant įkaitu
sios skardos. Viši buvo taip įnikę į gaisro 
gesinimą kad net nepastebėjo, kai į kiemą 
įriedėjo du kariniai sunkvežimiai. Iš vieno 
pasipylė emvedistai, iš kito lipo Paberžių 
Vykdomojo; Komiteto nariai: Darmojiedo- 
vas, Žvengauskas ir pats Komiteto sekreto 
rius Aušrys. Atsirado ir Niurką. Jis tuo
jau ėmė kažin ką aiškinti emvedistų vadui 
leitenantui Žerebcovui, vis rodydamas ran 
ką į dirbantį ant stogo Domą. Žerebcovas 
įsakė emvedistams apsupti kiemą ir, atsi
gręžęs į Domą, suriko:

— Ei, tū,; šunsnuki, šok tuojau nuo sto
go. Skaičiuoju, iki dešimties: jei nespėsi nu 
sirepečkoti, nukelsiu lave kulka. Vienas, 
du, trys..?

— Dombi, skubėk! — suriko Rūta, kuri 
kartu su kitais darbavosi prie šulinio.

Merginus riksmas atkreipė leitenanto 
akį. Jis nustojo skaičiavęs ir, pamiršęs Do 
mą, įsispoksojo į merginą, negalėdamas ja 
atsigėrėti. Domas paskubomis nulipo nuo 
stogo ir norėjo prisiartinti prie savo se
sers, bet emvedistai jam pastojo kelią šau
tuvais. Jie obsceniškais šūkiais ragino sa- 
yo vadą ,nežiopsoti‘. Rūta atitpkp iš ap

stulbimo ir, atsiplėšusi nuo žemės, pasilei
do sodo link. Žerebcovas nusivijo ją pridur 
rhais kareiviams kvatojantis. Jis jau buvo 
ją beuumpąs, bet Rūta staiga metėsi į šalį 
ir nubėgo tiesiai degančio namo link.

— Sustok, kvaile, iškepsi ugnyje! — su
rike. rusas sustodamas.

Bet Rūta nesustojo. Jos grakštus, sutar
šytais tamsiai kaštaniniais plaukais silu
etas kas sekundę artėjo prie ugniavietės. 
Visi žado nustoję sekė, kas bus. Net emve 
distai nebesikeikė ir nebešūkavo, o smal
siai žiūrėjo, kuo tos rungtynės pasibaigs. 
Kažin kaip visiems buvo aišku, kad mergi 
na tikrai šoks į ugnį, bet įvyko netikėtas 
dalykas: ji staiga pasuko į šalį ir nubėgo 
toliau pagal degantį namą. Maskolis nusi
kvatojo ir vėl ėmė ją vytis-

—’ Ei, tu, padėk komandirui! — riktelė
jo vienas prie šulinio pasilikusių kareivių 
savo draugui, kuris ėjo sargybą kiemo 
kampe.

Sis pastojo Rūtai kelią, atkišdamas dur
tuvu pamautą šautuvą. Kai jinai norėjo 
prabėgti pro šalį, pateko tiesiai į MVD ka
rininko glėbį. Jis stipriai apglėbė mergaitę 
savo ilgomis, graibščiomis rankomis ir len 
kėši jos lūpų, bet tą pačią akimirką nuo 
jos atšoko, lyg nuo įkaitintos geležies, 
abiem rankomis susigriebdamas už veido: 
iš jo dešiniojo žando tekėjo kraujas.

■— Ak tu, prakeikta buržujinė kalė, aš 
pamokysiu tave kaip kandžioti MVD kari
ninką! — prašvokštė jis pro dantis, išsi
traukdamas iš makšties naganą ir imda
mas pliekti nubėgusios mergaitės link, šau 
dydamas jis ir pats dingo sode.

Seniai Radvilai ir Domas nei gyvi nei 
mirę stovėjo atkištų šautuvų viduryje. Vy 
rai stovėjo rūstūs, kietai sučiauptomis lupo 
mis, o senoji Radvilienė, atsirėmusi į vyro 
petį, išblyškusiomis lūpomis tyliai kartojo:

— Jis ją užmuš! Jis ją užmuš! Dieve!
Visi kiti sodybos gyventojai stovėjo nu

dūrę akis į žemę.

Vykdomojo Komiteto narys Darmojiedo 
vas nusprendė, kad, pagaliau, bus išmušu
si jo Keršto valanda. Jis įsibrovė į atkištų 
šautuvų vidurį ir, mostikuodamas savo laz 
da aplink senojo Radvilo galvą, įniko rėkt:

— Atsimeni mane, kraugery? Tu su sa
vo sėbrais išmušei man koją ir visam gy
venimui padarei mane luošą!

— Kad vogei, tai ir gavai, — atsakė išsi
blaškęs Radvilas.

— Tylėk, pilkoji rupūže! Dabar už vis
ką atsimokėti! Nuo manęs gausi ta pačia 
lazda, kurią tu pats man į rankas įbrukai!

Darmojiedovas atsivedėjo smogti, bet 
Domas pagriebė Šlubiui už riešo, ir lazda 
sustingo ore.

— Paleisk mane tu, buržujaus išpera! 
Vietoje tėvo gausi tu!

Bet lazda ir ant Domo galvos nenusilei
do. Jis išplėšė ją iš Šlubio rankų, trakštelė
jo ant kelio per pusę ir per kareivių gal
vas nusviedė šalin. Kareiviai kvatojosi. 
Darmojiedovas sumišo, keikėsi putodamas 
ir nebežinojo kas toliau daryti. Jis kaišiojo 
kumštį Domui po nosimi, bet pulti nebe
drįso. Tuomet vienas kareivis atkišo jam 
šautuvą.

— Va, pamokyk tą buržujų mano šau
tuvo buože: jis jos nesulaužys. O jei nori, 
mes tau padėsime.

Emvedistas išsitraukė iš kišenės ploną, 
sukrią virvutę, liepė savo draugams pri
stumti Domą prie svirties, pririšo prie jos 
jo rankas ir paėjėdamas į šalį šūktelėjo:

— Pirmyn, drauge! Komandiras linksmi 
naši ten, sode, o mes čia truputį pažaisime 
su tuo liaudies engėju. Tvok jam, tik, žiū
rėk, nepribaik, kad komandiras nesupyktų.

— Aš jam tik koją per kulšį išnersiu, 
kaip jo tėvas man padarė, — pas.smagėda 
mas Darmojiedovas krypavo prie Domo.

Vykdomojo Komiteto sekretorius Auš
rys, atsirėmęs svirno kampo, abejingai se
kė iš tolo sceną, giliai įkvėpdamas papiro
so dūmus ir juos išpūsdamas pro sudėtas į 
siaurą vamzdelį lūpas. Tas žaidimas, ma
tyt, jam patiko, nes, surūkęs vieną papiro 
są, jis tučtuojau užsidegė kitą. Maža ber
niška juoda kepurė buvo taip giliai už
maukšlinta jam ant kaktos, kad jo akys 
beveik slėpėsi po nedideliu blizgančiu, vie
tomis apibrizgusiu matiku. Jis buvo nesi
skutęs mažiausiai tris dienas, ir jo juodais 
gyvaplaukiais apsibėręs smakras ir žandai 
kažin kaip derinosi su juoda kepure ir visą 
veidą darė panašų į didelę juodymę. Tik 

kažin kam parištas po smakru raudonas 
skudurėlis šiek t.ek įvairino jo tamsią po
vyzą. Apie tą skudurėlį spėliojo visas vals 
čius, bet niekas negalėjo tikrai pasakyti, 
kam jis jį ryši: ar jam amžinai skaudėjo 
dantis, ar jis tuo raudonu skuduru dar la
biau norėjo pabrėžti savo raudonumą?

Aušrys nubloškė ką tiK uždegto papiro
so nuorūką, ir, kai Darmojiedovas užsimo
jo buože smogti Domui, garsiai ristelėje 
artindamasis prie jo:

— Ei, draugas Darmojiedovai, spiauk į 
tą buržujų: mes turime svarbesnių reika
lų. Mums reikia visas gyvas ir negyvas in
ventorius surašyti, mes turime šį tą rekvi
zuoti, pagal musų planą tas buožė turėtų 
būti kaip re.kiant nubuožintas- O tą liau
dies priešą ir draugas žerebcovas sudoros, 
nuo liaudies teisingumo jis neišsisuks.

— Jei draugas sekretorius būtum visą 
gyvenimą šlubavęs nuo to buožės vėzdo,— 
parodė jis ranka senąjį Radvilą, — tai taip 
nekalbėtum.

— Gali būti ramus, draugas Darmcjie- 
devai, aš nuo jų nukentėjau nemažiau už 
tave, — ramiai atsakė Aušrys, — O be to, 
aš girdėjau, kad draugas Žerebcovas ne
mėgsta, kai kiti, o ne jis pats baudžia su
imtuosius.

— O kas gali man uždrausti daužyti buo 
žėms snukius? — riktelėjo šlubis, pažvelg
damas į Aušrį neapykanta degančiomis 
akimis. — Pirma jie, dabar mes.

Aušrys trūktelėjo pečiais ir nužingsnia
vo tvarto link. Darmojiedovas susvyravo: 
matyt, paskutinieji Aušrio žodžiai vis dėl
to įstrigo jam galvon. Žerebcovo visi bijo
jo ir vengė: jis buvo ūmus, tūžlus, ir nie
kad nežinojai, kaip jis pasielgs apsigręžęs. 
Darmojiedovas, būdamas rusas, santykiuo 
se su emvedistų vadu jautėsi esąs privilegi 
juotoje padėtyje, tačiau jis nebuvo tiek ak
las, kad nebūtų matęs, jog raudonos girnos 
mala lygiai visus. Jis jau buvo begrąžinąs 
šautuvą kareiviui, bet jam buvo gėda 
prieš emvedistus, kurie iš jo juokėsi ir ra
gino buržujaus nesigailėti. Paskutinę aki
mirką jis atsivedėjęs smogė Domui per šo
ną, taikydamas į stuomenį, bet pririštas s 
kryptelėjo į šalį ir šautuvo drūtgalis nusi
leido jam ant apatinių šonkaulių. Domas 
net neaiktelėjo, tik baisiai išblyško. Rad
vilienė suklykė ir norėjo bėgti prie sūnaus, 
bet emvedistai ją laikė apsupę. Domas sun 
kiai alsavo pasviręs. Per išblyškusį veidą 
tekėjo prakaitas- Šlubis nusispiovė, grąži

no šautuvą kareiviui ir nuklišino paskui 
Aušrį.

Niurką prisėlino prie Domo ir atsistojo 
prieš jį išsižergęs.

— Taip tau ir reikia, šėtone, — pūstelė
jo jis jam dūmų kamuolį į ve.dą ir, sugny
bęs nosį, ėmė tabaluoti Domo galvą į šo
nus. — Visai išsikvėpė buržujus! Makaulė 
maskatuoja, kaip kaliausė tarp rugių. Da
bar tau ir žvirblis galėtų apdergti ant gal
vos. O kas dar bus, kai tave draugas Ze- 
rebeovas pačiupinės?

Tuo tarpu draugas Žerebcovas grįžo iš 
sodo. Nors iš jo veido tebetekėjo kraujas, 
net jo akyse švytėjo pasitenkinimas. Niur
ką prisėlino prie jo nusižeminusio šunelio 
žingsniu ir ištiesė jam apyšvarę savo no
sinę-

— Kas tu būsi? — paklauė jis, prisideda 
mas nosinę prie veido.

— Aš esu, taip sakant, vietinis komu
nistas su ypatingu uždaviniu šioje apylin
kėje, — mikčiojo jis iš susijaudinimo.

— Aaa, tai būsi seksetasx), — murmte
lėjo Žerebcovas ir dar norėjo kažin ką sa
kyti, bet tuo tarpu prie jo priėjo tas pats 
emvedistas, kuris ragino savo draugą pa
dėti gaudyti Rūtą, ir kažin ką jam pašnibž 
dėjo į ausį. Žerebcovas plačiai nusišypso
jo, žvilgterėjo į leisgyvę Radvilienę, kuri 
tik dėl to dar tebestovėjo ant kojų, kad vy
ras ją laikė stipriai apkabinęs, ir linkčio
damas galvą sumurmėjo:

— Galima, kodėl? Tik paskubėkite...
Emvedistas grįžo prie būrio ir linksmai 

šūktelėjo senaį ūkininkei.
— Ei, matuška, einame ir mes pasivaikš 

čioti į sodelį!
Kareiviai sutartinai nusikvatojo. Bema

tant ji buvo atplėšta nuo vyro ir nešte nu
nešta už svirno.

— Juozai, gelbėk! .
— Sustokite jūs, šėtono vaikai! — metė

si paskui savo žmoną senasis Radvilas, bet 
pataikė ant durtuvo ir krito ant žemės su 
perverta krūtine. Mirdamas jis dar spėjo 
surikti:

— Atkeršyk už mane, sūnau!
Buvo nuostabu, kad mirštąs žmogus ga

li taip garsiai rėkti. Tas riksmas, rodėsi, su 
stingo ore ir grėsmingai pasviro ties sody
ba.

(Bus daugiau)

x) sekretnij agent, slaptas agentas, bol
ševikai sutrumpintai vadįna sekstjtu.
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KUR IS TIKRŲJŲ PAVOJUS?

EKONOMINIAI
ARGUMENTAI

RAŠO DR. J. VAIŠNORA, MIC

Lietuviu liaudies dainos UNESCO veikale
■' —. ‘ S ;, .

Paskutiniuoju laiku anglo-saksų kraš
tuose saukiama į visus keturis vėjus, kad 
Žmonių pertekliaus pavojus yra vieninte
lis tikrasis pavojus, žinoma, pirmiausia 
anglo-saksų kraštams. To pavojaus šauk
liu yra ir Britanijos gyventojas K. Va.te- 
ris, William Vogt (Road to Survival), A.P.
(Jhew (Plougshares into Sword), P. Os

born (II Pianeto saccheggiato, ital. vert.) 
savo veikaluose stengiasi įrodyti, kad že
mės turtai baigiasi ir kad musų planeta 
jau yra išseKusl ir išnaudota. Pagal juos, 
jau netolima diena, kada visiems reiks iš
mirti badu. Jų apskaiėiavjmu, dabartinė
mis sąlygomis žemė gali išmaitinti tik 1,7 
milijardus žmonių. Jau ir dabar savo ga
mybos produktais reikia dalytis su 500 mi
lijonų alkanų burnų. O žmonių skaičius au 
gąs pasibaisėtinai grėdai.

R. Wietzel (Face au pullurnent humain, 
žurnale Hommes et mondes 1950, 465-6 p.) 
vaizdžiai aprašo esamąją padėtį šiais žo
džiais: — Kiekvieną savaitę gimimai pra
šoka mirimus 500.000 asmenų. Tai jau išti
sas miestas naujų gyventojų. Taip kasmet 
priauga 26 milijonai.

J. Huxley, buvęs UNESCO direktorius, 
paskelbė pavojaus aliaimą, nes jo apskai
čiavimu tai esanti pati svarbiausioji mūsų 
dienų ir ateities problema. Viso pasaulio 
žmonija daugėjanti po 1 nuoš., t.y. 100 mi 
lijonų žmonių kasmet padaugėja 1 milijo
nu. Nedaug esą tautų, kur prieauglis ma
žesnis, priešingai, daugelis turi 2 ir net 3 
nuošimčius prieauglio. Pvz., Indijos gyven 
tojai per paskutiniuosius 10 metų padaugė 
jo 50 milijonų. Formozos ir Egipto gyven
tojų per 20 metų priaugo trigubai, Kinijo
je išsilaiko pastovus skaičius •— 600 mili
jonų, nepaisant nuolatinio bado, kuris nu
siaubia ir išmarina ištisas provincijas. Jei 
1950 m. gyventojų buvo prisxaitoma 2-200 
milijonų, tai, kasmet priaugant po 1 nuoš., 
2050 m. bus jau 4.000 milijonų, 2150 m. — 
17.000 mil., 2250 m. — 45.000 mil., 2350 m 
— 100.000 mik, O 2650 m. bus tiek, kad už
klos visą žemės rutulį ir pripildys kiekvie
ną jo kampelį, arba, kaip K. Valteris vaiz
džiai sako, tada nebus vietos ne tik gulėti, 
bet ir stovėti. Štai kokia baisi ateitis! Tai 
esanti baisi realybė, kuri rytoj taps esmi
niu žmonių rūpesčiu, o dar toliau į ateitį— 
virs visa naikinančia panika, su kuria-pa- 
lyginu? žudomieji karai atrodys tik vaikų 
Žaisleliai.

Tiek minimieji autoriai, tiek ir K. Val
teris nepataria ir nelinki, kad žmonių per
teklius būtų naikinamas karais, kad ir ato
miniais, nes jei atominės bombos sunaikin
tų pusę visų žemės gyventojų, tai po 50 
metų problema vėl liktų tokia pat. šitaip 
klausimą pastačius ir torius duomenis pa
teikus, atrodo, kad iš tikrųjų nėra kitos iš
eities, kaip tik kontroliuoti gimimus ir pro 
paguoti nėštumą sukliudančias priemones. 
O kas tai daro, pasitarnauja žmonijai, 
kaip jos geradaris. Ir todėl pagirtini yra 
amerik.ečiai, aprūpinę japonus visokiomis 
apsaugos priemonėmis ir pamokę, kaip jo 
mis naudotis, šios .pagalbos“ pasėkoje, iš 
džiaugsmo rankas betrinant Chruščiovui

ir čiu En Lai (rusams ir kiniečiams), 1955 
m. (Kada buvo legalizuoti abortai) panai
kinta negimusios gyvybės 1,170,143, kai 
tuo tarpu gimė L727-040 kūdikių. Vadinas, 
japonai .susnedukavo“ savo prieauglį 67 
nuoš, Dr. A. Okasaki liudijimu, panaudo
jus apsaugos priemenes (miestuose 33,6 
nuoš.), abortai paaugo nuo 20 nuoš. 1950 
m. iki 67 nuoš, 1955 m.

Gimimų kontrolės propagandininkai sa
vo raštuose ir veikaluose paprastai paduo 
da tik bendrus skaitmenis, gyventojų augi 
mo skaičius, jais gąsdindami, įrodinėdami 
reikalą gimimų skaičių mažinti ir apriboti, 
tačiau jie nepaduoda tikrų statistikų ir 
skaičių, rodančių, kiek yra pagaminama že 
mės gėrybių, kokia pažanga šioje srityje 
padaryta- Susipažinkime tad su išmitimo 
ir gamybos problemą arčiau.

Gyventojų skaičiaus augimas
Neginčijamas faktas, kad gyventojų skai 

čius pasaulyje didėja, tačiau ne tokiu tem
pu, kaip skelbė Malthus ir kartoja jo sekė
jai, būtent, kas 25 metai daugėja geomet
rine proporcija; 2-4-8-16, Tikrovėje gyven 
tojų prieauglis atrodo taip: 1920 m, buvo 
visame pasaulyje 1.810 milijonų žmonių, 
1930 m. — 2.013 mil,, 1940 m. — 2.246 mil, 
1950 m — 2.476 mil., i960 m, — 2-900 mil. 
Taigi 1920-1930 m. priaugo 203 mil- (arba 
1,1 nuoš.), 1930-1940 m. — 233 mil. (1,1 
nuoš.), 1940-1950 m- — 230 mil, (0,94 
nuoš.), 1950-1960 m,—424 mil, (1,7 nuoš.). 
Kaip matome, 1920-1960 m- periodu priau 
go žmonių vis© 1-090 mil., kai pagal Malt- 
huso teoriją i960 m, turėjo jų būti ne 2.900 
mil., bet apie 15.000 milijonų.

Sakoma, kad netrukus gyventojų pasau
lyje bus tiek, kad neliks vietos ne tik gulė
ti, bet ir stovėti. Teoriškai imant tolimoje 
ateityje galima prileisti tokį atvejį. Bet tai 
tik tolima teoretinė galimybė- Dabartinis 
gyventojų tankumas kvadratiniame kilo
metre taip atrodo (1955 m. statistikos duo
menys): Europoje — 83 gyv., Amerikoje— 
9 gyv., Azijoje — 55 gyv., Afrikoje — 7 g. 
ir Australijoje (su Okeanija) — 2 gyv. Eu
ropoje didžiausias gyventojų tankumas 
yra Olandijoje (330 gyv. kv. km) ir ma
žiausias Norvegijoje (10 gyv. kv. km). Eu
ropos Rusijoje — 23 gyv., o Azijos Rusi
joje — 2 gyv. Azijoje tankiausia gyvento
jų Japonijoje (246 gyv. kv. km), mažiau
sia Saudi Arabijoje (4 gyv.). Kinijoje yra 
68 gyv. kv. km. Jungt Amerikos Valstybė
se yra 20 gyv. kv. km, bet Kanadoje tik 2 
gyv. kv. km. Taigi, jei imti Europą, kaip 
aukščiausią normą, tai tuoj matyti, kiek 
dar žemėje yra žmonėms laisvos vietos ki
tur, nekalbant jau apie tokį gyventojų tan 
kurną, koks yra Olandijoje (330 gyv. kv. 
km).

Tačiau pažymėtina, kad gyventojų tan
kumas nevisada turi reikšti gyventojų ne 
turtą. Pvz., olandas jaučiasi turtingas ant 
0,2 akro žemės, kai kinas badauja ant 0,5 
akro. Taigi ne gyventojų tankumas ar retu 
mas rodo gerovę, bet išnaudojimas žemės 
turtų ir gamybos įmonių.

(Bus daugiau)

Praeitų metų pabaigoje Vakarų Vokieti
joje išleista nauja knyga, pavadinta ,Euro- 
pietiŠKOs daines originaliomis kalbomis“, 
11-rasis tomas, Vokiečių UNESCO Komisi
jos pavedimu, ją paruošė ir išleido Josef 
Gregor, Friedrich Klausmeier ir Egon 
Kraus per Merseburger leidyklą Berlyne, 
šios knygos tikslą įvade nusako leidėjai; 
.Tepasiekia ši knyga rankas daugelio jau
nų žmonių visų tautų, į kurias čia praoyla 
ma, Ir tegu išsipildo šios dainos, nuolatos 
pasikartodamos, iš gaidų tamsumos gyvu 
skambesiu, ir tesurisa ne tik balsus, bet ir 
širdis*.

Pirmoji pasaulyje tokio pobūdžio 
dainų Knyga

Ji yra dviejų tomų ir apima dainas 43- 
mis kalbomis. Pirmoje dalyje yra išspaus
dintos liaudies dainos su gaidomis šiomis 
kalbomis; lotyniškai, raetorcmaniškai, ita
liškai, portugališkai, ispaniškai, katalaniš- 
kai, provencališkai, prancūziškai, islandiš 
kai, norvegiškai, daniškai, švediškai, ang
liškai, fryziškai, olandiškai ir vokiškai. Bet 
mus labiau domina antrasis šios knygos to
mas, nes tik jame yra lietuviškų liaudies 
dainų, ir todėl antrąjį tomą kiek plačiau 
pal.esime-

Lietuvių dainoms atkreiptas 
didesnis aemesys

Antrajame tome 27-mis kalbomis iš
spausdintos liaudies dainos paskirstytos 
taip (eilės tvarka kaip Knygoje): škotiškai
— 2; airiškai — 2; vąliškai — 2; bretoniš- 
kai — 2; lietuviškai — 8; latviškai — 6; ru
siškai — 17; ukrainietiškai — 6; lenkiškai
— 7; vendiškai — 2; čekiškai — 5; slova
kiškai — 5; slovėniškai — 3; kroatiškai — 
3; serbiškai — 2; makedoniškai — 2; bulga 
riškai — 4; rumuniškai — 4; neograikjš- 
kai — 2; albaniškai — 2; suomiškai — 5; 
lapiškąi — 2; estiškai — 4; vengriškai —7; 
turKiškai — 2; žydiškai (jiddisch) — 2; 
baskiškai — 3- Viso UI dainų originaliom 
kalbom, originaliais rašybos ženklais, su 
puikiai perduotomis gaidomis.

Verta pastebėti, kad pagal skaičių lietu
vių liaudies dainų išspausdinta daugiau, 
kaip kitų tautų, išskyrus milžinišką Rusi
ją, Lietuvių dainos skaičiumi stovi pirmoj 
vietoj po rusiškųjų, ir tai, be abejo, neatsi
tiktinai; knygos parnešėjai tuo būdu lietu
viškoms dainoms priskyrė ypatingą reikš
mę — didesniu skaičiumi iškėlė jų vertę.

Kokios lietuvių dainos 
panaudotos?

Knygos parnešėjai aiškina, kad jie pa
rinkę tokias liaudies damas, kurios yra 
liaudiškos, senos, tačiau ir dabar dainuoja
mos- Atrodo, kad jiems šitai pilnai pavy
ko. Štai kokios lietuviškos damos išspaus
dintos: 1. Šviesi naktis mėnesiena; 2. Ty
kiai, tykiai Nemunėlis teka; 3. Kas berne
lio sumįslyta; 4. Pasvarstyk, antele, tykiai 
plūkaudama; 5. Ant ežerėlio rymojau; 6. 
Piovė lankoj šieną; 7. Unčių tupi trys pul
keliai ir 8. Šėriau, šėriau sau žirgelį.

Visi dainų žodžiai išspausdinti ištisai, 

Nėrį ir kad, apibūdindamas jos poeziją, pa 
žymėjo, jog geriausius eilėraščius poetė kū 
lė būdama'ateitininke. V. Jocaicio studija 
nebuvo išspausd.nta PERGALĖS žurnale,

MEČYS MUSTEIKIS

dainos netrumpinant. Lietuvių kalba labai 
graži, nesudarkyta, be klaidų, su 
kais ženklais-

Vertingas priedas
Knygos paoaigoje yra priedas, lyg atski

ra knygute, kuriame duota daug reikalin
gų paaiškinimų. Visoms išspausdin.ų dai
nų kalboms, žinoma, ir lietuvių, yra pa
ruoštas specialus žodynėlis, kaip kurios 
kalbos raides ir ženklus reikia suprasti ir 
ištarti tos kalbos nemokantiems. Tokiu bū
du ir svetimieji, nepažįstantieji kalbos, 
lengviau gali išmokti dainuoti svetimomis 
kalbomis dainas originalia kalba ir patys 
jausti jų skambesio- grožį, svetimos kalbos 
garsais nesudarkytą, (Kad jaunimui sveti
mos dainos būtų dar lengviau išmokti, Vo 
kiečių UNESCO Komisija yra numačiusi 
išleisti net visomis minėtomis kalbomis 
įdainuotų dainų plokšteles ir garsines juos
tas!).

Priede yra ir visų dainų tikslūs vertimai 
vokiečių kalba, atitinką dainų mintį. Jo pa 
baigoje aprašyti kai kurių tautų ir origina 
lūs muzikos instrumentai. Mūsų kanklės 
nepaminėtos.

tomis už geležinės uždangčs iki šiol tais 
Klausimais esą ^nebuvę’ - jokio . ^rpusayio 
ryšio. .

lietuvis- Kokiais Šaltiniais remtasi 
ruošiant netuvišKas dainas?

H-jame tome nurodyta ir šaltiniai, iš 
kur kurios tautos dainos paimtos. Lietuvis 
kos dainos parinktos iš dviejų knygų — J. 
viuilionytė: Lietuvių liaudies dainas, V.1- 
nius 1955 ir antra — Lietuvių tautosakos 
rinktinė, parengta Lietuvos TSR Mokslų 
Akademijos lietuvių kalbos ir l.teratūros

Kokiu būdu ši knyga paruošta
,Kad būtų galima apimti visą Europos 

tautų koncertą“, kaip leidėjai įvade rašo, 
ši knyga suskirstyta ne tautomis, bet kalbo 
mis. Ji apima visas Europos kalbų šeimas 
net ir tuo atveju, jei kuri kalba pasiskirs
čiusi keliose tautose. Dainos parinktos to- 
kiuo principu: jos turi būti dar gyvos, cha 
rakteringos ir lengvai dainuojamos, kad ga 
lėtų tapti pasaulinėmis“, šiam tikslui lei
dėjai tarėsi su garsiausiais pasaulio tauto
sakininkais ir koregavo pagelbstint paski
rų tautų specialiems institutams. Šiame 
darbe leidėjai turėjo arti 500 pagelbinin- 
kų. Pats knygos paruošimas užtruko apie 5 
metus, šios knygos antrojo tomo paruoši
mą ypačiai apsunkino tai, kad reikalingi 
šaltiniai yra už geležinės uždangos. Su tau

instituto,..Vilnius..1954,; Leidėjai, dė.ccda- 
mi įvairių tautų žymesniems pagelbimn- 
kams, padėką pareiškė ir trims lietuviams: 
J. ctuilionyiei, Amb. Jonynui ir K, Korsa
kui, visi Vilniuje.3

Lietuvių tautos tarptautinis 
kultūrinis įnašas /,?, . -

Baigiant norėtųsi dar pastebėti, kad sky 
relyje, kur išvardinta įvairių kraštų dainų 
kilme, Sovietų SąjUngOs'sričiai priskirta ir 
lietuviškos dainos, kariu- su žydiškomis, es 
tiškomis ir latviškomis, rusiškomis ir uk- 
rainiėtiškomis. Mums tai sudaro labai ne
skanų įspūdį tačiau knygos leidėjai ■ (UN
ESCO), be abejo, kitaip nė negalėjo. Dau
giau ko nork palankaus Sovietams neteko 
pastebėti. Nėra praėjusi jokia Sovietų pro
pagandai palanki “daina. Vokiečiai moKėjo 
atskirti grūdus nuo pelų, ir- už tai jie verti
pripažinimo.

Šios knygos pasirodymas kartu reiškia 
ir lietuviškosios kultūros duoklę tarptauti
niam kultūros lobynui. Ir lietuvių jauni- 
mas būtinai tūrėtų'šią knygą įsigyti.

Europaeische Lieder in den Ur- 
sprachėn,

Im Auftrage der Deutschen UNESCO 
- Kommission herausgegeben ven Joset 
Gregor, Friedrich Klausmeier, Egon 
Kraus- Der zweite Band, Die Lieder in den 
slavisčhen-finnisch’Ugrischen und vestli
chen Sprachen.'Verlag Merseburger Ber- 
lin* ■■■<- (EL1)

.M U L T A” KOLŲ M B IJ O J
Pietų šalyse biurokratija stipriai reiškia

si. Ten arba viską tiesiog ant svarstyklių 
deda, arba rodomas toks didžiadvasišku
mas, kad net nuostabu.

Ypatingas dalykas ten yra „muitą“. Mui
tą yra bauda, kuria dažnai Susiduriama nu
sižengus susisiekimo tvarkos taisyklėms. 
Pvz., reikia mokėti 100 Kolumbijos pesų
(maždaug DM 168, arba 16 svarų), jeigu 
pravažiuosi gatvės kryžkelę, kai yra raudo
na šviesa, arba 50 pesų, jeigu neteisingai 
įvažiuoji į vienos krypties gatvę, ir 20 pe
sų, jeigu pastatęs mašiną užmiršti įmesti 
pinigą į tam reikalui skirtąjį automatą. To
kių muitų normalus auto vairuotojas sumo 
ka 200-300 pesų per metus.

Bičiulis pasakojo, kaip neseniai Bogotos 
gatvėje atsitiko jam ir jo draugui. Jie va
žiavo savo automobiliu. Vairuota buvo ge
rai: mašina tiesiog glaudėsi prie dešinėspu 
sės šaligatvio, o šalia jų važiavo autobusas. 
To autobuso šoferis, matyt, prisiminė, kad

Rankamai pinigų. Apie teisę ir kaltę čia 
jau nebekalbama. Bet teismo' batida' vis 
tiek atėjo, nes tuo tarpu teigėjas grįžo po
pietų. Jis pažiūrėjo į abu „nusikaltėlius“ ir. 
rodydamas pieštuku į autobuso šoferį, pa
sakė: — Penki pesai, — atsigrįžęs šu ma
lonia šypsena į automobilio, savininką: — 
Dešimt pesų. Sekretorius fuč tuojau užrašė 
nutarimą, kiekvienas turėjo dar pasirašyti 
ne mažiau, kaip 12 kartų, ir tuo viskas pa
sibaigė. .

Bet dar ne visai,- nes nebuvo dar grąžinta 
šoferio knygutė. Su kvitu, kad užmokėtas 
muitą, teko prisistatyti į tą kitą skyrių. Va 
dinas, 'kuo skubiau Į mašiną ir važiuoti! 
Taip-buvo gąlvota, bet-ir. yėl iškilo . kliūtis 
nes tuo metu jau pasibaigė laikinasis leidi 
mas vairuoti. Tada abu draugai sėdo į kitą 
mašiną, antrojo ką tik nupirktą. Be kliūčių 
buvo gautas, popieriukas, pagal kurį pasise 
kė atgauti knygutę. Kai jie abu iš to sky
riaus išėjo, tai ir vėl baisiai nusiminė, nes

—■langeli
Lietuvių komunistų laikraštis TIESA, 

kad ir ne juokų laikraštis, gerokai mane 
prajuokino savo straipsniais (Nr. 296): — 
Apie ,geras“ mamytes ir kaltinamųjų suo
lą — ir — Šeima ir budis.

Bolševikai po dvidešimties metų Lietu
voje ir po Keturiasdešimt metų savo reži
mo Rusijoje staiga susirūpino šeima ir jos 
įtaka vaikams. J;e dab_r tik susigriebė, 
kad jaunųjų tarpe yra daug nusikaltėlių 
ir tai todėl, jog šeimos ir ypač .geros“ ma
mytės per daug lepina savo vaikus, never
čia jų mokytis nei dirbti ir tokiu būdu už
augina nusikaltėlius-

Anot rusų patarlės, kieno karvė baubtų, 
bet bolševikų tylėtų. Juk nuo pat pradžios 
sav<> įsiviešpatavimo bolševikai niekino 
šeimą, ardė ją ir ignoravo. Vaikams, išda- 
vusiems savo tėvus, buvo statomi pamink
iau Ne tik suaugusieji, bet ir vaikai buvo 
ir yra verčiami šnipinėti ir pranešinėti 
apie savo tėvų veiklą, pasikalbėjimus ir 
oraugystes- Visas boiseviKų režimas yra 
paremtas vienas kito sekimu, įbauginimu 
ir teroru. Ir staiga dabar bolševikams pa
rūpo tėvai ir jų įtaka vaikams! Sovietuo
se dažniausia abudu tėvai yra priversti 
dirbti už namų ir neturi laiko gerai prižiū
rėti vaikų, kuriais rūpinasi ir savaip auklė 
ja valstybė. Tėvams gi uždrausta skiepyti 
savo vaikams patriotizmo, religijos ir mo
ralės principus, kurie skiriasi nuo bolševi
kų principų, kaip dangus nuo žemės. Vai
kai, augdami tokioj nenormalioj atmosfe-

jimo sistema išnyko. Bet kur ten! Viskas tę 
siasi po senovei. O TIESA naiviai rašo: — 
Mūsų visuomenėje nusikaltimams nėra so
cialinės dirvos. — Ten, kur niekas nėra tik 
ras dėl rytojaus, kur tūkstančių tūkstan
čiai nekaltų dar laikomi kalėjimuose ir Si
bire, o grįžusieji iš ten verčiami viešai gir
ti nekenčiamąjį režimą, kokia geresnė dir
va nusikaltimams gali dar būti?

Bet bolševikai be plano nieko nedaro. 
Šitie tėvų puolimai turi savo tikslą, kurį 
pamatysime iš tolimesnių TIESOS žodžių: 
— Pribrendo klausimas, kad iš tėvų, ne
atsakingai žiūrinčių į savo, kaip auklėtojų, 
pareigą, vaikai būtų atimami ir atiduoda
mi auklėti į internatą, išlaikant juos ten 
šeimos sąskaita.

Kas ir kada nustatys, kad vaikas netin
kamai tėvų prižiūrimas? Koks nors bolše- 
vikėlis pastebės, kad vaikas mokosi religi
jos ar kad eina į bažnyčią, ir įsakys tė
vams atiduoti vaiką į internatą. Kur tada 
tėvai ieškos teisybės? O dabar tėvai ar gali 
pasipriešinti kada jaunimas ,savo noru“ 
važiuoja iš Lietuvos į Rusijos gilumą dar
bams, užuot dirbęs savo tėvynėje? Bai
giant reikia pasidžiaugti., kad TIESOJ mi 
nimi visai jauni nusikaltėliai yra Firson. 
Starostin, Vasilijev, Stojanov ir pan., bet 
ne lietuviukai, kurie, nepaisant tų nenor
malių, nesveikų gyvenimo sąlygų, yra 
aukštos moralės ir neina savo .vyresniojo 
brolio“ pėdomis.

nes redakcinės kolegijos nariai — Korsa
kas ir Venclova pripažino ją netinkama, 
kad kritikas drįso parašyti ne trafaretinę, 
komunistinę, bet savo subjektyvią nuomo 
nę. Laisvajame pasaulyje literatūros vei
kalai kritikuojami tik iš literatuiimo taš
ko, neliečiant politikos. V. Jocaičmi už pa 
re.Kštąją visai teisingą nuomonę buvo iš
keltas tikras teismas. Susirin-co dešimt 
PERGALES žurnalo redakcinės kolegijos 
narių, buvo pakviestas ir pats kaltinimsas. 
Visi kolegijos nariai vienas po k.to drožė 
V. Jccaiciui ilgiausius pamokslus ir barė jį 
už tai, kad jis ignoruoja visą ligš.olinę ko
munistinę literatūrą apie S. Nėrį ir kad 
drįso sudaryti įspūdį, tarytum jis vienas 
teisingai įvertino S. Nėries kūrybą. Baiė 
dar ir už tai, Kad V. Jccaitis savo nuomo
nę grindžia, be kita ko, ir M. Vera veikalo 
— Įvadas į literatūros mokslą — teigimais. 
Jocaičiui turi būti žinoma, šaukė Venclo
va, kad šis buržuazimų šveicarų profeso
riaus veikalas neturi nieko bendra su mark 
sistine metodologija, ir kad Jocaičio dar
bas yra parašytas ne marksistiniu, o sub
jektyviausiu idealistiniu metodu. Dėl tų vi 
sų priekaištų V.J. studija negalėjo būii iš
spausdinta PERGALĖS žurnale.

Reikia pažymėti, kad veikalas puolamas, 
nors ir nebuvo išspausdintas. Studentai, 
dėl tų puolimų susidomėję V. Jocaičio stu
dija, prašė paaiškinimų Dar nežinia, kas 
laukia V. Jocaitį už tokį jo .nusižengimą“.

Italu iliustruotas mėnesinis žurnalas 
SUCCESSO savo 1961 m. sausio mėnesio 
numery išsispausdino Liet. Gen. Konsulo 
Jono Budrio sūnaus Algio Budrio fantastiš 
ką pasaką, kurioj gyvai ir intriguojanč.ai 
jis aprašo tūlo Simpsono, gimusio ir augu
sio nežinomoj planetoj Castel, kelionę oru 
laivu ir susitikimą su žemės žmenėm s.

roj, greitai susivokia, kad tam, jog gerai 
galėtų gyventi, reikia prisitaikyti, tai yi a 
sekti, išdavinėti ir meluoti, o- ir pavogti ne 
pro šalį. Daug kam atrodė, kad po. Stalino 
mirties ta policinė šniplnėjimp ir išdavinė

TIKROVĖS IŠKRAIPYTI NEGALIMA,
RAŠO .TIESA“

Lietuvoj iškilo didžiulis literatūrinis 
triukšmas dėl to,- kad literatūros kritikas 
V, Jocaitis parašė studiją apie Salomėją

Algis Budrys jau yra JAV gana žinomas 
tokių fantastinių pasakų rašytojas ir turi 
didelį pasisekimą. Jis rašo angliškai, bet 
pasirašo savo tikruoju vardu — Algis Bud
rytį. MOČIUTĖ

jam pagaliau reikia sustoti, dėl to jis gana 
staigiai pasuko autobusą į dešinę gatvės pu 
sę, tiesiog į mūsų mašiną, ir nunešė mums 
užpakaly kairinę apsaugą. Policija atsirado 
greičiau, negu mes su šoferiu spėjom susi
tarti. Nė viena pusė neprisipažino kalta ir 
reikalavo iš antrosios atsilyginti. Policinin
kas norėjo sutaikyti, o kai niekas iš to ne
išėjo, tai jis išsitraukė savo knygutę, pir
miau atėmė iš automobilio vairuotojo, o 
paskui iš autobuso šoferio leidimus ir išda
vė už tai kvitus, padarė susidūrimo vietos 
brėžinį ir surašė liudininkus.

Kitą dieną prasidėjo kova už leidimą vai 
ruoti. Judėjimą tvarkančioje įstaigoje buvo 
paklausta, kokiu numeriu yra užregistruo
tas šis atsitikimas. Tada buvo pasakyta, 
kad registravimas vykdomas kitam skyriu
je, kuris yra kitoj Bogotos miesto pusėje.

Abu bičiuliai išskubėjo per visą miestą te 
nai. Ten jiems buvo pranešta, kas tas atsi
tikimas dar neregistruotas, nes tas polici
ninkas dirbo naktį ir dabar dar miegojo. 
Tik kitą dįeną buvo gautas tas numeris, ir 
su juo reikėjo vėl prisistatyti į centrą. — 
Šoferio knygutė? — buvo jiems pasakyta.— 
Mes jas dar negalime grąžinti, nes dar ne
išspręsta, kas kaltas. Už 10 pesų buvo gau
tas laikinas leidimas, nes antraip būtų tekę 
atlikti visus tuos reikalus pėsčiomis. Po po 
ros dienų nuvažiavome į tvarkos įstaigos 
centrą, buvo pasakyta, kad 11 vai. reikia 
atvykti pas teisėją. Atvyko jie laiku, bet 
kol visi susirinko, jau buvo 12 vai., ir teisė
jas turėjo eiti pietauti. Tuo tarpu abi ša
lys, vienos sekretorės padedami, mėgino su 
sitarti. Už tam tikrą mokestį buvo pasam
dyta specialistas, nes eilinis žmogus negali 
susivokti toje visoje painiavoje. Jis padėjo, 
ir galų gale jam pavyko, smarkiai begrasi_ 
nant visokiomis bausmėmis, ant: ąją pus? 
priversti priimti siūlomąsias sąlygas. Auto
buso šoferiui už padarytąją „žalą“ buvo su 
mokėta 20 pesų, nes šitaip vis tiek pigiau 
išeina — nereikia teismo išlaidų mokėti. 
Užsieniečiams čia beveik visuomet sunku iš 
įteisinti, nes galvojama, kad jie turi pa-

prie naujosios mašinos lango rado baudos 
įsakymą. Kas atsitiko? Mat, policininkas pa 
stebėjo, kad mašina stovi prie tokio- auto
mato, kuriam išsibaigę laiRas,. O automatas 
veikia tik 10 minučių. ' V. F,

AUSTRALIJOS
...„lietuviai .
(E) Australijos . Lietuvių Krašto Tary

bos suvažiavimo metu paaiškėjo, kad kraš 
te esą ne 10.000 lietuvių,fleaip įprasta skai
čiuoti, bet tik apie 8-07)0, Didesnį?, skaičius 
išėjęs dėl to, kad buvę pri'skaityti ir Lietu
vos piliečiai — 'nelietuviai. 'Be to, tam tik
ras skaičius lietuvių iš Australijos persike 
lė į JAV ir kitur. Krašto vaidybos duome
nimis lietuvių esą: Sydnėjuje ir priemies
čiuose — 2.500, M?lburne — 1.500, Adelai
dėje — 1.200, Geelcnge — 400, Cariberroje 
— 300. Brisbanėje — 300, Perthėje ir V. 
Australijoje — 400. Mažesni lietuvių skai
čiai esą pasiskirstę dar kitose apygardose.

Australijos Lietuvių Bendruomenę da
bar sudaro 14 apylinkių ir 2 seniūnijbs. 
Bendruomeninius lietuvių namus turinčios 
Adelaidės, Geelongo, Bankstowno, Melbur
no ir Sydnėjaus apylinkės. Namų bendra 
vertė siekia per 50.000.a. svį, neskaitant 
Adelaidės ir Melburno Caritas vardu jsigy 
tųjų parapijinių patalpų. Skautai turi savo 
nuosavą būstinę. Sydnėjuje yra nucsaVos 
lietuviškos kapinės.

Lietuvių kultūrinė veikla išsišakojusi- 
Melburne abiejose savaitgalio mokyklose 
ir lituanistiniuose kursūcse esą' apie ' 160 
mokinių, Geąlonge 46 mokiniai, Bankstow 
ne 50, Sydhėjauš centre'20, Canberrcje 10 
ir Adelaidėje' 55. Lietuvių studentų Austrą 
lijoje skaičius siekia apiė 130. Baigusių 
Australijos universitetus yra 52.

Australijos lietuviai gražiai pasireiškia 
ir įvairiomis meno šakomis: chorais, vaidi 
nimais, dailė? parodomis' ir litį
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SPECIALI TRANSLIACIJA Į LIETUVĄ

Vasario 16 d. Prancūzijos radijas-televi- 
zija perduos specialią transliaciją i Lietu
vą nuo 18 vai. 15 min. ligi 18 vai. 30 min. 
(Vidurio Europos laiku).

Programoje: Lietuvos Himnas, Lietuvos 
ministerio Prancūzijoje S. Lozoraičio žo
dis, Prancūzijos Lietuvių Bendruomenės 
Krašto Valdybos pirmininkės žodis, liau
dies dainos.

DBLS CENTRO ŽINIOS

Vasario 10 d. įvyko Lietuvių Namų B- 
vės Valdybos posėdis, kuriame buvo svars 
tomą Bendrovės finansinė padėtis ir kiti 
einamieji reikalai.

Praeitų metų lapkričio mėn. Bendrovė 
laikinai išvengė didelio pavojaus, pavykus 
gauti" naują 10.000 paskolą ir keliolikai as
menų parėmus Bendrovę, paskolinant 
trūkstamąją 3.500 sv. sumą. Tačiau nerei-

MŪSŲ RĖMĖJAI

'•Po 20 šil. už kalendorių atsiuntė N. Moc
kus ir Europos Lietuvio prenumeratos 60 
šilingų,

P. Vilutis 20 šil, už kalendorių, P. Jana
vičius 18-9 šil., Vyt. Draudikis 15 šil.; po 10 
šilingų Zaleckas, L. Sličius, K. Kamaraus
kas, V. Jasaitis, P. Pečkaitis (už 2 ka' -n- 
dorius po 10 šil.), V, Šėmius, K, K .zmic- 
kienė, 8.3 šil. A. Linder, 4 DM G. Gronau.

NUKENTĖJUSIEMS NUO NACIŲ

balt; dienos Vokietijoj
Baltų F .ugi j a Vokietijoje suruošė savo 

pirmąv *ų metų kultūrinį parengimą Lud 
wig*. urge, netoli Stuttgarto. Baltų dienos 
v „o nuo sausio 22 iki 27 d.

Atidarymo iškilmėse sausio 22 d. progra 
minę kalbą apie pabaltiečių kultūrinį susi 
formavimą Vakarų kultūros įtakoje pasa
kė pasiuntinybės patarėjas Dr. A, Geru
tis, Jis priminė Vakarų Europos pareigą 
neužmiršti Pabaltijo tautų, kurios, prievar 
ta įjungtos į Sovietų Sąjungą, pasilieka va

no kompoziciją. Po to buvo atidaryta Pa
baltijo žemėlapių ir latvio Juris Soikans 
paveikslų paroda. Žemėlapius surinko Dr. 
Rėklaitis ir Latvijos vokietis Otto Bong, 
Centralinės Baltijos Bibliotekos Miunche
ne vedėjas.

Baltų dienų rėmuose Ludwigsburge bu
vo surengtos kelios paskaitos, o vienas va 
karas buvo pašvęstas pabaltiečių muzikai. 
Muzikaliniam parengimui vadovavo Dr, 
H, J- Dahmen, Stuttgarto radijo stoties mu

KALENDORIAUS JAU NEBĖRA

Nidos ir Europos Lietuvio skaitytojams 
skirtasis 1961 metams sieninis kasdien nu
plėšiamas kalendorius baigtas platinti.

Todėl prašytumėm dėl to daugiau nebe
sikreipti.

LONDONAS
NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖS 

MINĖJIMAS

Vasario 18 d„ šeštadienį, 7-30 vai. vak., 
Londono Lietuvių Sporto ir Socialinio Klu 
bo (Parapijos salės) patalpose, 345A Vic
toria Park Road, E.9, ruošiamas Vasario 
16 d. minėjimas.

Londono lietuvių bažnyčios choras ren
gia šį minėjimą. Paskaitą skaitys kun. Dr. 
S. Matulis, MIC.

Visi londoniečiai kviečiami dalyvauti.
Minėjimo pradžia punktuali.

VELYKOS SODYBOJE

Kas norėtų praleisti Velykų atostogas 
Lietuvių Sodyboje, dabar jau pats laikas 
jas užsisakyti. Sodybos vištos šiais metais 
labai dėslios, ir margučių niekam nepri
trūks.
'-Mokestis už Velykų atostogas (nuo D. 

šeštadienio popiet iki Velykų antrosios die 
nos popiet) 4 svarai vienam asmeniui.

Kambarių skaičius ribotas, tad nedelski 
te su užsakymais.

K. NOREIKAITĖ
Spaudos ir bendrai tikybinių-tautinių 

reikalų jautri rėmėja Kastulė Noreikaitė 
šiomis dienomis turės sunkią operaciją.

Linkime greitai ligą nugalėti.

KURSAI TRADE-UNIONISTAMS
Balandžio 14-29 dienomis Torquay mies 

te, Anglijoje, ruošiami dviejų savaičių kur 
sai trade-unionistams, kilusiems iš Rytų ir 
Vidurinės Europos kraštų. Užsirašiusiems 
į kursus bus apmokėtos kelionės išlaidos 
ir pilnas išlaikymas kursų metu. Lietu
viams yra skirtos dvi vietas.

Norintieji užsirašyti, prašomi neatidėlio
jant kreiptis laišku į Lietuvių profesinių 
sąjungų grupę, 4, Ladbroke Gardens, Lon
don, W.ll.

ŠV. ONOS DRAUGIJOS SUSIRINKIMAS

Vasario 19 d., 4 vai. p.p., Londono Lietu
vių Katalikių Moterų Šv. Onos Draugija 
šaukia visuotinį narių susirinkimą Sporto 
ir Soc. Klubo patalpose, 345 A Victoria 
Park Road, E.9.

kia pamiršti, kad 10.000 paskola yra už
traukta tik šešiems mėnesiams ir turės bū- 
ti atmokėta gegužės 27 d. Taigi teliko ' ik 3 
mėnesiai laiko surasti naujai paskmai.

Paskolos gavimas iš finansini’ , įstaigų 
vis dar yra neįmanomai sunk’.s- Valdybos 
prašymai ir kvietimai visuomenei ateiti B- 
vei į pagalbą, suteikiant trumpalaikes pa
skolas, neranda visuomenėj pritarimo. Nei 
Sodybos mylėtojai, nei kiti pasiturintieji 
tautiečiai nerodo noro Bendrovei padėti. 
Per paskutines dvi savaites nebuvo gauta 
nė vieno paskolos pasiūlymo. Todėl Valdy
ba nemato Kitos išeities, kaip svarstyti gali 
mybes ’.arduoti Sodybą.

Va’aybos kvietimas visuomenei parodyti 
sa' o prisirišimą prie Sodybos, gausiai už
sisakant vasaros atostogas, taip pat patvir
tina faktą, kad didžiulė mūsų visuomenės 
dalis Sodyba nesidomi. Per paskutines dvi 
savaites gauta užsakymų atostogoms: iš 
lenkų — 60, iš lietuvių — 2.

Esant tokioms aplinkybėms, Valdyba nu 
tarė toliau tęsti atostogų užsakymų pri
ėmimą, priimant dėmesin Sodybos pardavi 
mo galimybes. Taip pat bus tęsiamos pa
stangos surasti paskolą.

Paskolos reikalo išsprendimas žymiai pa 
lengvėtų, jei atsirastų geros valios tautie
čių, kurie suteiktų dar bent 5.000 sv. trum 
palaikių paskolų. Likusią sumą būtų leng
viau surasti.

L. Namų Bendrovės Valdyba dar 
kartą maloniai kviečifa. visus, galin 
čius trumpalaikes paskolas Bend
rovei suteikti, nedelsiant pranešti 
Bendrovės Sekretoriui (The Secre
tary, Lithuanian House Ltd., 1, 
Ladbroke Gardens, London W.ll). 
Šis kvietimas kreipiamas ne vien 
tik į pavienius asmenis, bet ir i or
ganizacijų valdybas ir DBLS Sky
rių valdybas.

L. Namų Bendrovės depozito sąskaitų 
knygelės jau yra paruoštos ir artimiausioj 
ateity bus išsiuntinėtos pinigus įmokėju
siems asmenims. Kaip jau buvo skelbta, B- 
vė paskolas priima 11 mėnesių laikotar
piui ir moka 6 proc. palūkanų. Pasibaigus 
šiam laikotarpiui, Bendrovė išmokės pri
klausančias palūkanas ir prašys paskolas 
pratęsti sekančiam 11 mėn. laikotarpiui. 
Paskolų atmokėjimai ligi 25 sv. bus vykdo 
mi tuoj pat gavus raštišką pareikalavimą; 
atmokėjimams nuo 25 ligi 50 sv. reikės 2 
savaičių įspėjimo, o didesnės kaip 50 sv. 
paskolos bus atmokamos po 4 savaičių 
nuo pareikalavimo datos.

Depozito sąskaitos ir jų kontrolė yra B- 
vės revizorių žinioj. Jos yra garantuoja
mos visu Bendrovės turtu.

REGISTRACIJA

J. Tautų Aukštasis Komisaras 
Pabėgėlių reikalams yra susitaręs 
su V. Vokietijos vyriausybe, kad 
per jį bus skiriamos kompensaci
jos - pašalpos tiems nuo nacių nu- 
kentėjusiems asmenims, kurie pen 
sijų ar pašalpų dėl to nėra gavę ir 
negauna iš vokiečių vyriausybės. 
Tam reikalui Komisaras yra gavęs 
45 milijonus markių.

Dabar pradedama tų nukentėju 
šiųjų registracija. Įsiregistruoti 
reikia ne vėliau kaip 1961 m. gruo
džio 31d. Registruojantis reikia už 
pildyti atitinkamas anketas, ku
rios gaunamos Aukštojo Komisaro 
įstaigoje ar jo įgaliotinių įstaigose.

D. Britanijoje anketų blankus 
galima gauti ir Didž. Britanijos Lie 
tuvių Sąjungoje. Norintieji gauti 
blankus, apmoka susirašinėjimo 
išlaidas.

Jeigu kuriame krašte nebūtų, 
kas imasi patarpininkauti lietu
viams, jie gali taip pat kreiptis į 
Didž. Britanijos Lietuvių Sąjungą 
(adresas: Lithuanian Association 
in Great Britain, 1, Ladbroke Gar
dens, London, W.ll).

O tokias anketas gali užpildyti 
visi lietuviai, kurie yra pabėgę iš 
savo krašto ne vėliau kaip 1953 m. 
spalio 1 d. ir kuriuos vokiečių na
cionalsocialistinis režimas yra per 
sekiojęs dėl jų tautybės, nesiskai
tydamas su žmogaus teise. Perse
kiojimo pobūdis nėra smulkiai ap
tartas, bet jį reikia suprasti, kaip 
suėmimą, įkalinimą, išgabenimą iš 
savo krašto, žodžiu, panaudojimą 
prievartos prieš žmogų.

Tokios pašalpos gali prašyti taip 
pat persekiotojo žuvusio ar miru
sio asmens šeimos nariai (žmona, 
tėvai ir pilnų metų dar nesukaku
sieji vaikai), jei gyvas jis išlaiky
davo juos.

Suprantama, kad Aukštasis 
Komisaras nepageidauja, jog šios 
pašalpos prašytų dabar geras eko
nomines sąlygas turintieji asme
nys.

(Butų malonu, jei šias informa
cijas persispausdintų savo skaity
tojų dėmesiui visi lietuviški laik
raščiai).

karietiškos kultūros avangardas Rytų Eu
ropoje.

Toliau kalbėjo meno istorikas Dr. P. 
Rėklaitis, nušvietęs sunkią menininkų 
būklę tremtyje-

Vietinis orkestras pagrojo Stasio Vainių

zikas, nuoširdus lietuvių bičiulis, didžiai 
nusipelnęs Baltų Draugijos pastangose su 
pažindinti vokiečių tautą su Pabaltijo tau
tų kultūra ir dabarties problemomis.

Juris Soikans paveikslų paroda perkelta 
į Miuncheną. ____

KARIAI GIMNAZIJOJ
Kasmet nuo 1955 m, amerikiečių dali

niai, esą Thomkins Baracks prie Schwet
zingen, Kalėdų eglutės proga ruošia gimna 
nazijos patalpose mūsų moksleiviams vai
šes, pagamindami patys pietus gimnazijos 
virtuvėje ir patys patarnąudami. Pabaigo
je pietų Kalėdų senelis įteikia kiekvienam 
mokiniui dar krepšelį dovanų su saldumy
nais.

DERBY
VISUOMENINĖ VEIKLA

Čia gyvena per 80 suaugusių tautiečių. 
Bendras skaičius prašoka šimtinę- Gyvuo
ja net keletas lietuviškų židinėlių: DBLS 
Skyrius su šalpos poskyriu, Lietuvių Klu
bas ir LAS grandis. Paskirų yra skautų ir 
kitokių. DBLS skyriui vadovauja Juozas 
Levinskas, sekr. Jonas Sadula, ižd, Kostas 
Kubilius. Revizuoja Stasė Sarapinienė, 
Juozas Sližys ir Kazys Griškonis. Vasario 
4 d. skyrius turėjo susirinkimą, kuriame 
susipažinta su DBLS metinio suvažiavimo 
Londone eiga ir nutarimais. Išsamų ir gy
vą suvažiavimo eigos vaizdą davė Jonas 
Zokas. Padiskutuota ir pasiaiškinta rūpi
mi klausimai, ypač apie Lietuvių Sodybą 
ir pan- Susirinkusius sveikino vienas Itali
jos Lietuvių Bendruomenės krašto valdy
bos narys.

DBLS skyriaus nariai ir svečiai savaitga 
liais renkasi į savo Klubą.

Šalpos komitetui vadovauja Matilda 
Raulynaitienė, ižd. Stasė Sarapinienė, 
sekr. Kazys Griškonis. Valdybai pagelbsti 
Vladas Žemaitis ir ypač daug Aleksas Va- 
lantinas. Komitetas rūpinasi lietuviais ligo 
niais, liet, kapų tvarkymu, vaikams suruo
šė dailią kalėdinę eglutę ir t-t.

Čionykštę LAS grandį vairuoja Petras 
Sarapinas.

Lietuvių Klubą veda Dr. Jonas Mockus, 
Feliksas Ramonis ir Vladas Strakšys. Šie
met Klubas rengia Vasario 16 minėjimą.

LIETUVIŠKOJI DAILĖ
Vietiniai lietuviai turi ir menininkų. 

Petras Bugailiškis tapo, o Feliksas Ramo
nis — gamina medžio drožinius ir tapo. Jų 
darbai puošia vietinius butus.

Šį kartą toKios .vaišės įvyko sausio 11d. 
Gimnazijos salėje trumpa oficiali progra
ma- Pradžioje gimnazijos direktorius paša 
kė angliškai trumpą kalbą, primindamas, 
minėtųjų amerikiečių dalinių jau eilę me
tų rodomąjį mūsų gimnazijai ir mokslei
viams palankumą ir labdaringumą ir iš
reikšdamas už tai jiems gilią padėaą. Po 
to pik- van Hoy tarė trumpą žodį, pabrėž
damas mūsų tremtinių sunkią dalią ir ra
gindamas išlaikyti savo tautiškumą, ir čia 
pat įteikė direktoriui Vasario 16 Gimnazi 
jos reikalams čekį sumoje 1.782 38 DM. Di 
rektorius savo kalboje buvo padėkojęs ir 
lietuvių kuopos vadui kpt- Valiūnui bei vi
sai kuopai, kuri įvairiais atvejais yra pa
rėmusi ir viena gimnaziją ir į tą paramą 
yra įtraukusi ir amerikiečių dalinius. Į mi
nėto čekio sumą įeina ir lietuvių kuopos 
aukos — 600 DM.

Po kalbų sekė tautiniai šokiai ir keletą 
kalėdinių giesmių, sugiedotų gimnazijos 
choro, mok. Motgabiui vadovaujant.

Pasibaigus oficialiai programai vyko 
gimnazijos valgykloje pietūs, amerikie
čiams vašinant ir patarnaujant.

Be pik. van Hoy, dalyvavo amerikiečių 
kapelionas Clarence Reaser, kpt. Valiūnas, 
apie 65 amerikiečių karių ir keletas mūsų 
kuopos vyrų, Krašto Valdybos Reikalų Ve 
dejas E, Simonaitis ir gimnazijos mokyto
jai.

Pietūs su svečiais praėjo jaukioje nuo
taikoje, paįvairintoje moksleivių sutartinė 
mis dainomis.

Rūbų siuvimo įstaigoje reikalingi 
šie darbininkai prie paltų: 
mašininkas prosytojas, siuvėjas ir 
moteris siūti ir kilpoms apsiūti. 
Kreiptis laišku area asmeniškai 
telefonu:

BULAITIS BROS. LTD.
225 Seven Sisters Rd. N. 4. 

Arc. 0449
cii'ba. *

80, Highbury Park, N.5. 
Gan 5164

BRADFORDAS
VASARIO 16 D. MINĖJIMAS

WOLVERHAMPTONAS
NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖS 

MINĖJIMAS
Vasario 18 d., 19 vai., Molineux hotelyje 

įvyks Vasario 16 d. minėjimas.

Sfiaitytoįu Laiškai
DĖL LIETUVIŲ NAMŲ

Vos trejetas mėnesių teliko sutvarkyti 
paskolos klausimui, ir gal retas iš mūsų su 
pranta, koks tai trumpas laikas sudaryti to

Laikas dar mūsų pusėje. Pasinaudokime 
juo ir įmūrykime paskutinę nuosavybės 
plytą mūsų namuose, tame laisvosios Lie
tuvos simbolyje.

Man rodos, visos tikybinės, patriotinės

Be to, pranešame, kad abiejose 
musų krautuvėse yra didelis me
džiagų rūbams pasirinkimas. Iki 
šio mėnesio pabaigai parduodama 
10 nuošimčių pigiau kaip visados.

NAUJAUSIOS KNYGOS:

Vasario 25 d., 6 vai., Bradfordo Lietuvių 
Vyties Klubo salėje rengiamas Vasario 16 
minėjimas.

Programoj D. Dainausko paskaita ir vie 
tos meninių jėgų pasirodymas.

Vietos ir apylinkės lietuviai kviečiami 
minėjime dalyvauti.

DBLS Bradfordo Sk. V-ba

Programoje kun. Antano Kazlausko pa
skaita.

Po oficialiosios dalies seks šokiai ir alų 
tis. Gros geras orkestras, veiks loterija.

Malonius svečius iš toli ir arti kviečia
me dalyvauti.

Skyriaus Valdyba

kiai didelei sumai ir kokia pavojinga visa 
padėtis.

Galėtumėm palyginti Namus - centrą su 
laivu, kuris kiekvieną minutę gali nueiti į 
dugną, o minia žiūrovų aplinkui — tai 
mes, bet šį kartą, deja, tai mūsų laivas — 
virš jo stiebo mūsų vėliava. Negi leisim jai 
pasinerti?

organizeijos, veikiančios D. Britanijoje, tu 
retų ateiti į talką- Tiek kunigai sakyklose, 
tiek organizacijų vadai turėtų paraginti, 
nusverti krizę lietuviškų namų labui.

Rašantysis šį laišką mielai dar pasko
linsiu penkiasdešimt svarų.

R. Giedraitis
Halifaxo Skyriaus Pirmininkas

MANCHESTERIS
NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖS

MINĖJIMAS

DBLS Manchesterio Skyrius, Lietuvių 
Socialinio Klubo talkininkaujamas, vasa
rio 18 d., šeštadienį, 6 vai. vak., Klubo pa
talpose rengia Nepriklausomybės Šventės 
minėjimą.

Minėjimo programa:
1) A. Balsio paskaita,
2) Deklamacijos.
Po programos — šokiai, kuriems gros 

mūsų lietuviška kapela.
Kviečiame visus Manchesteryje ir apy

linkėje gyvenančius tautiečius, kuriems 
yra brangus mūsų nepriklausomos tėvynės 
prisiminimas, atvykti į šį minėjimą ir pra
leisti tą vakarą jaukioje lietuviškoje 'dva
sioje. Rengėjai

NOTTINGHAMAS
VASARIO 16 MINĖJIMAS

Vasario 18 d. 6.30 vai., (šeštadienį) ren
giamas platesnio masto Vasario 16 d. mi
nėjimas, kuris įvyks Meadows Community 
Centre, Nottingham. Programoje J. Zoko 
paskaita. Meninę dalį išpildo Bradfordo 
skautai, vadovaujami J. Traškienės ir pa
skirų šakų vadų. Linksmajai daliai - šo
kiams gros lietuviškos muzikos kapela, va 
dovaujama K. Venskaus. Veiks baras su 
šiltais ir šaltais užkandžiais. Bus loterija. 
Kviečiame senus ir jaunus, iš arti ir toli 
dalyvauti šiame parengime.

Sekmadienį, vasario 19 d., 12.15 vai. pa
maldos St. Patrick bažnyčioje. Bus atlaiky 
tos šv. Mišios už Lietuvos savanorius ka
rius, kritusius kovų lauke. Pamaldas lai
kys kun. J. Kuzmickis. Kviečiame visus 
dalyvauti.

Skyriaus Valdyba

Yra šimtai tautiečių, kurie be jokio nuo 
stolio galėtų paskolinti tuos 25 svarus, ta
čiau delsia. Atrodo, kad buvę nesklandu
mai centre užrišo net susipratusių tautie
čių, pinigines, bet tegu tie buvę nesusipra
timai neapakina mūsų, kad kartais vėliau 
himno žodžiai neužlūžtų burnoje, kad mi
nėjimų mintys nebūtų tuščios melo frazės.

Skambutis. Namų šeimininkė atidaro du 
ris. Už durų — jauna mergina.

— Atrodo, kad jums reikalinga tarnaitė.
— Aš juk pati viską spėju atlikti.
— Tai man patinka- Seniai ieškau to

kios vietos, kur pati šeimininkė viską at
lieka.

SPECIALUS PRANEŠIMAS
1:::

PRESTONAS
NEPRIKLAUSOMYBĖS MINĖJIMAS
Vasario 19 d. 12.15 vai,, St. Ignatius baž

nyčioje bus pamaldos, laikomos kun. V. Ka 
maičio.

Po pamaldų renkamės p,p. Survilų name, 
161 Woodplumpton Rd., Fui wood, Preston. 
Ten bus bendras pobūvis ir Vasario 16 d. 
minėjimas. Prašome vietos ir apylinkės lie
tuvius gausiai dalyvauti.

Skyriaus Valdyba

COVENTRY
NEPRIKLAUSOMYBĖS MINĖJIMAS

DBLS Coventry Skyriaus Valdyba vasa
rio 25 d., 6 vai. vak., Wine Lodge, Covent
ry, ruošia Vasario 16 D. minėjimą.

Programoje: paskaita, linksmoji dalis ir 
loterija. Gros puikus orkestras iki 12 vai. 
Baras veiks iki 11 vai.

Visus tautiečius iš toli ir arti prašom at
silankyti.

Skyriaus Valdyba

NAUJAS BUDAS SIUNTINIAMS Į LIETUVĄ SIŲSTI
Nuo 1961 m. vasario 15 d. siuntiniai, užsakyti per BALTIC 

STORES LTD., pasieks siuntinio gavėją per 4 savaites. 
Taip pat siunčiame siuntinius į Estiją, Latviją, Lenkiją, 
Rusiją, Sibirą, Ukrainą.
Siunčiam tik geriausios rūšies prekes, už žemiausią kainą. 
Medžiagos, avalynė, vaistai, maistas, gatavi rubai, oda ir 

visa kita, ką galima pasiųsti su Intourist leidimu. 
Kiekvieno siuntėjo pageidavimai patenkinami.
Įvairus paaiškinimai ir informacija teikiama nemokamai. 
Mielai pasiunčiame ir pačių klijentų paruoštus siuntinius.

Kiekvieno siuntinio prist atymas garantuotas.

J. Gliaudą — šikšnosparnių sostas 
0.18.6.

Alė Rūta — Motinos rankos — 1.9.6.
Dr. E. Tumėnienė — Vaiko sveikata — 

0.10.0.
Br. Raila — Tamsiausia prieš aušrą — 

1.16.8.
V. Biržiška — Aleksandrynas —2.14.3.
J. Masilionis—Lietuvių Literatūra, 3-čia 

ir 4-ta knygos — 3.13.4 (už abi knygas).
V. Biržiška — Praeities pabiros —2.6.6. 
Pik. O. Urbonas—Žalgirio mūšis —1.2.0. 
Kun. S. Yla — Ateitininkų vadovas — 

1.9.4.
Prof, J, Eretas — St. Šalkauskis —1.9.4
J. Narūne — Jaunieji daigeliai — 0.10.0, 

eilėraščiai su puikiomis iliustracijomis vai 
kams.

Ilgo grojimo plokštelės: Bostono lietu
vių choras dainuoja liaudies dainas — 2. 
12.9; Vakaruškininkės dainuoja-, kalėdų 
giesmės ir liaud. dainos — 2.12.9; .Rožės ir 
tylūs vakarai“, lengva šokių muzika - šla
geriai — 2.0.0.

Rašyti: DAINORA, 49, Thcrnton Avė., 
London, W.4.

BALTIC STORES LTD.
(Z. JURAS)

421, HACKNEY RD.. LONDON, E.2. ENGLAND.
Tel. SHO 8734.
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