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PABĖGIMAS IS TAMSOS E. J. HARRISON NETEKUS
Jau kelinti metai bolševikai varo smar

kią propagandą prieš išvykimą iš Lietu
vos. Ypačiai jiems skaudus Klaipėdos kraš 
to gyventojų išvykimas į Vakarų Vokieti-’ 
ją, nes tokių išvykstančiųjų atsiranda 
daug. Pagal Maskvos - Bonnos sutarti jie 
turi teisę išvykti i Vokietiją. Maskvos 
mastu — tai smulkmena. Jeigu jie apgy
vendino rusais visą Karaliaučiaus sritį, tai 
keletas tūkstančių žmonių iš Klaipėdos 
krašto yra tik smulkmena. Be to, sudaryda 
mi sutarti, Sovietai pasitikėjo propaganda 
iš Vilniaus, kad ji įtikins .tarybinio ro
jaus* pranašumu ir išvažiuojančių bus ma
ža. Bet bolševikai apsiriko. Išvažiuoti, kad 
ir kaip betrukdoma, nori beveik visi. Išva
žiuoti pareiškimus duoda paprasti kolūkie 
čiai, darbininkai, medaliuotos melžėjos, Or 
dinuoti traktorininkai, kolchozų brigady- 
riai, sovchozų skyrių valdytojai.

Sniečkui gal ne tiek nuostolis, kiek ne
patogu. Taip ,pas mus visko yra“, o visi 
stengiasi iš tos .gerovės* ištrūkti. Tuojau
buvo paskelbta, kad, esą, yra specialių 
agentų, kurie klaidina žmones. Kad žmo
nės išvažiuodami klysta, esą, tai rodo jų 
atsiųstieji .Tiesai* ir kitiems laikraščiams 
laiškai. Tiesa, tų laiškų dauguma skamba 
taip .korektiškai*, kad net ir išsireiškimai 
artimi Zimano ar Laurinčiuko mintims.

Nepamirštama nuolat paverkšlenti pri- 
kišant tautinį patriotizmą. Bedūšiai, girdi, 
tėvynės išsižada. Tie, kurie išvyksta į Ka
zachstaną ar Altajų, tai jie šitaip daro ,par 
tijai pašaukus, širdžiai paliepus*, o Vaka- 
ruosna išvyksta .išdavikai*. Nelogiška, bet 
užtai abiem atvejais .patriotiška*. O kurie 
jau išvažiavę į Vakarus, tai, esą, gailisi, 
kai kas net grįžta. Vaje, kaip ten, Vaka
ruose, mažai žmonės uždirbą? O kiek daug 
bedarbių, o kokios mažos bedarbių pašal
pos! Ir kaip viskas brangu! O svarbiausia 
•— .diskriminacijia*. Vokiečiai, esą, tokių 
nelaiko sau lygiais, tyčiojasi, stato prie 
sunkiausių darbų, apgaudinėja...

Šių metų vasario mėn. .Švyturys* Nr. 3 
išspausdino pasakojimą .Pabėgimas iš tam 
sos*. Į .laisvę iš tamsos* parbėgęs išemigra 
vęs tūlas Evaldas Brinkmanas. Būdingiau
sia yra tai, kad Brinkmanas baigęs viduri
nę mokyklą, tačiau savo nuomonės pats ne 
užrašė. Po pasakojimu taip ir parašyta: 
X Brinkmano pasakojimą užrašė A. Pro- 
kopavičius*. Antras dalykas: Brinkmanas, 
išvykdamas į Vokietiją, dirbo tekintoju, o 
.parbėgęs*,— mechaninių dirbtuvių virši
ninku (paslauga už paslaugą!). Toliau la
bai jau verksmingu tonu, bet vis dėlto da
lis teisybės: labai mažą bedarbio pašalpą 
jam Vokietijoje skyrė... O kaip gi dabar

ĮSIVERŽIMAS nepasisekė
Vienas iš kelių tik gyvų likusių liudi

ninkų pasakoja, kad į Kubą laivais buvo 
išsikėlę 1500 vyrų. Diktatoriaus Castro 
pajėgos sunaikino juos rusiškais MIG lėk
tuvais, tankais ir artilerija.

CASTRO KUBA NORĖTU TARTIS
Castro Kubos prezidentas pareiškęs, 

kad jo kraštas bijo Amerikos užpuolimo 
ir norėtų tartis.

JAV užsienių reikalų ministerija pareis 
kė, kad dėl komunizmo Amerikos žemyne 
nebus tariamasi.

NAUJA BELGIJOS VYRIAUSYBĖ
Naująją Belgijos vyriausybę sudarė 

krikščionių socialų partijos atstovas Lef
evre, įjungdamas į koalicinę vyriausybę 
ir socialistus.

Vyriausybėj yra 11 ministerių krikščio
nių socialų ir 9 socialistai.

,TAIKOS PREMIJA* CASTRO
Maskvai paklusnus, iš bolševikinių 

kraštų ginklais apsirūpinęs, Amerikos že
mynui ramybės neduodąs Kubos diktato
rius Fidel Castro Maskvos buvo apdova
notas .taikos premija*.

TERORAS ANGOLOJE
Portugalų Angoloje terorizmas tebe

vyksta, ir jis ypač nukreiptas prieš bal
tuosius. Skaičiuojama, kad žuvo jau apie 
1000 europiečių.

Portugalija siunčia karinius dalinius ir 
J kitą savo koloniją — Guinėją.

ALŽYRO SUKILIMAS BAIGTAS
Prancūzijai pradėjus blokadą ir taikyti 

įvairius suvaržymus. Alžyro sukilimas su
byrėjo. Kai kurie sukilimo vadai su gan. 
Challe yra suimti, kiti dar slapstosi. Su-

yna pavergtoje Lietuvoje? Jeigu dirbi sezo 
niniu darbininku durpyne, plytinėj ar sta
tybose, tai, penkis, šešis mėnesius padir
bęs, visą žiemą turi .atostogų* (tik neap
mokamų!). Atleido iš įmonės dėl darbo sto 
kos ar kita ko, — skubėk ieškoti darbo, 
nes ne tik kad niekas bedarbių pašalpos 
nemokės, bet dar apšauks parazitu, nedir
bančiu visuomenei naudingo darbo.

Brinkmano žmonai, baigusiai vidurinę 
mokyklą, pagal Brinkmano pasakojimą Vo 
kietijoje pasiūlė tarnaitės vietą! O Lietu
voje prieš mokslo metų galą skamba šū
kis: .Abituriente, tavęs laukia kolūkio lau 
kai!*... Jeigu sumanytum darbuotis spar
nuočių ar raguočių fermoje, tai dar turėsi 
išklausyti ir ciklą paskaitų tuo klausimu 
ar net trijų mėnesių kursus. Kiti argumen 
tai, dėl kurių Brinkmanas ,bėgo* atgal, 
nors ir nerašyti, bet galima patiems su
prasti.

Žinoma, ne visi spausdinamieji laiškai 
yra prasimanyti arba iš anksto užsakyti.
Yra ir tikrai tokių, kurie nusivylė čia at
vykę. Pažįstu bent trejetą tokių asmenų, 
kurie tikėjosi dar geriau, negu rado iš tik
rųjų Vakaruose. Darbavosi vienas pilietis 
Klaipėdos krašte viename rajone sandėlio 
vedėju. Kaip atitinkantis šias pareigas 
ženklas — kieme išdidžiai pūpsojo .Moskvi 
čius*. Dėl išaugusio .autoriteto* (taip dabar 
Lietuvoje vadinami išsišokę pilvukai), kos 
tiumą siūdavosi pas siuvėją. Ir staiga su- 
nūdo, sužinojęs turįs teisę išvažiuoti, pa
bandyti laimę. Gabumų gi turįs! O gal čia 
dar geriau seksis? Ir galite įsivaizduoti, 
kaip ištįso veidas mano kaimynui, kai vo
kiečiai nepatikėjo .lagerleiterio* gabumais, 
juo labiau, kad jis beveik visai nemoka vo 
kiečių kalbos. Aprašyti, žinoma, nepajėg
siu, bet įsivaizduoti galima ir tai, kas da
rėsi jo širdyje, kai jis pirmą dieną parėjo 
iš darbo nusidaužęs krumplius, bekrauda
mas į sunkvežimį kažkokius įrengimus. 
Per mėnesį laiko neliko .autoriteto*, bet 
užtai sukietėjo delnai. Neteko girdėti, ar 
jis mėgino imtis žygių grįžti atgal, ar ne, 
bet jo straipsnis .Tiesoje* galėjo pasirody
ti. Kitas, sakyčiau, nevykęs tautietis, ma
tyti, jau anksčiau mėgdavęs besaikį stikle
lį, .nusilinksmino* ir čia. Kaip visada to
kiais atvejais, kalti visi, tik ne jis. Perėjo 
bent keliolika darboviečių, iššvaistė iš val
džios gautąsias pašalpas ir nutarė, kad 
Lietuvoje kur kas gyventi geriau. Kažkas 
jam anksčiau buvo parašęs į Lietuvą, kad 
norėtų grįžti. Gavo laišką su reikalavimu 
smulkiai aprašyti, dėl ko nori grįžti. Čia 
jis kreipėsi į mane, nes pats beraštis. Aiš
ku savaime, kad tie jo atsakymai būtų su- 

DIENOS -|
kilėliams teisti sudaromas specialus teis
mas.

Sukilime dalyvavę kariniai daliniai lik
viduojami — paskirstomi po kitus dali
nius. Paleidžiamas svetimšalių legionas, 
kuris tarp pirmųjų išėjo su suki’ėliais.

PANAŠUS ATSITIKIMAS
Į Britų ambasadą Maskvoje užėjęs ru

sas prašėsi leisti jam pasilikti — suteikti 
prieglobstį. Ambasadoje jam buvo atsa
kyta. Tada jis išėjo ir persipiovė gerklę.

Ambasada suteikė pirmąją pagalbą, o 
paskui perdavė jį į ligoninę.

IZRAELIS GINASI
Izraelio lėktuvai pašovė vieną iš dviejų 

ties Nege dykuma skridusių rusiškų 
MiG-17, priklausančių Egiptui.

Į kitą Izraelio sritį anksčiau buvo {skri
dę 4 Egipto lėktuvai.

BANDO UŽIMTI SOSTINES
Laoso bolševikiniai sukilėliai skuba 

veržtis į priekį, kad suspėtų prieš paliau
bas paskelbiant užimti sostines Luang 
Prabang ir Vientiane.

Vakaruose tokia padėtis laikoma ypač 
pavojinga.

IŠSKYRĖ KUBĄ
Tarpamerikinė gynybos taryba, susirin 

kusi svarstyti slaptų gynybos reikalų, at
sisakė įsileisti Kubos atstovus, kol tebė
ra aiškūs jos'ryšiai su sovietiniu bloku.

SĄJUNGININKAI PATENKINTI
Prancūzijos sąjungininkai išreiškė pasi 

tenkinimą, kad prez. de Gaulle pasisekė 
numalšinti sukilimą Alžyre.

Sovietų ir rytų vokiečių žinių agentūros 
paskelbė, kad sukilimas numalšintas liau
dies masėms reikalaujant. 

dėti į ilgiausią verksmingą .laišką iš Va
karų Vokietijos* ir patalpinti spaudoje. 
Prisipažinsiu, parašiau trumpai ir bešališ
kai, tačiau, manau, šituo atveju ,Tiesa* 
argumentais nepasinaudojo...

Kaip sutinkami ir įkurdinami Vakaruo
se atvykę iš Sovietų S-gos piliečiai, čia, 
tur būt, visiems žinoma ir aišku. Apie tai 
nėra ko rašyti. Kiekvienam greitai parū
pinama darbo, nors geresnio buto kartais 
reikia ir ilgiau palaukti. Galima dar pri
durti, kad tai daroma ne propagandos tiks 
lu. Čia darbo užmokestis geras, bedarbiam 
mokamos pašalpos. Religinės organizacijos 
naujai atvykusius taip pat šelpia,

O kaip įsikuria grįžę į Lietuvą iš Argen
tinos, Urugvajaus ar Brazilijos? Nors jo
kių organizacijų, kurios rūpintųsi darbu ar 
pašalpa nedarbo atveju, nėra, bet, reikia 
pripažinti, propagandos sumetimais val
džia naujai atvykusių nekiša į kolchozus. 
Dedamos visos pastangos juos įkurdinti 
mieste. Partijos komitetai Kaune ar Vilnių 
je įsako kurio nors fabriko direktoriui pri 
imti į darbą, šiaip taip suranda valdiška
me name vieną kambarį su bendra virtu
ve ir tik po to jau palieka savarankiškai 
kurtis. Gal kai kam atrodytų, kad vieną
kambarį ir darbą surasti, tai dar mažai. 
Oi, daug! Gauti butą valdiškame name per 
eitais metais buvo galima tik juodu keliu 
už 5.000 rublių. Ir pasakysiu, kad miesčio
ny s .amerikonams* pavydi už tokį pigų gy
venamojo ploto išgavimą. Bet tas pavydas 
pereina į užuojautą po to, kai ^ameriko
nai* gauna pirmąją algą ir su ašarom aky
se mintimis suskaičiuoja išlaidas, palygin
dami jias su saujoj suspaustuoju uždarbiu. 
Girdėjau, tur būt, anekdotą, bet įdomų. 
Fabrike .amerikonas*, paklaustas vardo, at 
rėžė: — Durnius! — Kaip tai Durnius? — 
Ogi paprastai: krikštytas esu Jonu, paskui 
rusai Ivanu vadino; nuvažiavau į Ameri
ką — Džonu, o kai vėl grįžau į Lietuvą, tai 
su kuo besikalbu, visi sako — .Durnius*...

Išvažiavę iš Klaipėdos krašto šimtais, iš 
.tamsos* tegrįžta vienas kitas, o sugrįžę 
.amerikonai*, kiek teko kalbėtis, pėsti bėg
tų atgal į .tamsą*. Deja, sovietiniuose įsta- 
tymuose tai nenumatyta. _

Kazys Jurgaitis (ELI)

MUSŲ DRAUGAI ATSKLEIDŽIA 
KANKINIŲ ŽAIZDAS...

Istoriniame Italijos mieste Ravennoje 
nuo kovo 19 d. iki balandžio 9 d. vyko 
persekiojamosios Katalikų Bažnyčios do
kumentinė paroda, kurią surengė vietos 
arkivyskupo vadovybėje Katalikų Akci
ja. Paroda buvo Šv. Dvasios bazilikoje, 
kurią kadaise turėjo atskilėliai arijonai. 
Iš jos VI amžiuje kilo krikščionių perse
kiojimas, kuriame kankinio mirtimi žuvo 
popiežius šv. Jonas I. Parodoje tarp kitų 
tautų savo skyrių turėjo ir Lietuva. Ba
zilikos viduryje aplink Fatimos Mariją 
buvo išstatyti persekiojamųjų tautų Baž
nyčių Marijos paveikslai. Presbiterijoje 
iškilo didžiulė Kalvarija, kur buvo ma
tyti kankinamųjų tautų vardai.

Parodą aplankė daugiau kaip 35.000 
italų ir užsieniečįų. Tūkstančiai lankyto
jų svečių knygoje paliko įrašus. Jie kal
ba apie žiūrovuose įbrėžtus gilius įspū
džius ir mintis.

VEIKSNIŲ KONFERENCIJA
(E) Veiksnių konferencija Vašingtone 

numatyta sušaukti aktualiem klausimam 
aptarti. Už tokią konferenciją pasisakė ir 
praplėstas VLIKo Prezidiumas, kuris nese-
niai posėdžiavo.

PASAULY
— Maskvos patriarchas Aleksiejus pa

prašė, kad rusų ortodoksų bažnyčia būtų 
priimta į Pasaulio Bažnyčių Tarybą.

— Vokiečių parlamento narys Frenzel 
už šnipinėjimą čekams nuteistas 15 metų.

— D. Britanijos karalienė su Edinbur
go kunigaikščiu išvažiavo valstybinio vizi 
to į Italiją.

— Filmų direktorius Ukrainoje nuteis
tas 5 metams kalėjimo už įsakymą artis
tei šokti į ugnį statant antireliginę filmą 
(artistė apdegė ir mirė).

— Londoniškis Austrijos žydas Fleisch 
man pareiškė teisme, kad Eichmannas ka 
daise prisipažinęs, jog esąs gimęs Izraely
je, netoli Tel Avivo.

— Indijos Rajasthan valstybėje buvo 
apvesdinti 6 dar negimę vaikai (tėvai iš 
anksto įsitikinę, kad astrologai teisingai 
nusakę, ar bus berniukas, ar mergaitė).

— Rytų Vokietijos piemuo pabėgo į Va 
karų Berlyną su 400 avių (turės parduoti 
jas, nes nėra kur ganyti).

— Castro Kuba pastarosiom dienom 
iš sovietinio bloko įsivežė 48.240 barz
doms muPinti šepečius.

Sunku apsiprasti su mintim, kad E. J. 
Harrisono jau nebėra mūsų tarpe. Dažnai 
jis ateidavo į Lietuvių Namus, nerečiau ir 
mums tekdavo apsilankyti jo namuose, 
ir visuomet tie susitikimai buvo tokie šil
ti, bičiuliški. Jis rūpindavosi lietuviškais 
reikalais ne mažiau kaip tikras lietuvis ir 
stengdavosi padėti mums, kur tik galėjo.

Su E. J. Harrisonu teko susipažinti maž 
daug prieš dešimtį metų, kai daugumas iš 
mūsų dar silpnai mokėjome anglų kalbą, 
o reikalų buvo nemaža. E. J. Harrisonas 
buvo ne tik geras lingvistas, bet taip pat 
turėjo gerą patyrimą politikoje, ypač 
kiek ji susijusiu su Rytų Europa. Jaunys
tėje daug keliavęs ir išmokęs kelias kal
bas, jų tarpe japonų, rusų ir lietuvių, ga
lėjo sekti kelių tautų spaudą ir todėl žino
jo atskirų valstybių siekimus iš pirmųjų 
šaltinių. Su lietuvių tautos praeitimi ir 
kalba buvo susipažinęs ypač gerai. Turėjo 
didelį sentimentą Lietuvai, mylėjo darbš

KUR MASKVOS RANKA SIEKIA
NAUJAS BOLŠEVIKŲ TERORO AKTAS MIUNCHENE

Kovo 12 d. Miuncheno mieste Vokietijo
je Maskvos bolševikiniai agentai vėl įvyk
dė pasikėsinimą prieš antikomunistines pa 
bėgėlių iš Rytų organizacijas. 3 vai. ryte 
jie susprogdino stiprų sprogmenį ukrainie
čių spaustuvės patalpose Zepelino gatvėje, 
padarydami daug žalos.

Tuose pačiuose namuose yra ukrainiečių 
antikomunistinės organizacijos būstinė ir 
jų laikraščio Šlach Peremohy (Kelias į per 
galę) leidykla. Vokiečių kriminalinės poli
cijos specialistai nustatė, kad šis pasikėsi
nimas atliktas politiniais motyvais. Neiš
aiškintos kilmės sprogmuo buvo pritvir
tintas prie lango ukrainiečių spaustuvės, 
kuri yra apatiniame aukšte. Sprogimo me
tu buvo sudaužyti aplinkiniai langai ir su
sprogdinta viena spaustuvės mašina. Lai
mingu atveju, aukų nebuvo, nes spaustuvė 
tuo laiku buvo be žmonių, o gatvėje niekas 
pėjo pro šalį. Nustatyta, kad šį pasikėsini
mą atliko tie patys teroristai, kurie nužu
dė garsųjį ukrainiečių antikomunistinių or 
ganizacijų vadą Stefaną Banderą ir jau 
kartą kėsinosi nužudyti vyriausią minėto 
laikraščio redaktorių. Banderą nužudė 
1959 metais spalio mėn. paslaptingomis ap 
linkybėmis. Anuomet, eidamas iš minėto
sios būstinės Zepelino gatvėje į savo bu
tą, jis krito šaukdamas visai prie savo 
kambario ant laiptų ir tuoj po to mirė, nu
nuodytas ciano kaliu.

1958 m. pradžioje ukrainiečių laikraščio 
vyr. redaktorius gavo paketą paštu. Atida 
rant paketas sprogo, ir iš jo prasimušė 
liepsna. Redaktorius buvo sužeistas, nors 
ir nesunkiai.

Naujausias pasikėsinimas atliktas tuo 
pačiu būdu, kaip ir 1959 m. prieš rusų 
emigrantų centrinės organizacijos būstinę 
Miunchene, Leipzigo gatvėje. Ir tuomet 
pasikėsintojai pritvirtino prie namo apa
tinio aukšto sprogmenį.

Bet baisiausias pasekmes turėjo pasikėsi 
nimas, įvykdytas prieš slovakų žymųjį lais 
vės kovotoją Matus Cermak 1955 m. liepos 
5 d., taip pat Miunchene. Anuomet Cermak 
pašte gavo paketą ir vietoje norėjo atida
ryti. Bet pakete buvo labai stipri sprogsta
moji medžiaga kuri jį atidarant sprogo. Pa 
sėkmės — vietoje užmušti Matus Cermak

NORI PASIKARTI

EICHMANO BYLOJE BUVO MINĖTA IR 
LIETUVA

(E) Kaip žinoma, kaltinamo organizavu 
sį 6 mil. žydų nužudymu Eichmano byloje 
Jeruzalėje pakartotinai buvo minima ir 
Lietuvos vardas. Kaltinamajame akte Eich 
manas kaltinamas ir Lietuvos žydų žudy 
mų organizavimu. Be abejo, ilgoje byloje 
teisme pasirodys ir liudininkai, kilę iš Lie 
tuvos. Pažymėtina, kad Eichmanas ir da
bar neprisipažįsta kaltu. Jis paneigė kaltę 
visais 15 punktų. 12 tų punktų numato 
mirties bausmę. Bet tardymuose prieš teis 
mą jis pasisiūlė atgailai pats save pakarti.

LIETUVOS ŽYDAI REIKALAUJA 
AREŠTUOTI AUSTRĄ

(E) Kaip pranešė iš Tel Avivo Prancū
zų Telegramų Agentūra, grupė buv. Lietu
vos piliečių atvyko į Austrijos ambasadą 
Izraelyje ir įteikė smulkiai motyvuotą pe
ticiją, pagal kurią reikalaujama areštuoti 
buv. SS karininką Franz Murer, gyvenantį 
Austrijoje. Šitas pareigūnas karo metu vei 
kęs Vilniuje ir esąs dalyvis karo nusikalti
mų, kurių pasėkoje tame mieste buvę nu
žudyta apie 80,000 žydų. Peticijoje reika

čią lietuvių liaudį ir todėl nesigailėjo sa
vo jėgų, norėdamas padėti jai atgauti lais 
vę ir nepriklausomybę.

Pastaraisiais metais E.J. Harrisonas, gy 
vendamas iš kuklių pajamų, gaunamų iš 
vertimų biuro, dažnai atsisakydavo hono
raro, kai jis atlikdavo vertimus lietuvių 
organizacijoms Londone. Priešingai, ret
karčiais jis pats pasiųsdavo auką Tautos 
Fondui.

Kaip dažnas anglas, E. J. Harrisonas 
jaunystėje buvo geras sportininkas. Iki se 
nyvo amžiaus jis neapleido savo pamėg
tosios srities. Jis buvo vienas nedaugelio 
džiu-džitsu žinovų, parašęs kelias knygas 
apie šį sportą, šias knygas galima užtik
ti kiekvienoje viešoje Anglijos biblioteko
je. Mes, be abejo, liksime jam amžinai dė 
kingi už jo plunksnos darbą, kuriuo jis kė 
lė Lietuvos nepriklausomybės atstatymo 
klausimą,

J, Vilčinskas

ir viena arti stovėjusi moteris, penkiolika 
pašte buvusių žmonių sužeisti, kai kurie la 
bai sunkiai, ir pati pašto įstaiga smar
kiai apgriauta

Suprantama, vokiečiai dėl šitokio Sovie
tų agentų teroro savo krašte labai jaudina
si, nes juk nukenčia ir patys: vokiečiai. 
Ypač didelį nepasitenkinimą rodo tų na
mų gyventojai, kuriuose turi savo įstaigas 
rytų pabėgėlių organizacijos. Pq Banderos 
nužudymo dar praeitais metais vienas bu
to nuomininkas (namo, kuriame dabar 
įvykdytas pasikėsinimas prieš ukrainiečių 
spautuvę) patraukė į teismą ukrainiečių 
organizaciją, kad ją iš šių namų pašalintų. 
Tas nuomininkas atstovavo ir kitiems to 
paties namo gyventojams vokiečiams. 
Anuomet teismas nusprendė, kad aštraus 
pavojaus namo gyventojams nėra, ir uk
rainiečius paliko. Po dabartinio pasikėsini 
mo, reikia manyti, namo gyventojai Vėl 
šitą klausimą judins.

Aplamai, Miunchenas šiuo laiku yra 
svarbiausias centras pabėgėlių iš Rytų 
įvairių organizacijų, čia tos organizacijos 
turi savo būstines, leidžia spaudą ir t.t. 
Tuo pačiu Miunchenas yra ir pabėgėlių 
antikomunistų centras. Šitai atkreipia ir 
Maskvos dėmesį, kuri siunčia savo apmo
kytus agentus antikomunistiniams susigru 
pavimams terorizuoti.

Bolševikų agentų pasikėsinimų buvo jau 
daug daugiau, ne vien tik minėtieji. Ir ne
atrodo, kad jie mažėtų. Deja, vokiečiai iki 
šiol nesugavo nė vieno teroristo. Nesusekė 
nė paskutiniųjų pasikėsintojų. Vokiečių 
kriminalinei policijai prieš kelis metus pa 
vyko išaiškinti tiktai kartotekų vagis, ku
rių dalis pabėgo už geležinės uždangos, da
lis buvo suimta Sugautuosius vokiečių 
teismas nubaudė, tačiau labai švelniai: 
aukščiausia bausmė — trys mėnesiai ka
lėjimo. Mažomis bausmėmis nubaudė to
dėl, kad viagys nenaudojo teroro, be to, nu
statė, kad valstybės išdavimo nebuvo. Ka
žin, jei kartotekas būtų išvogę vokiečiams, 
tai, tur būt, būtų buvę palaikyta valstybės 
išdavimu. Bet mums atrodo, kad visi, ku
rie tarnauja Maskvai, knisasi po laisvos 
valstybės pamatais ir siekia ją pavergti.

M.M. (ELI)

laujama, kad Murer būtų patrauktas teis
mo atsakomybėn.

Austrų vyriausybės pasisakymas tuo 
klausimu dar nežinomas. Bent jau išduoti 
Murerį Izraeliui Austrija nesutiks. Gali
mas dalykas, austrų teismas galėtų prieš 
jį bylą iškelti, jei tikrai yra įrodymų, kad 
Murer ar žudyme dalyvavęs, ar juos orga
nizavęs.

Baltų vokiečių riteris protestuoja
(E) Braunschweiger Zeitung balandžio 

11 d. paskelbė Baltų Kardininkų brolijos 
riterio laišką, kuriame protestuojama, kad 
spaudoje latviai esą vadinami baltais. Vo
kiečių kilmės baltus sulyginti su latviais 
esą istoriškai ir politiškai klaidinga. Lat
viai niekad nebuvę baltai, o baltai niekad 
nebuvę latviai... Laiškas pasirašytas: M. 
Mischnick-Tartara, Braunschweig, Ritter 
der Baltischen Schwertbruderschaft.

DBLS Derby Skyriaus nariui 
p. E. KVINTUI ir p-lei G. VOLPAI, 

sukūrusiems šeimos židinį, 
laimingo ir saulėto gyvenimo linki

Skyriaus Valdyba ir nariai
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LIETUVIŠKAM LAIKRAŠČIUI 75 METAI
Laikraštis, kuris Amerikoje pradėjo eiti 

tada, kai Prūsuose buvo besustojanti .Auš
ra“, ir kuris ilgainiui, kaip ir .Aušra“ bei 
kiti lietuviški laikraščiai, yra atlikęs svar
bų vaidmenį lietuvių tautos gyvenime, pa
minėjo savo 75 metų sukaktį.

Tas laikraštis — tai .Vienybė“, kuris pra 
dėjo eiti kaip .Vienybė Lietuvninkų“ Penn- 
sylvanijos angliakasių miestelyje Ply
mouth, o dabar tebetęsiama Brooklyne.

Mlnėjimas-koncertas įvyko balandžio 16 
d. Brooklyn Academy of Music patalpo
se, o sukaktuvinė paties laikraščio * laida 
žada išeiti šių metų pabaigoje.

Seniausias laikraštis
šiuo metu Amerikoje .Vienybė“ yra lai

koma pačiu seniausiu lietuvių laikraščiu, 
kuris išliko per 75 metus. Ta sukaktis ne
išvengiamai primena žmones, kurie tą 
laikraštį kūrė, organizavo jo leidimą, jį 
redagavo, jam rašė, jį platino ir skaitė.

Be abejo, tat ištisa istorija, kurią turi ir 
kiti šiuo metu Amerikoje išeinantieji laik
raščiai veteranai, bet .Vienybės“ istorija 
yra platesnė, nes apima beveik dviejų ge
neracijų gyvenimą.

Jei- lietuviškas laikraštis ir po 75 metų 
Amerikoje, kai jau daugelis lietuvių ne tik 
moka, bet ir gali skaityti angliškai, tebėra 
savotišku jungiančiu veiksniu, tai ką kal
bėti apie tuos lietuvius prieš 75 metus.

Visiškai nenuostabu tad skaityti jau se
nuose ir nuo laiko pageltusiuose lapuose 
apie tą džiaugsmą, kuris buvo lietuviuose, 
kai laikraštis pasirodė. Jono Rožansko pa
sakojimu, kai buvo sužinota Plymouthe. 
kad .išduos gazietą“, tai buvęs toks suju
dimas, kad ir apsakyti negalima. Žmonės 
džiaugėsi ir iš džiaugsmo verkę, skaityda
mi laikraštį, mintimis grįždami į tėvynę 
Lietuvą, kur caro žandarai gaudė ir baudė 
žmones už lietuvišką raštą.

Sakoma, didelė garbė buvusi tam, ku
riam leidėjas patikėdavo pardavinėti laik
raštį, o tie, kurie mokėjo skaityti, didžiuo
davosi tuo, savotiškai uždegdami noru mo 
kytis ir tuos, kurie dar skaityti tada nemo
kėjo.

Ir todėl laikraštis buvo ne tik informuo- 
tdjas apie tai, kas dedasi pasaulyje, o ypač 
tąrp Amerikos lietuvių ir Lietuvoje, bet ir 
rilokytojas, ir mokytojas ne tik skaityti, 
bet tautinis ir politinis mokytojas.

Atstovavo (vairias kryptis
Per tą 75 metų laikotarpį .Vienybė“ yra 

buvusi katalikiška, liberališka, socialistiš- 
ka ir tautiška, pareinant nuo to, kokių lei
dėjų rankose ji buvo.
.. Apie tai gana nuotaikingai yra rašęs pa
čiai .Vienybei“ prieš dešimt metų profeso-

RASO SALOMĖJA NARKĖLIUNAITĖ

rius Vaclovas Biržiška, tada sveikinęs laik 
raštį 65 metų sukakties proga.

Tuo metu beveik savo vienmetę sveikin
damas, nes patsai vos vieneriais metais už 
ją buvo vyresnis, tasai mūsų didysis biblio 
grafas, dabar jau kelinti metai kaip miręs, 
rašė:

— Padorioje draugijoje negražu moterų 
apie jų amžių klausti, bet jūs išdidžiai 
kiekviename numeryje savo amžių skelbia 
te, sudarote tuo žvilgsniu retą išimtį. Tai 
gal ir man atleisite, jei aš keletu žodelių 
prisidėsiu prie bendro sveikinimo choro... 
Jauna būdama, kaip ir daugelis jaunų mo
terų, buvote savo simpatijose labai nepa
stovi ir nuolatos savo kavalierius keitėte. 
O pagal juos keitėsi ir jūsų nuotaikos. Dar 
keturių metų kūdikiu nusikračiusi pirmų
jų savo simpatijų — Bačkausko ir Turs
kio, — kurie jus globodami nesugebėjo 
jus išmokinti taisyklingai lietuviškai kalbė 
ti, jūs nuo 1890 m. pradėjote jau visai ki
taip kalbėti, tačiau jūsų ūpas nuolatos kei
tėsi — čia linkote į bedievybę, čia vėl be
veik sudavatkėjote, čia jums patiko socia
listai ir bendrai revoliucionieriai, čia vėl 
juos, kaip įmanydama, keikėte, čia buvote 
pirmeivę, čia vėl .atžagareive“ jus kiti va
dino...

Laikraščio kelias sunkus
Bandymai Amerikoje leisti lietuviškus 

laikraščius yra seni, tačiau, tur būt, nesi
tikėjo nei .Vienybės Lietuvninkų“ įkūrė
jas, tada vos 25 metų amžiaus jaunuolis iš 
Suvalkijos Juozas Paukštis, nei to laikraš
čio pirmieji redaktoriai ir bendradarbiai, 
kad tam laikraščiui bus lemta taip ilgai iš
likti.

Darbas laikraštyje nei anuomet, nei da
bar anaiptol ne pyragai. .Vienybės Lietuv
ninkų“, kuri paskui sutrumpino savo 
vardą ir paliko tik .Vienybę“, padėtis yra 
buvusi panaši į padėtį ir visų kitų lietuviš
kų laikraščių Amerikoje. Atrodo, kad visų 
tų laikraščių kelias yra buvęs ir tebėra vie 
nodai sunkus. Iš laikraščių leidimo Ameri 
koje dar niekas turtų nesusikrovė ir, tur 
būt. nesusikraus.

Ir jeigu per 75 metus laikraštis vis dėlto 
ėjo, tai čia yra aiškus įrodymas, kad buvo 
dirbama iš pasiaukojimo. Vienas senosios 
kartos Amerikos žurnalistų, jau šiuo me
tu miręs S. Vitaitis, prieš 10 metų rašyda
mas .Vienybėje“ apie lietuvį laikraštinin
ką Amerikoje, šitaip yra apibūdinęs jo są
lygas:

— Išskyrus dienraščių vyriausius redak 
torius, visi kiti mūsų redaktoriai yra ir 
korektoriai, ir skelbimų rinkėjai, jų vertė
jai bei taisytojai. Dažnai turi net korekto
riais būti, jei nori gauti bent nedidelę alge

lę šeštadieni. Lietuviško redaktoriaus dar
bas labai nedėkingas, o atlyginimas už tą 
darbą ubagiškas, palyginus net su eilinių 
dirbtuvių darbininkų uždarbiu. Kodėl 
Amerikos lietuvių laikraščiai dar suranda 
norinčiu redaktoriauti, aš nežinau ir to su
prasti negaliu.

Dabartinė .Vienybė“
Kaip keitėsi laikai, .Vienybės' pasaulė

žiūra. leidėjai ir jos redaktoriai ir skaity
tojai, taip keitėsi ir laikraščio išvaizda. Iš 
į finansinius sunkumus patekusios bendro
vės .Vienybę“ perėmęs Juozas Tysliava, da 
bartinis laikraščio savininkas, pastaruoju 
laiku laikraštį gerokai sumodernino.

Ne tik formatas sumažintas, bet ir paties 
laikraščio pobūdis pakitėjęs. Perėjęs į ofse 
tą, laikraštis dabar turi galimybės būti 
gausiai iliustruotas ir tos iliustracijos ir 
bendrai laikraščio techniška išvaizda yra 
daug geresnė, nei spausdinant pirmykšte 
mašina.

Skaitytojai, kuriuos dar taip neseniai 
yra tekę girdėti skundžiantis, kam .Vieny
bė“ atsisakė savo paklodinės formos, da
bar jau džiaugiasi labai parankiu laikraš
čio formatu ir švaria išvaizda. Ypač daug 
kam patinka, kad dedama daug ir įdomių 
iliustracijų iš lietuviškojo pasaulio.

Dabartinė .Vienybės“ pasaulėžiūra galė
tų būti apibūdinta kaip tautiška, bet, at
rodo, laikraštį skaito įvairių pakraipų žmo 
nės taip, kaip įvairių pakraipų žmonės yra 
ir jos puslapiuose bendradarbiavę.

Todėl ši .Vienybės“ sukaktis ta prasme 
nėra jau vien tik dabartinio to laikraščio 
kolektyvo sukaktis, bet sukaktis ir viso to, 
ką gera ir naudinga lietuviams yra ligi 
šiol pavykę nuveikti to laikraščio pagalba.

Opera apie užsienio lietuvius
(E) Vilniaus .Tiesos“ ir Vilniaus radijo 

buvo paskelbtas pasikalbėjimas su dalyva
vusiais kompozitorių sąjungos plenume 
Maskvoje Lietuvos kompozitoriais. Paaiš
kėjo, kad Balsys kuriąs iškilmingą kanta
tą. Vainiūnas rašąs šventinę uvertiūrą. Ka 
rosas baigiąs kantatą .Atkariauta Laisvė“. 
Dvarionas rašąs koncertą vargonams su or 
kestru. Keletą chorinių dainų sukūręs Ka- 
veckas. O Laurušas kuriąs operą apie sun
kią lietuvių emigrantų dalią užsienyje. No- 
vakauskas užbaigęs baletą vaikams ,Pilė“, 
kurį pastatysiąs Lietuvos akademinis ope
ros ir baleto teatras.
Kuršių kopų apželdinimas pušaitėmis

(E) Šį pavasarį, miškininkui Lukošiui 
vadovaujant, Kuršių kopose apželdinta pu 
šaitėmis dar 120 ha smėlynų.

NAUDINGA MOKYKLA
Karas lieka karu su visais savo griu

vėsiais ir žiaurumais. Vis dėlto atsitinka, 
kad ir žiaurumo siautėjime blyksteli tik
rojo žmoniškumo prošvaiščių.

Stipriai mlntin įstringa atsitikimas 
kurį prancūzų dienraščio La Croix skai
tytojams perdavė kareivis Marijus La ten> 
Faux. Pasekime jo paties žodžius.

.Vokiečių kulkosvaidis pakirto nemažą 
skaičių mūsiškių. Daugelį sužeidė. Aš bu
vau tarp sužeistųjų. Parkritau už kaubu
rėlio. Praėjus pirmam skausmų momen
tui, apsižvalgiau aplinkui. Du kariai vie
nas prie kito gulėjo šalia manęs. Abudu 
mirtinai sužeisti. Vienas vokietis, o kitas 
prancūzas.

Kai žvelgiau į juos, apgailestaudamas, 
kali esu bejėgis jiems pagelbėti, pastebė
jau, jog prancūzas, sukaupęs jėgas..., 
kažko kišenėje ieškojo. Ir, štai, jo ranko
je pasirodė mažas kryželis. Jį sunkiai pa
kėlė prie lūpų ir pabučiavo. Paskui labai 
silpnu balsu kalbėjo: .Sveika Marija, 
malonės pilnoji...“

Įvykis mane giliai jaudino. Vokietis, 
kuris, be sunkaus ir padažnėjusio alsavi
mo, neberodė kitų gyvybės ženklų, pra
vėrė tarsi stiklines akis, pakreipė galvą J 
prancūzą ir, į jį maloniai žvelgdamas,

KREIVI PALYGINIMAI
TENDENCINGAS STRAIPSNIS APIE LIETUVĄ

(E) Die Sowjetunion heute (Bonn) ba
landžio 10 d. išėjusioje laidoje yra ilgokas 
straipsnis apie Lietuvą, žinoma, ir vėl ten
dencingas. Keliama į padanges Lietuvos 
industrializacija, o neminima, kad gera 
dalis visų Lietuvoje pagamintųjų gėrybių 
iš Lietuvos išgabenama į kitas .brolišką
sias“ respublikas. Duodamas, pavyzdžiui, 
toks vaizdas: Lietuvoje 1959 metais buvę 
pagaminta 8500 prietaisams gaminti stam
bių mašinų. Tai, skaitant kiekvienai gyven 
tojų galvai, girdi, esą daugiau, negu Ame
rikoje pagaminta. Palyginimas, žinoma, 
kreivas. Čia pat straipsnio autorius paste
bi, kad tos metalo apdirbimo mašinos eks
portuojamos (Maskvos atsiskaitymu) į 16 
užsienio kraštų. O šiaip Lietuvos gaminiai 
esą eksportuojami į 43 valstybes. Kas iš 
to, jei daug pagamina, o Lietuvos ūkinei ir 
techninei pažangai belieka tik likučiai. Gi
riamasi ir žemės ūkio pasiekimais (bet tik
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atsakė: .šventoji Marija, Dievo Motina!1 
Prancūzas atsisuko į kaimyną. Jų žvilgs
niais ir tarptautinis sutarimas tamprėja. 
buvo katalikai. Susitiko nelaimėje. Abu 
kovoję, kaip mylintys tėvynę piliečiai, 
dabar norėjo mirti, kaip derą krikščio
nims. Prancūzas pakėlė kryželį prie vo
kiečio lūpų, šis pabučiavo. Siekdamas 
vokiečio rankos, prancūzas tarė: .Atitar
navę tėvynei, einame pas Dievą“. — .Su
sitaikę!“ — pridėjo vokietis.

Ir jų akys užsimerkė... Abudu užgeso. 
Darydamas kryžiaus ženklą, pratariau: 
Amen“. Įvykis nekasdieninis.

Jis gali priminti, jog ten, kur širdys ir 
lūpos kartoja taikos Karalienės vardą, 

kur tas vardas atsiskamba pačiame 
gyvenime, tenai šeimyninis, bendruome
ninis, ir tarptautinis sutarimas tamprėja.

Kur šeimoje vaikai, motina ir tėvas 
kasdieninės .Sveika Marija“ neprimiršo, 
ten namų židinys artėja, panašėja į Naza
reto šv. Šeimyną. Ten Marijos mėnuo nu
sidažo patraukliomis varsomis. Tenai 
Motinos Diena didina meilę gimdytojai 
— rūpintojėlei, o motinos rūpestis, pasi
aukojimas ir atsakingumo jausmas jaut
riojo atžalyno atžvilgiu auga.

Švč. Mergelės Marijos mokykloje kiek
vienas, jei tik mokslus, pasisavina aps
čiai. S. Matulis, MIC

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
LIETUVIŲ SODYBOJE — gegužės 7 d. 

Dalyvaus Lietuvių bažnyčios Londone 
choras.

KETTERING — gegužės 14 d. 12 vai. 
NOTTINGHAM — gegužės 14., 12.15 v.

gyvulių ir pieno ūkiu, ne grūdų derliais, 
kurie, kaip žinoma, yra vis dar maži). Ta
čiau ir šiuo atveju reikia_pasakyti, kad ge 
ra dalis Lietuvos žemės ūkio gaminių išga 
benama kitur, po to jau taip atsitinka, kad 
net provincijos miestelių krautuvėse tris 
ar keturias dienas stinga — duonos. Šita 
straipsnyje nutylima.

Kai dėl Lietuvos karo nuostolių, tai 
straipsnyje jie suvedami į 17 milijardų 
rublių vien tik iš vokiečių okupacijos laiko 
tarpio. O kokius milžiniškus nuostolius pa 
darė sovietinės okupacijos, iki šiandien 
vengiama skelbti. Straipsnis pailiustruotas 
keliomis šių dienų Lietuvos nuotraukomis.

Sliekai dirba visą laiką be jokios per
traukos. Specialistų apskaičiavimu, dešimt 
tūkstančių sliekų per valandą išdirba že
mės daugiau, negu geras arklys per tą pa
tį laiką.

Italų rašytojas (dabar jan miręs) C. Ma 
laparte išgarsėjo savo knygomis .Kaputt* 
Ir .Kailis“.

Čia spausdinamės ištrauką iš .Kailio“, 
prisimindami nesenus praeito karo žiauru
mus.

Prieš aušrą ėmė pūsti juodasis vėjas, 
kai aš pabudau šlapias nuo prakaito. Atpa 
žinau jo garso liūdnumą, jo garso juodumą 
dar miegodamas. Priėjęs prie lango dai
riausi .jo ženklų sienose, stoguose, gatvėse, 
medžių lapuose, danguje virš Posillipo. 
Juodasis vėjas yra lyg aklasis, kuris eina 
apgraibomis, glostydamas orą ir ištiesto
mis rankomis vos tik paliesdamas arti
miausios aplinkos daiktus. Jis yra aklas, 
jis nemato, kur eina, čia jis paliečia sieną, 
čia šaką, čia žmogeus veidą, čia jūros pa
krantę, čia kalną, palikdamas ore ir ant 
daiktų, kuriuos jis paliečia, juodą savo 
lengvo palietimo atspaudą.

Nebe pirmas jau kartas, kai aš esu gir
dėjęs juodojo vėjo balsą, ir atpažinau jį 
iš karto. Prabudau permirkęs prakaitu ir 
eidamas prie lango rūpestingai apžiūrinė- 
jau namus, jūrą, dangų ir aukštai virš jū
ros iškilusius debesis.

Pirmąkart jo balsą išgirdau, kai buvau 
Ukrainoje 1941 m. vasarą. Pasitaikė man 
būti Dniepro kazokų žemėse, ir vieną va
karą Kostantinovkos kaimo seniai kazo
kai, sėdėdami savo namų tarpduriuose rū
kydami savo pypkes, sakė man:

Pąsižiūrėk ten į juodąjį vėją.
Diena ėjo gajop, saulė, nuslinkus! žemai 

akiratyje, leidosi žemėn. Paskutinieji raus 
vi, peršviečiami jos spinduliai nušvietė si
dabrinių beržų aukštutines šakas; kaip 
tik tą liūdną valandą, kai diena miršta, aš 
pirmą kartą pamačiau juodąjį vėją.

Jis buvo lyg juodas šešėlis, lyg juodo 
arklio šešėlis, pilnas netikrumo klaidžio- 
jąs virš stepių tai šen, tai ten, vienu aki
mirksniu atsargiai artėjąs į kaimą, o kitu 
nubėgąs su siaubu. Kažkas tarytum nakti

CURZIO MALAPARTE

nio paukščio sparnas, brūkštelėtas į medį, 
lyg arkliai, lyg šunes, išsisklaidantieji kai
mo pakraščiuose, tuojau pat pavirsiantieji 
juodais pavidalais ir susiliejantieji su nak 
ties spalva. Žmonių ir gyvulių balsai bu
vo panašūs į juodo popieriaus gabalus, 
plaukiančius oru į rausvąją saulėlydžio 
šviesą.

Aš pasukau upės kryptimi, ir vanduo bu 
vo apsiniaukęs ir tamsus, žvilgterėjau į 
medžių lapus, ir jie buvo juodi ir švietė. 
Paėmiau akmenį, ir mano rankoje akmuo 
buvo juodas, sunkus, tamsus, lyg pumpu
ras, kuris prasiskleidžia naktį. Iš laukų į 
ilgas, žemas kolchozo pašiūres grįžtančių 
merginų akys buvo tamsios ir šviečian
čios, linksmo, nerūpestingo jų juoko aidai 
kilo į orą lyg juodieji strazdai. O tebebuvo 
dar diena. Medžiai, balsai, gyvuliai, žmo
nės, visi jau juodi, nors tebebuvo dar die
nos šviesa, persmelkė mane neaiškiu pasi
baisėjimu.

Seniai kazokai, tie raukšlėtais veidais, 
didžiuliais susuktais plaukų kuodais, vai
nikuojančiais skustas galvas, kalbėjo man:

— Juodasis vėjas, corny verier, — ir 
kinknojo galvas, stebėdami juodąjį vėją, 
pilną netikrumo nukrypuojantį stepėmis, 
lyg išgąsdintas arklys. Aš pasakiau:

— Gal vakaro tamsėjimas teikia vėjui 
juodą atspalvį.

Seni kazokai purtė galvas.
— Ne, — sakė jie, — ne vakaro tamsė

jimas duoda vėjui tą atspalvį. Corny vetier 
duoda juodą atspalvį viskam, ką tik jis 
paliečia.

Ir jie mokė mane atpažinti juodojo vėjo 
garsą, jo kvapą ir jo skonį. Vienas jų pa
ėmė į rankas ėriuką, papūtė juodas jo gar 
banas, ir prie kailio vilnų pašaknės pasiro
dė baltos. Kitas laikė rankoje paukštelį, 
papūtė švelnias juodąsias jo plunksnas, ir 
pašaknės tų plunksnų pasirodė turinčios 
gelsvą, rausvą ir melsvą atspalvius. Jie 
pūkštė namų tinką, ir po vėjo glamonėji
mų suneštu juodumu buvo matyti bal-

tos kalkės. Jie nėrė pirštus į juodus arklio 
karčius, ir tarp jų pirštų vėl buvo matyti 
bėri šių plaukai. Kur tik kaimo aikštelėje 
laksčiusieji juodi šunys prabėgdavo pro 
tvorą ar šalia sienos, už kurios stabtelėda 
vo pasislėpti nuo vėjo, vėl atrodydavo pui
kiai gelsvos spalvos, būdingos kazokų šu
nims, ir vėl netekdavo jos tuojau pat, kai 
tik patekdavo į vėją. Senis nagais iškrapš 
tė baltą akmenį, įmintą žemėje, palaikė
saujoje ir sviedė vėjui į dantis. Atrodė jis 
lyg žvaigždė, kurios šviesa užgeso, juoda 
žvaigždė, nuskęstanti švarioje dienos kūd
roje. Tuo būdu aš mokiausi atpažinti juo
dąjį vėją iš jo kvapo, kuris primena nu
džiūvusią žolę, jo tą aštrų prieskonį, stiprų 
ir kartų, kaip laurų lapo, ir iš to nuosta
biai liūdno garso — tikros chimerų nakties 
garso.

Kitą dieną išsileidau keliauti į Dorogo, 
kuris yra trys valandos kelio nuo Konstan- 
tinovkos. Buvo jau vėlu, ir mano arklys 
buvo pavargęs. Keliavau į Dorogo aplan
kyti garsiojo kolchozo, kuris buvo puikiau
sių visoje Ukrainoje arklių auginimo vie
ta. Iš Konstantinovkos išjojau apie penktą 
valandą popiet ir tikėjausi Dorogo pasiekti 
prieš sutemą. Bet pastarieji lietūs kelią 
pavertė liūnu ir nusinešė tiltus nuo upelių, 
kurių čia daug šitam krašte. Dėl to buvau 
priverstas joti pakrante, ieškodamas bras
tos. Tebebuvau dar toli nuo Dorogo, kai 
saulė, laikiusis žemai akiratyje, tingiai 
tekštelėjusi pasinėrė žemėn. Stepėje saulė 
leidžiasi staigiai; ji krinta į žolę lyg ak
muo, su tokiu bumbtelėjimu, kaip žemę pa 
liesdamas akmuo. Vos palikęs Konstanti- 
novką, prisijungiau prie vengrų raitelių 
būrio, kuris keliavo į Stalino, ir daug my
lių laikiausi drauge su jais. Jodami jie rū
kė ilgas pypkes ir nuolat sustodavo ir kal
bėdavosi. Jų balsai buvo minkšti, muzika
lūs. Aš galvojau, kad jie svarsto, kuriuo ke 
liu sukti, bet atitinkamu metu seržantas, 
kuris vadovavo jiems, vokiškai paklausė 
mane, ar aš nenoriu parduoti arklio. Ark
lys buvo kazokiškas ir skyrė visus kvapus, 
visus skonius, visus stepės garsus.

— Jis mano draugas, — atsakiau. — Sa 
vo draugų neparduodu.

Vengras seržantas šypsodamasis pažiū
rėjo į mane.

— Puikus arklys, — tarė jis, — bet jis 
negalėjo tau brangiai kainuoti. Ar negali 
pasakyti, kur tu pavogei jį?

Aš žinojau, ką reikia arkliavagiui atsa
kyti, ir atsakiau:

— Taip, puikus arklys. Nepavargdamas 
jis kaip vėjas bėga visą dieną. Bet jis ser
ga raupais.

Pažiūrėjau jam į veidą ir nusijuokiau.
— Serga raupais, — tarė seržantas.
— Ar netiki? — pasakiau. — Jei netiki, 

tai pačiupinėk ir pamatysi, kad tu pats 
gausi raupus.

Palietęs batų viršūnėmis arklio šonus, 
pamažu nujojau sau nė neatsigrįždamas. 
Kurį laiką dar girdėjau juos juokiantis, šū 
kaujant ir įžeidinėjant mane, o paskui už
metęs iakį pamačiau, kad jie pasuko į upę 
ir krūvoje jojo šuoliais, mosuodami ranko
mis. Po kelių mylių susitikau rumunų rai
telius, kurie buvo išjoję paplėšikauti. Jie 
gabenosi per balnus persimetę krūvas šilki 
nių suknelių ir avikailių, kuriuos jie, be 
abejo, buvo pavogę iš kurio nors totorių 
kaimo. Jie paklausė mane, kur aš joju.

— Į Dorogo, — atsakiau.
Jie sakė, kad norėtų palydėti mane iki 

pat Dorogo, idant galėtų apsaugoti nuo bet 
kokių nesusipratimų, nes stepė (jie pridė
jo) knibžda vengrų plėšikų gaujomis; bet 
jų arkliai buvo pavargę. Jie palinkėjo man 
bon voyage ir nujojo, atsigrįždami vis pa
mojuoti man.

Jau temo, kai aš pastebėjau tolokai 
prieš save ugnies spinksėjimą. Be abejo, 
tai jau Dorogo. Staiga aš atpažinau vėjo 
kvapą, ir man sustingo širdis. Žvilgterėjau 
į savo rankas: jos buvo juodos ir sausos; 
jos buvo panašios į anglies gabalą. Juodi 
buvo ir tie keletas medžių, išsibarsčiusių 
stepėje; akmenys buvo juodi, žemė juoda; 
bet oras dar tebebuvo šviesus ir atrodė 
lyg sidabrinis. Užpakaly manęs danguje 
nyko paskutiniosios dienos ugnys, ir iš to
limo akiračio rytuose šuoliais bėgo į mane 
laukiniai nakties arkliai, keldami juodus 
debesis dulkių.

Jaučiau juodą vėjo palietimą ant savo 
veido, o burnoje buvo pilna vėjo juodosios 
nakties. Slegianti, lipni tyla apgaubė ste
pę; ji buvo lyg sustingęs, miglomis ap
trauktas ežeras. Pasilenkiau ties arklio 
kaklu ir sušnibždėjau jam į ausį. Arklys 
klausėsi mano žodžių, švelniai žvengda
mas, ir atgrįžo į mane didelę kreivą savo 
akį, kurioje švietė beprotybė, griežtumas 
ir melancholija. Jau buvo užėjusi naktis, 
ir Dorogo kaimo šviesos buvo netoliese, 
kai staiga išgirdau iš virš mano galvos 
sklindančius žmonių balsus.

Pakėliau akis, ir man atrodė, kad ties ta 

vieta kelią kirto dviguba medžių eilė nu
svirusiomis šakomis. Bet aš nemačiau jų 
liemenų, ar jų šakų, ar jų lapų. Aš tik ju
tau, kad esu apsuptas medžių, kad kažkas 
keista, kažkokia jėga persmelkia juodą 
naktį, kažkas gyva, užsklęsta nakties juo
dosios sienos. Sustabdžiau arklį ir įtem
piau ausis. Taip, virš savo galvos girdėjau 
balsus, žmogiškus balsus, plaukiančius juo 
durnu virš mano galvos.

— Wer da? — sušukau. —Kas ten eina?
Priekyje prieš mane akiratyje silpnas 

rausvas žibėjimas skleidėsi daugumi. Bal
sai plaukė aukštai virš mano galvos. Tai 
buvo žmonių balsai; jie kalbėjo vo
kiškai, rusiška hebrajų kalba. Jie kalbėjo 
garsiai, bet spiegiamu balsu. Kartais bal
sai buvo šiurkštūs, kartais šalti ir dūžta- 
mi, lyg stiklas, ir dažnai baigiamieji žo
džiai lūždavo tokiu skambėjimu, kaip ak
meniu pataikytas stiklas. Aš vėl sušukau:

— Wer da? Kas ten eina?
— Kas tu toks? Ko tu nori? Kas jis? 

Kas jis? — atsiliepė keletas balsų, atplau 
kusių iš viršuj mano galvos.

Akiračio lankas buvo rausvas ir per
matomas, kaip kiaušinio kevalas. Žiū
rint į dangaus pakraštį, iš tikro atrodė, 
tarytum kiaušinis pamažu kiltų iš žemės 
įsčių.

— Aš esu žmogus; aš krikščionis, — pa 
sakiau.

Spiegiantis juokas nuraibuliavo juodu 
dangum. Jis išnyko tolumoje ir dingo 
nakty. Balsas ryškesnis už kitus, sušuko:

— Ak! Krikščionis, ar ne?
Aš atsakiau:
— Taip, aš krikščionis.
Patyčios pilnas juokas sutiko mano žo

džius. Virš mano galvos pasisklaidė jis į 
tolumas ir palaipsniui dingo nakty.

— O ar ne gėda tau būti krikščioniu? 
— sušuko balsas.

Aš tylėjau. Pasilenkęs ties savo arklio 
sprandu, paslėpęs veidą karčiuose, aš ty
lėjau.

— Kodėl gi neatsakai? — sušuko bal
sas.

Aš tylėjau: žiūrėjau į akiratį, kuris pa
mažu šviesėjo. Aukso spalvos spindulia
vimas, aiškus, kaip kiaušinio kevalas, pa
mažu sklido dangumi. Iš tikrųjų tai buvo 
kiaušinis, toks danguje ryškėjąs pavida
las, pamažu kyląs nuo žemės, iš tamsiųjų 
jos įsčių.

— Ko tu nekalbi? — sušuko balsas.
(Bus daugiau)
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šis kapitalinis veikalas jau išverstas į anglų, vo
kiečių, prancūzų, ispanų, danų, kroatų, slovakų, ara
bų, graikų, olandų, portugalų, čekų, lenkų, serbų, ki
nų, japonų ir dar į kitas kalbas, pagal autoriaus su
teikiamąsias žinias iš viso Į daugiau kaip 20 kalbų, 
šiuo klausimu tai bus pirmoji tokia plati knyga lie
tuvių kalba. Kiekvienas tikintysis turėtų šią knygą 
perskaityti ir artimiau pažinti Kristų. Prašau skubios 
tautiečių ‘ pagalbos išleisti šiai pagrindinei knygai, 
kuri Nidos spaustuvėje jau renkama, o spausdinti 
bus pradėta birželio mėn. gale. Knygą numatyta stip
riai įrišti gerais, kietais viršeliais. Garbės prenume
rata 2 sv. (arba 6 doleriai). Kas atsiųs daugiau ir tuo 
padės šią knygą plačiau paskleisti lietuviškai kalban
čiame pasaulyje, bus Garbės Leidėjais. Visų pavardės 
bus atspausdintos knygoje. Knygos tiražui nustatyti 
jau šiuo metu yra būtinai reikalingi užsakymai, ir 
juos siųsti: Lithuanian Church, 21, The Oval, Hack
ney Road, London, E.2.

Supažindinti čia duodame vieną knygos ištrauką 
|ir knygos pabaigą.

SONUS PALAIDŪNAS
Literatūriškai kalbant, šis prilyginimas negali 

būti kitaip aptartas, kaip tik stebuklas. Tas pasakoji
mas, kuris dorovės srityje yra kiekvienam žmogaus 
vaikui didžiausią viltį reiškiąs dalykas, literatūrinė
je srityje visuomet eis kiekvienam žmogiškojo žodžio 
tobulintojui kaip pavyzdingiausia nevilties išraiška, 
kaip jau seniai tai pripažino įvairių pažiūrų moksli
ninkai. Joks pasaulio rašytojas nepasiekė tokios di
delės jaudinančios jėgos tokiame trumpame, tokiame 
tikrame, tokiame bet kokio literatūrinio dirbtinumo 
neturinčiame pasakojime. Jo paprastumas yra di
džiausias, piešinyje vos tik linijos matyti, o jo veiks
mingumas yra didesnis už bet kurio kito pasakojimo, 
kuris yra visuotinai pripažintas savo išmintinga 
sandara ir minties spindesiu. Būtų galima pateikti 
labai daug liudijimų, kurių nemaža vien tik oratoriš
kų ir bendrinės prasmės, čia pateikiame vieną liudi
jimą žymaus klasinės literatūros kritiko, kuris teisin
gai šį prilyginimą sugretino su graikų klasiniais še
devrais: „Literatūriniu puikumu šis pasakojimas yra 
nepralenkiamas. Nieko paprastesnio, daugiau tiesio
ginio, daugiau jėgos turinčio negalima būtų iškelti ir 
Iš žymiųjų klasinės graikų literatūros pasakojimų. 
Tai yra jaudinanti susitaikymo tragedija“ (J.C. Ro
bertson). šį prilyginimą pakartoti kitais žodžiais 
reikštų užtemdyti jo grožį, tačiau istorinio aiškumo 
sumetimais esame priversti leistis šitaip gadinti jį.

žmogus turėjo du sūnus, su kuriais pasiturinčiai 
gyveno savo žemėje, prižiūrėdamas plačius laukus ir 
tvarkydamas daug tarnų. Vyresnysis sūnus buvo tik
ras perlas: rimtas ir nuosaikus jaunuolis, težiūrėjęs 
tik ūkio, laukų darbams vadovauti buvo tikra tėvo 
dešinioji ranka, neieškojo pramogų su draugais, nors 
jų keletą turėjo. Jaunesnysis sūnus buvo visiškai ki
toks. Jam galvoje švilpė vėjai, jį slėgė gyvenimas, 
toks pilnas tikslumo ir visur apibrėžtas, bodėjosi jis 
laukų darbais ir gyvulių kaimenėmis, ir įkyrėjo jam 
tvartai. Ūkis jam atrodė lyg kalėjimas, kur kaliniais 
buvo tarnai, visad pasiruošę sušnipinėti kiekvieną jo 
veiksmą ir pranešti tėvui. Apylinkėje jis turėjo daug 
pasaulį mačiusių draugų, kuriuos girdėjo pasakojant 
nuostabių dalykų apie tolimus didelius miestus su 
ten ruošiamais pokyliais, šokiais, muzika, triukšmin
gomis šventėmis, su kiekviename žingsnyje sutinka
momis išsikvėpinusiomis moterimis ir mieliausiais 
draugais vietoje jo tėvų smirdančių piemenų ir pur
vinų žemdirbių. Ten buvo tikrasis gyvenimas! Tą to-

SU KRITINIU ĮVADU
limą gyvenimą jis permąstydavo vasaros vakarais, 
kai po tingiai praleistos dienos išsitiesdavo pievoje, 
priverstas klausytis čirškiančių žiogų ir su liūdesiu 
svarstydamas, kad mėnesiai ir metai nueina nesu
grąžinamai ir jo jaunystė bėga tuščiai ir nuobodžiai.

Bet vieną dieną jaunuolis nebeišlaikė ir nuspren
dė pasielgti taip, kaip jau prieš kiek laiko buvo patar
ta draugo. Jis atėjo pas tėvą ir tiesiog pasakė: „Tė
ve, duok man lobio dalį, kuris man tenka“. Prašymas 
nebuvo neteisingas. Pagal hebrajų įstatymą') pirm- 
gimys sūnus turėjo teisę į dvigubą dalį, šiuo atveju, 
kai buvo du sūnūs, jaunesniajam priklausė trečioji 
paveldėjimo dalis. Dėl tokio prašymo tėvas buvo pri
verstas ilgai žiūrėti jaunuoliui į akis, bet jis nepra
tarė nė žodžio, kaip ir jaunuolis nieko nebeišdrįso 
pridėti prie savo prašymo. Vienas nuo kito pasitraukė 
tylėdami, šitoje abiejų pusių palaikomoje tyloje, kuri 
tęsėsi keletą dienų, buvo atliktas padalijimas. Jam 
priklausanti turto dalis buvo pervesta pinigais, ir 
„ne po daug dienų jaunesnysis sūnus visa susirinkęs 
iškeliavo į tolimą šalį“.

Pagaliau prasidėjo tikrasis gyvenimas! Tas kraš
tas buvo labai toli, visiškai nežinąs hebraiškos mora
lės, priešingai, prisilaikąs net hebrajams pasibiaurė- 
jimą keliančių papročių. Ten jaunuolis atkeliavo ap
sirūpinęs dideliais pinigais, kurie sudarė visą trečda
lį stambaus paveldėjimo. Taigi galėjo pasiteikti sau 
malonumų. Jo senosios svajonės pradėjo virsti tik
rove. Kūnu ir siela jis atsidavė tiems malonumams. 
Prilyginimas graikiškajame tekste sako, kad jis pra
dėjo gyventi „asotos“, vadinas, tokiu būdu, kokį iš
vertus tą žodį reikštų tiek „palaidai“ ar „nesuvaldo
mai“, kiek „pralėbaudamas“ ar „išlaidžiaudamas“; 
abu tie būdai tarpusavy yra būtinai jungtini.

Taip gyvenant dienos prabėgdavo greitai ir ge
rai, bet atėjo ir pasekmės. Po tam tikro meto su laiku 
praėjo ir pinigai, vienintelis malonumų šaltinis, nes 
nors ir kažin kiek pradžioje buvo prikimšta jaunuolio 
piniginė, bet vis tiek ji nebuvo be galo. Bet malonu
mų įkarštis greitai taip perėmė ir apakino, kad nebe
leido pastebėti, jog piniginė vis plonėjo. Vieną dieną 
ji visiškai ištuštėjo. Baigėsi laimingasis gyvenimas ir 
prasidėjo kitas, gana skirtingas.

467. „Jam visa išeikvojus, kilo anoje šalyje 
smarkus badas, ir jis pradėjo stokoti“. Vakarykštis 
džiaugsmo apimtasis dabar buvo užkluptas iš abiejų 
pusių — ir iš vidaus ir iš išorės: ne tik jo piniginė bu
vo tuščia, bet dar kraštą užklupo badas, vienas tų 
badmečių, kurie priremia prie sienos, net ir be vargo 
paprastai gyvenančius. Nebereikia nė sakyti, kad va
karykščiai pataikūnai draugai dingo kartu su patai
kaujamojo išsibaigusiais pinigais ir dabar rūpinosi 
tik savim. Atsidūręs tokiuose sunkumuose ir dar bū
damas svetimame krašte, jaunuolis nebegali ką nors 
išskirtina sugalvoti: arba reikia mirti badu, arba eiti 
bet ko dirbti, net ir labiausiai žeminančio darbo. 
„Taigi, jis nuėjo ir pristojo pas vieną anos šalies gy
ventoją; tas jį nusiuntė į savo ūkį kiaulių ganyti“. 
Taigi kraštas buvo ne žydų, nes antraip nebūtų kiau
lių auginę. Tas gyvulys pagal hebrajų įstatymą ne
švarus, žydams buvo toks pasibiaurėjimą keliąs, kad 
net vengdavo jį minėti, ir vienas Talmudo mokytojas 
drįso šitaip pasisakyti: „Prakeiktas žmogus, kurs 
augina kiaules, ir prakeiktas, kurs savo sūnų moko 
graikų išminties“2).

Taip vakarykštis džiaugsmo apimtasis tapo kiau
lių piemeniu, bet jei tuo išvengė mirties, tai neišven
gė alkio, kuris nuolat graužė jam vidurius, čia visko 
trūko. Tos kiaulės, visą dieną laukuose jo priežiūroje 
praknisusios, surasdavo ką nors ar gal ir nieko, bet 
vakare, parvarytos į kiaulidę, gaudavo bent žliūgių ir 
šiek tiek pasisotindavo. Jis — nieko. Jam nebuvo nė 
žliūgės. Kiauliaganis mažiau tereiškė, negu kiaulė. Ir 
dar žydas! „Geidė pripildyti pilvą kiaulių ėdamų 
žliaugčių, bet niekas jam jų nedavė“.

Tokiose baisiose sąlygose prabėgo kiek laiko. Po
kaičio metu, kada išbadėjusios ir nusilpusios kiaulės 
tįsodavo medžio pavėsyje, perkaręs kiauliaganys taip 
pat išsitiesdavo šalia jų dulkėse ir mėšle. Bet jo min
tys atkakliai skrieja į tolimuosius vasaros vakarus, 
kada tėvo sodybos pievelėje išsitiesęs klausydavosi 
žiogų čirškimo ir svajodavo apie ateitį. Anos rožinės 
svajonės dabar pilnai išsipildė. Aplink save jis girdi 
kiaulių kriuksėjimą, o pats yra apsidengęs dvokian
čiais skarmalais ir jaučia alkį, kuris suka žarnas.

Apsimąstęs pats sau vienas tarė: „Kiek tai sam
dinių mano tėvo namuose turi apsčiai duonos, o aš 
čia badu mirštu!“ Ką daryti? Ar grįžti pas tėvą? Bet 
kaip išdrįsti po visko, kas atsitiko? Gerai, galima 
grįžti pas jį ne kaip pas tėvą, bet kaip pas šeimininką. 
Visad būtų didelis laimėjimas gyventi tėvo ūkyje bet 
kokio samdinio vietoje, o ne laukti čia lėtos mirties. 
Iš tikro būtų didelė tėvo malonė, jei jis pamirštų 
nuoskaudą ir priimtų jį jau ne kaip sūnų, bet kaip 
nuolankų samdinį. Bet tas žmogus geras, tad gal ir 
sutiks priimti jį! „Kelsiuos, eisiu pas savo tėvą ir jam 
sakysiu: Tėve, aš nusidėjau dangui (Dievui) ir tau! 
Jau nebeesu vertas vadintis tavo sūnumi! Laikyk 
mane kaip vieną savo samdinių!“3).

468. Sustiprintas tos vilties ir sukaupęs pasku
tines jėgas, jaunuolis pasileido keliauti į savo tėvo so
dybą. Kelionės metu daug kartų šis nudriskęs kelei
vis, išsekus jėgoms, nebesitiki pasiekti palaimintojo 
tikslo. Prisiminęs savo išvykimą, daug kartų nebesi
tiki, kad bus priimtas bent kaip benamis šuo. Bet jam 
nieko kita nebeliko. Dabar visas pasaulis jam susibė
go į tą ūkį. Iš paskutiniųjų vilkdamasis, pagaliau jis 
pargrįžta, šviesaus popiečio metas. Jo tėvas laukuose 
prižiūri darbus, bet jo akys neramios, bėga nuo arklo 
prie arklo, nuo samdinio prie samdinio, tik nebeturi 
to senojo žvitrumo, reiškia jau seną, bet dar vis tebe
gyvą skausmą. Laikas nuo laiko sustodamas žvelgia į 
tolimą akiratį, lyg sustingdamas ir nežinia ko ten dai
rydamasis. „Bet jam dar toli tebeesant, jo tėvas pa
matė jį ir buvo gailestingumo sujudintas; pribėgęs 
jis puolė jam ant kaklo ir jį pabučiavo“.

Pabučiavimas? Dar bučiuojami daug kartų tas 
utėlių nugraužtasis kaklas ir purvo prisivėlusi barz
da? Tikrai tėvas pažino jį, nors ir tokį, o jei pažino, 
tai kam dar jį bučiuoja? Kodėl nepašaukia samdinių 
ir neišveja jo? Ar jis nėra tasai sūnus, kurs išsižadėjo 
savo tėvo? Reikia atkreipti į tai senio dėmesį! Sūnus 
jam tarė: „Tėve, nusidėjau dangui ir tau!“ Tai yra 
gerai atmintinai išmokta kalbelė, bet sutrumpinta, 
nes trūksta paskutiniojo prašymo: „Laikyk mane 
kaip vieną savo samdinių1^). Ar sūnus nebeturi drą
sos prašyti samdinio vietos, pajutęs tą tėvišką geru
mą, ar tą maldavimą sutrukdo nauji pabučiavimai?

Ką bepadėtų tas maldavimas? Tai yra tušti žo
džiai, labiausiai nebereikalingi, tėvas jų net nebegir
di. Susijaudinęs senis atsigręžia į subėgusius samdi- 
dinius: „Greitai! Išneškite gražiausią drabužį ir ap
vilkite jį! Duokite jam žiedą ant rankos ir kurpes 
ant kojų!“ O kodėl gi ne? Ar jis nėra grįžtąs šeiminin
ko sūnus? Ar jis dar privalo bent akimirksnį išbūti 
toks nepanašus į save? Kai jis aprengiamas ir vėl pa
sidaro panašus į žmogų, reikia, kad visi imtų švęsti, 
tegul tarnai palieka arklus ir kastuvus ir tegul ruo
šiasi dideliam pokyliui: „Atveskite taip pat penėtą 
veršį ir papjaukite. Valgysime ir pokyliausime! šitas 
mano sūnus buvo miręs ir atgijo, buvo pražuvęs ir 
atsirado!“

Netrukus sodybos seklyčioje prasideda šventė su 
muzika ir šokiais.

469. šiuose įvykiuose nedalyvavo vyresnysis sū
nus, tas jaunuolis perlas, kuris, kaip paprastai, dirbo 
ir tą popietį buvo nuvykęs į tolimiausius ūkio laukus. 
Grįžo labai vėlai, kai pokylis jau buvo įpusėtas ir gau
sūs gėrimai buvo jau sustiprinę dainų balsus ir kojas 
šokti. Išgirdęs tą visą triukšmą, rimtasis jaunuolis 
pasijuto lyg nukritęs nuo debesų. „Tada jis pasišau
kė vieną tarną ir pasiklausė, kas čia yra. Tas jam pa
sakė: Tavo brolis parėjo, tai tavo tėvas paplovė penė-

' tą veršį, kad jį sveiką sulaukęs“. Bet, žinoma, tarnas 
čia nesusilaikė ir papasakojo visą likusią istorijos da
lį, pavaizduodamas, kaip jo brolis sugrįžo toks, jog 
net paskutinis ūkio bastūnas šuo prie jo atrodytų lyg 
Jeruzalės vyriausiasis kunigas.

Vyresnysis sūnus nuliūdo. Ar tai šitaip jo tėvas 
švenčia dėl to jaunojo niekadėjo, kuris pridarė šei
mai gėdos ir nuostolių? Ar tėvas sukvailiojo? Na, jei
gu vargšas jo tėvas neteko proto, tai gerajam jo sū
nui, kuris visada buvo supratingas, nėra reikalo pa
sekti jo pavyzdžiu. „Tuomet jis papyko ir nenorėjo 
eiti į vidų. Taigi, jo tėvas išėjęs pradėjo jį prašyti, bet 
jis atsakydamas tarė savo tėvui: štai, tiek metų aš 
tau tarnauju ir niekados neperžengiau tavo įsakymo, 
tačiau tu niekados man nedavei nė ožiuko pasilinks
minti su savo prieteliais: bet kaip tik parėjo šitas ta
vo sūnus, prarijęs savo lobį su kekšėmis, tu jam pe
nėtą veršį papiovei. Tuomet jis jam tarė: Sūnau, tu 
visados esi su manimi, ir visa, kas mano, tai ir tavo. 
Reikėjo gi pokyliauti ir džiaugtis, nes šitas tavo bro
lis buvo miręs ir vėl atgijo, buvo prapuolęs ir Vėl at
sirado!“

Pastebėtina, kad vyresnysis sūnus, kalbėdamasis 
su tėvu apie savo brolį, vadina jį „šituo tavo sūnum“, 
o tėvas atsako jam „šitas tavo brolis“. Vyresnysis be
veik bijo susitepti lūpas, tą palaidūną pavadindamas 
savo broliu, ir norėtų išsižadėti jo. O tėvas primena 
jam, kad tas palaidūnas yra jo brolis ir dėl to jis pri
valo jį tokiu ir laikyti, taip pat kaip ir jis laiko jį sū
num. čia ir glūdi visas antrosios prilyginimo dalies 
pamokymas: kaip tėvas visada lieka tėvu, taip 'brolis 
visada turi būti broliu.

Klaidinga yra išvada, kurią paskelbė keletas kri
tikų, jog šio prilyginimo antroji dalis, tai yra epizo
das su vyresniuoju broliu, yra žymiai vėlesnis papil
dymas. Priešingai, visas prilyginimas suka kaip tik į 
tą išskirtinį pamokymą, išreikštą antrojoje dalyje. 
Pirmoji dalis pabrėžia pasigailėjimą, suteikiamą at
gailą darančiajam Dievo, kuris yra jo tėvas, bet tai 
nėra kokia nauja mintis, nes ji buvo jau keliama pri
lyginimuose apie pražuvusiąją avį ir pamestąją drak- 
mą. Antroji dalis moko, kad pasigailėjimą atgailau
jančiam nusidėjėliui turi parodyti ir žmogus, kurs 
yra jo brolis; šita pareiga yra pasėka ano atleidimo, 
kurį suteikė jam Dievas, ir glaudžiai yra susijusi su
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tuo. Taigi antroji prilyginimo dalis yra viso pastato 
bokštas ir jo aukščiausias apvainikavimas.

Negalima pasakyti, kad vyresnysis brolis, supy
kęs dėl savo tėvo gerumo, atstovautų fariziejams, ku
rie pyko dėl Jėzaus gerumo muitininkams ir nusidė
jėliams. ši alegorija turi žymiai platesnę prasmę ir 
tinka kiekvienam dangiškojo Tėvo sūnui, kuris pavy
di savo Tėvui dėl parodytojo gailestingumo kitam 
sūnui, grįžtančiam pagaliau po klajojimų namo.

ŽVILGSNIS ATGALIOS
Jėzus yra pats didingiausias ir pats netikėčiau

sias asmuo, kokį tik istorija žino. Jis ateina į Romos 
imperijos antraeilės reikšmės sritį, į tautą, kurią jos 
užkariautojai nedvejodami ryžosi vadinti pačia „niū
riausia“ (Tacitas) ir „pragaištinga kitoms“ (Kvinti- 
lijonas), „niekingu vergų sambūriu“ (Tacitas). Per 
visą savo gyvenimą jis nė karto nepasitraukia nuo 
šios savo tautos, nė karto neparodo jokio noro pažin
ti pasaulio išminčius, estetus, politikus ar užkariau
tojus, kurie savo rankose laikė jo meto visuomenę. 
Savo šalyje bent devynias dešimtąsias savo gyvenimo 
jis praleidžia pačiame prasčiausiame kaimelyje, žino
mame tik dėl priežodžiu virtusio savo nevertingumo. 
Ten jis nelanko mokyklos, nesklaido mokslui skirtų
jų pergamentų, nepalaiko ryšių su toliau gyvenan
čiais savo tautos žymiausiais išminčiais. Jis yra pa
prastas dailidė ir tiktai toks. Ištisą trisdešimt metų 
niekas nežino, kas jis toks yra, išskyrus porą ar tre
jetą žmonių, kurie taip pat nutyli tai, kaip ir jis.

Sulaukęs trisdešimt metų, jis staiga išeina į vie
šąjį gyvenimą ir pradeda veikti. Savo žinioje neturi 
jokių priemonių. Jis neturi nei ginklų, nei pinigų, nei 
akademinių žinių, nei esteto galybės, nei politinės 
paramos. Beveik visą laiką praleidžia tarp vargšų 
žvejų, žemdirbių, ypač rūpestingai ieško nusidėjėlių, 
paleistuvių ir kitų gerosios visuomenės atmestųjų. 
Tarp tų žmonių jis daro daug įvairių stebuklų. Pasi
renka būrelį žvejų, kurie nuolat lydi jį, kaip išskirti
niai mokiniai. Jo veikla nesitęsia nė pilnų trejų metų.

Jo veikla yra skelbti mokslą, kuris nėra nei filo
sofinis, nei politinis, bet išimtinai religinis ir mora
linis. Tai niekada dar pasaulyje nebuvęs girdėtas 
mokslas. Mokslas, kuris, kaip atrodo, yra sudarytas iš 
visa tai, ką visos filosofijos buvo vieningai atmetu
sios, iš visa tai, nuo ko visas pasaulis, kiekvienas jo 
kraštas nuolat stengėsi būti kaip galima toliau. Kas 
pasauliui yra blogis, tai Jėzui gėris; ką pasaulis laiko 
gėriu, Jėzui tai yra blogis. Neturtas, nuolankumas, 
klusnumas, tylus pakentimas paniekos ir įžeidimų, 
pasiryžimas pasitraukti kitiems iš kelio — štai tos 
didžiosios blogybės pasauliui ir didžiausias gėris Jė
zui. Priešingai, turtai, garbė, viešpatavimas kitiems ir 
visi kiti dalykai, kurie pasauliui sudaro laimę, Jėzui 
atstovauja visiškai prapulčiai ar bent labai rimtam 
pavojui.

Pasaulis iš tiesų mato tik tai, kas regima ir pa
liečiama; Jėzus pareiškia, kad jis mato, kas neregi
ma. Pasaulis žvilgsnį kreipia ne į ką kita, o tik į žemę ir 
mato ją iš apačios. Jėzus savo žvilgsnį kreipia ypač į 
dangų ir žemės dalykus svarsto iš dangaus. Jėzui že
mė pati savyje neturi prasmės; tai tik skausmingas 
ir praeinantis epizodas, kuris pats savyje neduoda 
tinkamo sprendimo. Tinkamas sprendimas suranda
mas tiktai danguje; prasmė ir vertė ateina tiktai iš 
dangaus. Dabartinis gyvenimas reikšmingas tik kaip 
pasiruošimas busimajam gyvenimui; jis yra sunkus 
ir nepastovus, bet jo vertė yra lyg tos aikštelės, nuo 
kurios pasikeliama skristi į pastovius ir laimingus 
namus. Nepastoviųjų namiĮ gyventojai, kurie visas 
savo viltis sudeda tiktai į juos ir atsisako visa tai pa
likti, sudaro žemiškąją karalystę. Kita vertus, gyven
tojai, kurie būna joje paklusniai susitaikydami su pa
dėtimi, bet pastoviai siekia nuolatinių namų, vis 
ruošdamiesi kelionei į juos, sudaro Dievo karalystę.

Tarp abiejų karalysčių vyksta nepaliaujamas 
karas, kuris tada tik pasibaigs, kai viena karalystė 
visiškai nugalės kitą. Abiejų karalysčių atitinkamą 
jėgą sudaro meilė, bet skirtingiems dalykams. Pa
saulio karalystės meilė yra skirta tik sau ar tam, kas 
naudinga ar teikia malonumo sau; visoms kitoms že
mės ir dangaus būtybėms tokie jaučia arba formalią 
neapykantą, arba šaltą abejingumą. Dievo karalystės 
meilė pirmoje vietoje yra Dievo meilė, o paskui pa
laipsniui visoms būtybėms iki pat tų, kurios yra ne
naudingos ir bloga daro, ir šitokioms skiriama ypa
tinga meilė, ir stengiamasi daryti gera tiems, kurie 
daro bloga ar nežino, kaip daryti gera. Jiems duoti 
reiškia gauti, ir dėl to tie nežino neapykantos, kuri 
yra šykščių.)ų žymė. Tosios Dievo karalystės, kurios 
galybė yra Dievo ir žmonių meilė, Jėzus yra steigėjas.

Dievo karalystė yra Izraelio senovės pranašų 
skelbtoji karalystė, kurie pranašavo, kad jos steigė
jas bus išrinktajai tautai pažadėtasis Mesijas. Skelb
damas savo nežemiškąjį mokslą, Jėzus žino, kad jis 
yra Mesijas, bet pradžioje nepasiskelbia juo, vengda
mas, kad politinio mesijanizmo vilčių apimtosios mi
nios nepaskelbtų jo tautos vadu ir jo mokslo neišaiš
kintų kaip politinio atsišaukimo. Tad jo misija labai 
sunki. Jis minias turi mokyti tokių dalykų, kurie tik
rai bus blogai suprasti, nes kai jis kalba apie pergalę 
prieš blogį, tad jie supranta tai kaip pergalę prieš 
romėnus, o kai jis sumini Dievo karalystę, tai jie su
pranta, kad jis turi galvoje Izraelio viešpatavimą. O 
jis vis tiek turi kalbėti apie tuos dalykus ir naudo
tis tiksliais išsireiškimais, nes tai jau buvo nustatyta 

Dievo tautos šventajame Rašte. O Jėzus, kaip Mesi
jas, turėjo ateiti vykdyti Rašto, o ne naikinti jo; pa
pildyti, o ne sugriauti. Jo asmeninė misija skirta vien 
tik išrinktajai tautai, paveldėjusiai senuosius Dievo 
pažadus; tačiau kai tie pažadai buvo išpildyti, jo mi
sijos pasekmės pasiekia visas žemės tautas.

Tam tikslui jis įsteigia pastovią draugiją — Baž
nyčią.

Bet didžioji išrinktosios tautos dalis nepriima jo 
mokslo, ir labiausiai prieš jį nusistatę yra ne kas kita, 
kaip tik tautos vadai, būtent, šventyklos vyriausieji 
kunigai ir sinagogų fariziejai. Galilėjoje jo veikla at
neša gana maža vaisių, ir todėl jis palieka ją ir eina į 
Judėją ir į sostinę Jeruzalę, čia vaisiai ne didesni ne
gu Galilėjoje, bet priešiškumas dar žymiai didesnis. 
Vyriausieji kunigai ir fariziejai tiki jo galia daryti 
stebuklus ir daugeliu atvejų sutiktų su jo mokslu. Bet 
jie neatleidžia jam atviro pasisakymo prieš valdan
čiųjų klasių veidmainingumą ir tai, kad jis neatlai- 
džiai pasmerkia jų tuščią formalizmą, kuris stingdo 
religinį gyvenimą. Kurį laiką nenorom dar pakentė jį, 
pagaliau išdavikiškai suima, savo aukščiausiajame 
tautos teisme pagal religinius kaltinimus pasmerkia 
jį ir dar kartą pasmerkia jį Romos atstovo tribunole 
pagal politinius kaltinimus.

Jėzus mirė ant kryžiaus.
Po trijų dienų pasmerkusieji jį įsitikino, kad jis 

prisikėlė. Mokiniai pradžioje netikėjo, bet vėliau po
jūčiais buvo įtikinti, nes pamatė jį ir daug kartų ran
komis palietė ir kalbėjosi su juo, kaip ir prieš jo mirtį.

-----0—0—0-----
Bet Jėzaus savaimingumas nesikeisdamas tęsiasi 

net ir po jo mirties. Kaip savo pirmojo gyvenimo me
tu jis buvo pasaulio priešingybė, taip ir jo įsteigtoji 
Bažnyčia labiausiai neįtikimu būdu tęsia tą pasaulio 
neigimą.

Savo meto visuomenės aukštuosiuose sluoksniuo
se jis nepaliko jokio atgarsio. Visoje Romos imperijo
je istorikai nekreipia į jį dėmesio, išminčiai nepažįsta 
jo mokslo, valdžios žmonės daugiausia, ką padarė, tai 
raštu atžymėjo jo mirtį, kaip būtų padarę ir sukilusio 
vergo atveju, ir daugiau apie jį negalvojo. Patys jo 
tautos vadai, patenkinti, kad jis dingo nuo scenos, 
yra daugiau negu pasiruošę visiškai pamiršti jį. Jo 
įsteigtoji Bažnyčia atrodė suvesta į jo nukankintojo 
kūno agoniją ant kryžiaus. Prieš Jėzaus Bažnyčią sto
vi pasaulis, kaip nugalėtojas tos mirties akivaizdoje, 
kaip kad vyriausieji kunigai džiūgaudami stovėjo jo 
kryžiaus papėdėje.

Ir vis dėlto, sukrėsta agonijos, ši institucija stai
ga vėl prisikelia ir į savo rankas suima visą pasaulį. 
Praeina trys persekiojimų šimtmečiai, trys šimtme
čiai, kurie tarytum prailgina mirtį ant kryžiaus ir 
yra lyg atbalsis tų trijų dienų kape, bet po trečiojo 
šimtmečio visuomenė oficialiai pasidaro Jėzaus se
kėja.

Pasaulio karalystė tačiau nėra nugalėta, ir kova 
tebevyksta kiek kitokiomis formomis, bet vis tuo pa
čiu atkaklumu, kaip ir anksčiau. Jėzus arba jo įsteig
toji Bažnyčia palaipsniui darosi vis didėjančiu „prieš
taravimo ženklu“ žmogiškosios civilizacijos istorijoje. 
Jo savaimingąjį ir sunkų laikytis mokslą priėmė be
galinis skaičius žmonių ir laikosi jo su didžiausia 
meile, neatsakydami net ir didžiausios aukos. Daugy
bė kitų su nepalaužiamu atkaklumu atmeta jį ir pa
šėlusiu įniršiu reiškia jam savo neapykantą. Galėtu
me pasakyti, kad visos labiausiai civilizuotos žmoni
jos dalies pastangos sukasi apie tą „prieštaravimo 
ženklą“ arba išaukštinti jam, arba sumindžioti po 
kojų.

Pašėlusios grumtynės vyksta ir toliau, neišven
giant net klastos ir išdavimų. Dažnai pasirodo dali
niai, kurie mojuoja vėliavomis su nupieštuoju „prieš
taravimo ženklu“ ir skelbia šūkius, reiškiančius tary
tum tai, ką Jėzus įsakė; jie skelbia brolybę ir kitokius 
pasauliui nežinomus altruizmo dalykus. Bet klasta 
neilgai tetrunka, ir pagaliau išryškėja apsimetimas, 
nes ir balsas ir tarimas yra ne tie.

Tikra tiesa, kad Jėzus šiandieną žmonėse yra la
biau gyvas negu bet kada. Visiems jis reikalingas ar
ba mylėti, arba keikti, bet be jo negali išsiversti. Pra
eityje yra buvę daug ypač stipriai mylimų žmonių — 
Sokratas savo mokinių, Julius Cezaris — savo legijo- 
nierių, Napoleonas — savo karių. Bet šiandien tie 
žmonės yra jau nebeatšaukiama praeitis; juos atsi
minus nebesuplaka širdis. Nėra jau tokių, kurie už 
juos atiduotų savo gyvybę ar bent turtus, nors jų 
idealai ir dabar tebėra peršami. O jei jų idealams 
paprieštaraujama, tai niekas nė nepagalvoja imti 
keikti Sokratą arba Julių Cezarį ar Napoleoną, nes jų 
asmenybės jau nebeturi įtakos; jie yra praeitis. Bet 
tai negalima pasakyti apie Jėzų. Jėzus ir dabar yra 
mylimas ir keikiamas; žmonės iš meilės jam ar iš ne
apykantos dar vis atsisako turtų ir net gyvybės.

Jokia gyva būtybė nėra tokia gyva, kaip Jėzus.

-----0—0—0-----

Taip pat ir savo istorinėje tikrovėje jis yra „prieš
taravimo ženklas“. Tikra tiesa, kad jo meto didžiojo 
oficialaus pasaulio garsieji istorikai nežino jo. Tai 
nestebina, nes tiems istorikams, apakintiems Augus
to Romos žibėjimo, trūko aštraus įžvalgumo ir net 
dokumentų iškelti aikštėn neaiškiam barbarui iš 
„niekingojo vergų sambūrio“. Bet tai nereiškia, kad 

J ėzaus figūra istoriškai būtų mažiau paremta doku
mentais ir mažiau tikra, negu Augusto ir kitų jo ben- 
dralaikių. Suprantama, šiandien mes daug nuošir
džiau trokštumėm žymiai daugiau žinoti apie jį, negu 
žinome; bet jeigu tų dalykų, kuriuos žinome, per ma
ža yra patenkinti mūsų troškimams, tai kaip atpil
das mums naudotis, kas užrašyta, yra sužymėta vis 
iš pačių pirmųjų šaltinių. Iš tų keturių rašytojų du 
yra patys viską matę, buvę šalia Jėzaus dieną ir nak
tį beveik per visą jo viešojo gyvenimo metą. Kiti du 
pažinojo ir plačiai apklausinėjo savo akimis mačiu
sius liudininkus. Visi keturi pasakoja labai paprastai, 
be jokių pagražinimų ir su visišku nejautrumu, vis 
tiek, ar dalykas būtų malonus ar skaudus, pajėgdami 
nepasiduoti simpatijoms ir žinodami, kaip iškilti virš 
jų. Be abejonės, visos keturios evangelijos yra propa
ganda; jų autoriai rašė jas supažindinti pasauliui su 
Jėzum ir plėsti tikėjimui į jį. Bet tais sumetimais jie 
turėjo pasirinkti nešališkumo ir tiesos kelią, nes tūks
tančiai tuo susidomėjusių liudininkų būtų kėlę balsą 
ir priešinęsi, jei tie pasakojimai būtų iškraipyti ar su
galvoti. Su mūsų turimąja įvykių ir Jėzaus mokslo is
toriškumo garantija negali lygintis net ir Augustas ir 
kiti žymieji jo bendralaikiai.

Bet ir čia, kaip ir visur kitur, „prieštaravimo 
ženklui“ vėl prieštaraujama. Keturių istorikų mums 
pristatytasis Jėzus nėra tikras, jis ir negali būti tik
ras, nes jis yra antgamtinis. Todėl būtina keturių 
evangelistų piešiamąjį paveikslą susiaurinti iki na
tūralių, racionalių santykių, atmetant, kas stebuk
linga. Tai ir yra racionalistų kritikos programa.

Pradeda ją Reimarus, skelbdamas, kad evangelis
tai yra paprasti apgavikai ir melagiai. Sekantis yra 
Paulus, bet jis gina evangelistus: jų tikėjimas yra to
bulai geras, tik jie yra neprityrę entuziastai ir ne
supranta tai, ką mato. Straussas tęsia; evangelistai 
nesisako, kad jie pasakoja tikrą istoriją; jie greičiau 
dėsto mitus, atitrauktines sąvokas reiškia istorinių 
faktų forma. Bauras žiūri į reikalus kitaip; evangeli
jos pasakojimai yra Bažnyčios susidūrimo su socia
line aplinka padarinys, ir juose maža tėra tai, kas 
istoriška. Vėliau Baueris dar šiek tiek prideda; evan- 
gelijose visiškai nieko nėra istoriška, o Jėzaus nieka
da nebuvo; jis tėra tik mitas. Tada iškyla Liberalinė 
mokykla, kuriai Jėzus yra savo rūšies „atgimimo“ 
skelbėjas, pamokslavęs saldų gailestingumą žmonėms 
ir religinį jausmą Dievui. O eskatologai išeina į prie
kį nurodinėti, kad Jėzus yra svajotojas ir fanatikas, 
kuris galvoja, kad netrukus įvyks pasaulio galas, ir 
dėl to skelbia atsižadėjimu ir savęs paneigimu pa
remtą negirdėtai savaimingą mokslą. Pagaliau kriti
kai grįžta prie Bauerio minties ir skelbia, kad Jėzus 
yra mitiška būtis, kurios žemėje niekada nebuvo.

Taigi visi tie įvairūs aiškinimai kyla iš vienos 
teorijos reakcijos, iš pasipriešinimo kitai. Paskutinio
ji iš pagrindų paneigia viską, ką ankstyvesnio j i teori
ja palaikė. Tik vienu atveju visi puikiai sutampa, bū
tent, kad evangelijos pasakojimai nėra istoriški ir 
kad todėl tradicijos Jėzus yra netikras.

Iš visa to išplaukia labai iškalbinga praktiška iš
vada. Jei tradicijos Jėzus yra netikras ir jei, kita ver
tus, dar nesurasta įrodymų, kokiu būdu ir iki kokio 
laipsnio jis yra netikras, tai tada neįmanoma šian
dien parašyti jokios mokslinės Jėzaus biografijos. Iš 
tikrųjų taip ir yra: tie didieji Jėzaus „Gyvenimai“, 
kurių tiek gausiai buvo prigaminusi Liberalinė mo
kykla, šiandien jau nebepatrauklūs; geriausiu atveju 
pasitenkinama trumpais Jėzaus asmenybės bruožais, 
kur tikrosios istorinės linijos beveik sunyksta. Išdava 
yra tokia, kad istorinis Jėzus išeina nebeapčiuopia
mas ir nebesuvokiamas, kuris visais praktiškais su
metimais pasidaro labai artimas į tą perdėm mitišką- 
jį Jėzų. O tai yra paskutinis žodis, kurį racionalistinis 
kriticizmas yra taręs dėl evangelijų.

O visa tai yra ne kas kita, kaip dar vienas epizo
das šimtmečiais trukusios kovos tarp Jėzaus ir pa
saulio. Jau sakėme, kad ta kova nesibaigs, kol vienas 
iš dviejų bus visiškai parblokštas. Tai dėl to pasaulis 
kovoja su Jėzum istorinėje srityje, ištrindamas, ką tik 
gali, iš jo paveikslo ir asmenybės.

Tai yra sena strategija. Fariziejai taip pat norė
jo visiškai sunaikinti Jėzų, jo darbus, jo mokslą, jo 
įsteigtąją Bažnyčią. Jie bijojo jo mirusio atšalusio 
kūno, užantspaudavo kapą ir pastatė priešais sargy
bą. Nuo tada Jėzus buvo nutrintas nuo žemės pavir
šiaus ir užantspauduotas kape jau tūkstančius kartų, 
ir priekyje buvo statomos tokios sargybos, koks buvo 
laikotarpis, valstybė ar religija, filosofija ar mokslas, 
demokratija ar aristokratija, proletariatas ar tauta.

Bet kas buvo atsitikę praeityje? Kas atsitiks 
ateityje?

-----0—0—0-----

Evangelijos pasakoja mums, kad Jėzus, kurį fari
ziejai užantspaudavo kape, vėl prisikėlė. Istorija 
mums pasakoja, kad Jėzus po to kaltas ant kryžiaus 
tūkstančius kartų, kėlėsi kas kartą vis daugiau gyvas 
negu prieš tai. Kai strategija tebėra vis nepasikeitusi, 
yra visiško pagrindo tikėti, kad tas pat atsitiks Jė
zui, kurį istorinė kritika vėl prikalė ant kryžiaus.

Tie kritikai iš tiesų neturi perdėm jokio origina
lumo; jie nedaro nieko kita, o tik kartoja vis tą pačią 
taktiką, kopijuoja vis tuos pačius senus metodus. 
Tuos metodus jie pasivogė iš fariziejų; jie net ir vel
nią nusiplagijavo, pasisavino jo išsireiškimus.
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Be užrakto minutės neišgulės

ATSKRIDO KOVAI
.Gyvulininkystės išsivystymo

Pusbadžiu maitindamiesi, kolūkiečiai 
stengiasi ką nors pavogti iš kolūkinio tur
to. Jie vagia produktus. Romane pasakoja
ma, kaip kolūkietė, išdirbusi daug darba
dienių, bet nieko negavusi iš kolūkio, mėgi 
no pavogti iš kūlyklos rugių maišą. Jausda 
mi didelę pašarų stoką savo karvei, kolū
kiečiai vagia kolūkinius pašarus. Apie tai 
pasakoja gyvulininkystės farmos vedėjas. 
Gaudami už savo darbą gramus ir skati
kus, kolūkiečiai stengiasi nukniaukti iš ko 
lūkinių gėrybių viską, kas .blogai padėta*. 
Buvęs kolūkio pirmininkas pasikalbėjime 
su naujuoju taip nupasakoja šiuos santy
kius su .šventąja ir neliečiamąja socialisti
ne nuosavybe“:

— Štai mes tvirtiname įvairiais būdais: 
.Liaudis, liaudis! Tvėrėja!“ O šis tvėrėjas 
tik taikstosi pažeisti, bet ne sukurti, kaip 
nors paglemžti, kišenvagisuti, nudžiauti iš 
kolūkio paskutinį, o kolūkiui daugiau nie
ko neduoti!.. Prieš savaitę nusipirkau nau
jas vadeles. Šiandien gi, žiūriu, tik skiau
tės. Kas pakeitė, kada — su šunim skaliku 
nesurasi. Pakinktus, kibirus, degutą, kastu 
vus— viską reikia laikyti po raktu. Be už
rakto nė minutės nepragulės.

Kolūkiečiai vagia viską, nes nieko netu
ri, o už savo darbą gauna pasigailėtinus 
skatikus, už kuriuos šių daiktų nenusipirk 
si, o, tiesa, kad ir gauti nusipirkti labai 
sunku. Sąžiningas kolūkietis, išklausęs pir 
mininko kaltinamąjį pamokslą dėl svar
biausio vagies ir grobiko, pareiškė jam tie
siog į veidą: — Nereikia rodyti pavyzdžio 
kitiems...

Taip išvaginėja kolūkines gėrybes kolū
kinio kaimo gyventojai, pradedant pirmi
ninku ir baigiant mažamečiais kolūkiečių 
vaikais.

Sodų .išdžiovinimas'
Romane iškeliamos vaizduojamojo kolū

kio nusmukimo priežastys. Apie sodų liki
mą kaime pasakojama: — Sodai išdžiūvo, 
kriaušių ir vyšnių šaknys buvo nuplikytos, 
apnuodytos muiluotu vandeniu arba mėly 
nuoju akmenėliu, ir medžius nukirto mal
koms.

Kolūkiečiai sunaikino savo sodus dėl to, 
kad tie sodai buvo apkrauti tokiais dide
liais mokesčiais, jog toks didelis sodas bu
vo šeimininkui nuostolingas. O kai sodus 
kirsti valdžios buvo uždrausta, tai kolūkie
čiai pradėjo iš pradžios .džiovinti“ me
džius, o vėliau kirsti juos.

Pripirko prieauglio, vyriausybei atraporta
vo: planas išpildytas, net viršytas! Telegra 
ma nuėjo į Maskvą. O veršeliai ir ėriukai 
kur? Voliojasi Ožiniam griovy! štai jums 
ir planas!

Taip kolūky įvykdytas CK partijos įsa
kymus dėl skubaus gyvulių skaičiaus pri
auginimo žemės ūkio socialistiniam sekto
riuje ir apie tai, kad reikia .pavyti Ameri
ką mėsos atžvilgiu!“

Ne sėkmingiau kolūky kovojama dėl pa
dauginimo pieno produkcijos už Chruščio
vo šūkio įvykdymą .Pavyt ir pralenkt pie
no ir sviesto atžvilgiu Ameriką!“ Romano 
autorius pienininkystės padėtį farmoje 
vaizduoja tokia scena: .Farmos vedėjas iš
einančioms iš farmos melžėjoms pastojo 
kelią:

— Kur išėgiojot?.. Gardai neišvalyti, gy 
vuliai neaprūpinti, — jums tai nerūpi. Tur 
būt, ir nepagirdėt... Marš atgal! Šeiminin
kės!

— Ar daug primelžėt pieno, šeiminin
kės? — paklausė naujasis pirmininkas.

Darija pavargusi beviltiškai numojo ran 
ka:

—- Pritrėškėmi, išpilsčius į šukes — trys 
katės palaktų...

— O savo, tur būt, daugiau duoda? — 
pastebėjo naujasis pirmininkas.

Niūra skubiai prašneko:
— Savo karvutes mes draugiškai praši- 

nėjam: .Aušryte - mamyte, nesišykštėk, 
brangioji.. Štai kaip! O į šitas, — ji link
telėjo į kiemą, — mes kreipiamės visai ofi 
cialiai: .Karve, ar tu žinai, kiek pagal pla
ną turi duoti? Neduodi, na, ir po velnių sų 
tavim!..

— Užtenka tau plepėt, — pertraukė Da
rija.

— Be džiaugsmo reikia sėst prie tuščio 
tešmens. Bet ką padarysi... Karvės senos, 
pašaras blogas,, vadovybė jokio rūpesčio 
neparodo... Karvės laikosi dar tik mūsų pa 
sigailėjimu. Naudos iš jų nei kolūkiui, nei 
mums.

Sunykimo simbolis
Rašytojas A. Andriejevas, žurnalo Ok- 

tiabr redakcinės kolegijos narys, be abejo, 
negalėjo pasakyti apie .kolūkinį rojų“ pil
nos tiesos visu balsu. Jis galėjo pasakyti 
tik pusiau balsu. Bet ir šiose sąlygose jis 
apie kolūkinį kaimą pasakė daug daugiau 
tiesos, negu visi kiti kolūkinių romanų 
autoriai. Bendras įspūdis, kuris gaunamas 
iš jo romano, yna toksai:

priešas!1 palaiko ją, neduoda galimybės net komu-
nistams įvykdyti ką nors teigiama.

Naujajam kolūkio pirmininkui pasisekė 
per metus padaryti tik vieną puikų dalyką: 
tą namą, kuris buvo pastatytas kolūkio 
valdybos pirmininkui, jis perdavė vienai 
darbščiai kolūkietei — našlei su vaikais — 
ilgiems metams išsimokėti. Kolūkis toks 
neturtingas, kad jis geriausiu atveju tegali 
pastatyti ne daugiau kaip vienus namus 
per metus. Taigi jeigu ši naujoji pirminin
ko gera iniciatyva būtų pratęsta, tai visas 
šimtas kolūkiečių šeimų galėtų gauti nau
jus gyvenamus namus tik po šimto metų.

(Pabaiga).
J. Gutauskas

MILIJONAS VARŠUVOJE

LENKIJOS GYVENTOJŲ SKAIČIUS
(E) 1960 m. gruodžio mėn. gyventojų su 

rašymo duomenimis šių dienų Lenkijoje 
buvę 29.731.000 gyventojai. Tuo tarpu prieš 
10 metų būta dar tik 25.008.000. Tokiu bū 
du gyventojų skaičius per vieną vienintelį 
dešimtmetį padidėjo arti 19 proc. Tai yra 
tikrai daug. Tuo tarpu žymiai sumažėjo 
moterų persvara santykyje su vyrais. 1946 
metais 100-ui vyrui dar buvo 111 moterų, o 
1950 metais jau tik 109,7 moterys, O 1960 
metais tik 106,8 moterys. Per karą Lenki
ja labai nukentėjo žmonėmis, o po karo gy 
ventojų skaičius natūraliu būdu vėl žy
miai padidėjo ir, be to, gerokai priartėjo 
prie išsilyginimo vyrų-moterų santykis.

Kai dėl Lenkijos miestų, tai Varšuva da 
bar turinti 1.036.000 gyventojų, Lodzė 708. 
400, Krokuva 479.000. Wroclavas (Bres
lau) dabar yra tik ketvirtoje vietoje, taigi 
turi mažiau negu 479.000 gyventojų, žy
miai mažiau kaip prieš karą. Poznanė esan 
ti penktoje vietoje. Stetin ir Katovicai tu
ri maždaug po lygiai: 268.000.

Dar smulkmena: suaugusiųjų (darbin
gųjų) nuošimtis miestuose sudarąs 57.9, o 
kaimuose 52.4 proc.

RUOŠIAMAS ATSIŠAUKIMAS
(E) Bendras Lietuvos, Latvijos ir Esti

jos veiksnių atsišaukimas į pasaulio tautas 
Pabaltijo tautų laisvės klausimu dar ruo
šiamas. Susisiekta su kai kuriais žymiais 
pasaulio laikraščiais, kurie galėtų tą atsi
šaukimą įsidėti. Jis bus skelbiamas keliom 
svetimom kalbom.

Sukaitytųjų latakai
AR VIENGUNGIAI PABĖGĖLIAI 

NE ŽMONĖS?
E. L. nr. 15 buvo aprašyta benamių už

sieniečių atstovų konferencija. Joje daly
vavę kviesti įvairių tautų, valdžios ir orga 
nizacijų atstovai ir JTO Aukštojo Komisa
ro atstovas, šioje konferencijoje, kaip re
portaže parašyta, iki 1963 metų numato
ma visas stovyklas likviduoti, o jų gyven
tojus perkelti į butus. Bet, ...butai bus 
duodami tik šeimoms; viengungiai turi 
likti barakuose, arba mėginti apsigyventi 
privačiai, t.y. prašytis pas privačius butų 
savininkus, kurie plėšia iki 5 kartų dides
nę nuomą. Ne tik valdžia atsisako viengun 
giams padėti po 20 metų vargingiausios pa 
dėties, bet ir JTO Komisaro Pabėgėliams 
atstovas pareiškė, kad viengungiai nesi
kreiptų su skundais į jo įstaigą, nes šiai 
žmonių grupei jokios pagalbos nenumato
ma duoti, nei teisinės, nei finansinės. Pa
bėgėliai viengungiai nubaudžiami mokėti 
kas mėnesį nuo 200 iki 300 DM pabaudos 
iki gyvos galvos.

Šitokią naujieną išgirdusiems viengun
giams pabėgėliams ant galvos plaukai .atsi 
stojo, nes jie išguiti iš bendrojo pabėgėlių 
statuso. Ta 200 ar 300 DM pabauda yra di
delė viengungiams bausmė, bet nėra tokia 
skaudi, kaip moralinė. Kyla visa eilė klau
simų, į kuriuos net sunku atsakyti. Kodėl 
viengungiai turi pasilikti visam laikui ba
rakuose? Kodėl JTO Komisaro Pabėgėliam 
atstovas viengungius išmetė iš kitų pabė
gėlių tarpo? Kuo remdamasis? Nei IRO, 
nei UNRO, nei BALFas, nei labdaringosios 
bei karitatyvinės organizacijos pabėgėlių 
neklasifikavo, neskriningavo — visus vie
nodai šelpė ir tebešelpia. Po 20 metų vien
gungiai susilauks mirties sprendimo. Ypač 
liūdna ir skaudu, kad tų nelaimingųjų pa
bėgėlių viengungių, kaip matyti iš repor
tažo, konferencijoje niekas neužsistojo, nie 
kas žodžio nepasakė ir nepasirūpino iškel
ti nors klausimo: kur viengungiai pabėgė
liai prisiglaus, kai 1963 m. bus nuvers
tas paskutinis barakas? Kodėl nepagalvo
ta, kad tiems benamiams viengungiams 
nieko kita nelieka, kaip pasiieškoti leng
viausio ir artimiausio kelio greičiau patek 
ti Abraomo prieglobstin.

Šiandien pasaulis pilnas pabėgėlių. Pir
mieji bėgo lietuviai, latviai, estai, lenkai, 
ukrainiečiai ir kiti; vėliau korėjiečiai, ki
nai ir kitos Azijoje tautos. Bėgo ir tebebė

ga nuo raudonojo maro, kad išgelbėtų sa
vo gyvybę ir laisvę. Bet jų iki šios dienos 
niekas niekur nerūšiavo, neskriningavo, 
nes visi yra komunistų aukos, likę be tėvy
nės, be namų, tėvai be vaikų, žmonos be 
vyrų, vyrai be žmonų. Visi šitie suardytų
jų ir išblaškytųjų šeimų nariai daugiau
sia yra viengungiai. Jiems tremties kry
žius daug sunkesnis, negu šeimoms, nes šie 
žmonės, kaip ir visi kiti, netekę tėvynės, 
namų ir savo brangiausių šeimos narių. O 
štai po keliolikos metų kančių ir beviltiško 
gyvenimo juos nurašė, kaip kokius nusidė
vėjusius baldus. Argi viengungiai pabėgė
liai ne žmonės? Ir vėl sustoji ties klausi
mu: kas tuos nelaiminguosius priglaus, kas 
jiems išties pagalbos ranką? Kokia jų at
eitis? Koks rytojus? Kokiomis sąlygomis 
jie lieka gyventi barakuose? Kaip ilgam?

Jei pažiūrėtumėm į pabėgėlių kelius ir 
takelius sužinotumėm, kiek daug buvo 
pralieta ašarų ir kraujo, kiek pakely žuvo, 
dingo be žinios. Tik toks skirtumas, kad 
vieni savo namus paliko anksčiau, kiti vė
liau; vieni išvažiavo arkliais, kiti vos spėjo 
išbėgti vienais marškiniais; vieni bėgo sa 
vanoriškai kiti buvo paimti iš namų, su
gauti pakely ar kitaip ir pristatyti į dar
bus, į kariuomenę.

Kiek šiandien yra viengungių pabėgėlių, 
sunku pasakyti, bet spėtina, kad daug. 
Daugumas gyvena iš pašalpos, tik maža 
dalis yra dirbančių. Bet jų uždarbiai nė
ra tokie dideli, kad už butą galėtų mokėti 
nuomos 200- 300 DM mėnesiui, nekalbant 
apie tuos, kurie gyvena tik iš nedidelės pa 
šalpos, nesiekiančios nė 100 DM.

Nuo 1963 m. tūkstančiai pabėgėlių vien
gungių atsidurs tarp dangaus ir žemės. Jų 
vargai ne sumažės, bet žymiai padidės. 
Gal tų nelaimingųjų dvasia ir nepalūš, 
bet vis tiek reikia iš anksto ruoštis tiems 
žmonėms ateiti pagalbon, nes jų ne šimtai, 
bet tūkstančiai. Tikėtina, kad lietuviams 
gal išties pagalbos ranką Balfas ar kuri ki 
ta organizacija. Gal atsiras asmenų, kurie 
nušluostys jiems ašaras. O patiems vien
gungiams pabėgėliams reikėtų kiek galima 
klibinti, bombarduoti JTO Vyriausiojo Ko 
misaro, vyriausybių ir organizacijų duris 
su prašymais, kad ateitų į pagalbą. Teisi
niu požiūriu pabėgėliai turi teisę prašyti ir 
gauti piniginę pašalpą, kaip įsikurti, taip 
ir pragyventi, nes lėšos pabėgėliams šelpti 
yra ir anksčiau buvo skiriamos visiems be 
išimties. J. J-nis

Į karves reikia kreiptis neoficialiai
Ypač smulkiai ir aiškiai romane pavaiz

duotas gyvulininkystės nusmukimas kolū
ky, kuris vadinamas skambiu vardu: .Re
voliucijos griaustinis“.

Kolūky trūksta pašarų. Todėl pašarui 
pristatomi šiaudai nuo kolūkinių farmų ir 
kitų pastatų stogų. Atvykęs į kolūkį nau
jasis pirmininkas pamatė tokį vaizdą:

— .. .Viename kieme... stogo vietoje ma
tėsi retos briaunos gegnių. Kitas namas bu 
vo pusiau atidarytas. Žmogus šakėmis nu- 
metinėjo nuo arklidės šiaudus...

Nuo tokio pašaro — pusiau supuvusių 
stogo šiaudų — gyvuliai suliesėdavo ir 
krisdavo. Arklių išvaizda romane taip nu
sakyta:

— Arkliai visą žiemą ant virvių kabė
jo dėl neprišėrimo... Prie arklidės žmogus 
kinkė arklį... svyruojantį nuo vėjo... Ark
liui iš akių krinta ašaros, negali atsikelt... 
Nuo maitinimo šiaudais ir šalčių kolūky nu 
gaišta daug galvijų, ypač prieauglio. Ver
šelių prižiūrėtoja aiškina: — Supuvusiais 
šiaudais ilgai neuždelsi!... O dar pastovės 
ant vėjo ir šalčio...

Gailestinga pagyvenusi moteris, verše
lių šėrike, aprauda kiekvieną badu žūstan
tį veršelį. Bet gerosios moters nauda reika
lo nepataiso. Tik per vieną žiemą šiame ko 
lūky pagal gyvulininkystės farmos vedėjo 
liudijimą dėl pašarų trūkumo krito 98 ver
šeliai ir 123 avys. — Ėriukų neskaitau, — 
pridėjo jis, — tai vis tiek kaip saulėgrąžos.

Toksai didelis gyvulių kritimas įvyko 
labiausiai dėl to, kad kolūkis uoliai vykdė 
CK partijos įsakymą skubiai padauginti 
gyvulių skaičių .žemės ūkio Socialistiniam 
sektoriuje“ priverstinio gyvulių atėmimo, 
priverstinio užpirkimo pusdykiai iš .priva
taus sektoriaus1 (pas kolūkiečius).

Romano autorius iškelia masinio gyvu
lių kritimo priežastis dramatinėj scenoj. 
Partiniam susirinkime įvyksta ginčas, kas 
čia kaltas. Gyvulininkystės farmos vedėjas 
Povilas šaukia raispalkomo pirmininkui: 
— Tai jūs iki to privedėt, jeigu tiesą kal
bėt! Jūs! Dėl jūsų kaltės žūsta veršeliai ir 
avys! Jūs kalti!..

Farmos vedėjas numojo ranka į kolūkio 
pirmininko pusę:

— Jūs palaidojot prieauglį, o jūs, drau
ge Prochorovai, jam padėjot ..

— Pagalvok, ką vepleni! — įspėjo Povi
lą Kostelnikovas. — Už tokius žodžius... 
žinai!..

— Negąsdink! — atsikirto Povilas. — 
Kas atleido mums paskirstymą prieaugliui 
pirkti! — jis žengė prie Prochorovo. —Jūs 
atleidot. O jūs pirmiau būtumėt paklausę, 
kur padėt veršius, kuom šert juos. Aš su 
ašaromis prašiau: nepirkite tiek veršių, 
mes jų neišlaikysime, neišgyvens jie žie-

Kolūkinis kaimas ir 1959 metais, praslin 
kus 30 metų po kolektyvizacijos, praslin
kus šešeriems metams po Stalino mirties 
ir .chruščiovinių reformų epochos“, esmėje 
lieka toksai, kaip ir anksčiau buvęs.

Bendrajam kolūkinio kaimo vaizdui su
sidaryti užtenka pateikti keletą ištraukų 
iš romano:

....Viskas plika aplinkui, tuščia, lapukai 
ir dilgės, kai kur bulvės... ir kai kur riog
so grytelė“.

.. .Kaimas be tvorų, be vienintelio me
delio darže... Vietoje buvusių ūkių dyky
nės. ‘

... Ilgas kiemas su pasvirusiu stogu, tary 
turn su perlaužtu nugarkauliu, su apnuo
gintomis gegnėmis iš po šiaudų ir rams- 
čiams iš šonu — stovėjo kaip sunykimo 
simbolis.

„..Vidury .aikštės rūdijo purve javapiū- 
vė“.

„ Vienintelis vėjo malūnas su nuvožtu 
sparnu“.

Ūkis griuvo iš metų į metus. Kolūkinis 
kaimas tikrai, kaip romano autorius pasa
kė. buvo sunykimo simbolis.

Naujasis pirmininkas, atvykęs iš Mask
vos. labai aiškiai apibūdino: „..Lyg priešo 
kariuomenė būtų praėjusi ir palikusi visur 
savo antplūdžio žymes“.

Kaimas nuskurdintas ir pavergtas, nes 
jame veikia .priešo kariuomenė“, nes šis 
.priešo antplūdis“ tęsiasi jau 30 metų...

Komunistai be perstojimo visame pa
saulyje būgnija: .Gyvent pasidarė geriau 
ir linksmiau“, .kolūkiečiai gyvena pasitu
rinčiai ir laimingai“ (Stalinas); ,Mes jau 
pralenkėm sviestu ir cukrumi Ameriką“, 
,Mūsų reikalas vis gerėja“, ,Mūsų laikas 
daug žadantis“ (Chruščiovas, Kozlovas).

Bet visa tai, kaip matome iš šio sovieti
niam žurnale atspausdinto romano, yra tik 
.pasakos mažiems vaikams ir dideliems 
kvailiams“.

Romane .Kovai atskrido“ autorius atvaiz 
dąvo du .teigiamus“ komunistus: vietinį ko 
lūkietį — gyvulininkystės farmos vedėją 
ir atvykusį iš Maskvos naująjį kolūkio pir
mininką.

Bet kas gi pasisekė šiems .geriems“ ko
munistams įvykdyti teigiama?

Romanas duoda atsakymą: labai nedaug. 
Apie farmos vedėją ir jo pastangas kovoje 
už pagerinimą romane parašyta: grįžęs iš 
armijos, dešimt metų jis dirbo nesigailėda 
mąs jėgų ir lauke, ir farmoj, ir brigadoj, 
ir dailide, ginčijosi, šėlo matydamas ne
tvarką. Galų gale išsitampė. Ūkis nepakilo, 
krito dar žemiau, ir jis, Povilas, buvo ap
kaltintas, jį net rengiasi teisti (už gyvu
lių kritimą farmoje).

Taip baisios pastangos patobulinti kolū
kinį ūkį ir pagerinti kolūkiečių gyvenimą

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

Oi nelaimė, ką aš matau — 
Širdį vcr kaip yla: 
Numylėto'] mano vietoj 
Gyvena barzdyla.

A. Vienažindys

POPIERINIAI VERŠELIAI
Bobutė Matilda gyveno pačiame kolcho

zo pakraštyje. Gyveno sau viena, kaip pu
pa prie kelio, niekam nekliudydama, nie
kuo nepasižymėdama. Mat, jau sena buvo, 
su kaupu atidirbo, užtat kolchozas į užtar
nautą poilsį — pensiją išleido. Bet Matil
dai ir prie namų darbo nestigdavo: vos ap
siruošia, žiūrėk, jau žalmargę laikas melž
ti, o kur daržas ir kitokie rūpesčiai. Ret
karčiais bobutę aplankydavo anūkai: vy
resnioji Zosytė, dirbanti fermoje ir guvus 
pionierius Antanukas. O šiaip jos trobelėje 
visad buvo ramu. Tačiau vieną dieną, kai 
Matildos žalmargė atvedė veršelį, bobutė 
neteko ramybės. Pirmasis atbildėjo briga
dininkas žadeikis. Jis gnybtelėjo veršiui 
už ausies, pabraukė plaštaka per sprandą 
ir sududeno: — Na, ir rėksnys, na, ir ru
builis! Sveikinu tave, Matilda. Tokio ver
šio nesu matęs: tikras sunkiasvoris rekordi 
ninkas.—Brigadininkas, dar kiek patripse 
nęs ir veršelį pagyręs, pasakė tiesiai: — 
Duok ranką, bobut, darau su tavm kon- 
traktaciją...

Matilda išplėtė akis: bala žino, kas per 
daiktas ta kontraktacija. Tačiau, gražių 
brigadininko žodžių paveikta, pasakė:

— Jei taip reikia, daryk tą .kontrą“, vai
keli.

Brigadininkas triumfuodamas ištraukė 
iš kelnių kišenės dvigubai sulankstytą są
siuvinį, užrašė veršelio spalvą, gimimo vie
tą ir datą. Paskui, dar kartą apžvelgęs ver
šelį ir kažkokią sąsiuvinyje pažymėtą gra
fą, pakrapštė pakaušį:

— Bobut, o kuo vardu veršiukas? — Ne
išgirdęs atsakymo, brigadininkas paseilino 
pieštuką: — Užrašau .Smilga“.

Vos tik brigadininkas dingo, kai vėl — 
atsirado svečias. Šį kartą jaunas, gražiai 
nuaugęs vaikinas, komjaunimo organiza
cijos sekretorius Skripka.

— Girdėjau jūsų žalmargė buliuką 
atvedė...

mos! Taip man šie šaunūs vyrai (vėl ges- pasirodė visai bergždžios. Kolūkinė siste- — Ne 
tas į Kostelnikovo pusę) įdegino įspaudą: ma ir partija, kuri sukūrė šią sistemą ir bobutė,

buliuką, o telyčaitę, — pataisė

— Dar geriau, — nudžiugo vaikinas. — 
Mes, bobut, norime jūsų veršį paimti savo 
žinion, žodžiu, nusprendėme auginti. Tuo 
reikalu buvo susirinkimas, priimtas nuta
rimas, duoti įsipareigojimai. Veršį lankys 
pati skaityklos vedėja, nurodymus duosiu 
aš... Tiesa, kuo vardu jūsų...

Bobutė Matilda, išgirdusi taip pagarbiai 
šnekant apie jos veršelį, iš susijaudinimo 
pamiršo, kokį jam vardą brigadininkas už
rašė. O Skripka, džiūgaudamas savo vizito 
įspūdžiu, tik šypsojosi ir kartojo:

— Suprantama, tik gimęs. Tokiam ir 
vardą reikia gražų parinkti. Pavadinsime 
.žvaigždute“.

Skripka mandagiai atsisveikino ir išėjo. 
O bobutė vis niekaip neatsipeikėją: ,Dėl 
veršelio visas svietas sujudo!“ Vienas kon- 
traktaciją pažadėjo, kitas pačią skaityklos 
vedėją- pas veršelį siusiąs. Tai laikai! Ma
tilda nespėjo atsipeikėti, kai vėl į kambarį 
viesulu įlėkė Zosytė:

— Senele, tavo žalmargė apsiveršiavo? 
Och, kaip gerai! — sučiauškėjo ji. — Aš 
išgelbėta! Supranti, visi fermos darbuoto
jai nutarė dar ir namuose auginti po ver
šelį. O aš galvojau ir prisiminiau žalmar
gę. Vadinasi, galėsiu raportuoti: auginu 
veršelį, vardu .Rūtelė“, išgelbėjai, bobut! 
—Zosytė pliaukštelėjo delnais ir, pabučia
vusi senelei į skruostą, išdūmė.

Po to, kai į Matildos sijoną įsikibo Anta
nukas ir ėmė šaukti: .11 as noliu auginti 
veršelį“, -— bobutė nesistebėjo: jos veršelis 
tikrai ypatingas, rekordininkas.

Praėjo savaitė, kita. Bobutė girdė verše
lį, virė jam .buizą“, o pagalbininkų kaip 
nėra,, taip nėra. Į trečiąją savaitę atbėgo 
Antanukas su keliais berniukais. Ką jie tik 
nedarė: kuteno veršeliui papilvę, matavo 
juosmenį, ilgį — ir vis užrašinėjo. Tačiau 
ir šito Antanukui pasirodė per maža. Jis 
pareikalavo iš bobutės svarstyklių. Mat, 
visus stebėjimus turėjo apibendrinti verše
lio svoris. Kadangi svarstyklių bobutė ne
turėjo, Antanukas nusprendė vesti veršį į 
kolchozo fermą įr ten pasverti. Tačiau ir 
tai padaryti Matilda uždraudė: negalėjo ji 
patikėti vaikais. Bet Antanukas greit su
rado išeitį: sužinojęs, kad iš sesers Zosytės 
irgi reikalaujamas veršelio paros priaugi
nimo svoris, jis nutarė veikti per ją.

Zosytės apsilankymas pas bobutę nebe
buvo toks malonus, kaip pirmą sykį. Ji at-
siprašė, kad negalėjusi jai pagelbėti, nes ir 
taip labai užimta fermoje. Matilda nepy

ko: Antanukas ir Zosytė savi, vienas dar 
vaikas, o kita kuo pasikliaus, jei ne sena 
bobute. Kitas dalykas — Žadeikis ir Skrip 
ka. Tegu tik jie pakliūva, bus jiems ir kon 
frakcija, ir įskaita. Tačiau kartą, grįždama 
iš kaimynės, žiūri Matilda į pievelę, kurio 
je ganėsi žalmargė su veršeliu, ir akimis 
netiki. Pievelėje stovi mergina su knyga, o 
veršelis snukučiu puslapius varto.

— Ne kitaip, kaip skaityklos vedėja, — 
toptelėjo Matildai į galvą. — Bet ką ji da
ro? Nejaugi veršelį mokė skaityti?

Prieina arčiau, žvilgt — knygos pusla
piai kažkokiais baltais milteliais pabarsty
ti.

— Duodu druskos ir kreidos palaižyti, 
— paaiškino mergina. — Mokslas įrodė, 
kad tai stiprina kaulus.

,Iš karto matyti, — pagarbiai pagalvojo 
Matilda, žiūrėdama į sudrėkusią knygą, — 
mokytas žmogus“. O mergina šiek tiek pa
raudusi tęsė:

— Ar negalėtumėt, bobut, pasakyti, 
kiek veršelis sveria? Žinote, iš manęs rei
kalauja ataskaitos.

Taip kartojosi 'kas mėnesį. Antanukas 
matavo, stebėjimus darė, Zosytė svėrė, 
mergina iš skaityklos su knyga ir druska 
veršelį vaišino, o bobutė prižiūrėjo ir šėrė. 
Kai veršelis paūgėjo, ir Matilda jį nuvedė 
į kolūkio fermą, beregint į rajoną ėmė 
plaukti raportai. Gaila, kad bobutė jų ne
skaitė, o tai būtų nustebusi!

Viename raporte kolūkio pirmininkas 
rašė: „..brigadininkas Žadeikis, neboda
mas tiesioginių pareigų, atliko veršelių 
kontraktaciją, nesigailėdamas pastangų ir 
triūso, išaugino telyčaitę rekordininkę, var 
du .Smilga“. Antrame — fermos vedėjas 
nuo savęs pažymėjo šauniosios Zosytės pa
stangas auginant telyčaitę .Rūtelę“, tre
čiame — komjaunimo organizacijos sekre
torius Skripka raportavo rajono komitetui 
apie klubo-skaityklos vedėjos auginamo 
veršelio .žvaigždutė“ rekordinį paros pri
auginimą, ketvirtame — mokyklos direkto 
rius kukliai pranešė liaudies švietimo sky
riui: .Septintokai savarankiškai atliko ver
šelio, vardu .Pupelė“, stebėjimus,...

J. Kaminskas
Iš .Komjaunimo Tiesos“, 1961.11.10.

Plieno liejykla prie Kauno
(E) Statoma Petrašiūnuose prie Kauno 

plieno liejykla būsianti didžiausia visuose 
Pabaltijo kraštuose, tvirtina Vilniaus ra
dijas. Per metus liejykla duosianti 40.000 
tonų liejinių, vėliau dar daugiau. Kai ku
rie įmonės skyriai turės konvejerius. Bus 
ir elektrinių lydinių skyrius. Formavimų 
skyriuje bus liejamos dalys turbinoms, že
mės ūkio mašinoms ir pan.
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Europos Lietuvių Kronika Už kalendorių 7 šil. atsiuntė M. Ališaus 
kas, prie šių metų Europos Lietuvio pre
numeratos priedo 5 š. pridėjo R. Ginkus. 

tėlį — padainuos Sodyboje gyvenantiems ^er mūsų atstovę Vokietijoje nuolat su 
seneliams ir dirbantiesiems. priedais už Eur. Lietuvį atsiskaito A.

‘ Aleksiejus, P. Bražinskas, B. Baltruko- 
nis, K. Petrauskas, A. Plėnys, P. Šalna, J. 
Sragauskas, o M. Nemanas už kalendo- 
rių atsiuntė 8 DM, už Eur. Lietuvį pirmą: 
ketvirtį A. Penkaitis 10 DM, Br. Magdu< 
sauskas už tą patį laiką 9 DM. į

TIKRI CUDAI
EKSKURSIJA 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.

Šių metų Sekminių sąskrydis žada bū
ti nepaprastai gausus. Tikri .cūdai' vyks 
ta su nakvynių užsakymais. Iki šiol jau 
pareikalauta per šimtą nakvynių. Tuo 
tarpu normaliai Sodyba gali patogiai ap- 
nakvydinti iki 60 žmonių. Būtų gera, jei 
Sekminėms būtų galima kambarių skai
čių patrigubinti...

O vis dėlto Sekminės yra vienintele tra 
dicinė šio krašto lietuvių šventė, sakytu
me, metiniai atlaidai, per kuriuos visi tu
ri susitikti, pasiūturiuoti ir smagiai lai
ką praleisti. Todėl daroma visa, kas įma
noma, kad iš vakaro atvykusios ekskur
sijos ar pavieniai asmenys gautų, jei ne 
patogią lovą, tai bent čiužinį ar kvepian
čio šieno glėbį kelionėj pavargusioms ko
joms ištiesti.

Sodybos administracija tiki, kad tautie 
čiai, iš anksto žinodami visus sunkumus 
Ir sąlygas, netieks ypač didelių reikalavi 
mų ir kiek galėdami patalkininkaus, že
miau nurodomas planas, kaip nakvynių 
reikalus tvarkyti.

Pagal galimybę moterys ir vaikai (ne
atsižvelgiant, ar kambariai iš anksto pa
žadėti) bus talpinami lovose.

Vyriškiems šeimų nariams, kiek tik iš
galės leis, numatoma ten pat kambariuo- šią savaitę visi pasižadėjusieji 
se parūpinti čiužinius.

Viengungiams ir kitiems šauniems vy- kaip iki gegužės 7 d. 
rams užsakytas specialiai didžiulis na- ----- 0-----
mas-palapinė. Ji bus paklota šviežiu kve- Remdamasi skyrių pranešimais, DBLS , ,
plančiu šienu, žinoma... jeigu lietus leis Valdyba patvirtino šias skyrių valdybas: lr J0”*it“’ hlX*?. ^Jairi^8 aėrimms ir 
išdžiovinti (nesant šieno, bus lauko lo- Centrinio Skyriaus — pirmininkas T. Vi- L’ ks b 1 m s g r 
vos). dugiris, iždininkas P. Duoba ir sekreto-

Is savo puses Sodybos administracija rius A. Žukauskas; Coventry Skyriaus — 
Prašo: pirmininkas J. Dimša, sekretorius V.

1) Visus, kurie pageidaus nakvynės, ga Dambrava, kasininkas J. Varnaitis, na
tiniai greičiau pranešti norinčių nakvoti riai A. Kasparavičius ir B. Banys; Mans- 
asmenų skaičių (nurodant atskirai vy- fieldo Skyriaus — pirmininkas V. Kara
tus, moteris ir kiek naktų).

2) Vykstant į Sodybą, kas 
atliekamą antklodę (vyrams), 
aprūpinti antklodėmis nebus

3) Būti atlaidiems ir nepaisyti galimų 
mažti trūkumų, kurie ne’švengiamai pasi 
taiko esant žmonių dideliam susibūrimui.

Tad iki greito ir gausaus pasimatymo 
per Sekmines Sodyboje.

Liet. Sodybos Administracija

DBLS CENTRO ŽINIOS
Balandžio 27 d. palaidotas didelis lietu 

v:ų draugas ir DBLS garbės narys E. J. 
Harrison. Didįjį kovotoją dėl Lietuvos 
laisvės į kapines palydėjo Pasiuntinybės 
Patarėjas V. Balickas, DBLS garbės na
rys P.B. Varkala ir jų žmonos. Taip pat 
laidotuvėse dalyvavo ir DBLS sekreto
rius A. Pranskūnas. DBLS vardu padėtas 
vainikas su atitnkamu įrašu ant E.J. Ha
rrison kapo.

pis mirusiam pereitais metais Jonui 
Dzvonkui. Visiems aukotojams, ypač 
Mrs. L. Mahomed, širdingai dėkojame.

Taip pat renkamos aukos Vasario 16 
Gimnazijai.

Išrinkta nauja vadovybė: J. Dimša — 
pirmininkas, V. Dambrava —sekretorius, 
J. Varnaitis — kasininkas, nariai A. Kas
paravičius ir B. Banys. Revizijos komisi
ja: V. Strašinskas, V. Stirbys, S. Tamavi- 
čius. Bažnytinis komitetas: V. Stirbys, J. 
Valiukonis, J. Kunigiškis.

Dabartiniu metu Skyriuje yra 66 na
riai, pinigų kasoje yra apie 82 svarai.

LNB Valdyba numato šįmet sudaryti 
pusmetini B-vės balansą. Gegužės 1 d. pa 
darytas patikrinimas visų turimųjų 
kių: baro, Sodybos ir spaustuvės. 

----- 0-----
Dėl paskolų vajaus, tai tikimasi,

pre-

EKSKURSIJA SODYBON
DBLS Coventry Skyriaus Valdyba 

gia ekskursiją Sekminėms į Sodybą. 
Tintieji važiuoti prašom nedelsiant 
nešti Skyriaus Valdybai.

ren- 
No- 
pra-

nuotaiką: iškeltos Lietuvos ir D. Britani
jos vėliavos, jų viduryje — Vytis, o stalą 
puošė trispalvės tulpės. Skyriaus pirmi
ninkas Juozas Levinskas pradėjo minėji
mą, o kun. Dauknys tarė Motinos Dienai 
skirtą žodį. Iš jaunojo atžalyno pasirodė 

IJanė Valentinaitė, padeklamuodama ir 
paskambindama piano. Mažosios mergai
tės visoms motinoms įteikė po gėlių 
puokštelę, o už mirusias dalyvių motinas 
šalia vėliavų altorėlyje buvo uždegtos 
žvakutės. Aptarti ir bėgamieji reikalai. 
Skyriaus pirmininkas organizuoja eks
kursiją Sekminėms į Sodybą, ir į ją užsi
rašė jau 24 asmens. Bus išvažiuojama 
autobusu iš vakaro ir nakvojama Sody
boje. Nemaža užsisakė ir .Kristaus Gy
venimą'. Minėjimas praėjo jaukioje ir 
nuoširdžioje dvasioje.

Sekmadienį šv. Juozapo bažnyčioje vy
ko lietuviškos pamaldos už A.A. Kazi
miero Vaitkevičiaus vėlę, toje bažnyčio
je, iš kurios praeitais metais velionis bu
vo palaidotas. Šias pamaldas suorganiza
vo Skautų Vadeiva Bronius Zinkus. Po 
pamaldų visi nuvyko į kapines. Velionies 
žmona našlė Emilija Vaitkevičienė ant 
savo vyro kapo pastatė brangų ir meniš
ką paminklą iš juodo granito, o jo pro
jektą padarė p. Ramonis. Jame 
,A.A. Kazimieras Vaitkevičius.
1911.3.6. Mirė 1960.4.25. Mylimas 
mirštamas ilsėkis Viešpatyje',
paminklo šalyje šviesiame atspalvyje iš
kaltas kryžius, o kitoje — lietuviška 
skautiška lelijėlė. Kapas gražiai sutvar
kytas, nes p. Vaitkevičienė labai rūpes
tingai jį prižiūri. Prie paminklo išsiri
kiavo uniformuotų skautų ir skaučių bū
rys, atvykę iš Bradfordo su tuntininke p. 
Traškiene. Skautų buvo ir iš Mancheste
rio, Nottinghamo, Stoke-on-Trento. Pa
minklą pašventino kun. Dauknys. Daly
vių tarpe buvo matyti DBLS Stok — on 
— Trento sk. pirmininkas Juozas Rente- 
lis su visa šeima, DBLS Birminghamo 
sk. pirmininkas Vincas Tamašauskas su 
keliais sk. nariais ir gausį Derby koloni
ja. A.A. Vaitkevičiaus atminimas dar gy
vas visų širdyse.

STOKE-ON-TRENT
SUKAKTUVĖS

Šios apylinkės lietuviai, kurie visuomet 
pamini visas lietuviškas šventes, praeitą 
savaitę atšventė labai retą progą — si
dabrines vestuvės. Kaltininkai: Vyt. An- 
druškevičius, ilgalaikis veiklus vietinio 
DBLS skyriaus pirmininkas — kūrėjas, ir 
ponia, kurie prieš 25 metus balandžio 
18 d. Lietuvoje sumainė aukso žiedus. Su
kaktuvininkų pasveikinti į Andruškevičių 
namus susibūrė daugumas vietinių lietu
vių. Po ponios Andruškevičienės lietuviš
kų vaišių — patiekalams suskaityti pirš
tų trūko — visi dalyviai, .balsavo' už daž
nesni tokių sukaktuvių minėjimą. Tuo 
tarpu visi apylinkės lietuviai linki An- 
druškevičiam sėkmingų tolimesnių 25 me
tų ir laukia auksinių vestuvių sukakties 
minėjimo. . Buvęs.

GERI SIUNTINIAI VISIEMS 
PRIEINAMOMIS KAINOMIS

kad 
suteikti 

paskolas LNB-ei pinigus atsiųs ne vėliau,

MOTINOS MINĖJIMAS
DBLS Coventry Skyriaus Valdyba 

gūžės 6 d., 6 vai. p.p., SAVOY kino šokių 
salėje, Radford Rd., ruošia

MOTINOS DIENOS MINĖJIMĄ.
Programoje: paskaita, linksmoji dalis 

iki 12

ge-

užkandžiais.
Visus tautiečius iš toli ir arti prašom 

atsilankyti.
Skyriaus Valdyba

įrašyta:
Gimė 

ir nepa- 
Vienoje

liūs, sekretorius P. Dubosas, iždininkas 
gali, įsidėti J. Beinoras.

nes visus
įmanoma.

BRADFORDAS

STANDARTINIS SIUNTINYS NR. 8
3 atkarpos po 3 ir trečdalis jardo geriau
sios rūšies, botany ar Merino vilnos, ba
rathea, bostono, ,solid worsted', gražio
mis juostelėmis .double plain', ne lengves
nės, kaip 16-19 oz., vyrų ar moterų eilu
tėms.
2 atkarpos po 3 jardus worsted georgete 
arba gabardino, rudos, navy ar mėlynos 
bei juodos spalvos.
6 jardai pritaikintų spalvų 54 inč. šilkinio 
pamušalo.
3 ir ketvirtis jardo 48 inč. pločio 
nylon suknelėms.
Svoris 19 svarų. Kaina £37.0.0.

flocked

9 
botany

GARBĖS LEIDĖJAI
Didysis KRISTAUS GYVENIMAS, ku

ris bus išleistas Londone, jau susilaukia 
užsakymų ir Garbės Leidėjų, kurie duoda 
vilties, kad spausdinimo darbus galima 
varyti priekin. Štai pirmieji Garbės Lei
dėjai: Jonas ir Teofilė Bakaičiai atsiuntė 
113 svarų ir priedo užsakė dar 10 knygų; 
kun. J. Gutauskas 20 sv.; Henrikas ir A’bi 
na Petrauskai 13 sv.; Jonas ir Joana Jur- 
koniai 10 sv. Po 5 svarus: Antanas Brie
dis, Kostulė Noreikaitė, Genovaitė Ka
minskienė. Joana Serafinaitė. Tomas Vi
dugiris, Vincas Jokūbaitis, Veronika Sins 
kienė, Vincas Tamašauskas. A. M’ckus 4 
sv. 15 šil. Po 4 svarus: kun. Valentinas 
Kamaitis Steponas ir Petrutė Nenortai, 
Juozas ir Adelė Sadūnai, Kazys ir Stasė 
Pučinskai, Stasys čereškevičius. Po 10 do 
lerių: kun. Dr. T. Žiūraitis OP, kun. Jo
nas Švagždys. Po 3 svarus: Aleksas ir 
Olimpija Kukanauskai, Rafaelis ir Dan
guolė Sealey, Kazimieras Makūnas, A. Ja
kimavičius, J. Dubickas, J. Jonkaitis, A. 
Černiauskas. Stasys Žilinskas. Petras Bu
laitis, Vincas Anelauskas, Stasys Štarolis, 
P. Ritbergienė. Stasys Kačinas. Jonas 
Grupelionas. Kazys ir Stasė Kriaučiūnai, 
V. Girėnas ir S. Skibiniauskas, Jonas 
daitis. J. Visockis, Anicetas ir Vanda 
meniai, Jonas Matulis.

Tai yra jau graži pradžia, bet tik
džia, o nuo tautiečių priklausys, kad tas 
sąrašas nenutrūktų ir būtų užtikrintas 
knygos išleidimas.

Kun. P. Dauknys

Gu-
De-

pra-

•KRTSTAUS GYVENIMO' PUSLAPIAI
Savo skaitytojams plačiau susipažinti 

šiame numeryje vėl spausdiname 2 pusią 
pius kun. P. Dauknio išverstosios knygos 
.Kristaus gyvenimas'.

Paieškau lietuvės moters vedybų tikslu. 
Rašyti: 80 Clarendon Rd.. Shirley Park, 
Southampton, Hants.

LONDONAS
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

CHORO IŠKYLA j 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-

MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS
LAISVĖS KOVOS LONDONE BRADFORDE

Nors ir nemažas skaičius Londono lie- Gegužės 13 d., šeštadienį, 5 vai., Lietu- 
tuvių per pastaruosius kelerius metus iš- vių Klubo patalpose lietuvių mokykla ir 
vyko užjūrin, tačiau kultūrinė kolonijos skautai rengia motinos dienos minėjimą, 
veikla vis dar gyva. Atsiranda naujų žmo Programoje teol. kandidato A. Putcės 
nių, naujų pasiryžėlių, kurie stoja išvy- paskaita ir jaunimo meninės programos 
kusiųjų ar pristojusiųjų vieton; iškyla dalis.
nauji talentai, sumanymai ir norai. Kviečiame visus atsilankyti.

Štai Londono LASas ir VAIDILA bend Mokyklos Vadovybė
romis jėgomis pasirodo scenoje, suvaidin
dami S. Lauciaus 3-jų veiksmų dramą 
Laisvės keliais'.

Daug gražaus darbo ir ryžto matome 
šiame mūsų naujojo scenos mėgėjų sąsta
to pasirodyme. Pats veikalas gal kiek ir 
sunkokas, ypač "daug reikalaująs iš mė
gėjų. Dekoracijos (V. Jokūbaičio) ir rū
bai (gal tik trečiajame veiksme Anužės 
suknelė buvo 
kėlė žiūrovus 
mą.

Vaidino: V.
A. Dėmenis, D. Dulskytė, A. Namajuška, 
J. Baublys, V. Milvidas, J. čemis, S. Blot 
nys. Režisavo, V. 
mas, P. Mašalaitis. 
nytės.

Žiūrovų atsilankė
Tikime, ši naujoji grupė dirbs ir to

liau. Lauktume linksmesnių, naujesnių 
laikų dalykų.

ne visiškai įtikinanti) nu- 
į anų laikų lietuvišką kai-

šalčiūnas, P. Senkuvienė,

Zdanavičiaus padeda-
Grimas — J. Jurko-

per 100.

UŽ LIETUVOS GANYTOJUS
A.a. Vysk. V. Padolskio mirties meti

nėse gegužės 6 d.. 7.30 vai., Lietuvių šv. 
Kazimiero bažnyčioje už Ganytojo vėlę 
bus atlaikytos gedulingos šv. Mišios, ku
rias užprašė Petras Bulaitis.'

Gegužės 9 d., 7.30 vai., ten pat bus at
laikytos šv. Mišios, Konstancijos Norei
kaitės užprašytos, už vyskupus bei kuni
gus kalinius — Sibiro tremtinius. Tą pa
čią dieną, vysk. V. Padolskio laidotuvių 
metinėse, 8 vai. vietos Marijonai laikys 
giedotines šv. Mišias su egzekvijomis už 
Velionį ir kitus okupacijų metais žuvu
sius - mirusius Lietuvos arkivyskupus ir 
vyskupus: arkiv. J. Skvirecką, arkiv. P. 
Karevičių, arkiv. M. Reinį, vysk. J. Stau
gaitį, vysk. J. Kuktą, vysk. V. Borisevi- 
čių, vysk. A. Karosą, vysk. P. Bučį, 
vysk. K. Paltaroką ir vysk. P. Ramanaus
ką.

ŠEŠTINĖS
Lietuvių bažnyčioje gegužės 11 H., Kris 

taus į Dangų Žengimo dieną, šv. Mišios 
ryte bus 7.30 vai., ir vakare 8 vai. šv. Mi
šios ir gegužinės pamaldos. Nors šeštinės 
Anglijoje yra darbo diena, bet išklausyti 
šv. Mišias yra privaloma.

COVENTRY
VEIKLOS APŽVALGA

DBLS Coventry Skyriaus visuotinis su 
sirinkimas įvyko balandžio 23 d.

Pereitais metais Skyriuje buvo suruoš
ti visi tautiniai minėjimai, keletas ekskur 
sijų į kaimyn’nius skyrius ir Sodybą, 
taip pat kelerios išleistuvės išvykstan
tiems j Ameriką nariams, pravestos au
kos ilgesnį laiką sirgusiems nariams, ne
pamirštama ir mirusių, pastatytas antka-

MANCHESTERIS

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 
Lietuvių Sodybos link, kad spėtume į 
minių išvakares Sodyboje.

Tad išnaudokime gerą progą visi, 
jungę nuo kasdienio darbo, skirkime
minių atostogų dienas susitikti su drau
gais ir pažįstamais Lietuvių Sodyboje, nes 
tenai jų daug bus. žinoma, visos ponios ke 
lionei nepamirškite lietuviško kieto sūrio, 
o vyrai limonado, nes taip darydavo ir Lie
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

Sek-

atsi-
Sek-

Manchesterio 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).

Manchesterio ir apylinkių lietuviai pra
šomi kuo gausiau šventėje dalyvauti.

Bažnytinis Komitetas

STANDARTINIS SIUNTINYS NR. 
3 atkarpos po 3 ir trečdalį jardo 
vilnos juostelėmis, įvairių spalvų.
2 atkarpos po 3 jardus georgetės arba ga
bardino, kaip Nr. 8.
6 jardai pritaikinto pamušalo 54 inč.
3 ir ketvirtis 48 inč. .flocked' nylon. 
Svoris 16 ir pusė svaro. Kaina £29.0.0. 
Kartu yra jau įskaityta ir visi mokesčiai 
bei muitai.
Taip pat dar turime medžiagų ir standar
tiniams siuntiniams Nr.4-7. (Kainos nuo 
£13.0.0 iki 15.0.0).
Jūs be jokio atskiro mokesčio, tik mokė
dami už prekes su muitu, galite papildyti 
siuntinį iki pilno svorio pageidaujamomis 
prekėmis.
Jūsų pačių sudaryti siuntiniai pasiunčia
mi už £1.0.0.
Pasiunčisme pavyzdžius, kas tik jų 
prašo.
Greitas ir tikslus pristatymas per 4-6 
vaites. Sąžiningas aptarnavimas. Tik 
rašykite:

TAURAS

pa-

sa- 
pa-

MAIL
(A. Briedis)

ORDER&PARCEL SERVICE
88. GOLDSMITH AVE.,)li 

LONDON, W.3.

Tel. ACO 9471

Norintiems prekės pristatomos Į namus 
pasirinkti.

’JGGGGGGGGGGGGGG
ATOSTOGŲ VAŽIUOJANT LIETUVIŠKA 

KNYGA — GERIAUSIA BIČIULĖ

DERBY
DVIGUBA ŠVENTĖ

Praeitą šeštadienį DBLS skyrius suruo
šė Motinos Dienos minėjimą klubo patal
pose. Buvo svečių ir iš Londono: Anglijos 
Rajono Skautų Vadas Jaras Alkis su ka
pelionu. Minėjimo salė teikė šventišką

EKSKURSIJA Į SODYBĄ
Manchesterio ir Rochdalės apylinkių 

lietuviai ruošia ekskursiją į Lietuvių So
dybą. Išvažiuojama gegužės 19 d., penkta 
dienio vakare, 11 
Lietuvių Klubo, 
apie 5-6 vai. rytą

Dar yra kelios
nori prisidėti, prašom kreiptis į Manches 
terio Lietuvių Klubą.

vai. iš Manchesterio 
Sodyba bus pasiekta 

šeštadienį.
laisvos vietos. Kas dar

SPECIALUS PRANEŠIMAS

BALTIC STORES LTD.
((Z. JURAS)

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

NAUJAS BODAS 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.

NAUJAI GAUTA:
J. Vaičeliūnas — Antrasis Pasaulinis ka 

ras — iliustruota — 1.16.8.
R. Spalis — Alma Mater — 1.16.8.
Masilionis — Lietuvių literatūra — 3 ir 
knygos po — 1.16.8.
Alė Rūta — Motinos rankos — 1.9.4.
J. Gliaudą — šikšnosparnių sostas — 

0.18.6.
A. Radžius — Paukščių takas — eilės — 

0.11.0.
St. Yla — Ateitininkų vadovas — 1.9.4.
ŽURNALAI: Muzikos žinios, Sėja Nr. L
St. Zobarskas (vertė Mrs. Sealey) — 

In quest of nine brothers — 0.5.0.
K. Senkus — Garbė Dievui — senos ir 

naujos giesmės su gaidomis — 1.2.0.
V. Tamulaitis — Svirplio muzikanto ke

lionė — 1 ir 2 knygos — abi už — 2.0.6.
PERIODIKA.
Rašyti: DAINORA, 49, Thomton Avė, 

London, W.4.
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Leidžia Lietuvių Namų Akc. Bendrovė. 
Leidimo Tarybą sudaro DBLS Valdyba 
ir Europos Lietuviu Bendruomenių pirmi
ninkai.
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