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PAGARBA TAUTOS GENIJUI
ITALIJOS YPATINGOSIOS DELEGACIJOS JT PIRMININKO IR BUVUSIO UŽSIENIŲ REIKALŲ MINISTERIO J.E. PROF. G. MARTINO KALBA, PASAKYTA 
ROMOJE VASARIO 19 D. MININT 725 METŲ LIETUVOS SUVIENIJIMO IR 43-JŲ METŲ NUO LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS PASKELBIMO SUKAKTIS

Eminencija, Ponios, Ponai, visų pirma 
noriu išreikšti padėką Lietuvių Bendruo
menės Italijoj Pirmininkui ir visiems jos 
nariams bei bičiuliams už malonų pakvie
timą minėti 725-sias metines nuo jų šalies 
suvienijimo ir 43-ias nuo nepriklausomy
bės atstatymo, šis pakvietimas, kurį su 
džiaugsmu priimu, man teikia puikią pro
gą kukliu savo įnašu prisidėti prie Lietu
vos bylos.

Lietuviai yra maža tauta, gyvenanti ne 
pilnai 70 tūkstančių kvadratinių kilometrų 
teritorijoj, ši maža tauta tačiau visais lai
kais įrodė, ką gali dvasios jėga, įkvėpiama 
valios ir tikėjimo šviesos. Lietuvos praei
ties istorija ir jos dabartis yra mums gy
vas'pavyzdys dvasinio ryžtingumo, kurio 
niekad nepajėgė palenkti jokios nepalan
kios aplinkybės. Norėdami pagerbti lietu
vių tautą, kaip šiandien ruošiamės atlikti, 
norime virš visko pagerbti šį jos ryžtingu
mą, kuris sukelia kultūringojo pasaulio pa 
garbą ir pasigėrėjimą.

Eminencija, Ponios, Ponai, sukaktis, ku
rią mes šiandien minime, yra svarbi ne tik 
lietuvių tautos, bet ir visos Europos istori
joje.

Atstatymas Lietuvos Valstybės su sosti
ne Vilniuje aną jau tolimą 1918 m. vasario 
16-ją buvo tai pirmasis įgyvendinimas Wil 
šono programos tame tolimame Europos 
kampelyje nustatyti valstybių ribas pagal 
gyventojų tautybę. 1918 m. vasario 16-ji 
buvo kaip tik įrodymas, kad Lietuva kaip 
tauta niekad nebuvo mirusi ir kad ir jai 
buvo atėjęs laikas prisikelti.

Kas buvo Lietuva, kurios daugeliui net 
vardas galėjo atrodyti naujas po ilgos tam 
sybių nakties, kurioje laikė ją nepalankus 
likimas, turėjo parodyti laikotarpis tarp 
dviejų karų, kada ji turėjo progą duoti pa
žinti nepaprastai aukštas kultūrines ir kil
nias savo tautos dorybes. Nors anksčiau 
jos teritorija daug kartų buvo mindžioja
ma ją teriojančių čia nugalėtojų, čia nuga
lėtų kariuomenių, nors jos laukai būdavo 
paverčiami nederlingais ir jos gyventojai 

'apiplėšiami, Lietuva tačiau labai trumpu 
laiku nuostabiai įstengė atstatyti savo poli 
tini ir socialinį gyvenimą.

Lyg norėdama atgauti priverstino ne
veiklumo metus, kuriais ji tegalėjo vien 
tik priešintis ir gyventi viltimi, ir lyg nu
jausdama naujas dar didesnes nelaimes, vi 
su savo uolumu, kurį įgalino jos tautinis 
genijus, lietuvių tauta metėsi į savo vals
tybės organizavimą. Prel. Krupavičiaus 
pravestoji žemės reforma turėjo dvejo
pas pasekmes: apsaugojo šalį nuo gresian
čios bolševikų įtakos ir sukūrė visuotinę 
gerovę. Lietuva 1925-1929 m. penkmetyje, 
dalinai dėka dosnios į Ameriką išemigra
vusiųjų pramos, kurie saugojo savo širdy
se tolimos tėvynės atminimą, prašoko

rSopA/F/os DIENOS -|
FREZ. KENNEDY PASIŪLYMAS 
CHRUŠČIOVUI

Prez. Kennedy pasiūlė Rusijai atgaivin
ti nusiginklavimo pasitarimus ne vėliau 
kaip rugpiūčio mėn.

FARAMA LOTYNŲ AMERIKAI
Prez. Kennedy pasiūlė kongresui priimti 

planą suteikti Lotynų Amerikos kraštams 
paramą, kad jie sociališkai galėtų pakilti.

Pirmajai pradžiai paprašė paskirti 500 
mil. dolerių.

MAJORAS MORGAN SUŠAUDYTAS
Kubos revoliucinė valdžia nuteisė sušau 

dyti amerikietį majorą Morgan, kuris Cast 
ro šalininkams padėjo kovoti prieš Batistą. 
Už nuopelnus jis buvo apdovanotas piliety 
be ir ūkiu.

Praeitų metų rudenį suimtas už išdavi
mą. Sušaudytas La Cabana tvirtovėje.

DR. ADENAUERIO BAIMĖ
Dr. Adenaueris pareiškė baimę, kad 

Eichmanno bylą pradėjus svarstyti bus iš
kelta nemaža nesenos praeities žiaurumų, 
ir dėl to pasaulis gali pradėti nusigrįžti 
nuo Vokietijos.

PIETŲ AFRIKA PASITRAUKĖ
Britų karalijos kraštų ministerial pirmi 

ninkai užsipuolė Pietų Afriką už jos ne
žmonišką rasinę politiką, reikalaudami tą 
kraštą pašalinti iš karalijos.

P. Afrikos min. pirm. Dr. Verwoerd savo 
krašto vardu at?isakė paduoti pareiškimą, 

prieškario laikų produkciją. Jos balansas 
beveik visą laiką buvo lygiomis; jos valiu
ta buvo viena pastoviausių Europoje. Gy
vas ir platus prekybos tinklas bei pasikei
timas prekėmis; aukštas kultūros laipsnis 
ir įvestos modernios švietimo sistemos dė
ka.

Kultūringasis pasaulis buvo liudininkas 
nuostabaus atgimimo, kuris būtų neišaiš
kinamas neturint prieš akis anų dorovinių 
bei dvasinių Tautos jėgų, kurių niekad ne
buvo pajėgusi nžslopinti žiauri priespada 
ir kurios dabar, atgautosios nepriklauso
mybės dėka, galėjo laisvai atsiskleisti ir 
pasireikšti visu savo pajėgumu. Tai senos, 
tai seniausios kūrybingos jėgos, sukūru- 
sios vieną garbingiausių istorijų. 1918 m. 
Vilniuje buvo atstatyta valstybė, kurios 
gimimo dienos reikia ieškoti apie 680 me
tų atgal, t.y. kada Popiežiaus Innocento IV 
vainikuotas Karaliumi Mindaugas pirmą 
kartą sujungė Lietuvai priklausančias 
žemes į vieną valstybę, kurios teritorija 
siekė daug plačiau grynai etnografinių 
1918 m. nustatytųjų Lietuvos sienų. Su šia 
pirmąja valstybe siejasi prisiminimas did
žių žygdarbių, kurie vertė Lietuvos bijoti 
ir ją gerbti. Tryliktame šimtmetyje lietu
viai turėjo vesti visą eilę kietų kovų ypač 
su vokiškuoju Livonijos Kalavijuočių Or
dinu, kuris siekė pavergti lietuvius ir su
naikinti juos kaip nepriklausomą tautą. 
Apskaičiuojama, kad vien 1200 — 1236 m. 
laikotarpyje lietuviai stojo į mūšio lauką 
net septyniasdešimt penkis kartus; tai 
galėtų pakišti mintį palaido bei ambicingo 
užkariavimų plano, jei jų karinės politikos 
pagrinduose nebūtų galima įžiūrėti reikalo 
sukurti stiprią, centralizuotą valstybę, pa
jėgiančią atsispirti gausesniems ir pavo- 
jingesniems jos vidiniams ir išoriniams 
priešams, nuolat grasinantiems jos egzis
tencijai.

Galutinis Lietuvos perėjimas į kataliky
bę Jogailos dėka, kaip tiksliai buvo pas
tebėta, yra atmintinas įvykis Vakarams 
Jis ne tik paliudijo Lietuvos priklausymą 
romėniškai ir krikščioniškai Europai, bet 
taip pat apsprendė jos istorinį uždavinį 
t.y. būti tolimiausiąja Europos apsigynimo 
užtvara prieš augančią barbariškųjų bei 
nekrikščioniškųjų Rytų grėsmę. Buvimas 
kariškai pajėgios valstybės prie tokios 
trapios ir nuolat išstatytos pavojams sie
nos, valstybės visiškai įsijungusios į euro
pietiškų kultūrą, sutrukdė ilgam rusams 
pajungti savo valdžion plačias teritori
jas ir neleido vokiečių riterių galybei plės
tis i Rytus.

Vokiečių Ordino pralaimėjimas garsia
me Žalgirio mūšyje 1410 m. prieš Vytauto 
Didžiojo vadovaujamus lietuvius, talkina
mus lenkų kariuomenės, įgalino Lietuvą 
užsitikrinti sau užnugarį ir vis sėkmin

kad P. Afrika būtų laikoma nariu ir to
liau.

PARAMA LAOS
Prez. Kennedy pareiškė, kad Amerika 

parems Laos vyriausybę ir liaudį, kad jos 
galėtų išlaikyti nepriklausomybę ir neutra 
lumą. Jis apkaltino iš šalies remiamą ma
žą grupę, kuri kėsinasi prieš šio krašto ne
priklausomybę.

Tai laikoma įspėjimu Maskvai, kad 
Amerika įsikiš aiškiau į Laos reikalus.

PRADĖS TARTIS
Alžyro sukilėlių vyriausybė paskelbė, 

kad ji yra jau atlikusi tam tikrus žygius, 
jog būtų pradedama tartis su Prancūzijos 
vyriausybe.

INDAUS UPĖS KLAUSIMAS
Indija ir Pakistanas tarpusavy laikosi 

nedraugiškai ir turi ginčijamų dalykų. Bet 
praeitais metais karalijos konferencijos 
metų buvo sutarta dėl labai didelio daly
ko: kaip abiems kraštams panaudoti Ih- 
daus upę.

Šįmet aptartas tolimesnis to plano vyk
dymas.

AFRIKIEČIAI DĖL 12 MILIJONŲ
Afrikiečių nepriklausomi kraštai iš da

lies su baime sutiko Pietų Afrikos išstoji
mą iš Britų karalijos, nes tai reiškia, kad 
moralinis spaudimas nepaveikė ir P. Afri
kos baltieji galės su juodukais tvarkytis, rovė pasisiūlė 
kaip norėdami. Yorko ir Londono už' 133 dol.

giau atmušti mongolų puolimus, tuo išgel- 
bstint Europą nuo galėjusios suduoti jai 
mirtiną invazijos smūgį.

Ištisus 560 metų Mindaugo įkurtoji Lie
tuvos Valstybė buvo viena stipriausių Eu
ropos tvirtovių, į kurią sudužo visos už
puolikų bangos. Lietuvos susijungimas su 
Lenkija, įvykdytas ypač kariniais sumeti
mais, nežiūrint augančios lenkų persvaros, 
nepalaužė tautinės lietuvių sąmonės savi
tumo, kuri pasireiškė kultūrinėje srityje, 
įstatymdavystėje, finansuose bei karinia
me susiorganizavime. 1529 m. išleistas 
.Lietuvos Statutas“, laikomas žymiausiu 
rytų Europos įstatymų rinkiniu, tvarkė 
lietuvių gyvenimą iki 1840 metų.

Taip tad kai Lietuva trečiuoju Lenkijos 
— Lietuvos valstybės padalijimu beveik 
visai buvo paglemžta Romanovų Rusijos, 
kuri pagreitintai tęsė Jono Žiauriojo plė
timosi užsimojimus, ji buvo Nacija, kuri 
galėjo didžiuotis garbinga karine bei vals
tybine praeitimi. Caro priespauda galėjo 
smurtu užgniaužti Lietuvos laisvę, bet jai 
nebuvo įmanoma užgesinti tos ugnies, ku
rią nuolat kurstė,dažnai tiesiog legendariš- 
kais žygdarbiais, istorija ir nepalaužiamas 
ištikimumas protėvių tikėjimui.

Galėjo caras uždaryti bažnyčias ir uni
versitetus, užkrauti kietą asmens vergiją, 
persekioti katalikų dvasiškiją, uždrausti 
kalbėti savo tautine kalba, galėjo net ir 
Lietuvos vardą išbraukti iš žemėlapio, pa
keisdamas jį bendru .Šiaurės vakarų sri
ties“ vardu; galėjo daryti visa tai ir net 
daugiau, persekioti, tremti bei žudyti, bet 
lietuvių tautinė sąmonė niekuomet nebu
vo pažeista.

Taip, kai revoliucijos vėjai papūtė viso
je Europoje, lietuviai neatsiliko nuo kitų 
prislėgtųjų tautų, ir 1812, 1831, 1863 metai 
yra vieni reikšmingiausių Europos rene
sanse. Neapvainikavo pergalė didvyriškų 
šios kilnios bei drąsios tautos pastangų; 
prie senųjų prisidėjo nauji suvaržymai, ir 
svetimųjų viešpatavimo jungas pasidarė 
dar sunkesnis. Po 1863 m. sukilimo devyni 
tūkstančiai lietuvių negrįžtamai buvo išga 
benti į Sibirą. Rusų gubernatorius Murav
jovas ciniškai pareiškė: ,Po keturiasdešim
ties metu nebebus nei Lietuvos, nei lietu
vių“. Šitas jo pareiškimas aiškiai patvirti
no rusiškąją Lietuvos kaip tautos ir kaip 
valstybės sunaikinimo programą. Anas gu 
bernatorius buvo nevykęs pranašas. Ir Lie 
tuva, nors pavėluotai, susilaukė savo tau
tinio atgimimo. Kaip Italijoje tautinė vie
nybė galėjo įvykti tik kai Austrija galuti
nai buvo išvyta laukan, taip ir Lietuva 
buvo išvaduota ir galėjo atsikurti kaip 
valstybinis vienetas, kai suklupo abu jos 
tradiciniai priešai. Iš kietos patirties, ku
rią pakėlė vyriška drąsa, Lietuva, kaip 
jau minėjau, sėmėsi jėgų kūrybingiems tai

Kai kurie tų kraštų jau galvoja, kad af
rikiečiai, gavę teisę tvarkyti Kongą, galėtų 
tada karinėmis priemonėmis .išvaduoti“ 12 
mil. savo P. Afrikos brolių.

REIKALAUJA KALBĖTI APIE KONGĄ
Sovietų atstovas J. Tautose Gromyko 

įteikė pareiškimą, kad būtų greičiau svars 
tomas Kongo klausimas.

Gromyko skuba, nes Kongo prez. Kasa- 
vubu jau susitarė su Katangos Tchombe 
dėl krašto apsivienijimo, o Sovietai pripa
žįsta tik prokomunistinį Gizengą.

IEŠKO VADO
Iš Šiaurės Atlanto sąjungos vadovų pasi 

traukus belgų politikui Spaakui, šiuo tar
pu ieškoma tinkamo kandidato jo vietai 
užimti.

Nuo Spaako atsistatydinimo buvo pasiū
lyti du kandidatai —olandas Stikker ir ita 
las Brosio.

PiASAlUiLYJ
— D. Britanijoje gyvenąs estas Mere So 

vietų už akių nuteistas mirti (kiti du buvo 
toje pačioje byloje taip pat nuteisti, bet jie 
buvo Sovietų rankose).

— Prancūzijoje buvo vienai dienai su
streikavę civliniai tarnautojai.

— I Londoną atvažiavo naujas Ameri
kos ambasadorius David Bruce.

— Chruščiovas nuvažiavo į Kazachsta
no sostinę Alma-Ata į žemės ūkio konfe
renciją.

— Londone teisiami 5 asmenys, įjungti 
į šnipinėjimo bolševikams bylą.

— Amerikiečių orinio susisiekimo bend 
keleivius gabenti tarp New

kos darbams, atkreipusiems kultūringo
sios Europos dėmesį bei nusistebėjimą.

Trumpas buvo lietuviškojo prisikėlimo 
laikotarpis kaip ir bevaisės paliaubos, ku
riomis būdingi yra metai tarp dviejų di
džiųjų karų. Hitlerio-Stalino susitarimas, 
antrojo pasaulinio susirėmimo paskutinis 
pranašas, ir Lietuvai lėmė naują likimą.

1939 m. spalio 10 d. Lietuva, kaip ir Lat 
vija su Estija, buvo priverstos sudaryti su 
Sovietų Sąjunga Tarpusavio Pagalbos su
tartį, kurios 3 paragrafas garantavo abie
jų ją sudarančių šalių suvereninių teisių 
neliečiamumą, ypač jų valstybinę santvar 
ką, jų ekonominę bei socialinę sistemą, jų 
karines pajėgas. Keletai dienų praėjus Mo 
lotovas pasiskubino nuraminti viso pasau
lio viešosios nuomonės baiminimąsi, kuris 
labai tiksliai šiame susitarime įžiūrėjo pir 
mąjį žingsnį į visišką ir paprastą Lietuvos 
aneksiją. Molotovas pareiškė, kad yra klai 
dingą žiūrėti į pasirašytąją su Pabaltijo 
kraštais Tarpusavio Pagalbos sutartį kaip 
į SSSR kišimąsi į jų vidaus reikalus. Už
sienio spauda suklydo: nepažeidžiamumas 
sutartį pasirašiusiųjų valstybių buvo for
maliai pripažintas aname susitarime. Jis 
rėmėsi abiejų šalių politinės, socialinės ir 
ekonominės santvarkos gerbimu, ir jo tiks 
las buvo sustiprinti taikaus sugyvenimo 
pagrindus. .Laikydamiesi tarpusavio įsipa 
reigojimo dėsnio mes reikalausime, — pa
brėžė Molotovas. — kad garbingai ir 
kruopščiai būtų laikomasi pasirašytojo su
sitarimo. Tokie buvo žodžiai, kuriuos paša 
kė Molotovas 1939 spalio 31 d. Aukščiau
sioje Sovietų Taryboje, už kurią .oficiales
nės vietos“ nebebuvo galima nė norėti. Bet. 
užteko vos septynių mėnesių paversti nie
kais tiems aiškiems ir iškilmingiems tvir
tinimams, nes 1940 m. birželio 15 d., dviem 
dienom praslinkus po vokiečių įžygiavimo 
į Paryžių, Sovietų Sąjungos karinės pajė
gos užėmė visus tris Pabaltijo kraštus. Ad 
rivum eudem lupus et agnus venerunt. 
(Prie to paties kranto susitiko vilkas ir 
ėriukas). Ta žinomoji pasakėčia puikiai 
tinka pavaizduoti motyvams, kurių grie
biasi anas 170 milijonų gyventojų milži
nas, kuriuo yra Sovietų Sąjunga, neva pa
teisinti savo žiauriam užpuolimui vos tris 
milijonus dūšių prašokančios tautos. Tie
sa buvo kur kitur: savaitėmis prieš pat 
anų susitarimų pabaigą Sovietų Sąjunga 
buvo pasirašiusi slaptus protokolus su na
cistine Vokietija, kuriais buvo pripažįsta
ma Pabaltijo valstybių įtraukimas į rusų 
įtakos sritį. Taigi 1940 metų užpuolimas 
buvo ne kas kita, kaip seniai nustatytojo 
plano vykdymas, kurio dabar ir imtasi 
drauge su triuškinančiu vokiečių žygiavi
mu pirmyn. Ir dar kartą Lietuva dėl savo 
geografinės padėties sumokėjo kančių, aša 
rų ir kraujo duoklę. Pasikartojo tik kito-
kiose istorinėse sąlygose ta pati padėtis, 
kurioje matėme 18 šimtmetyje susijungus 
Vokietiją ir Rusiją pasidalyti Lietuvos ir 
Lenkijos teritorijai. Dalyvaudami naujoje 
puotoje nacizmas ir komunizmas pagaliau 
atskleidė gilų savo šėtoniškos dvasios tar
pusavio panašumą, jeigu jau ne tapatybę.

Ši tapatybė dar aiškiau pasireiškė, kai 
karo pasėkoj Lietuva buvo užimta nacių. 
Rusai per metus šeimininkavimo trėmė, 
žudė, vykdė neapsakomo žiaurumo veiks
mus. Naciai, užėmę ir viešpatavę Lietuvoj

ĮKALINIMO ATGARSIAI
Bolševikams suėmus Vilniaus ir 

Panevėžio vyskupą Julijoną Stepo 
navičlų, Milane išeinąs žymus ita
lų savaitraštis „Gente“ kovo 10 d. 
atspausdino Vandos Gavronskos 4 
puslapių straipsnį, pavadintą „Pas 
kutiniai Vilniaus Vyskupo žo
džiai“. Straipsnis pailiustruotas 5- 
mis nuotraukomis iš Vilniaus.

Privatinė prekyba vis dar klesti
(E) Kaip iš Lietuvos sovietinės spaudos 

matyti, privatinė prekyba krašte vis dar 
klesti. Sovietinė spauda tuos prekybinin
kus, žinoma, vadina spekuliantais ir .para
zitais“. Neseniai laikraščiai įsidėjo net kai 
kuriuos atvaizdus, jų tarpe J. Sapockienės’ 
kuri verčiasi kailiniais, paltais ir atostogau 
ja Soči kurorte, E. Brenerio, be kurio tarpi 
ninkavimo kai kuriose Kauno krautuvėse 
nesą galima geresnį rūbą įsigyti, ir kt.

Yra kolchozų, kur gaunama tik 
6-8 centnerius grūdų

(E) Iš žemės ūkio darbuotojų- pasitari
mo Kaune paaiškėjo, kad yra eilė kolcho
zų, kur dar ir dabar gaunama tik 6-8 centr. 
grūdų iš hektaro.

nuo 1941 iki 1944 metų, neatsiliko nuo so
vietų. Yra šios dvigubos okupacijos duo
menų, kurie liudija tikrai žvėrišką XX-jo 
šimtmečio žmonių žiaurumą.

Būtų labai nedėkingas dalykas atskleisti 
šiandien tų duomenų smulkmenas, dėl to 
tebūna leista man tai nedaryti. Tačiau ne
galiu ir neprivalau nutylėti, kad, sužinoju
si apie visa tai, žmonija buvo sukrėsta gi
laus pasipiktinimo. Kultūringa tauta buvo 
kankinama ir išblaškyta; buvo sunaikin
tas su dideliu vargu sukrautasis brangus 
jos palikimas, sunaikinti ir mirtinai pažeis 
ti miestai su jų brangenybėmis, kuriose at 
sispindėjo kūrybingasis pasaulio genijus.

Karo pabaiga, kuri milijonams vakarie
čių reiškė spindinčios aušros patekėjimą, 
Lietuvai reiškė neribotą priespaudos nak
ties pratęsimą. 1944 m. spalio 24 d. rusų 
kariuomenė grįžo Lietuvon. Sunku pasaky 
ti, kas vyko anomis pirmosiomis naujos 
okupacijos dienomis, bet yra tikra, kad 
vėl pasikartojo neįtikėtino žiaurumo veiks 
mai. Sovietų grįžimas, be to, dar reiškė že
mės sukolchozinimą, jaunuomenės suko- 
munistinimą, aštresnę kovą su Katalikų 
Bažnyčia. Išvežimai vis didėjo ir didėjo, 
skurdas ir alkis įsigalėjo krašte, kur anks
čiau klestėjo gerovė ir laimė.

Atskirtą nuo likusios Europos Lietuvą 
apgaubė tyla: tyla, nutraukiama kartkartė 
mis iš ten prasiskverbiančių siaubingų ži
nių apie žudynes, areštus, trėmimus. Vien 
tik 1948 metais buvo ištremta du šimtai 
tūkstančių lietuvių. Vėliau masinius trėmi 
mus pakeitė pavienių išvežimai, apie ku
riuos kartais net oficialiai būdavo praneša 
ma per Vilniaus radiją.

Buvo pasiekusi mus žinia, kad šiais pa- 
staraisias metais Sovietų Sąjunga kiek su
švelninusi savo žiaurią priespaudos bei 
kontrolės sistemą, vadovaudamasi naujais 
.atoslūgio“ bei .lenktyniaujančio sugyveni
mo“ principais. Ypač tikėjimo laisvės sri
tyje ėmusi veikti nauja kryptimi, leisda
ma grįžti tėvynėn iš Sibiro daugeliui kuni
gų ir vyskupų bei atspausdinti vieną kitą 
maldaknygę. Pastebėję, kad neįmanoma iš 
rauti iš lietuvių širdžių religijos, Sovietai 
bevelijo apeiti kliūtį, pakeisdami prievar
tos bei tiesioginio puolimo metodą .moksli 
niais“ pagrindais paremta antireligine pro 
paganda. Jie iš tikrųjų ėmė pajuokti reli
giją ir vilioti paauglius bei jaunimą išpa
žinti materializmo idėjas, atitraukdami 
juos nuo auklėjamosios šeimos įtakos, ku
ri pagal nenutrūkstamą tradiciją vadovau
jasi katalikybės idealais. Patikimi liudinin 
kai praneša, kad geresnysis Lietuvos jauni 
mas, nors puikiai žino galimas sunkias to 
pasekmes, nemano atsisakyti katalikų tikė 
jimo. Repatrijavusi iš Lietuvos viena pran 
cūzė mokytoja pasakojo, kad gimnazijoj, 
kur ji mokė, du trečdaliai mokinių lankė 
bažnyčią, nežiūrint tai, kad jų vardai buvo 
spausdinami laikraščiuose ir kad jie buvo 
išstatyti komunistų pajuokai bei kerštui.

Tačiau neatrodo, kad Sovietai būtų galu 
tinai atsisakę naudotis senaisiais prievar
tos metodais. Kaip tik paskutinėmis dieno 
mis laikraščiai padavė iš patikimų šalti
nių imtą žinią, kad dabartinis Vilniaus 
vyskupas Julijonas Steponavičius buvęs 
suimtas ir išvežtas į Žagarę prie latvių sie
nos. Jeigu žinia yra tikra, kaip iš tikrųjų 
atrodo, pasitvirtina teigimas, kad tariamo
ji tikėjimo laisvė, kuri dabar esanti Lietu
voje ir kurią taip garsiai reklamuoja So
vietų propaganda, iš tikrųjų susiveda į pa
tį nieką ir kad visą laiką yra pasiruošusi 
mestis į veiksmą žiauriausios priespaudos 
mašinerija. Religinė laisvė yra leidžiama 
tik griežtai nustatytose Sovietų vyriausy
bės ribose. Gal būt, buvo įžiūrėta, kad vys
kupas Steponavičius peržengė šias ribas, 
atsakydamas vienam italų žurnalistui, kai 
bėjusiam su juo telefonu iš Maskvos: .Ra
šykite ir tai, kad Vilniaus vyskupas pri
klauso tik nuo šv. Petro Įpėdinio ir kad 
yra jam ištikimas“.

(Pabaiga sek. numeryje)

P. STASIUI SURVILAI 
ir ŽMONAI, 

liūdintiems dėl jo mylimo tėvo 
mirties Lietuvoje, 

nuoširdžią užuojautą reiškia 
Prestono lietuviai

Didžiajam Lietuvos Istorikui 
A. A.

Prof. Dr. Adolfui ŠAPOKAI 
mirus, 

jo žmoną Dr. Adelę ir dukterį 
Aldoną nuoširdžiai užjaučiam.

Bronius ir Algis Gleveckai
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Mire
Prof. Dr

A.SAPOKA
Kai praėjusią vasarą Lietuvoje mirė gar 

sus istorikas prof. Konstantinas Jablons
kis, velionies mokslinį darbą ir būdo bruo
žus jautriai paryškino savo redaguojamuo 
se'Tėviškės Žiburiuose jaunesnis istorinių 
mokslų jo bičiulis prof. Dr. Adolfas Šapo
ka. Tepraėjus pusmečiui, štai, ir jį, žymų 
mūsų istoriką, sulaukusį vos 55 metus, pa
kirto ankstyva ir staigi mirtis. Mirė kovo 
9 d. Kanadoje, Toronto mieste, grįždamas 
iš redakcijos į namų židinį.

A. Šapoka buvo iškilęs į mūsų pajėgiau
sių istorikų eilę. Moksliniam darbui jį su
brandino laisvoji Lietuva.

Istorikas kilo iš Utenos valsčiaus, Gry
belių kaimo. Gimė 1906 m. vasario 13 d. 
Mokėsi Utenos vidurinėje mokykloje, 1925 
m. baigė Panevėžio gimnaziją ir 1929 m. is 
torijos mokslus Kauno universitete. Kari
nę tarnybą atliko gaudamas leitenanto 
laipsnį. Po to aukštuosius istorijos moks
lus gilino Pragos universitete. Nuo 1932 m. 
Vytauto Didžiojo universitete prie istori
jos katedros buvo vyresniuoju asistentu, o 
vėliau privatdocentu. Nuo 1941 m. dėstė 
Vilniaus universitete. Kurį laiką Lietuvos 
istorijai medžiagą rinko Švedijoje. Dakta
ro laipsnį gavo, apgynęs disertaciją ,Lietu 
va po 1569-m. Liublino unijos*. Habilita
cinį darbą pateikė ,Švedų karas Lietuvoje 
1655-1660 m.*. Šalia stambių ir gilių 
straipsnių Praeityje, Židinyje, Senovėje, 
Vaire,Naujojoje Romuvoje, Švietimo Ke-> 
liuose, Aiduose ir užsieniniuose žurnaluo
se, dalyvavo monografijose Vytautas Didy 
sis, Jogaila ir kitur. Suredagavo ir žymia 
dalimi parašė, stambiąją Lietuvos istoriją.

Tremtyje, kad ir labai (nepalankiomis 
sąlygomis, istorinio darbo neužmetė, nors 
daugiausia laiko jam užėmė pirmiau fabri 
kas, po to laikraščio redagavimas. Vokieti
joje dėstė Lietuvos istoriją gimnazijoj ir 
technikos mokykloje. 1948 m. anglų kalba 
davė Lietuvos istorijos piūvį Lithuania 
through the Ages. Dr. A. Staknio slapyvar 
džiu išspausdino knygą Lithuania, Count
ry and Nation. Ji pasirodė ir lietuviškai. 
1955 m. išleido studiją Vilnius Lietuvos gy 
venime, kuri, berods, liko paruošta ir ang
lų kalba. 1956 m. gavo žurnalo Aidų premi 
ją už veikalą Senasis Vilnius. Tai istori
niai Vilniaus miesto bruožai iki 18 amž. 
pabaigos. Lietuvoje buvo vienas iš Lietu
viškosios Enciklopedijos redaktorių, o da
bar Amerikoje leidžiamoje Lietuvių Enci
klopedijoje rašė Lietuvos istorijos temo
mis. Kanadoje nuo 1949 m. iki mirčiai re
dagavo Tėviškės Žiburius. Velionis neatsi
ribojo ir nuo visuomeninės veiklos. Jis bu
vo vienas iš Tėviškės Žiburių steigėjų, 
veiklus Lietuvių Bendruomenėje ir Ateiti
ninkų Federacijos Tarybos narys.

S. Matulis, MIC

VYTAUTO
Ankstyva mirtimi užgesusio žymaus lie

tuvių istoriko pagarbai duodame jo ilges
nio darbo .Vytauto vieta mūsų istorijoje* 
baigiamųjų svarstymų ištraukų.

Vytautas mūsų tautos istorijoje stovi 
kaip tik pačioje įdomiausioje vietoje. Tai 
buvo kryžkelių, persilaužimų laikotarpis. 
Tais laikais Lietuvos politika ir visas gyve 
nimas paima kaip tik naują kursą, naują 
kryptį. Ligtol užsidariusi nuo vakarų kul
tūros Lietuva prie Vytauto atidarė jai du
ris ir pati prie tos vakarų kultūros prisi
jungė. Tai didelis tautos persilaužimas, dėl 
kurio reikėjo padėti didelių pastangų, kad 
ji nepamestų pusiausvyros, kad priimant 
naujas vertybes nekiltų tautoje sumaiščių. 
Ir, be abejo, tik Vytauto dėka pereinama
sis laikotarpis buvo toks ramus, kaip nie
kur kitur.

Taip pat Vytauto laikais Lietuvai jau 
buvo pavojaus visiškai netekti politiško 
savarankiškumo. Jis tą atitaisė. Daugiau 
ko pasiekti esamose politiškose sąlygose

9 vargu ar buvo galima. Išsilaisvinęs iš sve
timos priklausomybės, jis Lietuvos vardą 
padarė žinomą visam pasauly, iškėlė ją i
rytų Europos pirmąją galybę. Lig Vytauto 
lietuvių tauta buvo užkariautojų tauta. 
Dėdama nepaprastų pastangų atsilaikyti 
vakaruose, ji plėtėsi rytuose. Buvo jau at
ėjęs metas iš užkariautojų virsti kultūros 
tauta. Reikėjo stiprios rankos valdovo, ku 
ris šitą reikalą suprastų ir panorėtų įkū
nyti, kuris būtų ne tik momentą gražiai 
išnaudojąs užkariautojas bef narsus vadas, 
bet ir suprastų ir siektų aukštesnių inte
resų. Vytautas šitą istorinę savo padėtį su 
prato, pajuto, — tai čia ir yra jo istorinė 
reikšmė, jo didybė (Kari Lohmeyer, Zur 
Altpreussischen Geschichte, Gotha, 1907, 
p. 262-263).

Bet nei viena istorijos asmenybė, nei vie 
nas genijus nėra atsiskyręs nuo savo aplin 
kos, nėra išaugęs be savo tėvų darbų ir šie 
kimų. Genijų išaugina tauta. Jis visuomet 
remiasi ant savo tėvo pečių. Taip ir Vytau 
tas savo darbo 4 pagrindines kryptis buvo 
paveldėjęs iš tėvų: 1) galutinai garantuo
ti lietuvių giminėms saugumą nuo germa
nų pasaulio agresijos arba išspręst žiemos 
vakarų sienos klausimą, kuris sugriauda
vo visas pastangas pirmųjų valstybės kū
rėjų; 2) Lietuvos valstybės sienas išplėsti 
į rytus tiek, kad apglobtų visas rusų gyve
namas sritis; 3) sutvirtinti valstybę vidu
je, panaikinti visas ekscentrines bei des- 
truktyvines jėgas ir 4) lietuvių tautą išves 
ti į visoms vakarų Europos tautoms bend
rą katalikiškosios kultūros platformą (Dr. 
Karl Heinl, Fuerst Witold von Litauen, 
Berlin, 1925, p. 162). Visus tuos uždavi
nius suprato ir visi prieš Vytautą buvę vai 
dovai. Tai dar karaliaus Mindaugo nurody 
ti keliai. Bet nei vienas iš visų Vytauto 
pirmtakūnų nesuprato šito taip aiškiai, 
nei vienas neturėjo tokio gabumo išdirbti į 
tuos tikslus didelio plano ir taip nuosek-
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liai, nežiūrint kliūčių ir ilgai nerenkant 
priemonių, jį vykinti.

Šitos Vytauto energijos ir planingų dar
bų dėka tauta staiga sužibo kaip jauniau
sia vakarų civilizacijos atstovė. Pasaulis 
pamatė, kad savo žygiais kunigaikštis at
vėrė civilizacijai duris į Europos stepių gi 
lumas ir mases klajoklių pavertė sėsliais. 
Tai buvo, tiesa, tik didelio darbo prad
mens, bet tuo metu niekas Europoje nega
lėjo net bandyti prilygti savo darbais di
džiajam lietuviui. Dėl to savo laikų Euro
pos visuomenės viršūnes gerai pažįstąs Ku 
javų vyskupas, kunigaikštis Jonas Kropid 
la, Breslave per puotą prie daugybės kuni 
gaikščių ir atstovų drąsiai galėjo pasakyti 
imperatoriui Zigmantui į akis, kad, jo nuo 
mone, karaliaus vardo vertas tik vienas 
Vytautas ir kad, jeigu jis galėtų, kurtų pa 
čius Vytautus. Europoje gi tais laikais bu
vo visuotina suirutė. Imperijoje feodalai 
piovėsi su miestais, imperatorius negalėjo 
suvaldyti savo kunigaikščių. Jis pats buvo 
jų net numetamas nuo savo sosto, kalina
mas. Vienu laiku ten buvo net du imperato 
riai. Suirusi Prancūzija tebekariavo su 
Anglija. Bažnyčioje ilgą metą buvo net 
trys popiežiai. Popiežių valdžia vedė kovą 
su Bažnyčios sinodais, žodžiu, ten visuome 
nės vadovų tarpe nebuvo nei asmenybių, 
nei net gražių idėjų. Tokioms idėjoms, 
kaip kad didžiulius, barbarų valdomus plo 
tus imti kultūrinti, arba kaip bažnyčių uni 
ja, ten prilygstančių nebuvo. Dėl to ir ben- 
dralaikiai Vytautą įvertino, kėlė jį į pa
danges. Romos kurija labai teisingai ma
nė, kad tik abu iškilę lietuviai (Jogaila ir 
Vytautas) tepajėgtų tinkamai išspręsti hu 
šitų klausimą, dėl kurio tiek daug negalės 
parodė imperatorius Zigmantas. Tų laikų 
visuomenė taip pat nematė Europoje kito 
žmogaus, kaip tik Vytautą, kuris dar gale 
tų išgelbėti Europą nuo turkų ir net atim
ti iš jų šventąją žemę. Tai buvo viešai už
akcentuota Klivijos kunigaikščio Vilhelmo 
ir kitų visuotiniam Bažnyčios sinode Kons 
tancoj. Kaip Europos visuomenė vertino 
Vytauto nuopelnus, turime nemaža užsili
kusių amžininkų liudijimų, kurių tarpe 
bene pirmą vietą tenka priskirti šv. Jono 
■Kanto pamokslui, pasakytam Vytautui mi
rus per ekzekvijas Krokuvoje, ir Pranciš
kaus de Comitibus 1429 m. Vytautui rašy
tam laiškui.

Reikia pasakyti, kad Vytautas viešosios 
Europos opinijos reikšmę suprato labai ge 
rai ir visokiais būdais stengėsi ją padaryti 
sau palankia. Tam tikslui jis pirmiausia iš 
naudojo Lenkijos padėtį ir ryšius vakaruo 
se. Jis visada pasistengdavo, kad kiekvie
ną jo propoziciją vakaruose paremtų jau 
iš seno katalikiškos Lenkijos karalius Jo
gaila. Ir tas jam visada padėjo. Padėjo net 
tada, kai tam priešingi buvo veik visi Len 
kijos didikai, kurie buvo ten faktiški pade 
ties viešpačiai. Labai aukštai savo ir visos 
Lietuvos vardą pakėlė sudarydamas kom
paniją prieš Ordiną, kuri galutinai savo

tikslo pasiekė. Ordinas tapo deskredituo- 
tas. Krašto viduje savo valstybės garsui 
jis visaip globojo atvykstančius apsigyven 
ti ar prakeliaujančius svetimšalius. Pasak 
flamando ritėrio Ghileberto de Lannoy, jis 
buvęs įvedęs Lietuvos kunigaikštijoje to
kią tvarką, ,kad joks svetimšalis į ją atvy 
kęs arba ją pervažiuodamas neturėtų jo
kių išlaidų'.,, /inu MpKI

Dėl visų jo pastangų Lietuva Europoje 
atsistojo pilna pėda greta kitų valstybių. 
Be Lietuvos nebuvo sprendžiamas joks 
svarbesnis ne tik rytų, bet ir centrinės Eu
ropos klausimas. Ir ten Vytautas buvo 
centrinis asmuo, kurio pritarimo ieškojo 
visos besigrumiančios galybės.

Valdžia Vytautui buvo lemta įgauti tik 
per sunkią kovą. Ir teisingai pastebi K. 
Heinl: ,Nei vienam jo pirmtakūnui tą pa
daryti nebuvo taip sunku, bet nė vienas jų 
taip puikiai nepasiekė savo tikslo kaip 
jis* (Fuerst Witold, p. 2). Krašto viduje jis 
tapo absoliutišku valdovu, kurio supykinti 
bijodami valdiniai net patys ėjo kartis, 
kaip pasakoja Enejas Silvijus Picolomini, 
o užsieny jo įtaka taip pat buvo didžiau
sia. Prieš jį drebėjo visi Europos rytai, 
Maskvos kunigaikštis titulavo jį savo glo 
bėju ir protektoriumi, o vakarai su pagar
ba jį vadino čekų viešpačiu ir karaliumi.

SUSIDOMĖJO LIETUVIŲ KALBA

(E) Berno (Šveicarijos sostinės) Univer
sitetas neseniai suteikė kalbotyros daktara
tą Jan P. Locher, apgynusiam disertaciją 
iš graikų filologijos. Jaunas šveicarų moks
lininkas, kurio tėvas mokytojauja Berne, 
o motina yra čekų kilmės, dar būdamas 
gimnazijoje susidomėjo lietuvių kalba ir ją 
yra gana tobulai išmokęs.

J. P. Locher šiomis dienomis išvyko į 
Amerikos Jungtines Valstybes, kur Fila
delfijos universitete pas prof. Senną ir 
prof. Salį gilins žinias baltų filologijoje. 
Šveicarijos nacionalinis • fondas paskyrė 
stipendiją specialiai baltų kalbų studijoms. 
Pirmas žinias apie baltų kalbas, o taip pat 
reikiamą literatūrą jam suteikė Dr. A. Ge
rutis, Berne. J.P. Locher jau paskirtas grai 
kų ir lotynų kalbų mokytoju Berno gimna
zijoje. Amerikos Jungtinėse Valstybėse jis 
išbus vienerius metus.

Berno universitete J.P Locher mokėsi 
pas prof. G. Redard, lyginamosios kalbo
tyros profesorių, kuris savo ruožtu buvo 
lituanisto prof. M. Nledermann mokinys.

AUGUSTINAS GRICIUS IŠRINKTAS 
LIAUDIES TEISMO TARĖJU

(E) Vilniaus vieno rajono liaudies teis
mo tarėju išrinktas ir rašytojas Augustinas 
Gricius. Per pirmąją sovietinę okupaciją 
Gricius buvo ištremtas į Sibirą, bet po ka
ro jam leista vėl dirbti rašytojo profesijoj.
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RAUDONA
sKareiI

— Ne, ne, ne! Nereikia. Nepirk. Tik šu
kės liko...

Abudu nutilo. Agota žiūrėjo į tą vietą, 
kur nuskendo gėlės. Iš vandens iššoko si
dabrinė žuvytė, pavandeniu skrido pakly
dus žuvėdra.

— Į pašalę reikėjo numesti? — prašne
ko ji, vis nepakeldama akių. — Kad dėdie 
nė užeitų? Ji gudri. Suprastų. Tu sumynei 
jas. Eik sau.

Agota ravėjo daržą. Keleliu ėjo nepažįs
tama mergina. Prie daržo ji sustojo.

— Padėk, Dieve!
— Dėkui, dėkui.
— Tai ravit? Tų balandų šiemet tai pil 

ni daržai. Šitą, ar čia tarnauja Totorių 
Mikas?

— Čia. Bet dabar jo nėra namie. Išvažia 
vo į Šunskus. Grįš vėlai vakare.

— Ar negalėtumėt jam pasakyti, kad 
sekmadienį ateitų pas mus?

— Gerai, pasakysiu. 'Jūs... sesuo?
— Ne, bet... Ne sesuo, tik nogėjau pasi

tart su juo. Nauja valdžia dalins žemes. 
Mikas irgi gaus. Sakau, būtų gerai, kad 
jam atrėžtų iš Liepinio, šimtamargio. Mū
sų trobelka visai prie Liepinio laukų, tai 
galėtume ir gyvent pas mano tėvus, iki ką 
įsitaisysim. Po Kalėdų bus mudviejų ves
tuvės.

Agota iš rankų išmetė balandas.
— Ves? Mikas ves? — sušuko ji, pri

juoste šluostydama žemėtas rankas. — Jis 
meluoja? O, Viešpatie... Tai kodėl? Kaipgi 
čia dabar? Ir... ves? Meluoja! Jis viską me 
luoja. Nėra jam nei Dievo, nei teisybės. 
Trobelka? Tai dvi trobelkos? Ir Šunskai, 
ir Gižai! Aha, ir žemės prireikė! Ir žiedas 
ant piršto! Ir kultuves margina!

Nepažįstamoji mergina žengė žingsnį at

gal. Ji išsigando Agotos dešiniosios akies. 
Atrodė, kad ta akis tiesiog šokinėja. Kaip 
baltas kamuoliukas.

— Gerai, aš jam pasakysiu, kad sekma
dienį... — tęsė Agota, eidama iš daržo. Ji 
kalbėjo jau kitokiu ,kiek dusliu balsu. — 
Aš pasakysiu, o tu grįžk.

— O gal jis paliko kokį laišką? Sakė — 
aš parašysiu prašymą, o tu ateik ir nuneši 
į Gižų komitetą. Sakė — jei nebūčiau na
mie, tai palikčiau kam nors iš namiškių.

— Nepaliko, — nukirto Agota.
— Gal jis ką kita sugalvojo...
— Nepaliko. Eik sau. Grįžk — mūsų šu 

nys labai pikti.
Per pietus Agota srėbė tik porą šaukštų 

barščių ir atsikėlė nuo stalo.
— Nevalgai? Kas tau yra, Agotėle? 

Sergi? — susirūpino Tumosienė.
— Negaliu. Galvą skauda.
— Matau, kad veideliai užkaitę. Pri

gulk, dukrele...
— Nereikia...
Ji pavaikštinėjo po sodą, paskui nuėjo 

į paupį, atsisėdo ant kranto ir ilgai žiūrėjo 
į vandenį. Į tą vietą, kur ryte nuskendo 
gėlės.

Skraidė kregždės ir savo smailus spar
niukus vilgė į upės vandenį, o jų cypsėji
mas ir čirenimas buvo toks švelnus ir 
graudus, kad Agotai net ašaros pasirodė 
akyse.

Po vakarienės Tumosienė turėjo daug 
vargo su ja.

— Aš žinau, ką sau, Agotėle. Tik karš
tas vanduo! Gerai išmirkyk kojas ir tuoj 
gulk. Visas ligas kaip ranka atima.

Agota ne, ir gana. Kam čia to visko. 
Kam to karšto vandens. Ir taip karšta.

Į kiemą įdardėjo Mikas.
Agota tik žvilgt pro langą, čiupt už du

benio su garuojančiu vandeniu ir tuoj į 
savo kambariuką.

— Nekinkyk, — šūktelėjo Tumosa pro 
langą. — Eik vakarienės.

Mikas įėjęs apsidairė po kambarį ir at- 
atsisėdo gale stalo.

— Tegu arkliai atsipučia, o tu valgyk. 
Aš pasigirdysiu ir išvesiu.

— Aš pats išvesiu. Tai čia. Tamsoj nė 
grandinės nerastumėt.

Šiandien Mikas buvo labai geras.
O Agota sėdėjo ant krašto lovos ir 

klausėsi griežlės. Keleliu prajojo Mikas ir 
tyliai švilptelėjo. Agota dešine ranka stip
riai sugniaužė pagalvės kampą.

Arkliai savo pasagomis garsiai taukšė
jo į kelio akmenis. Tos pasagos sukapojo 
ramų ir vienodą griežlės kryksėjimą.

Atdaras langas darėsi vis tamsesnis ir 
tamsesnis.

Nenusirengusi Agota įspaudė veidą į 
į pagalvę.

Griežlė nutilo.
Po kokios valandos —
— Agotėle... Agočiuk... Miegi?
Balsas buvo šiltas ir drebėjo.
Agota pakėlė galvą — tamsiai mėlynam 

lango keturkampy juodavo Miko galva. Ji 
tyliai nuleido kojas ant grindų, tyliai pa
kėlė dubenį ir visą vandenį šliukštelėjo Mi 
kui ant galvos. Dubuo išslydo iš rankų, 
atsimušė į palangę ir garsiai suskambėjo. 
To skambėjimo buvo pilnas kambarėlis 
ir pilnas kiemas.

Šlept, šlept pasigirdo basų kojų žing
sniai — į kambarėlį įkišo galvą Tumosie
nė.

—Kas čia pasidarė, Agotėle? Sudaužei 
ką?

— Katiną apliejau vandeniu.
Tumosienė valandėlę tylėjo.
— Ki, ki, ki, — staiga sukikeno ji tam

soj. — Tai Agotėlė, tai mergelė! O tu, ma
no rūtelė! Tave ir kunigėlis už tai pagirtų, 
o aš jau nė nežinau... Rytoj aš tau par
vešiu kokią dovanėlę. Bet tu tylėk. Nei ki
tiem,nei jam pačiam nieko nesakyk. Ir aš 
tylėsiu. Įširdęs jis nežinia ką padarytų. 
Nes — aš tau pasakysiu — žmonės labiau 
pakenčia mušimą, nekaip pajuokimą.

Pusryčių Mikas atėjo pavėlavęs. Du 
kartu reikėjo šaukti. Į trobą įėjo garsiai

juokdamasis ir Tumosai papasakojo, kaip 
jis, plaudamas dobilus, išgąsdino zuikį; 
Kad nėrė tas zuikis! O kad jis ėjo, kad 
ėjo... tnii '

Tumosa nustebęs pažvelgė į savo berną.
Nei iš šio, nei iš to Mikas Tumosienei 

padėjo nukelti puodą.
Valgydamas jis paklausė, ar vakar nebu 

vo atėjus tokia mergina.
— Ne, nebuvo^ jokios merginos. O kas 

ji? Iš kur ji?..
Ir juokdamasis ir klausinėdamas Mikas 

nė karto nepažvelgė į Agotą.
Lyg jos nė troboj nebūtų buvę.
Tumosienė parvežė Agotai gražią dova

ną. Tai buvo skarelė. Ji visa buvo raudo
na, tik pakraščiuos balti serbentų lapai ir 
juodos uogos. Agota negalėjo atsigrožėti, 
žiūrėdama į mažą veidrodėlį. Apypiete, 
ravėdama gėles, neiškęsdavo nepasikrai
pius prieš praviro lango stiklą. Upėje 
mazgodamas! kojas, visai apsalo; skarelė 
vandeny atrodė dar gražesnė — tamsiai 
raudona. .i

Šiandie namie buvo daug darbo. Saulė 
jau arti laidos, o karvės dar nemelžtos. 
Tumosienė irgi ėjo Agotai padėti.

Beržo šešėlis papievy jau buvo ilgas, ir 
žolė tame šešėly pajuodo.

Iš paupio su pilna vandens statine važia
vo Mikas. Ganyklos tolokai nuo upės, tad 
vedžioti girdyti neapsimokėjo.

Kai moters prisiartino prie ganyklos,, 
juodmargis bulius pakėlė galvą ir garsiai 
sušvokštė pro šnerves. Krestelėjęs galvą, 
jis koja pradėjo kasti žemę ir baubti. Že
mės kilo aukštai ir krito jam ant nugaros. 
O baubė jis tokiu balsu, kad abidvi melžė
jos išsigandę sustojo.

— Kas gi čia dabar? Agotėle, skarelė! 
Nusirišk skarelę!

Agota savo raudoną skarelę pasikišo po 
prijuoste. .

Mikas nusikvatojo ant visų laukų.
Bulius vėl pakėlė galvą, įtempė grandi

nę, apėjo vieną ratą ir, nusisukęs į mišką, 
subliovė. Jc balsas buvo užkimęs ir sumi
šęs su spiegimu. Miške subliovė kitas bu
lius, po akimirksnio trečias, bet jau toli 
ir neaiškiai. Juodmargis paklausė, paklau
sė, pajudino ausį ir treptelėjo koja.

(Bus daugiau)

Lietuvis tėvynėje Verbose į Dievo na
mus nešasi dygią kadagio ir pūkuotais 
pumpurėliais apsisagsčiusią karklo, žilvi
čio arba gluosnio šakelę. Svetimose šalyse 
išsklidę tautiečiai gal pasiims palmės ar 
alyvmedžio šakeles. Tačiau ir vieni ir kiti 
prisimins tuos pačius, .beveik prieš du 
tūkstančius metų prabėgusius, įvykius. 
Verbų šventinime bažnytinės apeigos pri
mena Jėzaus didingą, karališką įžengimą į 
Jeruzalę, o betarpiškai sekanti Mišių auka 
sopulingą Atpirkėjo kančią.

Verbos veda į Didžiąją Savaitę. Ją gali
me gretinti su pasaulio tvėrimo savaite. 
Vienoje žmogus buvo sutvertas, o kitoje 
atpirktas.

Šviesa pasaulyje suspindėjo pirmąją 
tvėrimo dieną, šviesiai prasideda ir atpir
kimo savaitė. Verbų rytmetyje Kristų, 
žengiant į sostinę, gaubė didi pagarba. Pas 
šv. Matą skaitome: — Labai didelė minia 
tiesė savo drabužius kelyje, o kiti kirto 
medžių šakas ir klojo ant kelio. Priekyje 
ėjusios ir paskui sekusios minios šaukė 
sakydamos: Osanna Dovydo sūnui! Tebū
nie pagirtas, kurs ateina Viešpaties vardu! 
Osanna aukštybėse! (21, 8 — 9).

Minios valiavimai, iškilnus žengimas ar
tino Jėzų ne kur kitur, kaip į Golgotą. 
Žmonijos iš nuodėmės ir amžinos mirties 
atpirkimas — tai Kristaus pasiuntinybė. 
Nuodėmė žmogui teikia bent tariamojo 
malonumo. Jėzus ją nugalėjo skausmu. 
Mirtis yra nuodėmės išdava. Amžinasis 
gyvenimas turėjo grįžti per skausmą.

Švelniausia, skaisčiausia žemiškoji švie
sa nėra pastovi. Ji svyruoja. Ją niaukia de 
besuotumas, tamsina šešėliai. Dieną seka 
saulėleidis ir naktis. Yra tik viena diena, 
kuri nesibaigia vakaru ir naktimi. Ji nėra 
žemiška, bet amžina. Ji prašvinta tik po 
gero gyvenimo ir mirties. Dieviškasis Sū
nus, tapęs žmogumi, patyrė, kaip ir mes, 
pagarbos ir paniekos, džiaugsmo, šviesių 
ir tamsių valandų. Jis buvo giedras ne tik 
triumfo, garbės metu, bet ir čaižomas bu
delio rykščių, vainikuojamas erškėčiais. 
Jis žinojo, ką pasaulis gali ir ko negali 
duoti. Žinojo, kad žemiškieji tiek džiugūs 
tiek liūdni įvykiai nėra nei svarbiausia nei 
geriausia mūsų gyvenimo dalis. Svarbiau
sias yra amžinasis gyvenimas. į kurį sku
bame per džiugesį ir liūdesį. Geriausia 
gyventi dieviškuoju gyvenimu. Juo gyve
name pildydami Dievo valią, per Malonę. 
Ištikimajam krikščioniui Malonės sudievi
nančios galios džiugūs bei liūdni, žemiškie
ji įvykiai ne tik neišplėšia, bet ją dar pa
didina.

Verbose pašventinti dygūs kadagio 
spygliai bei švelnūs karklo pumpurai lietu 
viuį gali kalbėti, kad ne laikinasis skaus
mas ir džiaugsmas yra svarbiausias, bet 
amžinasis.

S. Matulis, MIC

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
DERBY — kovo 26 d., 11 vai., Bridge Gate. 
STOKE-on-TRENT — kovo 26 d., 12.30 v., 

Tunstall.
WOLVERHAMPTON — balandžio 1 ir 2 d. 

gavėninis-velykinis susitelkimas. Sese
lių koplyčoje, St. John's Square, Snow) 
Hill. Didžiajame šeštadienyje 7 Vai. va
karo pamokslas" ir išpažintis. Velykų pir 
mąją d. pamaldos 11 vai.
Visi tautiečiai kviečiami atlikti . dvasi
nes pareigas.

BOLTON — Pamaldos St. Patrick's baž
nyčioje, Great Moor St., 11.30 vai. Išpa
žinties bus klausoma prieš pamaldas.

J/.ZTO.i
GAVĖNIOS REKOLEKCIJOS

ROCHDALE — kovo 25 d-, šeštadienį, 11 
vai. išpažintis, Šv. Mišios ir pamokslas.

MANCHESTER — kovo 26 d., sekmadienį, 
Notre Dame Seselių Vienuolyne (Bignor 
St., Cheetham) 9.30 vai. klausys išpažin
ties du svečiai kunigai; 10.30 vai. — Šv. 
Mišios ir pamokslas.
Rekolekcijas ves svečias iš Romos — Jo 

Prakilnybė Monsinjoras Kl. Razminas. Va
karinių Mišių metu bus galima priimti Šv. 
Komuniją, tik būtina prieš Mišias tris va
landas nieko nevalgyti. Kviečiu visus gau
siai dalyvauti.

KUN. J. KUZMICKIS J

Laikraštinės diskusijos ateistinėm 
temom . ,,

(E) Vilniaus Tiesoje dabar vyksta gyvos 
diskusijos ateistinėmis temomis. Po atsiver 
tėlio į ateistus buv. kunigo Ragausko 
straipsnių rašo laiškus redakcijai ir vieno 
kių ir kitokių pakraipų žmonės. Tačiau ko 
munistinis laikraštis, savaime aišku, žiū
ri, kad pusiausvyra išeitų daugiau ateisti- į,, 
nės propagandos naudai.
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NEBEUŽTVENKSI UPĖS BĖGIMO...

Prigimtis ir nukrypimai
PARA IR TRYS LITAI

Vyriausybės viena teisybė, o 
piliečių kita...

Vienam biznis neprapuldavo, o kitas už
dirbdavo vieną litą, ir abi pusės būdavo

ir kaimynu, baigdamas teismo sprendi
mu). Taigi kartą pasirinkau lietingą die-

RAŠO K. Valteris

SKAISTYBĖ, MORALE 
DIRBTINUMAS

IR

painiava.Su skaistybe tai išeina tikra
Jau pati žodžio sąvoka neaiški, o kai pažiū 
rim į ją pro Dievo įsakymą, tai ima suktis 
galva. Jei priimam tai, kad Dievas parašė 
ir pasirašė įsakymą .Aukite ir dauginki
tės* ir kad Adomas su Ieva jį teisingai per 
skaitė ir suprato, tai Dr. J. Vaišnoros, 
MIC, prielaida, kad įsakymas privalomas 
tik liaudžiai (Dr. J. Vaišnoros, MIC, žo
džiais, .žmonių bendruomenei'), o ne ,pons 
tvai* (.pavieniams asmenims'), tai yra ne 
tik ne rimta, bet ir niekina Dievą. Jei Die
vas davė įsakymą, tai tik Jis tą savo įsaky 
mą ir tegalėjo pakeisti arba modifikuoti! 
Todėl celibatas, kaip priešingas Dievo įsa
kymui, turėtų būti laikomas mirtina nuo
dėme!..

,Pr. J. Vaišnora, MIC, labai pabrėžia 
dirbtinumo nemoralumą. Išeitų, kad jei 
nėštumo išvengsi .natūraliu' būdu (jei pa
sisektų susitarti dėl natūralumo sąvo
kos!), tai jau būtų moralu. Čia kažkas kaž 
kur netvarkoj. Jei jau čia kur nors ieško
tume moralės ar nuodėmės, tai, mano su
pratimu, turėtų būti taip: nusikalsta Die
vo įsakymui visi, kurie iš principo vengia 
turėti vaikų. Vadinas, nemoralumas yra 
pačiame vengime, nors tas vengimas būtų 
dangstomas gražiausiomis skraistėmis — 
.aukštesniais ir svarbesniais motyvais*. 
Aukštesnio motyvo, kaip klausyti Dievo 
įsakymo, negali būti! Paryškinti mano pro 
tavimui panagrinėkime žmogžudystę. Gal 
sutiksim be ginčų, kad žmogžudystė yra 
nusikaltimas ne tik Dievo įsakymui, bet ir 
kultūringų valstybių įstatymams. (Neži
nau tik kodėl ne tik pasaulinė valdžia, bet 
ir Bažnyčia randa švelninančių aplinkybių 
karams...). Teismas baudžia už žmogžu
dystę ir neatsižvelgia į žudymo priemones. 
Ar žmogžudžiui daug padėtų, jei jis saky
tų: ,Jūs negalit manęs bausti, nes aš Joną 
užmušiau kryžiumi, o Oną pasmaugiau su 
stula*?..

Bet trumpam dar grįžkim prie dirbtinu-

mo. Priimant Dr. J. Vaišnoros, MIC, teigi
mą, kad nemoralumas glūdi nenatūralu
me, dirbtinume, tai išeitų, kad, neskaitant 
Australijos, Afrikos ir kai kurių salų lau
kinių gyventojų, visi yra nemoralūs... Nau 
dodamiesi elektros šviesa, modernišku su
sisiekimu, plastiniais produktais, sinteti
niais vaistais ir visokiausiais kitokiais 
dirbtinais dalykais, pagal Dr. J. Vaišnorą, 
MIC, turėtume nusikalsti moralei. Paga
liau kirpdamiesi plaukus ir nagus, skusda 
miesi barzdą ir ūsus, einame .prieš prigim
tį, taigi ir prieš moralę1... Pasidairę aplink 
pamatysime, kad civilizuotame pasaulyje 
.prigimties įstatymai“ yra arba visai iš
kraipyti, arba išlankstyti, arba nors ap
lankstyti!

Gimimų kontrolės priešininkai (natūra
lumo saugotojai!) niršta, jei žmonės ieško 
sau patogumų bei malonumų, kurie kitiem 
nekenkia, kitų neliečia. Bet kodėl patys 
.natūralistai' mėgo ir mėgsta patogumus, 
malonumus, nenatūralumus, t.y. gyvena ei 
vilizuotuose miestuose ir miesteliuose (ir 
naudojasi civilizacijos patogumais ir malo 
numais), bet ne tarp natūralių laukinių. 
Jei Dr. J. Vaišnora, MIC, ir jo bendramin
čiai gyventų kur nors tarp Australijos lau
kinių, nakvotų urvuose ir olose, medžiotų 
lanku ir strėle, dėvėtų tik sausų žolių sijo
nėlius ir kalbėtų apie natūralumą ir pri
gimties įstatymus, įspūdis būtų nepalygi
namai stipresnis. Bet dabar...

Dr. J. Vaišnora, MIC, užsimindamas 
apie galimą homoseksualizmo legalizavi
mą, pareiškė, kad tada pasaulį Ištiksiąs 
Sodomos ir Gomoros likimas. Baimė visai 
nepagrįsta. Homoseksualizmas yra tik vie
na lytinio iškrypimo rūšių. Tai yra liga. 
Nesuprantu tik, kodėl šia proga Dr. J. Vaiš 
norą, MIC, nepaminėjo ir kitų lytinio iš
krypimo rūšių, k.a. sadizmo, mazochizmo, 
fetišizmo, bestialiteto, transvestitizmo ir 
net impotencijos ar frigiditeto? šiomis ligo 
mis sergantieji žmonės yra nelaimingi ir 
kenčia. Todėl ar tinka nelaimingais ligo
niais biaurėtis ir juos smerkti?!

(Bus daugiau)

Pastaraisiais Lietuvos nepriklausomy
bės metais buvo išleistas potvarkis, kad 
areštu nubaustieji piliečiai arba atliekan- 
tieji arešto baudą vieton nemokamos pini
ginės baudos už kiekvieną areštinėj išbū
tąją naktį užsimokėtų po tris litus. Vy
riausybė, išleisdama tokį potvarkį, turėjo 
savų pasiteisinimų, aišku, dėl tobulesnės 
tvarkos, bet arešto nevengiantiems pilie
čiams jis negalėjo patikti... Potvarkis tai
kytas tiems, kuriuos sėdėjimas ne labai 
gąsdino.

Lito gerbėjas ir brangintojas
Apie porą ar trejetą kilometrų į vakarus 

nuo Labanoro miestelio viename kaime gy 
veno vidutiniško padorumo pilietis, geras 
katalikas ir beveik teisingas žmogiūkštis. 
Viena, ko jis sau nuodėme nelaikė, tai ne
tolimuose miškuose be bilieto pagrybauti, 
pariešutauti, grėbliakotį ar dalgiakotį iš- 
sikirsti ar vežimėlį samanų pakratams par 
sivežti. Didesnių sauvaliavimų jis vengda
vo. O kad tokie ir panašūs maži ūkiški rei
kalėliai vis dėlto nepastebimiau ir sklan
džiau praeitų, — reikėjo, kad jo paties ar 
jo šeimos narių eigulis miške niekad ne
matytų... Visose kitose gyvenimo srityse 
jis buvo pagarsėjęs dideliu teisingumu. Vi
si kaimynai ir net Labanoro miestelio mo
nopolio laikytojas žydas juo visiškai pasi
tikėjo ir net gerbė.

Kaip žinoma, žydai savo šventes gerbia 
ir jų metu neprekiauja, bet prekybinio sa
vo biznio niekuomet nepamiršta. Kai ku
riais nors metais tuo pačiu laiku sutampa 
katalikų ir žydų Velykos, tai minėtasis mo 
nopolio laikytojas už vieną litą pirmajai 
Velykų dienai pasamdydavo aną teisingąjį 
pilietį, kol žmonės namo iš miestelio išsi
skirsto degtinei iš monopolio pardavinėti.

,Aha, 
mane, 
aš ne-

eigu-

patenkintos. Darbas būdavo atliekamas są 
žiningai, ir atsiskaitymas įvykdomas kuo 
teisingiausiai.

Ne kitokiais sumetimais minėtas pilietis 
tam tikru laiku ir artimiausią eigulį į kū
mus pasikvietė...

Prireikė kartą šitam piliečiui tvartams 
pakratų, tai jis nuvažiavo ir parsivežė pri- 
sipešęs vežimėlį samanų. Eigulis, aišku, ne 
matė. Bet padoriojo kaimynas. į pirmąjį 
nusižiūrėjęs, irgi padarė tą patį. Tik jis ne 
buvo eiguliui kūmas, ir todėl eigulis jį nu
čiupo. Sučiuptasis eiguliui ir sako: 
kai savo kūmo, tai nematei, o kai 
tai tuoj pastebėjai... Nemanyk, kad 
žinau, kur girininkas gyvena!'

Taip reikalams susikomplikavus,
lis, gal ir labai nenorėdamas, eina pas sa
vo kūmą, — tą padorųjį pilietį, — išaiški
na keblią savo padėtį ir surašo ir .dvasinei 
giminei' protokolėlį. Iš girininko protoko
las drauge su kitais kitokiais patenka teis
man. Padoriojo piliečio byloje teisėjo 
sprendimas suskamba: ,Už sauvalį visuo
menės turto naudojimą nubausti pilietį X, 
Y. trimis litais piniginės baudos, o nega
lint jam išsimokėti, pakeisti baudą viena 
para arešto*. Lito garbintojas dėl spren
dimo per daug nenusimena. .Pasirinksiu 
kurią nors laisvesnę nuo darbo dieną', gal
voja jis sau, ,ir atsėdėsiu. Trijų litų tai aš 
jau nemokėsiu*.
Štai paties „nuskriaustojo“ 
pasakojimas

— Žinai, pone, kad aš esu valdžia trupu 
tį nepatenkintas, — pradėjo jis pasakoti 
savo širdies sopulį.

— Na, kodėl gi? Papasakokit savo nepa 
sitenkinimą ir jo priežastis.

— Buvo šitaip. Turiu eigulį kūmą (ir 
čia jis nupasakojo visą atsitikimą su juo

ną, darbo namieje nedaug, reikia, sakau, 
atlikti bausmę. Boba įdėjo tarbukėn duo
nos .sūrio, atnešė iš daržo keletą agurkų, 
tai, viską susiėmęs, nuėjau ir atsėdėjau. 
Džiaugiausi, kad liko trys litai kišenėje.

Anądien piaunu šieną už kokio puskilo
metrio nuo namų. Tik žiūriu — atbėga iš 
namų mano mergaitė ir sako: .Tėveli, eik 
namo, policininkas atvažiavo ir reikalauja 
pareiti'. Aš ir galvoju: kas tai galėtų būti, 
nei aš pasigėriau, nei susimušiau, nei ki
taip ką nors nuskriaudžiau, kam jam ma
nęs prireikė? Greičiausia, šuniukas atitrū
kęs jam ant kelio pasipainiojo. Gal vėl pro 
tokolas?..

Parėjęs aš policininką ir klausiu: ,Kam 
aš ponui reikalingas?* O jis man ir sako: 
.Taigi, gerbiamas pilieti, aną kartą sėdėjai 
vieną parą areštinėj, tad užsimokėk dabar 
tris litus už .patogumą*. Toks valdžios pa
rėdymas esąs. Na, argi čia teisybė? Jei sė
dėt ,tai sėdėt, o jei mokėt, tai mokėt! O da 
bar ir atsėdėjau ir vėl turėjau mokėti. Kai 
kada ir valdžia neteisingai padaro...

Ir nenoromis, išklausęs skundą, turėjau 
juoktis tš valdžios .neteisingumo” ir pado
raus piliečio nenusisekusių kombinacijų.

K. J.

JAV NEGALVOJA APIE 
PERMAINĄ

Pabaltijo inkorporacijos 
nepripažinimo politikoj

MOTERŲ

kampelis
Veda V. Grinkevičiūtė - Funkienė

PAVASARINIS NUOVARGIS
Ar jūs jau iš ryto jaučiatės pavargusi? 

Ir be nuotaikos? Viskas jus nervina, ir jūs 
vis dar norite miego? Ar jūsų plaukai ne
blizga ir sunkiai šukuojami? Ar jums nori 
si verkti ir visai be pagrindo? Ir ar jums 
darbe nesisekė, pasitaikė vis klaidų? Jeigu 
taip, tai jus apėmė pavasarinis nuovargis. 
Tai visai normalu, kaip ir suodžiai kami
nuose, ilgesnį laiką kūrenus. Būkite pati 
sau kaminkrėčiu ir išvalykite savo kūną 
ir organizmą, kad vėl pasidarytumėte švie 
žesnė, jaunesnė ir našesnė. Joks daktaras 
ir jokia kosmetikė negali jums duoti svar
biausios ir pigiausios priemonės, būtent, 
miego! Svarbu taip pat, kad jūs gerai ir gi
liai išmiegotumėte.

1) Rūkymas, kava ir arbata ilgainiui 
jums atima sveiką miegą.

2) Kinas, garsi muzika, karšti ginčai ir
gi kenkia miegui.

3) Šilta vonia, karštas pienas ar ramu
nėlių arbata ramina ir padeda lengviau už 
migti. '

4) Taip pat padeda greičiau užmigti 
šviežias oras ir gilus kvėpavimas.

5) Stenkitės šalinti iš savo aplinkos švie 
są ir triukšmą.

6) Sakoma, kad miegas prieš vidurnaktį 
yra ypač gilus ir todėl sveikas.

Jeigu gerai miegate ir vis dar jaučiatės 
pavargusi, tai susidomėkite savo virškini- 

' mu. Ištisą mėnesį rytais tad vietoj kavos 
gerkite po puoduką kraują valančios žoli
nės arbatos ir po antrą puoduką dar vaka
re. Gerkite be cukraus. Jūs galite pasi
klausti ir gauti vaistinėj visokių rūšių žo
linės arbatos. Tokia arbata ne tik išvalys 
jūsų kraują, bet padės dingti jūsų .nutuki
mui1.

Neužmirškite vartoti juo daugiau vita
minų. Tikrą gydymą vitaminais galima at
likti, bet pirmiau būtinai reikia atsiklaus
ti savo daktarą.

Žmonės serga ir net miršta nuo to. kad 
jie per daug ir per sunkiai valgo. Vieną 
dieną kas savaitę papasninkaukite. Tą die 
ną valgykite tiktai vaisius, arba tik gerki
te pieną, arba maitinkitės tik bulvėmis. 
Toks pasninko maistas gerai valo žmogaus 
organizmą. «

Kasdieninį pagrindinį maistą turi suda
ryti bent 1 arbatinis šaukštas sviesto, 1 
kiaušinis, pusė svaro mėsos arba žuvies. 3 
plonos riekutės juodos duonos arba tostas, 
šiek tiek žalių daržovių, 1 citrina, arba

greipfruitas, arba 1 pomidoras, 1 stiklas 
pieno ir keletas stiklų mineralinio van
dens.

Eikite kuo dažniau pasivaikščioti gryna 
me ore ir neužleiskite sporto. Atkreipkite 
didesnį dėmesį į savo veido odą, valykite 
ją specialiai kasdien ir 2-3 sykius kas sa
vaitę darykite maskes (kaukes). Kasdien 
šukuokitės plaukus švariu šepečiu ir ne
duokite pavargti savo akims. Neskaitykite 
prie blogos šviesos, nešiokite saulės aki
nius, jeigu saulė stipriai šviečia, ir kartais 
darykite savo akims ramunėlių arbatos 
kompresus.

O kas dar jums reikėtų atlikti pasiruoš
ti tinkamai pavasariui?

Nueiti pas savo daktarą pasitikrinti svei 
katos, nueiti pas dantų gydytoją, padaryti 
manikiūrą ir pedikiūrą, išvėdinti ir sumo
derninti savo drabužius, pasidaryti gal vi
sai naują šukuoseną. Taip pasiruošus 
jums neteks bijoti pavasarinio nuovargio 
ir bus galima džiaugtis pavasariu kartu su 
visa gamta. V.F.

VIRIMAS SU SKĖČIU
Vienas japonas pagamino lengvą skėtį 

kurį galima sudėti ir kurio .stogą* sudaro 
plonos aliuminijaus lentelės. Tą skėtį ati
darius ir pastačius tam tikroje padėtyje 
saulės spinduliai laužiasi pro tas poliruo
tas metalines lenteles, ir juos galima su
koncentruoti tam tikrame taške. Tame taš 
ke susidaro toks karštis, kad ten galima iš 
virti arbatą arba iškepti gabalą mėsos.

Japonijoje toks skėtis jau pardavinėja
mas ir turi didžiausio pasisekimo. Mūsų 
kraštuose toks skėtis vargu bus pritaiko
mas, nes čia 
liuoja.

saulė ne taip karštai spindu-

KRAUJO ANTPLUDIS GALVOJE
kartais nemaloniai muša iJeigu jums 

galvą kraujas, tai yra neblogas naminis re 
ceptas, ką daryti. Paimkite tada kuo grei
čiau šiltą kojų vonią. I tą šiltą vandeni 
įmaišykite vieną valgomąjį šaukštą garsty 
šių?-miltelių. Tai gerai ir greitai padeda 
nuo kraujo antplūdžio galvoje. V.F.

LAURAI MOTERIAI
MOTERS IR VYRO DVASINĖS 

YPATYBĖS
Paėmę tirti vieno vyro ir vienos moters 

smegenis, jokių ypatingų skirtumų nera
sime. Tačiau, tiriant šimtus atvejų, pir
miausia paaiškės, kad moters smegenų svo 
rio vidurkis yra žymiai mažesnis už vyro. 
Jei vyro smegenų svorio vidurkis yra 1450 
g, tai moters bus 1250 g. Šitas mažesnis 
svoris priklauso ne vien nuo bendrojo mo
ters kūno smulkumo. Tai yra pastovi, įgim 
ta savybė, priskirtina prie kitų antrinių ly 
tinių požymių.

Žvelgdami atgal į šimtmečių istorijos la 
pus, nerasime nė vieno moteriško nemir
tingo kūrėjo vardo, nė vieno atradėjo, 
mokslininko, mintytojo, filosofo, dailinin
ko; netgi nė vienos pagarsėjusios akuše
rės, virėjos ar modistės. Moterys puikiai 
sugeba rengtis, bet madas skelbia ir dik
tuoja vyrai, moterys puikiai sugeba virti, 
bet garsiausieji pasaulyje virėjai vis dėlto 
yra vyrai; moterys mėgsta meną ir grožį, 
bet garsiausieji kompozitoriai, tapytojai ir 
rašytojai yra vyrai; o jau apie filosofiją, 
griežtuosius ir pritaikomuosius mokslus 
nėra ko ir bekalbėti.

Bet tuo nė kiek nenorima moterų žemin 
ti. Priešingai, mes jas statome aukščiau, 
negu jos pačios norėtų save pastatyti! Mo
ters genijus yra kitoks negu vyro. Moteris 
yra širdies, jausmo, švelnumo genijus. Vy-

Ten, kur Nemunas banguoja

Jungtinių Amerikos Valstybių 
Valstybės Departamentas 1961 m. 
vasario 6 dieną rašytame laiške 
Lietuvos Nepriklausomybės Talkos 
pirmininkui tarp kitų dalykų pa
reiškia:

„...(akte) neglūdi nei permaina, 
nei mąstymas apie permainą Jung 
tinių Valstybių vyriausybės politi
koje dėl Sovietų Sąjungos privers
tinio Pabaltijo valstybių jsljungl-

ro kūrybingumas yra nukreiptas į tolius, į mo nepripažinimo. Jungtinių Vals 
plačius išorės pasaulio reikalus; moters tybių vyriausybė tebėra Įsitlkinu- 
visos dvasinės jėgos nukreiptos į jaunimą, si. kad Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
i šeimą, į vidaus reikalus. Moteris motina Žmonės turi teisę turėti savo pasi- 
— žindytoja, auklėtoja, globėja stovi daug rinktąsias valdžias ir naudotis 
aukščiau už visa, kas yra žmogiška. Mote valstybine nepriklausomybe“.
ris dengia jausmo, šeimos, šilimos ir žmo
niškumo spragas, kurias palieka vyro gru- _
bus šiurkštumas. Vyras nejučiomis praei- Contemplation Of Change in the po 
na pro smulkmenas, siekdamas aukštesnių Ucy Of the United States Govem- 
tikslų, o tos smulkmenos neaprūpintos, ne ment Of non-recognltlon of the 
sutvarkytos negali Ūkti, dėl to moteris yra forcible incorporation Of the Bal- 
smulkmeniška, ji sutvarko savo rūpestin- fic States by the Soviet Union. The 
gumu ir apdairumu visa tai, ką vyras pa- United States Government re- 
liko. mains convinced that the people

Moteris, kuri būtinai veržiasi į vyrišką ®f Lithuania, Latvia and Estonia 
kūrybos sritį, nebegali sulaukti ten laurų, Ure entitled to governments Of 
nes ji išeina iš savo paskirties ribų ir tuo their own choosing and to enjoy- 
pačiu pažemina save. ment of national independence“.

Moters laurai kilnesni už vyriškos kury Šis pareiškimas, kaip matyt Iš 
bos laimėjimus — pasiaukojantis motiniš- laiško datos, padarytas septynlo- 
kumas, švelnus žmonos rūpestingumas, ma liktąją naujos vyriausybės VadOVa 
lonus draugės jausmingumas; šitie laurai vimo dieną.
spindėte spindi auksinėmis raidėmis įrašy 
ti ne viename istorijos puslapyje — Pene
lopė, Antigona, Grakchų motina Kornelija 
ir šimtas kitų.

Jei žmonės, juo labiau moterys, supras 
savo tikrąją paskirtį ir tikrąją klausimo 
esmę, niekados šiuo klausimu nekils berei- ne, parašė Lietuvon laišką metinės nuo sa- 
kalingų ginčų. vo grįžimo Amerikon sukakties proga. Dės

J. Gutauskas tydamas, kaip jam tenai buvę gera (jis ten
buvo visos ponijos svečias), jis parašė, kad 
.Lietuvoje žmonės gyvena ramiai, jų nervų 
niekas neardo, karo grėsmėmis niekas ne
gąsdina*. Blogiau esą Amerikoj, nes čia gu 
bernatorius Rockefelleris norėjęs suragin
ti visus įsirengti slėptuves nuo atominių 
bombų.

Vadinas, Mizara pripažino, kad niekas iš 
vadinamųjų imperialistų bei kapitalistų ka 
ru negraso. Graso karu, matyt, tik bolševi 
kija, jeigu Amerikoj tenka galvoti, kaip 
nuo to apsisaugoti. O Matulio-Tilvyčio .tai
kos komitetas* visai kitą giesmę gieda (pa 
gal Chruščiovą) ir nuolat gąsdina žmones, 
kad kažkokie kapitalistai ir imperialistai 
tiek tik ir težino, kad galąstų dantis, kaip 
čia karą pradėti. Dabar Lietuvoj kils klau
simas, kas gi geriau žino Amerikos užma
čias: ar Matulis su Tilvyčiu (kurie sako, 
kad Amerika kėsinasi kariauti), ar Mizara, 
kuris Amerikoj gyvena ir sako, kad Lietu
vai niekas karu negraso, o Amerika tik pa
ti užpuolimo bijo. (LNA)

Angliškai: 
„The... implies no change nor

MIZARA GADINA 
.TAIKOS KOMITETO' REIKALUS

R. Mizara. bolševikų apaštalas Brookly-

(Tarybinės spaudos ištraukos, kurios aiškios ir be aiškinimų)
Oi nelaimė, ką aš matau — 
Širdį ver kaip yla: 
Numylėtoj mano vietoj 
Gyvena barzdyla.

A. Vienažindys

nuste-

ŽINDUKŲ PROBLEMA
Pasidžiaukite su manimi, brangūs skai

tytojai, — aš tapau dvynukų tėvu, bet ir 
užjauskite mane, nes užgriuvo bėdos, kai 
padaugėjo šeima.

Prasidėjo nuo to, kad mažyliams prirei
kė... žindukų. Paprastų žindukų, kurių vi
siems mums reikėjo. Tačiau štai Kauno 
vaistinėse darbuotojai nuoširdžiai
bo, kai paprašiau porą žindukų, tų, kurie 
gaminami su žiedeliais. ,Iš karto matyti, 
kad jūs pradedantysis tėvelis. Žindukų 
mes jau seniai neturime*, — atsakė man.

Vaistinėse nebuvo ir vandens termomet
rų, vaikiško muilo, pudros. Nežinau, kiek 
mūsų mieste vaistinių, bet, berods, visas 
apėjau. Ir visur vienas atsakymas: ,Nėra!‘

Pagaliau (o laimė!) vaistinėje Nr. 57 iš
girdau: .Žindukų? Prašau, kad ir dešimt*. 
Tačiau, deja, tai buvo ne su žiedeliais, o 
kitokie — užmaunami ant buteliuko.

Farmacijos sandėlyje man paaiškino, 
kad paraiška žindukams išsiųsta, bet jie 
vis neatsiunčiami. Vaistinėje Nr. 58 pata
rė važiuoti į Vilnių: ,Ten, berods, yra to

kių žindukų. Vaistinėje Nr. 50 žindukų ir
gi neatsirado. Tačiau tuo laiku atėjo vais
tininkas vedėjas ir po ilgų ieškojimų išdi
džiai padavė man išsvajotą žinduką. Vie
ną. O juk aš turiu dvynukus!

Parduotuvėse, kuriose veltui mėginau 
surasti vilnones vaikiškas antklodėles, par 
davėjos sakė: .Veltui negaiškite laiko. Nė
ra antklodėlių...1

Be abejo, ir žindukų, ir termometrų, ir 
kitokių daiktų kažkur sandėliuose pilna. 
Tik žmonės, vadovaujantieji šiems sandė
liams, matyt, pamiršta tuos, kuriems skir
tos visos šios prekės, pamiršta mažuosius 
vartotojus.

N. Pirogovas

DVI DISERTACIJOS APIE MUSŲ 
KRAŠTUS

(E) Kolumbijos universitetas (USA) ruo 
šiasi išleisti disertaciją tema United Sta
tes Policy toward the Baltic States, kuri, 
tiesa apims JAV santykius su Pabaltijo 
valstybėmis tik 1917-22 metų laikotarpyje. 
Disertacijos autorius: Wm. M. David, ben
dradarbiaujant prof. Wm. T.R. Fox.

Tame pačiame Kolumbijos universitete 
Leonas Sabaliūnas rašo disertaciją tema: 
Lithuania. 1939-40 A Society in Crisis. Jau 
anksčiau Sabaliūnas yra parašęs studiją 
Soviet-Baltic Relations 1926-1939 (98 psi.).

Savotiška tvarka viešbučiuose
(E) Viename geriausių viešbučių Kau

ne. Lietuvos viešbučio filiale, dabar esanti 
tvarka, kaip pranešė Vilniaus .Tiesa', 
kad, svečią išleidžiant iš viešbučio, bu
dėtoja ar kiti tarnautojai skuba į nakvynės 
kambarį ir patikrina, ar dar tebėra čiuži
nys ir lovos baltiniai. Tik patikrinus sve
čias išleidžiamas pro duris. Kai viešbučio 
budėtoja buvo paklausta, ar čia jau yre 
atsitikę vagysčių, ji atsakė neigiamai.bet 
girdi, tokia jau tvarka. Dar viena savo
tiška smulkmena: iš minėto pranešimo 
aiškėja, kad viename kambaryje yra trys 
lovos.

3
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Europos Lietuvių Kronika SKANDALAS JONIŠKYJE
AUDRYS JUOZAS BACKIS 

ĮŠVENTINTAS KUNIGU
O. ir St. Bačkių (Stasys Bačkis yra da

bar iš Prancūzijos persikėlęs Amerikon 
Lietuvos Pasiuntinybės Patarėju) sūnus 
Audrys Juozas Bačkis Lietuvių Kolegijoje 
baigė mokslus ir kovo 19 d. atlaikė Kolegi 
jos koplyčioje pirmąsias mišias.

AUKOS VASARIO 16 GIMNAZIJAI
Birminghamo Sk. — 26.7.0, Nottinghamo 

Sk. — 15.0.5, Buckminster — 3.0.0, Preston 
—10.4.0, J. Mataitis — 0.10.0, Wolverhamp 
tono Sk. — 30.0.0, L. Nemekša — 5.0.0.

Viso 90.15. Persiųsta gimnazijai 1960 
metais.

Aukos, kurios gimnazijai persiųstos da
bar: A. Masiūnienės — 1.0.0, Lietuvos Atgi 
mimo Sąjūdis — 14.0.0, Centrinis Sk. — 
6.0.0, P. Sabas — 5.0.0, Flackwell Sk. — 
3.10.0, Preston Sk. — 4.0.0, Leicester Sk.—
7.6.6, Dainavos Sambūris — 7.0.0, p. Vičas 
— 5.0.0, Birminghamo Sk. — 12.0.0, Corby 
Sk. —2.8.6, Mansfield Sk. — 7.10.0, N. Dič- 
petris — 3.0.0, Bolton Sk. — 2.9.0, Leices
ter Sk. — 2.16.0, Kettering Sk. — 6.2.6, Dai 
navos Sambūris — 18.0.0, Rochdale Sk. — 
18.0.0, J. Strumskis — 3.0.0, Derby Sk. —
5.17.6, Bradfordo Vyties Klubas — 13.2.6. 
Įvairios aukos — 6.10.0.

Iš viso 153.12.6.

LONDONAS
SUSITELKIMAS

Lietuvių bažnyčioje rekolekcijas kovo 
23-26 d. veda kun. Valentinas Kamaitis. 
Kovo 23-24 d. pamokslai ir pamaldos bus 8 
vai. vakare, 25 d. 7 vai. vakare, 26 d. 11 
vai. ir 7 vai. vakaro susitelkimo užbaiga. 
Išpažinčių klausoma kasdien. Plačiau pra
eitame nujneryje.

DIDŽIOSIOS SAVAITĖS PAMALDOS
Lietuvių šv. Kazimiero bažnyčioje Did. 

Ketvirtadieni šv. Mišios 8 vai. vakare. 
Did. Penktadienį apeigos 3 vai. po pietų. 
Jų metu galima priimti šv. Komuniją. Did. 
šeštadieni apeigų pradžia 8 vai. vakare. 
Velykų pirmąją dieną Prisikėlimas 8 vai. 
Antros šv. Mišios 11 vai.

MARGUČIŲ BALIUS
Londono Šv. Onos Moterų Draugija ba

landžio 9 d., Atvelykio sekmadieni, ruošia 
MARGUČIŲ BALIŲ

Lietuvių Klubo-Parapijos salėje, 345 A 
Victoria Park Rd., E.9.

Svečiai prašomi atsinešti margučius, nes 
gražiausi bus premijuojami.

Šokiams gros p. Venckaus kapela iš Not 
tlnghamo.

Baliaus pradžia 7.30 vai.

TIKRAS KELIAS
Visi gerai žinome, kad emigracinės ban

gos į užjūrius lietuvišką veiklą šioje salo
je labai ir labai nuskriaudė. Tiesa, kyla 
naujos energingos pajėgos, kurios visu 
įnirtimu imasi paliktojo lietuviško darbo.

Bet ar tie pasiryžėliai, dėdami paskuti
nes jėgas, ilgai ištvers ir ar ne iki minimu
mo sumažės kultūrinė lietuviška veikla? 
Lengvai galime pastebėti, kad jau silpnėja 
gausios ir negausios organizacijos, nyksta 
chorai, šokių grupės ir veik visai išnyko 
vaidybos vienetai.

O vis dėlto negalima pasakyti, kad mes 
Anglijoje jau visiškai tam darbui neturi
me pajėgų. Jų dar liko, tik reikia ieškoti 
naujų kelių joms suburti 'darbui.

Štai buvęs garsus Londono .Vaidila' ir 
Lietuvos Atgimimo Sąjūdis surado vieną 
naujų kelių darbui. Jie, susilpnėję paski
rai, surėmė savo pečius kultūriniam dar
bui. Nuoširdžiai ir sutartinai ’dirbdami, 
jau baigia repetuoti S. Lauciaus 3 veiks
mų dramą .Laisvės Keliais", kurios prem
jera bus tuoj po Velykų Londone. Drama 
yra iš savanorių kovų dėl Lietuvos laisvės, 
giliai jaudinanti ir artima lietuvio širdžiai.

Vaidina V. Šalčiūnas, P. Senkuvienė, A. 
Dėmenis, D. Dulskytė, A. Namajuška, J. 
Baublys, V. Milvydas, J. Černls ir S. Blot- 
nys. Režisorius P. Mašalaitis, pad. V.Zda- 
navičius. Dekoratorius — V. Jokūbaitis, 
baitis.

Reikia tikėtis, kad šį pusės metų savait
galių žmonių darbą visuomenė tinkamai 
įvertins ir savo gausiu atsilankymu pa
rems, kaip ir dabar jį remia paskiri asme
nys savo techniškuoju darbu.

Londono rytietis

DBLS CENTRO ŽINIOS
Kovo 16 d. Lietuvių Namuose įvyko DB

LS ir LNB-vės Valdybų posėdis, kuriame 
buvo svarstyti su DBLS ir LNB-ve susiję 
reikalai.

BENDROVĖS REIKALAI
Didžiausias LNB Valdybos rūpestis yra 

10.000 sv. paskolos atmokėjimas gegužės 
27 d. Šiai paskolai atmokėti yra gautas 
principinis sutikimas užtraukti naują 
5.500 sv. paskolą, ir advokatų pasitarimai 
šia kryptimi jau pradėti. Taip pat gautas 
sutikimas šią paskolą sujungti su Sodybos 
3.300 sv. paskola, ir tokia jungtinė pasko
la būtų garantuota Lietuvių Namų nuosa

vybe, paliekant Sodybą laisvą nuo skolų.
Taigi 10.000 sv. paskolos atmokėjimui 

dar trūksta 4.500 sv. šiai trūkstamai su
mai B-vės Valdyba buvo paskelbusi pa
skolos vajų, kuris baigėsi kovo 15 d. Iki 
tos dienos gauta pasižadėjimų apie 3.000 
sv. sumai. LNB-vės Valdyba tikisi, kad 
dar atsiras tautiečių, galinčių B-vei pasko
lų suteikti, ir prašo prisiųsti pasižadėji
mus trūkstamajai sumai sudaryti.

Kaip jau anksčiau buvo rašyta, B-vės 
Valdyba gautąsias iš visuomenės pasko
las garantuos Sodybos nuosavybe. B-vės 
Valdyba prašo pasižadėjusius paskolas su
teikti įmokėti pinigus gegužės pirmos sa
vaitės bėgyje. Esant tokioms aplinkybėms, 
B-vės Valdyba nutarė kol kas nesvarstyti 
Sodybos pardavimo klausimo ir šį reikalą 
atidėti vėlesniam laikui.

Sodybos likimas priklausys nuo visuo
menės noro ją išlaikyti.
DBLS REIKALAI

Šiomis dienomis gautas pasižadėjimas iš 
Birminghamo skyriaus paskolinti LNB-vei 
25 sv. DBLS Valdyba nutarė pareikšti Bir
minghamo Sk. padėką už šį pagirtiną žygį 
ateinant Lietuvių Namų B-vei į pagalbą. 
Pabrėžtina, kad šis Skyrius yra pirmas ir 
kol kas vienintelis padaręs tokį žygį.

Tradicinis Sekminių lietuvių sąskrydis 
Sodyboje bus ruošiamas ir šiais metais. 
Šis sąskrydis, be abejo, bus vienas įrody
mų, kaip Anglijos lietuviškoji visuomenė 
prisidės prie Sodybos išlaikymo. Sąskry
džio reikalais rūpinsis DBLS Valdybos na
riai J. Lūža ir Z. Juras.

Sekminių išvakarėse norima suruošti lie 
tuviško jaunimo susibūrimą — linksma- 
vakarį.

Patvirtinta nauja Rochdale Skyriaus V- 
ba: pirmininkas V. Budrevičius, sekreto
rius S. Sasnauskas, kasininkas V. Motuzą.

įvertindama Londono lietuvių parapijos 
choro veiklą, DBLS Valdyba nutarė skirti 
chorui parama 15 sv. sumoje.

Šiomis dienomis DBLS Valdyba atsiskai 
tė su Vokietijos Lietuvių Krašto Valdyba 
už gautas Vasario 16 Gimnazijai aukas 
153.12.6 sv. sumoje. Vokietijos Krašto Val
dyba prašo DBLS Valdybą visiems aukoto 
jams pareikšti padėką. Aukotojų sąrašas 
skelbiamas atskirai.

Kovo 15 d. įvyko Pavergtųjų Jungtinių 
Tautų Londono delegatūros posėdis, kuria 
me lietuviams atstovavo du DBLS Valdy
bos nariai.

BRADFORDAS
PRANEŠIMAS

Pamaldas lietuviams evangelikams su 
Šv. Komunija laikysiu Bradforde Vokiečių 
bažnyčioje, 29, Great Horton Rd., kovo 26 
d., 16 vai. Teol. Kand. A. Putcė

HUDDERSFIELDAS
LIETUVIŠKAS POBŪVIS

Huddersfieldas kviečia visų apylinkių 
tautiečius atvykti į balandžio 8 d. ruošia
mąjį lietuvišką pobūvį. Pasirodys Bradfor 
do skautai, veiks baras, puiki muzika. •

Pradžia 6 vai. p.p. St. Patrick Hall, Hud
dersfield. RENGĖJAI

MANCHESTERIS
MIRĖ LIETUVIS

Kovo 5 d. Langley, Middleton, mirė se
nosios išeivijos lietuvis Juozas Sabaliaus
kas apie 70 m. amžiaus. Velionis buvo gi
męs Anglijoje, gyvenęs Lietuvoje, Ameri
koje, Kanadoje. Pirmojo pasaulinio karo 
metu buvęs Egipte anglų kariuomenėje. 
Velionis paliko du sūnus ir dvi dukteris.

MUSŲ RĖMĖJAI
Už kalendorių po 10 šil. prisiuntė K. Pa

žėra, K. Kairys ir Rimonis.
A. Kukanauskas už knygą vietoj 7 šil. at 

siuntė 10 šil.
Apmokėdamas už leidinius, P. Andre- 

jauskas aukojo 9 šil.

Spekuliacija butais ir nemalonios 
pasėkos

(E) Nuošaliai nuo visų butų skyrių Lie
tuvos miestuose ir mieteliuose klesti spėkų 
liacija butais. Už buto perleidimą (pvz., iš
sikeliant į kitą vietovę ar pasistačius sau 
nuosavą namelį) mokamos didžiulės kom
pensacijos-

Daugelis naujų savų namelių savininkai 
nervuojasi, kad įstaigos ateityje gali pra
dėti nuodugniai tikrinti, iš kur gautos lė
šos ir statybinė medžiaga savoms priva
čioms statyboms.

SPECIALUS PRANEŠIMAS
NAUJAS BŪDAS 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.
Įvairūs paaiškinimai ir informacija teikiama nemokamai. 
Mielai pasiunčiame ir pačių klijentų paruoštus siuntinius.

Kiekvieno siuntinio pristatymas garantuotas.
BLOGOS MAŠINOS

(E) Lietuvos žemės ūkio darbuotojai 
skundžiasi, kad kolchozams ir sovchozams 
teikiamos žemės ūkio mašinos esančios la
bai blogos konstrukcijos ir nepaprastai 
greit genda. O sugedusias mašinas vėl sun
ku greit remontuoti, kai nėra atsarginių da 
lių. Daug darbų reikia atlikti rankomis, 
kai nėra mašinų.

Joniškio rajonas visą laiką bolševikų 
valdovų buvo minimas, kaip pavyzdin
giausias ar vienas iš pavyzdingiausių, 
žemės ūkio gamybos rezultatų statistikoje 
tas rajonas dažniausiai būdavo žymimas 
pirmoj vietoj, ir ne kartą tam rajonui 
buvo įteikta pereinamoji vėliava, rajono 
vadovai būdavo apdovanojami piniginė
mis premijomis, o laikraščiai ir radijas 
buvo pilni jų pamokslų, kaip reikia sėk
mingai socialistiškai ūkininkauti. (Joniš
kio apylinkės visada buvo turtingos ge
riausia šiaurinėje Lietuvoje žeme, ir ten 
ūkiai buvo stiprūs).

Staiga paaiškėjo, kad visa tai buvo tik 
burbulas. Vykdomojo komiteto pirminin
kas (tai kaip ir apskrities viršininkas) P. 
Variakojis ir partijos rajono komiteto pir
masis sekretorius Kateiva pasirodė esą 
paprasčiausi pagyrūnai — statistikos klas
totojai... Jų abiejų pavaduotojai, matyt, 
nebeiškentę iš pavydo bežiūrėdami į jų 
viršininkų pertekimą garbe, vienas po kito

NAUJI PERTVARKYMAI
MASKVA VĖL PERTVARKO ŽEMDIRBYSTĖS VALDYMĄ

Kaip tame beždžionės, asilo, ožio ir lo
kio kvartete, Maskvos valdžia po kiekvie
no nederliaus perstatinėj a kėdes ir stalus 
žemdirbystės administracijoje. 1960 metų 
derlius buvo menkokas, ir štai — nutari
mas pertvarkyti žemės ūkio ministeriją.

Maskvos valdžia ir partijos viršūnė, su
jungta viename Chruščiovo asmeny, kaip 
ir paprastai, nutarė tokį pertvarkymą ne 
vien pas save atlikti. Vadinamų .nepri
klausomų ir suvereninių respublikų' taria
mai savarankios vyriausybės maskvinės 
valdžios dekreto trečiuoju punktu irgi yra 
įpareigotos atlikti atatinkamus pertvarky
mus savo žemės ūkio ministerijose. Dekre
to priede yra smulkiai nurodyta ir kaip 
turi būti pertvarkyta. Savarankiai .suve
reninės' respublikos jokių persitvarkymų 
negali daryti, lygiai kaip negali ir nepersi
tvarkyti, jeigu Maskvoje nutarta persitvar 
kyti.

Dabar žemės ūkio ministerijos turės bū 
ti daugiau .žemės ūkio kultūros kėlėjos'. 
Mokslinio žemdirbystės klausimų tyrimo 
įstaigos, žemės ūkio specialistų mokyklos 
(vidurinės ir aukštosios, taigi ir ž. ūkio 
bei veterinarijos akademijos), sėklų gerini 
mas, gyvulių veislės gerinimas ir pavyzdi
niai ūkiai. Kiekviename rajone turės būti 
įsteigti pavyzdiniai ūkiai, pagal kuriuos tu 
rėš lygiuotis visi kiti kolchozai ir sovcho- 
zai. Žemės ūkio ministerijos turės iš kultu

KURIS GERESNIS
TILVYTIS KNISASI PO MIEŽELAIČIO

SOSTU?

E. Mieželaičiui, lietuvių .tarybinių' rašy
tojų pirmininkui, prisidengus sovietinio ra
šytojo titulu ir bevažinėjant po Ameriką, 
Vilniuje įvyko rašytojų partiečių (komu
nistų partijos narių) susirinkimas, kuriame 
Tilvytis, pasakęs Mieželaičiui mandagų 
komplimentą, ėmė jam prikaišioti, kad ,kai 
kurie nepavykę šio poeto eilėraščiai galį da 
ryti ne visai tinkamą poveikį jauniems kū
rėjams bei mūsų skaitytojams'. Kiti partie
čiai gynė Mieželaitį nuo Tilvyčio priekaiš
tų, ir kaltinimus perkėlė neutralesnėn plot
mėn, tai yra, nukreipė juos į ,kai kuriuos' 
poetus, pavardžių neminėdami. Reiškė ne
pasitenkinimą, kad ,įmantrumo vaikyma
sis, minties ir poetinio vaizdo abstraktu
mas atitraukia rašytojus nuo svarbiausių 
klausimų'. Partiečiai reikalavo rašytojų kū
ryboje .aiškios raudonos spalvos' ir įspėji- 
nėjo rašytojus, kad .nepakęstinas joks mig 
lotumas*.

Teko nuo partiečių ir P. Širviui. Jie kal
bėjo, kad ,toks talentingas poetas, kaip P. 
Širvys, daro rimtas, su tarybinio rašytojo 
vardu nesuderinamas klaidas savo elgesy, 

t:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

BALTIC STORES LTD.
(Z. JURAS)

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

nuvažiavo Vilniun ir išdėjo viską, kaip iš 
tikrųjų yra. Sako, Joniškio rajone derlius 
metai po metų visai menkas. Variakojis ir 
Kateiva taip susitvarkė, kad derlius popie
riuj būtų užrašomas didesnis, negu buvo. 
Arba jie supirkinėjo gaminius iš kolchozi- 
ninkų ir įrašinėjo juos, kaip neva kolcho
zuose pagamintus. Gyvulius, pieną, mėsą 
jie pirkinėję net kituose rajonuose ir pas
kui ėmę premijas už .didelę gamybą' Jo
niškio rajone. Trąšas pirkdavę iš tolimų 
fabrikų už kyšius. Kai kurių kolchozų ma
šinas, kitų — bulves pardavę spekuliaci
nėmis kainomis Rygoj, Gomely, Dniepro- 
dzeržinske... Kolchozų agronomai ir zoo
technikai, nekalbant apie pirmininkus, tu
rėję dalyvauti tose kombinacijose, arba 
turėdavę ieškoti darbo kituose rajonuose. 
Buvo išgarsintos Joniškio rajono kolchozų 
labai didelės pajamos, bet nutylėtos jų 
dar didesnės skolos.

Partijos CK nusiuntė iš Vilniaus Joniš- 

ros ministerijų perimti ir žemdirbystės lite 
ratūros leidyklas.

Iš žemės ūkio ministerijų atimamas že
mės ūkio apyskaitų ir statistikos vedimas, 
o taip pat ir gamybos analizavimas bei pla 
navimas. Apyskaitos ir statistika perkelia 
ma į statistikos valdybas, o analizė ir pla
navimas į valstybinio plano komitetus. Šie 
visi reikalai bus koncentruojami statisti
kos valdybų ir plano komitetų viršūnėse, 
Maskvoje.

Be to. įkuriama visai nauja labai sudė
tinga įstaiga, sudėtingesnė už ministeriją, 
turėsianti savo padalinius respublikose, 
srityse ir rajonuose ir sieksianti kiekvieną 
ūkį. Toji įstaiga nebus vadinama nei minis 
terija, nei komitetu, o .susivienijimu', ku
rio tikrinis vardas bus .Visasąjunginė že
mės ūkio technika'. Tas bolševikinės kal
bos stiliaus perlas reiškia, kad tai bus įstai 
ga, kuri tieks kolchozams ir sovchozams 
(tai yra, jiems pardavinės) žemės ūkio ma 
šinas, jų atsargines dalis bei kitas techni
kines priemones ir organizuos tų priemo
nių taisymą bei naudojimą. Be to, ta pati 
įstaiga (.susivienijimas') pardavinės ir mi 
neralines trąšas. Ligi šiol tie reikalai bu
vo tvarkomi per žemės ūkio ministerijas, 
kurios tą uždavinį atlikdavusios nepatenki 
namai. Partija tikina, kad nauja, dar biu- 
rokratiškiau sutvarkyta įstaiga geriau ir 
lanksčiau aprūpinsianti ūkius priemonė
mis. (LNA) 

neveiklus savo kūryboje'. P. Širvį į pakly-
dėlius Tilvytis jau buvo (skaitęs netrukus
po Vengrijos revoliucijos- Tada Širvys bu
vo Maskvoj, ir Tilvytis stebėjosi, kodėl net 
Maskva pasidarė tokia vieta, kur nuvykę 
jauni rašytojai, kaip P. Širvys, .ištvirksta*.

Partiečių rašytojų grupė išsirinko naują 
savo vadovybę. V. Reimerio, gal už silpno
ką rašytojų priežiūrą, nebeišrinko. Šimta- 
nuošimtinio politvadovo vietą dabar už
ėmė M. Sluckis. Lyg tyčia, ir jis tuojau po 
to pateko į Ameriką atvykusion ekskursi
jom nors jo keliai ir nebus tie patys, kaip 
Mieželaičio. Sluckio pavaduotojai partie
čių grupės vadovybėje bus K. Ambrasas ir 
J. Chlivickas, be to vadovybėje dar bus J. 
Baltušis ir VI. Mozūriūnas. (LNA)

,,Miškininkų miestelis“
(E) Ties .Kauno jūra' statomas ,miškinio 

kų miestelis': trijų aukštų centriniai rū
mai ir daug pagelbinių pastatų bei gyvena 
mųjų namų. Čia įsikurs Dubravos miško ty 
rimo stotis ir vėliau iš Vilniaus atsikels Lie 
tuvos miškų ūkio mokslinio tyrimo institu
tas. 

kin sekretorių Barauską. Tas įsitikino, 
kad visa, ką Joniškio viršininkų padėjėjai 
sakė, tiesa. Bet didžiausias nemalonumas 
buvo tas, kad Variakojis buvo ne šiaip 
sau .ispolkomo“ pirmininkas, bet respub
likinio (vilniškio) partijos CK narys. Ka
teiva irgi jau pasižymėjęs partietis.

Rezultatas buvo tik toks, kad Variako- 
jui buvo pasiūlyta atsistatydinti iš .ispolko 
mo' pirmininko pareigų. CK narį (ir dar 
.verchsovieto deputatą,) griežčiau bausti 
esą nepatogu. Kateivai išėjo dar geriau. 
Rajono komunistų konferencijon atvyko 
pats Šumauskas (Kateivos globėjas), pa
kritikavo padėtį rajone, bet pirmuoju 
sekretorium išrinkti pasiūlė vėl Kateivą. 
O kai siūlo toks aukštas ponas, kaip Šu
mauskas, kas gi Jonišky nepaklausys: 
išrinko!

Atsirado tačiau nenuorama, kurs visą tą 
istoriją aprašė Maskvos .Pravdoj', o vilniš 
kė ,Pravda' (tai yra .Tiesa') skubiai, ryto
jaus dieną, išsivertė lietuviškai ir persi
spausdino. Joniškiečiai dabar nekantriai 
laukia, kas toliau atsitiks.

Pereinamoji raudona vėliava už 1960 
metų paskutini ketvirtį atiteko Pasvalio 
rajonui, kur gražią statistiką pateikia 
gana įžymus .raikomo' sekretorius Bagas.- 
lauskas. Bet po Joniškio skandalo pasva
liečiai bailiai dairosi, ar ir su jų statisti
komis neatsitiks ko nors panašaus, kaip 
Jonišky.

* (LNA)

PUIKI DOVANA
BET KURIA PROGA!

Neseniai pagamintą lietuviškai 
įdainuotą

11 ŠOKIŲ MUZIKOS 
HI-FI PLOKŠTELĘ 

galite gauti pas 
„Dainorą“ and Co. Ltd.

49, Thornton Ave., London, W.4.
Tel. CHIswick 2107.

Plokštelę išleido ABC Records P. 
Jurgaitis, 7403 South Western Ave, 
Chicago 36, Illinois, USA.

VELYKOMS NAUJOS KNYGOS!
Vijeikis — Mano tėvynė Lietuva — Al

bumas — 51 šil.
Alė Rūta — Motinos rankos — premi

juotas romanas — 39.4 šil.
J. Gliaudą — šikšnosparnių sostas — 

premijuotas romanas — 18.6 šil.
Pik. Urbonas — Žalgirio mūšis — 22 šil.
R. Spalis — Alma mater — apysaka, 434 

psl. — 36.8 šil.
Vacį. Biržiška — Praeities pabiros — 

iliustruota — 46.6 šil.
J. Eretas — Stasys Šalkauskis—29.4 šil.
Valgių gaminimas —iliustruota, 560 psl., 

didelio formato — 54 šil, 
VAIKAMS:

V. Tamulaitis — Svirplio muzikanto ke
lionė — 1 dalis — 18.6 šil.; 2 dalis — 22 š. 
Abi dalys iliustruotos.

J. Narūnė — Jaunieji daigeliai — eilė
raščiai vaikams. Iliustruota — 10 šil. 
PLOKŠTELĖS:

Ilgo grojimo .Rožės ir tylūs vakarai' — 
lengva muzika šokiams — 40 šil. Persiunti 
mas — 1.9.

Ilgo grojimo .Vakaruškininkės dainuoja' 
— pirmoje pusėje liaudies dainos, antroje 
velykinės ir kalėdinės giesmės — 53 šil.

DAINORA LTD.,
49, Thornton Ave., London, W.4.
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