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PUOLIMAI IR TAUTOS ATSPARUMAS KAS DIRBA, O KAS VALGO
RAŠO Mečys Musteikis

būtų tiek baisus, bet jis kartu išlaiko ir 
krašto tautinį atsparumą prieš komunizmo 
užmačias, čia ir glūdi pagrindinė priežas
tis naujos, brutaliausios bolševikų atakos 
prieš tikėjimą.

Kaip mes turime reaguoti?
Metus pirmąjį žvilgsnį į šitokią būklę 

krašte, atrodo, kad mes Vakaruose esame 
bejėgiai ir niekuo negalime pagelbėti te
rorizuojamai savo tautai. Bet tai netiesa. 
Ir komunizmas turi labai jautrių vietų, ku 
rias ir mes galime užgauti. Jautriausioji 
vieta — tai laisvojo pasaulio opinija. Mūsų 
pareiga — skelbti laisvojo pasaulio tautų 
vadams ir visiems žmonėms bolševikų me
lus, priespaudą, terorą, tikėjimo persekio
jimą. Skelbti visomis prieinamomis priemo 
nėmis. O tos priemonės šiuo laiku yra 
tokios:

1. Visuose kraštuose per kitataučių kata 
likų vyskupus ir kunigus siekti, kad bažny
čiose būtų pravestos maldos dienos prieš 
tikėjimo persekiojimą pavergtoje Lietuvo
je. Suteikti vietos kunigams reikalingos 
medžiagos apie tikėjimo persekiojimą ir 
prašyti, kad per maldos dienas ta medžia
ga būtų panaudota per pamokslus;

2. Siųsti tuo reikalu peticijas, protesto 
rezoliucijas ar paprastus laiškus visų lais
vojo pasaulio kraštų vyriausybėms, mums 
palankioms įtakingoms asmenybėms, Jung 
tinių Tautų atstovams, radijams bei įtakin 
gajai spaudai;

3. Dėti pastangas, kad apie tai rašytų 
svetimųjų spauda;

4. Kviesti į šią akciją prisidėti ir nekata- 
likus lietuvius, nes naujuose bolševikų me 
toduose glūdi pavojus ne tik tikėjimui, bet 
dar daugiau pačiai lietuvybei.

Visą šią akciją turėtų vesti kiekvieno 
krašto katalikų parapijos, PLB kraštų 
centrai ir apylinkės, visos lietuviškos orga
nizacijos. Žinoma, į šią akciją labiausiai tu 
retų įsijungti mūsų diplomatija, vyriausie
ji politiniai ir bendruomeniniai organai. 
Ypatingas dėmesys kreiptinas į mums pa
lankių kraštų atstovus Jungtinėse Tauto
se, prašant, kad naujuosius įvykius paverg
toje Lietuvoje iškeltų Jungtinių Tautų fo
rume. Daugelis atstovų į tokius mūsų pra
šymus nereaguos, tačiau jei atsirastų bent 
vienas, kurs mūsų prašymą patenkintų, tai 
būtų jau daug atsiekta. Tokią akciją vesti 
ne tik šiuo momentu, bet nuolatos, o ypač 
susirenkant naujam Jungtinių Tautų po
sėdžiui.

Vis prisiminkime mūsų įspūdingą akci
ją Vatikane, susiaurinus Lietuvos pasiun
tinybę. Tuomet reagavome spontaniškai vi 
si, nekreipdami dėmesio į savo pasaulėžiū
rinius įsitikinimus'. Bet Vatikano atvejo tie 
siog negalima lyginti su baisiais įvykiais 
krašte, kurie taiko tiesiog palaužti mūsų 
tautos egzistenciją. Už tai dabar išvystyki- 
me akciją dar didesnę, vieningai, be pašau 
lėžiūrinių skirtumų. Lietuvos ateitis juk 
mums visiems vienodai rūpi. Bendromis jė 
gomis vis šį tą atsieksime, ar bent padary
sime Lietuvos klausimą populiarų visuose 
laisvuose kraštuose, ko bolševikai labai 
bijo.

Reikia manyti ir turėti viltį, kad bolše
vikų naujos pastangos prieš tikėjimą (ir

Straipsnyje .Bolševikams baisūs ir .pa
mokslai iš pakalnės* rašėme, kaip bruta
liai Sovietai paskutiniu laiku išvystė kovą 
prieš tikėjimą įvairiom formom ir t.t. Kai 
kuriuos faktus citavom iš pačios sovietinės 
spaudos. Šiame straipsnyje tęsiame tų pa
čių klausimų gvildenimą. Paieškosime prie 
žasčių, kodėl bolševikai kovą prieš tikėji
mą sustiprino. Kartu pasvarstysime kaip 
turėtumėm į tai reaguoti mes laisvuose Va 
karuose.
Pastangos susprogdinti Bažnyčią iš vidaus

Priežastys, dėl kurių vysk. J. Steponavi- 
čių bolševikai brutaliai iškoneveikę nušali 
no iš pareigų ir ištrėmė (o gal net uždarė 
i kalėjimą), yra nepaprastos ir rodo nau
jas, šėtoniškiausias komunistų priemones 
kovoje prieš Katalikų Bažnyčią. Vysk. Ste 
ponavičius jau prieš jo nušalinimą buvo 
bolševikų smarkiai puolamas ir kaltina
mas, kam jis išleido kunigams slaptą ap
linkraštį, kuriame ragino mokyti vaikus 
katekizmo. Buvo puolamas, kam jis pats 
vaikus katekizavo ir teikė Sutvirtinimo 
Sakramentą. Bet svarbiausia jo nušalini
mo priežastis — kodėl jis nesuteikė kunigo 
šventinimų keturiems klierikams, kuriuos 
šventinti rekomendavo bolševikinis komi
saras .kulto reikalams* J. Rugienius. (Tas 
pats komisaras reikalavo ir kitus vysku
pus, kad minėtus klierikus pašventintų, 
bet šventinti atsisakė ir jie).

Ko siekia bolševikai šitokiom dar iki 
šiol negirdėtom pastangom? Jų užmačios 
giliai paslėptos. Šituo žygiu bolševikai sten 
giasi į kunigų tarpą pravesti komunistų 
specialiai paruoštus asmenis, kurie vykdy
tų bolševikų užmanymus, per tai pačius ti 
kinčiuosius dezorientuotų, sukeltų nepasi
tikėjimą kunigais ir t.t. Bet svarbiausias 
bolševikų uždavinys yra per naujus, jų 
specialiai paruoštus kunigus sukurti Lietu 
voje neva .tautinę* bažnyčią, visiškai at
skelti katalikus nuo popiežiaus, kad po to 
būtų lengviau ir iš viso tikėjimą išrauti iš 
tikinčiųjų.

Kodėl šiuo laiku sustiprino kovą prieš 
tikėjimą?

Nors jau keliolika metų bolševikai vieš
patauja krašte, tačiau dviejų pagrindinių 
siekių komunizmas neatsiekė: nepajėgė iš
rauti jaunimui tikėjimo, o dar labiau — 
nepalaužė tautinės lietuviškos dvasios. Šio 
mis kryptimis jaunimas išliko mažai tepa
sikeitęs. Tai patvirtina ir naujai atvykusie 
ji iš Lietuvos. Ikišiolinės Sovietų pastan
gos nedavė lauktųjų vaisių. šito pasėkoj 
komunizmas nesusilaukia pakankamo kie
kio prieauglio. Net ir tie, kurie paviršuti
niškai atrodo Sovietams palankūs, kaip 
komjaunuoliai, tikrumoj yra nepatikimi. 
Daugelis jų komjaunimui priklauso ne to
dėl, kad būtų palankūs komunistams, o to 
dėl, kad tik komjaunimui priklausydami 
gali pasiekti aukštesnio mokslo ar susikur
ti pakenčiamesnes pragyvenimo sąlygas.

Bolševikai pamatė, kad šitokiam jauni
mo atsparumui svarbiausias ramstis yra ti 
kėjimas. Kol jaunimas nešioja savo širdyje 
Dievą, tol jis nebus palankus komunizmui, 
o tuo pačiu išliks stiprus ir tautine dvasia. 
Pats tikėjimas savyje komunizmui gal ne-

[~ Sepltfnfos DIENOS ~|
ŽMOGUS ERDVĖJE?

Rusai skelbia, kad į erdvę buvęs paleis
tas mjr. Gagarinas ir, apsukęs kartą žemę, 
buvęs nuleistas žemėn. Dėl to Sbv. Sąjun
goje vykdomos milžiniškos džiaugsmo de
monstracijos.

Vakaruose daug kas netiki tuo, nes yra 
prieštaraujančių žinių. Netikima ypač tuo, 
kad rusai, iki tol viską slėpę, šįkart pradė
jo skelbti, kol dar Gagarinas skridę, neži
nodami, ar jis laimingai nusileis, o jam nu 
sileidus jau radijas dainavo tam įvykiui 
parašytąsias dainas.

TEISIAMAS EICHMANAS
Praeitais metais Izraelio agentų iš Ar

gentinos slapta atsigabentasis Adolf Eich- 
manas dabar pradėtas teisti.

Jis kaltinamas tuo, kad nacių laikais pa 
gal jo įsakymus buvo žudomi žydai tiek 
Vokietijoje, tiek kituose vokiečių užimtuo 
se kraštuose.

SUDEGĖ LAIVAS
Persų įlankoje užsidegė britų laivas Da

ra, dalis keleivių išsigelbėjo, bet daugiau 
kaip 200 žuvo.

APDAUŽĖ KUBOS AERODROMUS
Trys Kubos aerodromai buvo apmėtyti 

bombomis, o tai atlikę lėktuvai nuskrido į 
Ameriką.

tautiškumą!) nebus sėkmingos, nes kiek
viena sustiprinta akcija sukelia ir stipres
nę reakciją. Gali būti ir priešingos pasek
mės. Bolševikai, taip plačiai pradėję pulti 
tikėjimą, gali atkreipti į jį didesnį jauni
mo dėmesį teigiama prasme, nes tuo pačiu 
tikėjimas dar daugiau populiarizuojamas 
ir rodoma jo ypatinga reikšmė gyvenime. 
Reikia tikėti, kad mūsų broliai pavergtoje 
Lietuvoje atlaikys ir šį smūgį, kaip atlai
kė kitus iki šiol. Tik ir mes turime ir gali
me minėta prasme ateiti jiems į pagalbą. 
Tai yra ir vienas pagrindinių mūsų trem
ties Vakaruose uždavinių. (ELI)

Maskva džiaugiasi Vašingtono 
nuolaidumu

(E) 1951 m. sausio 27 d. Jungt. Ameri
kos Valstybės buvo išleidusios muitų tai
sykles, pagal kurias buvo uždrausta įvežti 
į Ameriką tokias prekes, kurios kilmės 
kraštuose yra gaminamos prievartos darbu 
kalinių jėgomis. Tuo remiantis ilgą laiką 
negalėjo būti įvežta į Ameriką eilė sovieti
nių prekių, jų tarpe krabų mėsa. Dabar 
amerikiečių finansų ministerija paskelbė, 
kad tas uždraudimas nuimtas. Girdi, jau 
nesą duomenų, kad Sovietų Sąjungoje yra 
dar prievartos darbininkų!?).

Neseniai Vašingtonas atmainė ir kitą su 
varžymą. Nuo šiol leista iš sovietinio blo
ko įvežti į Ameriką ir komunistinė litera
tūra..Iki šiol ji buvo draudžiama. Bet sovie 
tinės propagandos įstaigos vis tiek apeida
vo tą uždraudimą ir siųsdavo savo komu
nistinę literatūrą uždarais vokais, kurių 
tik dalis buvo susekama ir sulaikoma.

Dėl abiejų Vašingtono žygių Maskva reiš 
kia labai didelį pasitenkinimą. Girdi, ,dar 
keli šaltojo karo varžtai panaikinti*. Bet 
Maskva iš savo pusės mažai terodo palin
kimo tokius varžtus švelninti. Tik pasta
ruoju metu šiaip taip ryžosi panaikinti pre 
ventyvinę cenzūrą užsienio spaudos ir radi 
jo korespondentams Maskvoje. Bet visiš
kai cenzūra nepanaikinta: jei sovietiniai 
cenzoriai aptiks užsienio spaudoje nepalan 
kius sau pranešimus, nedels koresponden
tus traukti atsakomybėn.

PUSANTRO MILIJONO ASMENŲ 
ATBĖGO Į VAKARUS

(E) Istorija retai težino tokį atsitikimą, 
kad per 7 metus iš vieno krašto į kitą at
bėgtų 1.525.066 asmens, vengdami sovieti
nio režimo. Tiek, būtent, nuo 1954 metų 
iki 1960 metų atbėgo iš Vokietijos sovieti
nės zonos į Vakarų Berlyną ir Vakarų Vo
kietiją. Įdomu, kurių luomų ir profesijų 
buvo atbėgusieji. Pasirodo, kad daugiau 
pusės atbėgusiųjų (761.313) buvo jaunuo
liai iki 25 metų. Stačiai neįtikėtini, bet tik
ri skaičiai ir šie: studentų atbėgo 11.705, 
paleistų iš sovietinių kalėjimų 17.017, gydy 
tojų 3.111, dantų gydytojų 1.224, veterina
rijos gydytojų 269, vaistininkų 901, aukš
tųjų mokyklų mokytojų 753, šiaip mokyto
jų 15.885 (!), teisėjų ir prokuroru 130, ad
vokatų ir notarų 658, inžinierių ir technikų 
15.536 (!), liaudies milicijos ir kitų karinių 
dalinių pareigūnų 11.941, ūkininkų 41.000.

Kuba kaltina Ameriką užpuolimu, o yra 
duomenų, kad bombardavimą atliko Ku
bos lakūnai, pasiryžę pabėgti.

Paskutinieji duomenys rodo, kad Kubos 
pakraščiais jau vyksta kovos.

SALAZARAS PERIMA GYNIMO 
REIKALUS

Portugalų kolonijoje Angoloje vykstant 
neramumams, Dr. Salazaras pertvarkė sa
vo ministerių kabinetą ir pasiėmė jame 
krašto apsaugos ministerio vietą.

ALŽYRO LIKIMAS
Prez. de Gaulle pareiškė, kad jei Prancū 

zija negalės surasti bendradarbiavimo su 
Alžyru, tai visiškai pasitrauks iš šiaurės 
Afrikos. Tada tektų 1 milijoną prancūzų 
iš Alžyro perkelti atgal į Prancūziją, o 400. 
000 alžyriečių atgal į Alžyrą.
GOMULKA TIKRAS

Lenkijos Gomulka pareiškė, kad jis esąs 
tikras, jog naujoji Amerikos administraci
ja Oderio-Neissės liniją pripažinsianti 
kaip galutinę Lenkijos sieną su Vokietija.
J. TAUTOS DEL APARTHEID

J. Tautos priėmė rezoliuciją, kurioje siū
loma imtis priemonių priversti Pietų Afri
kai atsisakyti apartheido.

Dėl apartheido P. Afrika pasitraukė iš 
Britų karalijos.

PABĖGĖLIAI JUNGIASI PRIEŠ CASTRO
Amerikon pabėgę kubiečiai stengiasi ap

jungti visokių pažiūrų savo grupes bend
rai kovai prieš diktatorių Dr. Castro.

UŽNUODYTAS JUGOSLAVAS
Prahoje, Čekoslovakijoje, į rašytojo butą 

buvo pakviestas Jugoslavijos atstovybės 
patarėjas Bulat, o paskui rastas apnuody
tas.

Jugoslavija pareiškė protestą.

PASAULY
— Balandžio 24 d. bus pradėta svarstyti 

Sovietams šnipinėjusio Vokietijos parla
mento nario Frenzel byla.

— Paryžiaus ligoninėje mirė 65 m. am
žiaus sulaukęs buvęs Albanijos karalius 
Zog I.

— .Turtinga* Rusija badaujančiai Kini
jai sutiko paskolinti 500.000 tonų cukraus.

— Vokietijoje nuteistas mirti Kari 
Chmielewski, apkaltintas nužudęs koncen
tracijos lageryje 282 asmenis.

— Londone, Wandswortho kalėjime, bu 
vo sustreikavę kaliniai.

— Lenkas inžinierius Briemack Mont- 
realyje, Kanadoje, teisiamas už šnipinėji
mą.

— Rusai ruošiasi išsiversti buvusio Bri
tų min. pirm. Sir Edeno atsiminimus.

LIETUVA TURI PADĖTI IŠMAITINTI RUSIJOS IR KITŲ „BROLIŠKŲ“ 
i j RESPUBLIKŲ GYVENTOJUS

(E) Kaip žinoma, caristinė Rusija vedė 
atsilikusį ekstensyvų žemės ūkį ir gauda
vo mažus derlius, bet vis dėlto sugebėdavo 
eksportuoti gana didelius kiekius grūdų ir 
kitų žemės ūkio produktų į užsienius. Eks
portuoja kai kada ir Sovietai, bet daugiau
sia ne iš didelio pertekliaus, o dempingi
niais sumetimais.

Kokia padėtis dabartinėje Rusijoje? 
Remsimės paties Chruščiovo duomenimis, 
kuriuos jis paskelbė neseniai Rusijos že
mės ūkio darbuotojų suvažiavime Maskvo
je. 1960 metais Rusijoje, atskiruose rajo
nuose, buvo supirkta mėsos 558.000 tonų, o 
sunaudota tais pačiais metais miestų gy
ventojams aprūpinti 929.000 tonų! Arba 
•štai pieno: pačios Rusijos rajonuose buvo 
supirkta 3.358.000 tonų, o sunaudota cent
rų gyventojams aprūpinti 5.360.000 tonų. 
Panašūs didžiuliai skirtumai ir kitų pro
duktų atžvilgiu. Ką reiškia tie stambūs 
skirtumai? Jie reiškia, kad Rusijos miestų 
gyventojai galėjo būti tais metais išmaitin 
ti tik atgabenus gerą dalį maisto iš kitų 
respublikų. Tuo tarpu Rusijos respublikų 
federacija laikoma šiaip jau pačia pažan
giausia visoje Sovietų Sąjungoje.

Lietuva turi .visiškai patenkinti 
augančios šalies poreikius*

Lietuvos komunistų vadai bent kartą vi
siškai atvirai pareiškė, kuriam tikslui rei
kalingas Lietuvos žemės ūkio gamybos di
dinimas. Vilniaus .Tiesa* š.m. 69 nr. at
spausdino Lkp centro komiteto nutarimą 
.žemės ūkio produktų gamybai ir supirki
mams didinti*, priimtą ck kovo 18 d. Čia 
kartojami dalinai jau ankstesni Chruščio
vo ir Sniečkaus raginimai padidinti grūdų, 
mėsos ir pieno gamybą jau šiais metais, ir 
tuo labiau artimiausiais metais (iki 1965 
m.). Partijos nutarimas kartoja ir Chruš
čiovo priekaištus Lietuvai, kad per mažai 
grūdų pagamina.

Bet ypač įdomu, ką centro komitetas lai
ko svarbiausiu Lietuvos žemės ūkio užda
viniu: .Laikyti svarbiausiu partinių, tary
binių, žemės ūkio organų, kolūkių, tarybi
nių ūkių, visų respublikos žemės ūkio dar
buotojų uždaviniu užtikrinti, kad tolydžio 
didėtų žemės ūkio produktų gamyba, tuo 
pačiu būtų įneštas vertingas indėlis, sie
kiant visiškai patenkinti augančius šalies 
gyventojų poreikius žemdirbystės ir gyvuli 
ninkystės produktams?. Kas yra .šalis*? So
vietinėje rašyboje tai yra Sovietų Sąjunga 
(ne Lietuva). Kitaip tariant: Lietuvos že
mės ūkio gamyba turi didėti ne dėl to, kad 
jos gyventojams būtų geresnis gyvenimas, 
bet kad būtų patenkinti Sovietų Sąjungos 
(šalies) augantieji poreikiai...

Pareigūnai eina ,akių apdūmimo ir 
valstybės apgaudinėjimo* keliu

Nutarime smarkiai priekaištaujama že-

LIETUVIS UOKSO MEISTERIS
LIETUVIS BOKSININKAS — 

SOV. S-GOS ČEMPIONAS
(E) Visasąjunginėse bokso varžybose 

Maskvoje pusvidutinio svorio boksininkas 
Ričardas Tamulis nugalėjo Rusijos čem
pioną Leonidą Šainkmaną ir pasidarė visos 
Sovietų Sąjungos čempionu. Tamulį treni
ravo kitas žymus Lietuvos boksininkas A. 
Šocikas. Po Tamulio pergalės Maskvos Di
džiuose sporto rūmuose buvęs sugrotas Lie 
tuvos TSR himnas. Kitų tautų sporto žino
vų nuomone, Tamulis esąs labai rimtas 
kandidatas į Europos bokso meisterius.

Klaipėdos spaustuvės darbininkas Sta
sys Uosis tose pat varžybose laimėjo bron
zos medalį lengviausiame svoryje. 1957 m. 
buvo Pabaltijo čempionu.

Lietuvos kailiai užima pirmą vietą
Sovietų Sąjungoje

(E) Liaudies ūkio tarybos pareigūnų 
duomenimis, Lietuvos kailių pramonė So
vietų Sąjungoje dabar užimanti trečią vie
tą (po Rusijos ir Ukrainos), bet savo gami 
nių kokybe užimanti pirmą vietą visoje S. 
Sąjungoje. Lietuvos kailių pramonė ple
čianti savo asortimentą ir dabar perdirba 
ir triušių ir avių kailius, gamina jų imita
cijas. Imitacijos gaminamos ir sidabrinių 
lapių, panterų, beždžionių ir kitų žvėrių.
Telefonuoti galima, bet...

(E) Lietuvoje viešai nusiskųsta, kad te- 
lefonuoti dabar galima iš daugelio provin
cijos vietovių, tačiau jose nėra telefono 
abonentu sąrašų. Trūkstą net didesnių 
miestų abonentų knygų...

TIK 1.500 LIETUVOS TURISTŲ
(E) Instruktorius užsienio turizmo reika 

lams, Aleksandravičienė, Vilniaus radijo 
bendradarbiui pareiškė, kad šiemet iš Lie
tuvos į užsienio šalis važiuos 1.500 turistų. 

mės ūkio pareigūnams, kurie .stojo į anti- 
partinį akių dūmimo ir valstybės apgaudi
nėjimo kelią*. Jie prirašydavę iš gyventojų 
supirktą mėsą prie savos gamybos, pana
šiai ir pieną. Taip darę Kalvarijos, Skuo
do, Biržų, Kauno rajonų kai kurių kolcho
zų vadovai. O Joniškio ir Eišiškių rajonai, 
vaikydamiesi išpūstų gamybos rodiklių, 
.supirkinėjo ir pardavinėjo gyvulius, iš ko 
pelnėsi sukčiai ir spekuliantai kolūkių są
skaita*. Tokius apgaudinėjimo faktus par
tiniai komitetai, girdi, turį vertinti kaip 
karjerizmo pasireiškimą, siekiant įsigyti 
pigų autoritetą, nuslėpti savo neveiklumą 
ir parodyti tariamą gerovę. .Tokius vado
vus reikia šalinti iš einamų pareigų, iš par
tijos ir perduoti teismui*. Čia reikia paste
bėti, kad patsai kp centro komitetas daug 
kartų kolchozus ir sovehozus įsakmiai ra
gino vis prie naujų, didesnių įsipareigoji
mų. Kai įsipareigojimų neįmanoma įvyk
dyti, tas pats centro komitetas teismu gra
sina...

Nusmukusieji kolchozai prašosi į 
sovehozus

Nutarime pripažįstama, kad .daugelis ko 
lūkiu, nepaisant valstybės jiems teikiamos 
paramos, vis dar atsilieka, metai iš metų 
gauna mažas pajamas*. Tokių kolchozų va
dovai, girdi, prašo respublikines organizaci 
jas steigti jų (kolchozų) vietoje sovehozus, 
valstybinius ūkius. Matyt, kolchozininkai 
čia yra jau tiek savo kolchozu apsivylę, 
kad nebemato kitos išeities, kaip likviduoti 
kolchozą ir pereiti į sovehozinę tvarką.

Žinoma, kaip komunistų vadovams ir 
pridera, jie už gerą dalį nesklandumų že
mės ūkyje kaltina — nepakankamą ideolo
ginį darbuotojų susipratimą. Girdi, par
tinis komunistų darbas kaimuose esąs la
bai atsilikęs. Daugiau kaip 200 kolchozų 
nėra jokios partinės kuopelės, o 95-se kol
chozuose iš viso nėra nė kandidatinių gru
pių. Panašiai esą su komjaunuoliais. Parti 
nės organizacijos taip pat silpnai kontro
liuojančios žemės ūkio gamybą. Iš viso ko 
matyti, kad komunistų .politinis darbas* 
kaimuose einą labai nesklandžiai.

Sumažėjo grūdų plotai, sumažėjo pieno 
gamyba

Lkp centro komiteto plenume Sniečkus 
atvirai pareiškė, kad grūdinių kultūrų pa
sėlių plotai ne tik nepadidėjo, bet dar su
mažėjo.

Įdomus buvo ir jo prisipažinimas, kad 
per pirmuosius du šių metų mėnesius kol
chozai ir sovehozai pagamino pieno ma
žiau, negu per atitinkamą pereitų metų lai 
kotarpį. Ypač bloga padėtis esanti Kalvari 
jos, Vilkijos, šakių ir Joniškio rajonuose, 
čia kolchozuose ir sovehozuose per du mė 
nesiūs primelžta pieno net 19-26 proc. ma
žiau, negu pernai.

Matyt, toks skaičius jiau yra iš anksto 
nustatytas ir negalės būti viršytas. Dalis 
tų turistų (gal būt didesnioji) vyks į sate
litinius kraštus.

Chroniškus girtuoklius neapsimoką 
valdiškai gydyti

(E) Lietuvos sovietinėje spaudoje ištisos 
skiltys pripildytos pranešimais apie nele
galų naminės varymą, jos pardavinėjimą 
ir apie chroniškus girtuoklius. Vienas .Tie
sos* bendradarbis pareiškė, kad nesą jo
kios prasmės tokius chroniškus girtuoklius 
patalpinti ligoninėse, kur jie valdžios turi 
būti nemokamai maitinami ir aprėdomi. 
Juos reiktų stipriau bausti.

Klaipėdos komjaunuoliai taupo druską
(E) Ekspedicinės silkių žvejybos bazės 

komjaunuoliaiLfclaipėdoje nutarė pravesti 
akciją, kad žvejai taupytų druską, aliejų ir 
kitus reikmenis. Girdi, reikią taupyti kiek
vieną kapeiką.

Miesto inteligentija vis dar stovi nuošaliai
(E) Šiauliuose įvyko ateistinių aktyvis

tų susirinkimas, kuriame pasiskųsta, kad 
miesto inteligentai vis dar stovi nuošaliai 
nuo ateistinio darbo. Nutarta į ateistinę 
veiklą įtraukti ne tik partinius agitatorius 
ir propagandininkus, bet ir mokytojus, gy
dytojus bei kitus inteligentus.
Kuo įpareigojamos Lietuvos Prof. S-gos

(E) Vilniaus radijas balandžio 1 d. pla
čiai pasisakė profesinių sąjungų uždavinių 
reikalu. Pradėjo, žinoma, ne nuo eilinio 
darbininko buities gerinimo problemos, o 
nuo — komunistinio auklėjimo, kuriam 
tikslui ypač propaguojami .kultūros rū
mai*. Kai jie gerai veiks, tuomet, girdi, ir 
gamybai išeisią į naudą...

1
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ŠIKŠNOSPARNIU SOSTAS
Jurgis Gliaudą praeitais metais laimėjo 

.Draugo* romano konkursą su savo ŠIKŠ
NOSPARNIŲ SOSTU — romanu iš lietu
vių naujųjų ateivių gyvenimo Amerikoje.

Reikia pasakyti, kad J. Gliaudos roma
nai yra turėję tikrai didelio pasisekimo 
.Draugo* tuose konkursuose: su šituo pre
mijas uždirbo jam trys romanai (kiti: Na
mai ant smėlio ir Ora pro nobis).

šio romano tema yra jau įsikūrusių 
tremtinių gyvenimas. Tremtiniai Vokieti
joje, tremtiniai jau Amerikoje ar ir kituo
se kraštuose nėra tokia jau visiškai nauja 

’ tema mūsų literatūrai. Bet ligi šiol šiai te
mai nebuvo skirto didesnio ištisinio darbo. 
O visiškai aišku, kad mūsų pačių tema ra
šytojams gali būti ir bus pati natūraliau
sia, labiausiai suprantama ne tik šiandien, 
bet ir rytoj dar. Ji greit neišsibaigs, vis 
tiek, ar mes tai norime, ar ne. Greičiau ji 
dar tik pradedama rimtai gvildenti. Toks 
rimtas bandymas yra ir J. Gliaudos ŠIKŠ
NOSPARNIŲ SOSTAS.

Pagrindiniais šio romano veikėjais reikė 
tų laikyti Alksnius. Vyras — buvęs teisė
jas, veiksmo metu jau laukiąs pensijos, o 
žmona buvusi mokytoja, dar vis dirbanti. 
Jie įsikūrę savo apsukraus tautiečio Parų 
lio namų rūsyje. Viena duktė išvežta, o ki
ta išteka už amerikiečio. Dažnas jų sve
čias — Parulio* sūnelis, kuris labai neken
čia savo tėvo simpatijos Loros Hooper, ši
taip būna prasidedant romano veiksmui.

J. Gliaudą pasakojimui pasirinkęs čia 
gana sunkią formą: pasakoja buvęs teisė
jas Alksnis.

Alksniai — žmonės, kuriuos svetimas 
kraštas tikrai nukišo į užkampi ir užmir
šo. Jie įsikūrė nedideliame miestelyje, nie
ko neužsikalė, nieko nesusikrovė, šiaip 
taip tik durstydami galus su galais. Bet 
gyvenimas nepalaužė jų, nepavertė naujo
vių garbintojais ar biznieriais. Atsinešti
niais idealais ir jausmais išliko gyvi. Kai 
kurie kiti žmonės čia jau atstovauja nau
jiesiems amerikiečiams — štai Parulis, dai 
lininkas Raudėnas, daktaras Eitkūnas. Pa
rulis didina nekilnojamąjį turtą: turėjęs 
namus, dar stato ir kitus. Raudėnas meta
si į modernizmą ir sugriebia už savo pa
veikslą premiją.

Kai vieniems palaipsniui priauga turto 
ar didėja pasisekimo, Alksniams vien tik 
bėdos. Juos tik ir palaiko didelė tarpusa
vio meilė ir vienas kito supratimas. Kartu 
su jais į Ameriką atvykusi duktė ne tik 
išteka už amerikiečio, bet ir savo tėvams 
uždaro duris į savo namus, nes vaišių me
tu išsiskyrė Alksnio ir jo žento nuomonės. 
Kita duktė, pasirodo, yra ištekėjusi už ru
so ir atvažiuoja savo tėvų kviesti namo 
(su ta motina nebeįveikia jau susišnekėti 
gimtąja kalba).

Tik vienui'viena reta proga Alksnis pa
tenka į Didmiestį ir čia suranda buvusių 
draugų ir įsigyja naujų pažįstamų. Tai ra

šytojui kartu buvo proga pristatyti dides
niam būriui lietuvių.

Rašytojas, su meile piešdamas Alksnių 
porą, apskritai į Amerikoje besisukaliojan 
tį lietuvį žiūri kritiškai, ypač į visas pa
stangas praturtėti, iškilti į viršų, prisitai
kyti, atsisakyti savo atsineštinių idealų.

Atrodo, kad šis romanas J. Gliaudai yra 
bene labiau pasisekęs už kurį nors kitą. 
Tiek pagrindiniai veikėjai, tiek ir antraei
liai yra pakankamai apibūdinti. Kadangi 
tikslas bus buvęs ne vien charakterius pri
statyti, bet ir Amerikoje įsikūrusį lietuvį 
apskritai ir dar net įvairių profesijų ir 
verslų lietuvį, tai romano apimtis kai ką te 
bus leidusi tik bendrais bruožais iškelti 
(sakysim, dailininkas, rašytojas, daktaras 
pasirodo tik su tuo, kas jiems ypač būdin
ga naujame pasaulyje). Ypač nemaža šili
mos plaukia iš Alksnių (užversdami romą 
ną, Alksnį paliekame vieną, nes jo žmona 
Karusė miršta).

Nepaisant tai, kad vienus lietuvius ame
rikietiškasis gyvenimas gana sunkiai spau 
džia, o kiti jų eina tokiais keliais, kurie,

Šiomis dienomis prenumeratorius pasie
kė Lietuvių Enciklopedijos leidyklos baig
tasis spausdinti Vinco Krėvės raštų I to
mas, didelis, gražiai įrištas, kaip ir visi ki
ti.

Kai sakome ,kaip ir visi kiti*, tai turime 
galvoje, kad tasai tomas nėra vienintelis. 
Krėvės raštų dabar jau yra išleisti 5 tomai. 
Tik jie leisti buvo pradėti ne nuo pirmojo, 
kuriam paruošti prireikė daugiau laiko ne
gu kitiems.

Išleisti Krėvės raštus buvo didelis daly
kas. Užsimojęs tai padaryti Lietuvių Enci
klopedijos leidėjas J. Kapočius anuomet 
paskelbė spaudoje ir pasiūlė Enciklopedi
jos prenumeratoriams užsisakyti. Du to
mai pasirodė jau 1956 metais, vienas 1957 
m., vienas 1958 m. ir vienas dabar su 1960 
m. data. Tas darbas buvo varomas taip jau 
tyliai, kad nuo anų metų, atrodo, niekas 
nepasidžiaugė nė vienu naujai išėjusiu to
mu, tarytum būtų vykdomas koks nors ty
los sąmokslas prieš Krėvę ar prieš jo raštų 
leidėją. .

*
Ners iš tikro niekas tų išeinančių tomų 

neminėjo, niekas jais viešai nesidžiaugė, 
bet bėda, greičiausia, buvo ta, jog knygas 
gaudavo tik prenumeratoriai (šiaip minėti 
ir recenzuoti paprastai siuntinėjama spau
dai po egzempliorių).

Kaip ten bebūtų buvę, o, va, šiandien jau 
turime visus plačiajam skaitytojui skirtuo
sius V. Krėvės raštus. Kai kurie tų raštų 
daugeliui mums žinomi iš mokyklos laikų 
(Dainavos šalies padavimai, realistinės

kaip atrodo, nepriimtini nei pačiam rašy
tojui, nei jo vyriausiems veikėjams, kny
gos nuotaika nėra pesimistiška. Tai, be 
abejo, yra sveikas ženklas. Be to, J. Gliau
dą šiame romane pajėgė parodyti nemaža 
tolerancijos. Jo gi Alksnis yra tik forma
lus praktikuojąs katalikas, darąs tai vien 
tik dėl žmonos. Vėžiu miręs Šadeika taip 
pat atkakliai laikosi savo pažiūrų. O auto
rius nei vieno, nei kito jų nebando dėl to 
pažeminti.

Romane yra pora epizodų, dėl kurių rei
kėtų atskirai tarti žodį. Kai tariamasis 
Rataičio kūrinys .Valkatyno giesmė*, saky
tumėm, įveda romanan dar vieną kategori 
ją lietuvių, tai epizodas apie kūdikį ir 
šikšnosparnius kažkaip lyg ir atšokęs yra 
nuo apskritai realistinio viso kūrinio. Jis 
rašytojui, .matyt, bus labai esminis, bet, 
pavyzdžiui, mano mažybė niekaip nepajė
gė išsiaiškinti, kas ten norėta pasakyti. 
Laimei, pats tas epizodas nėra didelis.

Romano kaina 2.50 dol.
K. Abr.

KLASIKO PENKIATOMIS
apysakos ar net ir Šarūnas). Turime ir tuo 
džiaugiamės.

Šitą laidą spaudai paruošė prof. V. Ma
ciūnas. Poros tomų kalbą iš naujo peržiū
rėjo prof. Pr. Skardžius. Dabar išleistojo I 
tomo kalbą peržiūrėjo L. Dambriūnas.

Visi 5 tomai sudaro 1920 puslapių.
I tome išspausdintos Sutemos, kurios vie 

nos kadaise sudarė Lietuvoje leistųjų Krė
vės raštų tomą, čia turime dar vieną Dai
navos šalies senų žmonių padavimų laidą 
ir Krėvės pasakas.

II tome yra šiaudinėj pastogėj — realis
tinės apysakos, Žentas ir Raganius.

III tome išspausdintas visas Šarūnas.
IV tome istorinė drama Skirgaila ir Liki 

mo keliais.
IV tomą sudaro istorinė drama Mindau

go mirtis, Rytų pasakos, Miglose, Pagunda 
ir Apsakymai.

Svetur turėjome naujomis laidomis pa
kartotus Dainavos šalies senų žmonių pada 
vimus, Šiaudinę pastogę ir Raganių.

Lietuvoje, kol Krėvė buvo dar gyvas, jo 
net ir vardas nebuvo minimas. Tiktai po 
rašytojo mirties jis imtas minėti ir įtrauk
tas į dabar leidžiamąją lietuvių literatūros 
istoriją. Jo raštų naujomis laidomis’ buvo 
pakartoti Dainavos šalies senų žmonių pa
davimai ir Raganius. Kiti dalykai dar vis 
ruošiami išleisti. ’

Turint tai galvoje, ypač džiugu, kad tie 
raštai buvo išleisti šičia, svetur (ir įrišti, 
kaip Enciklopedija, visi vienodu rausvu ko 
lenkoru).

K. Abr.

_____

PULKININKAS IR SLIBINAS

Balandžio 23 d. lietuviai turi savo antro
jo globėjo šv. Jurgio šventę. Jį užtarėju pa 
sirinko ir eilė kitų tautų. Įdomu, kad vie
noje naujausių prancūziškų knygų, kuri 
vaizduoja šventųjų gyvenimus, šv. Jurgis 
pirmoje vietoje pažymėtas, kaip Lietuvos 
globėjas. Iš tikrųjų lietuvio širdžiai šis 
šventasis nuo seno yra ypač artimas. Jį 
paveiksluose regime kaip šarvuotą karį 
ant balto žirgo, ietimi nuduriantį slibiną. 
Vaizdas primena mūsų baltąjį Vytį, kur 
šuoliuoja raitelis, užsimojęs smogti gresian 
čiam priešui

Šv. Jurgis, Lietuvos globėjas. Bet kas 
jis, kaip žmogus?

Jis gimė apie 280 metus. Gimtinė tiksliai 
nėra nustatyta. Vieni ją laiko Sirijos Lid- 
dą, o kiti Kapadokijos Mitylenę. Jo krikš
čionys tėvai buvo gana turtingi. Tėvas dar 
bavosi kaip kariškis. Sūnus augo krikščio
nimi ir savo tėvo pėdomis pasirinko irgi 
kario luomą. Tarnavo romėnų kariuome
nėje. Matyt, Jurgis vispusiškai karinėje 
tarnyboje pasižymėjo, nes dar visai jau
nas, vos virš 20 metų, tapo imperatoriaus 
Deoklecijono sargybos pulkininku.

Ketvirto šimtmečio pradžioje Deokleci- 
jonas krikščionis ėmė iš kariuomenės šalin 
ti. Dar daugiau, Nikomedijoje išleido įsa
ką, liepiantį krikščionių bažnyčias nugriau 
ti ir juos iš garbingų bei valdžios vietų at 
leisti. Istorikai Euzebijus ir Laktancijus sa
ko, kad tą imperatoriaus potvarkį nuplė
šęs vienas jaunuolis. Kiti praeities tyrinė-

MASKVOS RECEPTAS
MASKVA VISIŠKAI SUNIEKINO SIRIJOS GIROS NAUJĄ ROMANĄ

(E) Maskvoje leidžiama Literatumaja 
gazeta nusitvėrė neseniai Vilniaus literatu 
ros žurnale išspausdintą Sirijos Giros nau 
jojo romano ,Voratinkliai draikės be vėjo* 
ištrauką. Maskvos kritikas teigia, kad Gi
ros romane šeimos problemos sprendžia
mos kaip bulvariniame romane, autoriaus 
pateikiami receptai esą lengvabūdiški ir 
lėkšti. Romanas buvęs spaudoje garsina
mas kaip .nūdienis veikalas iš gydytojo gy 
venimo*. Bet autorius, girdi, imasi sau pa
vyzdžius iš neorealistinių filmų ir prancū
zų artistų. Merginos esančios su .arklių 
uodegomis* (tokia šukuosena) ir siauromis 
kelnėmis, o nailoninės kojinės be siūlių. Vi 
sa tai Maskvos kritikui nepatinka. .Didžių
jų mūsų gyvenimo įvykių* čia iš viso nesą. 
Romano veikėjai esą miesčionys, dvasiš
kai tušti žmonės, neturį tikrųjų dabarties

tojai tą drąsą priskiria pulkininkui Jur
giui.

Netrukus po to du kartu užsidegė impe
ratoriaus rūmai. Už tai kaltino krikščionis. 
Visoje Mažojoje Azijoje prasidėjo kruvi
nas dvasiškuos ir tikinčiųjų persekiojimas. 
Be to, nauji valstybiniai potvarkiai vertė, 
kad visi tikintieji aukotų stabams.

Regėdamas neteisingas priekabes ir kru 
viną persekiojimą, Jurgis, išdalijęs savo 
turtus vargšams, ryžosi viešai stoti krikš
čionių ginti. Įvairiais 'atvejais, bet ypač 
tuomet, kada Deoklecijonas sušaukė savo 
valdininkų bei kariuomenės vadų tarybą, 
pulkininkas Jurgis drąsiai išstojo persekio 
jamųjų ginti, tvirtai pabrėždamas, kad tik 
krikščionių tikėjimas yra tikrasis, kad jie 
neprivalą garbinti jokių stabų.

Kai imperatorius Jurgį paklausė, ar jis 
esąs krikščionis, prisipažino, kad taip. Deo 
klecijonas jam tarė: .Jaunuoli, pagalvok 
apie ateitį*. Toliau jaunąjį pulkininką gra
sino baisiais kankinimais tuo atveju, jei pa 
siliks krikščionimi, ir viliojo garbingomis 
bei aukštomis vietomis, jei tik nuo tikėji
mo atkris. Pulkininkas nesvyruodamas at 
sakė, kad nei grasinimai nei pažadai jo 
nuo tikrojo Dievo garbinimo neatitrauks. 
Įpykęs imperatorius įsakė jį suimti ir už
daryti į kalėjimą, čia neapsakomas savo 
kančias vainikavo kankinio mirtimi. Apie 
tai prisiminsime sekantį kartą.

Šv. Jurgis, smogiantis slibiną, vaizduoja 
gėrio kovą prieš blogį. Lietuva amžių bė
gyje išryškėjo kaip kovojanti tauta už gė
rį. Daug įvairių slibinų jos tykojo ir tyko, 
šventojo kankinio Pulkininko globa bei pa 
vyzdys lietuvį žadina į budrumą ir drąsi
na. S. Matulis, MIC

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
DERBY — balandžio 30 d. 12.30 vai. Šv, 

Juozapo bažnyčioje, Gordon Rd.

žmogaus bruožų. Prikišama autoriui, kad 
jo paties požiūriai niekuo nesiskiria nuo jo 
herojų nusistatymų. Miesčionio psicholo
giją, jo gyvenimo būdą ir mintis jis pri
imąs su didele simpatija.

Čia reikia pastebėti, kad tai jau ne pir
mas atsitikimas, kai Lietuvos rašytojai kri 
tikuojami partiečių už .miesčioniškumą*, 
.buržuazines liekanas* ir panašiai. Prieš ke 
lėtą metų teko toks pat botagas rašytojui 
Jonui Dovydaičiui, kuris .Kauno Tiesoje* 
leido romaną, apibūdintą bulvariniu. Kliu
vo tada ir autoriui ir laikraščio redakto
riams, kad tokį dalyką atspausdino. Da
bar, tur būt, klius ir Vilniaus .Pergalės* 
žurnalo redakcijai. Visos tos istorijos rodo, 
kaip nesavaimingi yra Lietuvos rašytojai 
savo kūryboje.

JURGIS GLIAUDĄ

DIDMIESTIS
(IŠTRAUKA IŠ ROMANO „ŠIKŠNOSPARNIŲ SOSTAS *)

Po Didmiestį mane vežiojo mano senas 
bičiulis Paliūnas. Kaip ir aš, Lietuvoje jis 
buvo teisėjas. Aš stebėjaus jo miklumu. 
Jis visai aklimatizavosi Amerikoje. Visų 
pirma tai nustačiau iš to, kad jis važiuoja 
automobiliu. Jis drąsiai laiko automobilio 
vairą, žino, kaip elgtis gatvių judėjimo cha 
ose, orientuojasi nesuskaitomų gatvių labi 
rinte. Aš gi vis labiau prarandu orientaci
ją tame milžiniškame liūne, koks man po 
pirmos dienos pradėjo atrodyti Didmies
tis.

Kada aš sutikau Paliūną, jis pasirodė 
man toks savas, beveik nepasikeitęs nuo 
Vokietijos laikų, o kada aš stebėjau jį prie 
automobilio vairo, jis pradėjo atrodyti 
man vis svetimesnis, vis nesuprantames
nis. Man buvo keista, kad jis įsisavino gy
venimo mechaniką. Kad jis pritapo prie 
naujo gyvenimo, suprato jį. Atrodė man: 
jeigu pritampi prie naujo gyvenimo, nutols 
ti nuo lietuviško mąstymo.

Su Paliūnų apžvelgiau daug Didmiesčio 
įžymybių. Ir kada aš visa tai stebėjau ir, 
stengdamasis atrodyti susidomėjęs, atsaki
nėjau į Paliūno pastabas, aš jau žinojau, 
kad tos įžymybės yra tik niekai, tik sveti
mos pažibos, tik svetimas, man nereikalin
gas turtas.

Greta įžymybių lankymo atsitiktinai pa
tyriau kai ką apie savus žmones. Ir kad Ša 
deika, mano mielas bičiulis iš Lietuvos, be 
viltiškai laukia savo pabaigos ligoninėje. 
Mudu atlankėm jį. Kada ėjome pailgu ves- 
tibuliu į Šadeikos kambarį, aš pasakiau Pa 
liūnui:

— Kodėl iš pradžių nepasakei man apie 
Šadeiką? Kas man prieš Šadeiką tie dango
raižiai ir muziejai, kur sukrauti europiečių 
turtai? Niekai jie yra, broli, prieš Šadeiką.

— Atleisk, Petreli, bet Šadeikos padėtis 
tokia, kad...

— Beviltiška?
— Daugiau negu beviltiška.
— Tai nenorėjai, kad man būtų graudu? 

Norėjai palinksminti?
— Nenorėjau, kad jam būtų graudu ma

tyti mus vis sveikus, užsikonservavusius 
senatvėje. O juk jis už mus jaunesnis. Ge
riau mirti po automobiliu, negu lėtai, ligo
ninės kambaryje, tuo prakeiktu vėžiu.

Ir vėl Paliūnas buvo man mielas, arti
mas tautietis, kuris prie vairo ėmė rodytis 
svetimas. Aš pasakiau;

— Kalbi apie šadeiką su tokia šilima. 
Vėl atpažįstu tave. O iš pirmų susitikimo 
minučių buvau tave beprarandąs.

— Kodėl? Kitas pasidariau?
— Kad automobilį vairuoji.
— Šuo ir kariamas pripranta. Tas pat ir 

su mumis.
Aš ir Paliūnas atsisėdome prie Šadeikos 

lovos. Ligonis gulėjo tarp mūsų. Keisti li
goninės aparatai, kurie visad atrodė man 
baisūs, tarytum inkvizicinės kančios įran
kiai, buvo išdėstyti aplink lovą. Tai buvo 
pakabinti apversti buteliai su rausvais 
skysčiais, balto metalo čiaupeliai, raudonos 
guminės žarnelės — visa tai kryžiavosi, 
jungėsi ir ėjo po balta lovos antklode. Aš 
žinojau, kad visa tai įsiveržia į Šadeikos
kūną, tampa jo gyvybės atrama kur nors 
jo praskrostame kūne.

Ligonis buvo silpnas, tačiau aš tuoj pat 
radau jo veide ir akyse tas nepakartoja
mas individualumo žymes, kurios niekad 
neprarandamos mielame veide.

— Randi mane, bičiuli, nekaip, — jis at
sakė man į mano dirbtinai nesivaržomą pa 
sisveikinimą. Ir jo tonas buvo toks, lyg jis 
nenustebo, kad štai aš po tokio ilgo tarpo 
vėl sėdžiu greta jo, lyg tai būtų koks bičiu
liškas užsukimas atlankyti’ten; Lietuvoje,’ 
kada visi matydavomės taip dažnai.

— Eik jau sau, eik jau, — nusijuokiau 
aš. — Aš randu tave herojų. Taip narsiai 
kovoti su liga tegali tik herojus.

Šadeika nusišypsojo nuolankiai, kaip su
augęs nusišypso vaikui.

— Kalambūrą noriu pasakyti, — tarė 
jis. — Ne hero aš esu, bet zero. Liga jau 
nugalėjo. Ir kovos jau nebėra. Tik lauki
mas. Esu mirštantis. Ne, ne, neramink, ne
apsijuokink, esu mirštantis žmogus, gal tik 
kokiam eksperimentininkui įdomus.

— Na, na, — pasipriešinau jam. — Lai 
kyk save keleiviu vandenyne ant mažo sie
lio. Tokius dabar lengvai suranda ir iš- 
gelbsti.

— Sielis mano su akmenimis, pone tei
sėjau, —■ šyptelėjo Šadeika. — Skęsta sielis 
ir traukia mane į dugną.

Staiga jo žvilgsnyje aš išvydau keistą 
praregimumą, tarytum tai būtų pasakiškos 
medūzos akys: jose ir vandeningumas, ir 
vandenyno gelmė.

Nejauki tyla. Valandėlę mes visi trys bu 
vome bejėgiai sutriuškinti ją savo banalio
mis kasdienybėmis. Šadeika tarė pirmas:

— Kova lovoje man irgi savotiškai įdo
mi. Bet, žinau, tai nėra kova dėl mano gy
vybės, tik dėl gyvybės pratęsimo mano kū
ne. O tai irgi naudinga man, kolegos.

Ir vis dėlto jis šypsojosi.
— Mes, juristai, irgi mėgome sakyti il

gas kalbas beviltiškais atvejais, — pritar
damas Šadeikos pakeltai nuotaikai, tarė 
Paliūnas. — Ir gera, kad beviltiškų atvejų 
niekad nelaikėm beviltiškais.

— Jeigu aplink tavo lovą vyksta kova, 
vadinas, dar ne beviltiškas atvejis, — pa 
gražinau aš padėtį.

—' Gyvenimas dar yra many, — pasakė 
Šadeika. — Ir keista, aš dar domiuosi juo.
Daug smulkmenų kartais atrodo tokios įdo 
mios. Štai koks nors tarptautinis konflik
tas — kaip jis baigsis? Gal nė nesulauksiu 
jo sprendimo.

■— Tai puiku, mano mielas. Entuziazmas 
nugali ligą, — vėl pasistengiau gražinti pa
dėtį, bet Šadeika pasakė rūsčiai:

— Tai many gęstančios sąmonės blykste 
Įėjimai. Kabinimasis už gyvenimo. Kada 
sedatyvai nebeveikia, aš neegzistuoju.

Visad man slaptinga mirties problema pa 
sidarė reali greta Šadeikos lovos. Jis čia 
laukia mirties, šiandieną, rytoj, poryt...

malonu. Kaip jums rūpi gyvenimas, taip 
man rūpi mirtis.

— Na, gerai, kalbėkime apie mirtį, — ta 
riau su tokiu mostu, lyg suteikčiau prašan
čiam dovaną. — Visi mirsime, niekas su 
saule negyvens.

— Ačiū už sutikimą, — šyptelėjo šadei
ka. — Mirti įdomu, kolegos, aš tai seniai 
norėjau pasakyti savo lankytojams, bet vis 
bijojau, kad palaikys mane bepročiu. O 
jums drįstu sakyti. Įdomu mirti lėtai. Ta
da matai visas apmirimo fazes. Staigi mir
tis nenaudinga mąstančiam organizmui.

Mirties problema čia sukaupta tyloj, neiš
vengiamume. Niekad nėra tikros mirties 
problemos kovos lauke, nėra jos nė slėptu
vėje: tai aš esu išgyvenęs, kada bombos 
draskė namus. Ten greta mirties artėjimo 
tolygiai stipri yra viltis išlikti, šadeika ne
beturėjo tos vilties išlikti. Jis gulėjo prieš 
mus užsimerkęs, o mudu tylėjome, nes pir
mųjų vizito minučių bravūra buvo dingusi. 
Žaisti padrąsinimais buvo niekšiška, pasa
kyti Šadeika! sudiev būtų bičiuliškiausia. 
Ta mintis atklydo mano galvon; žvilgterė
jęs į Paliūną, suvokiau, kad panašiai gal
voja ir jis.

Kambario tyloje aš jutau savo kūną: 
kaip patogu sėdėti kėdėje su tampriu atlo
šu, kaip patogu pakeisti kojų padėtį. Jau
čiau, kad mano dvasinis gyvenimas praei
na pro mano sąmonę be pastangų jį anali
zuoti. Mintys, tai labiau suvokiamos, tai 
vėl neaiškios, sukosi apie gyvenimo ir mir
ties problemą.

Keistas noras, panašus į gašlią šventva
gystę, atvirai išsišnekėti su mirštančiu vis 
labiau gundė mane.

Šadeika staiga atsimerkė. Aš pagavau jo 
pirmą aštrų žvilgsnį. Jis atsakė man, tary
tum ką tik permąstytų problemą, kartu at
sakydamas man į klausimą, kankinantį ma 
ne visą gyvenimą.

— Mirti visai nebaisu, — pasakė Šadei
ka. — Tik reikia parengti nuotaiką. Sirgda 
mas aš ta prasme pasirengiau.

— Ak, nekalbėkime apie mirtį, — pasa
kiau aš. Bet aš melavau: norėjau kaip nie
kad kalbėti su mirštančiu apie mirtį. — Už 
tenka tos temos. Kalbėkime...

— Apie ką, kolega? — pertraukė mano 
veidmainingą kalbą Šadeika. — Apie ką

— Toksai patyrimas nereikalingas žmo
gui, nes tai kančia, — nesutikau su šadei
kos tvirtinimais.

— Kaip bręsti, taip ir gesti yra natūra
lu nestaiga. Štai aš ir išgyvenu tai. Pirma 
kova su liga. Viltis ir neviltis. Tie smūgiai 
sukrečia kaip audra. O koks nenoras pasi
duoti ligai! Po to ateina depresija. Apmau
das. Tyla. Ir staiga didžioji ramybė. Virsti 
filosofu, miršti ir mąstai apie Sokrato tau 
rę. Ir jo rimtį prieš mirtį. O, mąstančiam 
mirti įdomu!

— Tu, aišku, nemąstai apie religinę reiš 
kinio pusę?

— Ir tu-nemąstytum, jei tu būtum kaip 
aš.

— Daugis sako, tai teikia paguodą, —pa 
sakė Paliūnas.

— Sokratiškas sutikimas mirties taip 
pat teikia ramybę, — atsakė Šadeika.

— Vis dėlto Sokratas tikėjo antikinį ana 
pus, kur šešėliai gyvena.

— Jeigu taip, aš lenktyniauju su juo. 
Anapus pasaka dabar man labiausiai ne
priimtina.

— Gyvenimo... tau negaila? — staiga pa 
klausė Paliūnas.

— Aišku... gaila. Gyvenimas? Tai visa, 
kas mano esybėje išsiskleidė ir reiškėsi... 
Ir visam tam nutrūkti... Aišku, labai gai
la. Juk manęs nebalzamuos, — jis šyptelė
jo, — tai tie kūno audiniai, deguonies ne- 
gaivinaml, suirs tuoj man mirus. Bet, jei
gu tikėčiau 'anapus pasaka, aš būčiau da
bar neramus.

— Kodėl, mielasis?
— Visą savo gyvenimą netikėjau. Kaip-

gi aš pasijusčiau dabar, staiga įtikėjęs? Aš 
turėčiau sugriauti savyje visa, kas sudarė

dar? Apie politiką? Apie lietuvišką vieny- mano gyvenimą.
bę? Ne, ne, kalbėti apie mirtį mirštančiam Aš pasakiau kurčiai:

— Tu laimingas. Tu daug laimingesnis 
už mane.

— Argi tu tebetiki tuo?
— Ne.
— Tai kodėl tu vadini mane laiminges

nių?
— Aš galvoju apie savo kompromisą. 

Apie savo žmoną. Ji tiki.
— Aš tai žinau.
— Ji tiki. Aš labai myliu ją. Jai būtų 

nuoskauda, jeigu aš eičiau atskirai. Aš ei
nu kompromisan. Aš veidmainiauju.

(Bus daugiau)
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Anais laikais pro Subartonis
VINCO KRĖVĖS GIMTINĖJE SODYBOJE

RAŠO K. Jonelynas

LIETUVOS POPULIARINIMAS
BALTŲ - VOKIEČIŲ DRAUGUOS SUVAŽIAVIMAS BAD PYRMONTE

Pirmojo Didžiojo Karo metu man teko 
būti Rusijoje ir tam tikru laikotarpiu tar
nauti miškų žinybos srity, kur teko susipa
žinti su miškininkyste, ypač jauno miško 
auginimu ir jo prižiūrėjimu. Todėl, grįžęs 
Lietuvon, šioj srity ir pradėjau darbuotis 
jau savai tėvynei.

Atsitiko taip, kad 1920 metais tarnavau 
Nemunaičio girininku Alytaus apskrity. 
Tais metais rusai bolševikai kariavo su len 
kais ir, pirmuosiuose mūšiuose juos nuga
lėję, besivydami bėgantį priešą, užfrontės 
kariai, be ginklų ir apdriskę,.neretai su mo 
terimis, didelėmis kolonomis veržėsi Lenki 
jon, dažnai pasiklausdami kelio ,na Var- 
šavu‘. Tuo būdu jie išvijo lenkus ir iš Lie
tuvos teritorijos, kurion lenkai brutaliai 
buvo įsiveržę.

Lenkus išvijus, apie Varėną ir Merkinę 
liko be priežiūros didžiuliai Lietuvos miš
kų plotai, kuriuos mūsų Žemės Ūkio Minis 
terijos Miškų Departamentas tuoj susirūpi 
no perimti savo valdymam Pirmu žygiu rei 
kėjo paskirti tų miškų sargybą apsaugot 
jiems nuo galimo masinio naikinimo, kaip 
tai dažnai esti suiručių metu. Tas reikalas 
man, kaip artimiausiam tų sričių girinin
kui, ir buvo pavestas sutvarkyti.

Kadangi paskui bėgančius lenkus slink- 
damos rusų gaujos atiminėdavo iš žmonių 
arklius ir vežimus, tai tuo metu ūkininkų 
arkliai buvo suslėpti miškuose ir toliau 
nuo didesnių kelių esančiuose krūmuotuo- 
se raistuose. Vežimus ūkininkai taip pat iš 
ardė ir suslėpė. Jiems trūkdavo mažiausiai 
vieno rato ir pakinktų. Taigi apie važiavi
mą mano užduoties kelionėn nebuvo gali
ma nė galvoti. Turėjau keliauti pėsčias ir 
tam reikalui sugaišau ar ne daugiau kaip 
savaitę laiko. Netrukus ten atvyko ir nau
jai paskirtasis Varėnos Miškų Urėdas ir ra 
do mane jau besidarbuojantį. Susitikęs su 
manim, jis pareiškė noro, kad aš toje nau
joje urėdijoje ir pasilikčiau. Pasiūlymas 
man patiko, nes pirmykštės savo vietos, Ne 
munaičio užkampio, beveik nemėgau. Man 
urėdo pasiūlymą priėmus, per Miškų De
partamentą paskyrimas buvo greit sutvar
kytas, ir aš likau Varėnos Miškų Urėdijos 
girininku, nors tuo tarpu be girininkijos. 
Nemunaitin atsiuntė kitą.

Po to jau naujoj urėdijoj įvairius miško 
reikalus betvarkant, vieną šaltoką rudens 
vakarą patekau Subartonių kaiman, kur 
turėjau nakvoti. Vietinių gyventojų patar
tas ir nurodytas, nakvynės reikalu krei
piausi į .šviesesnius' namus (taip man bu
vo pasakyta), kurie, matomai, tokiais ir 
panašiais atvejais niekam nakvynės neat
sakydavo. Tokiais .šviesesniais' namais 
man ir buvo nurodyta kaip tik Vinco Krė
vės Mickevičiaus gimtinės sodyba. Užėjus 
man į tuos namus, be jokių teisinimųsi ir 
atsikalbėjimų buvau priimtas, pavalgydin
tas ir apnakvintas. Paties profesoriaus,

Sftaityteju taufad
KA kiti sako apie gyventojų 

PERTEKLIŲ?

Kai jau tasai įdomus ginčas dėl gyven
tojų pertekliaus vis tiek yra užsitęsęs, gal 
man bus leista čia pateikti The New York 
Times vedamąjį, išspausdintą balandžio 7 
d. ryšium su J. Tautų paskelbtomis žinio
mis, kad šiais metais pasaulio gyventojų 
skaičius peržengs 3 milijardus.

Laikraštis rašo:
.Krikščionybės eros pradžioje gyventojų 

pasaulyje buvo apie 200 milijonų. Ilgą lai
ką daugėjimas vyko pamažu ir netaisyklin 
gai. Pasaulio gyventojų skaičius neprašoko 
milijardo iki maždaug devynioliktojo am
žiaus vidurio. Dabar mes turime Jungtinių 
Tautų Ekonominių ir Socialinių Reikalų 
Departamento apskaičiavimus, kad gyven
tojų skaičius apie šių metų galą pasieks 
tris milijardus. J.T. specialistų apskaičia
vimu 1980 m. gyventojų bus tarp 3.2 ir 3.6 
milijardų. Pagal tas normas skaičiuojant, 
kaip dabar augimas vyksta, 4 milijardai 
galėtų būti apie šio šimtmečio pabaigą.

,Bet augimo norma gali būti apie 2 pro
centus kasmet. Jei tokia norma išsilaikytų 
visame pasaulyje, tai apie 2000 metų viso 
pasaulio gyventojų skaičius būtų apie 6 mi 
lijardus. Gyventojų klausimo specialistai 
buvo įsitikinę, kad pragyvenimo lygiui ky
lant gimimų skaičius turėtų mažėti. Atro
dė, kad maždaug šitaip ir vyko Jungtinėse 
Valstybėse prieš keletą dešimtmečių. Kai 
senamadis darbo žmogus pagerino savo pa 
jamas iki tokio lygio, kad jis pasidarė jau 
.buržuazijos' narys, vaikų skaičius krito. 
Tas palinkimas pabrėžtinai vyko šeimoms 
iš ūkių keliantis į miestus. Vaikai gali būti 
pravartus žemės ūkyje, kaip žino labai ge
rai kiekvienas, kuris ūkyje yra turėjęs vai 
kų. Jie negali būti naudingi dirbtuvėse. Lo 
gika gera. Tik šitaip viskas nevyko.

,Mūsų gyvenamasis amžius gal bus atsi
menamas busimųjų kartų ne dėl savo ka

aišku, namie nebuvo. Nakvynėn priėmė, 
valgydino ir kitaip manim rūpinosi mote
ris šeimininkė, rodos, profesoriaus sesuo.

Tarp miškų gyvendama ir malkų nesto
kodama, o gal pataikaudama naujos urėdi
jos girininkui, ji gerai pakūreno savo sek
lyčioje didelę duonkepę krosnį, vadinasi, 
kad man nebūtų šalta, pristačiusi prie suo
lo uslaną paklojo man ant jų guolį ir pavai 
šino vakariene, po kurios, paliktas vienas 
ir palinkėtas labos nakties, jau rengiausi 
gulti. Bet prieš tai, dar mažam savo nepa
sitenkinimui, aš pastebėjau, kad abi pa
klotojo guolio paklodės, pagalvio apvalka
las ir uždengtojo stalo staltiesė 'atrodė se
nokai skalbta ir ne naujo baltumo. Stip
riau į tai bespoksodamas greit pamačiau, 
kad staltiese ropoja gana didelė utėlė, bet 
tokia jau išbalusi ir plokščia, matomai, iš
badėjusi... Skubiai dabar pažvelgęs į guo
lį, vėl pamačiau, kad ir pagalviu ritasi ki
tas toks pats ,žvėris'... Dėl šio vaizdo aš 
ne tai, kad nusiminiau, bet stačiai išsigan
dau! Pradėjau galvoti, kas reikia daryti. 
Eiti ir skųstis tai pačiai šeimininkei buvo 
labai nepatogu. Pagalvojęs pasidariau išva 
dą, kad tuose gal ir visiškai svetinguose na 
muose ir tuose .pataluose' jau prieš mane 
kažkada nakvota kokio nors elgetėlės ar žy 
delio, c gal ir ne vieno, ir kad apie jų 
.palikimą' šeimininkė galiausiai nežinanti. 
O jei ir kalta kiek dėl apsileidimo ir neat
sargumo, tai vis tiek nenorėjau jai gėdos 
daryti.

Nutariau geriau negulti, o susirietęs į ku 
rį nors atokesnį kampą, ant suolo prasėdė
ti ir prasnausti. Bet rudens nakties ilgu
mas grėsė ilgu, iki nepakenčiamo įkyrumo 
nuobodumu. Pradėjau dairytis ir akimis 
ieškoti kokių nors priemonių, kaip čia sau 
pagelbėti tokioje nemalonioje padėtyje atsi 
dūrusiam. Ilgai dairytis ir galvoti neteko. 
Ant palubėj sienon įkaltos vinies pamačiau 
kabančią vyrišką, dirbtiniu baronėliu ap
trauktą vatinę žieminę kepurę, vadinamą 
lapine. Dar žvilgtelėjęs į duris, pamačiau, 
kad jos užrakinamos ir raktas paliktas 
kaip tik duryse, vidaus pusėje. Bus išsi
gelbėjimas!

Kad niekas netikėtai ir nelauktai pas 
mane į seklyčią neįšoktų, aš užsirakinau 
duris, nukabinau nuo vinies lapinę kepu
rę, nušlaviau ja atitinkamą dar apyšvarių 
grindų plotelį, nudulkinau kepurę, patikri
nau jos švarumą ir, neradęs nieko įtartina, 
pasidėjau ją vieton pagalvio ant grindų ir 
nenusirengęs atsiguliau ant plikutėlių grin 
dų, užsiklodamas savuoju paltu. Naktį bu
vo vėsoka, bet ne per šalta. Jauni kaulai 
grindų kietumo nejautė. .

Nusiprausti dubuo su vandeniu ir gabalu 
muilo buvo palikta seklyčioje jau iš vaka
ro.

Kitos dienos rytą, atsikėlęs ir susitvar-

rų ir ne dėl gandų, kad bus karas, bet dėl 
staigaus gyventojų padaugėjimo žemėje. 
Kartu keičiasi ir visi spręstinieji klausi
mai. Beveik galėtų būti sakoma, kad pasi
darė reikalingi nauji moraliniai kodeksai, 
arba kad senieji kodeksai imtini tokiu nuo 
širdumu, kaip mes priimame matematines 
formules. Žmonių brolybė nebėra jau reli
ginis linkėjimas — tai yra būtinumas, kad 
civilizacija išliktų'. K.A.

SAUGOKIME MŪSŲ VIENINTELIO 
LAIKRAŠČIO LYGĮ!

Su pasigėrėjimu teko skaityti Dr. J. Vaiš 
noros, MIC, eilėje Europos Lietuvio nume
rių išspausdintus straipsnius, kuriais objek 
tyviai ir išsamiai pasisakyta šiuo laiku pa
saulyje opiais gyventojų prieauglio — gim
dymų kontrolės klausimais. Straipsniai 
akademinio lygio, tačiau lengvi suprasti, 
paremti rimtais argumentais, statistiko
mis, Katalikų Bažnyčios nusistatymu, žino 
vų pasisakymais ir t.t. Jie verti pavadinti 
studija ir galėjo būti išspausdinti net tokia 
me rmtame žurnale, kaip Aidai, šie straips 
niai tiesiog sustiprino ir paties Europos 
Lietuvio lygį. Be abejo, iš autoriaus šie 
straipsniai pareikalavo daug kruopštaus 
darbo ir laiko. Už tai verta pareikšti kun. 
Dr. J. Vaišnorai nuoširdžią padėką ir pa
prašyti, kad dažniau Europos Lietuviui to
kiame lygyje parašytų.

Tačiau kaip liūdna ir net skaudu buvo 
skaityti K. Valterio .atsakymus* kun. Dr. J. 
Vaišnorai. Jau vien K. Valterio straipsnių 
bendroji antraštė Maironio patriotiniu mo
tyvu — .Nebeužtvenksi upės bėgimo...“ — 
rodo autoriaus ciniškumą arba, mažiausia, 
labai blogą skonį. Beskaitant K. Valterio 
pasisakymus, teko dar labiau nustebti. .At
remti' Dr. J. Vaišnoros pagrįstiems argu
mentams K. Valteris panaudoja sofistiškus 
iškraipymus, užgaulius, grubius, net ciniš 
kus išsireiškimus, kuriuos kartais galima 

kęs, kaip niekur nieko neįvykus, nuėjau 
pirkion, kur tuoj gavau pusryčius padėko
jau šeimininkei už nakvynę ir vaišes ir iš
ėjau savais keliais. Ar ji vėliau suprato, 
kad svečias jos parengtame guolyje nenak- 
vojo, kas gi ją žino? Po to nei jos susitikti, 
nei tuose namuose buvoti daugiau neteko.

Neužilgo gavau valdyti Randamonių gi
rininkiją, kuria .pasidžiaugiau' tik vieną 
naktį irgi, nes, prancūzų padedami, lenkai 
prieš rusus atsispyrė ir vėl grobuoniškai 
Lietuvon sugrįžo ir naują mano girininki
ją vėl okupavo. Aš atsidūriau Kaune.

Šio nuotykio apie mano nakvynę V. Krė
vės sodyboje neteko net niekam pasakoti 
ir aprašau jį pirmą kartą, kai jau nei pa
ties Vinco, nei tos jo sesers nėra gyvųjų 
tarpe.

Pagal iš Lietuvos ateinančias žinias toje 
sodyboje, matomai, dabar niekas negyve
na, o pati sodyba, sako, atremontuojama, 
kurioj žada įkurti Vinco Krėvės vardo mu 
ziejų. Mat, 1940 metais rusams bolševi
kams okupavus Lietuvą, Vincas Krėvė Mic 
kevičius buvo paskirtas .LTSR užsienių 
reikalų ministeriu*. Ir jis tas pareigas tam 
tikrą laiką ėjo.

JO VARDAS
RIO

MARLON BRANDO FILME 
ONE-EYED JACKS

Jaunas airių - prancūzų kilmės aktorius 
Marlon Brando (Brandeu) vaidybos karje
rą pradėjo su Brodvėj vaidinimu I remem
ber mama. Šiuo metu jam patikima drama 
tiškiausios rolės filmuose. Jo vaidybinis re 
pertuaras dar nėra labai gausus, bet su
kurtų charakterių meninis integralas jau 
gana didelis. •

One-Eyed Jacks yra tik paprastas wes
tern*, Meksikos ir Amerikos plėšikų istori
ja. Rodos, nieko ypatinga, kas galėtų sūdo 
minti nebe vaikus, o rimtą žiūrovą. Tačiau 
iš šios istorijėlės Paramount susuktasis fil 
mas, Marlon Brando vaidinant ir jam pa
čiam esant filmo direktorium, tampa meni
niu ekrano veikalu, kuriuo galima gėrėtis, 
žiūrint jį net kelis kartus. Kas šį filmą pa
daro vertingu? Pirmiausia, Marlon Brando. 
Taip pat kitų aktorių vykusi vaidyba: Kari 
Malden, vaidinusio jau keliolikoj filmų ir 
laimėjusio Oskarą, Katy Jurado, vaidinan
čios Meksikoje ir Amerikoje (neseniai pra
mokusios angliškai) ir Pina Pellicer, kuri 
iki šiol buvo visiškai nežymi aktorė ir ku
rią ,atrado* įr iškėlė į šią rolę Marlon Bran 
do.

Šiame filme nestinga .western* istori
joms būdingų susišaudymų, žudynių, gir
tuokliavimo ir merginų, bet pati drama 
yra daugiau vidinė ir vyriausiems veikė
jams reikalingas didelis vaidybinis susikau 
pimas. Marlon Brando, Karl Malden ir Pi
na Pellicer žavi ne judesiais ar balsu,. bet 
daugiau tylėjimu ir veido bei akių žvilgs
nių vaidyba.

Ypač pasigėrėtinai puikų sukuria cha
rakterį Marlon Brando. Tai valkatos ir plė 
šiko, vagies, ištikimo ir kerštingo draugo, 
silpnųjų užtarėjo, viliotojo ir giliai mylin
čio charakteris Rio jo vardas. Tikras plė
šikas, bet ir tikras draugas. Blogas, bet ir 
gėrio supratimą turįs žmogus. Tai galįs 
kankinti ir giliai kenčiąs žmogus. Meluo
jąs moterims, apgaudinėjąs, bet sugebąs ir 
būti švelnus pamilta j ai. Kiekvienoj situa
cijoj Marlon Brando įtikinąs, gilus vaidy
bos menininkas. Alė Rūta

Busimasis jūrininkas
— Tu esi toks tinginys, — sako tėvas sū

nui, — kad nesi vertas, jog tave nešiotų 
žemelė šventoji.

— Tėveli, tada aš būsiu jūrininkas.
i

prilyginti kaimo bernų blevyzgoms ar pana 
šiai. Atsakydamas į objektyvius Dr. J. 
Vaišnoros pasisakymus, K. Valteris nu
sileidžia net į asmeniškumus ir beveik iki 
kaimo moterėlių ginčų lygio, ginčų, kurie 
pasibaigdavo špygų pasirodymais... Šito
kiais .argumentais“, žinoma, galima viską 
.sukritikuoti“, bet kiek tuo būdu pasitar- 
naujarifa pačiam klausimui gvildenti? Kas 
šiuo atveju dar svarbiau, tokiu būdu tren-
kiamas žemyn paties laikraščio lygis ir py
kinami skaitytojai. Europos Lietuvis yra 
mūsų vienintelis periodinis laikraštis Euro 
poje, už tai juo labiau branginkime jį ir 
stenkimės išlaikyti kuo aukščiau. Tam K. 
Valterio minėti pasisakymai tikrai nepasi- 
tarnavo. Valia K. Valteriui turėti savo nuo 
monę, tačiau ją reikia išreikšti tokia for
ma, kad neerzintų skaitytojų ir nepakenk
tų pačiam laikraščiui. Būtų gerai, jei bent 
ateityje tokių dalykų būtų išvengta.

M. Musteikis

Kovo 10—12 d.d. Bad Pyrmonte, vienoje 
iš žymiausių Vokietijos vasarviečių ir gy
dyklų, įvyko Baltų—Vokiečių Draugijos 
suvažiavimas. Suvažiavime dalyvavo apie 
50 asmenų. Tokie suvažiavimai vyksta kas 
treji metai, ir juose yra pateikiama praei
tojo laikotarpio veiklos apžvalgos bei nus
tatomos gairės tolimesnei veiklai. Čia taip 
pat būna perrenkamos grupinės ir bendros 
vadovybės. Lietuvių—Vokiečių sekcijoje 
pirmininkais buvo išrinkti Dr. Gerutis ir 
vokiečių — H.J. Dahmen. Bendru visos 
šios organizacijos pirmininku buvo per
rinktas Ministerialdirigent Dr. Kehren, 
vicepirmininku alfabeto tvarka automatiš
kai buvo išrinktas latvis mag. Šildė.

Paskaitas su gyvomis diskusijomis skai
tė: Prof. N. Walters iš Vienos Universiteto 
ir Valteris Banaitis analizavo .Sovietinio 
kolonializmo techniką*. Ypač pastarasis, 
akivaizdžiai operuodamas sovietiniais 
skaitmenimis įrodė bolševikinį gudrumą 
išrengti nuogai sovietinį proletarą, prieš 
tai jį įtikinus, kad šis iš to dar uždirbąs...

O. Bong šviesovaizdžiu pademonstravo 
4 —ių šimtmečių Pabaltijo žemėlapius, o 
kitas latvis neseniai atsivežtas nuotraukas 
iš dabartinės Rygos gyvenimo.

Ypač džiugu konstatuoti, kad p. Dahmen 
(jau mums pažįstamas lietuvių bičiulis, 
Sueddeutsche Rundfunk Stuttgarte choro 
vedėjas) yra padaręs pirmus žingsnius iš
leisti vokiečių kalba pabaltiečių muzikos 
veikalą. Nors jis ir daug tam tikslui me
džiagos per eilę metų yra pats sutelkęs,

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

Oi nelaimė, ką ai matau — 
Širdį ver kaip yla: 
Numylėto] mano vietoj 
Gyvena barzdyla.

A. Vienažindys

UŽ SAVUS PINIGUS
Toks didingas pokylis seniai bebuvo 

Anykščiuose matytas ir girdėtas. Restora
no darbuotojai lakstė kaip bitės prieš lietų 
ir atsitiktinai užklydusiam lankytojui ne
leido nė galvos įkišti: prašom, kada tik no 
rite, tik ne šiandien.

...Skambėjo duždami stiklai, atskiri bū
reliai ne visai taikiai ėmė suvedinėti 
sąskaitas, šen bei ten salėje gulėjo garbin
gai kritę mūšyje, pakirsti degtinės kalavi
jų. Tik pačiais'paryčiais kas pėsčias, kas 
ir keturpėsčias pradėjo birti nuo restorano 
laiptų ir leidosi ieškoti namų. Ne visiems 
tai pavyko. Tą naktį milicijos budintiems 
neteko nuobodžiauti.

Kokia čia proga? šimtmečio jubiliejus 
ar kokio nors stebuklais užsilikusio kara
liaus vestuvės Anykščiuose? Atleiskit, pa
miršom pasakyti, kad Anykščių statybos - 
montavimo valdyba už ketvirtąjį praeitų 
metų ketvirtį gavo respublikinę pereina
mąją Raudonąją vėliavą ir premiją.

Šis pokylis tai, galima sakyti, nuveikto 
didelio darbo ir, žinoma ,mūsų pasakojimo 
finalas, paskutinioji dalis. Niekas iš stik
liukus baliuje bekilnojančių nė nenujautė, 
kiek rūpesčių, galvosūkių buvo statybos - 
montavimo valdybos viršininkui Bitinui, 
profsąjungos komiteto pirmininkui Koles- 
nikovui, partinės organizacijos sekretoriui 
Pustelnikovui, kol suorganizavo tokią prie 
monę, kad suspindėtų visa savo vertybe.

Išganinga mintis šovė Bitinui į galvą be
skaitant Energetikos ūkio valdybos įsaky
mą apie premijos paskyrimą. Juk tai pini
gas užklydėlis. Labai jau čia darbininkas 
nusidžiaugs gavęs vieną kitą dešimtį. Gal 
jie tų pinigų ir visiškai nesitikėjo, tuo ge
riau.

Buvo sudaryta atitinkama komisija ar 
komitetas su Bitino veto teise. Pirmoji pro 
blema šiam komitetui iškilo tokia: po kiek 
rublių skirti darbininkams, kad:

1. Balius būtų iki šiol nematytas;
2. Prisigertų iki soties visi svečiai;
3. Prisigertų iki soties visi darbininkai;
4. Nereikėtų niekam mokėti premijos 

grynais pinigais.
Be to, dar reikėjo išsiaiškinti:
1. Ką daryti, jeigu kas panorės ateiti su 

žmonomis?
2. Skirti ar neskirti premijas negerian- 

tiems?
Užvirė karšti ginčai. Vyko sudėtingi sta

tybininkų ir svečių galingumo skaičiavi
mai. Vieni siūlė skirti po penkis rublius, ki 
ti po aštuonis, dar kiti po dešimt. Galuti
nai buvo apsistota (panaudojus veto tei
sę), kad darbininkams užteks skirti premi
jas po penkiolika rublių. Jei su žmona — 
tegu iš kišenės penkis rublius prideda. Pa
staboje buvo pažymėta, kad jeigu atsiras 
tokių, kuriems premijos neduoti būtų nepa 
togu, o jie negeria, skirti tiems paguodos

bet būtų gera, kad lietuviai muzikai galė
tų jam kur nors patalkininkauti. Dr. H. J. 
Dahmen adresas: Sueddeutsche Rundfunk. 
Stuttgert. šis veikalas numatomas išleisti 
jau šiais metais, ir tam yra jau gauta pa
žadų iš vokiečių įstaigų finansiškai parem
ti, kad knyga nebūtų brangesnė, kaip 
9 DM.

Šia proga norėtųsi kreiptis į mūsų visuo 
menę, kuriai rūpi Lietuvos populiarinimas 
svetimųjų tarpe, kad kiekvienas pagal 
galimybę šią Baltų — Vokiečių Kultūros 
Draugiją paremtų. Vienas iš konkretesnių 
tokiai paramai pasiūlymų būtų — atsiųs
kite turimas iš Lietuvos nuotraukas, ge
riausiai naujesnės laidos ir spalvotas; 
paskolinkite ar padovanokite kokių nors 
liaudies rankdarbių, piešinių ar filmų iš
traukų apie Lietuvą. Vienu žodžiu, kuo pa- 
remsite, už tai bus ši orgaizacija Jums dė
kinga. Ypač nuotraukos būtų naudingos, 
nes paraleliai su knyga apie pabaltiečių 
muziką ir dainas numatoma išleisti ir pro
pagandinis veikalas * vokiečių kalba apie 
Pabaltijį.

Tenka apgailestauti, kad šioje organiza
cijoje lietuviai yra patys negausiausi. Ir 
tai labai gaila, nes ši organizacija per ke
liolika jos kultūrinių parengimų Vokietijo
je yra labai pasitarnavusi Pabaltijo reika
lams. Norintieji įstoti nariais ar šiuo rei
kalu gauti informacijų, gali kreiptis į ge
neralinį sekretorių, p. A.* Gruenbaum, 
Muenchen—Pasing, Graefstr. 72. Telefo- 
fonas 81286.

premiją po 10 rublių.
Vėliau komisija parodė neturintį pavyz

džio uolumą. Visur ėjo kviesliai, garsiai 
šaukdami:

— Kas į balių? Kas norite į balių? Ne
mokamai! Iki nukritimo! Pinigų kiek? Už
teks tik parašiuko...

O abejojantiems tyliai į ausį buvo pridu
riama;

— Nebūk kvailas, rašykis. Kitu būdu 
premiją kaip savo ausį matysi.

Ir norinčių, žinoma, nepritrūko. Išmokė
jimo lapuose buvo surinkti parašai, kad 
darbininkai gavo po 15 rublių. Vidurinės 
mokyklos salėje buvo iškilmingai įteikti vo 
kai su premijomis — pakvietimais į .Pun
tuko* restoraną. Na, o visa kita skaitytojai 
jau žino. Nežino tik, kad ši istorinė staty- 
bos-montavimo valdybos priemonė kai 
kam ne visai patiko, žodžiu, kai kas su
abejojo, ar Energetikos ūkio valdyba pa
skyrė premiją būtinai ir išimtinai girtuok
liavimui.

Ir tada valdybos viršininkas iš besišyp
sančio pokylio šeimininko pavirto liūtu.

— Koks čia jūsų reikalas mūsų išgertus 
stikliukus skaičiuoti? Ką, mes prievarta va 
rėm? Patys gėrėm, patys pagiriojom. Ne 
svetimus, ne vogtus pragėrėme, o savo. Su
prantate, savo! Jūs ranką norite kišti į mū 
sų kišenę? Milicija-a-a!!!

Palaukit, draugas Bitinai, dar nekvies- 
kit milicijos ar prokuroro. Išsiaiškinkim 
ramiai. Mūsų reikalas dėl šio baliaus toks.

Darbininkai dirbo, negailėdami jėgų. Pa 
darė daugiau, geriau už kitus. Už tai buvo 
atitinkamai pažymėti. Kad jie savo, o ne 
svetimus pragėrė, — tai šventa tiesa. O sa 
vo pinigus reikia raginti pragerti? Ar ma
ža girtuoklių turite, kad juos reikia dar 
dauginti kolektyvinėmis išgertuvėmis?

Žiūrėk, kitas pats ir nesugalvotų girtuok 
liauti. Bet gavo algą, o draugai ir viršinin
kai sako: algą reikia aplaistyti sykį, ant
rą, žiūrėk ir priprato žmogus. O atprasti? 
Čia jau gerokai valios reikia.

Kodėl gi būtinai premijas ir aplamai bet 
kokius pinigus pragerti? Čia jau nebuvo 
darbininkų valia, o Bitino organizaciniai 
sugebėjimai. Prievartos nebuvo? Nebuvo. 
Bet buvo vyresnybės paraginimas, o jis 
kartais ir už prievartą galingesnis. Antra 
vertus, kokia gali būti prievarta negauti 
premijos. Beje, nors ir nesitikėta, atsirado 
išdrįsusių verčiau gauti dešimt rublių kiše 
nėn, nei penkiolika pragerti.

Leiskime tokį atvejį. Iškilmingame susi
rinkime darbininkams būtų įteiktos premi
jos — po 15 rublių vokuose, o tik paskui 
uolioji komisija būtų agitavusi: kas į ba
lių, atiduokit šen vokus. Ar nebūtų drau
gas Bitinas pats vienas puotavęs?

Jeigu kam nors ir niežti pinigas delne, 
kad jį greičiau degtine pavertus, tai negi 
tokį reikia lydėti į restoraną? Jeigu koks 
nors viršininkas ima žmogų už rankos ir 
tempia į restoraną, kad pinigus pragertų ir 
dar jį pavaišintų, nei geru šeimininku, nei 
geru auklėtoju jis nepagarsės. Mūsų lai
kais žmonės kitaip auklėjami.

O dabar drg. Bitinas gali šauktis mili
ciją ar prokurorą.

B. Akstinas (.Tiesos* koresp.)
.Tiesa*, 1961.III.7.

SEKMINIŲ BERŽELIAI LAUKIA LIETUVIU S0WB0JE

3



EUROPOS LIETUVIS Nr. 16(657). 1961. IV. 19

Europos Lietuvių Kronika
KRISTAUS GYVENIMAS

Velykiniame E.L. nr. skaitytojai buvo 
plačiau supažindinti su KRISTAUS GY
VENIMU, kuris jau atiduotas Nidos spaus
tuvei rinkti. Kaip čia yra, kad Kristus gi
mė 4 metais prieš Kristaus gimimą? Ką 
apie Kristų sako oficialusis judaizmas ir 
Romos rašytojai? Kokie yra racionalisti
niai Kristaus gyvenimo aiškinimai, kokios 
jų sukurtos ir kuriamos kritikos ir jų neiš
vengiamos klaidos? I tuos ir daugelį kitų 
klausimų atsakys KRISTAUS GYVENI
MAS knyga, kuri sudarys apie 1000 pus
lapių klasine lietuvių kalba.

Garbės prenumerata — 2 sv., o prisiuntę 
daugiau ir tuo prisidėję prie išleidimo, bus 
laikomi Garbės Leidėjais, ir visų jų pavar
dės bus išspausdintos knygoje. Užsakymai 
jau dabar reikalingi ir laukiami, ir juos 
siųsti: Lithuanian Church, 21, The Oval, 
Hackney Road, London, E.2.

Kun. P. Dauknys

LONDONAS
PARTIZANAI NEPRIKLAUSOMYBĖS 

KOVOSE
Kartu su Lietuvos kariuomenės organi

zavimu prasidėjo ir savarankiškas partiza 
ninis veikimas. Ypač reiškėsi pavieni, o 
vėliau ir jungtiniai partizanų būriai Lie
tuvos vasaros rytuose: Joniškėlio, Biržų, 
Šiaulių ir Panevėžio apylinkėse, šita Lie
tuvos dalis buvo bolševikų okupuota, ir 
partizanai, beveik neturėdami jokių ryšių 
su Lietuvos vyriausybe ir kariuomene, 
ėmėsi savarankiškai organizuotis ir gintis 
nuo priešų. Jie savo jėgomis nuginklavo 
bolševiku vadinamąjį ,8-tą Žemaičių pul
ką', o vėliau atvadavo šitą Lietuvos dalį 
nuo bolševikų. Tuos žygius atliko Atskiras 
Partizanų Mirties Batalijonas, iš kurio vė
liau išaugo garbingasis 9 Pėstininkų L.K. 
Vytenio Pulkas.

Pirmųjų mūsų partizanų laisvės kovų 
žygiams paminėti rašytojas St. Laucius su 
kūrė scenišką veikalą LAISVĖS KELIAIS, 
kuris Londone rampos šviesą išvys balan
džio 29 d., šeštadienį. Veikalą stato LAS 
Londono skyrius kartu su Londono Vaidila 
Parapijos salėje.

Vaidinimų pradžia 7 vai. vakaro.

kartu praleisti keletos valandų bendroje’ 
lietuviškoje dvasioje prie lietuviško Vely-' 
kų stalo. Todėl Sk. Valdyba deda visas pa
stangas, kad ši tradicija vyktų kiekvienais 
metais.

šis bendras Velykų parengimas čia įvy
ko pirmąją Velykų dieną, tuoj po pietų, 
Sk. Klubo patalpose. Paties stalo gražumas 
tikrai buvo įrodymas sugebėjimo gerai šei 
mininkauti. Tai ačiū moterims, kurios tiek 
maisto prinešė. Į šį parengimą atsilankę 
daugiau kaip 30 lietuviškų dūšių, taip pat 
buvo matyti ir svečių iš Londono bei Not- 
tinghamo. Buvo tokių, kurie tik pirmą kai; 
tą tokiame parengime dalyvauja, bet buvo 
ir tokių, kurie atvyksta kas metai. Tačiau 
vienas dalykas aišku; toks Velykų bendraą 
pabūvis visiems labai patiko, ir buvo ragi
nimų, kad tai būtų ruošiama kasmet.

Pobūvio metu buvo surengtas margučių 
konkursas. Už stipriausius ir gražiausius 
margučius pirmąsias vietas laimėjo vieti
niai tautiečiai; kitus laimėjimus nusinešė 
Londonas ir Nottinghamas. Buvo ir juoko, 
kai atsirado du tautiečiai, kurie neįveikė 
sudaužyti savo margučių, nes, pasirodo, jų 
būta netikrų.

Pagaliau pasigirdo ir lietuviška daina.
Apskritai imant, gaila tik, kad Sk. Klu

bas nėra tokiam dalykui pakankamai dide 
lis, nes prie stalų tegali tilpti tik per 30 as 
menų, tuo tarpu norinčių dalyvauti atsi
rastų daugiau. Labai gaila, kad tokiame 
parengime neleidžiama atsilankyti vaiku
čiams, kuriems tikrai viskas būtų labai 
įdomu. J. Levinskas

MŪSŲ RĖMĖJAI
A. Daucanskas, mokėdamas už įvairius 

leidinius, paaukojo 2 dol., V. Gegeckas 9 š., 
P. Knabikas už kalendorių 8 šil., P. Kybar 
tas už knygą vietoj 7 šil. sumokėjo 8 šil., 
kun, Dr. T. Žiūraitis aukojo 1 dol.

tuvoje, kai važiuodavo į atlaidus.
Kviečiame visus skubiai registruotis pas 

Skyriaus Valdybos narius, o iš jų gausite 
smulkesnių informacijų. Kelionės kaina 
tik 30 šil. vienam asmeniui.

Skyriaus Valdyba

WOLVERHAMPTONAS
GULBĖS LIŪDI SODYBOS

Lietuviškosios Sodybos likimas vienaip 
ar kitaip vietinius tautiečius dilgina. Tai 
atsispindi net siuviniuose, puošiančiuose 
butus. Pavyzdžiui, gali matyti išsiuvinėtą 
tvenkinį, gulbes ir parašą, kad jos liūdin
čios Sodybos. Vis tiek daugelis tikisi Sekmi 
nėse rasti Sodybos gulbes jau linksmesnes.

BRADFORDAS
BRADFORDO SKAUTŲ-ČIŲ, TĖVŲ, 
RĖMĖJŲ IR VISŲ PRIJAUČIANČIŲ 

IŠ TOLI IR ARTI DĖMESIUI!
Balandžio 22 d. 5 vai. punktualiai, St. 

’ Mary's Parish Hall, East Parade, Brad
ford .Tėvynės' tuntas kviečia visus į iškil
mingą šv. Jurgio sueigą. Programoje:

1. Iškilmingoji dalis,
2. p. B. Valterienės solo dainų koncertas,
3. Tunto skautų-čių taut, šokiai ir prie

dai,
4. Loterija ir šokiai.
23 d. 12.30 vai. Šv. Onos bažnyčioje mi

šios už a.a. Vadą K. Vaitkevičių. Giedos p. 
Valterienė.PADĖKA

Nuoširdžiai dėkoju visiems, kurie mane
aplankė ligoninėje po operacijos ir atneš- MANCHESTERIS 
davo gėlių ir dovanų, o ypač Tėvams Mari
jonams, p.p. Petrauskams, p.p. Nenortams, 
p. Daunorienei, p-lei J. Serafinaitei, kuri 
net iš Škotijos keletą kartų atvyko aplan
kyti.

Visiems.dėkinga
K. Noreikaitė

Tėvynės tuntas

Kun. A. J. BAČKIS
LIETUVOS DIPLOMATO SŪNAUS 1

> Kovo 18 d. Romoje lietuvių bičiulis kar
dinolas Aloyzas Traglia įšventino į kuni
gus Audrį Juozą Bačkį, ilgamečio Lietuvos 
atstovo Prancūzijoje, dabar Lietuvos Pa
siuntinybės Vašingtone Patarėjo Dr. Stasio 
Antano Bačkio ir uolios visuomenininkės 
Onos Galvydytės Bačkienės sūnų. Iškilmė
se dalyvavo tėvai, atvykę iš Vašingtono, ir 
vyresnysis brolis daktarantas bei valdinin
kas Ričardas iš Prancūzijos.

Jaunasis kun. A.J. Bačkis gimė Kaune 
1937 m. vasario 1 d. Sekančiais metais su 
tėvais nusikėlė į Paryžių, kur baigęs gim
naziją ir vienerius metus studijavęs aukš
tąją matematiką stojo į šv. Sulpicijaus ku
nigų seminariją. Katalikų Institute įsigijęs 
filosofijos bakalaureatą, nuo 1957 m. gyve 
no šv. Kazimiero kolegijoje Romoje ir stu 
dijavo vietos Grigaliaus universitete teolo
giją. Ją baigs šiemet licencijato laipsniu. 
Visuomeninėje veikloje uoliai reiškėsi Pa
ryžiaus bei Romos ateitininkų draugovėse 
ir prancūzų skautuose, ypač socialinėje bei 
religirįęje jų veikloje.

Pirmas iškilmingas šv. Mišias atlaikė ko 
vo 19 d. Romos šv. Kazimiero kolegijoje. 
Asistavo dvasios vadovas kun. Dr. V. Bal
čiūnas ir kauniškiai kun. Dr. J. Aviža, ko
legijos vicerektorius ir istorikas kun. R. 
Krasauskas, nes primicijantas pasiskyrė 
Kauno vyskupijos tarnybai. Pamokslą pa
sakė kolegijos rektorius prel. L. Tulaba. 
Mišiose ir priėmime dalyvavo LDŠ S. Lozo

KELIAS

Kitus priėmimus .surengė 
ir min. Girdvainis, marijo-

la Tournelle.
min. Lozoraitis
nai ir šv. Kazimiero kolegija. Kovo 24 d. 
priėmė arkiv. Samorė, savo diplomatinę 
tarnybą kadaise pradėjęs Lietuvoje. Kovo 
26 d. primicijantas, saviškių atlydėtas, pa
maldas atlaikė lietuvių saleziečių mokyk
loje Castelnuovo Don. Bosco, Velykų pir
mąją dieną Paryžiaus lietuviams ir Atve
lykyje mokslo draugams prancūzams. Čia 
priėmimus suruošė Liet. Bendruomenė, 
brolis Dr. R. Bačkis prancūzams ir ateiti
ninkai.

Kun. A.J. Bačkis balandžio 9 d. grįžo į 
Romą toliau mokytis. Tėvai Dr. S. A. ir O. 
Bačkiiai į Vašingtoną išskubėjo jau balan
džio 5 d.

Su geriausiais linkėjimais primicijantą 
palydint į kilnią pasiuntinybę, peršasi min 
tis, kad diplomato šeimos sūnus Bažnyčios 
ir Lietuvos gerui toliau pasuktų bažnyti
nės diplomatijos keliu per tos rūšies Ro
mos akademiją. Dabar, regis, būtų ypač 
patogus bei naudingas laikas lietuviams ir 
šia kryptimi ledus laužti.

Kun. S. Matulis, MIC

PUIKI DOVANA 
BET KURIA PROGA!

DBLS CENTRO ŽINIOS
Balandžio 19 d. Lietuvių Namuose šau

kiamas Lietuvių Namų B-vės Valdybos po 
sėdįs. Šiame posėdyje bus peržiūrėti ir pa
sirašyti paskolos dokumentai. Kaip jau 
anksčiau esame skelbę, dabartinė 3.300 sv. 
sumai Sodybos paskola perkeliama ant 
Lietuvių Namų, ir tuo būdu Lietuvių Sody 
ba lieka be jokių skolų. Taip pat šiame po 
sėdyje numatoma svarstyti ir išdiskutuoti 
Lietuvių Namu remonto reikalai.

Pereitą savaitę buvo išsiuntinėti laiškai 
visiems asmenims, pasižadėjusiems suteik
ti paskolą Lietuvių Namų B-vei. Senosios 
paskolos atmokėjimo data ir naujosios pa
skolos dokumentų galutinis užbaigimas nu 
matyta gegužės mėn. 15 d. Todėl dar kartą 
primename visiems pasižadėjusiems ir ga
lintiems didesnę ar mažesnę paskolą su
teikti pinigus atsiųsti Lietuvių Namų fi
ve! gegužės 1-7 dienomis. Nauji paskolų pa 
sižadėjimai yra dar mielai laukiami.

Lietuvių Namų B-vės Valdybos pirmi
ninkas ir sekretorius balandžio 16 d. lankė
si pas High Wycombe apylinkėje gyvenant 
čius lietuvius. Šia proga Zofija ir Bronius 
Kurtinaičiai, suprasdami sunkią LNB-vės 
finansinę padėtį, pasižadėjo B-vei paskolin 
ti 1000 sv. Taip pat toje pačioje apylinkėje 
gyvenantis J. Karalius jau paskolino LNB- 
vei 100 sv. ir dar kitas tautietis pasižadėjo 
paskolinti 200 sv.

Lietuvių Namų B-vės Valdyba visiems 
pasižadėjusiems Ir jau suteikusiems pasko 
las yra giliai dėkinga.

Manehesterio R. Katalikų bažnytinis ko
mitetas šių metų gegužės 6-7 dienomis 
Manchesteryje ruošia lietuviškus atlaidus

MARIJOS ŠVENTĘ.
šeštadienį, gegužės 6 d., 4.30 vai. bus ge

gužinės pamaldos Sisters Of Notre Dame 
Koplyčioje ir svečio iš Romos lietuvių Šv. 
Kazimiero Kolegijos Rektoriaus Didžiai 
Gerbiamojo Prelato L. Tulabos pamoks
las. 5.30 vai. Cheetham Town Hall, Man
chester 8, įvyks iškilmingas Marijos Šven
tės minėjimas ir meninė dalis. Programoje 
— paskaitą skaitys svečias iš Romos prel. 
L. Tulaba, meninę dalį išpildys Bradfordo 
Atžalynas, vadovaujamas L. Buroko, ir Tė 
vynės tunto skautai, vadovaujami J. Traš- 
kienės. Po meninės dalies bus šokiai ligi 
11 vai. Šokiams gros lietuviai muzikantai, 
ir veiks puikus lietuviškas baras su įvai
riais gėrimais. Be to, šokių metu bus trau
kiami loterijos bilietai su gana vertingais 
fantais.

Sekmadienį, gegužės 7 d., 10.30 vai. bus 
iškilmingos pamaldos Sisters Of Notre Da 
me koplyčioje (Bignor St., Cheetham, Man 
Chester 8).

Manehesterio ir apylinkių lietuviai pra
šomi kuo gausiau šventėje dalyvauti.

Bažnytinis Komitetas

ŠOKIŲ VAKARAS
Manehesterio Lietuvių Socialinis Klubas 

balandžio 22 d., šeštadienį, 6 vai. vakare, 
savo patalpose rengia /

ŠOKIŲ VAKARĄ, A
į kurį kviečia atsilankyti visus Klubo na- f 
rius ir jų svečius. Šokiams gros lietuviška ( 
kapela. ž

Klubo Valdyba

DERBY
PAMALDOS UŽ A.A. K. VAITKEVIČIŲ
Anglijos Skautu Rajono Vadovybė pra

neša, kad balandžio 30 d., 12.30 vai., St. 
Joseph's Church. Gordon Road, Derby, bus 
laikomos šv. Mišios už a.a. K. Vaitkevi
čiaus vėlę. Nuolankiai kviečiame skautus- 
tes bei visus tautiečius dalyvauti.

Bažnyčia pasiekiama Iš miesto centro au 
tobusu Nr. 59.

NOTTINGHAMAS
IŠKYLA Į SODYBĄ

Pranešama visiems, kaip Nottinghamo, 
taip ir apylinkių lietuviams, kad iš Not
tinghamo rengiama iškyla Sekminių atosto 
gų proga į Lietuvių Sodybą.

Iškyla įvyks gegužės 20 d., šeštadienį. 
12 vai. pietų metu punktualiai ekspresas 
palieka Nottinghamą ir pamažu slenka

VELYKŲ POBŪVIS Lietuvių Sodybos link, kad spėtume į Sek-
Po ilgesnės pertraukos Skyrius Ir vėl su- minių išvakares Sodyboje.

kruto. Neseniai išrinkta naujoji Skyriaus Tad išnaudokime gerą progą visi, atsi- 
Valdyba stvėrėsi darbo visu energingumu. iunS? nuo kasdienio darbo, skirkime Sek- 
Vienas svarbiausių ir didžiausių uždavinių minių atostogų dienas susitikti su drau- 
buvo surengti tradicinį vietos ir apylinkės gaiš ir pažįstamais Lietuvių Sodyboje, nes 
lietuvių bendrą Velykų stalą, kuris čia yra tenai jų daug bus. Žinoma, visos ponios ke 
įėjęs į tikrai gražią tradiciją. I tokį paren- Uonei nepamirškite lietuviško kieto sūrio, 
girną atsilanko daugumas vietos tautiečių ° vyrai limonado, nes taip darydavo ir Lie-

VELYKŲ ŠVENTĖS GLASGOVE
Škotijos lietuviai jau seniai yra pagarsė 

ję savo organizuotumu, gyva veikla, o ypač 
savo chorais, kurie iš tikro yra Škotijos 
lietuvių pasididžiavimas. Velykų proga 
kaip tik teko apsilankyti Glasgove ir ten 
praleisti šventes. Velykų sekmadienio dar 
ankstų rytmetį lietuviai jau rinkosi į šv. 
Luko bažnyčią, kur turėjo būti lietuviškos 
pamaldos. Prisikėlimo pamaldos prasidėjo 
dar prieš 6 vai. Glasgovo mišrus choras,
vadovaujamas Joanos Serafinaitės, visoms raičio šeima, min. S. Girdvainis ir lietuvių 
pamaldoms suteikė didelio iškilmingumo, kolonija. Šalia žodinių sveikinimų suplau- 
Savo subtiliu, pilnu religinės dvasios gie- kė apie 200 telegramomis ir. raštu. Vaka- 
dojimu choras pasireiškė iš tikro šauniai, re kunigas tarė žodį per Vatikano radiją į 
Neveltui choro vadovė šį chorą lavina jau Lietuvą. 
25 metai; beveik visi choristai, kaip ir pati 
choro vadovė, yra Škotijoje gimę ir augę. Vatikano Valstybės Sekretoriato, vysk. A. 
Choras Prisikėlimo Mišias giedojo ketu- Brizgys, vysk. J. Rupp, Paryžiaus arkiv. 
rlais balsais. Procesijos metu su Švenčiau- kardinolo Feltin pagelbininkas, tarptauti- 
siuoju ypač gražiai pasirodė gerai išmoky- nės kata!, spaudos sąjungos geji. sekreto- 
tas mažosios mergaitės gėlių barstytojos, rius E. Gabel, daug kitų lietuvių ir kitatau 
o prie choro giedamos Velykinės giesmės čių dvasiškių. Šalia gausių lietuvių visuo- 
,Linksma diena mums prašvito, kėlės Kris- menininkų, spaudos bei kultūros darbuo
tus, mirtis krito' jungėsi ir visi dalyviai, tojų sveikino diplomatai ir jų šeimos: min. 
Prie Šv. Komunijos ėjo visi nenutrūksta- B- K- Balutis, Kajeckai, Balickai, Budriai, 
mom eilėm. Tai buvo ženklas, koks gyvas Daudžvardžiai, Lanskoronskiai, Liutkai, 
mūsų tautiečių tikėjimas! garbės konsulai Dubly ir Mallet.

Popiet visi rinkosi pre Velykinio Stalo, Kovo 20 d. primicijantą su tėvais Ir min. 
kuris buvo paruoštas Blaivybės draugijos Girdvainiu pobūvin pasikvietė Prancuzi 
salėje. Pačiai draugijai pirmininkauja uo- ios ambasadorius prie Šv. Sosto ir ponia de 
lūs p. Plaskauskas. Čia svečių atvažiavo ir___________________________________
iš gretimų kolonijų, keletas buvo net ir iš 
Wolverhamptono. Prie visų stalų galėjo 
būti apie porą šimtų tautiečių. Tai, tur 
būt, buvo pats didžiausias lietuvių velyki
nis susibūrimas visoje D. Britanijoje! Vai
šių stalą palaimino Škotijos lietuvių kle- gaudavo Europos Lietuvį, bet prenumera- 
bonas kun. J. Gutauskas, kuris čia yra vis- tą už juos sumokėdavo Krašto Valdyba, 
ko judintojas ir organizatorius, taip pat jis Su apgailestavimu pranešama, kad nuo 
pirmininkauja Škotijos Lietuvių Tarybai, gegužės 1 d. Krašto Valdyba nebegalės mor 
kuri yra pats vyriausias Škotijos lietuvių keti. _
veikimo organas, lyg generalinis štabas Tie skaitytojai, kurie ligi šiol gaudavo Chicago 36, Illinois, USA. 
armijai, PLB Krašto Tarybai ir t.t. Tad šis Krašto Valdybos apmokamą Europos Lie- ' L 
veiklusis ir energingasis kun. Klebonas vi- tuvį, jei nori jį toliau skaityti, prašomi 
sus susirinkusius supažindino su kunigu tys susimokėti prenumeratos mokestį, ku- 
svečiu ir jo išverstuoju .Kristaus Gyveni- ris iki metų galo yra 12 DM. 
mu-‘ (jo balsas tuoj pat buvo išgirstas, ir Prenumeratos mokestį priima mūsų 
nemaža tautiečių užsisakė šį veikalą, tap- stove, kurios adresas yra čia pat pateikia- 
dami Garbės Leidėjais ir Prenumerato- mas. 
riais). Po to Glasgovo choras surengė tik
rą lietuviškų dainų koncertą, o 
kestras puikiai grojo šokiams.

Kitą vakarą buvo aplankytas 
Čia lietuvių salėje pasirodė A. 
Vamaitytės vadovaujamas mergaičių cho
ras. Pačios choristės jau trečiosios kartos 
lietuvaitės ir skotaitės padainavo lietuviš
kų dainų stebėtinai ryškiu, sklandžiu tari
mu. Yra skotaičių, kurios lietuviškai ne-

bet puikiai lietuviškai dainuoja. VASARIO 16 GIMNAZIJA 
Tai didelis choro vedėjos nuopelnas. Vėliau 
saulėtam orui esant, buvo padaryta eks- REKOLEKCIJOS
kursija į Škotijos kalnus, kurie nuo Glasgo Kovo 9—12 d.d. Gimnazijos katalikams 
vo yra gana netoli— apie 15 mylių, čia mokiniams vedė rekolekcijas T. Dr. Vaiš- 
vėl skambėjo lietuviškos dainos. Savaitė norą, atvykęs iš Romos. Rekolekcijomis lionė — 1 dalis — 18.6 šil.; 2 dalis — 22 š. 
laiko netruko prabėgti pas Škotijos lietu- mokiniai patenkinti ir jų vedėjui labai dė- Abi dalys iliustruotos.
vius, kurie tokie vaišingi, o grįžtant net .................   T ” T ’
lauktuvių įdėjo pažįstamiems.

Sveikinimus išreiškė arkiv. A. Samorė iš

VOKIETIJA
MŪSŲ SKAITYTOJAMS VOKIETIJOJE

Dalis Vokietijoje gyvenančių skaitytojų

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,

pa-

at-

savas or-

Bellshill.
Mullen—

Kun. Dauknys

SPECIALUS

KUR ATSILYGINTI VOKIETIJOJE?
Už EUROPOS LIETUVĮ ir NIDOS KNY . 

GŲ KLUBO leidinius Vokietijoje galima 
pinigus siusti šiuo adresu:

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

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

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-

J. Narūne — Jaunieji daigeliai — eilė-ir kingi už įdomias ir aktualias konferenci
jas. Ir evangelikai mokiniai turėjo tuo raščiai vaikams. Iliustruota — 10 šil.
pat laiku 2 dienų rekolekcijas, kurias vedė PLOKŠTELĖS:
kun. Urdzė, atvykęs iš Bonos. T - _ . - -

PRANEŠIMAS
NAUJAS BUDAS SIUNTINIAMS Į LIETUVĄ SIŲSTI

Nuo 1961 m.-vasario 15 d. siuntiniai, užsakyti per BALTIC 
STORES LTD., pasieks siuntinio gavėją per 4 savaites. 
Taip pat siunčiame siuntinius į Estiją, Latviją, Lenkiją, 
Rusiją, Sibirą, Ukrainą.
Siunčiam tik geriausios rūšies prekes, už žemiausią kainą. 
Medžiagos, avalynė, vaistai, maistas, gatavi 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.

BALTIC STORES LTD
(Z. JURAS)

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

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

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

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