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Klausimas vis gyvas
RYTŲ EUROPOS TAUTOMS TENKA LABAI SVARBUS VAIDMUO

(E) Kai Vašingtone buvo susirinkę kon
ferencijai JAV prezidentas Kennedy ir D. 
Britanijos premjeras Macmillan, jie abu 
jau buvo gavę telegramas ir raštus iš VLI- 
Ko Prezidiumo ir PETo Vadovybės. Tais 
kreipimosi buvo pabrėžta, kad negali būti 
jokių pastovios taikos patvarkymų, kol 
nėra nuosekliai vykdoma tautų apsispren
dimo teisė.

Savaime aišku, kad Sovietų pavergtos 
Europos tautos — Pabaltijo ir kitos — su 
dideliu dėmesiu sekė ir seka visus Vašlng 
tono pasitarimus. Tų tautų atstovai savo 
kreipimusi į didžiųjų valstybių galvas įsak 
miai pabrėžė, kad kovoje dėl laisvės su so 
vietiniu imperializmu Centro ir Rytų Euro 
pos tautoms tenka labai svarbus vaidmuo. 
Kaip uždari buvo Vašingtono pasitarimai 
(išėmus sausus oficialius komunikatus)t 
taip mažai, žinoma, galima tuoj sužinoti, 
kaip reagavo Kennedy ir Macmillan i pa
vergtųjų tautų atstovų telegramas ir raš
tus, Bet čai reikia pastebėti, kad kartais 
kurių nors žygių padariniai pasireiškia tik 
kiek vėliau. Pvz., dažni ir intensyvi Ameri 
kos lietuvių vadovaujančių sluoksnių žy
giai JAV kongrese ir vyriausybėje padarė 
savo ir iš viso naudingi Lietuvos ir kitų 
Pabaltijo tautų laisvės reikalui. Nesakome, 
kad tai vienų lietuvių nuopelnas, tik tvir 
tiname, kad ilgų metų lietuvių politinė

AŠTRUS SUSIKIRTIMAI DĖL RYTŲ EUROPOS TAUTŲ APSISPRENDIMO TEISĖS

(E) Balandžio pradžioje Ženevoje prasi
dėjo Tarpparlamentarinės Unijos šių metų 
sesija. Sovietų Sąjungos delegacijai šį kar
tą vėl vadovauja Lietuvos TSR Aukšč. ta
rybos prezidiumo pirmininkas ir kartu So 
vietų Sąjungos Aukšč. t. pr. vicepirm. Jus
tas Paleckis. Be jo delegacijai priklauso 
dar Gubin, Gorkin, Borisov ir Kondučalo- 
va.

Jau pačiomis pirmomis dienomis Žene
vos posėdžiai buvo gerokai audringi. Bū
tent, kai buvo kalba apie kolonializmą, 
ypač kai Fed. Vokietijos delegacijos naryą 
Mommer (SPD) patelkė vokiečių delegaci
jos memorandumą apie tai, kad tautų ap
sisprendimo teisė turi būti taikoma ne tik 
Azijoje ir Afrikoje, bet ir Vidurio bei Ry
tų Europoje.

Ir Britų memorandume panašia tema pa 
brėžiama, kad Sovietų Sąjunga esanti pati 
stambiausia kolonialinė valstybė dabarty
je.

Pirmas susikirtimas įvyko tarp Mom- 
merio ir Liberijos delegato, kuris tam po
sėdžiui pirmininkavo ir, matomai Sovietų 
delegacijos įtaigojamas, Mommerio papra
šė tąja tema daugiau nekalbėti, kad konfe
rencijos atmosfera nebūtų aštrinama.

Bet čia įsikišo ir kitų tautų delegatai ir 
taip pat pasmerkė sovietinį kolonializmą. 
Belgijos atstovas pareiškė, kalbant apie ko

f Seįtįnįos^ DIENOS ~|
GAVO ŠVEDIJOJE PRIEGLOBSTĮ

Rusų laivo kapitonas lietuvis lei
tenantas, kuris su visu laivu at
plaukė 1 Švedijos teritoriją, kaip 
skelbia britų spauda, gavo teisę pa
silikti.
VOKIEČIAI ATIDUOS SAVO DALĮ

Vokietija yra pasiryžusi duoti kasmet po 
du su' puse milijardus markių ūkiškai atsi- 
likusiems kraštams paremti.

Amerika pageidavo, kad Vokietija skir
tų po 1 procentą savo gamybos apyvartos. 
Ta suma ir sudarytų tokį procentą.

PREZIDENTAS IR KANCLERIS
Vokietijos kancleris Dr. Adenaueris ap

lankė prez. Kennedy.
Prezidentas pažadėjo tvirtai laikytis dėl 

Berlyno ir kalbinti D. Britaniją įstoti į Eu
ropos Bendrąją Rinką. Kancleris prisižadė
jo priimti didelę naštą, teikdamas paramą 
ūkiškai atsitikusiems kraštams.

NATO GENERALINIS SEKRETORIUS _
Visi NATO (Šiaurės Atlanto sąjungos) 

kraštai nutarė pasiūlyti generalinio sekre
toriaus vietą buvusiam Olandijos užsienių 
reikalų ministeriui Dirk Stikker.

Tas pareigas ėjęs belgų politikas Spaak 
pasitraukė, pasiryžęs grįžti į politiką.

PREZ. KENNEDY DĖL KUBOS
Kai rusai pagrasino Amerikai, kad ji už

puolusi Kubą, ir pareikalavo sustabdyti ka 
rialus veiksmus, prez. Kennedy pareiškė,

ofenzyva Vašingtono Kapitelyje ir Baltuo
se rūmuose duoda vaisių į visas puses. Tu
rime galvoje Valstybės departamento pa
reiškimą Estijos nepriklausomybės sukak
ties proga. Tai pareiškimas, kuris liečia 
ne tik Estiją, bet ir Lietuvą bei Latviją. 
Štai, ką dar kartą deklaravo JAV užsienio 
reikalų ministerija:

.Jungtinių Amerikos Valstybių vyriau
sybė į Rytų Europos problemas žiūri kaip 
į pagrindini tarptautinį klausimą. Teisin
gas Rytų Europos problemų išsprendimas 
yra pagrindinis tarptautinis reikalas, šios 
srities problemų teisingas išsprendimas žy
miai padėtų sumažinti pasaulio įtampą ir 
pagelbėtų atstatyti pastovią taiką.

.Mūsų vyriausybės pozicija Sovietų val
domų Rytų Europos tautų atžvilgiu pasilie 
ka stipri ir aiški. Mes nelaikome dabarti
nės Sovietų kontrolės nei patenkinamu, 
nei pastoviu sprendimu. Mes pakartojame 
savo atsisakymą pripažinti Estijos, Latvi
jos ir Lietuvos inkorporavimą į Sovietų 
Sąjunga, panaudojant prievartą. Tų kraštų 
žmonės turi teisę patys išsirinkti sau val
džias, naudotis savo neatimamomis žmo
gaus teisėmis ir pagrindinėmis laisvėmis. 
Mes laukiame tos dienos, kada jos ir vėl 
bus nepriklausomos ir laisvos nuo svetimų 
jų viešpatavimo ir kišimosi J jų vidaus rei
kalus*.

lonializmą jokiu būdu negalima apeiti so
vietinio kolonializmo Rytų Europoje. Tarp 
parlamentarinė Unija privalanti kolonializ 
mą pasmerkti, kur jis tik reiškiasi. Tai esą 
reikalinga tarptautinio teisingumo dėlei.

Sovietų delegacijos atstovas Borisas už
traukė savo seną giesmę, girdi, Rytų Eu
ropos valstybės tik Sovietų Sąjungos pagal 
bos dėka padariusios ūkinę pažangą.

Čia įsikišo jau ir Indijos delegatas. Ūki
nės pažangos argumentais- nesą galima 
verstis.

Sovietų Sąjunga taip pat pateikė konfe
rencijai memorandumą. Bet kai kurios to

NESUEINA
(E) Visiems žinoma, kad sovietinėje san 

tvarkoje profesinės sąjungos yra valdžios 
ir partijos Ištikimos tarnaitės, darbo žmo 
nių varovės ir tik tarp kitko kartais susi
rūpinama ir pačių darbininkų gerbūviu. 
Už gamybos planų neišpildymą paprastai 
kaltinami įmonių vedėjai, skyrių specialis
tai ir visas darbininkų kolektyvas. Bet ne-
retai kliūna ir profesinėms sąjungoms. Lie 
tuvos sovietinė spauda pastaruoju metu pa 
kartotinai barė vietines profesines sąjun
gas, kad kai kurių gamybos šakų gamybi
niai planai gerokai atsilikę. Vilniaus ,Tie- 

kad Amerika su simpatija žiūri į sukilėlių 
išsilaipinimą, bet paramos neteikia. Taip 
pat nepriima pamokymų iš tų, kurie krau
ją liejo Budapešto gatvėse. Bet taip pat jo
kiu būdu neleis komunistams įsigalėti 
Amerikos žemyne, nors jai ir vienai reikė
tų kovoti.

SUKILĖLIAI NUGALĖTI?
Kubos vyriausybė skelbia, kad ji visiškai 

sulikvidavusi prieš Castro režimą nukreip
tąjį sukilimą.

Tuo tarpu sukilėliai skelbia, kad jie sa
vo misiją jau atlikę, o kalnuose liko parti
zanai kovoti. Kovosią dabar jie, kol kraš
tas bus išlaisvintas.

Castro valdžia nuo sukilimo pradžios jau 
yra sušaudžiusi keliasdešimt asmenų (ofi
cialiai skaičiuojama, kad tasai režimas iki 
šiol yra sušaudęs nuo 1959 m. 700 asme
nų).

OSCARAI
Oscarus už gerą vaidybą gavo Elizabeth 

Taylor (filmą Butterfield 8) ir Burt Lan
caster (filmą Elmer Gantry).

SUKILO PRANCŪZŲ GENEROLAI 
ALŽYRE

Belaukiant, kol Prancūzijos vyriausybė 
pagaliau pradės tartis su Alžyro atstovais 
ir išspręs to krašto klausimą, vėl sukilo 
prieš valdžią ten esančių karinių dalinių 
generolai (pirmoje eilėje svetimšalių legi- 
jono) ir perėmė valdžią j savo rankas.

Tai nėra trafaretinis pareiškimas. Tai 
naujas dokumentas, lengvinąs 3-jų Pabalti 
jo tautų kovą ir už laisvę.

Dar yra vienas reikalas, kuris mus lie
čia tik netiesiogiai, tik iš solidarumo su ki
tomis pavergtomis tautomis.

Kaip žinoma, Jungtinėse Tautose jau se
niai laukia savo eilės Vengrijos ir Tibeto 
klausimai. JT rudens sesijoje jie buvo ati
dėti į šį pavasarį — tai lengviausias būdas 
nusikratyti nemalonių diskusijų. O dabar 
sovietinio bloko delegatai daro didžiausias 
pastangas, kad tie klauimai ir vėl išnyktų 
iš JT darbotvarkės. JAV delegacija sveikin 
tinu būdu pareiškė, kad Amerika neprita
ria tokiam tų klausimų likvidavimui. O pa 
starosiomis dienomis pranešama, kad Airi
jos. Malajų ir dar kelių valstybių delegaci
jos įnešė rezoliucijos projektą Tibeto klau
simu. Smerkiama komunistinės Kinijos žy
giai prieš laisvės trokštančius tibetiečius, 
protestuojama prieš ten vykdomą terorą ir 
visų žmogaus teisių paneigimą. Koks bus 
tos rezoliucijos likimas? Koks ir būtų — 
sunku bus priversti Kiniją liautis spau
džius Tibetą. Bet nėra abejonės, kad kiek
viena tarptautinės institucijos moralinė pa 
rama laisvės reikalu pavergtai tautai yra 
ir svarbi ir naudinga.

TARPPARL AMENT ARINĖJE UNIJOJE

memorandumo vietos rodo, kas Kremliui 
šiandien tikrai arba tariamai labiausiai 
rūpi: pasiekti .padėties persilaužimą* nu
siginklavime, pasiekti užsienio karinių ba 
zių likvidavimą (žinoma pirmoje eilėje 
JAV-ių), sudaryti net nepuolimo paktą 
tarp NATO ir Varšuvos sovietinio bloko. 
Dar įdomu, kad Kremlius, palaikydamas 
Lenkijos siūlymą dėl branduolinio ginklo 
neturinčios zonos, mini tik Fed. Vokietiją. 
Lenkiją; Vokietijos sovietinę zoną ir Čekos 
lovakiją. bet ne Pabaltijo kraštus ir ne Ka 
raliaučiaus sritį, šitai rado, koks nerealus 
tas pasiūlymas.

PLANAI
sa* ( 64 nr.) duoda tokių drastiškų pavyz
džių: Vilkaviškio pramonės kombinatas 
vieton 300.000 molinių čerpių pagaminęs 
tiktai 19.000. O Rietave vietoj užplanuotų 
100.000 molinių čerpių pagaminta per me
tus tik 1.000. Dar išvardijama eilė gami
nių, kurių gamybiniai planai neišpildyti, 
įdomu, kad šiuo atveju kaltinamas jau ne 
-kuris nors vietinis prof, sąjungos komite
tas. bet respublikinis komitetas. Tasai ko
mitetas. girdi, tik popierinius nurodymus 
išsiuntinėjąs. bet netikrinąs, kaip gamyba 
vietoje vykdoma.

Kadangi bijomasi, jog sukilimas nepersi 
mestų į Prancūziją, prez. gen. de Gaulle 
pasinaudojo konstitucija ir Prancūzijoje 
visą valdžią šiam metui perėmė į savo ran
kas.

NAUJASIS BIUDŽETAS
Pagal naująjį biudžetą D. Britanijoje 

pakeliami pelno mokesčiai, motorinių susi
siekimo priemonių mokesčiai, kurui naudo 
jamajai alyvai ir žibalui, o sumažinami pa 
pildomi mokesčiai didelius atlyginimus 
gaunantiems.

Be to, galės būti pakelti akcizo ir muito 
mokesčiai, o samdytojams įvesti 4 šil. mo
kestį savaitei už kiekvieną samdomąjį dar
bininką.

NEHRU PRIEŠ AMERIKĄ
Indijos Nehru pareiškė, kad sukilėliai 

negalėjo išsikelti Kuboje be Amerikos gink 
lų ir paskatinimo.

Toksai įvykis esąs blogas pavyzdys.

PULKININKAS — ŠNIPAS
Izraelis suėmė pik. Beer, kuris šnipinėjo 

kažkuriai svetimai valstybei.
Jis buvo plačiai žinomas žmogus Izra

elyje.

DĖL KOVŲ LAOSE
Rusija iki šiol delsė aiškiai pasisakyti 

dėl padėties Laose, laukdama, kol komunis 
tai pasistūmės.

Dabar tikimasi jau. kad jie visiškai su
tiks su Britų pasiūlymais sustabdyti kovas 
ir pradėti Ženevoje tartis.

— Graikas turtuolis prisikalė prie kry
žiaus. kai išdalijo visa turtą velykiniams 
siuntiniams neturtingiesiems (20 metų 
dalijo).

Šiuo pranešama, kad Londone balandžio 23 d. rytą mirė gilios 
senatvės sulaukęs

ERNEST JOHN HARRISON,

didelis Lietuvos ir lietuvių bičiulis ir kovotojas už jos teises, 
DBLS Garbės Narys.

SU VISU LAIVU
DRAMATIŠKAS PABĖGIMAS PER BALTIJOS JŪRĄ

(E) Lietuviai jūreiviai ir žvejai 
jau ne kartą yra atbėgę iš sovieti
nio laivyno į Vakarus. Bet kad so
vietinio povandeninių laivų laivy
no karininkas lietuvis su visu kari
niu laivu pasirinktų sau kelią Į lais 
vę, tai atsitiko dabar pirmą kartą, 
Atsitikimas ir retas, ir dramatiš
kas. Kaip visa įvyko? Visiškai pil
nų žinių dar negali būti, nes po to 
Įvykio praėjo dar tik kelios dienos 
ir atbėgęs jūrų karininkas (vyr. lei 
tenantas) pirmuoju laiku, kaip pa
prastai, yra izoliuojamas švedų po
litinės policijos ir slaptosios tarny
bos ir apklausinėjamas. Bet jau ir 
dabar turima visą pluoštą įdomių 
žinių apie tą retą įvyki.
Sovietų karo laivai vijosi, bet 
nepasivijo

Tai buvo naktį iš balandžio 6 1 7 
dieną. Sovietų povandeninių ar ki
tų karinių laivų flotilė manevravo 
Baltijos juroje. Lietuvio jūrų kapi
tono vadovaujamas povandeninių 
laivų pagelbinis laivas MBSS 150 
pamažu nuo kitų sovietinių laivų 
atsitolino ir paėmė kursą l Švediją, 
tikriau sakant, l Gotlando salą. 
Kai Sovietų pagrindiniai laivai tai 
pastebėjo, lietuvio vadovaujamas 
laivas buvo jau gerokai toli nu
plaukęs. Tuomet sovietiniai karo 
laivai ėmė tą pasišalinusi laivą vy
tis. Bet jau nepavijo. Lietuvio ka
pitono naviguojamas laivas prisiar 
tino prie vieno Gotlando salos švy
turio. Vienas ar keli Įgulos vyrų ka 
pitoną, kokiu tai tikslu nuirklavo 
iki pat švyturio krašto, čia lietuvis 
kapitonas išlipo, o irkluotojai grižo 
l laivą. Nemokėdamas švedų kal
bos, o vokiečių kalbos tik truput}, 
kapitonas tuoj pareiškė švedų jūrų 
pakraščio pareigūnams, kad jis l 
sovietini laivą nebegrlšiąs ir pra
šąs azilio teisės Švedijoje. Netru
kus prisistatė švedų policijos parei 
gunai ir kapitoną nusigabeno l ki
tą vietovę. Buvo susisiekta su 
Stockholmu ir greitu laiku iš švė

PASAULYJ!
— Gary Cooper, žymusis filmų artistas, 

serga vėžiu.
— .Pasaulio pilietis* Garry Davis buvo 

.apsistojęs Londone ir išplaukia vėl.
— Prieš rinkimus susijungia dvi vokie

čių partijos: Pabėgėlių ir Vokiečių.
— Vokiečių studentai reikalauja, kad 

buvę naciai pasitrauktų iš viešųjų tarny
bų.

—: Lenkijos rinkimuose balsavę 95 proc. 
turinčiųjų teisę balsuoti.

— Jaunuolių minios akmenimis ir raša
lo buteliais apmėtė amerikiečių ambasadą 
Maskvoje.

Raketos j erdvę, o krautuvės 
tuščios..

(E) Jau buvo pacituota iš pačio Vilniaus 
radijo, kad kai kur Lietuvos provincijoje 
tris keturias dienas į savaitę negalima gau 
ti duonos, o šiaip jau krautuvėse dažnai 
trūksta druskos, žibalo ir kitų būtinų daly
kų. O Maskvos .Pravdoje' pasakojama, 
kad jau dveji metai, kai vaistinėse nebega 
Įima gauti medicininių termometrų. O ,Iz- 
vestijos* praneša iš Rusijos miesto Perm, 
kad ten specialių įmonės skyrių darbinin
kai, kurie būtinai turėtų dėvėti apsaugos 
akinius (ypač prie šveicavimo ir dirbant 
su rakštimis), akinių daugiausia neturi ir 
todėl priversti atsargumo dėlei pamažu 
dirbti. O kai ateina specialūs akiniai iš vie 
no Maskvos fabriko, juos greit reikia mes
ti šalin, nes jie nepatvarūs ir tuoj sudūž
ta.

dų sostinės atvyko taip pat ir slap
tosios tarnybos pareigūnai, kurie 
pradėjo pirmuosius atbėgėlio ap
klausinėjimus. Kur kapitonas buvo 
nugabentas ir apgyvendintas, nie
kas tuomet nežinojo. Kaip papras
tai, švedai pirmiausia patys nuo
dugniai apklausinėja tokius atbė- 
gėllus ir tik po to išsprendžia klau
simą, ar duoti ar neduoti azilio tei
sę. Tik vėliau leidžia pabėgėliui su 
kitais pašaliniais žmonėmis su
sitikti.
Keistas reiškinys: nė vienas Įgulos 
vyrų nemoka navigacijos

Kai paaiškėjo, kad kapitonas pa
siliks Švedijoje, švedų Jūrų pareigu
nai paprašė sovietinio laivo įgulos 
iš švedų teritorinių vandenų iš
plaukti l atvirą jūrą. Bet pasirodė, 
kad nė vienas iš to laivo Įgulos vy
rų (jų buvo 9) nesiima laivui jūro
je vadovauti. Tuo tarpu jau buvo 
susisiekta su Sovietų ambasada 
Stockholme. Iš ten greitomis atvy
ko ambasados jūrų attachė, jis bu
vo nuirkluotas l laivą ir perėmė ka 
pitono pareigas, švedų laivų iš pra
džių lydimas, sovietinis laivas plau 
kė Rytų kryptimi, švedų spėjimu l 
Klaipėdos uostą.
Kontaktai su Sovietų ambasada 
Stockholme

Pirmiausias Sovietų ambasados 
rūpestis buvo ieškoti kontaktų su 
lietuviu jūrų karininku ir, žinoma, 
Įtaigoti j}, kad grįžtų l savo laivą. 
Bet švedai pirmomis dienomis to
kiam kontaktui nedavė leidimo. Po 
to lietuvis karininkas pareiškė, 
kad jis sutinkąs su ambasados pa
reigūnu pasišnekėti, žinoma, šve
dams dalyvaujant.

Dar smulkmena: lietuvis laivo 
kapitonas dar jūroje užrakino pa
talpą, kurioje buvo sudėti įgulos 
ginklai. Raktą pasiėmė su savim 1 
krantą. Būdamas jau švedų parei
gūnų žinioje, kapitonas raktą ati
davė švedams, o tie ji grąžino sovie 
tiniam pareigūnui.

Kita smulkmena: švedų Gotlan
do salos pakraščio patrankos jau 
buvo paruoštos „mūšiui“, kai sovie 
tinis laivas vis daugiau artėjo prie 
krašto, švedų pakrančių sargyba 
negalėjo žinoti, kas čia darosi: gal 
laivas artinasi agresingais tikslais. 
Kai vėliau viskas paaiškėjo, patran 
kos vėl buvo aptrauktos uždanga...

Lietuvio jūrų karininko pasišali
nimas iš Sovietų laivyno yra gero
kas smūgis sovietiniam prestižui.
Papildomos žinios iš Stockholmo

„Eltos Informacijų“ bendradar
bio papildomu pranešimu iš Stock
holmo lietuvis jūrų leitenantas ba
landžio 10 d. dar tebebuvo Gotlan
do saloje Kemse. Jis apklausinėja
mas trijų iš Stockholmo atvykusių 
valdžios pareigūnų. Apklausinėji
mas galjs nusitęsti dar visą savai
tę. Po to reikalas bus perduotas 
Švedijos užsieniečių reikalams ko
misijai, kuri jau normaliu keliu 
spręs politinės globos suteikimo 
klausimą, žinoma, sprendimas ge
ra dalimi priklausys nuo to, kokius 
rezultatus duos apklausinėjimas. 
Kol jis apklausinėjamas, tol jis lie
ka izoliuotas. Ir dabar dar atbėgė
lio tapatybė nepaskelbta, švedų 
Lietuvių Draugijos vadovybė relka 
lą seka ir yra pasiruošusi tuoj pa
dėti, kai tat bus aktualu, švedų 
spauda labai plačiai aprašė Įvykį 
pirmuose puslapiuose, su laivo 
nuotraukomis. Dar pažymėtina, 
kad Sovietų ambasados Stockhol- 
me sekretorius gavęs su lietuviu 
kapitonu pasimatyti 45 minutes, žl 
noma, švedams dalyvaujant. Lietu 
vis atsisakė grįžti.

1
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’ f DVARAS IR MARAS
Skaitytojas, kuriam jau yra patekęs i 

rankas Nidos Knygų Klubo išleistasis ro
manas Į SAULĖTEKI, turėjo progos iš ten 
išspausdintojo pranešimo apsipažinti, kad 
Alė Rūta pastaruoju metu yra parašiusi 
ne! penkis romanus vienu DIDŽIOSIOS
MEILĖS bendru pavadinimu. Romanai nė
ra vienas kito tęsinys, ir juos tarpusavy 
sieja, lyg kokia gija, ta didžioji meilė vie
nu atveju tiesos, kitu savo krašto, trečiu 
gyvenimo, tai vėl motinos ar savo žemės.

Šiuo metu iš tų penkių jau yra pasirodę 
du (Nidos Knygų Klubo išleistasis I SAU
LĖTEKĮ ir čikagiškio Lietuviškosios Kny
gos Klubo MOTINOS RANKOS). Po kokio 
inėnesio iš knygrišyklos grįš ir bus išsiun
tinėtas skaitytojams Nidos Knygų Klubo 
leidžiamasis romanas BROLIAI, o kiti du 
turi pasirodyti Amerikoje.

Alė Rūta literatūroje ėmė atskiromis 
knygomis reikštis po šio karo, iš pradžių ei 
lėraščiais ir novelėmis, o 1953 m. išėjo jos 
apysaka DUKTĖ. Toje apysakoje jau buvo 
daug duomenų spręsti apie A. Rūtos suge
bėjimus vaizduoti kaimo gyvenimą ir jo 
žmonių santykius. A. Rūta kaime yra kaip 
namie. Jau ir toje apysakoje tada ji buvo 
pavaizdavusi tokių scenų, kurių buvo gali
ma pavydėti dėl jų tikrumo.

Romanas TRUMPA DIENA laimėjo ra
šytojai .Draugo' premiją. Šiame romane ra 
šytoja ne tik išsitiesė visu ūgiu, bet ir dar 
kartą dideliame darbe išryškėjo tokiomis 
ypatybėmis, kurios būdingos Alei Rūtai, o 
kartu net ir tradicinės lietuvių literatūrai. 
Jeigu mums kaimo buitį su didžiausia mei
le piešė Vaižgantas, Žemaitė, tai tuo pat ke 
liu, nors visiškai savitu, eina ir Alė Rūta 
(ji čia nėra vieniša ir vienintelė: tas kelias
yra savas ir Pulgiui Andriušiui ir Mariui 
Katiliškiu!, taip pat visiškiems origina
lams, naujiems ir šviežiems; tas kelias gal 
neišves mūsų rašytojų į tarptautinius van
denis, bet jis visada brangus ir mielas bus 
lietuviui). Ar jos suskilusiais kulnimis pie
menė sukasi apie bandą, ar moterys žlug
tą ;skalbįa, ar jaunimas vakaruškauja, ar 
būriai žmonių renkasi į atlaidus — visur 
Alė Rūta tokiose buities scenose buvo ir 
šiandien tebėra savo rašytojiškoje aukšty
bėje. Gal būt, platus buities ir aplinkos 
vaizdo piešimas kartais leidžia šiek tiek nu 
kentėti jos vaizduojamiesiems žmonėms, 
bet iš tiesų jos romane ir tie žmonės nėra 
kažkokie antžmogiai. Jie vis dažniausia 
pilki eiliniai, kurie iškyla į paviršių tik 
dėl to, kad rašytoja atkreipia į juos dėme
sį, susidomi jų likimu.

Į SAULĖTEKĮ romane ji daugiausia dė
mesio skiria Ugnei ir amatininkui Baltrui, 
pastatydama juos į baudžiavos sąlygas ir 
paskui ištraukdama iš maro nagų. Tie du 
tai ir yra jos.tie herojai, kurie veržiasi gy
venti, būtinai gyventi, ištrūkti iš mirties 
nagų.

Šiame Alės Rūtos romane dar kartą su
sidūrę su baudžiava, galėtumėm kelti sau 
klausimą, ar tai bus visiškai naujas indė
lis šalia to, kas jau ligi šiol lietuvių litera
tūroje yra skirta baudžiavai pavaizduoti. 
Baudžiavai iki šiol juk skirta jau nemaža 
puslapių. Apie ją rašė ir Donelaitis, ir Že
maitė; ir Lazdynų Pelėda, ir dar kiti (net 
ir Mykolaitis-Putinas dabar ėmėsi šios te
mos .Sukilėliuose').

Ar tokia iš tikrųjų buvo baudžiava, ko

kią ją mums vaizduoja Alė Rūta, tur būt, 
niekas nepasakytų. Bet mes galime patikė
ti, kad kaimo žmogus perdaug šviesus ne
buvo ir sunkumai j| slėgė tokie, kokius pri 
stato mums rašytoja. Žmogus, kurį dvaras
be jokio pasigailėjimo dar labiau lenkė nūs ir pagyventi jų herojų gyvenimu, šis
prie žemės, galėjo anomis sąlygomis būti 
toks, kaip Ugnės senelė Ligita, kuri laukia 
skanesnio kąsnelio ir kuri nežino kitokios 
moralės, kaip tik prisitaikymas, vis tiek, 
kokia jis kaina vyktų ir kaip bežemintų 
žmogų. Tokio prisitaikėliško žvėrelio gyve 
nimu reiškiasi ir Žematūpa ir dar vienas 
kitas. Eiti tiesiu, doru keliu, kaip ėjo Ug
nės tėvas, kurį dvare botagais sučaižytą su 
sitinka kartą duktė, ne visi pajėgia. Juo la 
biau retas gali taip priešintis dvaro užma
čioms, kaip Šakaitis. Bet tasai žmonių {vai 
rūmas, jų skirtingi būdai ir likimai auto
rei kaip tik neleidžia pristatyti skaitytojui 
baudžiavos metų iš įvairių požiūrių, suda
ryti pilnesnį, visapusiškesnį jos vaizdą.

Baudžiava čia vaizduojama dar ypač 
sunkiais sausros, nederliaus, taigi ir bado 
metais. Taigi šalia baudžiavinės naštos 
apskritai žmonėms iškyla nauji rūpesčiai. 
Deja, be kelių epizodinių pokalbių apie iš
džiūvusius daržus ir javus, romane mums 
tiesiogiai neduodama pajusti tų nepritek
lių skaudumo. Taip atsitinka dėl to, kad 
sausra ir badas daugiausia paliečia ne vy
riausiuosius romano veikėjus — Ugnę ir 
Baltrų, bet antraeilius, epizodinius. Ugnė 
juk sukiojasi dvare ir vieną kitą kąsnį nu
tveria virtuvėje, o Baltrus yra amatinin
kas, kurio rankos reikalingos tiek dvarui, 
tiek kaimynams ir kuris už savo darbą 
dar sočiau gali pavalgyti. Ar ne pats būdin 
glaustas šitiems nepritekliams išreikšti epi 
zodas visame romane bus vyrų ir paauglių 
berniokų susitikimas vieną vakarą savo 
laukuose, kai jie ima kalbėti apie valgius, 

Dvaras, tasai baudžiavos palaikytojas, 
vaizduojamas taip pat gana plačiai ir ne 
pagal iš anksto nusistatytąją pažiūrą. To
kiai žiauriai tvarkai palaikyti, kokia yra, 
sakysim, Bebrūnavos dvare, galėtumėm 
laukti žiauraus pono. O Bebrūnevičius yra 
greičiau vaikščiojantis kažkokios garsios 
praeities aidas ir šešėlis. Tasai jo nuolati
nis kalbėjimas apie kardą daro iš jo ne po
ną, o greičiau karikatūrą tos praeities, ka
da ponai ir bajorai valdė kraštą ir tarpu
savy kardais kovėsi. Nepaisant tai, dvare 
vyksta visi įmanomi baudžiavos žiaurumai 
lyg ir patys savaime, be jokios pono valios, 
vykdomi prievaizdų.

Labai reta šiame romane naujiena yra 
marui paskirtieji puslapiai. Maras buvo 
skaudi nelaimė, kuri nekartą visu skaudu
mu buvo ir Lietuvą palietusi. Literatūrai 
tai nėra labai dėkinga tema: krinta žmo
nės, kaip musės, kyla panika, tai ir viskas. 
Dėl to mūsų literatūroje tiktai I. Simonai
tytė tai užgriebė romane .Aukštųjų Šimo
nių likimas' ir K. Bradūnas tai temai pa
skyrė poemą .Maras'. A. Rūta dar kartą 
mūsų literatūroje šiai baisybei pavaizduo
ti paskiria pluoštą puslapių.

Pagal rašytojos sumanymą vyriausieji 
veikėjai turi išlikti, išsigelbėti. Dvaras 
juos stengėsi sulaužyti, žmonės darė įta
kos, kad jie palinktų taip, kaip dvaras no
ri (ypač Ugnės atveju), o manas galėjo pri 
baigti. Išėję iš skirtingų dvarų, šie abu 
jauni žmonės bėga nuo ligos ir mirties, ir

romanas turėtų būti dėkinga skaitomoji 
medžiaga. Jokių ypatingų problemų, o tik 
sunkaus gyvenimo vaizdas ir ryžtingų žmo 
nių paveikslai. Tie paveikslai šviesūs, tei
giami, ir jeigu galima kalbėti apie literatu 
ros poveiki žmogui, tai tasai poveikis iš šio 
romano bus vien teigiamas. K. Abr.

CHICAGOS LIETUVIŲ 
SPORTO KLUBAS NERIS

Edvardas šulaitis yra vienas tų lietuvių 
entuziastų, kurie stengiasi įamžinti lietu
vių sportinį gyvenimą svetur, čia redaguo
damas sportinius laikraščius ar specialius 
leidinius, čia periodikoje rašydamas tomis 
temomis straipsnius.

Naujausias jo darbas yna atskiras leidi
nėlis, skirtas paminėti Chicagos Lietuvių 
Sporto Klubo Neries penkmečio veiklai.

Leidinyje pateikiama to klubo įvairių 
sporto šakų veiklos apžvalga, suminint pa 
siekimus, įvykius, pasireiškusius asmenis.

Leidinys gausiai iliustruotas ir, be kita 
ko, bus įdomus sportu gyviems lietuviams.

(kb)

Švaistui - Balčiūnui suėjo 70 metų
(E) Žinomam rašytojui Juozui Balčiū- 

nui-švaistui šiemet suėjo 70 metų amžiaus. 
Jis gyvena Amerikoje ir dar veikliai pasi
reiškia literatūroje.

PAGERBĖ M. K. ČIURLIONĮ
(E) Lietuviai visame pasaulyje —šiapus 

ir anapus geležinės uždangos — pagerbė 
įžymų Lietuvos dailininką, muziką M. K. 
Čiurlionį, kuriam šiemet suėjo 50 metų 
nuo jo mirties.

Net svetimtaučiai pagerbė Čiurlionį. Štai 
Free Europe radijas Miunchene neseniai 
davė ruso dailininko Jurgio Annenkovo 
pranešimą Rusijos meno temomis. Auto
rius dar iki 1924 metų profesoriavęs Sovie 
tų meno akademijoje ir nupiešęs Lenino, 
Trockio, Stalino ir kitų vadų paveikslus. 
Dabar gyvena Paryžiuje. Pasak Annekovą, 
Rusijos vadai Čiurlionį laiką Rusijos lietu 
viu. Pagal jį, grįžę iš Sovietų Sąjungos tu
ristai pasakoja, kad eilės žymių dailininkų 
kūrinius, nepatinkančius partijos vadovy
bei, sovietinės įstaigos slepia ir muziejuo
se nerodo. Jų tarpe esąs ir Čiurlionis, nors 
visi žino, kad Čiurlionio įtakoje Rusijoje iš 
augo visa eilė žymių dailininkų. Pagal 
Annenkovą, Sovietų Sąjunga turėtų ne 
slėpti Čiurlionio kūrinius, bet jo vardu net 
atskirą muziejų pavadinti.

Šaperio knyga apie lietuvį tremtinį jau 
išversta į anglų kalbą

(E) Leidykla John Day (USA) išleido 
anglų kalba žinomo šveicarų rašytojo Ed- 
zard Schaperio knygą The dancing Bear 
(Šokanti meška). Romanas anksčiau yra 
išėjęs vokiečių kalba. Jame atvaizduoja
mas jaunas lietuvis tremtinys, patekęs į 
Šveicariją, ir jo nuotykiai.

tai kelionei rašytoja paskiria, palyginti, ne 
maža puslapių. Mums atrodytų, kad iš tie
sų tos jų kelionės bene bus silpniausia ro 
mano vieta. Silpniausia dėl to, kad ištęsta.

Skaitytojui, kuris ypač mėgsta roma

KOVOTOJŲ JUNGĖJAS
Aną kartą regėjome Lietuvos globėjo 

pulkininko šv. Jurgio didžiadvasiškumą, 
kurio nepalaužė nei imperatoriaus Deo- 
klecijono rūstybė, nei kalėjimas. Jo kilni 
kariška dvasia dar labiau atsispindėjo 
kankinystės metu.

Kalėjime budeliai Jurgiui pritaikė pa
čius žiauriausius kankinimus: aštrių peilių 
ratą, geležinius kablius, plakimą, negesin
tų kalkių duobę bei nuodus.

Karys didžiausias kančias pakėlė ant
gamtine drąsą ir atsparumu. Be to, istori
kų liudijimu, jo atžvilgiu įvykę nuostabių 
dalykų: gausios kankinimų žaizdos staigiai 
pagijo, jis prikėlė palaidotą numirėlį, prie
varta buvo girdytas nuodais, bet tie jam 
nepakenkė.

Teismo metu imperatorius vilionėmis ir 
tariamąja užuojauta dar kartą bandė jau
nuolio įsitikinimus palaužti. Jei tik Jurgis 
paaukosiąs pagonių dievams, atgausiąs 
laisvę ir būsiąs pakeltas tarnyboje. Prie
šingu atveju — žūsiąs. Imperatoriui esą 
gaila kariškio jaunystės. Tuomet Jurgis 
paklausė: — Bet kur gi yra tie dievai? 
Eikime jų pažiūrėti.

Teisėjai pamanė, kad Jurgis yra nuga
lėtas, kad jis jau nori tiem dievam aukoti, 
pasmilkyti. Todėl jį nuvedė tiesiog į Apo
lono šventyklą, čia įvyko visai kas kita, 
negu tikėtasi. Teisiamasis priešais dievukų 
statulas padarė kryžiaus ženklą, ir visos

AUKSINĖ
Katalikiškoji Ateitininkija praeitą rude

nį didingu kongresu Čikagoje, į kurį su
plaukė apie tūkstantį narių, atšventė pus
šimtį metų nuo savo gyvavimo pradžios. 
Ateitininkai užsimezgė ir pakilo ėaristinės 
priespaudos laikotarpyje, kaip tautinis, 
pasaulėžiūrinis atoveikis prieš tautos dva
sią žalojančias neigiamybes. Dvasinis, tau 
tinis Lietuvos atgimimas, krikščioniškos 
kultūros pažanga ir katalikiškosios švie
suomenės ugdymas buvo ateitininkų rū
pesčių centre nuo pat pradžios. Savo tiks
lams siekti jie tuojau pajungė spaudą. Iki 
šiandien leido iš viso septynis įvairaus po
būdžio žurnalus ir net 87 sritinius laikraš
tėlius.

Pirmasis iš at-kų žurnalų 1911 m. Kau
ne pasirodė Ateitis. Ji, nuo 1940 m. okupa
cijų sustabdyta, 1946 m. atgimė Vokietijoj 
ir nuo 1950 m. išeina Š. Amerikoje. Atei
ties auksinės sukakties numeris gimtinės 
Europos krantus pasiekė balandžio mėne
sį. Tai 440-tasis numeris. Viso žurnalas su
daro jau 40 tomų ir arti 20.000 puslapių. 
Tie puslapiai — tai tikra mūsų jaunųjų 
kartų mokykla, kuri sėkmingai pagelbėjo 
ugdyti našias Lietuvos darbuotojų gretas 
tikybinėje, tautinėje, visuomeninėje, ap- 
švietos ir raštijos plotmėse.

Šiame paskutiniame numeryje, šalia dai-
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statulos subyrėjo. Pagonys nepaprastai 
jaudinosi ir klykė.

Imperatoriaus žmona Aleksandra visus 
įvykius žinojo. Paskutinysis ją galutinai 
pakreipė į krikščionis. Ji nedelsdama pa
reiškė vyrui, jog norinti būti Kristaus se
kėja. Įpykęs vyras, liepė ją nuplakti rykš
tėmis ir nužudyti. Imperatorienės pėdomis 
pasekė jos tarnai: Apolinas, Izaokas, Kod- 
ratas ir Jurgio budelis Magnecijus. Jie ta
po krikščionimis ir buvo nukankinti. Pir
mųjų 4 šventė yra balandžio 21d.

Nepalaužiamą pulkininką Jurgį Deokle- 
cijonas irgi įsakė žudyti. Jį pririšo prie ark 
lio, nutempė už miesto ir nukirsdino. Tai 
įvyko Nikomedijoje 303 metais. Kankinys 
palaidotas Palestinos Diospolyje.

Šventojo kankinio garbinimas ilgainiui 
išplito visame krikščioniškam pasaulyje. 
Jį rinkosi globėju kariškiai, armijos, raite
liai, ginkluotojai. Pirmiausiai rinkosi dėl 
luomo panašumo: šv. Jurgis buvo pavyz
dingas karys, tikėjime gynėjas iki gyvybės 
aukos.

Reikšminga, kad ir kovojanti lietuvių 
tauta nuo seno pasivedė šventojo Pulkinin
ko globai. Maldoje ir giesmėje lietuvis 
kun. Stasio Ylos, daug kentėjusio už tiky
bą ir tėvynę, žodžiais kreipiasi į šv. Jurgį:

.Kary palaimintas, kančių užgrūdintas, 
Užtark kančioje mus, sutelk kovon visus: 
Už Dievą niekiamą, už mūsų Lietuvą, 
Už Kristaus vėliavą, kurią iškėlėme! 
šventasis Jurgi, žvelk, teisybės kardą 
kelk,
Padėk kovot, kaip tu, 
Jei mirt, — kariu šventu1.

S. Matulis, MIC

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
DERBY — balandžio 30 d. 12.30 vai. šv. 

Juozapo bažnyčioje, Gordon Rd.

ATEITIS
liosios raštijos, įvairių žinių pluošto, vaiz
džiai atsispindi sukaktuvininkės Ateities 
bei jos vairuotojų praeitis ir paryškėja bū 
simos darbuotės gairės.

Ypač sveikintinas žurnalo vadovų rūpės 
tls kuo daugiau jaunimo suburti į plunks
nos darbą. Naujieji jauni redaktoriai Ri
mantas Rudys ir Rimvydas Šliažas sudarė 
du tikrojo atžalyno būrelius, kiekvieną iš 
9 asmenų, kurie pakaitomis suredaguoja 
šį mėnesinį laikraštį. S.M.

Lietuvių mokslininkai geologų kongrese
(E) Lietuvos mokslininkai geologai ruo

šiasi tarptautinei geologų konferencijai, 
kuri įvyks rugpiūčio-rugsėjo mėnesį Var
šuvoje. Konferencijos darbotvarkėje yra ir 
eilė Lietuvą liečiančių temų, ypač iš kvar
terinio geologijos laikotarpio srities. Moks 
lų akademijos Geologijos institutas kartu 
su Lietuvos geografais paruošė 19 moksli
nių darbų rinkinį, kuris dar prieš konferen 
ei ją bus išleistas rusų, anglų ir lenkų kal
bomis. Lietuvos mokslininkai, be to, pra
neš apie bendrus lietuvių ir kitų tautų 
mokslininkų tyrinėjimus kvarterinių nuo
sėdų Pabaltijyje temomis.

JURGIS gliaudą

į DIDMIESTIS
— Tu. esi geras vyras, — pasakė Šadei- 

ka. — Atleisk, aš kalbu gal vulgariai. Bet 
tu esi čia herojus. Čia tai yra laimė. Toje 
aukoje.

— Ji yra sunki, — pasakiau dar.
Šadeika užsimerkė. Iš jo veido išraiškos 

jaučiau, jog jis patenkintas tuo, kad jis 
stipresnis už mane. Aš norėjau jam pasa
kyti, kad pavydžiu jam, bet jis gulėjo už
simerkęs, staiga paryškėjančiu nerimu vei 
de. Dabar aš mačiau ryškiau jo gelsvą ir 
labai sulysusį veidą, kuriame iššokę žan
dikauliai po akių duobėmis gramzdino jo 
akis.po pergamentiniais vokais į dvi juos
vas eketes. Nosis buvo aštri, kaip tai tinka 
numirusiems, iškilmingai pašarvotiems.

Staiga jis atsimerkė. Jo blankiame 
žvilgsny buvo panika.

— Skambink! — įsakė jis man griežtai, 
pats silpnai tiesdamas ranką į skambučio 
mygtuką, prisegtą ties jo pagalviu.

Aš pagavau mygtuką ir paskambinau.
— Narkotikas ima išsekti, —prakošė jią 

pro dantis. — Prakeiktas skausmas at
bunda staiga. Atbunda, Tada aš virstu dve 
siančiu žvėrim.

Jo veidą jau draskė skausmas, tarytum 
dengdamas veido bruožus voratinkliu, įsi- 
rėžiančiu į gelsvą odą.

—: Skambink! — suriko jis nekantriai, 
nesuvaldydamas balso tembro.

— Skambink!
Aš įspaudžiau visą skambučio mygtuką.

Aš puoliau prie durų, pasiryžęs šaukti juos 
visus toje ligoninėje, kad tik Šadeika ga
lėtų mirti mąstydamas, ne staugdamas, 
kaip sužeistas žvėris urve.

— Vis dėlto... nebijok, — Šadeika pra
stenėjo man, pamatęs, kad aš ir Paliūnas 
pašokome iš kėdžių. — Aš mirsiu... kaip 
teisininkas... Bet aš kenčiu, kaip degina
mas ant laužo.

Duryse pasirodė medicinos sesuo, ne
šanti švirkštą, lengvai apdengtą popierine 
ar marline skarele.

— Mano skausmas atkuto, — pasakė jai 
šadeika tęsliu, dusliu balsu.

Kada jis gavo injekciją, jo veide pama 
čiau tokią laimę, tarytum jam atsivertų 
koks naujas, man nežinomas pasaulis. Jo 
veide šį momentą buvo kūdikio laimė.

— Geriau? — paklausiau, pasilenkęs į 
jį-

— Po švirkšto ta kūno dalis apmiršta, 
nejuntu jos. O tai gerai...

— Ten skausmas?
— Tu negalėtum suprasti, kol nepaju

tai pats. To skausmo baimė yra tokia per
verianti, kad aš šaukiuosi švirkšto, vos tik 
pajuntu, kaip apmirusi dalis atsigauna ir 
ima virpėti pulsas. Tai, kolega, ne pyra
gai! Bijau, kad ta panelė šiąnakt neužmig
tų stipriau. To tik bijau nakčiai ateinant.

— Tur būt, mano veide jis matė sukreti 
mą dėl šio grįžusio skausmo. Jis paprašė 
gestu paimti jo ranką. Jis pasistengė silp
nai paspausti manąją.

krologų. Aš to nepasakiau jam, ir dabar 
tai mane slegia.

— Nereikia nervintis mirties akivaizdo
je, — pastebėjo Paliūnas. — Ne Šadeika 
pirmas, nei jis paskutinis. Pats gerai pasa
kei, kad visi su saule negyvensime.
Tačiau aš ėjau, netekęs savitvardos, ne

kreipdamas dėmesio į Paliūno šaltą realiz
mą, užsikabindamas už laiptų turėklų, at
siremdamas, it nusilpęs, j storas kolonas.

Staiga Paliūnas stvėrė mane už rankos.
— Ir Vitkus čia pat, — tarė jis.
Priešais mus laiptais aukštyn žengė ma

no pažįstamas teisininkas Vitkus. Aš nepa
žinau jo Lietuvoje, bet Vokietijoje mes su
sipažinome artimai. Gyvenome viename 
barake. Vienodai reiškėmės veikloje. Su 
emigracija mūsų ryšiai nutrūko visiškai.

Vitkus kratė mano ranką minkštais ir 
šiltais delnais.

— Pasaulis per mažas, mielas kolega, — 
sakė jis greitai: — tokiame mieste, ir po 
daugelio metų, o susitikome. Tur būt, iš Ša 
deikos. Aš pas jį.

— Šadeika ką tik po švirkšto, minga.
— Man. liepė laukti iki šiol laukiamaja

me. Na, ten laukti neblogai. Randi žurna
lų. Bet, matai, ne lankomomis valandomis 
negaliu patekti. Tie švirkštai tai antra 
coma.

Jis kartojo žodį ,coma‘ kelis kartus. Man 
atrodė, kad tas žodis jam patinka. Tame žo 
dyje buvo beviltiška Šadeikos prognozė. 
Coma tai buvo slenkstis į mirtį.

Aš stebėjausi, kad Vitkus mažai pasikei
tęs nuo Vokietijos laikų Man buvo nuosta
biai neįdomus tas žmogus. Nežinojau ko
dėl? Gal dėl to, kad po mirštančio Šadei
kos atlankymo nebuvo temų pašnekesiui, 
gal dėl to, kad Vitkus atrodė gyvenimo ne
palenktas, jaunyvas ir labai šnekus.

— Kada gi Didmiestyje? — paklausė jis 
mane. — Taip seniai matytas.

— Tik prieš porą dienų.

— Tu pamatysi... mirsiu, kaip teisinin
kas. Realybės vergas. Ne iliuzijų.

Ak, jis atrado mano žodį, mano terminą!
— Aš noriu, kad tu nemirtum, — išsi

veržė man skaudus žodis.
— Taip nebus.
— Aš norėčiau pasakyti tau taip daug, 

— pasakiau aš. — Aš turiu tiek daug šikš
nosparnių savo dvasioje.

— Atvykai pasikalbėti per vėlai, kole
ga. šikšnosparniai akli dieną, šviesk jiems 
į akis. Iliuzijos šviesoje nyksta, realybė 
stiprina.

— Aš ateisiu rytoj.
— Aš tavęs lauksiu.
Aš paglosčiau jo ranką atsisveikinda

mas. Narkozė pradėjo veikti. Šadeika atro 
dė mieguistas. Paliūnas pasuker į duris, aš 
paskui jį. Mudu išėjome atsargiais žings
niais, bijodami net sušnerėti batais į grin
dis.

Koridoriuje atpažinau tą jauną moterį, 
kuri įleido narkotiką Šadeikai. Aš sustab
džiau ją.

— Kaip ligonis? — paklausiau ją, paro
dydamas į ką tik užvertas duris.

— Visiškai gerai, — atsakė man mote
ris.

— Aš žinau tikrai, kad jis mirs: tai žiną 
visi, ir jis pats. Klausimas tik laiko: po die 
nos, savaitės ar daugiau.

— Aš manau, kad viskas bus gerai, — ji 
atkakliai nesutiko. — Daktaras liepė duoti 
vaistų, kada jam grįžta skausmai.

Moteris šypsojosi. Jos šypsny buvo profe 
sinės dresūros žymė. Su tokiu šypsniu lai
dotuvių namuose sutinka mirusį.

— Būkite jam gera, — paprašiau ją, bi
čiuliškai paliesdamas jos petį.

Mes palikome ją besišypsančią.
— Ak, aš ne viską pasakiau Šadeikai, — 

tariau Paliūnui. — Aš nepasakiau jam, 
kad jo atminimas ilgai gyvens kolegų tar
pe. Kad bus kalbų prie jo karsto. Bus ne

— Į Didmiestį ir tuoj prie mirties guo
lio. Šadeikos mirtis yra kopija Tolstojaus 
,Smert Ivana Iljiča'. Taip vadinu.aš tą liūd 
ną įvykį. a U (į »

Ir, patenkintas savo radiniu, Vitkus pla
čiai papasakojo man apie šadeikos pirmuo 
sius negalavimus, vis lygindamas Šadeikos 
ir Tolstojaus apysakos herojaus istoriją.

šadeikos mirtį aš suvokiau kitoje švie
soje, nesuliteratūrintoje.

— Man labai gaila šadeikos, — pasisa
kiau, kai jau ėjome šaligatviu.

— šiandieną tu, o aš rytoj, — atsiliepė 
Vitkus. — Metai, metai ir metai. Einame 
senyn. Man ir gimimas primena kartais 
mirtį. Sulaukiau vaikaičio. Vitkus trečios 
generacijos. Kada jaunieji ima užimti vie
tas, mums tenka galvoti apie pasitrauki
mą.

Jis kalbėjo apie tą ,pasitraukimą' pavir
šutiniškai, kaip kalbama apie mirtį, vadi
nant ją ,kojų pakratymu' ar panašiai.

Aš norėjau pasakyti, kad ir aš turiu vai 
kaitį. Tačiau jo vardas — Charles Windsor 
— sukaustė man lūpas. Aš tik paklausiau:

— Ar marčią gavai lietuvaitę?
— šimtaprocentinę, — Vitkus pasakė su 

pasididžiavimu.
Mes atsiskyrėme. Kaip ir Paliūnas, Vit

kus turėjo automobilį. Aš įsivaizdavau ji 
gatvės judėjime. Tuo skubotumu, veržlu
mu, apsukrumu, kuriuos buvau linkęs pri 
skirti tik svetimtaučiams, Vitkus ir Paliū
nas vėl pasirodė man keisti, nesavi. Jų gy
venimai man, sutrūnijusiam vienumoje 
per daugelį metų, atrodė žėrinti mozaika, 
galinti subyrėti į tūkstančius gabalėlių.

Aš pagalvojau piktai. Gal būt, aš pavy
dėjau jiems? Aš vis dar negalėjau supras
ti lietuvio drąsiai įsigyvenusio Didmiesty
je. Mirštantis Šadeika man atrodė pilnas 
gyvybės, o šie atrodė praradę gyvybės 
šviežiumą.
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KUBOS CUKRUS ir HAVANOS CIGARAI ATSKRIDO KOVAI
Mums čia, išsibarsčiusiems pasaulyje, 

tur būt, mažiau girdėtas yra Kubos cuk
rus, negu Havanos ciganai. Jei ir nebūtu
mėm rūkę jų, tai bent būsime girdėję, kad 
tokie yra ir kad jie kažkuo garsūs. O Hava 
na yra Kubos sostinė.

Reikia dar pridėti, kad Kubos cukrus da 
bar yra žinomas Lietuvoje. Ten jo atgabe
na rusai. Kai Kuba įtempė santykius su J. 
Amerikos Valstybėmis, tai cukrų iš ten 
pradėjo imti Kinija ir Rusija, greičiausia, 
už tiekiamuosius ginklus (ginklus tiekia, 
be abejo, Rusija su savo satelitais).

Kuba jau kuris laikas yra dažnai mini
ma laikraščiuose. Reikalai vis imdavo 
karštėti ar truputi atvėsdavo, bet šiuo me
tu ten nukreiptos pasaulio akys.

Kas gi ta Kuba yra?
Pati didžiausia Antilų sala, vadinama 

Kubos respublikos vardu. Tai respublikai 
priklauso dar ir aplinkinės mažesnės sale
lės. Visas Kubos žemės plotas nėra toks 
jau mažas —net 114.524 kv. kilometrai kai 
nuotos žemės.

Šiame pusiau tropinio klimato krašte gy 
vena apie 6 milijonai žmonių, daugiausia 
baltųjų (jų yra apie 70 proc., juodųjų 25 
proc., o likusieji metisai).

Šis kraštas, kai jj 1492 m. aptiko Kolum
bas, buvo gyvenamas indėnų, šiandien in
dėnai ten jau bevelk išnykę. Tai kraštas, 
kuriame auga palmės, net tapie 30 rūšių jų. 
Tai kraštas,, kuriame ištisus metus tempe
ratūra svyruoja tarp 22 ir 30 laipsn. C. Bet 
karštį švelnina čia šiaurės rytų vėjai pa
satai (o kartais rudens metu prasiaučia ir 
baisieji uraganai). Kraštas gauna nemaža 
ir kritulių.

Nors žmonės gyvena neturtingai, bet 
krašte yra nemaža turtų. Čia yra vario, 
mangano, geležies. Sakysim, geležies rūdos 
išteklių čia priskaičiuojama 3 su puse mi
lijardų tonų. Žemumose apie pusę visos 
dirbamosios žemės ploto sudaro cukrinių 
nendrių plantacijos, ir dėl to Kuba yra di
džiausia pasaulyje cukraus eksportuotoja 
ir antroji savo didumu nendrinio cukraus 
gamintoja. Per metus iš cukrinių nendrių 
ji pagamina apie 5 mil. tonų cukraus, ir tų 
nendrių plantacijos sudaro apie 800.000 
hektarų.

Kiek cukraus klausimas Kubai svarbus, 
galima spręsti iš to, jog jis sudaro net 80 
proc. to krašto eksporto. Tabako užaugina 
ma kasmet apie 40.000 tonų.

Turint galvoje, kad krašto klimatas yra 
šiltas, Kuboje dar auginama: kava, ryžiai, 
citrinos, apelsinai, tamarinai, abrikosai,

kokoso riešutai, kakava, pamidorai, kuku 
rūzai, cinamonas, ochra ir kt. Tarp tų da
lykų vien kavos pagaminama apie 31.000 t 
kasmet.

Kuba turi apie 4 milijonus galvijų, 1,2 
mil. kiaulių, 200.000 avių.

Kai Kolumbas aptiko Kubą, tai netru
kus ten pradėjo keltis ispanai. Dėl to ir da 
bar ten apie 60 proc. visų gyvetojų yra is
paniškos kilmės, valstybinė kalba yra is
panų, nors dėl senų ryšių su Amerika yra 
jau stipriai paplitusi ir anglų kalba.

Ši buvusi Ispanijos kolonija turi savo is
toriją. Sakysim, gubernatoriui Soto val
dant kraštą, buvo išnaikinti vietiniai gy
ventojai indėnai. Kūrėsi ten laisvės sąjū
džiai, kildavo neramumai. 1844 m. žiauriai 
buvo numalšintas negrų sukilimas. Buvo 
sukilimų prieš ispanų valdžią (Amerika 
bent porą kartų prašė Ispaniją, kad ši par
duotų Kubą). Tik 1898 m. sukilimas, kurį 
parėmė Amerika, leido Kubai nusikratyti 
ispanų valdžios. Bet iki 1902 m. ją valdė 
dar amerikiečių karinė valdžia. 1902 m. pa 
skelbta respublika, bet amerikiečiai pasi
liko sau teisę kariškai įsikišti ir ta teise 
naudojosi iki 1934 metų.

Suprantama, kad Amerika, turėdama tei 
tę kariškai įsikišti į Kubos reikalus, leido 
ten veikti savo kapitalams ir šį kraštą da
rė ūkiškai ypač priklausomą. Pavyzdžiui, 
iki Castro atėjimo į valdžią geležies kasyk 
los buvo amerikiečių rankose. 54 proc. vi
sų cukraus fabrikų buvo taip pat amerlkie 
čių rankose Tiek cukrus, tiek tabakas bū
davo daugiausia eksportuojamas į Ameri
ką.

Priklausomybė nuo svetimų kapitalų 
krašto ūkį smukdė. 1924 m. buvo išrinktas 
prezidentu Morales, kuris buvo pasižadė
jęs nugalėti ekonomines krizes. Bet jam ne 
pasisekė. Pagaliau jis pasidarė diktato
rium, kurį 1933 m. nuvertė karinis sukili
mas. Tada valdžią į savo rankas perėmė 
seržantas Batista. Jis įvedė kai kurias so
cialines reformas (senatvės draudimą, 44 
vai. darbo savaitę, visiems dirbantiesiems 
30 dienų atostogų). 1940 m. Batista pralai
mėjo ir pagal savo konstituciją suruoštus 
rinkimus, bet 1952 m. sukilimas vėl grąži
no jį į valdžią.

Kovą prieš Batistą 1957 m. pradėjo jau
nas teisių daktaras Castro ir laimėjo ją. 
Buvo tikėtasi, kad jis įves demokratinį re
žimą. Deja, Castro pradėjo tvarkytis pagal 
Maskvos pavyzdį, Amerikos žemyne pasi
darydamas lyg ir Sovietų satelitu.

Praeitais metais sovietiniame žurnale 
Oktiabr (Spalis) buvo išspausdintas rašy
tojo Aleksandro Andriejevo romanas Gra- 
či prileteli — Kovai atskrido, vienas la
biausiai tikroviškų kūrinių, paskelbtų Sov. 
Sąjungoje apie kolūkinį kaimą.

Lietuvoje dar kol kas nepasirodė pana
šaus kūrinio. Kadangi ta pati sistema ii; 
Lietuvoje tvarko ir slegia kolūkius, tad 
verta susipažinti su anuo rusiškuoju kū
limu. Antra, kuo tas romanas vertas, tai 
kad jame vaizduojamas 1959 metų kolūki
nis kaimas po chruščiovinių .reformų1.

Romanas prasideda tipiška kolchozi
niam romanui užuomazga: .šeimyniniu 
konfliktu“. Komunistas valdininkas atsiun 
čiamas dvejiems metams į kolūkinį kaimą 
atgaivinti nelaimingo kolūkio, pastatyti jį 
ant kojų. Jis atvažiuoja su šeima: žmona 
ir priešmokyklinio amžiaus sūnum. Kaimą 
pasiekia tik vakare. Pats tuojau patenka į 
partinį pasitarimą, kuris užsitęsia iki vėly 
vos nakties. Kai vidurnaktį naujasis kolū
kio pirmininkas pasiekia butą, tai ten pa
mato vaizdą, kuris suspaudžia jam širdį. 
Kadangi kolūkiniame kaime nėra dviejų 
kambarių gryčių, tai kolūkio pirmininko 
šeimai paskyrė vieno kambario ,butą“, ku
riame gyveno senutė šeimininkė. Pirminin 
kas pamatė savo sūnelį miegant ant laga
mino, greta veršelio, stovinčio dvokiančia
me srutų klane, o žmoną sėdinčią ant kito 
lagamino, pritrenktą ir susikrimtusią. 
Žmona vyrui griežtai pareiškė, kad ji to
kioj aplinkumoj neišlaikys ir todėl kolūky 
nepasiliksianti nė vienos dienos.

Kitą dieną žmona su sūnum išvyksta at
gal į Maskvą, o vyrą palieka vieną jvykdy 
ti kolūky perversmo“.

Ką pamatė ir Išgirdo ir ko ėmėsi daryti 
naujasis pirmininkas kolūkiniam kaime 
nuo galo žiemos ir sekančio rudens, tam ir 
paskirtas Andriejevo romanas, arba, tiks
liau sakant, apybraiža.
.Duoki“

Kolūkiai yra didžiojo valstybinio dvaro 
filialai. Šeimininkai — partijos CK ir so
vietinė vyriausybė — plėšia šio dvaro vi
sus filialus, nesiskaitydami ne tik su savo 
valstybinių baudžiauninkų interesais, net 
nepaisydami kolūkių interesų. Eilėje išmė
tytų pastabų autorius apie tai gan aiškiai 
pasako.

Svarbiausius tos politikos principus, ku- 
lie partijos CK nubrėžiami kolūkiniam 
kaimui, buvęs kolūkio pirmininkas taip 
apibrėžė:

Kol kas su kolūkiu elgiamasi pagal prin 
cipą: .duok!“ Duonos, mėsos, pieno, sviesto, 
vilnų —duok. Neturtinguose kolūkiuose vi 
sas grūdų derlius eina išmokėti priversti
niams valstybiniams pristatymams ir mo
kesčiams natūra už MTS mašinas. Aprašo
masis kolūkis neturtingas, todėl jis nusi
pirkti iš MTS mašinų iki šiol nepajėgė.

Priverstiniai pristatymai, mokestis natū 
ra — tai ir visa duona. Už jų darbą (maši
nų) tiek nuplaukia duonos — upės! O pi
nigų nėra, pasakoja buvusis pirmininkas 
naujajam.

Dėl to kolūky nėra nei duonos, nes ją at 
ėmė valstybė, nei pinigų, nes mokestis už 
duoną, kuri atiduota kaip priverstinis pri
statymas, yra menkas.

Bet kartais sovietinės paruošos įstaigos 
paima iš kolūkio visiškai visą grūdų der
lių, net ir pavasarinės sėjos sėklinį fondą.

Sąžinė tarytum taukais apauga

Kolūkio pirmininkas pats taip apibūdi
na save ir savo padėjėją:

— Rytą keliamės su rūpesčiu dėl savęs 
ir gulame su tuo pačiu rūpesčiu... Ir tu, 
Kuzma (pirmininko pavaduotojas), galvo
ji pirmiausia apie save. Visi mes taip gal
vojame, štai kur nelaimė.

Kolūkiečiai taip kalba apie savo virši
ninkus:

— Kieno interesus jie apgina? Galvoja
te, kad partinius, žmonių? Klystate! Savo. 
Tik savo. — Senas kolūkietis prideda: — 
Taip, sąžiningą žmogų nustūmė į užpakalį.

Šie viršininkai, pirmiausia ir svar
biausia, verčiasi vagiliavimu ir naudojimu 
kolūkinių priemonių savo naudai. Kolūkie 
čiai tai vaizdžiai nupasakoja:

— Per 28 metus mūsų kolūky pasikeitė 
28 pirmininkai! Apsivogs kuris nors — jį 
tuojau paslėpti toliau, kad užkratas neišės 
tų gyvo kūno, — jį pas mus. Kadrus tau
po!.. Kiekvienas jų, jeigu jis ne kvailys — 
o jie sau nebuvo kvailiai! — taikstėsi pa
siglemžti vis daugiau: statėsi penkiasieni- 
nes gryčias, .Pobieda“ į Maskvą skrisda
vo, kaip mūsų Kotelnikovas (pirminin
kas).

Apie šį kolūkio pirmininką romane pa
sakyta:

—Ilgainiui jo sąžinė tarytum taukais ap 
augo. Jis pasistatė penkiasienini namą, 
ant aukštų akmeninių pamatų, dengtą ge
ležim... geriausią visam rajone.

— ...Vasarą prieš rugiapiūtę Kostelniko 
vas sėdo į .Pobiedą“ ir nudūmė į Maskvą,

iš paskos riedėjo bildėdamas sunkvežimis 
su .prekėmis“. Kotelnikovas atsivežė iš 
Maskvos puikius vengriškos gamybos bal
dus.

Kolūkiniai viršininkai, pradedant ma
žaisiais, girtuokliauja arba kolūkinių ištek 
lių sąskaiton, arba kolūkinių kyšių sąskai
tom Moteris - agronomė apie tai pasakoja:

— Čia dauguma geria Iš pradžių geria, 
po to su susižavėjimu prisimena, kaip gėrė 
ir kiek išgėrė, po to vėl geria ir pešasi ir 
vėl prisimena...

Retkarčiais juos vis dėlto sąžinė jaudi
na, kai prisimena savo reikalus. Taip kolū 
kinis pirmininkas atgailauja:

— Kitąsyk matai: nepritekliuose daužosi 
šeima, reiktų padėt. Ne, atsisuki, praeini 
pro šalį — nieko, palauks... Na, ir nueisi, 
išgersi... Namie pas mane geriau, kaip štai 
šioje išrūkytoje skylėje (kolūkinėje rašti
nėje).

Kniaukdamas ir girtuokliaudamas kolū
kio pirmininkas įsirengė sau kolūky hare
mą. Kolūkiečių posakiais, jis .valkiodavos 
pabobiais, kaip kaimo bulius“. Globodavo 
savo meilužes: atleisdavo nuo darbo, apdo
vanodavo saldainiais, iš kolūkio lėšų staty
davo joms gryčias.

Būdamas kolūky patvaldingo kunigaikš
čio padėty, pirmininkas buvo apsvaigintas 
galios jausmo. Romane pasakojama:

— Kolesnikovas išmėgino nė su kuo ne
palyginamą galios jausmą: su juo visur 
skaitėsi kolūky, jo žodis — įstatymas, mo
terys patraukdavo jo dėmesį.

Jokiomis teigiamomis dalykinėmis kvali 
fikacijomis šis kolūkio pirmininkas nepasi 
žymėjo. Jis pakeitė septynis kolūkius ir 
niekur jokių teigiamų pasekmių nepaliko. 

Dėl jo ir kitų į jį panašių kolūkio virši
ninkų dalykinių ypatybių kolūkiečiai iron! 
zuoja:

— Neatskirs jaučio nuo karvės!..
Kolūkiečiai, ypač frontininkai, neapken

čia šio kolūkinio viršininko. Nuodingi prie 
kaištal pliekė Kostelnikovą, kaip antau
siai: — Apsikasei, nupenėjai snukį, kai ki
ti kovojo; išpūstėjai viską, ką kiti prigy
veno savo kuprom.

Šį ir kitus kolūkinius pirmininkus kolū
kiečiai vadindavo ,plepiais pažadų davė
jais“, .žmonėmis nešvaria sąžine*.

Nežiūrint neigiamos kolūkiečių pažiūros 
į tokius viršininkus, rajono vadovybė glo
bojo kaip tik juos.

Kostelnikovas, nors ir netinkamas pirmi

Sftaitytaju laiškai
UŽKLIUVO VARČIOS, IR VĖL IŠ 

PRADŽIOS...
Negaliu tylėti, paskaitęs J. Vaivados kai 

binius samprotavimus E.L. 10 nr. (kovo
10 d.).

Bešluodami barbarizmus iš lietuviškų re 
Ilginių tekstų, kompetentingi jų peržiūri
nėtoj ai jau prieš apie 40 metų (ar dar se
niau?) nusprendė, kad lietuviškai geriau
dera sakyti ,kaip danguje, taip ir žemėje“, stalo 
o ne .kaip ant dangaus, taip ir ant žemės*.

resnis“. Bet kitur skirtumas ryškiai junta
mas ir net akivaizdžiai pavaizduojamas 
bei pagrindžiamas tikrais vartosenos pa
vyzdžiais.

Sakysim, nebūtų nuodėmės pasakyti 
.Mirga žvaigždės ant dangaus“, bet .Mirga 
žvaigždės danguje“ lietuviškiau. Sriuba pa 
duodama tik lėkštėje, o kepsnį kartais ir 
ant lėkštės deda, nors geriau ir jį dėti ant 

lėkštėje (nors ir plokščioje!)...
Džiaugsmą ar liūdesį gal kartais pamato-

Dabar, kai jau maždaug trečia karta mo
kosi sakyti .kaip danguje, taip ir žemėje“, 
J. Vaivada pradeda pasaką iš naujo. Tik 
dabar teišgirdęs, kad esą siūloma išmesti 
,ant“ Iš .Tėve mūsų*...

Tiesa, jis vieną ,ant“ tegina, būtent, ,ant 
žemės“, o su ,danguje“ atrodo beesąs jau ap 
sipratęs. O juk prieš perredagavimą kalba 
masis posakis tikrai buvo vartojamas

Kalne — tik vietos pažymėjimas, o ant kai 
no —jau yra ir pabrėžimas, kad .gyvenam 
aukštai“, po mūsų kojomis kalnas! Paly
ginkim ,Ant kalno karklai siūbavo, pakal
nėj vanduo liūliavo“ ir .kalne linus roviau“. 
Pirmu atveju pabrėžiamas ir padėties 
(aukštumo) kontrastas tarp karklų ir van 
dens, o antruoju atveju jau jokio sulygini
mo su niekuo nėra, tik pasakoma, kur li
nus rovė. Bet jokiu būdu tai nereiškia, 
kad .kalne“ — kokioj nors kalne iškastoj 
duobėj. Ne, gali būti ir pačioj viršukalnėj!

,Tėve mūsų“ maldoje kalbama apie Die
vo valią irgi turint galvoj ne ant ko ta va
lia turėtų būti lyg ir pastatyta ar padėta, 
bet kur prašoma jos įvykimo. Būtent, sa-

ir reiškė tą patį, ką ,virgo“, tik, greičiausia, 
neturėjo to luominio atspalvio, kaip ,pan- 
na“ ar ,Jungfrau“, ir ilgainiui įgijo tik nete
kėjusios moters darbininkės, tarnaitės, o 
tam tikrose aplinkybėse ir nedorovingos 
jaunesnio amžiaus moters reikšmę. Mer
gaitė ir mergelė, kaip ir mergina, nebūti
nai siejasi su visomis anomis .mergos“ 
reikšmėmis, bet lygiai nebūtinai siejasi ir 
su vadinamuoju skaistybės požymiu. Posa
kis .merga su vaiku“ rodo, kad .merga“, jei 
ir būtų turėjusi ,Jungfrau“ reikšmę, tai ta 
rėikšmė bus buvusi gana seniai pamiršta, 
o liko tik teisiškai nesusituokusios moters 
reikšmė. Kodėl lietuviai nerado reikalo su 
kurti specialios sąvokos merginų skaisty-

,kaip ant dangaus, taip ir ant žemėsi*. Visiš 
kai, kaip lenkų ,jak na niebie, tak i na zie-

me ,ant veido“, bet lietuviškiau yra matyti 
jį veide. Mums net ir spuogas išdygsta 
greičiau veide, negu ,ant veido“... Lietuvių 
tauta nuo amžių gyvena savo žemėje, ne 
,ant savo žemės“. Ir ūkininkas pyksta ant 
kaimyno (kalbos .logikoje“ tai nereiškia, 
kad jis pyksta raitas ant jo užsisėdęs!), 
kam tas savo galvijus gano jo pievoj, ga
nykloj, ar tiesiog žemėj, — ne ,ant pievos“,
,ant ganyklos“, ant žemės.

Ta kartais keistokai atrodanti

koma, tebūnie ji (įvykdyta) visur, dangu
je, visoje visatoje, taigi ir saulėje, ir Mar
se, ir mėnulyje, ir žemėje, ir kiekvienoje 
tos žemės vietelėje...

Jeigu lenkai skirtumo tarp kur ir 
ant ko nejunta ar savo kalboje neturi 
priemonių tokiems .ploniems“ skirtumams 
atžymėti, tai jų reikalas. Lietuviai, atrodo, 
iš senų senovės moka tą skirtumą atžymė-

bei žymėti, būtų gana įdomus klausimas, 
tik vargu ar jau bebus galima atrasti duo
menų, kurie padėtų tą klausimą išaiškinti.

V.R. iš New Yorko

JAU PATS LAIKAS PAINFORMUOTI
Prieš kelis metus Anglijoje, Lietuvių Są

jungos Ramovė Sostinėje — Manchestery, 
buvo suruoštas Kariuomenės šventės minė

mie*.
J. Vaivada sako, dangų vaizduojamės ki 

tokį negu žemę, tai apie dangų Ir kalbėti 
galima (ar gal net reikia) kitaip, tai yra, 
galima sakyti .danguje“ (kaip bažnyčio
je!), bet negerai .žemėje“, kadangi tik mi
rę tenai atsidursime. įdomu, kodėl lenkai 
ligi šiol dangų vis dar .tebesivaizduoja“ 
taip pat, kaip ir žemę, tai yra, maldoje mi 
ni juos vienodai, su na“, tai yra, su ,ant‘...

.Paslaptis“ čia yra tokia, kad šiame klau 
sime esminė reikšmė glūdi ne dangaus ir 
žemės .įsivaizdavime“, o gyvos, svetimų 
įtakų ko mažiausiai tepaveiktos mūsų kal
bos pavyzdžiuose.

Įtarimas, kad išmetus prielinksnį ,ant“ 
iš .Tėve mūsų*, gal tuo jis ir iš visos mūsų 
kalbos stumiamas, visiškai nepagrįstas, ir 
pastangos tą prielinksnį ginti nuo .panai
kinimo“ yra tik nereikalingas kalbos daly
kuose mažiau tesušigaudančių skaitytojų 
painiojimas. Tai lyg ugniagesių šaukimas, 
kai niekas nedega.

J. Vaivados surašyta eilė lietuviškų po
sakių, kurie būtų tiesiog neįmanomi be 
.ant“, yra ištraukos iš visai ,kitų operų“, ir 
jie nieko nepadeda aiškintis, kiada lietuviš 
kai geriau sakyti ,ant žemės“ ir kada .že
mėje*. Dar mažiau reiškia šiam klausimui

.logika“, geriau įsiklausius, pasirodo be
esanti neišpasakytai kruopščiai nuosekli. 
Štai, ir tas skirtumas tarp ,ant žemės“ ir 
.žemėje“ toli gražu nėra atsitiktinis, ir bū
tų visai nesaugu teigti, kad nėra jokio 
praktinio prasmės skirtumo tarp tų dviejų 
posakių. ,Ant“ tokiais atvejais dažniausia 
reiškia dviejų daiktų padėties santykį vie 
no su kitu erdvėje, rodantį, kad vienas iš 
jų yra į kitą kaip nors atsirėmęs, arba 
yra bent (reliatyviai) viršum kito. Pvz., 
peilis guli ant stalo, kepurė kabo ant vi
nies: svambalas kybo ant siūlo, skiedra plū 
duriuoja ant vandens, kirvis laikosi ant ko 
to, gyvybė laikosi ant plauko, lėktuvas 
skrenda ant vandenyno, debesys pakibo 
ant mūsų galvų...

Bet kai dviejų daiktų vieno su kitu san
tykis ne taip svarbu, o norima nurodyti 
tik vieno daikto ar dalyko buvimo vietą 
erdvėje, tai yra, norima tik pasakyti, kur 
kas nors yra (buvo ar bus), tada mūsų kai 
ba yra linkusi išreikšti tą vietininku, o ne 
kilmininku ar galininku su prielinksniais 
,ant, po, už, priešais, šalia“ ar kitais. Pavyz 
džiui: tas peilis kelinta diena žemėj (arba 
asloj) voliojasi (ne ant žemės ar aslos), po 
kylis buvo šaunus: šešios dešimtys svečių 
stale sėdėjo (vietoj už ar prie stalo); prieš

ti, kodėl tad turėtumėm nesinaudoti tomis j imas, kurį pravedė Anglijos rajono pirmi- 
kalbos savaimingos kultūros priemonėmis? Varto- ninkas V. Kupstys. Baigiant oficialiąją da-

kime ,ant“ kur reikia, bet nebūtinai seki
me lenkus ir kitus, kur mums to nereikia.

Samprotavimuose apie .mergelę“ ir .pa
nelę“ bei .Jungfrau ir Fraeulein“ irgi ne
maža nesusipratimų. .Mergelė“ prie Mari
jos vardo, berods, atsirado bene tik nau
jausiose lietuviškose maldaknygėse. Vis 
buvo lenkiška panelė arba tiesiai pana.

.Panelė“ yra mažybinė moteriškos gimi
nės forma iš .Pono“. O pono lietuviškiau
sias atitikmuo visgi bene bus .viešpats“ 
(nors dėl to žodžio kilmės irgi yra įvairių 
nuomonių). Tai panelė gal lietuviškiau bū
tų viešpatėlė ar viešpataitė... Dievas 
mums jau gana seniai Viešpats, nebe Po
nas. Kiekvienu atveju, panelė regimai 
aukštesnio luomo asmenims taikytas .titu
las“, tik pastaraisiais laikais .sudemokra- 
tėjęs“ ir taikomas visoms netekėjusioms 
moterims, bent jau dar, neryškiai senoms. 
O mergelė — lietuviškas, kaimietiškas pa
vadinimas: sušvelninta, mažybinė .mergos“ 
forma. Jokio čia palyginimo negali būti su 
vokiečių Jungfrau, kuri atitinka lotynišką 
,virgo“ ir implikuoja vadinamąją nekalty
bę. Lietuviškoji mergelė atitinka vokišką 
Maedchen, o vokiškajai Fraeulein arti
miausia bus lenkiškos kilmės panelė ar

lį, V. Kupstys perskaitė LS Ramovė Cent
ro Valdybos raštą su gen. Plechavičiaus pa 
rašų, kuriame buvo prašoma piniginių au
kų statomajam Amerikoje miniatiūriškam 
.Karo Muziejui“. Kaip visuomet, taip ir ta
da lietuvio dosni ranka istorinio paminklo 
sumanymui pritarė ir gausiomis aukomis 
jį' parėmė. Aukojusių tarpe matėsi net ir 
tokių, kurie į aukų lapą įrašė po visą ža
liąjį svarą. Deja, jau praslinko keli metai, 
bet apie suaukotus pinigus ir .Karo Muzie
jų“ Europos Lietuvy nieko nesigirdėjo.

Kadangi ir aš esu aukojęs vienos dienos 
uždarbį, jaučiu teisę ir pareigą paklausti, 
kas tuo reikalu yra padaryta. Bet jei nie
ko nedaroma, tai tada kas visuomenines 
aukas piktnaudoja?

J. Ramonis

Aklieji nemato, kaip spekuliantai juos 
apstato

(E) Už Aklųjų draugijos Vilniuje gamy
binio kombinato darbininkų nugaros varo
ma stambi spekuliacija — pasiskundė nu
kentėjusio kolektyvo darbininkų grupė. 
Nuo direktorių iki techninių vadovų, me
chanikų ir kitų pareigūnų visa eilė asme-

pavyzdžiai iš lenkų, vokiečių ar prancūzų 
kalbų.

Kiekviena kalba turi savotiškos .logi
kos“, gana dažnai nesutinkančios su mąsty
mo taisykles dėstančiąja logika. Kai kurie 
posakiai gali būt vartojami ir pasirinkti
nai, ir kartais labai nelengva apčiuopti, ar 
katras iš jų kalbos grynumo požiūriu ,ge-

valandą lėktuvas buvo dar vandenyne, bet 
dabar jau tikrai sausumoj (ne ant vande
nyno ir ne ant sausumos), žvejys apsigyve 
no saloje (ne ant salos); jie gyvena pakal
nėj, o mes kalne...

Gali būti sakoma .gyvename ant kalno“, 
ir tai jau bus (žiūrėkite, koks subtilus, 
.plonas*!) kitas atspalvis, negu .kalne*.

viešpatėlė, viešpataitė, jauna viešpatė, ka
dangi Frau originalioji prasmė yra Herrin, 
tai yra, ponia, viešpatė.

Beje, vienoje senoje tikėjimo išpažinimo 
versijoje teko matyti vietoj dabartinio ,gi 
mė iš Marijos Mergelės“, ar .Marijos Pa
nos“, pasakyta tiesiog .gimė iš Marijos Mer 
gos< Galimas dalykas, kad seniau .merga“

nų ilgą laiką pelnėsi aklųjų darbo sąskai
ton. Spekuliantų pavardės: Rutkauskas, 
Šostakas, Grigorjevas, Valuta, šolonkinas, 
Fraimanas, čebrovas ir kiti. Dalis jų buvo 
laikomi etatuose, bet nedirbo įmonėje, o 
privačiai Ir pristatinėdavo stambias sąskai 
tas. Kombinatas pasidaręs didelei grupei 
asmenų stambaus pasipelnymo šaltiniu.

.minkąs, prieš rajono vadovybę nusipelno 
tuo, kad kolūkiniam laže žiauriai išnaudo
ja žmones ir tvarkingai atiduoda valstybi
nes paruošas. Romane skaitome:

— Žmones priverčia dirbti nuo aušros 
iki aušros. Jis atiduodavo grūdus ne tik už 
savo kolūkį, bet ir už kaimyninį, išvežda
vo po šluotele... Apie tokius kolūkinius 
valdovus, plėšikus, latrus ir išnaudotojus, 
kolūkiečiai sako. — Žemėj žalčių daug...

Kolūkinis lažas, kaip liudija romanas 
Kovai atskrido“ ir instrukcijos atliekamos 
vasarą nuo aušros iki aušros, t.y. darbas 
tęsiasi iki 18 valandų per parą.

Romane apie tai kalbama pakartotinai: 
kolūkio primininkas .priversdavo žmones 
dirbti nuo aušros iki aušros*.

Kai dėl atlyginimo už darbadienius mi
nėtam kolūky, tai romane paminėta: kilo
gramas duonos už darbadienį — tai gera
darystė! — sušunka gyvulių farmos vedė
jas. Gal būt, tame kolūky mokama už dar
badienį vidutiniškai apie 0.5 kg grūdų.

Atmetus žiemos darganotas dienas, kolū 
kiečiai gali išdirbti vidutiniškai apie 200 
darbadienių per metus. O kai kiekvienas 
dirbantysis turi išmaitinti bent vieną ne
darbingą šeimos narį, tai galima apskai
čiuoti, kad tame kolūky kiekvienam šei
mos nariui tenka apie 125 g grūdų į parą.

Kolūky dirba kolūkiečiai beveik už dy
ką. Todėl vienas kolūkietis, pasiruošęs bėg 
ti iš kolūkio, sako: — Ką aš čia galiu pra
rast?..

Iš tikrųjų kolūkiečiu! nėra ko prarast, 
.išskyrus savo retežių“, jeigu pasinaudoti 
.Komunistinio manifesto“ išsireiškimu.

Bulvės, vatinis, šiaudai
Kai .darbadienis tuščias“, kolūkiečiai pri 

versti maitintis labai skurdžiai: bulvėmis 
ir rūgščiais kopūstais. Barščiai su mėsa gy 
vi tik senų laikų prisiminimuose — iš 
priešrevoliucinių ar NEPo laikų.

įsigyti pakenčiamų rūbų ir avalynės ko
lūkiečiai negali. Todėl gyvulių farmos ve
dėjas jau daug metų nešioja karinį užlo
pytą megztinį ir vatinį. Jo senelis valkščio 
ja su kaliošais, užmautais ant kojinių. Mer 
gaitės kolūkietės nešioja guminius batus ir 
vatinius. Kolūkietis, farmos vedėjas ir jo 
sūnėnas miega ant grindų, ant šiaudų. Ry
tą senutė - šeimininkė pašalina šiaudus, 
kūrendama jais pečių. Dėl to kolūkiečiai, 
Andriejevo liudijimu, rengiasi blogai, skur 
džiai maitinasi, dirba sunkiai; kenčia dėl 
neprivalgymo, šalčio ir išsekimo. Todėl ir 
sveikatos silpnos. Kolūkietis sako nauja
jam pirmininkui: — Ar jūs matote mano 
seserį Katią? Ar jūs patikėsite, kad jai 26 
metai? Visus keturiasdešimt duosite.

(Pabaiga kitame nr.)
J. Gutauskas
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Europos Lietuviu Kronika bė ir toliau stengtųsi Klubą gerinti, jog jis 
taptų visų Londono lietuvių susirinkimo 
vieta

MIRĖ E.J. HARRISSON
Balandžio 23 d. rytą Londone, 

po kiek ilgesnės ligos, eidamas 88 
metus, mirė Ernest John Harrison, 
didelis Lietuvos bičiulis ir kovoto
jas už jos laisvę ir teises, DBLS 
garbės narys.

Pirmą kartą su Lietuva jis susi
pažino 1919 metais, kai su Britų 
misija Pabaltijo kraštams buvo at
vykęs į Vilnių. Paskui buvo Vilniu
je ir Kaune Britų vicekonsulu.

1921-40 metais buvo „Eltos“ ko
respondentas prie Lietuvos Pa
siuntinybės Londone. '

1922 m. buvo išleista jo parašyta 
knyga apie Lietuvą „Lithuania 
Past and Present“, 1928 m. kita 
knyga — „Lithuania“. Po antrojo 
pasaulinio karo jo vardu išėjo kny
ga „Lithuania's Fight for Free
dom" iš pradžių Londone, o vėliau 
nauja laida Amerikoje. Be to, Bri
tų spaudai yra parašęs šimtus 
straipsnių ir atvirų laiškų, ginda
mas Lietuvos teises ir jos laisvės 
bylą.

grįždamos dar pargabeno ir nemažą kiekį 
propagandinės literatūros.

Moterų talkininkavimą vyrams kovų 
veiksmuose pamatysime rašytojo St. Lau
ciaus sukurtoje trijų veiksmų dramoje 
LAISVĖS KELIAIS. Veikalą stato Londo
no Vaidila kartu su LAS Londono skyriu
mi Parapijos salėje, 345A, Victoria Park 
Road, London, E.9. Vaidinama šį šeštadie
nį, t.y. balandžio 29 dieną.

Pradžia 7 vai. vakaro.

LAIKAS UŽSIRAŠYTI
Norintieji vykti per Sekmines Lietuvių 

Sodybon ekskursiniu autobusu nuo Lietu
vių Namų, 1, Ladbroke Gardens, W.ll, 
prašomi paskubėti užsirašyti Lietuvių Na
mų raštinėje — tel. PARk 2470,

Tiksli išvykimo valanda bus paskelbta 
vėliau

JONAS M. LICDŽIUS Į SINGAFORĄ
Anglų kariuomenės atsargos majoras, 

uolus londoniškis lietuvis Jonas Mykolas 
Liūdžius, vietos liet, veikėjos Onos Liū- 
džiuvienės sūnus, kuris dirba anglų Užsie
nio Reikalų Ministerijos žinioje, paskirtas 
į Aziją, Singaporą. Paskutiniu metu jis 
darbavosi Ministerijos centre. I naują vie
tą su moksleive dukrele Birute išskrido ba 
landžio 21 d. Jam Azija jau yra pažįstama, 
nes 1953-57 m. diplomatinėje tarnyboje bu 
vo Korėjoje, Japonijoje ir Hongkonge.

Londono lietuvių tautinėje ir bažnytinė
je veikloje J. M. Liūdžius ypač reiškėsi 
nuo 1933 m. Leido ir redagavo Apžvalgą, 
ruošė ir vadovavo ekskursijoms į Lietuvą. 
1944-46 m. buvo štabo karininkas, po to 
iki 1953 m. veikė britų žinioje Vokietijoje. 
Visur su tautiečiais palaiko artimus ry
šius.

o vyrai limonado, nes taip darydavo fr.Lie- Namų griaučiai kaime UŽ dviejų 
tuvoje, kai važiuodavo į atlaidus. metų uždarbį Zi

Kviečiame visus skubiai registruotis pas
Skyriaus Valdybos narius, o iš jų gausite 
smulkesnių informacijų. Kelionės kaina 
tik 30 šil. vienam asmeniui.

Skyriaus Valdyba

ITALIJA

KRISTAUS GYVENIMAS

CHORO IŠKYLA į LIETUVIŲ SODYBĄ
Londono Lietuvių Choras, vadovauja

mas dirigento V. Mamaičio, gegužės 6 d., 
šeštadienį, ruošia metinę iškylą į Lietuvių 
Sodybą.

Sekmadienį, gegužės 7 d., Sodyboje bus 
pamaldos, o popiet Choras ruošia koncer
tėlį — padainuos Sodyboje gyvenantiems 
seneliams ir dirbantiesiems.

MARUOS GARBEI
Lietuvių bažnyčioje per visą sekantį mė 

nesį gegužinės pamaldos su pamokslu dar
bo dienomis bus 8 vai. vakare, o šeštadie
niais ir šventadieniais 7 vai. vakare.

JAUNIMO REKOLEKCIJOS 
SALEZIEČIŲ IŠTAIGOJ

Gražus įstaigos paprotys rekolekcijomis 
pasiruošti bendrai auklėtojų ir auklėtinių 
velykinei Komunijai buvo sėkmingai įgy
vendintas ir šiemet.

Didelė naujųjų mokinių dalis, tiesa, iš 
pradžios nei neįsivaizdavo, kas tai galėtų 
būti tos rekolekcijos; bet kai išgirdo pasa
kojant tiek gražių dalykų ir pasijuto dva
sią keliančios aplinkos apsupti, bematant 
pasidavė malonės srovei ir rekolekcijas at
liko pavyzdingai, pripildydami savo širdį ir 
namus skaidria nuotaika. O kai Velykų 
naktį nuskambėjo džiugus Aleliuja ir nuo 
paveikslų nukrito liūdesio šydai, dvasinis 
jaunimo entuziazmas nušvito kaip daug 
žadantis pavasario rytas.

Rekolekcijas pravedė Castelgandolfo Er- 
colano Kolegijos kapelionas, kun.dr.
Riaubūnas, T.P.

j.

Vilniaus miško ir statybinių medžiagų 
prekybos bazė skelbiasi parduodanti ,Stan 
d artintus namus', dviejų, trijų arba ketų, 
rių gyvenamų kambarių su virtuve ir ve
randa. Namų kaina nuo 1050 iki 1495 rub
lių (naujųjų). Vadinas, didžiausiojo na
mo, kurio naudingasis plotas esąs 75 kv. 
metrai, kaina yra vidutiniškai uždirbančio 
kvalifikuoto darbininko dviejų metų už
darbis ( jei imsim tokj, kuris uždirba 60 
naujųjų rublių per mėnesį). Tai būtų ne
blogai, jei už tą kainą tikrai būtų gauna
mas namas. Bet tai yra tik namo griaučių 
kaina. Skelbimo viduryje .pusbalsiu' nuro
doma, kad ,už visą komplektą sudarančias 
medžiagas reikia mokėti papildomai*. Apie 
tą papildomą kainą skelbime kalbos nėra. 
Šiaip jau žinoma, kad jei iš viso tokia me
džiaga pavyksta gauti, tai ji kainuoja kele 
rlopai daugiau, negu .namas*. Be to, par
duodamieji .namai* neturi nei vandentie
kio nei kanalizacijos įrengimų, neįeina į 
planą nei elektros laidai.

Toks darbininkas, koks dabar Lietuvoje 
gauna 60 rublių per mėnesį, Amerikoje už
dirba 80-90 dolerių per savaitę. Jo dviejų 
metų uždarbis leistų jam įsigyti beveik 
miestiškai įrengtą kaimiško tipo namą su 
sklypu, ne vien tik namo griaučius. (LNA)

BRADFORDAS

Šį didįjį veikalą Nidos spaustuvė 
jau turėtų pradėti spausdinti birže 
lio mėn. Dabar pats laikas nustaty
ti tiražą, tad kreipiuosi į visus, 
kviesdamas pasiskubinti užsisakyti 
jį ir tuo prisidėti prie šio tikrai di
delio darbo įgyvendinimo. Prenu
merata 2 sv., kas pasiųs daugiau, 
bus Garbės Leidėjas, o visų pavar
dės ir prisiųstoji suma bus atspaus
dinta šioje istorinėje knygoje. Pra
šau visų pagalbos, kad ši labai ver
tinga knyga galėtų išvysti pasaulio 
šviesą. Ji jau išversta ir išleista vi
somis didžiosiomis Europos kalbo
mis, o taip pat net ir japoniškai ir 
kiniškai.

Siųsti: Lithuanian Church, 21, 
The Oval, Hackney Road, London, 
E.2.

EKSKURSUA Į SODYBĄ
Londono Lietuvių Moterų šv. Onos D- 

ja Sekminių pirmąją dieną rengia ekskur
siją į Lietuvių Sodybą.

Išvažiuojama 8.30 vai, rytą. Kainuoja 
12.6 šil

Norintieji važiuoti prašomi tuojau pat 
registruotis pas valdybos nares ir Lietu
vių bažnyčios klebonijoje.

LIETUVIŲ VAKARUŠKOS BRADFORDE
Balandžio 29 d., 6 vai., Bradfordo Lietu 

vių Klubo patalpose rengiamos bendros 
lietuvių vakaruškos.

Programoje atgyjančio Atžalyno pasi
rodymas, lietuviškų plokštelių muzika ir 
šokiai.

Kviečiame atsilankyti visus, ypač laukia 
me vietos ir apylinkės lietuvių priaugan
čio jaunimo.

Klubo Valdyba

Kun. P. Dauknys

CENTRO ŽINIOS
Lietuvių Namų Bendrovės Valdyba ba

landžio 19 d. nutarė turimos 10.000 sv. pa
skolos atmokė j imo formalumus baigti ge
gužės 15 d. Kaip jau E.L. buvo pranešta, 
šiai paskolai atmokėti yra užtraukiama 
nauja 5.500 sv. paskola, kuri yra sujungia
ma su turimąja 3.300 Sodybos paskola, ir 
visa 8.800 suma yra garantuojama L. Na
mų nuosavybe. Bus mokama 6 proc. palū
kanų. Dokumentai šiai paskolai buvo pasi
rašyti Bendrovės Valdybos posėdžio metu. 
Tokiu būdu Sodyba paliekama be skolų.

Yra gauta pakankamai paskolų pasižadė 
jimų iš mūsų tautiečių trūkstamajai 4.500 
sumai. Visiems pasižadėjusiems Bendrovei 
paskolas suteikti buvo išsiuntinėti laiškai, 
kuriuose paaiškinta, kada reikėtų pinigus 
atsiųsti. Šia proga dar kartą primenama,

MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS 
BRADFORDE

Gegužės 13 d., šeštadienį, 5 vai., Lietu
vių Klubo patalpose lietuvių mokykla ir 
skautai rengia motinos dienos minėjimą.

Programoje teol. kandidato A. Putcės 
paskaita ir jaunimo meninės programos 
dalis.

Kviečiame visus atsilankyti.
Mokyklos Vadovybė

LIETUVIS PRIMICIANTAS 
KASTELNUOVE

Kun. J- Audrys Bačkis, įšventintas Ro
moj kovo 18 d., vykdamas su Tėveliais į 
Paryžių, teikėsi užsukti ir į Kastelnuovą, 
kurį pažįsta nuo seniau — kai, dar prieš 
vykdamas į šv. Kazimiero Kolegiją Romo
je, praleido vienerias vasaros atostogas su 
lietuviukais Alpių kalnuose.

Verbų sekmadienį Primiciantas įstaigos 
koplyčioj laikė mokinių pamaldas ir sutei
kė palaiminimą, o jaunimas suruošė jam ir 
jo gerb. Tėveliams — min. Dr. St. Bačkiui 
ir Poniai — jaukų priėmimą.

Auklėtojai ir jaunimas liko giliai dė
kingi brangiam Primiciantui ir aukštiems 
Svečiams už malonų apsilankymą kukliam 
jų židiny. T.P.

PUIKI DOVANA 
BET KURIA PROGA!

VOKIETIJA

JEI SODYBOJ PER SEKMINES...
Lietuvių Sodyba jau rimtai ruošiasi Sek 

minėms. Nakvynių užsakymai plaukia ne
tikėtai gausiai. Daugiau kaip pusė kamba
rių jau užsakyta. Kas dar norėtų užsitikrin 
ti nakvynę po stogu — patariama nedelsti.

Aprūpinti arbata Ir užkandžiais iš Lon
dono kviečiamos Šv. Onos Draugijos na- kad pinigus reikia prisiųsti gegužės 1-7 
rėš. dienomis čekiais, pašto ar banko perlaido-

Jąu užsakyta rūkyti unguriai, kabano- mis šiuo adresu: The Secretary, 
sai ir kitokios gėrybės. nian House Ltd., 1, Ladbroke

TRIO .DAINA* iš NOTTINGHAMO tik- London, W.ll.
rai atvykstą linksminti jaunimo.

Bus pasirūpinta, kad Sodybos parkas 
prieš Sekmines būtų nušienautas ir visiem 
užtektų vietos pasivaikščioti ir piknikams.

Daromi žygiai pratęsti baro veikimo va
landas. (Savus gėrimus bei užkandžius pa 
likite namie, nes Sodyba jų mano nepri
trūkti...).

Visi reikalingi priedai gerai .Sodybinei* 
sumaišyti jau yrą gauti. Pereitų Sekminių 
praktika parodė, kad

Jei Sodyboj per Sekmines
Neragausi ,Sodybinės*,
Tai sugrįžęs atgalios —
Rausi plaukus nuo galvos...

MANCHESTERIS

LONDONAS

Lithua- 
Gardens,

kad šisBendrovės Valdyba turi vilčių, 
intensyvus ir vaisingas vajus atstatyti fi
ves finansinei pusiausvyrai bus sėkmingai 
baigtas. Visos iš tautiečių gautosios pasko
los bus garantuojamos Sodybos nuosavy
be. Dėl šių garantijų formos vedami pasi
tarimai su advokatais.

Lietuvių Namų remontas numatomas 
pradėti kaip galima anksčiau, kai tik galu
tinai paaiškės paskolos atmokėjimo rei
kalai.

DERBY ARKLIŲ LENKTYNIŲ 
LOTERIJA

Kaip ir kiekvienais metais, Londono Lie 
tuvių Šv. Kazimiero Parapijos Komitetas 
rengia minėtą loteriją, jos bilietai platina
mi visose Anglijos lietuviškose kolonijose 
mūsų bažnyčios geradarių dėka, kurie ski
ria tam darbui savo laisvą laiką.

Bažnyčios Komitetas kviečia visus lietu 
vius šią loteriją paremti įsigyjant jos bilie 
tų iš savo kolonijos platintojų.

Komitetas iš anksto dėkoja už rodomą 
palankumą vykdant šią loteriją.

S. Kasparas

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

MARIJOS ŠVENTĘ.
šeštadieni, gegužės 6 d., 4.30 vaL 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).

Manchesterio Ir apylinkių lietuviai pra
šomi kuo gausiau šventėje dalyvauti.

Bažnytinis Komitetas

KUR ATSILYGINTI VOKIETIJOJE?
Už EUROPOS LIETUVI ir NIDOS KNY 

GŲ KLUBO leidinius Vokietijoje galima 
pinigus siųSti šiuo adresu:

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

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

Neseniai pagamintą lietuviškai 
įdainuotą

11 ŠOKIŲ MUZIKOS
HI-FI PLOKŠTELĘ

galite gauti pas 
.Dainorą“ and Co. Ltd.

49, Thornton Ave., London, W.4,
VASARIO 16 GIMNAZIJA Tm

ABITURA
Kovo 24 d. pasibaigė Gimnazijoje abitū

ros egzaminai. Iš 7 kandidatų 5 abiturien
tai sėkmingai išlaikė brandos egzaminus, 
būtent: Bauras Gerardas, Dičpetris Henri
kas, Kokštas Jonas, Počiulis Zigfridas ir 
Sakalauskaitė Regina.

'V' Tel. CHIswick 2107.
Plokštelę išleido ABC Records P. 

Jurgaitis, 7403 South Western Ave, 
Chicago 36, Illinois, USA.

V. Augaitytė

GALIMUMAI EMIGRUOTI
(E) Vokietijos ir kitų Europos kraštų lie 

tuviai, kurie domisi emigracija į JAV ar 
kitus kraštus, tegu kreipiasi į BALFą — 
ULRA - Muenchen, Augustenstr. 46-III — 
kur gali užsiregistruoti ir gauti smulkes
nių žinių. Dar ir dabar yra įvairių galimu
mų, net buvusiems ligoniams.

MOTERYS LAISVĖS KOVOSE
Lietuvos Vyriausiojo Atstatymo Komi

teto raporte rašoma: — 1945 metų gegužės 
mėn. 15 d., Alytaus apskr. Kalniškių miš
ke įvyko mūšis, kuriame dalyvavo 84 lie
tuviai prieš 2000 rusų enkavedistų. Rusų 
pusėje žuvo 380, o lietuvių — 43, jų tarpe 
trys moterys, iš jų viena mokytoja, nete
kusi abiejų kojų, kovojo, kol pristigo šaud 
menų. , į

O kaip buvo Lietuvos nepriklausomybės 
kovose? Kariuomenės eilėse moterų nebu
vo, tai jos visoje Lietuvoje organizavo ko
votojams paremti šalpos ratelius. Toks ra
telis buvo susiorganizavęs ir Vilkaviškio 
mieste 1919 m. Moterys rinko aukas, kai 
kur steigė maitinimo punktus, siuvo bei 
mezgė šiltus drabužius ir siuntė į frontą.

Lietuvos Vyriausybė, įvertindama Vilka mokėjo skolininkams per tą laikotarpį 
viškio moterų ratelio šalpos darbus, 1930 i304 sv skolų be to buvo perdekoruotos 
m. vasario 16 d. prisiuntė padėkos raštą ir patalpos, pertvarkytas apšvietimas, pakeis 
to ratelio 26 nares apdovanojo Nepriklau- tas apšiidymas lš gazo į eiektrą, ir tai kai- 
somybės medaliais.

Bet, žvilgterėję į Lietuvos vasaros ry
tų partizanų kovos Istoriją, pamatysime, 
kad kartu su vyrais aktyviai dalyvavo ir 
moterys. Jos dirbo ne vien tik organizaci
nį darbą steigiant valsčiaus partizanų bū- - , , , _ „„ , , ,. ,, ,
rius, bet ’ir uoliai talkininkavo vyrams gunavičių - pirmininku, I. Dailydę - sek «kyla įvyks gegužes 20 d šeštadieni, 
vykdant karinius uždavinius. Ta Lietuvos storiu ir A- Pukšt‘ ~ kasininku. Klubo 12 vai. pdetų metu punktualiai ekspresas 
dalis buvo bolševikų okupuota, o, nesant komitetas - Taryba: V. Mamaitis, S. Kas- palieka Nottingham, ir pamažu slenka 
galimybių susisiekti su Lietuvos Vyriausy- Paras, F. Senkuvienė, V. šalčiūnas; Klubo Lietuvių Sodybos link Jcad spėtume į Sek- 
be, moterys pirmosios ėmėsi žygių slapta revizoriai: A. Aleksandravičienė, Z. Juras, minių išvakares Sodyboje, 
pereiti fronto linijas ir pasiekti Kauną. Tą s Puidokas; Klubo patikėtiniai (trustees): Tad išnaudokime gerą progą visi, 
pirmąjį ir gana pavojingą žygį pasiryžo p- Bulaitis, J. Parulis, J. Šemeta, J. Domi- jungę nuo kasdienio darbo, skirkime Sek-

LONDONO LIETUVIŲ SPORTO IR 
SOCIALINIO KLUBO METINIS 

SUSIRINKIMAS
Kovo 5 d. vykęs Klubo narių metinis su

sirinkimas išklausė Klubo sekretoriaus 
pranešimo apie Klubo piniginę padėtį. Sek 
retorius V. Lagunavlčus pranešė, kad nuo 
1960 m. sausio 4 d. iki 1961 m. sausio 29 d. 
Klubo pajamų buvo 6002 svarai. Klubas at

PARODA
Manchesterio Lietuvių Kultūros Koordi 

nacinis Komitetas Lietuvių Klube gegužės 
7 d., 6 vai., atidaro dailės parodą, kuri 
tęsis iki gegužės 28 d.

Šiai parodai savo kūrinius ir rankdar
bius yra pažadėję paskolinti visi Anglijo
je gyvenantieji lietuviai menininkai.

Šiai parodai vadovauja menininkas K. 
Steponavičius.

Nuoširdžiai kviečiame visus Mancheste
rio ir apylinkės lietuvius nepraleisti pro
gos pamatyti šią turtingą parodą.

Rengėjai

NOTTINGHAMAS
navo 461 sv. IŠKYLA Į SODYBĄ

Klubo apyvartos apyskaita atlikta anglų Pranešama visiems, kaip Nottinghamo, 
revizorių, paskiau patikrinta Klubo narių taip ir apylinkių lietuviams, kad iš Not- 
rinktų lietuviškų revizorių. tinghamo rengiama iškyla Sekminių atosto

Susirinkimas valdybon išsirinko: V. La- gų proga į Lietuvių Sodybą.
guniavičių — pirmininku, I. Dailydę — sek

PASISAKĖ UŽ 1937 M. SIENAS
(E) Kaip jau anksčiau Vokietijos CDU- 

CSU ir socialdemokratai, dabar ir trečioji 
stipresnė Fed. Vokietijos partija FDP sa
vo konferencijoje pasisakė už Vokietijos 
1937 metų sienas (kada Klaipėdos kraštas 
buvo prie Lietuvos, o Sudetų kraštas prie 
Čekoslovakijos)

Atentatas prieš ukrainiečių egzilus 
Miunchene

(E) Balandžio 12 d., 3 vai. ryto sprogo 
bomba prie ukrainiečių spaustuvės .Cicero* 
patalpų ir suardė sieną. Žmonių nenuken
tėjo. Spaustuvėje spausdinamas ukrainie
čių egzilų laikraštis. Prieš kurį laiką buvo 
bandytas atentatas prieš to laikraščio re
daktorių. Jis gavo per paštą siuntinėlį, ku
ris atidarius sprogo ir redaktorių tik leng
vai sužeidė. Policija įvykį tiria. Esama'įsi; 
tikinimo, kad tai politinis atentatas.

Kariškių bokso čempionai — 
vilniečiai

(E) Karaliaučiuje įvyko Lietuvos, Latvi
jos, Estijos ir Karaliaučiaus srities kariš
kių bokso varžybos, kurias laimėjo vilnie
čiai boksininkai Zurza, broliai Pozniakai 
ir Simonovas.

Jaunieji čempionai
(E) Visasąjunginėse jaunių stalo teniso 

pirmenybių varžybose Leningrade dvejete 
V. Vaidžiulis (Lietuva) ir Rudnovas (Ru
sija) nugalėjo visus kitus ir užėmė pirmą 

atlikti'senovės vaidilų dainose " apdainuot davičius pasiliko toliau, nes jie nėra kei- minių atostogų dienas susitikti su drau- vietą. Berniukų grupėje trečią vietą užėmė
tos narsios rūtų šalies dukros P. Navakai- čiami kas metais, jų pareigos ilgalaikės. gaiš ir pažįstamais Lietuvių Sodyboje, nes lietuvis E. Pauras. Mergaičių dvejete So-
tė ir St. Klungevičaitė. Jos ne vien tik už- Susirinkimas, išdiskutavęs visą eilę rei- tenai jų daug bus. žinoma, visos ponios ke vietų Sąjungos čempionėmis tapo L. Balai,-
mezgėrygids su Lietuvos Vyriausybe, bet kalų, palinkėjo, kad naujoji Klubo vadovy lionei nepamirškite lietuviško kieto sūrio, šytė ir A. Morkūnaitė.

atsi-

NAUJOS KNYGOS!
Vijeikis — Mano tėvynė Lietuva — Al

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

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

premijuotas romanas — 18.6 šil.
Pik. Urbonas — Žalgirio mūšis —- 22 šit
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 njuzika šokiams — 40 šil. Persiunti 
mas — 1.9.

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

r-M
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