
Gynimosi pozicijose
Iki 1939 m. laisvasis pasaulis leido vokiš 

kajam nacizmui žygiuoti nebaudžiamam, 
kur tik jis užsimojo. Reikalingas buvo žiau 
rus karas, kuris ne tik Vokietijai, bet ir 
daugeliui kitų kraštų atnešė režmoniškai 
skaudžių nelaimių ir sunaikinimų. Kad ir 
šitokių baisių aukų reikėjo, bet vis dėlto ta 
riamai išrinktoji tauta buvo nutildyta, su
naikinus jos karinį pajėgumą, o paskui su- 
likvidavus ir pačius to mesijiškojo germa
nizmo ideologus ir vadus.

Bebaigiant praeitą karą, susidėjusių ap
linkybių dėka buvo leista įsigalėti bolševiz 
mui. Būtų gal ir netikslu sakyti, kad už tą 
įsigalėjimą atsakingos vien tik aplinkybės. 
Dėl to kalti ir kai kurie Vakarų valstybi
ninkai, kurie per daug lengvai pasielgė, 
leisdami kai kuriuos kraštus pasilaikyti 
Sovietams savo įtakos srityje ar sutikdami 
daryti kitokias nuolaidas. Sovietai tas nuo 
laidas priėmė pažodžiui ir įtaką suprato 
kaip niekuo neapibrėžtą nuosavybę.

To pasisekimo paskatinti, bolševikai vi
są pokario metą akiplėšiškai veržėsi prie
kin, skelbdami, kad tik jų ideologija ir 
santvarka, yra pačios geriausios, ir pasinau 
dodami visomis priemonėmis užimti ko 
daugiau naujų kraštų. Jų tikslas — užimti 
visą pasaulį.

Dar ligi šiol laisvas išlikęs pasaulis jau 
kuris laikas yra gynimosi pozicijose, maž
daug nuo Korėjos karo metų. Buvo padaly 
ta Korėja, paskui Indokinija, o šiandien 
jau girdėti prasitarimų, kad šitaip gal tek
sią pasielgti su Laosu. Savo ruožtu Sovie
tai pirmieji būna ten, kur tik iškyla bent 
truputėlis vilties, kad daugiau dar vargo 
tebejaučiančias tautas per jų vadus bus ga 
Įima patraukti į save. Ten tuojau pradeda 
skristi kariniai ir civiliniai Sovietų lėktu
vai, milijonai rublių, .specialistai* ir agita
toriai ir savo ruožtu ginklai.

Toksai veržimasis apskritai vyksta su is
terišku riksmu, vis kaltinant Vakarus im
perializmu. Atsilaikyti prieš tokį riksmą ir 
veržimąsi ypač sunku. Pirmiausia, Vaka
rai iki šiol nebuvo pajėgūs net tą riksmą 
atremti, nes čia pagal senas tradicijas visi 
dar vaikščioja su katilokais ant galvos ir 
baltomis pirštinėmis apsimaustę. O iš ši
taip apsirengusių politikų ir diplomatų ne
galima net ir reikalauti, kad jie konferen
cijose taip pat nusimautų batus ir pradėtų 
jais daužyti stalus. Antra, nė vienas Vaka
rų kraštas nėra toks pajėgus, kad galėtų 
doleriais, svarais ar frankais užpilti ūkiš
kai atsilikusius kraštus, idant jie, gaudami 
pakankamai rublių, kaip nusirpusi uoga 
be didesnio pasipriešinimo nenukristų į 
bolševikų sterblę. Rublių lengva pasemti, 
nes daugelis milijonų žmonių dirba, rodos, 
tik tam, kad Chruščiovas su savo centro 
komitetu galėtų su jų uždarbiu elgtis, kaip 
jiems patinka. Vakaruose bet kuriam kraš 
te demokratinei vyriausybei reikia didelių 
pastangų, kol ji įrodo busimųjų išlaidų 
tikslingumą ir pritarimą joms. Be to, vie
nos kurios nors valstybės pasiryžimo ir pa
stangų čia niekada negali užtekti. Norint 
atsispirti bolševikų bet kokiam veržimuisi, 
reikia jungtinių pastangų.

Visi duomenys rodo, kad dabar tam tik
ros gynimosi iniciatyvos yra ėmusis Ame
rika. Sudarytas didžiulis planas, pagal ku
rį turtingesni Vakarų kraštai turės sudėti 
didelius kapitalus ūkiškai atsilikusiems P. 
Amerikos, Afrikos ir Azijos kraštams rem
ti. Kad Sovietai negalėtų daryti jokių prie
kaištų, pačiu idealiausiu atveju bus laiko
ma tai, kada paramą gaus ištisas valstybių 
kolektyvas, nes tada sunkiau bus tvirtinti, 
kad su parama ateina ir politiniai saitai. 
Daugumas parc-mos reikalingų kraštų šito
kį planą entuziastiškai sveikina. Pradėjus 
jį visu rimtumu vykdyti, šiaip ar taip, bus 
jau ;š dalies užkirstas kelias bolševikams 
nešti kartu su rubliais į tuos ūkiškai atsili
kusius kraštus ir savo ginkluotą evangeli
ją. Žinoma, niekas negali būti tikras, kad 
dolerius ar markes gavęs kraštas nesusi
gundys dar paimti ir rublius, sovietinius 
ginklus ir atsigręžti prieš ankstyvesnį šel
pėją. Bet pastangos yra geros ir užsimoji
mas vertingas, nors jis reiškia vien tik pa
siryžimą gintis.

Tas užsimojimas iškilo Amerikoje. Ame 
rikos prezidentas ligi šiol yra matęsis ir 
kalbėjęsis jau su nemaža Vakarų valstybių 
galvų — Danijos, Kanados, Australijos, N. 
Zelandijos, Švedijos, Ghanos, D. Britani
jos. Eilės laukia Prancūzija ir Vokietija. 
Tuose pokalbiuose daug kas aptariama, 
pradedant ekonomine parama ūkiškai atsi 
likusiems kraštams ir baigiant tais daly
kais, kurie šiandien dar trukdo Vakarų vie 
nybei. Vakarų vieningas balsas, kol rau
donoji Kinija dar nėra pajėgi, būtų stip
rus. Deja, jis nėra vieningas. Kol nėra to 
vieningumo, didesnio vaidmens tada nevai 
dina tai, kad Vakarai žmonėmis ir ūkiniais 
ištekliais pralenkia Sovietus.

Ar padėtis galėtų pasikeisti, jei Ameri
kai pasisektų nuo dvišalių pasitarimų per
eiti į visuotinius ir sujudinti visus vaka
rietiškai nusiteikusius kraštus laikytis vie

41 PROC. LIETUVOS GYVENTOJŲ 
GYVENA MIESTUOSE

Kovo 5 diena Lietuvoje vykdytuose vie
tinių sovietų .rinkimuose*, anot oficialaus 
rinkiminės komisijos pranešimo, turėjo tei 
sę balsuoti 1.826.139 rinkėjai. Tai reiškia, 
kad tiek Lietuvoje esama 18 ir daugiau me 
tų amžiaus žmonių. Anot to paties praneši 
mo, beveik visi jie ir balsavę, būtent, ,sel- 
sovietų* (apylinkių tarybų) rinkimuose da 
lyvavę 99.96 proc., ir tai yra didžiausias 
nuošimtis. Miestuose uolumas buvęs trupu 
tį mažesnis. Mažiausiai uolūs tebuvo vil
niečiai, nes Vilniuje balsavę ,tik* 99.79 
proc (Taigi, viename tik Vilniuje arba 
išdrįso neateiti balsuoti 403 žmonės, kai vi 
sos Lietuvos kaimuose tokių nerangių teat
sirado tik apie 730).

1959 metais panašių rinkimų metu turin 
čių teisę balsuoti! Lietuvoje buvo skaičiuo
jama 1.785.697. Vadinasi, dabar 18 ir dau
giau metų turinčių Lietuvoje yra apie 40. 
000 daugiau. Tais metais Lietuvoje gyven
tojų buvo suskaičiuota 2.713.000. Taigi bal 
suoti teisę turinčiųjų skaičių tada sudarė 
65.83 proc. visų gyventojų. (Anksčiau iki 
18 metų Lietuvoje buvo maždaug 36 proc., 
o 1959 metais buvo vos kiek per 34 proc.).

Jeigu jaunuolių iki 18 metų santykis vi
soje gyventojų masėje būtų ir šiais metais 
toks pats, koks buvo 1959 metais, tai išei
tų, kad šįmet Lietuvoje gyventojų yra 2. 
774.000, tai yra. 61.000 daugiau. Metinis 
prieauglis būtų kiek didesnis, negu 1 proc., 
taigi maždaug toks pats, koks būdavo ir 
nepriklausomybės laikais.

Iš balsuotojų skaičiaus į apylinkių, ma
žųjų ir didžiųjų miestų bei Vilniaus miešti 
nių rajonų tarybas galima spręsti, kaip da 
bar Lietuvoje gyventojai pasiskirstę į kai
mus ir miestus. Būtent, Vilniaus mieste 
esą (skaičiuojant tūkstančių tikslumu) 170 
tūkstančių balsuotojų, vadinasi, turėtų bū
ti apie 262.000 gyventojų. Kituose ketu
riuose didžiuosiuose miestuose ir dviejose 
didžiosiose vasarvietėse (Kaune, Klaipė
doj, Šiauliuose, Panevėžy, Palangoj ir 
Druskininkuose) esą 300.5 tūkstančio bal
suotojų, taigi turėtų būti apie 457.000 gy
ventojų. Antraeiliuose miestuose (jų yra 
81) ir miesteliuose (28) balsuotojų esą 
277.5 tūkstančio, taigi gyventojų apie 420.

ANGLAI IR LIETUVA
Anglų spaudoje dažnai pasitaiko lietuviš 

kų žinių. The Universe (5226 nr.) platokai 
pristatė Vilniaus komunistinio laikraščio 
Literatūra ir Menas straipsnį, kuriuo puo
lamos seserys Lazdinytės, gyvenančios Kai 
tinėnų kolchoze, už tai, kad jos organizavo 
parapijos chorą ir šiaip dalyvavo bažnyti
nėje veikloje. Komunistai pasišaipė, kad 
bažnyčios lankymas esąs tik senų moterė
lių reikalas. Ten pat bolševikai atspausdi
no ir Vilniaus universiteto stud. A. Jatulio 
atsakymą į straipsnį, ginantį seseris Lazdi- 
nytes. Studentas gerai pažįstąs vietovę ir 
žinąs, kad j bažnyčią ten plaukia ne tik mo 
terėlės. mergaitės, ,bet ir vyrai garbina 
Kristų*. Toliau A. Jatulis klausia: .Kodėl 
seserys Lazdinytės puolamos? Ar todėl, 
kad tiki Dievą? Jei taip, tai puolimas yra 
neteisingas. Argi seserys Lazdinytės yra ne 
naudelės? Žinau, kad jos buvo sąžiningos 
darbininkės kolchoze. Vienos iš jų net at
vaizdas pateko į apylinkės garbės lentą. 
Mūsų pareiga yra kovoti už žmogaus tei
ses. Yra neteisinga šmeižti ir klaidinti*.

Suprantama, komunistams rūpėjo ne tei 
sė, sąžiningumas ir tiesa, bet suniekinti 
jaunuoles ir jaunuolį, o kitus bauginti. 
Mus gi lietuviškojo jaunimo tvirtas drąsu
mas žavi.

PAVERGTŲJŲ SEIMO TELEGRAMA 
KENNEDY IR MACMILLAN

Ryšium su Amerikos - Britanijos pasita
rimais Washingtone balandžio 5 d. Paverg
tųjų Seimo Pirmininkas V. Sidzikauskas 
pasiuntė telegramas JAV Prezidentui Ken
nedy ir Britanijos Premjerui Macmillan. 
Telegramos primena, kad Sovietų pavergto 
sios Europos tautos su dideliu dėmesiu ste
bės Washingtono pasitarimus, ir pabrėžia, 
kad kovoje su sovietiniu imperializmu 
Centro ir Rytų Europos tautoms tenka la
bai svarbus vaidmuo. Išvadoje telegramos 
prašo Prezidentą Kennedy ir Premjerą 
Macmillaną savo pasitarimuose turėti gal
voje ir Sovietų pavergtosios Centro ir Ry
tų Europos padėtį. Kr.

ningai, vienas kitą ūkiškai remti ir visi 
kartu priešintis bolševikinio nukariavimo 
pavojams?

Gali būti. Amerikiečių spauda galvoja, 
kad tokia vienybė gal leistų Vakarams pa
diktuoti Sovietams savo sąlygas, kurios ga
lėtų būti priimtos. Bet toks laikas ateis 
dar negreit.

TAIP YRA LIETUVOJE
000. Iš viso tad miestuose ir miesteliuose 
gyvena 750.000, arba trupučiuką daugiau 
kaip 41 proc. visų Lietuvos gyventojų. Kai 
muose gyvena 1 milijonas ir 76 tūkstan
čiai, arba ne visai pilni 59 proc.

Nepriklausomybės laikais miestų ir kai 
mų gyventojų santykis buvo 23 ir 77 proc.

Šis pasikeitimas tačiau nereiškia, kad tai 
iš Lietuvos kaimų daugiau kaip kas ketvir 
tas žmogus būtų persikėlęs į Lietuvos mies 
tus. Lietuvos kaimuose žmonių tai mažėja, 
nes jie išvyksta kita (rytų) linkme — kaip 
tremtiniai, kaip į rekrūtus paimti, arba 
kaip .savanoriai*. O Lietuvos miestų gyven 
tojų skaičius auga tik iš dalies pasipildyda 
mas studijuojančiu arba ir dirbti pramo- 
nėn pereinančiu jaunimu, bet didesne dalb 
mi miestai pasipildo iš rytų atvykstančiais 
kolonistais. (LNA)

LĖKTUVAI TIK
.VYRESNIESIEMS BROLIAMS*

Lietuvoje jau kuris metas vartojami lėk 
tuvai kai kuriems žemės plotams tręšti ar 
prieš vabzdžius kenkėjus skirtiems chemi
kalams purkšti. Tačiau ir ta .specialios pa 
skirties aviacinė grupė* lietuviams uždara. 
Tos grupės vyr. inžinierius Lietuvoje yra 
N. Pankovas. Lakūnų pavardės irgi tik ru
siškos.

Bemotorinių sklandytuvų srityje lietu
viams reikštis leidžiama. Motoriniuose, net 
ir labai netolimo skridimo lėktuvuose lie
tuvių nepastebima. (LNA)

KOMSOMOLAS VERŽIA KILPĄ 
LIETUVOS STUDENTAMS

Vilniaus .Komjaunimo Tiesoje* Lietuvos 
žemės Akademijos (Kaune) studentas vie
šai atkreipia dėmesį į faktą, kad tarp šį
met baigsiančiųjų akademijos ekonominį 
fakultetą bus septyni nekomjaunuoliai. To 
paties fakulteto ketvirtame kurse į komjau 
nuoles priimta viena studentė. Klausia, ko 
dėl ji įstojo tik ketvirtame kurse? Iš išaiš
kinta, kad niekas, o niekas ligi šiol jos ne
pakalbinęs stoti, netgi tame pačiame kam
baryje draugė komjaunuolė neužsiminusi, 
kad reikia gi.. .

Klausimo kėlėjas, — arba labai jau uo
lus komjaunuolis, arba labai uolus kam 
įtikti — nurodo, kad į komjaunuolius pri

f" Se/i/<yn/oS DIENOS* ~|
LIETUVIS PAPRAŠĖ PRIEGLOBSČIO

Sovietų 200 tonų laivas priplaukė prie 
švedų Gotlando salos, ir jo vadas lietuvis 
leitenantas paprašė politinio prieglobsčio. 
Jis paimtas apklausinėti.

Laivui buvo liepta išplaukti, bet nė vie
nas iš 8 įgulos narių nemokąs tai padaryti, 
dėl to laukiama, kol atgabens kitą kapito
ną.

Atokiai nuo kitų, įgulos narių laikosi ta
sai jūrininkas, kuris padėjo kapitonui pa
siekti krantą.

VOKIETIJAI REIKIA DARBININKŲ
V. Vokietijai trūksta darbininkų, ir ji 

nori iš svetur įsivežti jų šiais metais bent 
600.000.

Jau ji turi įsivežusi .apie 400.000.

ŠVIESĖJA VILTYS KONGE
Ligi šiol Konge jau buvo sutarę provin

cijos vadai su bendr. vyriausybe. Atokiai 
nuo visko laikėsi nužudytojo Lumumbos 
įpėdinis Gizenga. Jis buvo laikomas proko 
munistu, ir Sovietai vis tvirtina, kad jis tu 
retų valdyti Kongą.

Dabar skelbiama, kad jis sutinkąs prade 
ti pasitarimus su kitais vadais.

3.000.000.000
J. Tautų specialistai tvirtina, kad šiais 

metais žmonių skaičius pasaulyje peržengs 
3 milijardus. _

Kasmet pasaulyje priauga, žmonių tarp 
45 ir 55 milijonų, taigi daugiau negu Pran
cūzija turi gyventojų.

JUGOSLAVIJA KALTINA ALBANIJĄ
Jugoslavija apkaltino Albaniją, kad ši 

nuo 1948 m. yra atsiuntusi 675 agenttis, iš 
jų 548 ginkluotus.

Nuo 1957 m. sausio iki šių metų vasario 
mėn. Jugoslavija nuteisė 115 albanų šnipų.

RUSAI LINKSTA Į DERYBAS DĖL 
LAOSO

Sovietai atsakė į britų pasiūlymą sustab 
dyti pilietinį karą Laose, peržiūrėti prie
žiūros komisijos sudėtį ir sušaukti tarptau 
tinę konferenciją.

Atsakymas yra teigiamas.
Tuo pačiu metu Kinija pagrasino įsikiš

ti, jei provakariečiams Laose smarkesnę 

imami nepakankamai pasirengę, nesusipra 
tę. Kitur teisinamasi, kad negi galima pri
imti .šiaudadūšius*, tai yra, nenuoširdžiai 
pritariančius. Ir reikalauja liautis taip pa
laidai į dalyką žiūrėjus. Esą, jei kas ,šiau- 
dadūšių* ir netinka būti komjaunuoliu, tai 
toks netinka būti ir agronomu! (LNA)

NESUSIPRATIMAS VILNIUJE SU 
RUSIŠKAI KALBANČIA KONDUKTORE

(E) Neseniai Vilniaus viename autobuse 
konduktorė užkalbino keleivį rusiškai, ra
gindama pirktis bilietą. Keleivis nepajudė
jęs. Tik kai konduktorė raginimą pakarto
jo, keleivis garsiai atšovęs .Nesuprantu*. 
Visi keleiviai sužiuro į jį. Po to jau kon
duktorė išvertė savo raginimą į lietuvių 
kalbą, ir keleivis tuomet apmokėjo už bi
lietą.

Rašytojas Justinas Marcinkevičius, ku
ris tą įvykį plačiai (žinoma, pasipiktinęs) 
aprašė Vilniaus .Tiesoje*, pastebi, kad tai 
ne pirmas toks atsitikimas. Sovietinei pro
pagandai, skelbiančiai iki nuobodumo gies 
mę apie .tautų draugystę*, tokie incidentai, 
žinoma, yra itin nemalonūs. Marcinkevi
čius pateikia dar ir tokius pavyzdžius: 
,Yra žmonių, kurie tariasi monopolizavę 
teisę rūpintis lietuvių tautos ir kultūros li
kimu, tačiau apspiaudys tarybinę knygą, 
parašytą gryniausia lietuvių kalba, kan
džiai pasijuoks iš tarybinės pjesės lietuviš 
kame dramos teatre, net nematę suniekins 
lietuvišką tarybinę dailės parodą...*

LIKVIDUOJAMI TURGŪS
Ligi šiol visoj Sovietijoj tebebuvo prak

tikuojami žemės ūkio gaminių turgūs. 
Juose beveik visai senoviška tvarka žmo
nės galėdavo pirkti kiaušinių, pieno, svies
to, grietinės, obuolių ir kitokių, daugiausia 
maisto, gaminių. Parduodavo tuos dalykus 
daugiausia privatūs gamintojai, turintieji 
,arų‘, tai yra tuos 15—kos, 25—kių ar 
60—ties arų didžio sklypelius. Bet ir kol
chozai atveždavo į turgus parduoti savo 
produktų. Kai kurie turguose jau buvo 
įsitaisę net nuolatines pastogėles prekėms 
išdėstyti. Kainos čia vyravo maždaug lais
vos, aukštesnės, negu .laisvojo* valstybinio 
supirkinėjimo kainos.

Turgūs buvo nemenki konkurentai .vals

talką imtų teikti SEATO pasirašiusios vals 
tybės.
SUSITIKS NASSERAS IR HUSSEINAS

Arabų pasaulyje Nassero vadovaujamie 
ji kraštai Jordano karalių Husseiną už pro 
vakarietišką laikyseną ligi šiol laikė savo 
priešu.

Dabar santykiai yra žymiai pagerėję, ir 
šį mėnesį ruošiasi susitikti karalius Hus- 
seinas ir Nasseras.

PREZ. KENNEDY Į EUROPĄ
Gegužės 31 d. atvažiuoja trims dienoms 

į Paryžių prez. Kennedy. Jį kelionėje lydi 
žmona, kuri gerai moka prancūziškai.

Prez. Kennedy nori išsiaiškinti su prez. 
de Gaulle visą eilę abu kraštus liečiančių 
klausimų.

KAM KIEK IŠLEISTA
Praeitais metais D. Britanijoje maistui 

išleista 4.916 mil. svarų, alui 563 mil., ki
tokiems alkoholiniams gėrimams 437 mil., 
tabakui 1.140 mil., butų nuomai 1.541'mil., 
šviesai ir kurui 735 mil., baldams 377 mil., 
radijui ir elektrai 400 mil., automobiliams 
ir motociklams 575 mil., apavui 289 mil.

DIDŽIOJI SOVIETŲ .NUOLAIDA*
Gerindami santykius su Amerika ir žino 

darni, kad J. Tautose nebus keliami dauge
lis jiems nemalonių dalykų, Sovietai taip 
pat padarė nuolaidą*: atšaukė ten jų reika 
lavimu įrašytąjį lėktuvo U-2 klausimo 
svarstymą. 

PARAMA KIPRUI
J. Tautų specialistų komisija pasiūlė su

teikti Kipro salai 120 milijonų dolerių pa
ramą penkmečio programai vykdyti.

Ta programa būtų susijusi daugiausia 
su vandens išteklių sudarymu ir apskritai 
su žemės ūkio gerinimu.

KALBĖSIS DĖL FORMOZOS?
Kinijos užsienių reikalų ministeris yra 

iškėlęs klausimą, kad amerikiečiai galėtų 
peržiūrėti savo politiką Formozos klausi
mu.

Santykių išjudėjimas iš mirties taško ne 
galįs vykti, kol Amerika prie Formozos lai 
kanti savo laivyną. Atitraukti tą laivyną 
negalį būti sunku.

tybiniams supirkimams*. Maskvos valdžia 
dabar nutarė juos .sutvarkyti*. Esą, žmo
nės neracionaliai išnaudoja darbą ir lėšas, 
važinėdami ar vaikščiodami į tolimus tur
gus ir tenai gaišdami. Nuo šiol jie bus nuo 
to nemalonumo išgelbėti, nes .žemės ūkio 
produktų atliekų realizavimas* dabar bū
siąs pagerintas. Būtent, tas .atliekas* (tai 
yra, gaminius, kurie kolchozų ir paskirų 
žmonių rankose dar atlieka nuo rekvizici
jų) dabar pavedama supirkinėti ir parda
vinėti tik vadinamosioms vartotojų koope
racijos organizacijoms. Iš paskirų asmenų 
kooperatyvai pirksią .kainomis pagal susi
tarimą“, o iš kolchozų-komiso pagrindais. 
Turgavietėse tuos produktus dabar parda
vinės tik kooperatyvų pardavinėtojai. Par
davimo kainas nustatys kooperatyvų val
dybos. Taigi turgavietės pasiliks, bet tie
sioginio kontakto tarp gamintojo ir varto
tojo juose nebebus, nes į jų tarpą ateina 
.socialistinis* tarpininkas—valstybės kon
troliuojamas (kooperatininko vardu pak
rikštytas) agentas.

(LNA)

SUŠAUDĖ TRIS BUVUSIUS...........
POLICININKUS IR PARTIZANUS

Kovo 11 d. .Tiesoje* kom-propagandinei 
spaudai tipiškomis nuotrupomis aprašinė
jama buvusių Seirijuose ir Alytuje polici
jos pareigūnų — Alfonso Nykštaičio, Ber
nardo Skliuto ir Stasio Petrausko byla. Jie 
buvo kaltinami organizavę ir vykdę ,60.000 
Alytaus ir Seirijų gyventojų išžudymą*, vė 
liau buvę partizanai (nuo 1946 metų iki 
šiol nepagauti dirbę įvairiose įmonėse). Vi 
si trys sušaudyti. Aprašyme minimi dar 
trijų asmenų adresai užsieniuose. (LNA)

Kybartų mieste neveikia kanalizacija
(E) Vilniaus .Tiesoje* 14 kybartiečių gru 

pė skaudžiai skundžiasi, kad Pionierių gat
vėje jau seniai neveikia kanalizacija. Pra
sidėjus lietingam laikotarpiui, .vanduo ap
sėmė ir sunaikino mūsų daržus, nuo drėg
mės pūsta namai, pelija sienos, baldai, rū
bai. Ypatingai ši drėgmė kenkia mūsų ir 
mūsų vaikų sveikatai*. Redakcija nuo sa
vęs prideda, kad iškelti faktai esą teisingi. 
Kaltinami vykdomieji komitetai ir kitos 
įstaigos, tik ne sovietinė netvarka.

Naujieji Politechnikos Statybos 
fakulteto rūmai Kaune

(E) Naujieji rūmai suprojektuoti ar
chitekto Vytauto Dičiaus. Tai būsią dalis 
busimojo .inžinierių miestelio* tarp Jau
nosios gvardijos, Tunelio ir Slėnio gatvių. 
Statyba užims 30 ha plotą. Greta to čia bus 
statomas technologijos ir automatikos fa
kultetai. Vėliau būsią pastatyti mechani-
kos, elektrotechnikos, hidrotechnikos kor
pusai. Atskirame pastate įsikurs .problemi
nės laboratorijos* (moksliniams dėsniams 
tyrinėti). Dar bus statomi penki studentų 
bendrabučiai, po 450 vietų kiekvienas.

* iš as SS U S

PASAULYJ
— Kinija ruošiasi paleisti sergantį ame

rikietį, kuris 1951 m. buvo nuteistas 15 m. 
kalėjimo apkaltintas šnipinėjimu.

— Persijoje prigėrė upėje 30 žmonių, 
plaukusių laivu.

— Velykų metu iš R. Vokietijos į Vaka
rų Berlyną atbėgo 5.200 (praeitais metais 
6.500).

— D. Britanijos keliuose Velykų metu 
žuvo 44, sužeista 1.219 (praeitais metais 75 
žuvo, 1500 sužeisti).

— Pakistano šeimos planavimo valdyba 
pasiūlė vyriausybei mokėti po 25 rupijas 
(2 svarus) tiems, kurie sutinka sterilizuo
tis.

— Prez. Kennedy gegužės 16-18 d. lanky 
sis Kanados sostinėje Otavoje.

— Jugoslavija nubaudė kalėti 3 asme
nis už šnipinėjimą Albanijai.

— Paryžiuje alžyriečiai teroristai už
puolė priemiesčio ligoninę, žuvo policinin
kas, dar vienas asmuo, ir sužeista 16.

— Prancūzijoje Velykų savaitgalio metu 
keliuose žuvo 108, sužeista 2.876 (praeitais 
metais žuvo 93, sužeista 2.471).

P. AUG. KLIMANTĄ,

Jo myliniai žmonai mirus, 

širdingai užjaučia
Coventry Skyr. Valdyba ir nariai

______________

P. B. BANĮ,

Jo mielai mamytei mirus Lietuvoje, 

širdingai užjaučia 

Coventry Skyr. Valdyba ir nariai
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JUOZAS J. BACHUNAS EUROPOJE

klausimas
EUROPOS LIETUVIS

Juozas J. Bachunas-Bačiūnas ir mėgsta 
ir yra pajėgus keliauti. Kai žvilgterime, 
taigi per keleris paskutiniuosius metus 
kur tik jo su ponia nebūta, kur nekeliauta! 
Tokiam dalykui reikia ir pinigų, ir laiko, 
ir pagaliau palinkimo. Atrodo, kad Ba
čiūnams tų dalykų netrūksta (o kai dėl pi
nigo, tai jie neprašyti jo ir įvairiems lietu 
viškiems reikalams aukoja).

Daug kas, po teisybei, keliauja, vadinas, 
turi palinkimo, laiko ir pinigų, bet retą ku 
rį tokių lietuvių keliautojų pamatysi užsu
kusi i šio ar kito krašto lietuvių koloniją 
pasidalyti įspūdžiais. O Bačiūnai, kur tik 
jie nepasuktų, visados atsiduria tarp lietu
vių ir tokį savo lankymąsi paverčia iškil
me: jis pats turi ką papasakoti ir kitų pa
siklausyti, paskui derinti nuomones, o pas
kui savo įspūdžius surašyti, paleisti per 
.Dirvos" laikraštį ir atmušti dar atskiru 
leidiniu.

Praeitų metų rudenį Bačiūnai lankėsi 
Europoje. O, va, prieš akis turime jau Juo
zo J. Bacbuno didelio formato iliustruotą 
leidinį Ko aš važiavau į Europą.

Ko gi iš tikro Bačiūnai važiavo į Euro
pą?

Kadangi šiame leidinyje tiesiogiai ne
atsakoma, tai mes čia galime atsakyti. Va
žiavo aplankyti Europos, o ypač senų savo 
bičiulių ir pažįstamų, pasidomėti įvairiais 
lietuviškais reikalais ir pasvarstyti jų.

Bačiūnus sena ir didelė bičiulystė sieja 
su Lietuvos Ministeriu Londone B.K. Ba
lučiu. Ta bičiulystė reiškėsi ir dabar, kai 
Bačiūnai buvojo Londone. Londone Bačiū
nai buvo susitikę nemaža ir kitų senų pa
žįstamų.

Vokietijoje Bačiūnams ypač rūpėjo Va
sario 16 Gimnazija, prie kurios išlaikymo 
žymia dalimi prisideda Amerikos lietuviai. 
Aplankę dar ir Pietų Vokietiją, turėję susi 
tikimų su kitais lietuviškais veiksniais ir 
junginiais, Bačiūnai labiausiai rūpinosi iš
siaiškinti Gimnazijos reikalą. Nusivežus 
Vokietijoje susirinktuosius įspūdžius ir in
formacijas, dar Amerikoje buvo dalytasi 
nuomonėmis. Reikalas opus, ir Bačiūnas 
šiam leidiniui net baigiamąjį skyrių para
šė tokia antrašte: ,Ką daryti su Vasario 16 
Gimnazija?"

Gyvendami Europoje, kur ta Gimnazija 
yra, ypač kreipiame .akis, kaip svarstomas 
jos reikalas. Bačiūnas, remdamasis dar 
vysk. V. Brizgio nuomone, rašo: (Jeigu Va 
sario 16 Gimnazija turės veikti tokiomis 
sąlygomis ir išsilaikyti dabartiniu būdu su 
renkamomis lėšomis, tai anksčiau ar vė
liau ateis labai sunkios dienos ir gali nebe
pajėgti toliau laikytis. Jai pritrūks tinka
mų lietuvių mokytojų, ir, svarbiausia, jai 
vis daugiau ims stigti pinigų. Kurį laiką 
lietuvių visuomenę galima įtikinti ir pri
prašyti aukomis remti Gimnaziją, bet visą

laiką negalima tikėtis".
Ką reikėtų daryti, štai bendriausias atsa 

kymas: ....parduoti dabartines patalpas ir 
nusipirkti arba pasistatyti kur nors dides
niame Vokietijos mieste bendrabutį, apgy
vendinti ten lietuvių berniukus ir mergai
tes ir juos mokyti vien lituanistikos. Moki 
niai eitų mokytis į vokiškas tos vietos mo
kyklas, atpultų mokyklos ir kitų mokytojų^ 
išlaidos, o bendrabutyje būtų lengviau iš
laikyti tiek mokytojų, kiek reikalinga lietu 
vių kalbai, literatūrai, istorijai ir kitiems 
dalykams dėstyti. Vokiečių valdžia tikrai 
prisidės ir duos pinigų ar maisto. Tąsyk už 
tektų sumanaus bendrabučio vedėjo ar ve 
dėjos ir būtiniausių lituanistikos mokyto
jų. Patalpos galėtų būti patogesnės, svei
kesnės ir kaip reikiant bendrabučiui pri
taikytos".

Kaip matome, benaujindamas bičiulys
tes ir pažintis, Bačiūnas ta proga pajudino 
viešai ir didelį Gimnazijos klausimą.

P. Anučionis

PATRIOTO POPIETĖ
Suvalgęs lėkštę storų virtinių, 
Gerai užsrėbęs riebių kopūstų, 
Didžiulę meilę jaučia tėvynei, 
Daugiau nė Vlikas jos neįpūstų.
Paskui užtraukia storą cigarą — 
Kad nepagautų plaučiuose vėžio — 
Rimtai mintyse paskelbęs karą, 
Draugui iš kupros diržą išrėžia:

it/ pamaldumas stiprino. Tačiau įsigalėjusi Ii. 
ga mokslą keleris metus sutrukdė. 20 metų 
jaunuolis, vargų užgrūdintas, stojo į kun. 
seminariją. Darbštumu, dvasiniu subrendi
mu jis tuojau iškUo. Mokėsi Lenkijoje ir 
Petrapilyje. Reiškėsi kaip sąmoningas lie
tuvis. Kitataučiai mokytojai ir draugai jį 
gerbė ir aukštai vertino. Ilgametis mokslo 
draugas, vėliau vyskupas Henrikas Prezez-

TREJOS DEVYNERIOS
Kas apskritai mūsų kasdieniniame gyve 

nime yra trejos devynerios, tai nė aiškinti 
nėra ko. Tai gi užkartinta atitinkamomis 
žolelėmis degtinėlė, kuri vieniems tinka 
dėl ko nors protestą ėmusiems reikšti vidų 
riams aptvarkyti, o kitiems prasimesti, 
kad, štai, šituo būdu taisoma sveikata, ma 
rinama kirmėlė, ir šiek tiek įsilinksminti.

Kai skaitome Dr. S. Aliūno naujai iš
leistąjį eiliuotų satyrų rinkinį TREJOS 
DEVYNERIOS (išleido Lietuviškos Kny
gos Klubas Čikagoje), tai tokios mintys ir 
ateipa į galvą. Tik čia, be abejo, tas trejas 
deyynerias reikia imti perkeltine prasme: 
ne kaip pilvuko gydymą, o kaip rašytojo 
pastangas apvanoti mus šiek tiek net ir už 
tą patį velnio skystimėlį, imamą be jokio 
reikalo. Mes, kalbos nėra, svetur būdami, 
ydų taip pat turime nemaža, ir rašytojas 
čia plaka jas taikliai ir skambiai. Štai ar 
ne daugelis mūsų viską užmiršę, jeigu tik 
neturime palinkimo be saiko lakti, ypač 
brangiu dokumentu laikome — banko kny
gelę? —

Visokie mokslai karpo atomą, 
Ir visi skelbia to mokslo galią, 
Visi atomai ir visi tomai

Nulis prieš mano banko knygelę.
Arba kad ir dėl to gyvenimo patogumų 

svetur, kai reikia šaukti —
Nedaug kasdien geriu grietinės,
Nors jos kasdieną užtenku, 
Ak, Lietuva, brangi tėvyne, 
Kodėl aš vis labiau tunku?
Mums kaip tik atrodo, kad Dr. S. Aliūno 

eilėraščiai šiame rinkinyje geriausi ir yra 
tie, kuriais kandami aptukę, pinigą, tarpu
savio peštynes ir panašius dalykus įsimylė 
ję tautiečiai. Tokius eilėraščius rašyda
mas, jis laikosi dėsnio, kuris nepripažįsta 
abejingumo Ak, žinia, nei čia niekas pa
klausys, nei čia norės sau prisitaikyti tai, 
kas geliama, kas ir mums pataiko, bet aiš
ki yra bent autoriaus pozicija. Jis vis pri
mena mūsų nuidealėjimą, daugelio mūsų 
ankstyvesnių ar net ir dabartinių kalbų 
tuštumą. Jeremijų, kad graudentų, reikia. 
Nors niekas to balso negirdėtų ir nenorėtų 
klausyti, bet taip pat niekas negalės pa
neigti, kad buvo šaukiama.

Reikia pasakyti, kad daugeliui Dr. S. 
Aliūno eilėraščių tos aštriau mūsų gyveni
mą kritikuojančios idėjos netrūksta.

Dr. S. Aliūnas, žinoma, nėra joks Aliū-

Kad jis krikščionis arba fašistas 
Ar kad jo žmonai per storos kojos, 
Kad jisai Vliką nuversti ryžtas 
Ir kad išvydęs Baltą žegnojas,
Kad jis neskaito jokio žurnalo, 
Kad jis gyvena vien makaronais, 
Kad jis dirbtuvėj du šiftus kala 
Ir dar nešioja Balfo žiponais.
Po to ekranan ilgai pažiūri,
Kaip koks kaubojus muša ir piau-

[na, 
Kaip koksai, gumą kramtęs kaip 

[sūrį, 
Ją per elektros vielas perspiauna.
O kai jau viskas labai pabosta,
Tai pagalvėlę ima šilkinę,
Ir taip laimingas suglaudęs bluos

tą, 
Narsiai užknarkia užu tėvynę.

(Iš knygos „Trejos devynerios“)

nas. Tai yra slapyvardis vieno mūsų jau 
seniai pasireiškusio romanisto ir novelisto 
(o jei jisai pats neišsiduoda, tai Ir mes čia 
nesiimsime kokios nors pareigos išduoti, 
kaip jo tikroji pavardė). Taigi satyrinių 
dainų eiliavimas jam, be abejo, yra tik at-
sitiktinis dalykas, ir reikia tik stebėtis, 
kad vis dėlto kai kurie tų dainų posmai 
skambumu eina varžybų su šios srities di- 
džiasiais meistrais Antanu Gustaičiu ir Ba 
liu Pavabaliu (Runce Dandierinu).

P. An.
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NEUŽMIRŠTAMAS LIETUVIS^

Netoli Mariampolės, dešiniojoje Šešu
pės pakrantėje, driekėsi daili Andriaus ir 
Uršulės Matulaičių sodyba. Prieš 90 metų, 
beveik Jurginių išvakarėse, balandžio 20 d. 
jie turėjo savo aštuntojo kūdikio krikšty
nas. Jį pakrikštijo dėdė kun. Jurgis Čės- 
nas, Marijonų vyriausias vadovas, vadina
mas generolu. Kūdikis dangiškuoju globė
ju gavo šv. Jurgį, karį ir kankinį. Globoti
nio tolimesnis gyvenimas panešėjo į globė
jo, nes abudu žemės kelionėje kovų ir kan
čių nestigo.

Trejų metų Jurgiukas M. neteko tėvelio, 
o eidamas dešimtuosius ir motinos. Visišką 
našlaitį greit užklupo kaulų džiova, ir ji 
niekuomet jo nebepaleido. Sunkūs žemės 
ūkio darbai, tolima pradinė mokykla ir 
gimnazija, kurias daugiausia pasiekdavo 
pėsčias, jį vertė gerai pasitempti. Vargdie
nį sunkumai grūdino. Gilus, tėvų įdiegtas

dzieckis bičiulį taip apibūdino: ,Nuo pir
mos su juo susitikimo valandos mes pasiju 
tome pagauti didelės jo inteligencijos, ne
paprastų gabumų ir dvasios kilnumo. Tuo
jau jis užėmė mūsų tarpe pirmąją vietą. 
Tylus, nepaprastai darbštus, draugiškas, 
degąs Dievo meilės ugnimi, patraukė jis 
mūsų širdis. Mes žinojome, kad jis yra lie
tuvis. Mes gerbėme jo jausmus, jis gerbė 
mūsų".

Gausybės kitų asmenų geriausių .atsilie
pimų, apimančių visą jo gyvenimą, čia ne
galime aprėpti. Vis tiek bent prabėgomis 
paminėkime vieną jo dvasios atšvaitą: ko
vingumą.

Jurgis Matulaitis gimė ir brendo rusų 
priespaudoje. Apie prispaudėjus’jau girdė
jo namuose. Vėliau jų leteną gyvai pajuto 
pradinėje mokykloje, gimnazijoje. Semina
riją, kurioje jis mokėsi, rusai 1893 m. už
darė. Tais pačiais metais jį pasiekė Kražių 
skerdynių šiurpios žinios. Lietuviškosios 
spaudos draudimas ir knygnešių žygdar
biai jam nebuvo paslaptis. Visa tai jaunuo

NAUJOS LIETUVIŲ DIENOS

lio širdyje neliko be pėdsakų. Jis jautė su 
persekiojamaisiais tautiečiais. Priespauda 
tolydžio jame stiprino atoveikį. Įsijungė į

Kaip sudėsime Lietuvai milijoną dolerių? 
kelia, nagrinėja ir atsako j šį klausimą 
naujame LIETUVIŲ DIENŲ žurnalo nume 
ryje Bendruomenės vicepirmininkas inž. 
Algirdas Nasvytis, parengęs Geležinio Fon 
do Statutą, ir Dr. A. Razma, iškėlęs milijo
no dolerių fondo idėją.

Labai įdomiame ir literatūriškai parašy
tame reportaže Birutė Pūkelevičiūtė pasa
koja, kaip jie, Montrealio teatras, įrekorda 
vo į plokšteles Balio Sruogos dramą Milži
no paunksmę. Edv. šulaitis pamini Dai
navos ansamblio dvigubą sukaktį.

Literatūros ir meno dalyse yra Prano 
Naujokaičio prozos kūrybos, Dr. Aliūno sa 
tyrinės poezijos ir Paulius Jurkus rašo 
apie neseniai mirusio dailininko Pauliaus 
Augiaus kūrybą.

Angliškoje dalyje pažymėtina J. Švaisto 
romano ištrauka angliškai ir iliustruotas 
reportažas apie Algirdo Landsbergio dra
mos Penki stulpai turgaus aikštėje pastaty 
mus amerikiečių teatruose Chicagoje ir 
New Yorke.

LIETUVIU DIENOS, iliustruotas lietu
vių kultūros žurnalas, kovo mėn. 1961. 
Gausiai iliustruotas. Atskiro nr. kaina 65 
centai. Prenumerata metams naujai užsisa 
kant — 5 doleriai.

slaptus lietuviškus-katalikiškus jaunimo 
sambūrius, ratelius, kurie ugdė tautinį-ti 
kybinį sąmoningumą, grindė laisvės kelią. 
Jei buvo senesnių kunigų, kuriuos lietuviš 
kai katalikiškas kilimas baugino, tai dija- 
konas Jurgis 26 puslapių slaptu straipsniu 
mokslo draugus karštai ragino, kad jie tą 
kilimą nedvejodami visu šimtu nuošimčių 
remtų. Kūrybinga, pažangi, kovinga dva
sia jį lydi veikloje už darbininkų, jaunuo
menės gerovę, lydi Vilniaus vyskupo soste 
ir Lietuvos apaštališkojo vizitatoriaus pa
reigose. Kaip tikras vadas pasirodė ir mir
ties valandą. Šventųjų mirtimi užgesda- 
mas, bendraminčius ir per juos, sakytume, 
visą Lietuvą ragino: — Rikiuokitės ir pasi
aukokite!

Šventojo Jurgio, drąsiojo kario ir kanki 
nio, dvasios atspindžiai Dievo Tarno arki
vyskupo Jurgio Matulaičio asmenyje at- 
švytėjo gana ryškiai. Matyt, kad savo glo
bėjo pavyzdį stengėsi rimtai įsisavinti. Jie 
du abudu, nežiūrint didžių sunkumų, ko
vingai turtėjo ir kitus turtino tais lobiais, 
kurių joks vagis ir joks tironas nepajėgia 
išplėšti. Panašių gyvenimo kovos karių at- 
sižymėjimo laiko tėkmė nenuskandina i ne 
žinią. S. Matulis, MIC

Adresas: 4364 Sunset Blvd., Hollywood 
29, Calif.

Laikrodžio sekundinę rodyklę išrado ang 
lų gydytojas Floueras (gyvenęs 1649-1734), 
norėdamas ištirti žmogaus pulso ritmą.

PAMALDOS
BRADFORD — balandžio 16 ir, skautų 

šventės proga, balandžio 23 d., 12.30 vai., 
kada solo giedos p. Valterienė.

ROCHDALE — balandžio 30 d., 11.30 vai. 
—Pirm. Komunijos šventė.
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Milleris taikstė užraktan raktą. Po pa
žastim jis laikė sulankstytus du vakari
nius laikraščius ir ryšulėlį — dvejis išeigi 
nius marškinius, kuriuos jis atsiėmė iš 
skalbyklos, nes šįvakar ruošėsi eiti sve
čiuose. Kai jau įkišo raktą, tada prasivė
rė durys, ir prie jų stovėjo žmona. Ji buvo 
susiraukusi.

— Alio, — tarė jis.
Ji pakėlė pirštą.
— Eikš į miegamąjį, — tarė ji.
Ji buvo kažko susirūpinusi. Prieangyje 

numetęs ant kėdės skrybėlę, jis nusekė 
paskui žmoną į miegamąjį. Kai jis padėjo 
ryšulėlį ir ruošėsi nusimesti švarką, tada 
ji atsigrįžo ir .atsistojo priešais.

— Kas yra? — tarė jis.
— Ten yra žmogus. Atėjo pas tave. Jau 

visa valanda sėdi ir baigia mane pasiuti- 
man įvaryti.

— Kas toks? Ko jis nori?
-— Iš Lankasterio ir sako, kad jis buvo 

tavo tėvo draugas.
— Na, tai ar jis padarė ką nors?
— Jo pavardė Wasservogelis ,ar pana

šiai.
•— Ak, šimts pypkių. Žinau. Hermanas 

Wasservogelis. Jis buvo mano tėvo barz
daskutys. Žinojau, kad jis atvažiuos. Tik 
užmiršau pasakyti tau.

.— Užmiršai? Žinai, dėkui už malonią 
valandą. Be kita ko, jei ko nors lauki, tai 
norėčiau, kad man iš anksto pasakytum. 
Bandžiau susisiekti su tavim įstaigoj. Kur 
tu buvai? Visur skambinau, kur tik pagal
vojau, kad galėtum būti. Tu nežinai, ką 
reiškia, kai staiga susiduri su visiškai sve 
timu žmogum...

— Labai atsiprašau, brangioji. Užmir
šau, na. Einu.

Jis įėjo gyvenamajin, o ten sėdėjo nedi- 

dūkas seneliukas. Apkabinęs rankomis, 
ant kelių jis turėjo mažą ryšuliuką. Jis žiū 
rėjo į ryšuliuką, ir jo veide laikėsi menku
tė šypsena, kaip Milleriui žinoma, įprasti
nė šio žmogaus profesinė išraiška. Kojos, 
apautos aukštakulniais juodais batais, sto 
vėjo ant grindų viena šalia kitos, ir Mille
ris spėjo, kad šituo būdu mažasis seneliu
kas kai atvyko, tai taip ir išsėdėjo.

— Hermanai, kaip pasilaikai? Atsipra
šau, kad aš taip vėlai parėjau.

— Ak, nieko. Kaip tu laikaisi, Pauliau?
— Puikiai. Tu puikiai atrodai, Herma

nai. Gavau tavo laišką, bet užmiršau pasa
kyti Elzei. Manau, kad iki šiol judu jau su 
sipažinote, — tarė jis, kai Elzė įėjo kamba
rin ir atsisėdo. — Mano žmona, Elzė, o čia 
Hermanas Wasservogelis, senas mano 
draugas.

— Malonu susipažinti, — tarė Herma
nas.

Elzė užsidegė cigaretę.
— Gal išgertum, Hermanai? Šnapsiuką? 

Stiklą alaus?
— Ne, ačiū, Pauliau. Užbėgau, šitą, va, 

norėjau užnešti. Pagalvojau, kad tu gal no
rėtum turėti.

— Gaila, kad nemačiau tavęs, kai laido 
tuvėms buvau parvažiavęs namo, bet žinai, 
kaip tokiais atvejais būna. Tokia didelė gi 
minė, tai arti kirpyklos neteko nė būti.

— Henris buvo užsukęs. Tris kartus sku 
čiau jį.

— Taip, bet Henris ilgiau pabuvo negu 
aš. Aš tai tik pernakvojau. Po laidotuvių 
tuoj turėjau grįžti į Niujorką. Ar tikrai ne 
nori alaus?

— Ne, aš tik norėjau užvežti šitą, štai, 
atiduoti tau, — Hermanas atsistojo ir Įtei
kė Pauliui mažąjį ryšuliuką.

— Oje, labai ačiū, Hermanai. 

— Kas čia yra? Mr. Wasservogelis man 
tai nenorėjo rodyti. Kažkas čia labai jau 
paslaptinga.

Elzė kalbėjo nežiūrėdama į Hermaną, 
net ir tuomet, kai paminėjo jo pavardę.

— Ak, jis galvojo, kad aš būsiu jau pa
sakojęs tau.

Hermanas vis stovėjo, kol Paulius atvy
niojo ryšulėlį, išimdamas iš jo skutimosi 
muilinę.

— Tai mano tėvo. Man rodos, Herma
nas kasdien skuto jį visą jo gyvenimą.

— Na, ne kasdien. Tėtis nesiskuto, man 
rodos, iki aštuoniolikos savo amžiaus me
tų, o buvo įpratęs dar ir kitur nusiskusti. 
Bet man rodos, kad aš jį daugiau kartų 
skučiau, negu visi kiti kirpėjai sudėjus 
drauge.

— Aš visiškai tikiu. Tėtis prie tavęs, 
Hermanai, buvo lyg prisvilęs.

— Taip, man rodos, teisybė, — tarė Her 
manas.

— Matai, Elze, — tarė Paulius, laikyda
mas muilinę. Jis skaitė paauksintą įrašą: 
,J.D. Milleris, M.D.x).

— Aha. Tai kodėl šitas tau? Tu nesi vy
riausias vaikas. Henris vyresnis už tave,— 
tarė Elzė.

Hermanas žvilgterėjo į Elzę ir po to į 
Paulių. Jis truputį susiraukė.

— Pauliau, ar tu gali man padaryti ge
ra? Nenoriu, kad Henris žinotų, jog tau ati 
daviau tą muilinę. Kai tėtis mirė, tai sa
kau: ,Kuriam aš dabar čia atiduosiu tą 
muilinę?" Priklausytų atiduoti Henriui, jis 
vyriausias ir taip toliau. Dėl to jis turėtų 
gauti ją. Nieko negaliu pasakyti prieš Hen 
rį, bet aš nežinau.

— Mr. Wasservogelis tave labiau mėgo, 
negu Henrį ar ne taip, Mr. Wasservogeli? 
— tarė Elzė.

— Ak, žinoma, — tarė Hermanas.
— Nesirūpink, Hermanai, aš neišsiduo- 

siu. Be kita ko, niekad nepasimatau su 
Henriu, — tarė Paulius.

— Šepečio tai aš neatvežiau. Per tokį il
gą laiką daktarui jau būtų reikėję naujo, 
tai aš jam, būdavo, sakau: .Daktare, ar tu 
toks jau vargšas, kad naujo skutimosi še
pečio neįveiki nusipirkti?" ,Esu", sako jis, 
būdavo, man. ,Na", sakydavau aš, ,tai aš 
nupirksiu tau dovanų iš savo kišenės". .Tik 
tu nupirk", jis, būdavo, sako, ,tai aš nebe- 
užeidinėsiu čia. Tada aš pradėsiu eiti į

viešbutį". Mes tik pajuokaudavome, Mrs. 
Milleriene. Daktaras nuolat sakydavo, kad 
jis nebeužeidinės, o pradės eiti j viešbutį, 
bet aš gerai pažinojau jį. Jis visad duoda
vo suprasti, kad mano skustuvai reikia pus 
tyti, ar kad savo kirpykloje aš turėčiau įsi
taisyti naujas šviesas, ar kad aš skusda- 
mas per arti odos leidžiu skustuvą. Skun
dai, skundai ir skundai. Paskui praeitų me 
tų pradžioj pastebėjau, kad jis užeis, tai 
tiek, būdavo, jau besako: ,Alio, Hermanai. 
Dar kartą, tik ne per arti leisk", tai ir vis
kas, ką jis, būdavo, pasakys. Man jau bu
vo aišku, kad jis serga. Jis taip pat žinojo 
tai.

— Taip, teisybė, — tarė Paulius. — Ka
da atvažiavai, Hermanai?

— Šiandien atvažiavau autobusu.
— Kada žadi grįžti? Kol išvažiuosi, no

riu dar pasimatyti. Mudu su Elze šįvakar 
išeinam, bet rytoj vakare...

— Ryt vakare tai ne. Rytoj vakare pas 
Kazelį, — tarė Elzė.

— Ak, man nėra ko ten eiti, — tarė Pau 
liūs. — Kur esi apsistojęs, Hermanai?
• — Teisybę sakant, niekur nesu apsisto
jęs. Šįvakar važiuoju atgal į Lankasterį.

— Kaip čia dabar, tai jau ne! Turi čia 
pasibūti, apsidairyti. Užeik pas mane į įs
taigą, aš aprūdysiu tau Wall Street.

— Man rodos, kad man pakanka, kiek 
žinau apie Wall Street, pakanka tiek, kiek 
reikia žinoti. Jei ne Wall Street, tai nesi- 
versčiau kirpėjavimu. Ne, labai ačiū, Pau
liau, bet man reikia grįžti. Rytą reikia ati
daryti kirpyklą. Tik vienai dienai gavau tą 
pavaduotoją. Jaunąjį Juozį Mejerį. Jis da
bar kirpėjas jau.

— Na, kas čia, po šimts! Palaikyk jį dar 
dieną ar dvi. Aš apmokėsiu jam. Tau rei
kia čia pasibūti. Kiek laiko, kaip nesi bu
vęs Niujorke?

— Buvau prieš devyniolika metų kovo 
mėnesį, kai jaunylis Hermis su armija va
žiavo į Prancūziją.

— Hermanas turėjo sūnų. Jis žuvo ka
re.

— Dabar jau būtų turėjęs keturiasde
šimt metų, suaugęs vyras, — tarė Herma
nas. — Ne. Ačiū tau, Pauliau, bet man ro
dos, kad geriau aš važiuosiu. Paėjėsiu pės
čias iki autobusų stoties. Šiandien dar ne
buvau išėjęs pasivaikščioti, ir tai bus pro
ga pamatyti Niujorko miestą.

— Ak, ką tu, Hermanai.
— Neprisispirk taip, Pauliau. Tu matai, 

kad Mr. Wasservogelis nori grįžti atgal į 
Lankasterį. Pabūkite kelias minutes vieni. 
Aš jau eisiu persirengti. Tik neilgai būki
te, Pauliau. Mums teks gerą galą paėjėti 
iki Devintosios gatvės. Sudie, Mr. Wasser
vogeli. Tikiuos, kada nors vėl pasimaty
sim. Dėkui, kad atvežėt Pauliui tą indelį. 
Labai malonu iš jūsų pusės.

— Ak, nieko tokio, Mrs. Milleriene.
— Iš tikro man jau reikia eiti, — tarė 

Elzė.
— Aš tuoj ateinu, — tarė Paulius. — 

Tai, Hermanai, tu tikrai nemanai persigal
voti?

— Ne, Pauliau. Ačiū tau, bet aš turiu 
verslamonę, apie ją reikia galvoti. O tu ge
riau eik, prauskis, nes kitaip gausi velnių.

Paulius bandė nusijuokti.
— Ak, Elzė ne visad tokia. Ji tik šian

dien tokia suniurzgusi. Žinai, kaip moterys 
kartais.

— Ak, žinoma, Pauliau. Ji puiki moteriš 
kė. Labai graži. Na.

— Jeigu persigalvotum...
— Ne-e.
— Mūsų telefonas yra telefonų knygoje.
— Ne-e.
— Na, neužmiršk tuo atveju, jei persi

galvotum, o aš iš tiesų nė nežinau, kaip ir 
bedėkoti tau, Hermanai. Žinai, aš tikrai la 
bai vertinu.

— Na, tavo tėtis visad geras buvo man. 
Toks ir tu buvai, Pauliau. Tik nesakyk 
Henriui.

— Prižadu, Hermanai. Sudie, Hermanai. 
Visokios laimės tau, ir aš tikiuos, kad 
greit pasimatysim. Gal .aš pavažiuosiu į 
Lankasterį. tai jau šįkart tikrai užbėgsiu.

— Taigi. Na, auf Wiedersehen, Pauliau.
— Auf Wiedersehen, Hermanai.
Paulius žiūrėjo, kol Hermanas praėjo tą 

nedidelį tarpelį iki kelto. Jis paspaudė 
mygtuką, keletą sekundžių lukterėjo, kol 
atkilo keltas, ir tada nebeatsigrįždamas 
įėjo vidun.

— Sudie, Hermanai,—šūktelėjo Paulius, ' : 
bet jis buvo tikras, kad Hermanas nebegir- gg 
dėjo jo.

Išvertė K. Barėnas H

x) M.D. — medicinos daktaras.
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nebeužtvenksi upės BĖGIMO..,

Baigiamieji pasisakymai
VISAIS FRONTAIS

BOLŠEVIKAM BAISŪS IR „PAMOKSLAI IŠ PAKALNĖS“ 

RAŠO MEČYS MUSTEIKIS

RAŠO K. Valteris

VADINKIM DALYKUS TIKRAISIAIS 
VARDAIS

Nors lietuviškas priežodis sako ,Kaip be 
vadinsi — nepagadinsi*, bet daug geriau 
yra dalykus vadinti j u tikraisiais vardais. 
Dr. J. Vaišnora, MIC, savo straipsnyje var 
toja posaki .lytinis aktas“; tai ne tik ne
tikslus, bet ir, mano manymu, vulgarus 
bei bauginantis išsireiškimas. Pagal Lietu
vių kalbos vadovą žodis ,aktas* turi daug 
prasmių (k.a., sandėris; raštas, dokumen
tas; (scenos) veiksmas, iškilmingas susi
rinkimas), bet ten neužsimenama apie vy
ro ir moters santykius. Išsireiškimas skam 
ba bauginamai ir grubiai, nes... primena 
kaltinamąjį aktą! Tiesa, ir aš savo pasisa
kymuose taip pat vartojau posakį .lytinis 
aktas*, bet tik todėl, kad Dr. J. Vaišnora, 
MIC, žinotų, jog kalbu apie tą patį dalyką.

Išsireiškimas .lytinis santykis* jau būtų 
daug tikslesnis; bet jis gali būti suprastas 
gana plačiai: nuo žvilgsnio bei rankos pa
spaudimo iki lytinio susijungimo. Pastarą
ja prasme santykiavimas be tikrosios mei
lės gali būti tik tarpe sukergtos poros, t.y. 
priverstinoj santuokoj (kaip, pavyzdžiui, 
Dr. J. Vaišnoros, MIC, minėtuoju Onano 
atsitikimu), ar .pirktoj meilėj*. Toks san-

asmenišką, intymų veiksmą ir iškilmingai 
šaukti, kad Katalikų Bažnyčia niekad neiš 
sižadės saugoti prigimtąjį įstatymą! Ar iš
sižadės, ar ne — nežinom; tai parodys tik 
ateitis. Bet turint galvoj praeity padary
tąsias nuolaidas, manau, kad tiks baigti 
šias pastabas didžiojo mūsų poeto kun. J. 
Mačiulio - Maironio žodžiais:

Nebeužtvenksi upės bėgimo, 
Norint sau eitų ji pamažu; 
Nebsulaikysi naujo kilimo, 
Nors tau pasveikint jį ir baisu...

Paskutinės pastabos
Dr. J. Vaišnora, MIC, savo ilgame 

straipsnyje palietė labai daug šalutinių 
klausimų, ir norint nors trumpai jais pasi
sakyti, reikėtų rašyti visą pusmetį. Šiuo
kart neturiu tam nei laiko, nei noro. Gal 
prie progos teks parašyti eilę atskirų 
straipsnelių tais klausimais.

Tikiu, kad skaitytojai nesusidarė klai
dingų išvadų dėl šių ginčų. Tai buvo įdomi 
ir naudinga proto mankšta. Dr. J. Vaišno
ra, MIC, žiūrėjo į tą patį dalyką iš vienos 
pusės, o aš — iš kitos, bet užtat skaityto
jai pamatė jį. iš abiejų pusių ir galės pasi
daryti savo išvadas.

Neužilgo po Stalino mirties tikėjimo 
persekiojimas pavergtoje Lietuvoje buvo 
atslūgęs, tačiau maždaug nuo 1958 m. bol
ševikai kovą prieš tikėjimą vėl pradėjo vis 
labiau stiprinti ir griežtinti šiuo laiku,nu
šalinus vysk. J. Steponavičių, toji kova pa
siekė aštriausių formų, kokių iki šiol 
dar nebuvo. Tai patvirtina ir priežastys, 
dėl kurių buvo nušalintas vysk. Steponavi
čius. Į kai kuriuos šios kovos atspalvius 
šiame straipsnyje pažvelgsime.

Kovos prieš tikėjimą formos
Kova prieš tikėjimą pavergtam krašte 

vedama .įprastinėmis* formomis ir naujo
mis. .Įprastinėmis* formomis laikome mil
žinišką propagandą per radiją, specialią 
spaudą, mokyklas; dvasiškuos persekioji
mą įvairiais užmaskuotais būdais (bau
džiant neva ne už tikėjimo skleidimą, o už 
ką kita); tikinčiųjų pareigūnų persekio
jimą, šalinant juos iš tarnybų, bažnyčių 
uždarinėjimą ar apkrovimą milžiniškais 
mokesčiais ir t.t. šitomis priemonėmis ko
va prieš tikėjimą vedama nuo pat bolševi
kų įsigalėjimo.

Paskutiniu laiku prie čia minėtų prie
monių bolševikai pradėjo naudoti ir nau
jesnes, kai kurias nepaprastai rafinuotas. 
Sustiprinta propaganda prieš tikėjimą per

spaudą. Šiandien plačiai į tą kovą įjungta 
ne tik specialioji spauda, bet ir kiekvienas 
laikraštis bei žurnalas. Naujais metodais 
sustiprinta kova prieš tikintį jaunimą, 
ypačiai studijuojantį. Yra pavyzdžių, kur 
neva laisvai leidžiama jaunimui, išreikšti 
savo religinius įsitikinimus spaudoje, o po 
to kertama visa bolševikine jėga: pasisa- 
kiusis sukritikuojamas, neleidžiant atsa
kyti, o po to naudojamos represijos. Orga
nizuojama fabrikuose ir įmonėse priešti- 
kybinės paskaitos, kurių išklausyti priver
čiami darbininkai ir tarnautojai. Įsteigti 
nauji antireliginiai institutai, kuriuos lan
kyti verčiamas jaunimas.

Plačiausia akcija vedama prieš kunigus, 
vis dažniau skelbiant jų pavardes spaudo
je, klastingai iškreipiant jų pasisakymus 
per pamokslus, liečiančius tikėjimą bei do
rovę, ir kitais būdais. Nuo tikinčiųjų atski
riami vyskupai, juos internuojant, nelei
džiant eiti savo pareigų, jei jie nesiduoda 
išprievartaujami bolševikų siekiams 
(vysk. Steponavičiaus pavyzdys).

Kur kreipiami stipriausi smūgiai
Anksčiau dvasiškija buvo šmeižiama iš 

moralinės pusės, išgalvotais įvykiais pa
vaizduojant juos nedorėliais, gobšais, 
.liaudies išnaudotojais*, .banditų* rėmėjais 
ir t.t. Dabar šalia tų pačių išmislų pradėta

klausytojus Vievio rajono Paparčių para
pijos klebonas Dumbliauskas ir daugelis 
kitų kunigų: nustojus tikėti, lankyti baž
nyčią, klausyti mišių, sušlubuojanti dora, 
o nuo to silpstąs ir žmogaus protas; seniau 
daugiau žmonių būdavę bažnyčiose, užtat 
mažiau beprotnamiuose... Tokie kunigai 
pasakoja, kad seniau Lietuvoje buvusi tik 
viena .psichiatrinė ligoninė, o dbar esan
čios net penkios. Ir tos nesutalpina visų 
ligonių.*

.šmeižti ir bauginti kunigai nevengia. 
Matydami, kad jaunimas vis labiau ir la
biau tolsta nuo bažnyčios, jie suteikė tie
siog triuškinančią ugnį, taikydami į tikin
čiųjų motinų širdis. Jie piešia motinoms 
baisaus jaunimo ištvirkavimo paveikslus, 
kiekvienu atveju pabrėždami, kad tai kyla 
dėl nutolimo nuo Dievo, nevengdami atvi
rai kaltinti mūsų tarybinę visuomenę. Še
duvos rajono Sidabravo parapijos kunigas 
Selickas 1960 metų spalio 9 dieną sakė:

Parapijiečiai, kad ir šiandien, parėję J 
namus, pažvelkite į savo vaikus. Ar jie ne 
šioja širdyje Dievą, ar sukalba po poterėlį, 
ar nukelia, eidami pro bažnyčią kepurę? 
Visą jų dorą užtemdo institutai, universi
tetai, kuriuose išmoksta visa, kas bloga, 
kuriuose vyrauja paleistuvystė..,4

Sunku įsivaizduoti tamsuoliškesnę pa
žiūrą į mokslą*. , c

tykiavimas turėtų būti laikomas nuodėmin 
gu, nors pora būtų sutuokta ir paties po
piežiaus!

Gi santykiavimui tarp tikrai besimylin
čių reikėtų rasti kitą — gražesnį, roman- 
tiškesnį išsireiškimą. Anglų kalba yra ga
na vykęs žodis ,love-making*. Ir lietuvių 
kalboj tam yra visai tinkami žodžiai, k.a. 
.pasimylėjimas“, .pasimylavimas*. Pasimy
lėjimas, reiškiantis abipusį meilės išreiški
mą, jokiais atvejais negalėtų būti nuodė
mingas!

GYVENIMO LAIKRODIS NESUSTOJA
Įdomi buvo Dr. J. Vaišnoros, MIC, religi 

nių vadų pažiūrų į gimimų kontroliavimą 
apžvalga. Bet pažiūros lieka pažiūromis, o 
gyvenimas eina savo keliu. Mane sudomi
no šis Dr. J. Vaišnoros, MIC, tvirtinimas: 
,Taip anglikonų Bažnyčia pasirodė nesanti 
saugotoja prigimtosios teisės ir krikščio
niškosios moralės. Ji nusileido laiko dva
siai ir žmonių silpnybėms*. Nors man An
glikonų Bažnyčia nei draugė, nei giminė, 
bet toks Dr. J. Vaišnoros, MIC, kaltinimas 
Ir smerkimas Anglikonų Bažnyčios pažadi 
no many .krikščioniškąjį riterį“, pasiryžu
sį ginti skriaudžiamąjį...

Žmonių žinių ir patyrimų akiratis ple
čiasi diena iš dienos. Pagal tai protaujan
tieji formuoja savo pažiūras, veiksmus, gy 
venimą, t.y. .pasiduoda laiko dvasiai“. Kas 
atsilieka nuo gyvenimo — yra pasmerktas 
trūnyti-arba pajuokai. Užsispyrimas vietoj 
gali būti naudingas ir pagirtinas, bet ne
vietoj — pražūtingas. Pavyzdžiui, jei eski
mas nuvyktų į karštąjį ekvatorių ir užsi
spyręs dėvėtų savo rūbus — mirtų perkai
tęs. Jei karštų kraštų gyventojas bandytų 
gyventi nuogas šiaurės ašigalyje — na, jis 
ten neilgai gyventų...

Gyvenime svarbu yra turėti teorinių ži- 
nų, bet dar svarbiau — praktinio patyri
mo. Dažnai asmeniškas patyrimas pakei
čia turėtąją filosofiją. Štai kodėl gal angli 
kernai kunigai realiau žiūri į gyvenimą, į 
žmonių santykius. Anglikonai kunigai, tu
rėdami šeimas (t.y. klausydami Dievo įsa
kymo), supranta, ką reiškia auginti ir 
mokslinti vaikus, na, ir užtat .pasiduoda 
laiko dvasiai*. Jie supranta, kad tėvai, ri
bodami vaikų skaičių ir tuo sumažindami 
sau rūpesčius bei palengvindami savo gy
venimo naštą, būna labiau pajėgūs geriau 
užtikrinti savo vaikams ateitį, t.y. jų iš
mokslinimą bei ekonominę paramą pirmo
mis savarankaus gyvenimo dienomis.

Bet dabar grįžkim prie Katalikų Bažny
čios. Istorija rodo, kad ir Katalikų Bažny
čia nebuvo jau taip atspari .laiko dvasiai 
ir žmonių silpnybėms*. Nuolaidos pasnin
kų potvarkiams, .nuodėmingiems* (t.y. mo 
derniškiems) šokiams, Darvino evoliucijos 
teorijai, nusileidimas Kopemiko-Galileo 
.erezijai*, toleravimas ,dūmo, čierkos*, kor
tų, nutukimo ir t.t. — faktai, kurie kalba 
patys už save.

Paminėjus .dūmą ir čierką*, man prisi
mena draugiškas pasikalbėjimas su kuni
gu jėzuitu. Besikalbant apie šį ir apie tą, 
pokalbis nukrypo į ,dūmą ir čierką* (t.y. 
veiksmus, priešingus prigimčiai, taigi ir 
moralei). Vienuolis sutiko su manim, kad 
tai nuodėmingi veiksmai; bet kai aš pa
klausiau, kodėl Katalikų Bažnyčia nepa
skelbia savo tikintiesiems, kad rūkymas ir 
gėrimas alkoholio yra mirtina nuodėmė 
(ir tai būtų tikra teisybė!), tai mano vie
nuolis (pats būdamas abstinentas), lyg ir 
išsigandęs, šūktelėjo: .žmogau, bet tada 
Kataliki) Bažnyčia nebetektų tikinčiųjų!* 
Ir suprantama: juk rūkorius ir šnapsorius 
lengva matyti ir net užuosti! Na, o pama
čius ar užuodus, reikėtų juos gramzdinti į 
pragarą! O beveik visus tikinčiuosius nu
gramzdinus, tektų susilikviduoti Bažny
čiai.. Aišku, gelbstint padėtį, geriau žiū
rėti į kai kurias nuodėmes pro pirštus... 
Bet kas kita yra laikyti sunkia nuodėme

CRACIUNO LIUDIJIMAS
KNYGA APIE MO]

Knygų rinkoje ką tik pasirodė naujas 
veikalas, pavadintas THE LOST FOOT
STEPS (Dingę pėdsakai). Jo autorius yra 
rumunas Silviu Craciunas (pavardė skam
ba labai lietuviškai). Šitoje knygoje jis ap
našo savo neįtikėtinai baisius išgyvenimus 
dabartinėje komunistinėje Rumunijoje.

Autorius, būdamas jau laisvame pasau
lyje, 1950 m. pasiryžo grįžti į savo gimtąjį 
kraštą, norėdamas padėti draugams ir or
ganizuoti pasipriešinimą. Patekęs į slap
tosios policijos rankas, jis tarsi dvidešimto 
jo amžiaus Odisėjas septynerius metus 
praleido šių dienų moderniškame pragare 
arba kalinamas arba persekiojamas, kol 
galų gale, netekęs sveikatos, vėl pasiekė 
laisvąjį pasaulį.

Ispanų rašytojas Salvador de Madariaga, 
kuris parašė šiai knygai įžangą, sako: ,Iš 
pradžių atrodo, kad tai yra nuotykių roma
nas. Bet kartą ją pradėjęs, turi perskaity
ti iki galo, nes versdamas lapas po lapo 
randi tokį įtemptą susidomėjimą, kokio 
joks romanas negali suteikti. Pavojaus ir 
išsigelbėjimo bangos seka viena po kitos ir 
nespėjęs atsikvošėti nuo vieno įvykio, jau 
esi pagautas kito. Ir tada pamatai, kad tai 
yra ne romanas, bet patyrimai europiečio, 
kuris juos išgyveno dvidešimtame amžiuje 
čia pat, mūsų pašonėje. Iš tikrųjų šitaip 
galėjo atsitikti ir kiekvienam iš jūsų“.

>ERNŲ PRAGARĄ.

kęs. Deja, jis nebeatvyks...
Craciunas daugiausia dėmesį sutelkia 

j savo asmeniškus išgyvenimus. Karpatų 
kalnuose veikiančius rumunų partizanus 
jis tik vienur kitur tepamini. Jis labiau
siai stengiasi parodyti, kaip yra naikina
mas individas, kaip palaužiama jo dvasia, 
kaip paraližuojamas pasipriešinimas, iš
vengiant atviro konflikto. Ir šitas pavaiz
davimas jam labai gerai pasisekė. Knyga, 
kurią autorius dedikavo dabart. Anglijos 
Vid. Reikalų Ministeriui R.A. Butler'iui, 
kaip matyti iš spaudos, jau dabar kelia di
delį susidomėjimą, ir jos pasisekimas die
na iš dienos didėja.

J. Dobilas.

Jie valdo Kauną
(E) Naujai išrinktoji Kauno miesto ta

ryba savo pirmoje sesijoje išsirinko miesto 
vykdomojo komiteto pirmininku Juozą Še
rį. Jo pavaduotojai: Janina Narkevičiūtė, 
Glebes Bačininas ir Borisas Rilys. Atsa
kinguoju sekretorium paskirtas Ričardas 
Mekionis. — Tikrasis miesto valdytojas, 
žnoma, yra kaip visur komunistiniuose 
kraštuose, partinis biuras. Vykdomieji ko
mitetai privalo pildyti, ką partijos vadovai 
įsako, nors tai ir nėra administraciniuose 
nuostatuose pažymėta.

pulti dvasiškuos pamokslai, tikėjimo tiesų 
aiškinimai pateikiant .faktus*, skelbiant 
puolamųjų kunigų pavardes. Kaip šitokia
bolševikų akcija vedama, pavaizduosime

,Rūpi, be galo rūpi dvasininkams jauno
ji karta. Ir čia jie nebeklausia, ar nori vai
kai bei jų tėvai religijos, ar nenori. Kiėk-

Kadaise vienas mūsų visuomenininkas ra 
šė, kad jeigu atsirastų toks gabus autorius, 
kuris pavergtos tautos vargus pajėgtų at
vaizduoti tokia forma, kuri patrauktų ir 
sudomintų laisvojo pasaulio mases, tai jis 
būtų daugiau nusipelnęs, nei visi veiksniai
ir komitetai. Craciunas yra toks autorius. 
Perskaičius jo knygą galima drąsiai teigti, 
kad tai yra rašytojas, sugebėjęs žiaurią 
realybę atvaizduoti tokia forma, kuri pat
rauks skaitytojų mases. Nėra jokios abejo
nės, kad jo knyga turės didžiulį pasiseki
mą Vakarų pasaulyje ir atvers akis ne vie
nam ir tų, kurie iki šiol taip lengvai davėsi 
koegzistencijos užliūliuojami.

Skaitant S. Craciuno knygą, nenoromis 
peršasi palyginimas su Daumanto .Parti
zanais už gelžn. uždangos.“ Abu autoriai 
yra labai panašūs: jauni vyrai, gerai išsi
mokslinę, geležinės valios patriotai, pasi
ryžę geriau mirti, negu išduoti dnaugus ar 
gyventi vergijoje. Bendras jų abiejų rašy
mo tikslas yra tas pats — parodyti pasau
liui, kaip atominiame amžiuje pavergia
mos tautos ir kaip tų pavergtųjų tautų 
vaikai brangina laisvę.

Tačiau aprašomieji dalykai ir jų apdoro
jimas žymiai skiriasi. Daumantas susikon
centruoja ties partizanų veiklą, jis siekia 
parodyti plačių tautos masių aktyvų pasi
priešinimą ir to pasipriešinimo organizaci
ją. Jis nori, kad daugiau medžiagos apie 
vykusias Lietuvoje desperatiškas kovas 
būtų perduota ateities kartoms ir istori
kams. Daumantas neturi laiko išgražinti 
stilių, jam nerūpi įvykius sujungti į nuo
seklią eigą, jis skuba užfiksuoti faktus, 
kartais nuklysdamas į smulkmenas, kar
tais tik prabėgom kurį įvykį teužgauda- 
mas. Atvykęs į laisvąjį pasaulį tuo pačiu 
keliu, kaip ir Craciunas, jis tik norėjo pra
nešti, kas dedasi tėvynėje, ir vėl skubėti 
pas paliktuosius kovos brolius. Todėl jo 
paliktoji medžiaga, nors ir yra neįkainoja
mas turtas, kaip beveik vienintelis šaltinis 
apie laisvės kovas tėvynėje, tačiau dabar
tinėje formoje ji, nors labai domina ir jau
dina lietuvį, mažiau tesuinteresuotų kita
tautį. Iš tos medžiagos galėjo gimti pana
šus į Craciuno veikalas apie laisvės kovo
tojus ir jų žygius. Galėjo, jeigu Dauman
tas, kaip ir Craciunas, būtų dar kartą atvy-

keliomis citatomis. Sovietinis pavergtosios 
Lietuvos dvisavaitinis žurnalas .Švyturys* 
1961 m. Nr. 2. išspausdino Antano Jonyno 
straipsnį .Pamokslai iš pakalnės*. Jame 
aiškinama, blasfemiškai parodijuojant 
Naująjį Testamentą, kaip kitados Bažny
čia, esą eidama išvien su kapitalistais, tu
rėjusi didelę galybę. Dabar ji (Bažnyčia), 
esą, jau nustumta į pakalnę, o į kalną ko
piąs komunizmas. Bet pamokslus, esą, 
Bažnyčia skelbia ir iš pakalnės. Tačiau, 
matyti, tie .pamokslai iš pakalnės* paverg
tam krašte taip pat turi milžiniškos įtakos, 
jei bolševikai prieš juos nukreipia tokią 
baisią jėgą, išvystė tokią akciją.

Štai keletas citatų iš minėtojo straipsnio 
.Švyturyje* (žodį Dievas bolševikai rašo 
visur mažąja raide):

.Užsukime į keletą bažnyčių, pasiklausy
kime naujų pamokslų. Ilgus amžius bažny- 
čia laikė savo rankose .dorovės prižiūrėto
jo monopolį*. Neatsisako ji to vaidmens ir 
šiandien. Užsimerkdami ir nematydami, 
kad mūsų visuomenėje stiprėja, vešliau
siais želmenimis sužaliuoja naujos komu
nistinės moralės, etikos, dorovės principai, 
kunigai iš sakyklų šiandien lyg pagal ko
mandą skleidžia raudas apie pašlijusią 
liaudies dorovę, apie įsigalėjusias nedory
bes — vagystes, girtavimą, paleistuvavi
mą...“

.Klausykite, kaip baugina ir graudena

vieną pavasarį sutelkiamos visos jėgos,

Sfuiitytaju taišfiai
VAKARIETIŠKUMO PASIREIŠKIMAI 

LIETUVOJE
Gerbiamas Pone Redaktoriau,

Man visuomet įdomu skaityti J. Gutaus
ko straipsnius, kuriuose jis nagrinėja pa
dėtį Sovietų Sąjungoje, ir man atrodo, kad 
jūsų bendradarbis yra labai gerai susipaži 
nęs su tuo klausimu. Paskutinis jo straips
nis .Sovietinė technika ir siela* nesudarė 
išimties. Tačiau šį kartą, kai J. Gutauskas 
prieina prie Sovietų jaunimo laikysenos, 
mano nustebimui, jis sako, kad „..propa
gandos vienašališkumas dalyje jaunimo pa 
gimdė nesveiką (mano pabr.) Vakarų gar
binimą. Viskas, kas tik vakarietiška, yra 
laikoma didžiausia tobulybe*.

Atrodytų, kad mums, pasirinkusiems Va 
karus, čionykštis gyvenimo būdas ir san
tvarka turėtų patikti daugiau negu rytie
tiška. Nėra abejonės, kad žmonės už geleži 
nės uždangos taip pat turi supratimą apie 
laisvąjį pasaulį. Jaunimas visuomet yra 
jautresnis ir visuomet buvo linkęs dau
giau rizikuoti negu kiti. Būdamas nepaten 
kintas suvaržymais bei monotonišku gyve
nimu komunistiniuose kraštuose, jis ieško 
būdų išsilaisvinti. Vakarų demokratijos 
jam yra kelrodis. Todėl jis garbina viską, 
kas yra vakarietiška. Mes neturėtume tai 
smerkti. Atvirkščiai, tai turėtų kelti mu
myse viltis, kad jaunoji karta Lietuvoje ir 
kituose pavergtuosiuose kraštuose išsiko
vos savo tautoms laisvę.

Man taip pat nesuprantamas p. J. Gu
tausko posakis .Laisvę susigrąžinti —tai is 
torinė Sovietų žmonių misija*.

Sukurti .sovietų žmogų* yra Kremliaus 
tikslas. Tam tikslui pasiekti jie deda labai 
daug pastangų, nuolat kalbėdami apie tary 
binį internacionalizmą ir persekiodami tau 
tinius pasireiškimus atskirose respubliko
se. Mums yra nepriimtina .sovietų žmo
gaus* sąvoka, nes ji reiškia mirtį mūsų tau 
tai. Mūsų akimis žiūrint, Sovietų žmonės

yra rusai. O jeigu taip, tai jie negali sau 
.susigrąžinti laisvės*, nes jie niekad jos ne
turėjo. Rusų misija yra išsikovoti sau lais 
vę ir grąžinti laisvę pavergtoms tautoms.

Su pagarba,
D. Balsevičius

LIETUVIO IŠRASTI VAISTAI YRA 
GERIAUSI

Jau daugelį metų mane kankino galvos 
pleiskanos. Bandžiau įvairiausius vaistus, 
bet vis negelbėdavo. Kartą atsitiktinai per 
skaičiau viename Amerikos lietuvių laik
rašty, kad lietuvis vaistininkas J. Breivė 
(J. Breivė ir Sūnus Drugstore, 2458 W. 69 
th. St., Chicago 29, Ill., USA) išrado labai 
gerus vaistus prieš pleiskanas ir kitas plau 
kų - galvos odos ligas. Paprašiau jį, kad 
naujai išrastų vaistų atsiųstų man paštu, 
apdėtu mokesčiu. Bet vaistininkas J. Brei
vė, atsižvelgdamas į mane kaip ligonę (gu
liu Gautingo sanatorijoje Vokietijoje), sa
vo vaistų atsiuntė man nemokamai. Panau 
dojau tuos vaistus ir tiesiog nustebau: 
pleiskanos pranyko, lyg ranka atimtos, ir 
daugiau nepasirodo. Todėl bent šituo būdu 
— per spaudą išreiškiu mūsų išradingam 
ir geraširdžiui vaistininkui J. Breivei nuo
širdžią savo padėką. P. P.

Iš 37.000 panevėžiečių — 350 ateistai
(E) Panevėžyje įvyko kovo 12 d. .kovin

gų ateistų* sąskrydis. Iš pranešimų paaiš
kėjo. kad mieste dabar veikia 20 ateistų 
ratelių, kurie jungia viso 350 žmonių. Ki
taip tariant, ateistai nesudaro nė vieno gy
ventojų nuošimčio. Iš savo darbuotės ateis 
tų vadai pasakojo: Panevėžyje įsteigti .at
eistų namai*, .ateistų mokykla“, per metus 
perskaityta apie 300 paskaitų, surengtas 
tarprajoninis ateistų seminaras. Suvažiavi 
mo metu veikė ateistinės literatūros paro
da ir buvo surengtas .ateistinės brigados* 
koncertas.

imamasi visų priemonių vaikams katėki- 
zuoti, iš sakyklų griauste griaudžia ne tik 
raginimai, bet ir grasymai vėl toms pa
čioms vargšėms motinoms. Panevėžio ra
jono Miežiškių parapijos klebonas 1960 me
tų balandžio 24 dieną primygtinai reikala
vo, kad motinos išmokytų vaikus katekiz
mo*. .....................

,Kai kurie kunigai žūt būt stengiasi ati
traukti vaikus ir jaunuolius nuo tarybinių 
auklėjimo įstaigų įtakos net tada, kai da
roma didžiausia žala visai vaikų ateičiai. 
Jurbarko rajono Miežiškių vidurinės mo
kyklos direktorė draugė Kraujalytė pasa
koja, kaip aršus vaikų sielų gelbėtojas, 
atkaklus katekizatorius kunigas Rauduvė 
buvo įkalbėjęs artimuosius neatiduoti psi
chiškai sergančios motinos vaikų — Mary
tės ir Juliaus Daraškevičių į Smalininkų 
vaikų namus. Vaikai buvo įgąsdinti, kad 
juos mušią, kankinsią, karsią, kad jie iš
augsią bedieviais ir komunistais*.

.Šventajai Dievo baimei* palaikyti ir 
stiprinti dvasininkai, kaip ir visais laikais, 
itin noriai tebesinaudoja žmonių nelaimė
mis, sunkiomis ligomis, mirties ir tariamo
jo pomirtinio gyvenimo paslaptimis. Nuva
žiuokite Į garsiuosius Šiluvos atlaidus, 
pasiklausykite garsiųjų daugybės pamoks
lininkų kalbų (kad jos būtų dar garsesnės, 
Šiluvos klebonas Grauslys ne tik bažnyčią, 
bet ir šventorių radiofikavo), ir jūs išgirsi
te tuos pačius pasakojimus apie žmogaus 
proto, mokslo, medicinos bejėgiškumą ir 
apie dosnius Dievo stebuklus, išgydant ne
išgydomus ligonius.*

.Šiluvos altarista Simaška praėjusių me
tų rugsėjo mėn., lygiai taip pat kaip ir jo 
pirmtakai prieš pusę šimtmečio, patarinė
jo klausytojams nesikreipti į gydytojus, 
nesigydyti ligoninėse, nes tai tik daug lai- . 
ko atimą ir daug pinigų kainuoją. O viskas 
esą Dievo valioj, ir tik jis vienas galįs išgy 
dyti. Malda ir aukos bažnyčiai — tai, taip 
sakant, pigiai kainuoja ir laiko neatima.,.4

.Dulkė esi, į dulkę pavirsi*. Mirtis, kan
čia, kapas, pasidavimas Dievo valiai... 
Rodosi, taip ir eina paskui tave visa gilti
nių procesija.4

.Mirtis, mirtis. Mirtis — laimė, mirtis — 
išganymas. Visa kita — sapnas, tuštybė, 
nuodėmė. Tai, kas gyva, gražu, jauna — 
tuštybė ir nuodėmė, tai kas kraupu, kas 
dvelkia kapinių gūdumu ir drėgme — rea
lybė. Sunku sugalvoti neįmanomesni ir 
baisesnį paradoksą. Tik dėl to religija taip 
bijo gyvenimo, taip jo nekenčia, tik dėl to 
kunigai taip garbina ir dievina mirtį, kad 
yra glaudžių glaudžiausiai susijusi su iš
naudotojų klasėmis, su tomis visuomeninė
mis jėgomis ir ta ideologija, kuri istorijos 
pasmerkta pražūčiai ir išnykimui.4

Prie šitų citatų komentarai beveik nerei 
kalingi. Kiekvienas čia greitai pastebės, 
kad šalia dvasiškuos skelbiamųjų žodžių 
daug kur yra pridėta ir bolševikiškų iškrai 
pymų, jog tuo būdu būtų lengviau pulti ti
kėjimą ir kompromituoti dvasiškiją. PavyZ 
džiui, niekad kunigai nepasisakys prieš 
aukštąsias mokyklas kaipo tokias juk ir 
kunigai turi jas lankyti; tai jau aiškus bol 
ševikinis iškraipymas. Bet kunigai, maty
ti, drąsiai pasisako apie pavojų tikėjimui 
bei dorai aukštosiose mokyklose, nes šitų 
dalykų ten bolševikai neprileidžia- ir net 
auklėja priešinga linkme, grynai ateistine 
dvasia. Arba vėl: dvasiškija niekad nepasi 
sakys prieš gydymąsi ligoninėse ar pas gy 
dytojus — tai nesąmonė! Ir taip panašių 
bolševikinių priemaišų ar net išmįslų pil
nos minėtosios citatos. Atkreiptinas dėme
sys, kad dvasiškija ypačiai puolama už 
vaikų — jaunimo auklėjimą religine dva
sia, už mokymą katekizmo ir t.t. (ELI)
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Apie barakus, butus ir viengungius
BENAMIŲ UŽSIENIEČIŲ ATSTOVŲ KONFERENCIJA B ADEN-WUERTTEM BERGE

KUR PER SEKMINES?
— AIŠKU Į SODYBĄ!

Gražia tradicija virtęs Sekminių sąskry
dis arba, lietuviškai tariant, pypkių sune- 
šimas Įvyksta ir šiais metais Lietuvių So
dyboje.

Nežiūrint to, kad mūsų eilės yra gerokai 
išretėjusios, vis dėlto tikimasi, kad ir šie
met suvažiuos toks pats gausus lietuvių 
skaičius, kaip ir kitais metais.

Šių metų sąskrydis žada praeiti mūsų 
jaunimo suartėjimo ženkle. Todėl visi, ku
rių amžius ar širdis yra jauni, kviečiami 
ne tik patys atvykti į Sodybą, bet ir drau
gus atsigabenti. Nuo tolimos šiaurės iki ka 
nalo pakrančių — visos salos lietuviai per 
Sekmines neruošia kitokių pramogų ir ne
lanko savo kaimynų, bet keliauja j Sody
bą.

Sekminių išvakarėse (gegužės 20 d.) ruo 
šlami šokiai, kuriems gros pagarsėjęs trio 
DAINA, vadovaujamas visiems gerai žino
mo akordeonisto K. Venckaus. Atvykstan
tiems iš toliau, pagal galimybę bus stengia 
masi parūpinti nakvynes. Visa Sodyba ir 
visos joje esančios lovos per Sekmines bus 
skiriamos tik lietuviams. (Vykstantieji, 
ypač jaunimas, prašomi iš anksto užsisaky 
ti, nes nakvynių gali visiems neužtekti).

Sekminių dieną bus lietuviškos pamal
dos. Jeigu oro sąlygos leis, jaunimas žada 
pravesti stalo teniso, tinklinio ir komiško 
sporto rungtynes. Be to, organizuojama tur 
tinga loterija, kurios visi .fantai* bus geria 
mi arba, valgomi. Prie visa to veiks baras 
ir Žalioji girelė...

Išalkusiems papenėti ir trokštantiems 
pagirdyti kviečiami savanoriai talkinin
kai. Kas galėtų ir norėtų Sodyboje per Sek 
mines padėti, maloniai prašomi iš anksto 
pranešti Sodybos administracijai.

Tad visi — jauni ir seni — iki pasimaty
mo per Sekmines Sodyboje.

L. Namų B-vės Valdyba

ŠALTASIS KARAS IR IŠLAISVINIMAS
Vantage leidykla išleido John F. O'Co

nor knygą Cold war and liberation, kurio
je visu rimtumų ir platumu svarstomi lais
vojo pasaulio ir komunizmo santykiai.

Knygą galima užsisakyti D. Britanijos 
Lietuvių Sąjungoje (1 Ladbroke Gardens, 
London, W.11). Jos kaina yra 7.50 dol., o 
Sąjungos nariams 35 šil.

LONDONAS
ILGI IR SKAUDŪS KELIAI

Po ilgų metų glūdumos mūsų didžiųjų 
tautos vyrų ugningomis mintimis ir patrio
tinių dainų lyromis sužadintas lietuvis vėl 
kėlėsi laisvam ir savarankiškam gyveni
mui. Kėlėsi su ginklu rankose, savanoriš
kai stodamas į partizanų, karių eiles ir ėjo 
ginti gimtųjų sodybų.

Pirmųjų mūsų partizanų ir karių laisvės 
kovų žygiams paminėti rašytojas St. Lau
cius sukūrė scenišką veikalą LAISVĖS 
KELIAIS, kuris Londone rampos šviesą iš
vys balandžio 29 d. Veikalą stato LAS Lon 
dono skyrius kartu su Londono Vaidila Pa 
rapijos salėje (345 A, Victoria Park Road, 
London, E.9).

Pradžia 7 vai. vakaro.

PRISIKĖLIMAS
Į Lietuvių bažnyčios Didž. Savaitės apei 

gas tautiečiai gausiai atsilankė. Daugiau
siai suplaukė Prisikėlimo rytą. Taip pat 
netrūko tą dieną per Sumą ir sekančios die 
mos pamaldose. Velykų Sumoje dalyvavo 
J.E. Ministeris B.K. Balutis ir Pasiuntiny
bės Patarėjas V. Balickas.

PAS SKOTUOS LIETUVIUS
Kun. P. Dauknys, MIC, Velykas pralei

do Škotijoje. Pagelbėjo kun. J. Gutauskui 
sielovadoje ir pirmą kartą susipažino su 
vietose lietuvių gyvenimu. Londonan sugrį 
žo balandžio 7 d. Čia šalia kitų darbų kurį 
laiką ves šeštadieninę liet, mokyklą, pava
duodamas Romon išvykusį kun. A. Kaz
lauską.

APDEGIMAS
Senosios išeivijos rytų Londono uolų lie

tuvį Motiejų Guogą ištiko skaudi nelaimė. 
Darbe netikėtai užsidegus drabužiams, 
smarkiai apdegė. Guli Hackney ligoninėje, 
Ward C.l. Po 5 savaičių gydymo balandžio 
7 d. padaryta operacija. Nors jau perkopęs 
79 metus, laikosi tvirtai.

DBLS CENTRO ŽINIOS

ROCHDALE
IŠVAŽIUOJA B. LAURECKIENĖ

DBLS Rochdale Skyriaus buvusi ilgame
tė pavyzdinga narė Bronė Laureekienė iš
vyksta į Ameriką. Linkim jai daug laimės 
ir gero pasisekimo naujame krašte.

Skyr. Valdyba

NORTHAMPTONAS
AUKA Iš KANADOS

Buvę DBLS Northamptono Skyriaus na
riai, dabar gyvenantieji Kanadoje, St. Ka
lytis, Ip. Krasauskas, Iz. Stančikas, J. Jur- 
šys, St. Povilenskas, J. Bilkis prisiuntė 6 
sv. 3 šil. auką a.a. St. Nimčiausko kapui su 
tvarkyti Tomey kapinėse, Peterborough.

Kapas jau sutvarkytas, pastatytas kry
žius ir padėtas antkapis už 50 sv. 4 šil. ir 
11 penų. Dar nėra pašventintas.

Mes tą auką labai vertiname ir panaudo 
sime, kam ji yra skirta. Už tai nuoširdžiai 
dėkoj ame.

Kai yra tiek geraširdžių tautiečių, reikė
tų susirūpinti sutvarkyti ir kitų, net už ko 
lonijos ribų mirusiųjų tautiečių kapus. 
Yra ir tragiškai žuvusių, kurie neturi čia 
giminių. Būtų mūsų apsileidimas leisti pra 
nykti draugo kapui šiame krašte. Nebūti
na, kad organizuotų kuris nors skyrius. 
Kai kapas sutvarkomas, uždedamas užra
šas, tai matyti, kad čia ilsisi lietuvis ir kad 
yra kas juo rūpinasi. Paminklas kapui yra 
lyg sargas, kad jo niekas nepalies ir neiš- 
ardys. Priimkite mano mintį ir pradėkime 
dirbti.

A. Barančiukas
Northamptono Skyriaus pirmininkas

LIETUVIŠKOJ ŠVENČIŲ NUOTAIKOJ
Vietos tautiečiai gavėnią baigė lietuviš

ku dvasiniu susitelkimu, kurį pradėjo Did.

Balandžio 7 d. Lietuvių Namuose įvyko 
DBLS ir LNB-vės Valdybų bendras posė
dis. Šiame posėdyje dalyvavo ir DBLS Ta
rybos Pirmininkas Dr. S. Kuzminskas. Ta
rybos Pirmininkas praleido keletą dienų WOLVERHAMPT0NAS 
Londone ir susipažino su LNB-bės atskaito 
mybe ir kitais reikalais. DBLS Tarybos 
Pirmininko pranešimas aptariąs LNB-vės 
reikalus, spausdinamas atskirai.

DBLS Valdybos posėdis patvirtino šito- šeštadienį ir baigė Velykų rytą. Ypač gau- 
kias DBLS Skyrių valdybas: Derby Sky- šiai susirinko velykinėms pamaldoms, ku- 
rius — pirmininkas J. Levinskas, sekreto- rias pravedė mūsų kapelionas iš Londono, 
rius J. Sadula, kasininkas K. Kubilius; Bol Galingai skambėjo Linksma diena, kitos 
ton Skyrius — pirmininkas H. Vaineikis, giesmės ir Lietuva tėvynė. Eilė šventės da- 
kasininkas P. Stripeikis. lyvių atsilankė, nebodami, kad naktį turė-

LNB-vės Valdybos posėdyje daugiausia jo praleisti darbovietėse. Velykinę iškilmę

tartasi ir diskutuota paskolos ir Lietuvių 
Namų remonto reikalais.

DBLS TARYBOS PIRMININKAS 
LONDONE

DBLS Tarybos Pirmininkas S. Kuzmins
kas, išbuvęs Londone tris dienas, tikrino 
Lietuvių Namų B-vės sąskaitybos knygas, 
dokumentus, apžiūrėjo naujas spaustuvės 
patalpas, susipažino su planuojamojo Lie
tuvių Namų remonto sąmatomis ir penkta
dienio vakare dalyvavo bendrame DBLS 
Valdybos ir B-vės direktorių posėdy.

Posėdžio metu DBLS Tarybos Pirminin
kas išdėstė savo pažiūras dėl B-vės reikalų 
tvarkyme padarytosios pažangos, dėl na
mų remonto plano ir dėl B-vės bendrosios 
finansinės padėties.

DBLS Tarybos Pirmininkas rado, kad 
B-vės dokumentai ir atskaitomybė tvarko
mi kruopščiai ir sąžiningai, kad naujos 
spaustuvės patalpos yra geros ir raciona
liai atremontuotos. Galutinai susitvarkius 
naujose patalpose, su naujai įgytomis ma
šinomis spaustuvė drąsiai galėtų imtis di
desnių darbų negu iki šiol.

Būtina dar pažymėti, kad B-vės padėtis 
nuo paskutinio DBLS atstovų suvažiavimo 
neliko taip, kaip buvo, bet rodo tolesnių 
naujų, tiek administracinio, tiek finansi
nio pabūdžio, pagerėjimo ženklų. Žinoma, 
yra dar daug dalykų, kurie turi būti stro 
piai peržiūrėti ir pagerinti. Tačiau tam rei
kalingas laikas.

Bendroji finansinė pB-vės padėtis jos įsi
skolinimų atžvilgiu lieka ir toliau įtempta, 
kol visi duotieji pasižadėjimai bus įmokėti 
ir tuo pačiu trumpalaikė paskola gegužės 
27 d. bus atmokėta. Po to dabartinė B-vės 
finansinės padėties įtampa kiek atsileis. 
Tuomet finansinę B-vės padėtį teks per
svarstyti ir įvertinti iš naujo.

Su B-vės Direkcijos Pirmininku Stp. 
Nenortu sutarta, kad birželio mėn. pirmoj 
pusėj bus sukviestas bendras DBLS Tary
bos, Valdybos ir Lietuvių Namų B-vės Di
rekcijos posėdis.

ŽAVŪS MARGUČIAI IR GAIVI MUZIKA
Balandžio 8 d. Šv. Onos Moterų Draugija 

Parapijos salėje surengė jaukų Margučių 
Balių, kuris apjungė ne tik visą londoniškę 
Lietuvą, bet dar patraukė ir provincijos 
tautiečių. Šalia kitų įvairumų bei skanu
mų, rinktiniai teisėjai J. Jurkonienė, J. 
Černis ir P. Mašalaitis atrado ir nusprendė, 
kad gražiausiai margučius išdabino Danu 
tė Dulskytė ir Ona Kačinienė. Joms atite
ko pirmosios premijos. Kitus džiugino lote 
rijos laimikiai. O virš visko daugiausia 
linksmybei garo davė K. Venckaus muziki
nė šokiu kapela Daina, atvykusi net iš Not 
tingamo. Kai viršutiniame aukšte aidėjo 
muzika ir ūžė šokėjai, apatiniame aukšte 
rezgėsi daina.

Šv. Onos Moterų Draugija nuoširdaus 
triūso nepagailėjo, todėl linksmavakaris 
praėjo dailiai ir naudingai.

Vadovaujama Dr. Hermann Maurer, ji 
buvo susirinkusi Bad Cannstatte. Dalyva
vo daugiau kaip 50 kviestų asmenų: lietu
vių, latvių, estų, armėnų, lenkų, ukrainie
čių, gudų, vengrų, jugoslavų, rusų, Parla
mento CDU atstovas Dr. Czaja, Baden— 
Wuerttembergo parlamento atstovas Dr. 
Mehner, vidaus reikalų ministerijos atsto
vai Hasenoerl (Regierungspraesidium Nord 
—Wuerttemberg), Dr. Stofkuch (Suedba- 
den), pabėgėlių skyriaus Staatssekretaer 
Schwarz, JTO Aukštojo Komisaro atstovas 
Baden—Wuerttembergo kraštui, benamių 
užsieniečių teisinis patarėjas Magistras 
Adolfs Šildė iš Bad Cannstatto, karitaty- 
vinių organizacijų atstovai (Caritas, Evan- 
gelisches Hilfswerk, Innere Mission), taip 
pat keli lenkų bei vokiečių katalikų ir ven
grų evangelikų dvasininkai.

Iš visos eilės pranešimų ir prakalbų pa
aiškėjo, kad toli gražu dar ne visos bena
mių užsieniečų problemos yra išspręstos. 
Vietos vokiečių valdžios organams okupa
cinė alijantų valdžia 1950 m. .paliko* 25.000 
vadinamųjų Displaced Persons (DP), ku
rie po to buvo nevykusiai pavadinti .bena
miais užsieniečiais* (Heimatlose Auslaen- 
der, trumpai HA). Krašto valdžios uždavi
nys buvo šituos asmenis kur nors patalpin
ti, nes kareivinės, kurose jie tuomet gyve
no, buvo tuo metu vėl paimtos kariuome
nės reikalams. Jie buvo laikinai patalpinti 
barakuose. Tačiau tuoj buvo pereita prie 
sekančio uždavinio: visą šitą estetinio ir 
viešosios tvarkos atžvilgiu nemalonų poka
rio epochos .palikimą* sulikviduoti. Šio už
davinio realizavimas pradėtasl952 m., dar 
ir šiandien nėra baigtas. Nežiūrint didelio 
ūkinio pakilimo, per 10 metų nesusidarė 
lėšų apgyvendinti butuose šitų pabėgėlių, 
kurie jau beveik 20 metų gyvena stovyklo
se. Tik 1963 metais tikimasi uždaryti pas
kutinius barakus. Kodėl taip lėtai vyksta 
dypukų butų statyba? Todėl, kad tam nėra 
lėšų, internacionalinių lėšų, nes vokiečiai 
vieni šito reikalo finansuoti nenori. Dides
nė dalis dypukų butus jau gavo ir, reikia 
pasakyti, labai palankiomis sąlygomis. Jie 
moka valstybinėms namų administraci
joms nuomą, kuri yra keletą kartų žemes
nė už nuomas laisvoje rinkoje. Taip pat 
valstybiniuose butuose apgyvendinti dypu- 
kai yra visai saugūs, nes jiems nereikia bi
joti, kad jie bus sauvališkai išmesti gatvėn 
nes administracija iškrausto tik sunkaus 
nesusipratimo atveju arba nuomininkui il
gesnį laiką nemokant nuomos. Butų įren
gimas yra gan geras. Kadangi žymi dalis 

padidino Dalytės Šakalytės pirmoji Šv. Ko 
munija. Dalytė, kaip anksčiau ir jos sesu
tė, reikšmingą dieną norėjo švęsti lietuviš
koje aplinkoje.

Jaukų Velykrytį tautiečiai užbaigė Moli- 
neux viešbutyje, kuris tapo lietuvių sueigų 
ir veiklos židiniu. Pagrindinis veiklos va
riklis yra DBLS Skyrius, kuriam vadovau
ja D. Narbutas, vicepirm. Dromantas, sekr. 
B. Buragas, kasin. J. Ruginis ir narys J. 
Kiaunė. Čia veikia sekmadieninė liet, mo
kykla, kuriai vadovauja G. Kaminskienė. 
Čia pat artimiausiu laiku įvyks Motinos 
dienos minėjimas.

VOKIETIJA
LIETUVOS VOKIEČIŲ 

LANDSMANNSCHAFTO VADOVAS 
PROF. DR. J. STRAUCHAS APIE

J. BATAITĮ
Jis atsiuntė laišką, kuriame pareiškia 

Lietuvos vokiečių Landsmannschfto vardu 
ir savo asmenišką nuoširdžią užuojautą 
PLB Vokietijos Krašto Valdybai dėl advo
kato Juozo BATAIČIO staigios mirties. 
Prof. Strauchas velionį gerai pažįsta jau iš 
Kauno laikų, Nepriklausomoje Lietuvoje- 
,Su advokatu Bataičiu* rašo tarp kitko 
prof. Strauchas, mes taipgi anais sunkiais 
laikais galėjome visiškai atvirai kalbėtis 
kiekvienu politiniu klausimu, nes savo 
objektyvumu jis mums visuomet parody
davo savo sugebėjimą suprasti mūsų pa
žiūras*. ,Po repatriacijos p. Bataitis*, rašo 
toliau p. Strauchas, .visiškai dingo iš mū
sų akiračio, kol vieną dieną Frankfurte 
1955 m., kai buvo krikštijama Baltų Drau
gija, tarp daugelio man visai nepažįstamų 
dalyvių, aš atradau man gerai pažįstamą 
buv. mūsų draugo ir teisinio pagelbininko 
Kaune profilį. Mano džiaugsmas buvo toks 
intensyvus, kad man tuoj pasidarė aišku, 
kad reikia prisidėti prie šios mūsų tėvy
nainių draugijos, prie kurios sukūrimo p. 
Bataitis suvaidino esminę rolę. Aš vis dar 
negaliu apsiprasti su mintimi, kad mūsų 
tėvynainiai šio tiesaus vertingo žmogaus 
ant visados yra netekę*.
VASARIO 16 GIMNAZIJA

KRYŽIAUS KELIAI
Kovo 26 d. už J.E. kalinį vyskupą J. Ste

ponavičių visi Gimnazijos mokiniai katali
kai, vadovaujami kun. kapeliono, parapi
jos bažnyčioje apėjo iškilmingus Kryžiaus 
Kelius.

MŪSŲ SKAITYTOJAMS VOKIETIJOJE
Dalis Vokietijoje gyvenančių skaitytojų 

gaudavo Europos Lietuvį, bet prenumera
tą už juos sumokėdavo Krašto Valdyba. 

dypukų padoriuose butuose niekados nėra 
gyvenę, butus gaunančioms šeimoms prieš 
tai surengiami kursai, kaip elgtis su van
dentiekiu ir alyva šildomomis krosnimis, 
parketu ir mokoma, kaip galima išsivirti 
ant krosnelių pusryčius, pietus ir vakarie
nę. Vienu žodžiu, iš DP norima padaryti 
tikrus tvarkingus vokiškus .Spiessbuerge- 
rius*. Neturintiems baldų, duodami net ne
mokamai ar už tam tikrą paskolą žemomis 
kainomis nauji modemiški baldai. Iš ma
terialinės pusės padėtis pasirodo tiesiog 
ideališka. Bet Regierungspraesidiumo ats
tovas p. Hasenoerl dar pažymėjo, kad Ba
den—Wuerttembergo valdžia visiškai ne
galvoja stovyklų kompaktiškai perkelti į 
butus. Šito rezultatas yra tas, kad stovyklo 
se susidariusios bendruomenės negailestin
gai išardomos ir stovyklų gyventojai iš
blaškomi po .Kreisus* (apskritis) viens toli 
nuo kito. Tai Baden— Wuerttembergo 
valdžia darė ir tebedaro sąmoningai ir pla
ningai. Preš šitą bendruomenių ardymo 
politiką konferencijoje labai griežtai pro
testavo ypač lenkų dvasiškiai, remiami vo
kiečių episkopato atstovo. Mat, išsklaidant 
stovyklines bendruomenes, visų pirma nu
kenčia katalikų eklezijos pastoracinis dar
bas jose. Didele iškalba ir temperamentu 
kat. dvasininkų nusiskundimus palaikė 
Parlamento atstovas Dr. Czaja, taip pat 
protestuodamas prieš šitokį Baden-Wuer- 
ttembergo valdžios elgesį ardant užsienie
čių bendruomenes. Jis reikalavo, kad ben
druomenės, kurios nori būti krūvoje, turi 
būti paliktos krūvoje ir turi būti surastos 
priemonės toms bendruomenėms palaiky
ti. Bet šitie protestai valdžios atstovų nu
sistatymo nepakeitė. Valdžia kaip tik nei- 
nori, kad pasiliktų didesni užsieniečių su
sitelkimai, vadinamieji ,ghetai*. Už tauti
nių bendruomenių suardymą taip pat pasi
sakė ir plojimais panašiems pareiškimams 
pritarė vadinamosios įkurdinimo patarėjos 
iš kelių karitatyvinių organizacijų. Išvada: 
benamių užsieniečių susibūrimai turi būti 
pašalinti, kaip griuvėsiai po paskutinio 
karo, kurie gadina ir teršia vaizdą. Dėl šių 
žmonių asmeniškų ryšių ir jų tautinių as
piracijų Regierungspraesidiumo biurokra
tams galvos nesopa. Šitaip jie įsivaizduoją 
Hasenoerhlio žodžiais .benamių užsieniečių 
klausimo likvidaciją* (Die Endloesung 
der HA—Frage).

Jau išleista 42 milijonai markių užsie
niečiams pabėgėliams apgyvendinti butuo
se, bet tos sumos nepakako visiems butų 
reikalingiems patenkinti. Butai duodami 
tik šeimoms, viengungiai turi likt barakuo

Su apgailestavimu pranešama, kad nuo 
gegužės 1 d. Krašto Valdyba nebegalės mo
kėti.

Tie skaitytojai, kurie ligi šiol gaudavo 
Krašto Valdybos apmokamą Europos Lie
tuvį, jei nori jį toliau skaityti, prašomi pa
tys susimokėti prenumeratos mokestį, ku
ris iki metų galo yra 12 DM.

Prenumeratos mokestį priima mūsų at
stovė, kurios adresas yra čia pat pateikia
mas.

KUR ATSILYGINTI VOKIETIJOJE?

Už EUROPOS LIETUVĮ ir NIDOS KNY 
GŲ KLUBO leidinius Vokietijoje galima 
pinigus siųsti šiuo adresu:

Panelė R. Kumfertaitė, (22c) Koeln- 
Kalk, Dieselstr. 40.

Pinigai siųstini pasinaudojant pašto per 
laida (Zahlkarte) į Postscheckamt Koeln, 
Konto Nr. 186994.

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. 

se arba mėginti apsigyventi privačiai, t.y. 
prašytis pas privačius butų savininkus, 
kurie plėšia iki 5 kartų didesnę nuomą. 
Pvz., už 2 kambarių butą valstybiniame na
me Stuttgarte oficialine kaina šeima moką 
DM. 50,—, o subnuomininkas tik už vieną 
kambarį turi mokėti mažiausiai DM. 250,—, 
ir tai tik ta sąlyga, jei kambario prašanty
sis nuomotojui patiks ar pasirodys .pasi
gailėjimo vertas. Tokį kambarį nuomoda
mas subnuomininkas praktiškai neturi nei 
teisių — kambaryje jis negali laikyti savo 
daiktų, neturi teisės priimti svečių ir gali 
būti kiekvienu metu išmestas gatvėn. 
Valdžia ne tik toleruoja šitą plėšikavimą, 
bet net skatina, nes vadinamojo vidutinio 
luomo (Mittelstand, vidurinės buržuazijos, 
smulkių namų savininkų ir t.t.) rėmimas 
priklauso prie pagrindinių partijų progra
minių tikslų, o plėšikavimas, lupant nuo
mas, sudaro šito vad.- vidurinio luomo svar 
bų pajamų šaltini. Ne tik valdžia atsisako 
viengungiams padėti po 20 metų vargin
giausios padėties sunormalinti savo padėtį 
—taip pat ir JTO—Komisaro Pabėgėliams 
atstovas pareiškė, kad viengungiai nesi
kreiptų su skundais į jo įstaigą, nes šiai 
žmonių grupei jokios pagalbos nenumato
ma duot, nei teisinės, nei finansinės. Tokiu 
būdu pabėgėliai viengungiai nubaudžiami 
mokėti kas mėnesį 200 iki 300 DM. pabau
dos iki gyvos galvos...

Išardžius pabėgėlių bendruomenes yra 
praktiškai ir sąlygos kultūriniam—tauti
niam darbui sunaikintos. Šitokioje padėty
je siūlymas finansinės pagalbos nesuteikia 
didesnės rizikos. Keli valdininkai (Staats
sekretaer Schwarz, pabėgėlių skyriaus re
ferentas H.C. Steinmeyer ir kt.) primygti
nai pareiškė, kad krašto valdžia nenori 
užsieniečių .germanizuoti*. Mokyklas gim
tąja kalba, tautinius parengimus ir kito
kius kultūrinius sumanymus valdžia net 
parems finansiškai. Bet jie negali bena
mių užsieniečių versti imtis tautinės—kul
tūrinės veiklos. Todėl prašymų paremti 
kultūriniams uždaviniams ligšiol gauta 
maža. Didžiausias toks prašymas atėjęs iš 
lietuvių pusės, kuris iš dalies patenkintas, 
duodant 30.000 DM. metinę subsidiją Lie
tuvių Gimnazijai. Gimnazijos Vakarų Vo
kietijoje benamiams užsieniečiams jau 
esančios trys: latvių Nordrhein — Westfali 
joje, vengrų ir lietuvių Baden - Wuerttem- 
berge.

Kodėl iniciatyvos kultūriniam - tauti
niam veikimui tiek maža, netenka stebė
tis: tai rezultatas jau įvykdytos butų pa
skirstymo politikos. Užsieniečiai jau yra 
gyvendami paskirai tiek tautiškai nublukę, 
kad čia ir didingi pinigų pasiūlymai nieko 
nepadės.

Pabaigoje buvo trumpai pakalbėta apie 
projektą iki 1965 m. pastatyti Stuttgarte 
prieglaudą tiems viengungiams, kurie po 
25 metų stovyklinio gyvenimo jau yra ga
lutinai išprotėję. Viengungiai, kurie per tą 
laiką iš barakų išėjo ir gyveno privačiai, į 
šitą prieglaudą nebus priimti, nors ir ka
žin kokie ligoniai jie būtų. (VKVI)

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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EUROPOS LIETUVIS — 
LITHUANIAN WEEKLY.

Printed and Published in Gt. Britain by 
the Lithuanian House Ltd., 1, Ladbroke 
Gardens, London, W il. Tel. PARk 2470

Redakcijos ir Administracijos adresas: 
1, Ladbroke Gardens, London. W.11- 

Tel. PARk 2470.
Redakcija rankraščius taiso ir trumpi

na savo nuožiūra.
Prenumeratos kaina: metams 40 šil., 6 

mėn. 22šil., atskiras numeris 1 šil.; dole- , 
rio kraštuose — 6 dol. metams. - Leidžia Lietuvių Namų Ako. Bendrove. 
Leidimo Tarybą sudaro DBLS Valdyba 
ir Europos Lietuvių Bendruomenių pirmi
ninkai-

4


	1961-04-12-EUROPOS-LIETUVIS-0001
	1961-04-12-EUROPOS-LIETUVIS-0002
	1961-04-12-EUROPOS-LIETUVIS-0003
	1961-04-12-EUROPOS-LIETUVIS-0004

