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Studentų (jungimo į gamybinį 
darbą nesklandumai

(E) švietimo, aukštųjų mokyklų ir
ATSIMINKIM 1941 BIRŽELIO 23!

(E) Žiniomos iš Brazilijos, tos šalies pre
zidentas Janio Quadros vis dėlto ryžosi 
Pabaltijo valstybių atstovų kredencialus 
panaikinti. Atitinkamas raštas įteiktas 
Lietuvos pasiuntiniui Brazilijoje Dr. Fr. 
Meieriui.Tokiu būdu pasiuntinybės veikla 
sustabdoma. Ar ir kokia forma pabaltiečiai 
ir toliau galės turėti savo nors ir neoficia
lias atstovybes, dar turės paaiškėti. Čia 
verta priminti, kad Lietuvos pasiuntinio 
Dr. Fr. Meierio kredencialai savo laiku bu
vo pasirašyti Lietuvos valstybės vardu 
min. St. Lozoraičio. Latviai turėjo savo 
atstovu Brazilijoje diplomatų Charge d‘ 
Affaires titulu, kuris tačiau negyveno 
Brazilijoje, o Argentinoje. Estija Brazilijo
je pasiuntinio visai neturėjo.

Žinią apie pabaltiečių atstovybių užda
rymą pranešė ir kai kurios tarptautinės 
žinių agentūros. Kai kurie Amerikos lietu
vių laikraščiai jau spėjo prie tos žinios 
pridėti ir savo komentarą. Čikagos .Naujie
nos“, pvz., kovo 16 d, pastebi: ,Šiaip ar

taip, nieko tragiško neatsitiko ir lietu
viams nėra prasmės jaudintis — ypač kai 
tie dalykai dedasi Lotynų Amerikoje, kur 
vieną dieną pučia tokie vėjai, kitą dieną 
kitokie“.

Sao Paulo mieste jau nuo seno veikia 
Lietuvos konsulatas (su konsulu A. Poli- 
šaičiu priešakyje). Koks dabar bus jo liki
mas, dar nepranešta. Čikagos .Drauge“ pas
tebima: .Uždarant pasiuntinybę, nebus ap
lenktas ir konsulatas. Kas tada gins lietu
vių reikalus Brazilijoje? Lietuviai bus 
skriaudžiami ir turės daug vargo. Reikia 
daryti visa, kad nors konsulatas išliktų. 
Ir daryti tai tuojau“.

Vis dėlto skaudu,kad prezidentas Quad
ros, kuris dar šiomis dienomis pareiškė, 
kad stovis laisvųjų Vakarų pusėje, imasi 
tokio nedraugiško žygio prieš pavergtąsias 
Pabaltijo tautas. Juo labiau jo žygis nesup
rantamas, kada Quadros į prezidentus iš
kilo daugumoje krikščionių demokratų 
balsais...

PABALTIJO VALSTYBIŲ KLAUSIMAS NEGALI BŪTI VISAM LAIKUI 
ATIDEDAMAS

(E) Kai Pavergtųjų Tautų Seimo dele
gacija ( su V. Sidzikausku priešakyje) ne
seniai ilgokai kalbėjosi su Jungt. Ameri
kos Valstybių vyr. delegatu Jungtinėse 
Tautose, Ad. Stevenson, šitas teisinosi, 
kad pavergtosioms tautoms rūpimus klau
simus (Vengrijos, Tibeto) vargu ar būsią 
galima plenume svarstyti dėl to, kad vi
sos JT pavasarinės sesijos darbotvarkę 
stengiamasi susiaurinti, apsiribojant .stam
biaisiais“ klausimais: Kongo, nusiginklavi
mas, atominių bandymų sustabdymas ir 
pan. Stevenson tiesiai pasakė, kad jis sten
giasi iš JT debatų išjungti visus .šaltojo 
karo' klausimus. Kai jam buvo priminta, 
kad Jungt. Amerikos Valstybių pagrindi
nės politinės gairės neturėtų leisti šitaip 
susidoroti su .šaltuoju karu“, Stevenson su-

delegacija vėl pasidarė nesukalbama, o 
Chruščiovas esąs Sibire pareiškęs, kad jis 
iš viso atominių ginklų sandėrius nori 
įjungti į bendrą visuotinio nusiginklavimo 
sutartį.

Panašiai ir nelabuoju Kongo klausimu, 
kuris nuodija pasaulio politiką jau nuo pe
reitos vasaros. Maskva ir toliau reikalauja 
Jungtinių Tautų pajėgų išsikraustymo iš 
Kongo (kad patys sovietai galėtų per .už
pakalines duris* įsiveržti), reikalauja JT 
gen. sekretoriaus Hammarskjoeld pašalini
mo, JT vadovybės reformos (tikriau sa
kant JT paraližavimo) ir pan. Juo daugiau 
Vakarai linkę nusileisti, juo Maskva drą
sesnė pasidaro.

Pabaltiečiai ir kitų pavergtųjų tautų 
žmonės sovietus geriau pažįsta, negu eilė

mokslo įstaigų bendras prezidiumas Vil
niuje apsvarstė Vilniaus universiteto ir 
Kauno Politechnikos instituto pirmųjų kur 
sų studentų mokymosi ir darbo sąlygas. Pa 
aiškėjo, kad kai kurios įmonės nesudaro 
studentams reikiamų sąlygų ir nevykdo vai 
džios nutarimų apie studentų įdarbinimą. 
Esą atsitikimų, kad studentai dirba darbą, 
nesusijusį su jų profesija ir studijuojamu 
dalyku. Pvz., Kauno Politechnikos institu
to studentai buvę priskirti prie įvairių pa
galbinių darbų. Kai kuriose gamyklose ne
silaikoma darbo apsaugos, saugumo techni 
kos ir gamybinės sanitarijos taisyklių. Stu 
dentams, neturintiems 18 metų, neskiria
ma sutrumpinta darbo diena, o verčiama 
dirbti visą dieną. Ne visose įmonėse stu
dentams duodami specialūs darbo drabu
žiai, avalynė ir apsaugos priemonės. Stu
dentais nesirūpina ne tik įmonės vadovy
bės, bet ir visuomeninės įmonių organizaci 
jos. Ne visi ir dėstytojai rūpinasi savo stu
dentų, dirbančių įmonėse, likimu.

Kolchozų ir sovchozų brigadoms 
uždedama daugiau darbo

(E) Iki šiol laukininkystės brigados dirb 
davo tik laukų darbus, gyvulininkystės bri 
gados rūpindavosi gyvuliais ir pan. Dėt so 
vietinio planavimo nesklandumo atsitikda
vo, kad viena brigada turi daug darbo, o ki 
ta visai neturi arba mažai. Tad pastaruoju 
metu einama prie to, kad atskiros brigados 
nesiribotų vien tik savo darbais, o padėtų 
ir kitų žemės ūkio šakų brigadoms. Tokia 
nauja tvarka jau -esanti įvesta daugiau 
kaip 300 kolchozų. Čia reikia pastebėti, 
kad normaliame žemės ūkyje savaime vie
nos ūkio šakos darbininkai padėdavo ki
tiems, kai buvo reikalinga, ir nereikėjo spe 
cialių patvarkymų ir .reformų“. Dabar gy
venimas vertė sovietinius planuotojus grįž 
ti prie senojo būdo: vieni kitiems prireikus 
turi padėti. Bet be biurokratijos sovietinė 
santvarka negali apsieiti: prie reformuotų-

Šiemet birželio 23 sueina dvidešimt me
tų nuo lietuvių tautos sukilimo, kuris 
pašalino sovietinę okupaciją, paskelbė ne
priklausomos Lietuvos laikinąją vyriausy
bę, perėmė krašto administraciją anks
čiau, nei karo eigoje pasirodė pirmieji vo
kiečių kariai.

Sukilimas buvo pirmas lietuvių gink
luotas rezistencijos išsiveržimas. Nuo tada 
lietuvių tauta nesiliovė priešinusls okupa
cijoms. Keitėsi okupantai, keitėsi pasi
priešinimo žmonės ir organizacijos, keitėsi 
pasipriešinimo formos ir metodai, keitėsi 
net pozicijos, kuriose pasipriešinimas aš
triausiai reiškėsi ar tebesireiškia. Nepaki
tusi betgi liko dvasia, iš kurios tekėjo pa
sipriešinimo veiksmai^; dvasia, kuri reiškė 
ir tebereiškia pasiryžimą gyventi ir kurti 
lietuviškai, kuri reiškė ir tebereiškia pasi
ryžimą gintis nuo smurtu primetamo sve
timo gyvenimo turinio ir stiliaus.

Sukilimo negali nutylėti nė okupantas. 
Sukilimo sukaktis pakurstė okupanto pas
tangas juodinti sukilimą, apkloti jį melais. 
Sukilimo sukaktis erzina okupacijos agen
tus, nes pats sukilimo faktas nepaneigia
mai liudija, kad:

Sukilimas išreiškė visuotinį lietuvių 
tautos troškimą nusikratyti svetima oku
pacija; demaskavo ir sovietinį melą, kad 
lietuvių tauta buvo savanoriškai prašiusis 
priimama į Sovietų Sąjungos vergiją.

Pasiryžimas sukilti už nepriklausomy
bės atstatymą buvo be kompromisų. Jo 
nepalaužė ir nacinės Vokietijos įspėjimai, 
paskum grasinimai ir represijos. Tai su
griovė ir sovietinį mitą, kad sukilimą ren
gę .hitlerininkai“.

Sukilimui vadovavusios organizacijos, 
kaip ankstesnės ir vėlesnės sovietinės de
portacijos, patvirtino, jog nacinė Vokietija 
ir jos sąjungininkas Sovietai ėjo tuo pačiu 
keliu — kalėjimais, deportacijomis; žudy
mais gniaužė lietuvių laisvės siekimą.

Nors Sovietų Sąjunga dirbtiniais teismais 
Lietuvoje dabar stengiasi pridengti savus 
nusikaltimus nuo pasaulio akių, tačiau šim 
tų tūkstančių deportavimas, dešimčių tūks 
tančių nužudymas, išniekinimas aikštėse 
tų, kurie nenusilenkė smurtui; tebevykdo
mas sąžinės, minties, kūrybos, tikėjimo ir 
jo skelbėjų prievartavimas; agentų prista
tymas ganytojais ir kitos klastos — virsta 
didžiu šauksmu, kad sovietinis nusikalti
mas susilauktų taip pat naujo Niurnbergo.

Atsiminkime 1941 birželio 23! — tokio 
skatinimo balsai mus pasiekė iš Europos ir 
Amerikos bičiulių bei kitų lietuvių. Mano
me, būtų prasminga ir tikslinga anuos in
dividualinius balsus paversti bendru ko
lektyviniu balsu, kuris nubanguotų per vi
są laisvų lietuvių bendruomenę. Imamės 
tad iniciatyvos kviesti asmenis ir kolekty 
vus, kad sau prieinamu būdu 1941 birželio 
sukilimo idėją padarytų gyvą savoj aplin
koj.

Spaudos pasisakymai, specialūs minėji
mai ar trumpas sukilimo prisiminimas tin 
karnų žodžiu mokykloje, organizacijos susi 
rinkime, studijų savaitėje gali virsti tarp 
mūsų nauja minties šviesa ir panaujinta 
valios stiprybe kovoje už laisvę Lietuvoje.

Tegul sukilimo atminimas išsaugoja pa
sipriešinimo idėją šviesią ir laisvą nuo 
oportunistinių kolaboravimo pagundų.

Tegul pažadina mūsų intesyvų dėmesį 
Lietuvos žmonių gyvenimui ir kūrybai 
kaip tos pačios nepriklausomos dvasios 
prasiveržimui.

Tegul sukelia pagarbą pasipriešinimo ei 
goję žuvusiems — pagarbą tiek visuotinę, 
kiek visuotinis buvo entuziazmas, kai 1941 
birželio 23 rytą išgirdo prabilus Kauno ra
diją Nepriklausomos Lietuvos vardu ir se
niai pasiilgtus, nes draudžiamus, žodžius:

.Lietuva, Tėvyne mūsų“...

Lietuvių Fronto Bičiulių Taryba

sigriebė ir aiškinosi, kad pagrindines jo 
n-audojamos taktikos gaires Jungtinėse 
Tautose nustatęs ne jis, bet Vašingtonas: 
Valstybės departamentas ir, žinoma, pats 
prezidentas Kennedy.

Amerikos vyriausybės laikysena Pabal
tijo tautų atžvilgiu yra pakankamai aiški. 
Bet JAV atskiru pareigūnų, pvz., Stevenso- 
no, laikysena Jungtinėse Tautose ne visa
da yra aiški. Kartais gaunasi įspūdis, kad 
.stambiųjų problemų“ sąskaiton norima 
bent laikinai apeiti gyvybinius pavergtųjų 
tautų interesus.

Tuo tarpu paaiškėjo, kad Vakarų nuo
laidos Maskvai šiąją toli gražu nepalenkia 
iš savo pusės nuolaidų daryti. Priešingai, 
štai Ženevoje kovo 21d. buvo vėl atnau
jinama konferencija atominiams bandy
mams sustabdyti. Čia derimasi be vaisių 
jau trečius metus. Kai tik Vakarai paskel
bė (paties Kennedy lūpomis), kad jie yra 
suinteresuoti tas derybas greičiau užbaigti, 
net jei reiktų daryti nuolaidų — sovietinė

PERTVARKO
.Rekvizicijų“ Lietuvoje dabar, žinoma, 

.nėra“. Tokie dalykai buvo tik vokiečių 
okupacijos laikais. Dabar tas pats dalykas 
vadinamas kitaip, būtent, .valstybinis že
mės ūkio produktų supirkimas“... .

Pirmiau buvo dviejų rūšių valstybinis 
Supirkimas. Buvo privaloma norma, kurią 
būtinai reikėjo .parduoti valstybei“, tiesa, 
už atlyginimą, bet už keliskart mažesnį, 
negu .laisvoj“ rinkoj, ir buvo .laisvas vals
tybinis supirkimas“, tai yra, supirkinėji
mas aukštesnėmis kainomis, kurias buvo 
galima gauti tik tiems, kurie jau yra .par
davę“ privalomąją normą. Tos .laisvosios“ 
kainos vis tiek buvo žemesnės, negu rin
koj, bet valstybei parduoti buvo nerizikin- 
ga (rinkoj pardavinėjančius kartais grieb
davo, kaip spekuliantus), be to, valstybei 
parduodantieji gaudavo privilegijų žem
dirbystės reikmenims pirkti.

Pastaraisiais metais privalomasis par
davimas valstybei jau buvo beveik panai
kintas. Buvo manoma; kad bus geresni 
rezultatai supirkinėjant žemės ūkio gami
nius (iš kolchozų ir iš privačių gamintojų 
— sklypininkų) tik .laisvuoju“ būdu. Iš 
pradžių taip ir buvo, bet 1960 — tieji me
tai nugąsdino. Sumažėjo derlius, negavo ir 
valdžia produktų (kariuomenei ir miestie
čiams maitinti) tiek, kiek reikėjo. .Statis
tika* dabar 1960-tųjų metų supirkimo re
zultatų nelygina su 1959-jų rezultatais, o 
lygina su... 1953-jų metų supirkimo kie
kiais, kurie buvo daug mažesni ir todėl ga
lima kalbėti, kad, pavyzdžiui, grūdų 1960 
m. supirkta pusantro karto daugiau... 
Taip slepiamas 1960 metų supirkimų suma 
žėjimas.

Vakarų politikų, kurie vis mano, kad nuo
laidomis galima Maskvą suvilioti prie 
tikros koegzistencijos. Vakarų vengimas 
Pabaltijo ir kitų pavergtųjų tautų proble
mą ir sovietinį kolonializmą iškelti Jung
tinių Tautų plotmėje darosi nesupranta
mesnis ypač tuomet, kai Afrikos neišsivys- 
čiusioms tautoms taip lengvai suteikiama 
nepriklausomybė ir daromi milijardiniai 
planai tas tautas bent kiek pastūmėti į pa
žangą ir civilizaciją. Nejaugi Pabaltijo ir 
kitos Vidurio bei Rytų Europos tautos turi 
būti pasmerktos sovietiniame kolonializme 
likti iki nežinomybės?

Pabaltiečių veikime ir kovoje gali pa
sitaikyti nemalonių atsitikimų, kaip panai
kinimas laisvųjų diplomatų kredencialų 
Vatikane ir Brazilijoje, gali Sovietų Sąjun
ga savo dabartinę antipabaltiečių kampa
niją dar labiau sustiprinti, lietuviai (lat
viai ir estai) nesiliaus savo siekę — laisvės 
ir nepriklausomybės savo tėvynės kraš
tams.

REKVIZICIJAS
Nugąsdinta sumažėjimo, Maskvos val

džia nutarė ne tik žemdirbystės adminis
tracijoje .perstatyti kėdes ir stalus“, bet 
nutarė perorganizuoti ir tą valst. žemės 
ūkio gaminių supirkinėjimą, kuris iš es
mės žmonių tebelaikomas dar nuo pirmojo 
karo laikų užsilikusią rekvizicijų sistema. 
Reorganizuotas supirkinėjimas vėl bus dar 
panašesnis į rekvizicijas, negu buvo pas
taraisiais metais.

Tiesa, valdžia dabar .nenustatys“, kiek 
katras kolchozas turi privalomai parduoti 
savo gaminių valstybei nustatytomis kai
nomis. Vietoj to ji dabar sudarinės sutar
tis su kolchozais ir sovchozais. Kiekvie
niems keliems kolchozams bei sovchozams 
(nuo 3 iki 7) bus paskirtas inspektorius, 
kurio pareiga bus žiūrėti, kiek iš tų kol
chozų galima .išsiderėti“. Jis siūlys sutar
ties projektus, tai yra, siūlys valstybei 
parduotinų gaminių kiekį. Kolchozo val
dyba arba sovchozo direktorius, žinoma, 
,nei nepagalvos“ ginčytis ir prašytis, kad 
sutartin būtų įrašyta mažiau. Norėdami 
gerai rekomenduotis, jie greičiau gali pasi
siūlyti dar pasitempti ir pagaminti dau
giau. Bet paskui inspektorius visą laiką 
tikrins, kaip sutartis vykdoma, ir jau ne
bebus galima išsisukti taip, kaip ligi šiol, 
kai jau pasidarę įprasta pavasarį iškilmin
gai pasižadėti kiek į galvą ateina, o paskui 
viską palikti taip, kaip išeis. Dabar ins
pektorius jau ,mins ant kulnų“ ir jis turės 
gana dideles teises paspausti, kad kas su
tarta būtų vykdoma. Toks dabar bus bū
das vykdyti rekvizicijas .nieko nereikalau
jant“, o tik .pagal sutartis“, (LNA)

jų jungtinių brigadų yra paskirti — apy
skaitai ink ai.

Į~ SejptįįnioS^
TARPININKAS LAOS REIKALU

Prez. Kennedy paprašė Indijos Nehru bū 
ti tarpininku Laose tvarkant taikos reika
lus.

Nehru užgyrė britų pasiūlymus sustabdy 
ti karą Laose ir prez. Kennedy įspėjimą ta 
pačia prasme.

EISENHOWERIS UŽ KENNEDY
Pirmajame savo pasisakyme užsienio po 

litikos klausimu po to, kai baigė preziden
tauti, gen. Eisenhoweris parėmė prez. Ken
nedy politiką Laoso reikalu. Prezidento 
griežtas įspėjimas buvęs teisingas, nes 
Amerikos nevalia stumdyti.

BOLŠEVIKINĖS VIRŠŪNĖS
Grįžęs į Maskvą, Chruščiovas šaukia 

Varšuvos karinę sutartį pasirašiusių bolše
vikinių kraštų viršūnių konferenciją (Sov. 
Sąjungos, Lenkijos, Čekoslovakijos, Bulga
rijos, Vengrijos, Rumunijos ir Rytų Vokie
tijos). Svarbiausias klausimas — taikos su 
tartis su Vokietija.

PANAIKINTA CENZŪRA
Sov. Sąjunga panaikino cenzūrą užsie

nių laikraščių korespondentų straipsniams 
ir reportažams.

Dabar savo straipsnius turės cenzūruotis 
patys laikraštininkai, nes už tai, kas jų 
straipsniuose nepatiks, jie galės būti bau
džiami ar ištremiami.

DIDINA KARINES PAJĖGAS
Prez. Kennedy administracija pristatė 

kongresui karinę sąmatą, iš kurios matyti, 
kad Amerikos karinės pajėgos didinamos 
(pirmą kartą po Korėjos karo).

145 ŽUVO KIJEVE
Dabar skelbiama, kad kovo 13 d. vanduo 

pralaužė užtvanką ir buvo purvu ir vande
niu užlieti Kijevo priemiesčiai. Žuvo 145, 
sužeista 143, nuostolių pridaryta už 3.700. 
000 rublių.

Komisija pakaltino prie užtvankos dirbu 
sius inžinierius.

ETIOPIJOS SUKILĖLIAI BAUDŽIAMI
Etiopijos sukilimo prieš karalių vadas 

gen. Neway nuteistas pakarti.
Du kiti karininkai nuteisti vienas 10 m., 

kitas 15 m. kalėjimo.

PIETŲ AMERIKA DĖL PARAMOS
Su prez. Kennedy planu remti Lotynų 

Amerikos kraštus buvo supažindintos tų

DIENOS "Į
kraštų vyriausybės.

Dabar jau Lotynų Amerikos kraštų spau 
da entuziastiškai rašo apie tą planą, o vy
riausybių galvos reiškia savo pasitenkini
mą Vašingtonui.

BELGIJOS RINKIMAI
Belgijos rinkimai nedavė jokių ryškes

nių pasikeitimų, ir tikimasi, kad naujai vy 
riausybei vėl nelengva bus valdyti.

TANGANAIKA BUS NEPRIKLAUSOMA
Jau 40 metų Britų žinioje esanti Tanga- 

naika nuo gegužės 1 d. gauna savivaldą, o 
gruodžio 28 d. visišką nepriklausomybę.

Ji turi apie 9 mil. gyventojų, ir pirmuoju 
jos ministeriu pirmininku bus Julius Nye- 
rere.

INDIJOS MILIJONAI
Pagal oficialius duomenis Indija turi da 

bar 438 milijonus gyventojų.
Per 10 metų padidėjo 21.5 procentai 

(1941-51 dešimtmečiu buvo padidėję 13.34 
proc.).

PASAULY
— Specialiu įstatymu buvusiam prez. 

Eisenhoweriui grąžinta teisė nešioti gene
rolo uniforma su penkiomis žvaigždėmis 
antpečiuose.

— Roma atšventė 100 metų sukaktį, 
kaip Italijos sostinė.

— Portugalų demonstrantai apmėtė ak
menimis amerikiečių ambasadą už Ameri
kos laikyseną svarstant J. Tautose Angolos 
klausimą.

— Teroristai nužudė Evian (Prancūzi
joje) burmistrą, kam sutiko leisti savo 
mieste vykdyti derybas tarp prancūzų ir ai 
žyriečių atstovų.

— Australas Bradley, nužudęs pavogtą
jį ir reikalautąjį išsipirkti vaiką, nuteistas 
kalėjimu iki gyvos galvos.

— Amerikoje gimė ketvertukas.
— J. Tautų moters padėčiai svarstyti ko 

misija priėjo išvados, kad moterys gali iš
tekėti tik sulaukusios 15 metų amžiaus.

— Afrikietis, užėjęs į Johannesburgo 
baltųjų restoraną, nubaustas sumokėti 30 
svarų (arba atsėdėti 60 parų).

— Dr. Richter įkūrė Vokietijos idealistų 
partiją.

SOVIETAI ATSISAKĖ BALSUOTI UŽ ŽM 
OGAUS TEISIŲ NUOSTATUS

(E) Jungtinių Tautų Žmogaus teisių ko
misija neseniai turėjo ilgą eilę posėdžių, 
kuriuose dalyvavo jau ir naujai paskirtoji 
JAV delegacijos narė EI. Roosveltienė 
(buv. prezidento našlė). Komisijos pirmi
ninkas dabar yra indas Iha.

Komisija keliuose posėdžiuose plačiai 
svarstė priemones prieš rasinę, tautinę ir 
religinę diskriminaciją. Priimta rezoliuci
ja, kurioj vyriausybės įsakmiai raginamos 
išleisti tokius įstatymus ir patvarkymus, 
kad įvairios mažumos nebūtų skriaudžia
mos. Jei kuriame krašte dabar yra įstaty
mų, priešingų tiems dėsniams, parlamentai 
turėtų tuos įstatymus ryžtingai pakeisti.

Žmogaus teisių komisija priėmė pasiūly
mą vienus kuriuos metus paskelbti .tole
rancijos metais“, o vėliau kasmet skelbti 
.tolerancijos dieną“.

Žmogaus teisių komisija vis atsiduria 
keblioje padėtyje, kai svarstomi pasiūly
mai, nukreipti prieš diktatūrinę sauvalę, 
prieš žmogaus teisių siaurinimą atskiram 
žmogui ir ištisoms gyventojų grupėms. 
Nemalonioje padėtyje sovietų delegacija 
atsidūrė ir šį kartą, kai buvo svarstoma 
Danijos, Indijos ir Panamos bendrai įnešta 
rezoliucija, pagal kurią niekas negali būti 
savavališkai areštuojamas, kalinamas ar
ba tremiamas. Dėl rezoliucijos kilo karštos 
diskusijos. Kai buvo balsuojama, už tokią 
rezoliuciją pasisakė 15 delegatų, prieš ne
bedrįso nė sovietų delegatas balsuoti, tad 
nuo balsavimo susilaikė. Jo pavyzdį pase
kė ir Ukrainos bei Lenkijos delegatai. Taip 
rezoliucija ir buvo bemaž vienbalsiai pri
imta. (Kyla klausimas, ar ji bus tikrai Vi
sur vykdoma. Vargu. Sovietinis blokas pa
neigs ir šiuos nuostatus, kaip yra iki šiol 
paneigęs kitus žmogaus teisių deklaracijos 
reikalavimus).

Masinis specialistų bėgimas iš 
Kazachstano — Ką Chruščiovas 
pasakė „baltojo grabo mieste“

(E) Sovietų Sąjungos šefas Chruščiovas, 
važinėdamas po Sibirą, svarbią kalbą pa
sakė Kazachstano mieste Akmolinske, esan 
čiame pačiame plėšininės zonos centre. Kai 
jam pranešė, kad Akmolinskas pagal vieti
nę tarmę reiškiąs .baltasis grabas“, Chruš
čiovas pasiūlė pareigūnams tuč tuojau pa
galvoti apie naują vardą miestui.

Įdomesni buvo jo pasisakymai ūkio val
dymo klausimais. Jo duomenimis, per tris 
metus Akmolinsko rajone iš 120 sovchozų 
direktorių buvo pakeista 88. Dar didesnės 
permainos žemės ūkio specialistų atžvil
giu. Iš 24.000 specialistų, kurie trejų metų 
laikotarpyje buvo iš kitų respublikų nusiųs 
ti į Akmolinsko rajoną, ne mažiau kaip 14, 
000 iš Kazachstano pabėgo.
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EUROPOS LIETUVIS

NAUJAS LIETUVOS GLOBĖJAS
Ka-

Vladas šlaitas

nebegrįžta. Jis yra brangus. Daž- 
jo sekundės visa amžinybė pri- 
Taupyk tas sekundes. Jas Dievo 
tau suteikia, kad daugiau nusi-

Išradus spausdinimo priemones, pirmie
ji spaustuvininkai buvo kartu ir knygų lei
dėjai ir jų pardavėjai. Jie organizavo kny
gų platinimą, taigi davė pradžią knygy
nams.

EKMAD1ENIO

DVIEJŲ INTELEKTUALŲ NETEKUS
JAV MIRĖ B,T. DIRMEIKIS, KAN ADOJE — A. ŠAPOKA 

RAŠO: Stp. Vykintas
Žurnalistas Jonas Vaidelys iš Chicagos 

praneša, kad ten kovo 13 d. mirė .Margu
čio* redaktorius Dr. Bronius Tomas Dir
meikis. Be to, prieš kelias dienas ten pat 
miręs ekonomistas Juozas Bičiūnas ir at
sargos kapitonas Vincas Abramikas.
nadoje su šiuo pasauliu atsiskyręs .Tėviš-- 
kės Žiburių* redaktorius istorikas prof. Dr. 
Adolfas Šapoka. Visi jie mirę širdies ligo
mis: staigiai, netikėtai. Gaila ir liūdna 
mums dėl kiekvieno lietuvio, kuris trem
tyje ar bolševikų okupuotoje Lietuvoje be 
laiko žūva dėl dabartinės pasaulio politi
kos kaltės, bet gailiausia tų intelektualų, 
kurie taip reikalingi politiniam ir kultūri
niam gyvenimui ir būsimajai Lietuvai. 
Juk jie kasdien nedygsta kaip vasarnak- 
tim krembliai.

Bronius Tomas Dirmeikis buvo žinomas 
ne tik kaip diplomuotas, išsimokslinęs tei
sininkas, teisių daktaras, bet ir kaip gabus 
visuomenininkas, žurnalistas. Jis gimė 
1910 m. sausio 24 d. Kražiuose. Buvo jis 
tikras žemaitis: kietas ir užsispyręs. Siekė 
jis savo tikslų atkakliai, nesustodamas pu
siaukelėje. Baigęs Vytauto Didžiojo Uni
versiteto Teisių fakultetą, jis gilino studi
jas Bazelio, Vienos, Paryžiaus universite
tuose. 1942 m. Vilniaus Universitete jis ga 
vo teisių daktaro laipsnį. Anksčiau jis dės
tė prekybinę teisę Šiaulių Prekybos Insti
tute, nacių okupacijos metu jis buvo Vil
niaus Universiteto Teisių fakulteto asisten 
tas. Be to, jis dirbo ir advokato darbą. Ak
tyviai dalyvavo pogrindžio veikloje prieš 
bolševikus ir nacius. Jis buvo vienas iš Vii 
ko organizatorių.

Dar studentu būdamas, Br. T. Dirmeikis 
daug rašė spaudoje. 1932 m. ,Šiaurės Lietu 
voje* karštai polemizavo dėl Kražių gimna 
zijos likimo. Jau tada pastebėjau jo nepa 
prastus žurnalistinius gabumus. Jis mokė 
jo mušti priešą stipriausiais žodžio gink
lais: nesugriaunama argumentacija, geleži 
ne logika ir parbloškiamu humoru. Polemi 
koje jis buvo šalia Balio Sruogos antras 
čempionas.

Br. T. Dirmeikis kurį laiką redagavo 
.Akademiką*, .Vairo* žurnalą ir 1939 m. jis 
buvo Lietuvos Aido* vyr. redaktorius. Iš
vykęs į JAV, jis ilgą laiką redagavo .Mar
gutį*. Kaip redaktorius, Br. T. Dirmeikis 
pasižymėjo nemažais organizaciniais suge
bėjimais. Jis mokėjo sutelkti apie redaguo

jamus žurnalus ar laikraščius stipriausias 
intelektualines ir žurnalistines pajėgas. 
Todėl jo redaguotasis .Vairas* pasidarė ne 
tik jaunosios kartos politinių ir kultūrinių 
jėgų telkinys, bet ir naujosios lietuviško
sios inteligentijos kūrybinių polėkių žadin
tojas ir visokeriopos kultūros kėlėjas.

Kartu Dirmeikis buvo ir visuomeninin
kas, politikas. Jis aktyviai dalyvavo ,Neo- 
Lithuania* veikloje, voldemarininkų po
grindyje, vėliau tautininkų sąjungoje. Jis 
buvo gerai pasiruošęs politiniam darbui, 
nuodugniai susipažinęs su politinėmis dok
trinomis, su politiniu mokslu ir menu. To
dėl ir šioje srityje jis buvo nenugalimas 
liūtas.

Apgailėdamas gero draugo mirtį, drįstu 
šiuo būdu išreikšti nuoširdžią ir gilią už
uojautą jo giminėms, artimiesiems ir vi
siems idėjos bičiuliams.

Prof. Dr. Adolfą Šapoką man teko ge
riau pažinti Kauno universitete. Jis buvo 
prof. Igno Jonyno mokinys ir vėliau asis
tentas. Jis pasižymėjo nepaprastu darbštu
mu, kaip ir jo profesorius. Adolfas Šapoka 
ilgą laiką skaitė Lietuvos istorijos paskai
tas Kauno ir Vilniaus universitetuose. Jis

parašė kartu su kitais istorikais didžiulę 
.Lietuvos Istoriją*. Tai Nepriklausomybės 
laikų dovana mūsų istorijos mokslui. Nors 
kai kurie istorikai nesutinka su visomis A. 
Šapokos tezėmis, nors vietomis jo istorijo
je yra anų laikų valdymo pagražini
mų, tačiau šis veikalas liks kaip gausinga 
ir sistemingai apdorota istorinė medžiaga 
kitiems istorikams patikslinti ir pasinau
doti.

Pastaruoju metu A. Šapoka buvo atsidė
jęs ne tiek mokslui, kiek žurnalistikai. Jis 
daugelį metų redagavo Toronte leidžiamą 
.Tėviškės Žiburių* savaitraštį. Tai beveik 
vienintelis iš Vokietijos stovyklų perkeltas 
į užjūrius laikraštis, kuris ne tik išsilaikė, 
bet ir nuolat tobulėjo, čia Šapoka pasireiš
kė kaip geras laikraščio organizatorius, 
lietuviškų jėgų tremtyje vienytojas. Jo do
rybė: jis nebuvo politinis fanatikas, suge
bėjo objektyviai vertinti darbus ir žmones.

Prof. Dr. A. Šapokos asmenyje Lietuva 
neteko darbštaus istoriko, kuris buvo toks 
reikalingas mūsų mokslui.

Teateinie į šitų dviejų intelektualų kelią 
nauji žmonės, kurie su tokiu pat pasišven
timu ir meile tarnautų Lietuvai iki pasku
tinės minutės, kaip jiedu tarnavo.

.Tiesoje* buvo atpasakotas laiškas 
Yorko, kuriame bolševikų režimo 
įspėjami, kad saugotųsi kaip nors 
su Landsbergiu. Mat, laiško auto- 

kažkur girdėjęs, esą, Landsbergis 
Tai, girdi, negalį

apie tai ir kalbos, nes jo veikalas
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PAGAL ŠV. JONO EV ANGELUOS PRADŽIĄ

Pradžioj nieko nebuvo, išskyrus džiaugsmą 
ir trijų ketvirtinių taktą;
ir šviesią saulę,
kuri grojo danguj kaip didžiuliai aukso vargonai.
Paprastas rožių krūmokšnis 
(arba žilvitis) • 
šimtą kartų buvo aukštesnis už mano galvą.
Visa tai buvo labai seniai:
man rodos, 
pirmo šimtmečio 
(kūdikystės) 
antroje pusėje, 
kai žmonių giminės žodžių vietoj vartojau daikto 
arba paprasto medžio kalbą.
Jei aš rašyčiau šventos Evangelijos Pradžią, 
aš rašyčiau taip, kaip sakau:

Pradžioj buvo tik Džiaugsmas.
Ir tas Džiaugsmas buvo pas Dievą, ir Dievas buvo 
ne kas kita, kaip vienas didelis didelis Džiaugsmas.

■ .......... K. BARĖNAS

UGNIS IR 
VANDUO

Dar prieš pamaldas Ignacas matė savo 
seserį Stasiūnę. Tada persimetė pora žo
džiu: mama sveika, tėtė sveikas, tik ma
žasis broliukas kosėja, ir gerai, kad Igna
cas pareis nors vienai dienai, nes du kiau
šinius mama išvirs ir jam, taip jau nuta
rė. Stasiūne stovėjo eilėje dar gerai už Ig
naco, rankoje laikė degančią kempinę, o 
antroj — tuščią butelį. Ignacas prie ug
niakuro nuėjo jau su pilnu buteliu. Jis 
pūkštė smilkstančią kempinę ir laukė, kol 
Stasiūne gaus vandens.

Kai kilstelėjo akis į eilę ir į vandenį da
lijantį Kriuką, tai Stasiūne jau žingsniavo 
j jį, dešinėje laikydama rūkstančią kempi
nę, o kairėje stengdamasi patogiau suim
ti butelį. Du susilaižę piemeniūkščiai kaž
ką sakė Stasiūnei ir abu stengėsi įsikibti į 
jos apsiaustėlį. Besigraižiodama išsigandu 
si ji prabėgo brolį, o tada žnegtelėjo že
mėn vienas užpuolikų, net aiktelėdamas. 
Ignacas pakišo jam koją. Ak, tai Vankiu- 
kai, šitas šlakuotasis Celestinas ir išsižio
jęs Pijus (taigi jiems vardus tuos nežmo
niškus parinko šeberkštys; Pavandenės pa 
rapijoje šitokiais vardais dar niekas vaikų 
nekrikštijo, ir Gervydų moterys pradžioj 
juokėsi, kol įprato, nors šlubis tvirtino 
joms, kad čia gražiausi vardai — vienas 
šventojo ,o kitas net kelių popiežių, taip 
pat kelių šventųjų vardas; kad jos aprim
tu. ir kad jis galėtų apginti savo pasirinki
mą, jis paskui vaikščiojo pakiemiais, ir 
kur tik iškildavo kalba dėl Vankienės vai 
kų vardų, jis išsitraukdavo iš tarbos šven
tųjų gyvenimus ir dar kitą tokią storą 
knygą, abi odos nugarėlėmis ir kampais, 
tas pačias, kurias seniai jis buvo pardavęs 
kalviui Smėliūkščiui, kai dar platino spau 
dą, o dabar pasiskolino iš jo).

Tai čia tas Pijus dabar drybsojo išsitie
sęs ir vis taip išsižiojęs, kaip ir visada, o 
jo vandens butelio kiauras šonas. Krisda
mas jis pilvu prispaudė butelį, stiklas ci- 
linktelėjo į akmenuką, rodos, nedidelį ir 
nematomą žolėj, ir sutrenkė pilvą. Išraiš
ka Pijaus labai verksminga, tartum bute- 
lys būtų išnešęs jam visą pilvą. Kilstelėjęs 
galvą, jis ranka griebėsi pilvo, bet ten tik 
šlapia — švarkutis šlapias, o ruožais ir kel 
naitės, ir jo veide išnyksta skausmas, o 
staiga ateina išgąstis ar gėda, nes vaikai 
palieka kubilėlį ir netvarkingai subėga po 
ta didžiąja liepa ir apsupa Pijų, ir Ignacą, 
ir Stasiūnę, ir Kriuką, ir pačią liepą (dar 
Vienas apkabina liepą ir sukasi aplinkui

ją), net ir tos dvi moterėlės paeina artyn, 
bet tuoj sugrįžta prie kubilėlio ir skubiai 
murkdo butelius.

— Kam tu jį? — pradeda tardyti Kriu- 
kas.

— O kam jis pešioja mano seserį? —sa
ko Ignacas.

— Bet tu žiūrėk, kiek čia bus šukių! Ne, 
nedaug tebus, — jis mato jau, nes Pijus at 
sikėlė. — Dabar Vanka neturės šventinto 
vandens. Kas turit du butelius? O jūs, 
sakiau, pačios nekiškit nagų! — sušuko jis, 
prasiskindamas pro vaikus kelią ir grįžda
mas prie kubilėlio. — Gėda! Suaugusios 
moterys, o lenda pikčiau už mažus vaikus. 
Sakyčiau, kad būtų maža to vandens!

Dabar jis greičiau tik burbėjo, lyg įsivi- 
rusi košė, kuriai įsiplepėjusiai tereikia ma 
žo degančio šakaliuko ar trupučio žarijų, 
kad paviršiuje šokinėtų maži ugniakalniu- 
kai. Kriukui pyktis praėjo su pirmuoju rik 
telėjimu, o toliau nebebuvo nė ko jau bešū 
kaloti, nes abi baltom skarelėm moteriškės 
sparčiai nuspaudė šventorium už bažny
čios, į užpakalinius vartelius.

— Vandens užteks, — dar jis kalbėjo, — 
o, va, nori vis savo nagus visam kubile pa
mirkyti!

Jis vėl samstė vandenį. Vankiukai at- 
sigrįždami nudrožė gatve. Tik Celestinas 
vėdavo rūkstančia kempine, o Pijus nebe
ieškojo jau kito butelio. Pamatęs tarp var
telių stovintį brolį, jis nebesidairė, bet nu
bėgo tiesiai į jį ir gatvėje net pralenkė, o 
tik paskui, maždaug ties Sabakonio troba, 
palaukė Celestino. Jis buvo bailys, tas Pi
jus, ir motina jį dažnai išsižiojėliu vadin
davo, o kai Ignacas ganė Gervyduose, Ce
lestinas grumstais apmėtydavo piemenis, 
tas šlakuotasis, tas rudaplaukis, tas lieso 
veido ir kiek aukštėlesnis už savo brolį. O 
Pijus, juodas, patežusio veido ir storulis, 
šalia brolio stovėdavo savo motinos darže 
ar ant statinių tvoros pasilipęs, kol Celesti 
nas užkabindavo praeinančius vaikus. O 
kai grumstas ar akmenukas atzvimbdavo į 
jų pusę, Pijus strimagalviais pabėgdavo ir 
pasislėpdavo. Jei Celestinas užkabindavo 
ką nors gatvėje, tai brolis nelaukdavo, kol 
paliestasis užsimos: jis sprukdavo neatsi
gręždamas, ir gervydiškiai pažindavo jį iš 
to tik vaikams težinomo garso, kai jie išsi
gandę bėga ir inkščia, ir tas garsas, koją 
statant vis pertraukiamas, labai panašus į 
skambantį nar-nar-nar.

O Ignaco jis bijojo, kaip ugnies, nes tas

NET VILNIUJE .RECENZAVO* 
LANDSBERGĮ

Algirdo Landsbergio ,Penki stulpai tur
gaus ■aikštėje*, kurie buvo vaidinti kovo 
pirmojoj pusėj viename New Yorko teatre, 
atsiliepė aidu net Vilniuje. Ryšium su tuo 
veikalu 
iš New 
žmonės 
susidėti 
rius
.ieško koegzistencijos*, 
būti
.šlykštus, antitarybinis, nuobodus*.

Pažymėtina, kad tą veikalą (kuris vieno 
kito vertintojo iš lietuvių tarpo buvo savo 
laiku pavadintas beveik tinkamu dabar 
vaidinti Vilniuje), piktai iškritikavo .Lais
vė*, prikisdama tas pačias ydas, kaip ir 
laiške į Vilnių prikišama. Vėliau ta pati 
Laisvė* įdėjo vieno .koegzistento* apžvalgą 
New Yorko spaudos atsiliepimų, kurie bu
vo gana įvairūs: nuo visiškai neigiamų iki 
labai teigiamų. Apžvalgoje kaip tik buvo 
iškelta visa eilė recenzijose atžymėtų tei
giamybių. .Laisvės* redakcija dėl to pridė
jo savo pastabų. O kadangi dabar .Laisvės* 
bent keliolika dešimčių egzempliorių nu
eina į Lietuvą, tai tas recenzentas, matyt, 
norėjo įspėti savuosius draugus Vilniuje, 
kad neapsigautų arba gal kad net tą .Lais
vės* numerį susiprastų užlaikyti cenzūroje. 
Jeigu cenzūra Laisvę* kartais jau buvo 
praleidusi, tai gal jau nei nebuvo kitos iš
eities, kaip tada bent per .Tiesą* įspėti vi
sus saugotis Landsbergio ir su juo ,neko
egzistuoti*... (LNA)

Lietuviai meteorologai studijų laive
Kovo 7 d. savo dešimtąją ekspediciją 

pradėjo moksliniams tyrinėjimams skirtas 
rusų laivas Michail Lomonosov. Aero-mete 
orologų grupė sudaryta vien iš lietuvių: 
inž. Č. Ramuckas, R. Chreptavičiūtė, N. 
Bružaitė, Z. Kuosa ir kt. (LNA)

Žymesnės knygų leidyklos nepriklauso
moje Lietuvoje buvo Dirva, Kultūra, Pa
žanga, Pribačis, Sakalas, Spaudos Fondas, 
Švyturys, Šviesa, Varpas, Viltis, Vaiva, 
Žaibas.

Moterys žiūri į paslaptį dvejopai: arba ji 
nėra verta išlaikyti, arba ji per daug ver
tinga, kad būtų galima išlaikyti.
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turėjo gana taiklią ranką ir kai jau taiky
davo, tai greičiau ne Celestinui, o jam, 
nors jis ir nieko nebūtų padaręs.

Jie, tikriausia, nebūtų užkabinėję Sta- 
siūnės, jei bųtų užmatę Ignacą. Tik ta vie
na mergaitė ir telaukė vandens visoj eilėj, 
tai ir bus užėjęs jiems noras pastumdyti ją 
ir papešioti.

— Aš tave palydėsiu, — tarė Ignacas se 
šeriai, kai Kriukas su vaikais grįžo prie ku 
bilėlio.

— Iki namų?
— Ne, iki Gervydų.
— Aš pareisiu ir viena. Paupiu eisiu.
— O gal ir jie eis paupiu, iš kur žinai?
Taip, tuo keliu jis visad eidavo, kai dar 

pats nešdavo namo ugnį ir vandenį. Jis vi
sad bijodavo Kalvėnų dvaro šunų. Tegu 
nešdavosi lazdelę, bet visada bijodavo. Kai 
užpuola iš visų pusių, tai nebežinai, nei ku 
rio gintis, o čia dar vandens butelys ir de
ganti kempinė kliudo lazdai dorai judėti. 
Tik jei Velykos būdavo labai ankstyvos, 
tai Ignacas negalėdavo eiti pagal Vandenę, 
nes ten telkšodavo neišbrendamos balos, 
viena tuoj netoli dvaro, todėl jis sukdavo 
keliu, klampodavo purvu, lodydavo šunis, 
bijodavo, bet eidavo. Tik jei kartu su juo 
pasitaikydavo Didžgalvio Dominikas, tik 
tada jie drąsiai žengdavo per dvarą ir leng 
vai atsigindavo šunų.

Šiemet Velykos apysausės, ir jis su Sta
siūne suks paupiu, šunų nelodys, tik pereis 
tiltą. Kelio kraščiukai pradžiūvę, nors gi
liosios pravėžos dar pilnos vandens. Stasiu 
nė prisėda patvoryje ir nusiaus kojas. Ap
siavusi paėjo iki klebono žemės, ir čia vie
versys čiru, čiru, čiru, čiru,- tartum pri
mindamas jai, kad dar bateliai ant kojų. 
Ji tik atsisėdo, kai bumbtelėjo grumstas ir 
apiro jai po kojų. Ignacas pašoko ir sužiu
ro: iš už krūmelių atlėkė! Ten toliau, kur 
prasideda klebonijos dobiliena, išsikerojęs 
kėpso karklynas. Va, jau Pijus rūksta per 
dobilieną į alksnyną, į Pavandenės ganyk
las! Tuo metu atlekia antras grumstas ir 
šiupteli Ignacui į pilvą.

— Laikyk ugnį, Stasiūne! — šaukia jis, 
atgalia ranka mesdamas jai degančią kem 
pinę ir šokdamas bėgti į karklyną. Sudunk 
si pirmieji jo šuoliai, bet minutėlei nutyla. 
— Ir vandenį, va!

Stasiūne atsikelia, pagriebia kempinę, 
sudeda į krūvą abu butelius, stovi ir žiūri, 
kaip iš už karklyno pakilęs Celestinas nu
lekia paskui Pijų, o paskui jį vis greičiau 
ir greičiau strykčioja jos ilgasis brolis. Ce
lestinas ties dobilienos viduriu atsigręžia 
pasižiūrėti, nes jis, tur būt, jau girdi bėgi
mą: Ignacas jau gerai už karklyno! Dar do 
bilienoje, prie pat ganyklų, jis pasiveja 
Vankiuką, šokantį per tvorą jau, sugriebia 
jį už kojos, nutempia atgal į dobilieną ir 
sudribusiam vieną vienintelį kartą užse- 
mia į veidą.

Žymus ir labai garbingas lietuvis kartą 
savo bičiuliams rašė: .Aukštai... vertink 
brangiausio laiko sekundes. Laikas yra 
trumpas. Jis praskrieja žaibo greitumu. 
Laikas neatšaukiamas: kartą praėjęs, nie
kuomet 
nai nuo 
klauso... 
gerumas
pelnytume!. Laiko nepraleisk tuščiai, ne
eikvok lengvapėdiškai. Neskirk jo dau
giau, negu reikia, miegui, laisvalaikiui, 
poilsiui, juokavimui ir pasišnekėjimams. 
Nepraleisk jokios progos amžiniems nuo 
pelnams įsigyti... Pasvarstyk, koks platus 
darbo laukas!*

Tam lietuviui šie žodžiai nebuvo tik tuš
čia iškalba. Jis žodžius pilnai patvirtino 
gyvenimu. Artimas bičiulis, kuris jį galėjo 
stebėti per 25 metus, apibūdino, kad iš tik
rųjų tai buvęs darbštumo milžinas.

Šis darbštuolis Dievo Tarnas arkivysku
pas Jurgis Matulaitis M.I.C. gyveno, pa
lyginti, trumpai: vos 55 metus. Bet tuos 
metus jis išpuošė didvyriškomis dorybė
mis. Dievo rankose jis buvo nepaprastai 
klusnus įrankis. Tokie įrankiai neša dau
giausiai šlovės ir Dievui ir žemiškajai tė
vynei. Ir tai net po mirties, nes jie tuomet 
palaimingai veikia per savo išugdytus 
žmones, sambūrius, paliktus raštus bei 
pavyzdžius.

Nuo arkiv. J. Matulaičio gimimo balan- į 
džio 13 d. sueina 90 metų. Sausio 27 d. suė
jo 34 m. nuo jo mirties. Savo darbais, as
mens kilnumu, šventumu jis žavėjo ben- 
dralaikius nuo pat jaunystės. Nuo jaunu
mės iki pat mirties jam vargo, sunkenybių 
buvo apstu. Ypač kada, kai 1909 m. Dievo 
garbei ir tėvynės gerovei ėmėsi atkurti ir 
stiprinti carų sunaikintą vienuolinį gyve
nimą. Kai dėl to jam ir jo bendradarbiams 
kiekvieną valandą ėmė grėsti kalėjimas, 
ištrėmimas į Sibirą, kun. prof. J. Matulai
tis rašė: .Nejaugi išsižadėti brangiausių 
idealų, rūdyti kur susirietus ir susitraukus 
iš baimės?.. Ne. anaiptol ne! Turime eiti 
narsiai ir drąsiai prie tikslo tuo keliu, kurį 
Dievas mums rodo, ten, kur Dievo dvasia 
mus veda ir skatinai eiti, į jokias kliūtis

Grįžta jis uždusęs ir neskubėdamas, bet 
vis ristele. Iš paskos skuba ir Celestinas.

— Ignacai! — sušunka išsigandusi Sta
siūne.

Akmuo atsimuša jam į blauzdą. O Celes
tinas jau kuria atgal į ganyklą.

— Vagis! — sako Ignacas ir su seserim 
šlubčioja keliu. Tik prie Vandenės jis pa
sitaiso: — Mušeika! Vagis tai ne vagis: mu 
šeika.

Artėja Gervydai, ir jis dar lydėtų seserį, 
nes čia pradžia paties įdomiausio kelio. 
Kai jis pats nešdavo namo ugnį ir vande
nį, tai nuo Gervydų iki miško vieškelio 
griovyje skaičiuodavo varles. Eidavo vieš
kelio takučiu ir baksnodavo lazdele į grio
vį, kai pamatydavo varlę. Nuo Gervydų iki 
miško gal pusantro kilometro, gal truputė
lį daugiau, o jis suskaičiuodavo dešimtis 
varlių. Prie krašto iškišusi galvą iš van
dens laguoja žiobčioja, o kai jis mosteli laz 
dele, tai pliūkšteli į vandenį.

Pradės jis, būdavo, skaičiuoti tuoj pra
ėjęs malūną. Viena, kita, trečia. Ties lau
kais gal kiek rečiau, o sutankėja ties Ger
vydų eglynėliu ir ties ganyklomis, ten dvi 
tris užtiks ir netoliese vieną po kitos. Jam 
gražiausia būdavo, kai užmatęs sustodavo, 
pasilenkdavo, o varlė — pliumpt į vandenį, 
timpt, timpt kojas drumzlino dugno tiršti
mais. Griovio dugne sujuda drumzlini de
besėliai, ir varlė kažkur dingsta, tartum už 
burta. O jei jis įsigeidžia surasti tą nedai
liąją narūnę, tai ir laukia, kol nusistoja 
vanduo. Taigi ji, štai, palindusi po žolės 
kelmeliu! Galvą pakišusi, o paskutinės ko
jos aiškiai matyti — išskėstos, lyg kokios 
negyvėlės, lyg tos, kur aną žiemą rado su
šalusią. Ignacas labai norėtų iškabarkštyti 
ją iš ten ir pažiūrėti, kur ji dabar plauks. 
Dursteli lazdele, tik laibai jau neatsargiai, 
nes sujudina dugno dumblą, ir ten staiga 
viskas apsiniaukia drumzlių debesimis. Jis 
tesuspėja pamatyti, kaip varlė tįsteli kojo
mis. O kur ji dingo? Gal ten drumzlyne, 
kas ją gali žinoti!

Bežaisdamas jis užmiršta, kelinta ji bu
vo. Aštunta ar vienuolikta ar net keturio
likta? Nebegrįši ir nebeskaičiuosi iš pra
džios, nes kempinėje šventinta ugnis dega, 
pasibaigs kempinė, o kelio galas nemažas 
dar, tai tegu šita gainiotoji bus jam vėl pir 
ma, didelė ir pirma, ir jis atsimins, kad 
dar prieš ją buvo suskaitęs ar septynias, 
ar vienuolika, ar trylika, ar kiek. Jis sku
ba, kad kempinė nesubaigtų degti. Kišenė
je vis būna atsarginė, bet anoji gal greit 
degs, todėl jis tik skaičiuoja ir pamažu ei
na ir sa.usumon išlipusias nubaido į vande
nį, nes jam patinka tas striuoktelėjimas ir 
tas ilgų kojų timptelėjimas, vis pasispi- 
riančių ir sudrumsčiančių vandenį.

Ne, tik ne šiandien. Už malūno jis atsi
sveikina Stasiūnę ir šunkeliu pasuka per 

laukus į Gasiūnų sodybą.

neatsižvelgiant, nieko nenuogąstaujant. 
Jei pilni Dievo dvasios būsime, galutinai 
viską turėsime apgalėti. Dvasios nė pan
čiais nieks nesugebės surakinti, nė kalėji
me neužkals, nė ištremime nebesulaikys. 
Ji išsiverš iš visur, pro visur prasimuš. Už
dek tik, Viešpatie, mūsų širdis tavo meilės 
ugnimi! Duok tik mums tavo šv. Dvasios. ..*

Toji ugnis, šv. Dvasios kurstoma, buvo 
jo atsparos ir didžios veiklos tvirčiausias 
pagrindas. Toji kaitri ugnis, pasireiškusi 
nenuilstamais darbais, išskaidrino jo sielą 
iki tokio laipsnio, kokiu pasižymi kandi
datai į .altorių garbę, į šventuosius. Ne be 
pagrindo 1926 m. kita didi lietuvių asme
nybė prof. Stasys Šalkauskis arkiv. Jurgį 
trumpai apibūdino: ,Tai šių dienų Lietu
vos šventasis*. Panašiai kalba ir kiti labai 
gausūs liudininkai. Kas arkiv. Jurgį M. 
pažino, nesistebi, kad jo šventumo byla 
Romoje pradėta ir žengia pirmyn. Nenuos
tabu, kad jo užtarimo pas Dievą savo rei
kaluose meldžia lietuviai tėvynėje,Sibire, 
išeivijoje ir įvairių malonių gauna. Jų tik 
nuo 1953 m. užregistruota daugiau kaip 
500 (Registracijos .antrašas: Rev. K. Rėk
laitis, MIC, Via Corsica. 1, Roma, Italy). 
Meldžiamasi, atliekant devyndienius — no
venas ir panašiai. Galima kalbėti įvairios 
maldos. Pavyzdžiui, yra patvirtinta ši mal
da už ligonius, už sveikatą: .Viešpatie Jė
zau, kurs užtikrinai mus, kad jei du ar 
trys bus sutarę ko nors prašyti Dangaus 
Tėvą Tavo vardu, Jis duos jiems, nuolan
kiai maldaujame Tavęs, grąžink sveikatą 
ligoniams, jei tai bus naudinga jų išgany
mui, kurie šaukiasi arkivyskupo Jurgio 
užtarimo. — Tavyje, Viešpatie, viltį padė
jau, nebūsiu sugėdintas per amžius*.

Apaštalų Sostas Lietuvos globėjais yra 
paskyręs karalaitį šv. Kazimierą ir karį 
šv. Jurgį. Melstina, kad greičiau sulauktu
me naujo Lietuvos globėjo šv. Jurgio, ar
kivyskupo. To sulaukę, turėsime ne tik 
dvasinės, bažnytinės, bet ir tautinės nau
dos.

S. Matulis,MIC

Pakeitė dovanas
Bilstone, Anglijoje, daugelį metų konfir- 

mantai būdavo vis apdovanojami malda
knyge.

Dabar tas paprotys pakeistas: kiekvie
nas konfirmantas gaus po žadintuvą laik
rodį.

Surado
Nustatydamas gaisro priežastį, ugniage

sy bos viršininko pavaduotojas Phoenix 
mieste šitaip įrašė savo pranešime: r J

„Gaisro priežastis — žmogus degančiu 
degtuku ieškojo, kur sunkiasi dujos. Jis 
surado tą vietą“. daM
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ANGLIJA SKAITMENIMIS PO KANADISKUOJU DANGUMI
KRAŠTAS IR GYVENTOJAI

Angliją (United Kingdom), kaip mes 
esame įpratę ją vadinti, sudaro kelios pro
vincijos: Škotija, Anglija, Valija ir Šiauri
nė Airija. Jos bendras plotas yra 94.214 kv. 
mylių. Kai kurios tų provincijų žymiai ski
riasi savo kalba (Valija) ir specifine admi 
nistracija (Škotija ir Šiaur. Airija). Futbo 
lo rungtynės tarp šių atskirų provincijų 
jau vadinamos tarptautinėmis rungtynė
mis. ..

Tiesia linija išilgai britų salą yra beveik 
600 mylių. Tolimiausias žemės kampas 
nuo jūros 75 mylios. Aukščiausias kalnas 
yra Škotijoj (Ben Nevis) — 4406 pėdos ir 
ilgiausia upė — Thames, 210 mylių.

Priešas Anglijos teritoriją paskutinį kar 
tą buvo užėmęs 1066 m. (Normanai).

Gyventojų Anglijoje 25.1 mil. vyrų ir
26.9 moterų. Berniukų gimsta 6 proc. dau
giau, negu mergaičių, bet jų daugiau ir 
miršta. Apskritai, moterys ilgiau gyvena 
ir sulaukusių daugiau kaip 70 metų mote
rų yra 60 proc. daugiau, negu vyrų. Gimi
mų per metus tūkstančiui gyventojų tenka
16.9 ir miršta 12.

Užsieniečiai sudaro mažiau kaip vieną 
procentą gyventojų. Pabėgėlių, įskaitant at 
vykusius prieš Antr. Karą, yra 330.000 
(lenkai ir kiti, atvykę kaip kariai, matyt, 
pabėgėliais nelaikomi). Anglijos pilietė, iš 
tekėdama už svetimšalio, nenustoja savo 
krašto pilietybės.

Vidutiniškai vienai anglų šeimai tenka 
3.2 žmonės. Gyvenamųjų namų ar butų 
esama 16 ir ketvirtis mil. Vienas iš 4 namų 
priklauso savivaldybėms. Du trečdaliai šei 
mų turi televizijas (10 su puse mil. apara
tų), o radijo ir televizijos leidimų kartu iš 
duota per 15 mil. Dvi šeimos iš trijų turi 
dulkių siurblius, viena iš trijų skalbiamąją 
mašiną ir viena iš aštuonių šaldytuvą.

Trys žmonės iš keturių pildo futbolo ku
ponus arba dalyvauja kitokio sporto pinigi 
niuse lošimuose (arkliai, šunės). Vien tik 
futbolo loterijose išleidžiama 90 mil. svarų 
per metus. Privatus automobilis tenka kas 
trečiai šeimai. Iš viso apie 5 mil. automobi 
lių ir 1 ir trys ketvirtadaliai mil. motocik
lų ir skuterių. Dviračių per metus pagami
nama daugiau kaip 2 mil. (dalis jų ekspor
tuojama).

Vidutiniškai Anglijos gyventojas savo iš
laidas taip paskirsto: maistas 30 proc., al- 
kohol. gėrimai 6 proc., tabakas 7 proc., bu
tas, kuras ir šviesa 11 proc., avalynė ir rū
bai 10 proc.. pastoviai perkamos prekės 9 
proc. ir įvairios kitos išlaidos bei patarna
vimai 27 proc. Anglai daugiausia pasauly
je suvartoja. cukraus ir saldumynų. Vienas 
žmogus per savaitę suvalgo 7 su puse unci
jų saldainių ar šokolado. Duonos vienam 
žmogui per savaitę tenka 3 svarai.

66 proc. Anglijos gyventojų yra angliko
nai (Church of England). Katalikų apie 10 
proc. Jie turi Anglijoj ir Valijoj keturias 
arkivyskupijas ir 14 vyskupijų. Pagal Ang 
lijos įstatymus karalius ir Lord Chancelor 
(jo žinioje yra teisingumo reikalai) negali

Ten, kur Nemunas banguoja
(Tarybinės spaudos ištraukos, kurios aiškios ir be aiškinimų)

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

A. Vienažindys

ERŽILŲ KARALIAUS DVARAS

Ne už jūrų giliųjų, ne už marių plačiųjų, 
o Nemuno žaliose lankose, netoli Pagėgių, 
yra eržilų karalystė, paprastai žirgynu va
diname. Keliolika metų — šimtus mėnesių, 
tūkstančius dienų šieno soste čia viešpa
tauja eržilų karalius Justinas Pranaitis.

Karalystė tvirta, nepajudinama, paslap
tinga. Prieš kelerius metus rūmų tarnai 
mėgino paklibinti Pranaičio sostą. Respub
likiniame laikraštyje net feljetonas apie 
eržilų karalių buvo parašytas. Atvažiavo 
į Pagėgius vyriausias Lietuvos arklių vir
šininkas Puidokas ir parėmė griūvantį sos
tą. Nepatenkinti Pranaičio valdžia ir drįsę 
prieš jį pakelti balsą gėdingai buvo išvyti 
iš eržilų karalystės.

Sąmokslo pamokytas, Justinas Pranaitis 
ėmėsi dar uoliau stiprinti savo karalystę. 
Pavaldiniais priima žmones iš visų pasvie
čių. Dar busimasis eržilų karalystės paval 
dinys nespėjo atlikti bausmę, o jau Pranai 
tis laukia išskėstomis rankomis: paruoštas 
butas, šilta vietelė.

Fašistinės okupacijos metais sukaupęs 
viešpatavimo patyrimą dvaruose, Justinas 
Pranaitis vadovaujasi vienu tvirtu princi
pu: geriausiai savo viešpačiui tarnaus tas, 
kuris yra įmerkęs uodegą ar turi ilgus, į 
save lenktus nagus. Tik prieš kelias dienas 
sandėlininkui Krikštopaičiui įrodyta, kad 
jis turi kitą, okupacijos metais suterštą pa 
vardę.

šį pavasarį Pranaičio sostas gavo visų 
stipriausią ramstį. Trikšio rekomendacija į 
eržilų karalystę buvo visų patikimiausia, 

būti katalikai. Joks kunigas negali būti 
Parlamento atstovu. Anglikonų bažnyčios 
arkivyskupus ir vyskupus skiria karalienė, 
ministeriui pirmininkui pristačius.

Dirbančių žmonių Anglijoje yra 24 mil., 
arba 48 proc. visų gyventojų.

Vidut. darbo laikas per savaitę — vyrų 
48 vai., moterų 40.8 vai. Profesinėms są
jungoms priklauso 9 su puse mil. dirban
čiųjų. Kariuomenėje tarnauja 503.000 vyrų 
ir 15.000 moterų. Valdininkų: bendrinėse 
valdžios įstaigose 501.000 ir savivaldybėse 
740.000 (neskaitant laisvų profesijų).

ŪKIS IR PRAMONĖ
Ariamos žemės Anglijoje 17.8 mil. akrų, 

nuolatinių ganyklų 13,1 mil. akrų, tyrlau
kių (raugh grazing) 18.3 mil. akrų ir miš
kų apie 4 mil. akrų. Vidutinis ūkis yra 68 
akrai. Apie pusė visų ūkių yra smulkūs, ir 
savininkai vien iš jų nepragyvena. Dau
giausia auginama miežių (3.1 mil. akrų), 
toliau seka avižos (2 mil. akrų) ir kviečiai 
(1.9 mil. akrų). Apie 4000 akrų yra po 
stiklais (šiltadaržiai). Daugiausia augina
mi pamidorai (100.000 tonų už 28 mil. sva
rų). Devone yra apie 40.000 akrų užsodinta 
vyninėm obelim, iš kurių vaisių gamina
mas obuolių vynas — Cider. Ūkininkams 
įvairių pašalpų per metus valdžia išmoka 
nuo 200 iki 300 mil. svarų.

Arklių žemės ūkyje yra likę tik 115.000. 
Traktorių — 425.000. Vienam traktoriui 
tenka 34 akrai ariamos žemės (pasaulinis 
rekordas. Lenktynių arklių — 7.500. Šunų 
esama 4 mil., kačių 6 mil., paukščių narve
liuose 8-9 mil.

Anglis pradėta naudoti prieš 700 metų. 
Organizuotos kasyklos prieš 300 metų (ki 
tur Europoje prieš 100 metų).

Kelių tinklas Anglijoje labai tankus. 
Kiekvienai kv. myliai tenka viena mylia 
plentų.

Anglijos paštas kasdien praleidžia apie 
27 mil. laiškų bei siuntinių. Septyniems 
žmonėms tenka vienas telefonas. Pašto tau 
pomoji kasa arba bankas yra didžiausia 
šios rūšies įmonė pasauly. Vidutiniškai vie 
nam taupytojų! tenka 75 svarai.

Skelbimams Anglijoje išleidžiama 405 
mil. svarų per metus.

Anglai yra televizijos išradėjai. Pirma
sis aparatas pradėtas naudoti 1936 m. Da
bar BBC turi 23 stotis ir gali aptarnauti 
98 proc. visų gyventojų. ITV turi 11 stočių.

Socialinei globai vidutiniškai išleidžia
ma po 72 svarus kiekvienam žmogui per 
metus. Vienas gydytojas vidutiniškai turi 
2.200 pacientų. Leidžiama turėti iki 3.500.

KULTŪRINIAI REIKALAI
Universitetų Anglijoje yra 22. Studentų 

mokosi 105.200. Iš jų apie 80 proc. gauna 
valdžios ar privačias pašalpas. Svetimša
lių studentų 45.000. Anglų, studijuojančių 
užsieniuose, 2.500. Skautų esama per 1 
milijoną.

Didžiausią Anglijoje biblioteką turi Bri
tų Muziejus (5 mil. tomų). Jam privalo

šakiuose teistas už grobstymą, pašalintas 
iš partijos, Nusipelnęs grobstytojas iš kar
to buvo priartintas prie sosto, ir į jo ran
kas pakliuvo visas Anužių skyrius. Darbi
ninkas Stasys Laniauskas ir jo tėvas triūsė 
Trikšio ūkyje kaip dvare. O kurie jam tar
nauti nenorėjo, tai su sunkia ūkvedžio ran 
ka susipažino.

Kokia gali būti karalystė be duoklių ir 
mokesčių. Justinas Pranaitis apdeda sky
rių ūkvedžius ir kitus, kurių rankose Die
vo dovanos, duoklėmis.

— Bene iš savo algos žersi direktoriui 
šimtinę, — stebisi buvęs skyriaus vedėjas 
Balsys. — Teko kombinuoti.

Kaip karaliui, ši duoklė didutė nebuvo. 
Iš Balsio paėmė tris kartus po šešis šim
tus, tūkstantuką. Kiek davė kiti skyrių ve 
dėjai — kol kas nedrįsta garsiai pasakyti.

Kiekviena karalysla kokiomis nors gėry
bėmis žymi. Justinas Pranaitis išgarsino sa 
ve žaliu, kvapniu Nemuno lankų šieneliu. 
Kai suželta pieva, nei galo, nei krašto nesi
mato. O prišienauja kupetų kupetas, veži
mų vežimus. Visos daržinės nuo Nemuno 
gėrybių lūžta ir didžiausi kūgiai stovi. Ėda 
eržilai, karvės ir visi kiti gyvuliai šieneliu 
minta, šieną mindo. O jo vis yra ir yra.

Kolūkiai prašėsi šienauti. Justinas Pra
naitis karališkai mosteli ranka:

— Didžiai prašom. Devynios dešimto
sios šieno mums, o kas liks — jums.

Purtosi kolūkių pirmininkai.
— Net sukčiausias ponas-buožė taip ne

sumanytų.
Ateina penki vyrai iš Degučių, šienauja 

be sutarties. Kiek šienelio išveža, težino di 
rektorius ir patys šienautojai. Na, o ki
tiems vienuolikai ateivių iš pusės šienauti 
davė. Visą mėnesį be sutarties Pranaičio 
lankose šienavęs pagėgiškis Banys vis šie
ną pardavinėja. Nenusileidžia jam ir Mar
tinaitis.

Rajono valdžia rūpinasi, kad visi kolū-

mai turi būti siunčiamos visos Anglijoj iš
leidžiamos knygos. Dar keturios bibliote
kos turi teisę visų išleidžiamų knygų reika 
laukti. Iš viso Anglijoj 33.000 bibliotekų su 
71 mil. knygų. Knygas iš bibliotekos ima 
kas ketvirtas gyventojas. Viešų muziejų ir 
meno galerijų per 900.

Teatrų esama tik 500. Išskiriant keturis 
didžiuosius Londono teatrus, visi kiti nuo
mojami privačių bendrovių atskiriems pa
statymams. Kino teatrų apie 3.500, su 603 
mil. lankytojų per metus. Šokių salių —3-4 
tūkstančiai, o šokių mokyklų apie 5.000.

Anglai yra didžiausi savo laisvos spau
dos mėgėjai. Iš tūkstančio gyventoji! 573 
perka dienraštį (Švedijai tenka antroji vie 
ta su 462). Spaudai per metus sunaudoja
ma vienas milijonas tonų popieriaus. Dien
raščių ir sekmadieninių laikraščių 150. Sa
vaitinių laikraščių per 1.300. Žurnalų — 
per 4.000. Daugiausia skaitomi dienraščiai 
yra Daily Mirror —per 4.5 mil. skaitytojų, 
Daily Express per 4 mil. skaitytojų ir Dai
ly Mail per 2 mil. Iš sekmadieninių pirmo
ji vieta tenka News of the World (per 6.4 
mil. skaitytojų). Populiariausias žurnalas 
—- Radio Times (per 7 mil.). Iš moterims 
skirtųjų žurnalų pirmoje vietoje yra Wo
man — per 3 mil. skaitytojų,

LONDONAS
Anglijos sostinė Londonas yra vienas di

džiausių miestų pasaulyje. Su juo lenkty
niauja tiktai New Yorkas ir Tokio. Londo
nas ypač yra gausus kaip pasaulinis kultū
ros ir ekonominio gyvenimo centras. Lon
dono ribose iki 15 mylių nuo centro (Cha
ring Cross) praėjusiais metais gyveno 
8.350.000 žmonių. Vadinamasis Londono 
Regijonas (iki 40-50 mylių nuo centro) tu
ri 12 mil. gyventojų.

Trys ketvirtadaliai dirbančiųjų centri
niame Londone gyvena, už miesto. Kelionė 
se į darbą jie vidutiniškai sugaišta kasdien 
po 49 minutes į vieną galą.

Londono uostas savo dydžiu yra trečias 
pasaulyje (po New Yorko ir Rotterdamo). 
Uosto sandėliai užima 2.000 akrų ir nusi
tęsia 43 mylias.

Pirmasis Londono požeminis traukinys 
buvo pagamintas 1863 m. Jam kelias pra
džioje buvo atvirai iki viršaus iškastas, o 
paskui vėl užpiltas. Pirmasis elektrinis 
Londono traukinys pradėjo vaikščioti 1890 
m. Šiuo metu požeminių tunelių ilgis’ Lon
done siekia 90 mylių. Ilgiausias jų 17 ir ket 
virtis mylių (pasaulinis rekordas). Londo
no aerodromas yra didžiausias Vakarų Eu
ropoje. Londono transporto tarnyboje yra 
4.050 elektrinių vagonų, 7.273 autobusai, 
1.070 troleibusų ir 6.000 taksių.

Be kita ko, Londone susikūrė komunistų 
partija, ir čia yra palaidotas Marksas.

Panaudota medžiaga: BRITAIN, An offi
cial Handbook, 1961 Edition.

J. L.

Pabaltiečių garsinis filmas apie 
tautinius šokius

(E) Baltų Draugijos Vokietijoje ir Vokie 
čių - Lietuvių Susivienijimo metinio suva
žiavimo proga paaiškėjo, kad yra planas 
pagaminti bendrą garsinį filmą apie lietu
vių, estų ir latvių tautinius šokius (su tau
tiniais drabužiais ir pan.). Filmas galės bū 
ti rodomas ne tik mokyklose ir jaunimui, 
bet plačiajai visuomenei, ir ne tik Vokieti 
joje. Už šį gražų planą pasisakė ir Vokie
čių - Lietuvių Susivienijimo naujasis pirmi 
ninkas (iš vokiečių pusės) Dr. H. Dah- 
men.

kių, tarybinių ūkių gyvuliai sotūs būtų. Ji 
užblokavo eržilų karalystės sienas ir prisa 
kė sargybiniams —autoinspektoriams ir ki 
tiems milicijos atstovams.

— Kad nė sauja šieno iš rajono neding
tų!

Tie pasakė:
— Klausom ir vykdom.
Tada Justinas Pranaitis ėmėsi kontra

bandos. Pakišo autoinspektoriams Burk- 
šai ir Dimpartui po mašiną šieno. Neužmir 
šo ir pasų stalo viršininko Petrošiaus.

Patenkinti milicijos darbuotojai sau
sam šienui atidarė žalią gatvę. Žirgyno šie 
ną mašinomis dangino į Kauną ir Tauragę, 
Šilutę ir Skaudvilę, Kulautuvą ir Jurbar
ką. Vežė šoferiai šieną ir stebėjosi, kaip 
nuo tonos-pusantros mašinos linksta. Ma
tyt, kitokie svorio matai Pranaičio karalys 
tėję. Labiausiai dyvai ėmė šoferį Andriu- 
laitį, kai jis nuvežė mašiną šieno Klaipė- 
don, Gulbės fabriko direktoriaus pavaduo
tojui Kepeniui.

— Nejaugi iš šieno drobes audžia, pliu
šą daro? Ir iš kur to pašaro begalybės 
imasi?

Kaip nesiims, jei vien Kučų skyriuje 80 
tonų šieno perteklius atsirado. Atsirado ir 
kaip mat plačiais Lietuvos keliais išgara
vo.

Mūsų pasaka ilgai neturi galo, nes gero
ji eržilų karalystės fėja — Žemės ūkio mi
nisterija vis nenori išgirsti, kas tam žirgy
ne dedasi: matyti, lokys ausį numynė.

V. Miniotas, ,Tiesos“ koresp.

Kažkoks inžinierius-elektronikas pasi
skundė Kolumbijos universiteto psicholo
gui prof. Viljamui Kamingui, kad nepa
prastai sunku esą sukontroliuoti vienos pa 
gamintos detalės kokybę. Net menkiausi 
įbrėžimai jos paviršiuje neleidžia elektroni 
nei aparatūrai normaliai dirbti. Ypač jų 
kokybė pablogėja j darbo dienos pabaigą, 
kada kontrolieriai nuvargsta.

Ir ką gi, profesorius jam pasiūlė visiškai 
nelauktą kontrolierių — balandį!

— Jūs inžinieriai, — pasakė mokslinin
kas, — labai blogai pažįstate balandžius. O 
juk tai nuostabūs gyvūnai. Jie gali ilgai iš
būti be miego, nepavargdami daryti vieną 
ir tą patį; pas juos, pagaliau, yra refleksas, 
kurį galite išnaudoti.

Po kiek laiko Kamingas pasikvietė pas 
save inžinierių-elektroniką ir parodė jam 
nepaprastą vaizdą — balandis iš tikrųjų 
rūšiavo detales! Jis stovėjo uždarytas į ne
didelį aliumininį narvą su dviem lange
liais. Vienas langelis buvo persišviečiantis 
ir apšviestas, o antras — tamsus. Šie abu

MŪSIŠKIS TORONTAS
PRANYS ALŠĖNAS, Kanada

Yra sakoma, jog akmuo, begulėdamas 
vietoj, apauga samanomis, o žmogus, gy
vendamas ilgesnį laiką toj pačioj vietoj, 
taipgi prisipildo prisiminimų, kurie jį sieja 
su ta gyvenviete, raizgo tarytum nemato
mais siūlais, o kai reikia išvykti kitur, gai
la darosi tos aplinkumos, kurioje praleista 
eilė metų.

žinoma, toks teigimas anaiptol netaikin- 
tinas gimtajam kraštui. Jis kiekvienam bu 
vo, yra ir bus pats mieliausias ir prisimin- 
tiniausias.

Šiaip gi likimo svetimon žemėn atblokš
tą žmogų, vis dėlto, laikas susieja su ja, 
įgalina tą žemę, tą kraštą, o, svarbiausia, 
tą gyvenvietę, kurioj esi, daugiau pamilti, 
daugiau ko nors gero pasakyti apie ją, ne
gu apie kitas vietas, kuriose žmogus buvai 
trumpiau apsistojęs arba kurį laiką ir pa
gyvenęs.

šias eilutes rašantysis jau lygiai 13 me
tų gyvena, kvėpuoja šios aplinkos oru, 
vaikšto šio miesto (Toronto) gatvėmis, pa
galiau, ypač .atvykusiam iš kitur, dažnai 
pasako:

— Pas mus, Toronte, netaip... Mūsiškis 
Torontas ne toks, kaip jūsų Čikaga, Detroi 
tas ir t.t.

Tam pačiam Toronte, be manęs, yra ir 
dar septynetas tūkstančių lietuvių. Čia vi
si kartu džiaugiamės, kartu liūdime ir sie
lojamės savo Tėvynės ir lietuvybės reika
lais. Kartu su jais minime lietuviams bran 
gias šventes, klausomės koncertų, stebime 
lietuviškuosius vaidinimus scenoje, o daž 
n ai ir pasakome:

— Pas mus, Toronte, yra šiaip, ar ki
taip.

žodžiu, tas Torontas jau lyg ir mūsų. Jei 
gu reikėtų išvažiuoti kitur kur — būtų gai 
lesčio. žinoma, tik ne tuo atveju, jei var 
žinotumėm į laisvą Tėvynę Lietuvą...

Torontas iš tolo
Kaip jau minėjau, nebuvau iš čia niekur 

pasitnaukęs ištisus trylika metų, esu nuola 
tinis torontiškis. Taigi ir nežinočiau labai 
smulkmeniškai, kaip Torontas atrodytų iš 
tolo, kad ir iš paties Londono, kur jūs gyve 
nat. Negalėdamas pats tos patirties išdėsty 
ti, vis dėl to rasiu būdą, kaip tai padaryti, 
nors kito lūpomis ir mintimis.

čia, mūsiškiam Toronte, kurį laiką gyve 
no jūsiškė anglė mergaitė Julia Marlowe. 
Ji grįžo į Londoną. Žvelgdama iš tolumos, 
taipgi gyvendama praeitimi ir dabartimi, 
štai ji iš Londono parašė laišką Torontui, 
kurį atspausdino torontiškis dienraštis The 
Telegram; Savo laiške ji teigia:

— Klausyk, Toronte, kaip aš myliu Ta
ve! Myliu labai, myliu be galo... Atrodo, 
kad daug lengviau objektyviai parašyti 
apie tave, Toronte, kai esu gana toli nuo ta 
vęs. Kai nebesu įtraukta į tavo dienų var
gus, džiaugsmus ir rūpesčius. Kai man ne 
betenka, rūpintis (su visais kitais torontie- 
čiais), už kiek laiko ir kuriuo ruožu bus 
pravedamas naujas požeminis tramvajus, 
kada prasidės šiemetinė Tautinė paroda 
Toronte, kas naujo bus joje, kada Kalėdų 
senelio paradas vyks iš anksto numatyto
mis ir paskelbtomis gatvėmis Eatono link 
ir t.t. Taipgi čia mano galvos nebekvaršina 
jūsiškis discomfort index (turint galvoje 
orą ir jo slėgimą), kiek šilumos bus rytoj 
dieną ir ateinančią naktį ir t.t. ir t.t. Tai
gi... tie .vargai1 ir .rūpesčiai“, kuriais ypač 
sielojasi torontiečiai žiemą ir vasarą (skai 
tydami laikraščius ir klausydami radijo), 
man jau atpuolė, bet...
Tai dar ne viskas. Yra. ko ir gailėtis...

Aukščiau paminėtosios ,bėdos“, esą, bu
vusios tarytum Toronto gyvenimo integrali 
nė dalis. O tas gyvenimas buvęs kartu ir 
jos gyvenimas, o Torontas buvęs josios 
,city“. Tuomet ji Torontą labai mylėjusi, ta 
čiau dabar, kada jo neteko, gal... dar dau
giau mylinti. Torontas davęs jai daug lai
mingų dienų. To visko, girdi, ji nežinojusi

anksčiau. Torontas davęs jai daugelį drau
gų, visokiausių tautybių ir visokiausios 
praeities draugų, kurie tačiau buvo sieja
mi tarpusavy vienos ir tos pačios Toronto 
dvasios...

Kiekvienam, girdi, rūpėjęs Torontas ir 
jo reikalai, nes kiekvienas jų žinojęs, jog 
Torontas — tai miestas su ateitimi. O toji 
ateitis ateinanti į miestą labai skubiais 
žingsniais. Ji tai pilnai patyrusi, išgyvenu
si Toronte vos vienerius metus. Esą, Toron 
tas gigantiškais žingsniais žengiąs pirmyn, 
turtėjąs, pažangėjąs ir modernėjąs...

Dabar ji gyvenanti (jau keletas mėne
sių) savo gimtajam mieste, Londone. Čia, 
deja, dažnai pagalvojanti, jog gyvenimas 
Toronte tai buvęs tik labai gražus sapnas, 
tai, tarytum, kitas pasaulis, tarytum pasa
ka... Tačiau tai nebuvusi pasaka. Tlai bu
vęs tikras, realus gyvenimas. Tai pilna žo
džio prasme XX-jo amžiaus gyvenimas.

Torontas jos akyse atsiskleidžiąs dauge
liu spalvų ir varsų. Tai, anot jos, intersek- 
cija Yonge ir Karalienės gatvių, itin graži 
ir patraukli, kur tekę gyventi. Štai, Wilson 
Heights — su sniego neįsivaizduojamais 
krituliais ir patetiškai paliktais automobi
liais, tiesiog vidury gatvės, nes... sniegas 
nebeleido jų išsitraukti... Pagaliau plati 
St. Clair gatvė, perpildyta milžiniško ju
dėjimo ir gatvės šviesų...

Ragaliau tos drąsios, ypač prie žmonių 
prijunkusios voveraitės Karalienės parke, 
vienos nakties laikotarpiu atėjęs pavasaris 
(nes tik vakar buvo žiema, o šiandien — 
jau pavasaris)...

Na, jeigu dar pridėsim dusinančius vasa 
ros karščius, dulkėtus jos mėnesius, laive
liu keliones į Salą, skubėjimą į Union Sta
tion ir ,the bing-bang-bong“ radijo stotyse, 
tai tikrai neslegiami pasijausite ir žinosi
te, kas yra Torontas...

Taip, esą, būdavę dusinamai sunku (bet 
kartu ir miela) sugrįžti į permirkusį tvan
kumu Torontą, pvz,, kad ir iš Muskoka va 
sarvietės, kada žmogus, skubėdamas pla
čiais Kanados plentais, tarytum tardavai: 
sudiev, vasarėle, nes nuauksinti medžiai 
jau rodę artėjantį rudenį...

Nors ruduo, tas auksinis ruduo, ypač On 
tario provincijoj, irgi buvęs be galo gra
žus...
Žvilgsnis iš Ontario paežerės į miestą

Kai tenai stovėdavai ir žiūrėdavai į švie
sose paskendusį Torontą vakarais, esą, šir
džiai džiaugsmui galo nebuvę. Be galo tai 
gražus vaizdas, tarytum milžiniška šviesų 
jūra...

High Parke, ypač sekmadieniais... Kaip 
gera buvę žengti auksiniais rudenio lapais 
nuklotais jo takais! Po to — žiema, čiuoži
mas pačiūžomis, bėgimas, nerūpestingas 
juokas ir... gyvenimas visuose, o visuose 
žmogaus kūno nareliuose...

Be abejonės, Toronte, esą, yra aspektų, 
kuriuos reikėtų ir kritikuoti, tačiau labai 
daug specifinių aspektų, kuriuos reikia tik 
girti. Šiuo gi metu, iš tolesnės perspekty
vos, laiško autorė nemananti nei vieno, nei 
kito aspekto galutinai išryškinti, o ypač 
nenorinti kalbėti apie kritikos vertus as
pektus. Ji tik norinti padėkoti Torontui ir 
torontiečiams, kurie suteikę jai tokius lai
mingus dvylika mėnesių... Torontas, esą, 
atnaujinęs jos entuziazmą ir optimizmą. Ji 
jo niekad neužmirštanti.

Torontas ją užkrėtęs tiesiog kūdikystės 
ir vaikystės entuziazmu, kurio pirmiau 
anaiptol nebeturėjusi. Entuziazmo tiršti
mus ji tegalėjusi rasti tik Toronte..

Galiausiai ji teigia: gal tas entuziazmas 
atrodo truputį ir naivus, bet jis esąs būdin 
gas europiečiui, apsilankiusiam Kanadoj, 
ypač Toronte. Entuziazmas, optimizmas ir 
energija — tai rinktinės kvalifikacijos. To
rontas turįs jas visas. Tad tegul ir saugo 
tas miestas jas, — baigia savo laišką londo 
nietė mergaitė.

Kas žino, gal ir mes tokiomis nuotaiko
mis gyventume, išvykę iš čia?

KEISTAS KONTROLIERIUS
langeliai — elektriniai kontaktai. Balandis 
seka detalę pro šviesų langelį. Jeigu ji ge
ra, tai paukštis snapu suduoda į tamsų 
langelį, ir prieš jį vėl atsiranda nauja dėta 
lė. Judesiai kartojasi. Bet štai balandis 
staiga pasišiaušia ir smarkiai suduoda sna 
pu į šviesų langelį. Brokas! Atpildui už pa
stebėtą broką jam pabyra keli grūdai.

Minėtas mokslininkas jau 7 metai tiria 
balandžius ir su didele pagarba kalba apie 
jų talentą. Pavyzdžiui, šie paukščiai panau 
dojami darbui vienoje laboratorijoje. Jie 
ten rūšiuoja tabletes, atmesdami tas, ku
rios nepakankamai padengtos cukrumi.

Kyla klausimas, ar negalima bus panau
doti gyvūnų kai kuriam iki šiol neįprastam 
darbui? 1937 m. Nobelio premijos laurea
tas fizikas Džordžas Tomsonas pasiūlė iš
naudoti beždžionių vikrumą, ir jų protą vai 
siams bei medvilnei rinkti. Mokslininkai 
galvoja padaryti delfinus .piemenimis“, ku 
rie .ganytų* žuvų telkinius, žodžiu, šioje 
srityje atsiveria plačios perspektyvos nau
jiems moksliniams tyrimams. . 4
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GERIAU KARSTAS, NEI VERGUOS 
PANČIAI

Londono vaidiliečiai ir lasiečiai stato S. 
Lauciaus trijų veiksmų dramą

LAISVES KELIAIS.
Šį Lietuvos nepriklausomybės kovas 

vaizduojanti veikalą pamatysime Londone 
balandžio mėn. pabaigoj.

MARGUČIŲ BALIUS
Londono Šv. Onos Moterų Draugija ba

landžio 8 d., šeštadieni, Atvelykio išvaka
rėse, ruošia

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

Svečiai prašomi atsinešti margučių, nes 
gražiausi bus premijuojami.

Šokiams gros K. Venckaus Trio DAINA 
kapela iš Nottinghamo.

Baliaus pradžia 7.30 vai.
šv. Onos Moterų D-jos Valdyba

CENTRO ŽINIOS

Praėjus Velykų šventėms, dėmesys da
bar turėtų būti kreipiamas į Sekmines ir 
įvyksiantį tradicinį metinį lietuvių sąskry
dį Sodyboje. DBLS skyriai ir kitos Angli
jos lietuvių organzacijos jau dabar turėtų 
pradėti rūpintis šiuo svarbiu įvykiu ypač 
šiais metais, kada yra sprendžiamas klau
simas, ar Anglijos lietuviai yra iš tikrųjų 
pasiryžę Sodybą laikyti ir prie jos išlaiky
mo realiai prisidėti. Taigi šių metų Sekmi
nių sąskrydžio šūkis yra: — Visi į Sodybą! 
Atsilankiusių skaičius bus geras rodiklis, 
ar Sodyba lietuviams tikrai yra reikalinga.

Antras svarbus reiškinys, į kurį bus krei 
piama daug dėmesio, tai jaunimo atsilanky 
mas Sodyboje Sekminių išvakarėse, į jiems 
specialiai ruošiamą pasilinksminimą. Visi 
jaunuoliai kviečiami dalyvauti ir tuo paro 
dyti, kad ir jie prie Sodybos išlaikymo sa
vo atsilankymu prisideda.

Trečias labai svarbus Sodybos išlaiky
mui dalykas yra atostogų užsisakymas So
dyboje. Paskutiniai duomenys rodo, kad 
šioje srityje reikalai iš lietuvių pusės atro
do nekaip. Vidutiniškai imant, Sodyboje 
per tris vasaros mėnesius gaunama apie 
650 savaitinių užsakymų. Ligi šiol tokių 
užsakymų gauta 228. Iš jų 62 iš lietuvių, o 
164 iš kitataučių. Taigi lietuviams reikia 
smarkiai pasitempti ir užpildyti bent treč
dalį galimų užsakymų, ypač priimant dė
mesin Sodybos šeimininko pastangas rezer 
vuoti pat; patogiausią atostogoms liepos 
mėnesį tik lietuviams. Deja, ilgai laukti ne 
priimant kitataučių užsakymų negalima. 
Lietuviai turėtų paskubėti ir neatidėlio
jant atostogas Sodyboje užsisakyti.

Sodybos išlaikymo reikalas iškilo, ieš
kant išeičių L. Namų Bendrovės finansinei 
krizei išspręsti. Gi šią krizę iššaukė 10.000 
svarų paskolos atmokėjimas gegužės 27 d. 
Tenka pasidžiaugti, kad šis svarbiausias 
reikalas gan palankiai sprendžiasi dėka 
mažo būrelio asmenų (apie 40), kurie suti
ko suteikti Bendrovei paskolas tokiu sun
kiu momentu, kai ir bankai ir kitos finansi 
nes firmos dėl smarkaus kreditų suvaržy
mo šiame krašte atsisakė Bendrovei padė
ti. Taigi šis mažas būrelis tautiečių yra 
daugiausiai prisidėję prie L. Namų Bendro 
vės, o taip pat ir Sodybos, egzistencijos pa 
laikymo. Be abejo, šie asmenys turės sva
rų balsą ateities reikaluose.

Galutiniam finansinių problemų išspren 
dimui viso dar reikalingi paskolų pasižadė
jimai bent 1.000 sv. Tiek daug jau pasie
kus, turėtume ir šį likutį kaip nors sutvar
kyti. Taigi malonėkite dar paskolų pasiža
dėjimų prisiųsti.

Kaip jau minėta, paskolos iš lietuvių 
bus pilnai garantuotos Sodybos nuosavybe. 
Pasitarimai su advokatais šiuo reikalu bus 
pradėti šią savaitę.

SVEICARDA
VASARIO 16 ŠVEICARIJOJE

Šiemet Šveicarijos Lietuvių Bendruome
nė atšventė Vasario 16 minėjimą, vasario 
19 dieną Ciurike.

Minėjimas prasidėjo pamaldomis Aka- 
demikerhaus koplyčioje, kurias laikė šia 
proga iš Vokietijos atvykęs mūsų klebonas 
kun. Dr. J. Navickas. Po pamaldų gausus 
būrys tautiečių susirinko Du Pont vieš
butyje, kur buvo bendri pietūs. Po pietų 
bendruomenės pirmininkas Dr. P. Radvi
la plačiu referatu priminė Lietuvos nepri
klausomybės ir laisvės reikšmę bei mūsų 
kaip politinių emigrantų pareigas Tėvynės 
atžvilgiu. Mūsų pareiga, pabrėžė referen
tas, neturi būti tremtinio vegetacija arba 
patogi tremtinio indiferencija, bet sąmo
ninga, nenuilstama kova pavergto krašto 
laisvinimui

Po paskaitos sekė bendruomenės tradici
nė metinė sueiga. Pateikti pereitų metų 
veiklos pranešimai ir duomenys iškėlė 
valdybos nuopelnus, kurie visų susirinku
sių buvo pozityviai įvertinti. Kaip vieną 
iš tos vaisingos veiklos pavyzdžių reikia 
paminėti rėmimą ir pagalbą mūsų sene

liams ir ligoniams. Nebuvo užmirštas taip 
pat vienas svarbus faktas mūsų tremties 
gyvenime — glaudus ir tamprus bendra
darbiavimas su broliais latviais ir estais, 
su kuriais sekančiais metais vėl numaty
tas bendras nepriklausomybių minėjimas.

Paskutinis susirinkimo punktas buvo 
naujos valdybos rinkimai, j kurią jėjo šie 
asmenys:

Dr. A. Kušlys — Pirmininkas,
Dr. J. Stephan — Vicepirmininkas, 
Dr. P. Radvila — Sekretorius — iždininkas. 
Dr. A. Dargužas — Hofer — Informacijos 
reikalams,

Liaudies dainomis baigėsi šis gražus 
ir tikrai įspūdingas minėjimas, prie kurio 
pravedimo prisidėjo visa Šveicarijos lietu
vių kolonija. Susirinkime tautiečiai taip 
pat turėjo progos apsirūpinti lietuvišku 
spausdintu žodžiu — knygomis, kurių pla
tinimu rūpinosi Dr. Dargužas — Hofer ir 
cand. med. E. Jatulis.

VOKIETIJA
PLB VOKIETIJOS KRAŠTO VALDYBOS 

VICEPIRMININKAS IŠVYKO Į JAV
Savo laiku lankydamasis Vokietijoje ger 

biamas J. Bačiūnas su ponia pasiūlė atvyk
ti vienam Vokietijos intelektualui Ameri
kon ir tenai iš pirmųjų lūpų duoti suinte
resuotiems mūsų veikla asmenims bei orga 
nizacijoms platesnių žinių. To pasėkoje ko
vo 19 d. lėktuvu ir išskrido KV vicepirm. 
Dr. P. Rėklaitis ir JAV išbus iki birželio 
mėnesio. Kaip teko girdėti, jau yra sudary 
tas jo kelionių po lietuviškas kolonijas pla 
nas bei parinkti palydovai. Kelionės tikslas 
būtų ištirti galimybes, kaip būtų galima 
artimiausioje ateityje sutelkti naujai stato 
mam gimnazijos priestatui lėšų. Reikia vis 
dėlto pritarti J. Bačiūnui, kad tokio as
mens nuvykimas į JAV ir ten kai kurių de 
talių išaiškinimas gyvu žodžiu gali daug 
naudos atnešti vietoje esantiems aukų tei
kėjams.

DARNA DIDELIAME VOKIEČIŲ 
KONCERTE

(ELI) Memmingene vokiečiai, rengdami 
didelį labdaros koncertą, pakvietė ir D a r- 
n o s chorą dalyvauti. Koncertas įvyko di
džiojoje pilies salėje su didele programa, 
kurią vykdė solistai, styginis orkestras, du 
vyrų chorai ir trys mišrūs, kurių tarpe ir 
Darna, vadovaujama M. Budriūno. Vi
si vokiečių chorai buvo didesni už mūsiškį, 
o Miesto Dainavimo Mokyklos mišrių bal
sų choras turėjo arti šimto dainininkų. Ta 
čiau didžiausią pasisekimą visame koncer
te turėjo Darna, kuri čia atstovavo vi
siems baltams ir programoje turėjo dvi lie
tuviškas, vieną latvių ir vieną estų. Publi
kos pritarimas augo su kiekviena daina, o 
didelės ovacijos po paskutinės dainos 
(Tremtinių giesmė — V. Jakubėno) nesi
liovė, kol dirigentas sugrįžo atgal į sceną ir 
buvo padainuota priedo (Stikliukėlis — J. 
Karoso).

Po koncerto buvo girdėti iš vokiečių 
daug labai gerų atsiliepimų apie mūsų cho 
rą. Dienraštis Memminger Zeitung koncer
to aprašyme taip pat pažymėjo, kad ypač 
žavingos buvo lietuvių, latvių ir estų dai
nos. Po šio choro pasirodymo lietuvių var
das Memmingene vėl pastebimai pakilo. 
Teigiamas taip pat dalykas, kad šiuo būdu 
lietuviai suėjo su vokiečiais į bendradar
biavimą kultūrinėje ir labdaros srityse.

SENELIAMS REKOLEKCIJOS VECHTOJ
Kovo 24-25 d. kun. Šarka ir Tėvas Kons

tantinas seneliams pravedė rekolekcijas. 
Tai buvo tikrai jiems įspūdingos valandos, 
kurių ilgai neužmirš.

24 d. kun. Šarka po trumpos maldos pa
sakė pamokslą apie meilę. Kristaus apašta 
lams paliktą Paskutinės Vakarienės metu. 
Po to klausė išpažinčių.

25 d. kun. Šarka atlaikė giedotines mi
šias. Giedojo vienuolės, vokiečių tautybės 
seneliai ir kiti vokiškas giesmes, o lietuviai 
tyliai susikaupę meldėsi už savo gimines, 
artimuosius, geradarius, gyvus ir mirusius, 
už savo pavergtą Tėvynę. Antrąsias šv. Mi
šias 8 vai. atlaikė Tėv. Konstantinas. Lie
tuviai seneliai giedojo lietuviškas giesmes. 
Tėv. Konstantinas pasakė pamokslą, paryš 
kindamas Mergelės Marijos apreiškimo pa 
slaptį ir reikšmę. Po mišių visi sugiedojo 
Angelas Dievo. Kun. Šarka, turėdamas Die 
vo duotą gražų balsą, kaip vargonų princi- 
palas, užpildė prikimusius senelių balsus.

Po pamaldų abu svečiai iki 15 vai. lankė 
senelius po butus, pasidalydami su jais sa
vo nuoširdumu ir meile.

Už šias iškilmingas rekolekcijas Tėv. 
Konstantinui ir kun. šarkai Vechtos sene
liai širdingai dėkoja.

Ta pačia proga kun. Šarka atvežė sene
liams Balfo atsiųstą auką — cukraus. Tai 
pirmoji Balfo auka seneliams (ne pinigi
nė) Vechtoje. Už šią paramą seneliai Bal
tui yra dėkingi. J.

VASARIO 16 GIMNAZIJA

ŠV. KAZIMIERO ŠVENTĖ
Kovo 5 d. Vasario 16 Gimnazijos Ateiti

ninkai ir Skautai drauge šventė lietuvių

MŪSŲ RĖMĖJAI
! Už kalendorių po 10 šilingų atsiuntė J. 
t Stundžia, J. Beinoras, J. Janušaitis ir J. 
[Pukteris.
! Už knygą Į SAULĖTEKĮ L. Matulevi
čius sumokėjo 20 šil., o A. Saikauskas vie- 
I toj 7 šil. atsiuntė 10 šil.

jaunimo Globėjo šv. Kazimiero šventę. 10 
vai. dalyvavo pamaldose su savo vėliavo
mis. šv. Mišias laikė Kunigas Direktorius, 
pritaikytą pamokslą pasakė Kun. Kapelio
nas, ateitininkų ir katalikų skautų dvasios 
vadas. Po Mišių Kun. Direktorius pašven
tino naują skautų draugovės vėliavą. Vė
liavos krikšto tėvu buvo Dr. G. Valančius.

Tuoj po pamaldų Gimnazijos salėje buvo 
suruošta tautinio Šventojo garbei Akade
mija. Įžangos žodį tarė Kun. J. Navickas. 
Sekė trys pačių mokinių paruoti referatai: 
Vidos Augaitytės.šv. Kazimieras“, Teodoro 
Jakumaičio ,šv. Kazimieras ir mūs laikai“, 
Irenos Janušaitytės ,šv. Kazimieras mūsų 
Globėjas“. Eilėraščius šv. Kazimiero garbei 
padeklamavo Antanas Dūda, Bernardas 
Venckus ir Lina Bajerytė. žibutė Povilavi- 
čiūtė paskambino Haydeno sonatos dalį. 
Priimta protesto rezoliucija prieš J.E.Vysk. 
J. Steponavičiaus areštavimą. Akademija 
baigta šv. Kazimiero giesme.

— Gen. Eisenhoweris ruošiasi parašyti 
knygą apie savo prezidentavimo metus.

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.

patarnavimą
Dėl tų ir visų kitokių darbų kreiptis į Nidos Spaustuvę.

Telephone : LADbroke 118 6

NIDA PRESS.

3 Southern Row, London, W.10

h:

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

SPECIALUS PRANEŠIMAS

BALTIC STORES LTD.
(Z. JURAS)

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 rūbai, 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.

Sftaitytaju taikiai
SALAZARO PORTUGALIJA IR JOS 

DIKTATŪRA

Ryšium su portugalų laivo SANTA MA
RIA užėmimu .Europos Lietuvyje“ buvo vie 
nas po kito išspausdinti apie Portugaliją 
du straipsniai. Viename jų Salazaro dikta
tūra ir vadinama diktatūra ir iškeliama 
baisi padėtis to krašto kolonijose. Antrasis 
straipsnis tarytum stengiasi iš diktatoriaus 
Salazaro padaryti malonų dėdę, labai rū
pestingą ir gerą, nors jo parlamentas ir ne 
turi jokių teisių, vadinas, tasai dėdulė tik
rai yra diktatorius, panašus į kitus tokius.

Taigi ir mūsų spaudai nevertėtų tokiais 
atvejais verstis dvigubu žaidimu. Geriau 
jau daiktus vadinti tikrais vardais.

Neieškodamas duomenų dar kartą įrodi
nėti, kad Salazaras yra diktatorius, noriu 
čia pakartoti, ką kovo 29 d. rašė The New 
York Times ryšium su demonstracijomis 
Lisabonoje prieš amerikiečių atstovybę. O 
jis rašė:

.Portugalų jausmai dėl kolonijų Afrikoje 
yra suprantami. Be abejo, natūralu, kad
jie buvo nepatenkinti, kai Adlai Stevenso- 
nas Jungtinių Valstybių vardu Saugumo 
Taryboje pasisakė už tai, jog Jungtinės 
Tautos ištirtų portugalų valdymą Angoloj.

,Tai betgi nėra joks pasiteisinimas Sala
zaro vyriausybei, kad ji leido demonstruo
ti 20.000 portugalų Lisabonoje, kurie akme 
nimis apmėtė Jungtinių Valstybių ambasa
dą ir prademonstravo dvi valandas.

.Portugalija turi vieną atšiauriausiai 
tvarkomų diktatūrų pasaulyje. Tos rūšies 
demonstracijos, paprasčiausia, nebūtų gale 
jusios įvykti be valdžios nuolaidų. Lisabo
nos riaušes tenka laikyti Salazaro vyriau
sybės noru pareikšti savo nuomonę. Betgi 
turėtų būti aišku, kad jeigu portugalų vy
riausybė nori pareikšti savo nuomonę, tai 
tam atlikti yra normalūs diplomatiniai ke
liai. Diplomatijos, kuri veikia per diriguo
jamas minias, galima tikėtis komunisti
niuose kraštuose, kaip šaltojo karo dalinės 
išraiškos. Bet nelauktinas dalykas, kad ši
tai vyktų tarp dviejų sąjungininkų, kurie 
tūlais ypatingais atvejais gali turėti skirtin 
gas nuomones.

.Biaurus tokios rūšies pasireiškimas, ku
ris portugališkai vadinamas contraprodu- 
cente, sudaro visiškai priešingą įspūdį, ne
gu turėtų. Amerikiečių tuo nei įgąsdinsi, 
nei priversi daryti atgailą; jie vis tiek jaus, 
kad ambasadorius Stevensonas balsavo ge
rai“. K.A.

J. GUTAUSKO TIESA APIE MOTERIS
J. Gutauskas E.L. nr. 12 nužemino savo 

straipsnelyje istorinę, gyvą, tikrą moterį, o 
išaukštino daugiau žmonių fantazijos su
kurtąją (Penelopę, Antigoną). Anglai pa
sakytų, kad tai nėra fair.

Jeigu J. Gutauskas būtų žvilgterėjęs į is
toriją, tai būtų pamatęs bent kelias Angli
ją valdžiusias karalienes, o taip pat rusų 
Kotriną. Moksle jis būtų užtikęs Nobelio

GAL JUMS 
REIKALINGA
Vokams adresai, 
vizitinės biznio kortelės, 
pakvietimai, bilietai, 
parengimų ar koncertų programos, 
biznio sąskaitų blankai, arba 
privatūs rašyti blankai. 

premijos laureates Mariją ir Ireną Curie, 
literatūroje Lagerloef, Undset, Salminen ir 
t.t. (nekalbant jau apie didžiulį būrį lietu
vių, pradedant Žemaite, Lazdynų Pelėda, 
Šatrijos Ragana, Bite ir baigiant tomis, ku
rių romanus ar eilėraščius mes ir dabar 
naujai išleistus susilaukiame).

Bėda, gal būt, yra daugiau socialinė. Ne
spėjusi pasireikšti, moteris pririšama prie 
virtuvės ir vaikų, ir visas jos išradingumas 
baigtas (o kai kur moterys net vyrams duo 
ną uždirba, o šie ieško pramcnėlių sau; 
taip buvo net ir senovės Graikijoje, o vis 
dėlto ir ten išaugo poetė Safo, kaip mums 
trimis eilėmis apie pečių vaikų apsikrovusi 
Žemaitė).

Vyrai, būdami laisvi nuo tų virtuvės ir 
vaikų auginimo rūpesčių, turi progos gilin
tis į kurią nors sritį ir joje daugiau atsiek
ti. M.B, 

BALTA GYVATĖ
Balta gyvatė? Negali būti. Juk visi žino,

kad tokių gyvačių nėra.
O tačiau yra baltas pitonas. Jis gyvena 

viename Prancūzijos zoologijos sodų, jam 
yra ketveri metai, jo ilgis apie 3 m. Zoolo
gijos sodo prižiūrėtojai su juo gana laisvai 
elgiasi, tačiau, žinoma, erzinti ir gąsdinti 
jo geriau nemėginti.

Pitonas visiškai baltas. Tai gyvatė — al
binosas. Albinosų pasitaiko daugelio gyvū 
nų tarpe. Tačiau baltos gyvatės ypač retos.

Kaip ir galima tikėtis, apie tokias nepa
prastas gyvates yra sukurta įvairių legen
dų. Pavyzdžiui, šio pitono tėvynėje — Ben 
galijoje — teigiama, kad toks faktas pasi
kartojus kartą per du tūkstančius metų. 
Taip pat pasakojama, kad tai nesanti tik
ra gyvatė, o gražuolė karalaitė, piktų burti 
ninku užburta. Ji galinti vėl tapti karalai
te, jei koks nors jaunas geras vaikinas ją 
vesiąs.

O prancūzų pasakoje apie fėją Meliuzi- 
ną pasakojama, kad kartą nuostabios, viso 
mis dorybėmis apdovanotos moters vyras 
pamatęs, kad ji maudydamasi pavirtusi 
balta gyvate. Ir nors namo sugrįžusi anks
tesnioji fėja Meliuzina, bet jos būde pasi
reiškę gyvatiški įpročiai, ir šeimoje prasi
dėję vaidai ir kivirčai.

PERLAS IR... ŽEMĖS DREBĖJIMAS
Dėl žemės drebėjimų japonų perlų gau

dymo verslovės patyrė didžiulius nuosto
lius. Pasirodė, kad perlinės nepakelia jo
kių sukrėtimų. Vandens judėjimas sutrik
dė jų normalią gyvybinę veiklą, o tuo pa
čiu ir dauginimąsi.

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. Narūne — 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.
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