
PAVERGTIEJI IR LAISVIEJI
PAVERGTŲJŲ TAUTŲ VEIKSNIŲ ŽYGIAI VAŠINGTONE

ABEJINGUMAS VISKAM
RAŠO J. Gutauskas

(E) Lietuvių ir kitų tautų veiksniai 
nuolat daro žygių, kad ypač dabar tarp
tautinėje plotmėje būtų iškelti R. ir C. 
Europos tautų reikalai. Pavergtųjų Seimo 
vadovybė balandžio 13-15 d.d. lankėsi JV 
Kongrese ir JAV Informacijų įstaigoje. 
Senatoriams ir kongresmanams įteikė sa
vo memorandumą, kuris išryškina Sovie
tų pavergtosios Centro ir Rytų Europos 
padėtį ir vaidmenį Rytų-Vakarų santy
kiuose ir jų eventualiam sprendimui. Ta 
proga Pavergtųjų Seimo vadovybė kalbė
jusi su senatoriais: E. Dirksen, P. Doug
las, F.J. Lausche (Užsienio reikalų komi
sijos narys), H.Capehart, T. J. Dodd, J.K. 
Javits, J.C. Boggs, J.M. Butler, J. Cooper. 
Cl. Pell, H. Williams, T. Morthon: su kon- 
gresmanais: J.W. McCormack, Ch.A. Ha- 
leck, JJ. Pilcer, W.H. Judd, B. O'Hara, D. 
B. Fascell. Dauguma jų yra Užsienio rei
kalų komisijos nariai. .

PAVERGTŲJŲ SEIMO PROTESTAS
Balandžio 21 d. Pavergtųjų Seimas pa

siuntė protesto telegramas Jungtinių Tau
tų Pilnaties pirmininkui F.S. Boland ir 
Valstybės Sekretoriui Dean Rusk bei JAV 
Delegacijos Jungtinėse Tautose A. Ste
venson. dėl išėmimo iš Jungtinių Tautų 
darbotvarkės Vengrijos ir Tibeto klausi
mų. .Sprendimas pripažįsta šios pasaulio 
organizacijos dvigubą mastą', sakoma te
legramoje. .Dabar aišku, kad neturi gali
mybės būti diskutuojami tie dalykai, ku
rie nepatinka šių laikų didžiajai koloni
jinei galybei (Sov. Sąjungai)'. Protesto 
telegramoje Valstybės Sekretoriui Pa
vergtųjų Seimas apgailestauja, kad .lais
vosios valstybės kapituliavo Vengrijos ir 
Tibeto diskusijas tuo metu, kai laisvės 
priešai Jungtinėse -Tautose vykdė savo 
ofenzyvą*. Kr.

,UN-AMERICAN ACTIVITIES 
COMMITTEE'

Atostogų rūmų pirmininkui kongres- 
manui Waite už jo atsidėjimą kovai su ko
munizmu ir už jo humanistinę paramą 
komunizmo aukoms Pavergtųjų Seimo 
vadovybė įteikė savo specialų adresą. Jį 
įteikiant, Pavergtųjų Seimo pirm ninkas 
Sidzikauskas savo žodyje pažymėjo, kad 
kongresmanas F.S. Walter .savyje jung
damas humanistą, gelbstinti nelaimės au
kas, su kovotoju, siekiančiu išrauti pačią 
nelaimių priežastį, yra įkvėpiantis pavyz
dys'. Adresą įteikiant taip pat dalyvavo ir 
žodį tarė Attorney General R. Kennedy, 
Rūmų teisių komisijos pirmininkas kon
gresmanas E. Celler, Va stybės sekreto
riaus padėjėjas B. Hayes ir Aukštasis 
Tremtinių komisaras F. Schnyder.

Informacijų įstaigoje Pavergtųjų-Seimo 
vadovybė turėjo nuoširdų, susipratimo ir 
bendradarbiavimo dvasia praėjusį, pasi
tarimą su šios įstaigos, kurios žinioje yra 
ir radijo transliacijos įvairiomis kalbo
mis, vadovybė tautinių transliacijų rei
kalais. Vis tai geros žinios. Bet būta ir ki
tų, mažiau malonių žinių.

UNO DŽIUNGLĖSE
Būtų turėjęs būti Jungtinių Tautų vi

sumos garbės reikalas tuos du klausimus 
(Tibeto ir Vengrijos), jau kelintą kartą 
atidėtus, bent šioje pasibaigiančioje sesi
joje pasvarstyti. Tačiau ir Tibeto ir Ven
grijos klausimai liko taip sau lyg tylomis 
atidėti iki kitos — rudeninės — sesijos. 
Kas žino, ar tuomet tie klausimai dar bus 
svarstomi. Tuo tarpu Tibete liejasi upe
liais kraujas tų laisvės kovotojų, kurie ir 
dabar dar nenustoja vilties atgauti savo 
kraštui iš kiniečių laisvę. Kurijoziška bu
vo tų abiejų klausimų eiga New Yorke. 
Maskva tarėsi kažin kokį kilnų žestą atli
kusi, kai paleido į laisvę virš Barento eže
ro sovietų numuštą amerikiečių lakūną 
iš ,B 47' bombonešio ir sutiko tą klausimą 
išimti iš JT dienotvarkės. Tuoj pasigirdo 
Maskvos sąlyga: jūs, amerikiečiai, dabar 
sutikite išimti iš šios sesijos darbotvarkės 
ir Vengrijos bei Tibeto klausimus. Iš JAV 
delegacijos netrukus buvo pareikšta, kad 
šitoks mainas negalimas. Bet paskutinė 
šios JT sesijos diena parodė, kad toks 
mainas vis tiek buvo įgyvendintas. Tie du 
klausimai atidėti rudens sesijai...

KUBA IR PAVERGTOSIOS RYTŲ 
EUROPOS TAUTOS

Aštrūs buvo debatai Kubos k’aušimu, 
kuris buvo pasidaręs aktualus, kai Kubos 
išlaisvintojų grupė įsiskverbė į Kubos te- 

, ritoriją. Diktatorius de Castro šį kartą 
dar laimėjo. Bet kaip bus kitą kartą? 
Chruščiovas Kubos klausimu prezidentui 
Kennedy net du laiškus parašė, vieną įžū
lesnį už kitą. Kennedy į tuos laiškus nė 
neatsakė. Bet prezidentas Kennedy ir 
JAV užsienio reikalų ministerija, perteik

dama prezidento mintis, paskelbė, kad 
JAV ir toliau pasisako už laisvą tautų ap
sisprendimą visur pasaulyje. JAV yra už 
tuos, kurie nori tautai laisvės, o ne už 
tuos, kurie tautą prislegia pančiais, kaip 
tai yra Rytų Europoje. Chruščiovas tiesio
giai buvo kaltinamas žmogaus teisių klas
tojimu. Visur, kur komunistinė mažuma 
pasiglemžia valdžią, ten gyventojai neten
ka laisvės.

Britų radijas BBC savo komentare pa
brėžė, kad JAV Kubos Sukilėliam, tur būt, 
mažiau pagalbos suteikė, kaip Maskva de 
Castro režimui, bet ji kelia didžiausią 
triukšmą. Pasaulis neužmiršęs sovielinio 
kolonializmo skaudžių padarinių Rytų 
Europoje. Tai mintys, kurias ir VLIKas, 
ir ALTas, ir PETas visoje eilėje raštų ir 
asmeniškų kreipimųsi pateikė tarptauti
nėms instancijoms. Pavergtųjų tautų at
stovai laisvame pasaulyje pabrėžė tų tau
tų reikšmę ir svarbą laisvojo pasaulio ko
voje su komunistine ekspansija. Buvo aiš
kinta ir tai, kaip atsi'iepia dabartinės Va
karų nuotaikos į pavergtąsias tautas. Va
karai negali neatsižvelgti ir į pavergtųjų 
nuotaikas.

LIŪDNA PADĖTIS KAIMO 
KOOPERATYVŲ KRAUTUVĖSE

(E) Būtų galima netikėti, jei tai nepra
neštų Vilniaus radijas (balandžio ‘2 d.

transliacijoje). Anot Valstybinės plano ko
misijos prekių apyvartos skyriaus viršinin 
kų pareiškimų, Lietuvos respublika sąjun
ginių respublikų tarpe pagal prekių apy
vartos apimtį kaimo vietovėse užimanti 
.vieną iš paskutinių vietų'. Jis pasakė ir 
dar daugiau: .Dažnai pasitaiko, kad kaimo 
parduotuvėse trūksta netgi druskos, žiba
lo, antros rūšies miltų, avalynės, gatavų 
drabužių ir kitų prekių, kurių bazėse yra 
pakankamai, nekalbant apie .defecitines' 
prekes... nevisose kaimo parduotuvėse pa
tenkinamai prekiaujama duona. Į kaimo 
parduotuves duona paprastai atvežama 2-3 
kartus per savaitę, kuri, kaip taisyklė, iš
perkama tą pačią dieną, o kitomis dieno
mis duonos nė su žiburiu nerasi'. Keista ir 
nuostabu, kad sovietinės netvarkos dėka 
kaimo žmonės duonos gali nusipirkti tik 2 
ar 3 kartus per savaitę.

Visuomeninis maitinimas kaime taip pat 
gerokai atsilikęs. Reikia žinoti, kad, pvz., 
sovchozininkai per visą dieną dirba ir ne
turi nei laiko, nei galimumo sau pietus ar 
kitokius valgius pasigaminti. O iš daugiau 
kaip 200 sovchozų Lietuvoje, anot minėto 
pareigūno, visuomeninės maitinimo įmo- 
valgyklų esą tik 19. Kur tokios valgyklos 
nės veikia tik 26-se sovchozuose. Tikrų 
yra, ten darbininkai tris kartus į dieną ga
lį pavalgyti už 50-60 (naujų) kapeikų.

.Komjaunimo Tiesa', norėdama pažinti 
jaunimo nuotaikas ir šalinimąsi partinės 
įtakos, patiekė klausimą: — Ką jūs galvo 
jate apie savo kartą?

Iš pirmųjų šešių paskelbtųjų atsakymų 
tik vienas baigiamas garbinimu .saviškės 
KPSS*. Likusiuose nė žodžio apie partiją 
ir komunizmą. Nuostabu, kad pažymėtuo-

mokykloje mokinausi, buvau energingas 
žmogus, ir kaip tai įdomavaus visuomeni
niu gyvenimu, bet įstojus į darbą ir insti
tutam viskas praėjo, prasidėjo visiška? 
abejingumas viskam... per visą šitą laiką 
aš nemačiau pas mus nė vieno tikro kom- 
jauniminio darbo, žmonių, kurie būtų tik
rai sirgę komjauniminiu darbu. Tik vieni

f SefitųnioS DIENOS ~|
KOSMONAUTAS SHEPARD

Gegužės 5 d. amerikiečiai iššovė į erdvę 
vieną iš trijų paruoštų lakūną Alan She
pard.

Skridimas pasisekė, ir lakūnas kapsu'ė- 
je nusileido arti numatytosios vietos.

Nors rusai paties fakto nenus’.ėpė, bet 
neparodė ir tokio susižavėjimo, kaip Vakj 
rų spauda Gagarino atveju.

KOVA SU .PARAZITAIS*
Rusų respublikos aukšč. sovietas priėmė 

įsaką, pagal kurį liaudies teismas ir .dar
bo žmonių kolektyvas' galės bausti iki 5 
metų vadinamuosius parazitus — į naudin 
gą darbą neįsijungiančius asmenis.

42 METAI ŠNIPUI
Britai nuteisė 42 metams kalėti savo už

sienių reikalų ministerijoje tarnavusį Ge
orge Blake, kuris jau 9 metai kaip visus į 
rankas pakliuvusius dokumentus perduo
davo Sovietams.

STUDENTAI PRIEŠ PERSIJOS VALDŽIĄ
Ginkluota policija ir kariniai dai

niai gegužės 4 d. saugojo Persijos parla
mentą nuo demonstruojančių studentų 
(apie 50.000), kurie reikalauja, kad pasi
trauktų vyriausybė.
Vyriausybė kaltinama dėl to, kad anksty 

vesnių demonstracijų metu buvo užmuš
tas studentas.

SOVIETAI PUOLA NASSERĄ
Kai Nassero vadovaujamosios Jungt. 

Arabų Respublikos parlamentarai lankėsi 
Sov. Sąjungoje, bolševikų leidžiamasis žur 
nalas .Taikos ir socializmo problemos' pa
skelbė piktą straipsnį prieš JAR žiaurų el
gesį su politiniais kaliniais.

Iki 1958 m. galo santykiai su Maskva 
buvo geri.

KONGO KARIAI SIAUTĖJA
Nepatvirtintais pranešimais Konge upėn 

sumesti buvę surasti lavonai 24 Ghanos ka 
rių, esančių ten J. Tautų žinioje.

Kongo kariai išsivedę ir nušovę ir 2 bri 
tų karius.

KUBA .SOCIALISTINĖ'
Castro paskelbė, kad Kuba yra .socialis 

tinė' ir kad jokių rinkimų nebus.
Privačios mokyklos (daugiausia katali

kų) perimamos valstybės. Visi užsienie
čiai kunigai ištremiami.

SUĖMĖ TSHOMBE
Kongo provincijos Katangos preziden

tas Tshombe, atvažiavęs tartis su bendrąja 
Kongo valdžia, buvo suimtas.

Įstatymą, be abejo, tuojau priims ir ki
tos respublikos.

GRŪDAI KINIJAI
Kanada parduoda Kinijai 186.700.OCO b a 

šelių kviečių ir 46.700.000 bušelių miežių 
už 362 milijonus dolerių.

Jau už 60 mil. dolerių parduota šių me
tų pradžioje.

KARALIENĖ APLANKĖ POPIEŽIŲ
D. Britanijos karalienė, nuvažiavusi 

valstybinio vizito į Italiją, aplankė popie
žių. j '

Pažymėtina, kad beveik prieš 40 metų 
buvo toks įvykis, kai britų valdovas susi
tinka su popiežium (1923 m. karalius Jur
gis V buvo susitikęs Pijų XI).

KELIONĖ PER EUROPĄ IR AMERIKĄ
Suomijos prez. Kekkonen lanko D. Bri

taniją, Austriją, Kanadą ir Ameriką.

ALŽYRO PRANCŪZAI NENURIMSTA
Alžyro prancūzų s aptosios armijos orga 

nizacija paskelbė, kad vadu bus buvęs ge
nerolas Salan. Pasidavęs gen. Challe esąs 
išdavikas. Ši organizacija žada nužudyti 
apie 100 asmenų už kiekvieną mirtim ar 
iki gyvos galvos nuteistąjį Alžyre sukili
mo dalyvį.

PASAULY
— Gegužės mėn. gale Jordano kara'ius 

veda anglę.
— Cssi.ro valdžia skelbia, kad Zapata 

pelkėse Kuboje suimtas civilinis sukilėlių 
vadas Artime.

— Portugalijos diktatorius Salazaras 
vėl pakeitė savo ministerių kabinetą.

— Boltone, D. Britanijoje, kilo gaisras 
džazo k’ube, ir žuvo 19 jaunuolių.

— Pasaulinis bankas nutarė paskolinti 
Japonijai 80 mil. dolerių geležinks irms 
tiesti.

— Gegulės 1 d. parade Maskvoje į erd
vę skridęs Gagarinas stovėjęs šalia Chruš
čiovo.

— Amerika patarė grįžti iš" Kubos na
mo savo piliečiams, kurių ten yra 600.

— Alžyro sukilimui vadovavusio gen. 
Challe byla bus pradėta spręsti gegužės 29 
dieną.

— V. Vokietijos centrinis bankas ima
mąjį procentą numušė iki 3.

— Palaipsniui surandami ir areštuoja
mi žymieji Alžyro sukilimo vadai (gen. Ze 
Her ir kiti).

— Tvirtinama, kad Angoloje dėl teroro 
žuvo jau 20.000 žmonių.

MIRTIES BAUSMĖ PADIRBINĖTOJAMS, 
VAGIMS IR T.T.

Rusija prapėtė mirties bausmę dar va
gims, apgavikams ir tiems, kurie terorizuo 
ja kalėjimuose kalinius.

Ta žinia sakytų apie plėšimų ir vagysčių 
daugėjimą ir baisią padėtį kalėjimuose.

(E) PET delegacija i Kanadą. Ji vyks 
į Kanadą gegužės mėnesį ir lankysis sosti
nėje Otavoje, be to, Montrealyje ir Toron
te. Numatomi pasitarimai su Kanados vy
riausybės ir parlamento nariais. Ga imaa 
dalykas, kad ta proga Kanadoje bus įs- 
te’gta PET delegatūra.

ju garbinimu baigiamas laiškas, kurio au
torius yra dar tik 23 metų Ir įsigijęs .ne
pilną vidurinį7 mokslą. Autorių su viduti
niu ir aukštuoju mokslu laiškai, priešin
gai, reiškiasi aiškiu santūrumu.

Pavyzdžiui, 24 metų mergaitė ekonomis 
tė rašo:

.Reikia visomis p iemenėmis išgyven
dinti abejingumą, kuriuo šiuo laiku yra 
apkrėsti nekuria mano amžiaus jaunuo
liai. Ir aš šiame skaičiuje, apgailėtina! Ži-

susirinkimai, įnašai, popiergaliai... Man 
tik 19 metų, bet pas mane tiek apatijos ir 
abejingumo visai aplinkai, kad suaugu
siems žmonėms tenka tik stebėtis ir gali
ma girdėt vieni ir tie patys žodžiai: — To
kia jauna, ir jau viskas nusibodo. Kas gi 
su tavimi bus į trisdešimt metų?

Ir vis tiek nustebina, bet faktas: ne taip 
jau įdomu gyventi. Bet ne tik aš taip gal
voju, panašiai ir kiti žmonės, su kuriais 
aš draugauju...

noma, kiekvienas turi savo tikslą: įstoti 
institutan, išmokti svetimų kalbų, yra as
meniniai reikalai... Aš turiu tris svajo
nes: pamylėti (tai ne tikslas, nes jam pa-

.Neigiamų bruožų jaunuolių yra, ir jų 
labai daug... nėra kryptingumo, kiekvie- 
nss gyvena sulig ta diena... jaučiamas iš
tižimas ir nekultūringumas... Tai aiškina

siekti aš nieko padaryti negaliu), su jau
nimo organizacija pabuvoti užsieny ir, tik 
nesistebėkite, nuskristi į mėnulį'...

Sekantis 21 m. studentės laiškas daug 
vietų skamba dviprasmiškai. Apie jauni
mą ji rašo, kad ,jis karštai ir drąsiai ėmė
si už paties didžiausio ir visuomet siekė 
viso naujo, švaraus ir šviesaus... Mūsų 
jaunimas niekuomet neliūdėjo'.

Už tai toliau:
....Nekurtoms kategorijoms mūsų jauni 

mo būdingas miesčioniškas požiūris į gy-
venimą. Kita jaunimo kategorija reiškiasi 
šūkiu: — Gyvenimas duotas vieną kart, ir 
todėl reikia imt iš jo viską. Aš nekartą 
sutikau jaunuolių, ypač mergaičių, ku
rios visai nesurištos su tuo, kuom gyvena 
mūsų kraštas*.

Įdomų devyniolikmetės darbininkės su 
viduriniuoju mokslu, inst'tuto mokslei
vės, laiškas. Laiškas parašytas gan atvi
rai ir todėl paliktas be parašo.

Turinys, laiško tonas, pats jo atspaurdi 
nimo faktas partiniam laikraštyje liudija 
daug ką. Ypač jeigu nagrinėti jį partinio 
riksmo apie .entuziastus', .mūsų dienų 
didvyrius* ir ,apie naują scvietinį žmogų' 
fone.

Pateikiu laišką su nekuriais sutrumpi
nimais. Atsakius į klausimą, ar patinka 
jai ši karta, griežtu ne, autorė tęsia ryž
tingai: s. g 4

,Aš komjaunime nuo 1955 m. Kai dar

ma tuo, kad jaunimui nėra kur dingti. 
Mūsų rajone vienas kinas. Didelis namas, 
pavadintas ku’tūros namais, bevelk visuo 
met uždarytas... Net sutikti naujiems me
tams vakaro nebuvo... ,

.šeštadienio vakarą stoviu prie šio kul
tūros namo, tikėdamasi patekti į kiną, o 
čia tave klausia: — Mergaite, ar nenori 
kartu vykti su mumis suruošti gimtad'e- 
nio... Nuo to viskas ir prasideda: abejingu 
mas, pesimizmas, nepasitikėjimas žmonė
mis... Dabar visos mano .švarutė'ės' min
tys veda į viena — į pinigus. Pinigai -—vis 
kas. Prabanga ir gerovė, meilė ir laimė. 
Jūs smerkiat tuos, kas nedirba... ;p, jiems 
galima tik pavydėt... mes gyvename tik 
vieną kartą...

,...Aš išpasakojau viską, ką galvojau.-Žl 
ncma, jūs neatspausdinsite mano laiško 
laikrašty. Bet man vis tiek labai norėtųsi, 
kad jūs įtikintumėt mane mano pažiūrų 
į gyvenimą netikrumu'. ■ . .. i

Devyniolikmetę .senutę', žinoma, ;JUr 
kins! . ;

Baigiant reiktų pastebėti vieną .stllis'.'- 
nį' brūkšnį. Partinis oficialusis .draugas! 
vis daugiau išnyksta iš apyvartos. Cituota 
me laiške ir kituose straipsniuose, kuriuo 
se kalbama apie įvykius neoficialioj ap
linkumoj, vis dažniau ir dažniau girdėti 
kreipimasis: .mergaitė', .jaunuolis*. Ke
turiasdešimt.Litis jpetals to dar nebu
vo

GARBINAMAS GAGARINAS
(E) Kas klausėsi Vilniaus radijo, prade 

dant balandžio 12 d. galėjo susidaryti 
įspūdį, kad Lietuvoje jau niekas kitas ne
beveikiama, kaip tik iškilmingai minimas 
Gagarino skridimas į erdvę. Ne tik darbi
ninkai, bet ir inteligentai iš eilės masiniai 
buvo apklausinėjami, ką jie mano apie tą 
skridimą. Reikia manyti, kad tikroji Lietu 
vos piliečio ir lietuvių tautos žmogaus nuo 
monė tuo klausimu būtų kiek kitokia, ne
gu ją perduoda Vilniaus radijas.

Vis dar neišaiškinta paslaptis apie 
Gagarino ir Iljušino skridimų į erdvę 
pirmenybę

(E) Tai plautinėje plotmėje tebedisku
tuojama, ar Jurij Gagarinas tikrai buvo 
pirmasis kosmonautas, patekęs į erdvę ir 
aplėkęs žemės rutulį. Kaip žinoma, yra 
tvirtinama, kad dar prieš Gagai ino skri
dimą buvusi paleista raketa su Iljušinu, 
kuris net tris kartus apsukęs ratą aplink 
žemę, bet kai paskiau ftusileidęs žemėn, 
paaiškėjo, kad jis yra visai netekęs pusiau 
svyros ir proto netekęs. Maskva tą skridi
mą nuslėpusi, ir dabar visa garbė tenka 
Gagariųui

Dar mažmožis: Kai vyko Gagarino skri
dimas, Sovietų Sąjungos siųstuvai, skirti 
trukdyti laisvojo pasaulio radijo trans
liacijas, trukdymus pusantros dienos bu
vo sustabdę, bet paskiau trukdymai vėl 
prasidėjo.

Mitingai dėl Kubos
(E) Kaip dėl Gagarino, taip ir dėl Ku

bos komunistiniai agitpropai Lietuvoje kai 
kur varinėjo darbininkus į mitingus. Vil
niuje vienoje įmonėje ta proga kalbėjo 
agitpropo atsiųstasis rašytojas Tilvytis, pa 
reikšdamas solidarumą su Kubos respubli
kos liaudimi. Žinoma, jis turėjo galvoje 
diktatoriaus de Castro šalininkus, bet ką 
jo klausytojai, lietuviai darbininkai, galvo
jo apie kubiečių laisvės reikalą — visai ki
tas klausimas.

Komunistiniame kacete Vokitij:je nuo 
1945 melų esą. žuvę apie 22.000 žmonių

(E) Vokietijos sovietinės zonos komu

iu

O

nistinis režimas buvusį nacių įrengtą ka- 
cetą Sachsenhausen perėmė savo reika
lams. Nuo 1945 metų iki dabar čia yra žu
vę apie 22.000 politinių kalinių: nuo gilti
nės ir kitų epideminių ligų, bet visų dau
giausia nuo išbadėjimo. Nuo 1945 metų 
per tą komunistinį kacetą perėjo bent 
50.000 žmonių. Iš jų 8000 buvo deportuoti 
į Sovietų Sąjungą. Tik 40 proc. deportuo
tųjų išliko gyvi.

ri ■ į t: Ju .,
Kooperatyvai per mažai aprūpina

kaimo gyventojus -J i J". , : : .ovsiG l-kl
,(E) Vilniuje įvyko Lietuvos vartotojų 

kooperatyvų sąjungos tarybos 9-sis suva
žiavimas. kuriame išaiškėjo, kad koopera
tyvai neištesėję ir savo supirkimo planų. 
Ir statybos srityje kooperatyvai atsilikę.

■ ■■ i .1 Si oliji iidnųląl
Masiškai siųs jaunus statybininkus į 

Kazachstaną
(E) Maskvos centrinių įstaigų planais, 

netrukus iš įvairių respublikų bus pasiųs
ta į Kazachstaną statybos darbams apie 
15.000 jaunuolių. Ten būsianti vykdoma 
plati gyvenamųjų ir kitų pastatų statyba. 
Atskirose vietovėse sudaromi dabar 
komjaunimo vadovaujami .atrinkimo 
punktai', kurie parinks jaunuolius iš
siųsti. !O<1 ū<"

vi :l:
Sunkumai Lietuvos fabrikams - • 

su Kubos nendrėmis r
(E) Ryšium su įvykiais Kuboje kiek 

pakriko ir Kubos cukrinių nendrių-pus- 
fabrikačių importas į Lietuvą. Kubos įvy
kių dienomis vienas Kubos prekinis lai
vas buvo Klaipėdoje.

Nyksta pirtys
(E) Vienkiemių ir kaimų išdraskymu so 

vietinis režimas Lietuvos kaimuose gero
kai sužlugdė kaimo pirtis. Jų skaičius su
mažėjo, kaip pripažįsta pati, sovietinė 
spauda. Kai kur kolchozuose ir sovchbzuo- 
se buvę pastatytos naujos pirtys, bet išti
sus metus lieka nenaudojamos, nes trūksta 
įrengimų. Sanitarinės kontrolės komisijos 
taip pat esančios neveiklios. Vis dėlto svei 
kintina, kad nors dabar pastebimos pastan 
gos kaimo gyventojus aprūpinti pirtimis.
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POEZIJOS LAUKAIS SU DIEVU

Kimčiai
laikais 
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Tur būt, dėl to ir mūsų pati pirmoji 
knyga buvo religinė, kad tokia literatūra 
yra pati‘populiariausia, o savo ruožtu ir 
pati reikalingiausia, šiaip knygą žmogus 
gali skaityti ar neskaityti (šiais 
mes jau sakome, kad kultūringas 
negali gerų knygų neskaityti), o 
jei jis nėra jos atmintinai išmokęs, o gies
mę reikia būtinai skaityti ar giedoti, kad 
attiktum savo pareigą. Dėl to lietuvių r aš 
tijoj ilgą laiką religinė literatūra sudarė 
didžiausią leidinių procentą. Ji, tiesa, ėjo 
labai praktiškas pareigas — padėti tikin
tiesiems palaikyti savo tikėjimą, o pasau
lietiškoji, ypač grožinė, tokių praktiškų su 
metimų neturi, ir mes vis sakome, kad 
net ir negali turėti.

Tam religijos reikalui labai daug patal
kinę yra ir mūsų poetai, tiek pirmoje ei ė 
je kunigai, tiek ir pasauliečiai nuo pačių 
seniausių laikų iki šios dienos. Tokios re
liginės poezijos nemaža sukuriama ir šian 
dien.

Deja, tarp senosios religinės poezijos ir 
tarp dabartinės esama nemaža skirtumo. 
Apskritai išaugo visa mūsų poezija, tad 
kartu neatsiliko ir toji, kuri parašoma re
liginiais motyvais. Patys tos religinės poe 
zljos kūrėjai, tiesa, gal iš dalies ir dėl to 
yra atsidūrę blogesnėje padėtyje, negu jų 
pirmatakai. Anie šiaip taip sueiliuodavo, 
ir jų toji poezija (gal ne visada ir poezi
ja) nelaukiant būdavo įtraukiama į gies
mynus (kantičkas), ir ja naudodavosi la
bai platūs žmonių sluoksniai, dažnai visiš 
kai nesirūpindami, kas čia yra tie kūrė
jai ir kiek čia yra tos poezijos. Registruo
ti poetus tų giesmių autorius rūpėjo tik 
specialistams — literatūros istorijos auto 
riams ir bibliografams. O sverti poezijos 
uncijas ar svarus, ieškoti filosofijos taip 
pat būdavo’ ir yra paliekama literatūros 
tyrinėtojams. Svarbiausia, ksd autoriai, 
kol gyvi, galėjo džiaugtis visiškai pagrįs
tai: jų tie religiniai kūriniai skambėdavo 
kiekvienoje bažnyčioje ar net ir lietuvio 
namuose, jei iškildavo reikalas giedoti.

■ Tokios mintys mus apima, kai imame 
skaityti Leonardo Andriekaus knygą Siū
lė kryžiuose, labai gražiai išleistą ir stam
bią (208 psl.) poezijos knygą. Tos mintys 
apima dėl to, kad beveik visi šioje knygo
je išspausdintieji eilėraščiai yra parašyti 
religiniais motyvais. Tie eilėraščiai, aiš
ku, savo poetiškumu pralenkia labai daug 
anų giesmių, kurios yra sudėtos į giesmy
nus ir kartojamos tūkstančių lūpomis. Ne
tikime betgi, kad iš šio religinės poezijos 
rinkinio kas nors pateks į giesmynus ir 
susilauks populiarumo, bus kartojama

CURZIO MALA?ARTE

VEJAS
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Virš savo galvos išgirdau šiugždantį 
garsą, tarytum vėjo purtomų šakų, ir šla
mesį, lyg lapų vėjuje. Girdėjau baisų juo
ką ir šiurkščius žodžius, sklindančius juo
du dangum, ir aš pajutau tartum sparno 
brūkštelėjimą į savo veidą. Be abejo, ten 
buvo paukščiai, tie sutvėrimai ten, — di
džiuliai juodi paukščiai, gal varnai, pakilę 
iš miego ir skrendantieji tolyn, nuplasno- 
jantleji juodais sparnais.

— Kas tu esi toks? — sušukau aš. — 
Dėl Dievo, atsakykite.

Dangus prausėsi blyškioje mėnulio švie 
soje. Iš tikro tai buvo lyg kiaušinis, kyląs 
iš nakties įsčių. Tikras kiaušinis, kyląs iš 
žemės Įsčių, pamažu didėjąs akiratyje. Ma 
čiau, kaip kelią užstojusieji medžiai pa- 
laipniui kilo iš nakties ir grubiomis linijo 
mis ryškėjo auksinės spalvos danguje, juo 
diems šešėliams judant šakose.

Dusdamas iš pasibaisėjimo surikau. Tai 
buvo nukryžiuoti žmonės. Tai buvo žmo
nės, prikalti prie medžių kamienų, ištiesto 
mis kryžmiškai rankomis, surištomis ko
jomis ir pritvirtintomis prie kamienų vini 
mis ar gabalu vielos, apvyniotu apie rie
šus. Kai kurių galvos buvo nusvirusios 
ant peties ar krūtinės; kiti, pakėlę galvas, 
žiūrėjo į mėnulį. Kai kurie buvo susisupę 
į kaftanus, tuos žydiškus apdarus. Daugu
mas buvo nuogi, ir jų kūnai skaisčiai švie 
tė šaltoje, švelnioje mėnulio šviesoje. Lyg 
koks didžiulis kiaušinis, kokius Tarkvini- 
jos kapinėse Etrurijoje lavonai laiko tarp 
dviejų pirštų, kaip vaisingumo ir amžiny
bės simbolį, iš pažemio kilo mėnulis ir pa
kibo danguje. Baltas ir šaltas, kaip kiauši 
nis, jis nušvietė barzdotus veidus, juodus 
akių įdubimus, atdaras burnas ir nukry
žiuotųjų žmonių susukiotus sąnarius.

■Pasistiebiau balno kilpose ir ištiesiau į 
vieną jų rankas. Pirštais bandžiau iš
traukti vinis, prakaltas pro jo kojas. Bet 
iš visų pusių kilo pikti balsai, o nukryžiuo 
tasis šūktelėjo:

— Neliesk manęs, prakeiktasis tu!
— Nenoriu skaudinti tavęs! —sušukau. 

— Dėl Dievo meilės, aš noriu padėti tau.
Balsus Juokas prabėgo nuo medžio prie 

tūkstančių. L. Andriekus praaugo giesmy
nus ir dėl to jis pasmerktas nesinaudoti 
tokiu masiniu populiarumu, jam reikės 
pasitenkinti daugiau ar mažiau išrinktų
jų poezijos mėgėjų būriu. Žinoma, L. An
driekus net ir savo eilėraščių forma, ne 
tik išraiška yra atitrūkęs nuo anos giedo
tinės kantičkų’ literatūros. Jo eiliavimas 
nebeturi to eilučių griežtumo, ir giedoti, 
tur būt, netiktų.

L. Andriekus su Dievu, su Viešpačiu ei 
na ir kalbasi per visą savo knygą. Jis 
vaikščioja šitaip savo gimtosios žemės 
laukais ir svetur, brenda su Dievu savo 
poetiniuose atsiminimuose, istorijos ir bib 
lijos puslapiais. Bet jam, kaip lietuviui, 
Dievas yra susijęs su iš namų išsineštąja 
pasaulėžiūra, su gimtuoju kraštu dažniau 
šiai.

Gal būtų įdomu atsakyti į klausimą, 
koks gi yra L. Andriekaus Dievas. Mūsų 
poezija žino ne vieną Dievą. Tikriau sa
kant, ne vienaip jį išreiškia. Maironiui, pa 
vyzdžiui, Dievas yra Jehova, rūstus, pana 
šus į tą, koks vaizduojamas Senajame Tęs 
tamente, dažnai baudžiąs žydus už neklus 
numą (,Tu — Jehova, aš — menkas! Aš

Leonardas Andriekus
ŽEMĖS SAUJA

Kiek tai buvo skausmo,
Kiek tai buvo meilės —
Saują žemės nešės jie išvaromi.
Ir Tavęs lankyti
Jie kas dieną grįžta
Lygumom, kalneliais, mariomis.
Daug pasaulio matę,
Daug vargų pakėlę,
Jie ant Tavo kelių galvas padeda,
Ir kad saują žemės
Prie širdies nešiosis,
Verkdami kartoja savo pažadą.
Pažadą kartoja
Ir stebuklą jaučia —
Toj saujelėj žemės gimsta vasara,
Toj saujelėj žemės
Jų laukai žaliuoja,
Pabaigtuvių giesme aidi vakaras.
Ne lietus, ne vėjas
Tau kelius nudildė —
Juos už saują žemės numylavome,
Atpažinę Tavo
Meilę ir galybę
Pirmo javo daigo vaiskiame žalia-

[vime.
(Iš rinkinio SAULĖ KRYŽIUOSE) 

medžio, nuo kryžiaus prie kryžiaus. Šen 
ir ten mačiau pakylančias galvas, krutina 
mas barzdas, pražiojamas ir sučiaupia
mas burnas; girdėjau ir dantų griežimą.

— Padėti mums? — sušuko balsas iš 
viršaus. —O kodėl? Ar dėl to, kad tau gai 
la mūsų, nes tu esi krikščionis? Atsakyk, 
netylėk: ar dėl to, kad tu krikščionis. Ar 
tu manai, kad tai geras pagrindas? Ar 
dėl to tau gaila mūsų, kad esi krikščio
nis?

Aš tylėjau, o balsas tęsė dar garsiau:
— Ar tie žmonės, kurie nukryžiavo 

mus, ne krikščionys, kaip ir tu? Ar jie šu
nys, gal arkliai ar pelės —tie žmonės, ku
rie prikalė mus prie šitų medžių? Cha, 
cha, cha! Krikščionis!

Palenkiau galvą ties arklio kaklu ir ty
lėjau.

— Netylėk, atsakyk! Kas tau davė tei
sę išdrįsti padėti mums? Iš kur tu gavai 
tokią teisę gailėtis mūsų?

— Ne aš gi šitaip padariau! — sušu
kau. — Nekaliau jūsų prie medžių! Ne aš 
taip padariau!

— Žinau, — tarė balsas, o skambėjo jis 
perdėtai švelniai ir piktokai. — žinau. Ki 
ti, visiškai kiti tokie, kaip tu.

Kaip tik tada atokiau pasigirdo dejavi
mas, garsus, laukinis verksmas. Verks
mas jauno žmogaus, kuris nutrūko su kūk 
čiojimu. Mūsų ausis pasiekė murmėjimas, 
nuo medžio prie medžio aidėjęs murmėji
mas. Atskiri balsai šaukė:

— Kas ten? Kas ten? Kas ten miršta? 
— Paskui iš šoninių kryžių atėjo graudūs 
atsakymų balsai: — Dovydas, Samuelio 
berniukas Dovydas, tai Dovydas, Samue
lio sūnus, Dovydas, Dovydas...

Kai vardas aidėjo nuo medžio prie me
džio, mes girdėjome prislopintą raudą, ki
mų, duslų verksmą, dejavimus ir keiks
mus, skausmo keliamą kauksmą ir įniršio 
prasiveržimus.

— Jis dar berniukas tebebuvo, — tarė 
balsas.

Tada pakėliau akis ir mėnulio šviesoje, 
kuris dabar buvo jau aukštai danguje, 
spindėdamas šaltu baltumu kiaušinio, pa
kibusio tamsiame danguje, aš pamačiau

I kurį yra panašiau-

menkesnis už menką*.). A. Strazdeliui jis 
yra tėvas, kurį galima visko paprašyti ir 
jis išklausys (.Pulkim ant kelių* giesmė
je). A. Vienažindžiui jis yra lyg koks tar
pinis tarp anų abiejų (,Ar priimsi tada, 
Aukščiausias Tėveli, biedną man vargdie
nį, nabagą žmogelį? Mane, menką dulkę, 
man, saujelę dūmo, argi greit įleisi ing 
dangišką rūmą?*),
sias L. Andriekaus poezijos Dievas? Kaip 
poetas įsivaizduoja savo santykius su Die
vu?

Atsakymas aiškėja tuojau pat, kai tik 
imame skaityti L. Andriekaus eilėraščius. 
Apskritai, greičiau taip, kaip Strazdelis. 
Vienažindys, Brazdžionis. Jo santykiai su 
Dievu yra artimi. Jis Dievui skundžiasi ir 
teisinasi. Jis sako: „Tik Tu žinai, kodėl 
taip gailiai gieda padangėj vieversys. Iš 
Tavo delno jis išskrido, iš Tavo delno past 
kėlė — jo giesmėje esi labiau, negu rasos 
lašely saulė, labiau, negu šventųjų girių 
vėjas, pritilęs gintare*. Arba: ,Mes nedre
bėjome nuo Tavo žvilgsnio — jis toks ra
mus, juo nuolat guodėmės*. Arba: ,Tu duo 
di man, ko tik meldžiu, lyg negalėtum tar 
ti Ne išdžiūvusiomis lūpomis nuo saulių 
kryžiuose degimo*.

Tiems kasdienybėje vykstantiems žmo
gaus - lietuvio santykiams su Dievu poezi 
joje aptarti L. Andriekus nenaudoja ypač 
įmantrių puošmenų. Tai, be abejo, jo poe
zijai patrauks daugiau skaitytojų. Jis pa
sakoja, kalbasi, teisinasi, prašo, skundžia
si visiems suprantamais žodžiais ir vaiz
dais.

Bet, kita vertus, vaizdų neišieškojimss 
gal iš dalies ir nėra pati teigiamiausioji L. 
Andriekaus ypatybė. Jo eilėraščiai, šiaip 
ar taip, netiks giesmynams vien dėl ssvo 
giedoti vargu tinkamos formos. Vadinas, 
pasakojimo paprastumas (pvz.: ,Šį vėsų 
rytmetį suvargusio žmogaus pavidale at
rodai man lyg nedrąsus“) vargu įveiks 
stipriau pagauti tą skaitytoją, kuriam 
knyga skiriama, — inteligentą skaitytoją, 
poezijoje ieškantį talento prasiveržimų ir 
vertinantį tai. Savo metu Bern. Brazdžio
nis religinėje poezijoje išradingumu buvo 
pasiekęs tikrai jaudinančių vaizdų. Be 
abejo, niekas negali norėti, kad L. Andrie 
kus būtų Brazdžionis ar Bradūnas ar kas 
nors kitas, nes tada jis nebebūtų Andrie
kus — nebetektų pačios brangiausios poe 
tui ypatybės: savaimingumo, originalumo. 
Bet išradingumas, pridėtas prie savaimin
gumo, poeziją kartais paverčia skaitytoją 
jaudinančiu stebuklu. To stebuklo ieškoti 
verta būtų ir L. Andriekui.

P. Anučionisr

žmogų, kuris kreipėsi į mane. Jis buvo 
nuogas, ir sulysęs barzdotas jo veidas švie 
tė sidabru. Jo rankos buvo ištiestos kry
žiaus pavidalu ir prikaltos prie dviejų iš 
kamieno išaugusių storų šakų. Žibančio
mis akimis jis žiūrėjo į mane ir staiga su
šuko:

— Kas ten tavo per gailestis? Ką, tavo 
manymu, mes darysim su tuo tavo gailes
čiu? Spjauname į tavo tą gailestį — ja na 
plivaju! ja naplivaju! — Ir iš visų pusių 
aidėjo įniršio pilni balsai, kartodami: — 
Ja naplivaju! ja naplivaju! Sp'.aunu į tai! 
Spiaunu!

— Dėl Dievo meilės, — sušukau, — ne
varykite manęs šalin! Leiskite man nuim
ti jus nuo kryžių! Neatstumkite mano pa
dėti pasiruošusios rankos: tai žmogaus 
ranka.

Orą pripildė piktas juokas.
— Ar girdite? — tarė jis. —Jis nori nu 

imti mus nuo kryžių! Jis nė gėdos neturi! 
Jūs, biaurūs krikščionys, jūs kankinate 
mus, kalate mus prie medžių, o paskui at
einate ir siūlote savo gailestingumą! Ar 
norite išgelbėti savo sielas, a? Jūs bijote 
pragaro! Cha, cha, cha!

— Nevarykite manęs šalin, —• sušukau. 
— Neatmeskite mano padėti pasiruošu
sios rankos, dėl Dievo meilės!

— Ar tu nori nuimti mus nuo kryžių? 
—tarė nukryžiuotasis žmogus rimtu, liūd
nu balsu. — O paskui? Vokiečiai užmuš, 
kaip šunis. Taip pat ir tave — jie užmuš 
tave, kaip pasiutusį šunį.

— Jie užmuš mus, kaip šunis, — pakar 
tojau, nulenkdamas galvą.

— Jeigu nori padėti mums, jeigu nori 
sutrumpinti mums agoniją, šauk mums į 
galvas vienam paskui kitą. Šauk, ko ne
šauni? Kodėl nėpribaigi mūsų. Jei iš tikro 
nori padėti mums, tai šauk, palengvink 
mūsų vargą. Nestovėk, kodėl gi nešauni? 
Ar bijai, kad vokiečiai užmuš tave už 
mums parodytąjį gailestį?

Kalbėdamas jis žiūrėjo kietu žvi’gsniu 
į mane, o aš jaučiau, kad tos tamsios, ži
bančios akys gręžiasi į mane.

— Ne, ne! — sušukau. — Pasigailėkite 
manęs, dėl Dievo meilės, neprašykite ma
nęs tokių dalykų. Neprašykite manęs —aš 
niekada nesu nušovęs žmogaus, niekada 
nebuvau žmogžudys! Nenoriu išvirsti į 
žmogžudį. — Ir aš daužiau galvą į savo 
arklio kak’ą, verkdamas ir rėkaudamas.

Nukryžiuotieji tylėjo. Girdėjau jų kvė
pavimą, girdėjau parpiantį jų švilpimą 
pro dantis, jaučiau jų akis ant savęs, jų 
degančias akis deginančias mano ašarotą 
veidą, smeigiančias mano krūtinę.

skelbėjai Lietuvoje

DEŠIMTMETIS
Mintimi grįžę į gilią, maždaug 700 me

tų, Lietuvos praeitį, sutinkame karalių 
Mindaugą, pirmąjį mūsų valdovą katali
ką, kurio laikais dalis lietuvių, priėmę 
katalikybę, daugiau išgirdo apie Kristaus 
motiną Mariją. Deja, Mindaugui žuvus, 
nebebuvo lemta pirmiesiems katalikybės 
daigams iškeroti. Dar reikėjo laukti dau- 
viau kaip poros šimtų metų, kada Evan
gelijos grūdas, kritęs i lietuvišką dirvą, 
ėmė leisti šaknis ir bujoti. Tuomet pir
mieji Dievo žodžio 
buvo patys valdovai: karalius Jogaila ir 
Didysis Kunigaikštis Vytautas. Trūkstant 
lietuvio kunigo, patys valdovai gimtąja 
kalba valdiniams aiškino pagrindines ti
kėjimo tiesas ir mokė poterių. Iš valdovų 
lūpų lietuvis turėjo išgirsti ir apie Išga
nytojo Motiną, pramokti angelo pasveiki
nimą — Sveika Marija. Ilgainiui, tankė- 
jant bažnyčių tinklui, gyven'ojams kata
likiškai sąmoėjant, Marijos garbinimas 
stiprėjo. Patraukliausiu to garbinimo žie
du išsiskleidė šv. Kaz;mieras.

Protestantizmo bangos Nazareto Mer
gelės šlovę lietuviuose prislopino. Tačiau

šiemet išeis, Studia Lituanica* 
antrasis tomas

(E)Numatoma, kad dar šią vasarą iš
eis Lietuvos Tyrimo Instituto leidž'amas 
.Studia Lituanica* antras tomas. Jame 
bus.dr. Balio bibliografija apie Lietuvą. 
Pirmasis tomas, kaip žinoma, lietė Mažo
sios Lietuvos problemas. Instituto planuo
se yra dar išsami (Petro Butėno rengia
ma) Maž. L;etuvos vietovardžių studija.

Apie lietuvišką bendruomenę tremtyje
(E) Dr. Juozas Girnius rašo kygą apie 

lietuvišką bendruomenę tremtyje. Jau 
baigiąs ruošti spaudai.

Antano Rūko.komedija išeis atskiru 
leidiniu

(E) Antano Rūko 3 veiksmų komedija 
kuri jau buvo 

vietovėse,
.Vieno kiemo gyventojai* 
statoma įvairiose Amerikos
Čikagoje išeis atskiru leidiniu. Leis Lie
tuvių Bendruomenės Čikagos apygardos 
valdyba.

— Jei tau gaila manęs, tai užmušk ma
ne!—sušuko nukryžiuotasis. —Ak, paleisk 
man kulką į galvą, pasigailėk manęs! Dėl 
Dievo meilės užmušk mane — ak, užmušk 
mane, dėl Dievo meilės!

Sugraudintas ir karčiai verkdamas, pri 
dėjau ranką sau prie šono ir suėmiau sa
vo ginklo rankeną, sunkiai judindamas 
rankas, nes jie jautė, kad lyg nepaprastas 
svoris slėgtų juos. Pasistiebęs kilpose ir 
kairiąja ranka laikydamasis arkio kar
čių, kad nenugriūčiau nuo balno, toks silp 
nas ir apsvaigęs aš buvau, toks perimtas 
baisybės, aš pakėliau pistoletą ir nutai
kiau į žmogų ant kryžiaus; tuo akimirks
niu pažvelgiau į jį. Mačiau tamsią, lyg ko 
kią olą, bedantę jo bumą, kumpą nosį, su
krešėjusio kraujo pilną nosį, padriką barz 
dą ir tamsias, žibančias akis.

— Ak, tu prakeiktasis! —sušuko nukry 
žiuotasis. — Ar tai tu vadini pasigailėji
mu? Ar nieko kita jau nebežinai, baily 
tu? Jūs prikalate mus prie medžių, o pas
kui nužudote, šaudydami į galvas. Ar jūs 
vadinate tai pasigailėjimu, bailiai jūs? — 
Ir dukart, triskart jis spiovė man į veidą.

Susmukau atgal į balną, baisiam juokui 
aidint nuo medžio prie medžio. Paliestas 
pentinais, sujudo arklys ir pasileido ris
čia. Tebelaikydamas nuleistą galvą, 
abiem rankomis griebiausi balno gugos, o 
kai jojau pro nukryžiuotuosius, kiekvie
nas jų spiaudė mane šaukdami:

— Baily tu! Prakeiktas tu krikščioni!
Jaučiau, kaip jų spiaudalai varva mano 

veidu ir rankomis, ir grieždamas danti
mis, sulinkęs ties arklio sprandu prajojau 
tą spiūvių krušą.

Šituo būdu pasiekęs Dorogo, nudribau 
nuo balno tiesiai į italų kareivių rankas, 
kurių dalinys ėjo čia sargybas šitame pa
mirštame stepių kaime. Tai buvo Lodi 
pulko lengvoji kavalerija, vadovaujama 
labai jauno lombardų leitenanto — jis te
bebuvo dar beveik kūdikis. Nakties metu 
užėjo man karštinė, ir praklajojau iki auš 
ros, prižiūrimas jaunojo karininko. Neži
nau, ką klejodamas kalbėjau, o kai atga
vau sąmonę, tai karininkas įtikinėjo ma
ne, kad aš niekuo nekaltas už tą baisų li
kimą, kuris ištiko anuos nelaiminguosius. 
Tą patį rytą, sakė jis, vokiečių sargybinis 
nušovė kaimietį, kuris buvo pagautas ne
šant nukryžiuotiesiems vandens. Aš prade 
jau šaukti.

— Aš nebenoriu būti krikščionim! — 
šaukiau aš. —Man biauru krikščionim bū 
H, prakeiktu krikščionim!

Ir veržiausi, kad leistų mane nunešti 
tiems vargšams gerti, bet karininkas ir du

ji, pradedama nuostabiu Marijos apsireiš
kimu Šiluvoje, ėmė atgyti iritolydžio stip- 
rėti. Jos vėliau nebeužgniaužė nei pries
paudos nei persekiojimai. Ji plito {vai- 
riais savitais pavidalais ir atspalviais. 
Lietuvis Dievdirbys Mariją šlovino medžio 
drožiniais, dailininkas spalvomis, muzi
kas gaidomis, poetai eilėraščiais, archi
tektai šventnamiais. Atsirado sambūrių, 
vienuolijų, kurios marijaninę mintį gilino. 
Bažnyčiose ir namuose prigijo gegužinės 
pamaldos, skambėjo giedamos Nekalčiau
sios valandos, jos skausmų ir džiaugsmų 
vainikėlis, rožinis... Gegužinės pamaldos 
nuo 1854 metų iš Seinų paplito po visą Lie 
tuvą. Visas mūsų tautos marijaninės dva
sios apraiškas suima Marijos Žemės var
das, kurį Lietuva amžių bėgyje nusipelnė. 
Ji visatos Karalienei iškilmingai pasiau
kojo jau 1656 metais. Pagal Fatimds Ma
rijos mintį mūsų Ganytojai paaukojimą 
jos Nekalčiausiajai Širdžiai Lietuvos ir 
visų pasaulio lietuvių 1951 m. atkartojo. 
Tuo metu Vyskupai, tarp kitko, pareiškė: 
,Mūsų Motina ir pasaulio Karalienė, mes 
Tau kitados paaukotos mūsų Tėvynės 
Lietuvos..-: sūnūs ir dukterys... aukojame 
save, mūsų Bažnytinės Provincijos ir vi
sos Lietuvos sūnus ir dukteris: tuos, kurie 
neša sunkų jungą svetimų pavergtoje mū
sų tėvynėj, tuos, kurie yra žiauriai kali
nami ir ištremti į nejaukias svetimas ša
lis, kur jie neturi sau jokios dvasinės pa
guodos ir visus kitus lietuvius, išsisklai
džiusius kone visuose pasaulio kraštuose, 
aukojame Tau, Tavo Nekalčiausiai Šir
džiai, kad Tavo meilė ir užtarimas pagrei
tintų Dievo Karalystės pergalę, o visos 
tautos, susitaikiusios tarp savęs ir su Die
vu, vadintų Tave palaiminta ir nuo vieno 
žemės pakraščio iki kitam kartu su Ta
vim giedotų nesiliaujantį garbės, meilės 
ir padėkos Magnificat Širdžiai Jėzaus 
kuriame viename žmonija gali rasti tiesą, 
gyvenimą ir taiką*.

Nuo šio paaukojimo gegužės 13 d. suei
na dešimtmetis. Norima, kad šis sukaktu*, 
vinis Marijos mėnuo būtų gyvesnės mal
dos ir atgailos laikas už teisingą pasaulio 
taiką, Lietuvos Katalikų Bažnyčios laisvę.

S. Matulis, MIC t

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

LIETUVIŲ SODYBOJE — Sekminėse 
gegužės 21 d., 12 vai. Pamaldos praeis 
Marijai pasiaukojimo 10 metų sukakties 
ženkle.

KETERINGE— gegužės 14 d, 12 vai., 
London Rd. . j

WOLVERHAMTONE — gegužės 27 d., 
11 vai,, Seselių kbp’yčioje, Si, John's 
Square..
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jo vyrai stipriai suėmę laikė mane lovoj. 
Ilgai veržiausi, kol pagaliau apalpau. Kai 
atgavau sąmonę, tai vėl suėmė mane kari 
tinė, ir iškliedėjau visą tą dieną ir sakan
čią naktį. ■ i'"-

Sekančią dieną išbuvau lovdjė — per 
silpnas buvau keltis. Pro langą žiūrėjau į 
baltą dangų ties gelsva stepe Ir į žalius 
debesis akiratyje. Klausiausi kaimiečių ir 
kareivių balsų, praeinančių daržo patvo
riu. Tą vakarą jaunasis karininkas ka.bė- 
jo man, kad mes, negalėdami išvengti ne
matyti tų baisių dalykų; turėtumėm ban
dyti užmiršti juos, jog atsikratytumėm pa 
vojaus išeiti iš proto. Jis dar pridėjo, kad 
jeigu aš kitą dieną geriau jausiuos, tai jis 
palydės mane į kolchozą ir į garsiąją b?n- 
domąją Dorogo farmą. Aš jam padėkojau 
už jo malonumą ir pasakiau, kad noriu ko 
greičiausiai grįžti į Konstantinovką. Tre
čiąją dieną atsikėliau ir atsisveikinau su 
jaunuoju karininku. (Atsimenu, kad apka 
binau jį, o apkabinęs drebėjau). Nors bu
vau be galo silpnas, sėdau į balną ir, ly
dimas dviejų lengvosios kavalerijos pulko 
kareivių, ankstyvą popietį pasileidau Į 
Konstantinovką.

Ristele išjojome iš kaimo. Kai pasiekė
me tą medžiais apsodintą alėją, aš užsi
merkiau ir, paspaudęs arklį pentinais, 
šuoliais pralėkiau tas dvi nukryžiuotųjų 
ei’es. Jodamas susigūžiau balne, užsimerk
damas ir grieždamas dantimis. Staiga pri- 
stabdžiau arklį.

— Ką ta tyla reiškia? — šūktelėjau. — 
Kodėl taip tylu?

Susigaudžiau toje tyloje. Pramerkiau 
akis ir ėmiau žiūrėti. Tie baisūs Kristūs 
tebekabojo suglebę ant kryžių. Akys jų 
buvo atviros, burnos pražiotos, ir žiūrėjo 
jie į mane. Stepe šen ir ten skubėdamas 
bėgiojo juodasis vėjas, lyg aklas arklys. 
Jis plakė skudurus, dengiančius sukraipy 
tus, susukytus šių vargšų kūnus, purtė 
medžių lapus — ir net menkiausias mur
mėjimas neprasiskverbė pro lapotas ša
kas. Juodvarniai tupėjo lavonams ant pe
čių, nejudėdami, žiūrėdami į mane.

Tyla buvo šiurpi, šviesa buvo m'rusi, 
žolės kvapas, lapų spalva, akmenys, debe
sys, plaukusieji pilku dangum—viskas bu 
vo mirę, viskas buvo pasinėrę milžiniško
je, tuščioje, užšalusioje tyloje. Paspau
džiau pentinais savo arklį; jis toptelėjo at 
gal ir pasileido šuoliais. Aš bėgau, šauk
damas ir verkdamas, stepe, kai tuo tarpu 
juodasis vėjas, lyg aklas arklys, šen ir ten 
puldinėjo po dangum be debesų.

Išvertė K.B.
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SKRIAUDA SKAITMENIMIS
{vadas
Išeivijos spaudoje nekartą išreikšta 

rimto susirūpinimo dėl menkų kapitalinių 
Investicijų, skiriamų okupuotosios Lietu
vos liaudies ūkiui. Juk kapitaliniai indė
liai yra tos lėšos, nuo kurių esmėje pri
klauso ūkio plėtimas bei vystymas, ūkinė 
pažanga, laipsniškas nacionalinių pajamų 
išaugimas ir — per ilgą laiką — krašto ge 
rovė ir civilizacinis lygis.

Ne politinės polemikos sumetimais reiš
kiamas toks susirūpinimas, o dėl pagristo 
nerimo dėl krašto ateities. Niekam nėra 
malonu pirštu rodyti Į savo šalies atsiliki
mą, bet nėra ko slėpti faktų, kurie atsi
spindi Sovietų statistikoje. Nėra ko užtu
šuoti faktą, kad Lietuvos ūkis ir plėtotė 
stabdoma lyginant su kitomis .broliško
mis respublikomis*, kad pakankamai nesi 
stengiama pilnai įdarbinti žmones ir gy
ventojų prieauglj.

1959 m. paskelbtosios Sovietų ūkinės 
Statistikos atskleidžia labai liūdną vaizdą. 
Teisybė, yra žmonių, pagristai abejojan
čių tų statistikų patikimumu. Abejonės ta 
čiau reiškiamos ta prasme, kad duomenys 
yra dirbtinai išpūsti, t.y. tikrasis vaizdas 
būtų dar liūdnesnis. Vienok tenka naudo 
tis esamomis statist'komis, nes kitų nėra 
ir patys Sovietai su jomis skaitosi. Vieną 
kitą statistini metodą tenka atmesti, o tai 
pirmoje eilėje susiję su tuo, ko s Sovietų 
vadinama

Bendrosios pramonės produkcijos in
deksas, reiškiant produkcijos išaugimą 
procentais nuo tam tikros ribos. Prieš ka
rą tokia statistinė forma buvo beveik ne
praktikuojama; jeigu buvo, tai apskaičia
vimai vyko įvairiausiais būdais. Dar ir 
šiandien yra ne kitaip, dėl to neleistinai 
lyginami lygintini dydžiai.

Sovietų bendrosios ūkio produkcijos ir 
jos augimo apskaičiuoti tiksliai negalima; 
nėra paskelbti bendrųjų nacionalinių pa
jamų skaitmenys ir jų sudarymo metodi
ka, Visas dėmesys kreipiamas į pramo
ninės produkcijos augimo rodiklius (tuo 
pačiu nutylint žemės ūkio relatyvinį atsi
likimą). Tačiau ir pramonės išaugimo at
žvilgiu Sovietai tapo nuosavos propagan
dos aukomis.

XX Partijos Kongrese Chruščiovas skel 
bė, kad 1956 m. pramonės produkcija bu
vo 28 kartus didesnė kaip 1928. Tai yra iš 
tikrųjų milžiniškas išaugimas. Tačiau eko 
nomikos ekspertai tuojau įtarė, kad So
vietai naudojosi klaidinančiais statisti
niais metodais. Jie paduoda brutto pro
dukcijos skaitmenis, kuriuose mechaniš
kai sudėti visų gamyklų gamybiniai rodlk 
liai, nepaisant tai, kad daugelis gaminių 
(pvz., geležis) praeina visą eilę taurinimo 
procesų įvairiose gamyklose, kol paga
liau pavirsta* įvairiais gaminiais. Tas pats 
gaminys (pvz., geležies vienetas) tokiu bū 
dū skaičiuojamas kelis kartus, tuo netei
singai išpučiant produkcijos skaitmenis. 
Vakaruose vietoje brutto produkcijos pa 
duodama netto produkcija, t.y. gaminys 
skaičiuojamas vieną kartą ir pridedama 
tik pridėtinė vertė (added value), kurią 
jis įgyja kiekvienoje taurinimo fazėje. Ne 
tto gamybos skaitmenys todėl yra žymiai 
mažesni už brutto gamybos rodiklius, bet 
teisingi.

Spėjimą, kad Sovietai patys save ir ki
tus klaidina neteisingais brutto produkci
jos rodikliais, visiškai patvirtino Sov. eko 
nomijos tėvas prof. Strumilin (Soc. Ekono 
mijos SS Metmenys, Maskva, 1959). Jisai 
sako, kad 1956 m. pramonės gamybos net
to vertė buvo ne 492.4 mi rd. rb., kaip tei
gia oficialusis indeksas, bet tik 147.7 
milrd. rublių. Vadinas, dirbtinis ir klaidi
nantis indeksas išpučia faktus net 3.3 kar
to! Ypač daug dvigubų skaičiavimo klai
dų pasitaikė pokario metais dėl pramonės 
didesnės specializacijos, o tai yra faktas, 
kurio tenka nepamiršti įvertinant okupuo 
tosios Lietuvos produkcijos indeksus.

Tačiau su trimis Pabaltijo valstybėmis 
ir Mo’davijos respublika yra sus jusi dar 
kita statistinė paklaida, kuriai yra tik vie 
nas pavadinimas:

Statistinis sukčiavimas. Bendroji sovie
tinė produkcija, lyginant su 1940 m. ( = 
160) oficialiais duomenimis, 1958 m. išau
go 4.8 karto; Rusijos Federacijos pramo
nės produkcija — 4.5 karto. Ktų respubli 
kų pramonės išaugimo rodik’iai žemesni, 
išskyrus šias respublikas: Estija — 10.0; 
Latvija 9.7; Lietuva 9.1 ir Moldavija 8.3 

Sritis Inv. Milijonais rublių
Sov. S-goj 1.629.344
Rusijos Fed. 1.060.184
Ukraina 271.454
Baltarusija 32.577
Uzbekistanas 30.581
Kazakstanas 82.956
Gruzija 24.474
Azerbeidžanas 34.822
Lietuva 10.428
Moldavija 8.232
Latvija 12.898
Kirgizija 10.153
Tadžikistanas 9.018
Armėnija 9.787
Turkmėnija 12.446
Estija 11.188

(Bus daugiau)

Gyventojų mil. P.C. Rbl. proc. SS Ig. proc. RESFSR Ig.
208.8 7.803,4 100.0 86.0
117.5 9.073,9 116.3 100.0
41.9 6.478,6 83.0 71.4

8.1 4.021,8 51.5 44.3
8.1 3.775,4 48.8 41.6
9.3 8.920,0 114.3 98.3
4.0 6.118,5 78.4 67.4
3.7 9.420,7 120.7 103.8
2.7 3.843,7 49.3 42.3
2.9 2.838,6 36.4 31.3
2.1 6.063,9 77.7 66.8
2.1 4.834,7 61.9 53.3
2.0 4.509,0 57.8 49.7
1.8 5.437,2 69.7 59.9
1.5 8.297,3 106.3 91.5
1.2 9.370,1 120.1 103.3

karto. Atseit, jų pramonės produkcija iš
augo dvigubai ir dar greičiau už pačius 
RSFSR augimo tempus. O panagrinėjus 
kapitalinių investicijų metmenis, jos gavo 
daug mažiau indėlių, negu kitos .broliško
sios respublikos*.

Klaida yra statistinė ir išaiškinama 
lengvai: minėtoms respublikoms 1940 m. 
duomenys susiję tik su .laikotarpiu po ta 
rybų valdž’os įvedimo*, kuris įvyko 1940 
m. rugpiūčio mėnesį! Vadinas, tie skaitme 
nys apima 5 mėnesių, o ne pilnų metų pro 
dukciją. Tokių duomenų statistiškai lygin 
ti su vėlesnių pilnų metų duomenim's to
dėl neleistina; gretinti duomenis su kitų 
respublikų duomenimis, kurios lygina 12 
mėn. su vėlesniųjų 12 mėnesių produkci
ja, irgi statistinė nesąmonė, švelniai išsi
reiškiant. Norint pritaikyti Pabaltijo ir 
Moldavijos pramonės produkcijos augimo 
rodiklius teisingai palyginti su kitomis 
respublikomis, jų augimo rodiklius tenka 
sumažinti maždaug 60 proc. Tuomet gausi 
me tokius 1958 m. išaugimo rodiklius: Es
tija — 4; Latvija — 3.88; Lietuva — 3.64 
Ir Moldavija — 3.32 karto. Iš to seka, kad 
šiose srityse pramonės išaugimas nepa- 
seikė RSFSR lygio. (Lietuvos atveju išau
gimo rodiklį dar tenka sumažinti, nes da
bar į jos teritoriją įeina ir Klaipėdos kraš 
tas, kuris 1940 m. buvo nacių pagrobtas).

Jeigu pritaikytume prof. Strumilino re
zervus, tie skaitmenys dar sumažėtų dau
giau kafp"trečdaliu. Kas lieka, tai sudaro 
visai liūdną vaizdą. Lietuvos pramonės kė 
Urnas, greičiausia, nepasiekia nė Vakarų 
Europos pramonės kilimo tempų per tą 
patį 1946-58 m. laikotarpį. O Lietuvai, no- 
r'nf pasivyti Vakarus, reiktų išvystyti, 
mažiausia, dvigubai greitesnį pramonės 
kė’imo tempą.

Va’stybbiių pajamų rinkimas ir 
kapitalinių indėlių skirstymas

Yra žinoma, kad Sovietai milžiniškas 
sumas skiria kapitalinei statybai. Nežino
mas tų lėšų nuošimtis santykyje su nacio
nalinėmis pajamomis, tačiau jis yra žy
miai didesnis, negu kapitalinių investici
jų procentinis svoris Vakarų ūkyje.

Lėšų te’kimas Sovietijoje vyksta netie
sioginių mokesčių (prekių branginimo) ir 
akordinio darbo (sutaupant lėšas mažų ai 
gų sąskaiton) metodais. Anot Markso, 
abu metodai yra patys neteisingiausi ir 
patys žiauriausi darbo žmonių apiplėšimo 
būdai. Kaip tik todėl Sovietai apie lėšų 
telkimo priemones daug kalbėti nemėgsta 
ir griežtoje paslaptyje laiko esmines dėta 
les. Taip niekad nebuvo paskelbta išsa
mių duomenų apie darbo žmonių uždar
bius; niekad nepaskelbta ir apyvartos pre 
kių savikaina.

90 proc. valdžios pajamų ateina iš vadi 
namojo .liaudies ūkio*, t.y. iš privačių var 
totojų (kurie dar moka ir asmeniškus mo
kesčius). Gamybos įmonės, žemės turtai, 
produkcijos priemonės valstybei pelno ne
duoda, nes visa tai yra pačios valdžios 
nuosavybė. Pelnas valstybė! susidaro tik 
tuomet, kai įvyksta kurios nors prekės at- 
žvi'giu nuosavybės pakeitimas, o tai 
įvyksta tik su tomis prekėmis, kurios per 
eina privačių žmonių žinion. Visos kitos 
prekės, pvz., sunkiosios pramonės gami
niai, pe'no neduoda, nes jas įsigyti gali 
tik valstybinės arba kooperatinės įmonės. 
Todėl šitų gaminių atžvilgiu tarp gamin an 
člos ir gaminį gaunančios valstybinės ins 
titucijos įvyks tik prekės mainai, bet ne 
nuosavybės pasikeitimas, t.y. nėra pelno.

Apytikriais duomenimis valdžia plačio
sios apyvartos prekėms uždeda dirbtinę 
200 proc. pelno normą, skaitant nuo gami
nio savikainos. Jeigu prekės gaminimas 
valdžiai atsieina 100 rublių (įskaitant vi
sas išlaidas, amortizacijas ir įmonių pel
nus), toji prekė vartotojui atsieina 300 
rbl. (iš kurių vos 7 rbl. sudaro prekybos 
tinklo išlaidas).

Šitie tiktai nuo p’ačiosios apyvartos 
prekių imamieji netiesioginiai mokesčiai, 
techniškai biudžete atžymėti .Apyvartos 
mokesčio* ir .Valstybinio pe’no* vardais. 
Tuos mokesčius, įsigydami būtinas pragy
venimui prekes, po lygiai sumoka visi ta
rybiniai piliečiai. Tačiau surenkamųjų su 
mų atžvilgiu yra milžiniški —

Regijoniniai skirtumai. Labiau išsivys
tę regijonai, kurie turi pajėgią lengvąją ir 
maisto pramonę (Lietuvoje: 70 proc. viso 
pramonės kapac’teto), pelno duoda žy-

miai daugiau už mažiau išvystytus arba 
pusiau laukinius rajonus, kurių netrūksta 
ypač Rusijoje ir Azijoje;

Yra respublikų, kurios pastoviai nesu
renka nė tiek lėšų, kad pajėgtų sudaryti 
savo .respublikinius biudžetus*, pvz., Rusi 
jos Federacija (žiūr. Gurvičius — Sovie
tinė Finansų Teisė). Jos pastoviai gauna 
subvencijas iš. vadinamojo .Sąjunginio 
biudžeto*, sudaromo iš lėšų, kurios kitose 
respublikose .atlieka*, nė nepatenka į tų 
respublikų biudžetą, ir kasmet atiduoda
mos centrui finansinės duoklės pavidalu. 
Šiai Kategorijai priklauso ir okupuotoji 
L'etuva. Jos regionalinės pajamos, suda
rytos Lietuvos darbo žmonių triūsu, kas
met yra beveik 40 proc. didesnės už tas 
pajamas, kurias .leidžiama* palikti Lietu
vos respublikiniame biudžete. (Latvijoje 
toji metinė suma žymiai didesnė, siekian
ti gal 80 proc. respublikinio biudžeto).

Tačiau ta metinė duoklė su "kapitali
niais indėliais nieko bendra neturi. Teisy
bė. pasitaiko, kad kuriais nors metais ku
riai nors respublikai išskiriamos papildo 
mos Investicijų sumos iš sąjunginio biud
žeto, bet tai atžymima atskiru įstatymo 
punktu. Ligi šiol tokios donacijos būdavo 
skiriamos tik Azijos respublikoms.

Paprasta tvarka kapitaliniai indėliai 
skiriami iš lėšų, palikių kuriai nors res
publikai metiniam biudžetui sudaryti. Ta 
čiau ir čia visos stambesnės investicijos 
skiriamos Maskvos nuožiūra (ne Vil
niaus, ne Rygos ar kito respublikinio cent 
ro valdžios; jos disponuoja tik smulkių 
investicijų objektais).

Lietuvos ir kitų .at’iekamų pajamų* res 
publikų investicijos tad yra sudarytos tų 
respublikų darbo žmonių darbu ir triūsu 
— tai ne kokia nors dovana; indėlių skyri
mas, dydis ir pobūdis tačiau didžiausia 
dalimi priklauso nuo Maskvos, nuo cent
ro.

Konkretūs duomenys toliau pateiktoje 
lentelėje paimti iš oficialaus leidinio Na- 
rodoje Chozaistvo SSSR v 1958 g. (p.p. 
626-627). Sudėta kapitalinių investacijų 
sumos pagal respublikas ir 13 m. (1946- 
58) laikotarpiui. Gaunamoji suma padaly
ta iš respublikos gyventojų skaičiaus pa
gal 1959.1.15 surašymo duomenis, gaunant 
investicinę normą .nuo dūšios*. Manome, 
kad toks skaičiavimas nuo gyventojo gal
vos yra pagrįstas, nes lėšos irgi surenka
mos ,nuo dūšios*. Greta pateiktajame pro
centiniame palyginime atsispindi bro’iško 
ji lygybė, matuojant visasąjunginiu ir did 
rusiškuoju mastu:

APGYVENDINIMAS IR ATLYGINIMAS
1961. III. 24. Muenchene amerikiečių ginimo ir kitus reikalus. Tuos klausimus reikia kreiptis šitaip: 

šaipos organizacijų, USEP, ICEM, JAV- lietė ir kiti pranešėjai, būtent, ICEM ir Bundesverwaltungsamt,
INS ir Jungtinių Tautų Augštojo Komisa
ro Pabėgėlių Reikalams atstovai svarstė 
aktualius k'aus'mus, kurių daugumas 
mums, lietuviams ir kitiems pabaltie- 
čiams, yra įdomūs ir opūs, todėl jų svar
besniuosius čia paliesime.

1. Atvykęs iš Ženevos JTO Aukštojo 
Komisaro Pabėgėlių Reikalams Įstaigos 
direktorius Mr. Thomas Jamieson trum
pai palietė pasaulio pabėgėlių bėdas. 
Hong Konge 6000 europiečių pabėgėlių 
laukia galimybės išvykti, Tunise ir Maro
ke 275.000 pabėgėlių iš Alžyro gyvena pa
lapinėse ir yra maitinami Raudonojo 
Kryžiaus lygos ir JTO lėšomis, Graikijoj 
pabėgėliai jau iškelti iš stovyklų, ir pas
tarosios uždarytos, Italijoj stovyklose gy
vena 300, Jugoslavijoj 600, Austrijoj 3000 
ir V. Vokietijoj daugiau kaip 8000. Šiais 
metais Austrijos pabėgėliai bus apgyven
dinti naujai pastatytuose butuose, ir sto
vyklos bus panaikintos. Vokietijoj su 
JTO finansine parama šiais metais bus 
pastatyta 900 butų, į kuriuos iš stovyklų 
bus perkelta apie 4000 pabėgėlių, atei
nančiais metais bus statoma tiek pat bu
tų, tad dar 4000 bus perkelti iš stovyklų, 
ir 1963 m. stovyklos V. Vokietijoj bus ga
lutinai panaikintos. Tačiau dar labai dide
lis skaičius pabėgėlių Vokietijoje gyvena 
privačiai, ir jų gyvenamosios patalpos 
dažnai yra blogesnės, negu pabėgėlių 
oficialiose stovyklose. Lėšos esančios kuk
lios, ir kai jas skirstant reikia apsispręsti, 
ar pirmiau gelbėti žmones nuo bado ir li
gų, ar rūpintis geresne pastoge, reikia iš
gyventi sunkūs momentai.

Dir. Jamieson pranešimą papildė JTO 
Aukšt. Kom. Vokiet. atstovas Terrilon, 
paliesdamas emigracijos, įkurdinimo, nu- 
kentėjusiems nuo nacių dėl tautybės atly-

USEP.
Emigracija
Pripažįstama, kad už jų likimą ne vien 
Vokietija atsakinga, nors ji ir yra tą at
sakomybę prisiėmusi. Išeinant iš to, kai 
kurie kraštai sušvelnino imigracinius 
varžtus ir priima ne tik sveikus ir darbin
gus pabėgėlius, bet ir menkesnės sveika
tos asmenis.

Šių metų pradžioje D. Britanija priėmė 
370 menkes sveikatos pabėgėlių, N. Ze
landija 69, Kanada 205 sirgusius džiova, 
taip pat po kiek džiovininkų sutiko priim
ti Šveicarija ir Prancūzija. Svarbiausia 
mums, lieteuviams, yra JAV dabartinė 
emigracinė programa pagal specialų įsta
tymą (Public Law 86-648). Iki šiol į JAV 
vykti yra užregistruota apie 1200 įvairių 
tautybių pabėgėlių. Gavo leidimus vykti 
286, tiriama 500, ligonių 233 ir apie 60 
sunkiai įkurdinamųjų. Šiuo įstatymu gali 
pasinaudoti ir menkesnės sveikatos as
menys ar s'rgusieji džiova. Patartina mė
ginti ir tiems, kurie anksčiau dėl sveika
tos buvo atmesti. Norintiejji į JAV emig
ruoti tegul kreipiasi šiuo adresu: I. Ru
gienius, (13b) Muenchen 2, Augustenstr. 
46-III. Norintieji išvykti į kitas šalis, 
kaip Kanadą, Aus’.ra’iją D. Britaniją, N. 
Zelandiją ir kitur, turėtų pranešti Balfui 
savo planus, nes dažnai atsitinka, jog at
siradus progai į kurį kraštą išvykti, yra 
duodamas labai trumpas terminas užsi
registruoti ir tada dažnai jau nėra laiko 
atsiklausti. Buvo nurodyta,kad emigraci
nės galimybės nėra neribotos ir tarptau
tinių organizacijų teikiamoji emigracinė 
pagalba, kaip dokumentų paruošimas, ke
lionei apmokėti išlaidų parūpinimas ir 
t.t., greitai gali baigtis. Tad svarbu, kad 
visi lietuviai būtų su padėtimi supažin
dinti ir ga’ėtų apsispręsti.

ATLYGINIMAS NUKENTĖJUSIEMS 
NUO NACIŲ

Kaip jau buvo skelbta, JTO Aukštasis 
Komisaras ir Vokiet įjos- Vyriausybė pa
sirašė sutartį, pagal kurią yra numatyta 
atlyginti nukentėjjusiems nuo nacių dėl 
tautybės. Tą sutartį r s-daro dvi dalys: 
1.) Tiems, kuriems yra padaryta nuola
tinė kūno ar sveikatos žala, atlygins Vo
kiečių Vyriausybė, ir ji pati šią sutarties 
dalį įgyvendins per Bundesverwaltungs
amt, Koeln.

2) Tų, kurie negalės atlyginimo gauti iš 
vokiečių pagal nukentėjusiems atlyginti 
įstatymą (Bundesentschaedigungsgesetz), 
atlyginimo klausimą spręs JTO Komisa
ras.
Atlyginimo reikalų į vokiečių vyriausybę

HIPNOZE - PAVOJINGAS RAKTAS
RAŠO Evari-tas Lukšaitis

Dauguma mažiau šviesių žmonių į hip
nozę žiūri kaip į bendravimą su antgam- 
čiu. Tačiau ji iš tikrųjų nėra tokia. Tai 
yra žmogaus proto ir valios sugebėjimas 
paveikti kito žmogaus valią ir palenkti ją, 
kad klausytų įsakymų.

Kaip rašo Fred J. Cook, vieną moterį 
New Jersey, JAV, ištiko skausmai, jos kai 
rė ranka buvo staigiai paralyžuota. Vyras 
skubiai patelefonavo vietiniam daktarui, 
o kai jis atvyko, moteris jau vėl pajėgė 
valdyti ranką. Neradęs nieko fiziškai ne
sveiko, daktaras patarė jai apsilankyti 
pas psichiatrą. Bet kai ranka vėl buvo su- 
paralyžuota, ji kreipėsi į jauną hipnotistą.

Hipnotistas užtikrino, kad rankai nėra 
nieko bloga. Rezultatas buvo tikrai nuo
stabus. Kai moteris buvo grąžinta iš tran
so, ranka buvo nebeparalyžuota, ir šešias 
savaites viskas buvo kaip reikiant. Ji pasi 
sakė savo kaimynams, jog jaučiasi pui
kiai ir gali daugiau pasitikėti savim.

Bet vieną rytą ji nubudo su abiem pa- 
ralyžuotom rankom. Pašauktas hipnotis
tas ir dar kartą pakartojo savo stebuklą. 
Bet vos tik praėjus 36 valandom moteris 
staiga apako ir tą popietę beveik išėjo iš 
proto. Ji tuojau buvo surišta ir nuvežta į 
vietinį nervų skyrių.

Ten psichiatrai Įstengė sutvarkyti jos 
trūkumą. Paralyžavimas ir apakimas bu
vo isteriškas protestas prieš žiaurią kas
dienybę, kaip sakė psichiatras. Hipnotis
tas vien tik sužalojo jos prasiveržimus, o 
nepalietė jų priežasčių.

New Jersey moters patirtis yra pavyz
dys, kas atsitinka, kai ši nuostabi galia 
būna neprityrusiose rankose.

Dabar jau gerai žinoma, kad hipnozė ga 
Ii sumažinti nesibaigiančius vėžiu sergan
čiojo skausmus, padaryti gimdymą ir dan 
tų traukimą beskausmius, pagelbėti psi
chiatrui ištirti mažai sąmoningą protą. 
Blogiau žinomi dėl hipnozės ky’antieji pa 
vojai. Netinkamai panaudota, ji gali su
kelti nervų pakrikimą, gali priversti žmo
gų klastoti čekius ir testamentus, paska
tinti savižudybę ir pan.

Beveik visą 200 metų hipnozė buvo iš
daigininko, scenos linksmintojo ir šarlata
no žaislas. Maža tėra įstatymų žmonėms 
apsaugoti;

Tipiška buvo kitos moters istorija. Jai 
skaudėjo krūtinę, ir ji nuėjo pas jauną

Koeln,
Rudolfparkplatz, Hochhaus.

Prašymų formuliarų dar nėra, tad pareiš
kimus reikia rašyti paprastam popieriuj. 
Pareiškimams įteikti terminas 1962.XII. 
31. Iki to laiko visi terminai yra atviri, 
t.y. gali prašyti atlyginti ir tie, kurių 
anksčiau įteiktieji prašymai buvo atmes
ti, ar bylos dar neišspręstos, ar iki šiol 
niekur nesikreipė. Jei byla užvesta, reikia 
pareiškime nurodyti, kokioj įstaigoj byla 
buvo ar yra sprendžiama.
JTO Aukšt. Komisarui pareiškimų for
muliarų galima gauti Balfe,' Miunchene, 
paduotuoju p. Rugieniaus adresu, arba 
JTO Aukšt. Kom. atstovybėse. Pareiški 
mams įteikti terminas 1961.XII.31, ir jie 
reikia siųsti:

Office of the United Nations,
High Commissioner for Refugees, 
Palais des Nations, 
Geneva-Switzerland.

Patariama artimiausiu laiku pareiškimus 
įteikti abiems minėtoms įstaigoms, t.y. ir 
Bundesverwaltungsamt Koeln ir JTO 
Aukštajam Komisarui Ženevoje.

A-tas B.
NAUJŲ PLĖŠINIŲ BEIEŠKANT

Skrido šunys ir beždžionės,
O dabar pradėjo žmonės.
Reikia Marso ar mėnulio,
Kur dirvonai platūs guli.

Sibire tik vienas brudas, — 
Nepasėsi doro grūdo. .
Baisiai jau stora velėna, 
Neišplėš! jos per diena.

Azijoje ar Sacharoj
Reikia pilti daug dar garo.
Sunkiai eina: ir pu !Lr>l
Išprašyti laukan skuba. .... y

Tai majoras į raketų 
Paieškoti kitų vietų.
Ir, aplėkęs žemės veidą; 
Kukurūzuos nusileido.

Gaila darbo, gaila ryžto,
Mat, kur gimęs, ten ir grįžta, — 
Nusileido, kaip plunksnelė, i !,
Boba jam parodė kelią. i> i

Ir pasakė: — Nieko kita, • 
Eik, vaikeli, pas Nikitą, 
Matot patys, komarodai, 
Bus tušti ir vėl aruodai.

Nepakaks mums kukurūzų,
Ir mažai čia tų arbūzų, 
Pakinkykit satelitą, — 
Tegul lekia pas Nikitą.

hipnotistą. Jis sumažino skausmus, bet 
moteris per vėlai pastebėjo, jog skausmo 
priežastis buvo vėžys.

Kai kurie ekspertai apskaičiuoja, jog 
nuo 90 iki 95 procentų visų žmonių gali 
būti hipnotizuojami ir tik vienas iš ketu
rių gali būti giliai užhipnotizuotas. Pakar 
totą hipnozė šiems labai įspūdžiui pasi
duodantiems asmenims išauga į palinki
mą patekti į transą atsibundant ar kasdie 
n:niam darbe. Kartą New Yorke moteris, 
kuri būdavo dažnai hipnotizuota, pamatė 
gatvės sienoj plakatą, vaizduojanti hipno
tistą, ir ten pat gatvėje pateko į transą.

Viena keisčiausių ir pavojingiausių hip 
nozės pasekmių yra pohipnotinė pataria
moji jėga. Tai reiškia, jog ateities veiks
mų idėja gali būti įdiegta prote. Atgavęs 
sąmonę, tos minties jis nežinos, bet jaus 
nenumalšinamą palinkimą atlikti tam tik
rą veiksmą tam tikru laiku. Nustatytam 
laikui artėjant, šis palinkimas didės, ir 
žmogus tą veiksmą atliks.

Kai kurie ekspertai tvirtina, jog nė vie
nas, nors ir transe būtų, negali būt privers 
tas atlikti veiksmų, žalojančių jo moralę. 
Tačiau yra įrodymų, jog galima įkalbėti 
atikti tokius veiksmus, pr'eš kuriuos nor 
maliai žmogus priešintųsi.

Prancūzas hipnotistss bandė moteriškę. 
Jai įsakė nunuodyti jauną jo bendradarbį. 
Moteris stengėsi priešintis, bet turėjo pasi 
duoti hipnotisto valiai. Jai buvo duota 
stikinė nekenksmingo skysčio, kuris, 
kaip jai buvo pasakyta, esąs nuodingas. 
Paskui jai pavyko priversti tą vyrą išger
ti jį. Tai, žinoma, tik bandymas. Ar gali 
tokie dalykai būti gyvenime?*

Teismai Londone, Čikagoje, Paryžiuje 
turėjo tokių testamentų, kurie buvo para
šyti hipnozės įtakoje. Vienas vokietis para 
šė savižudybės laišką hipnozės įtakoje ir 
paskui šoko nuo Frankfurto tilto.

Hipnozė vartojama visuose pasaulio did 
miesčiuose pagelbėti išspręsti kriminali
niams klausimams. Paaiškėja, jog transe 
liudininkas atsimena svarbius apibūdini
mus, kuriuos turėdamas pilną sąmonę bu 
vo užmiršęs (pvz., atsiminti pabėgusios 
mašinos numerį ir pan.). Bet ir policijos 
darbe hipnozės vartojimas nėra be pavo
jų.

(Nukelta j 4 psl.)
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Minėjimo pradžia bus punktuali.
DBLS CENTRO ŽINIOS

Gegužės 5 d. DBLS Pirmininkas dalyva-

MUSŲ RĖMĖJAI
C. Širvidas' atsiuntė 10.6 šil. auką, už 

kalendorių B. Šimėnas 10 šil. ir J. Reinys 
7 šil., o A. Keturvaitis už knygą 8 šil. vie
toj 5 šil.

sa- 
pa-

ATEITININKAI SODYBON
Visi užsiregistravę ir dar nesiregistravę 

ateitininkai vyksta j lietuviškas Sekmines 
susipažinti, pabendrauti ir pasikeisti min
timis. Į Lietuvių Sodybą veda visi keliai.

Europos Lietuvių Kronika
VAŽIUOJAM!

Iki šiol į Sekminių sąskrydį Lietuvių So 
dyboje jau yra pareikalauta nakvynių: 
ekskursija iš Rochdale—40; iš Nottingham
—30; iš Derby—24; pavienių asmenų—41. 
Viso 135 žmonės.

'[’Nakvynių pareikalavimai dar vis plau
kia. Tai rodo, kad jaunimo garbei skirto
sios Sekminės žada sumušti visus rekor
dus.

Jau buvo skelbta, kad lovų visiems ne
užteks. Dauguma turės patogiai talpintis 
ant kvepiančio šieno naujam ,pastate“—pa 
lapinėj, kurios ilgis bus 20 jardų.

Dar kartą primenama visiems ekskur
santams - nakvotojams kas gali pasiimti at 
liekamas antklodes, nes Sodyba jų visiem 
neužteks. '1

LIET. SODYBOS DVASINIS VEIDAS 
SEKMINĖSE

Pamaldos bus 12 vai. Jos praeis dešimt
mečio ženkle nuo Lietuvos ir viso pasaulio 
lietuvių paaukojimo Nekalčiausiajai Mari 
jos širdžiai. Tautiečiai gausiai kviečiami 
prie šv. Sakramentų.

REIKALINGAS VIRĖJAS IR 
PADAVĖJAS

Lietuvių Sodybai vasaros sezonui tuo
jau reikalingas virėjas ir padavėja-s.

Iš virėjo ypatingų kva'ifikacljų nereika
laujama. Svarbiausia, kad mėgtų darbą ir 
norėtų vasarai persikelti į Sodybą.

Padaivėjo-s darbą pilnai sugebės atlikti 
bet kuris apsukrus jaunuolis-ė, norįs pra
leisti vasarą gražioje aplinkoje ir užsidirb 
ti pinigų.

Kreiptis Į Sodybos administratorių, 
Headley Park, Near Bordon, Hants,

Tel, Berd on 10. v
• ! ' ■' ''----- 0----- ' ;

pravesti nepajėgtų vien tik dėl patyrusių 
vadovų trūkumo.

Daugumai skautų-čių pageidaujant, bu
vo parinkta stovyklavietė Vidurio Angli
joj, o ne Lietuvių Sodyboje, nes daugelio 
skautų tėvams Sodyba atrodo per toli ir 
jie niekad stovyklų neaplanko. O, be to, 
stovyklos viršininkui bus žymiai lengviau 
stovyklą organizuoti, nes arti stovyklavie
tės gyvena.

Ateity, jei sąlygos leis, tikimės vėl sto
vyklauti Sodyboje, ruošiant ar skautiškas, 
ar jaunimo stovyklas, nes jokia žemelė nė
ra tokia miela ir minkšta miegoti, kaip sa 
voji.

Tikiu, kad lietuviškoji visuomenė vėl pa 
rodys savo dosnumą nors mažomis auko
mis paremdama šią mūsų skautų stovyklą.

Ačiū!

s! Rajono vadas psk. J. Alkis su žmona iš 
Londono, psk. Br. Zinkus su žmona iš 

’ Derby, tuntininkė s.v.sl.J. Traškienė ir 
arti 50 skautų. Skautams atnešus net 

’ tris vėliavas iškilmingą sueigą atidarė 
1 tuntininkė J. Traškienė, pasveikindama 

skautus bei svečius ir ypač pažymėdama 
skautų pareigą visur pasirodyti lietuviais 
ir nesivaržyti savo kilmės. Po to sekė 

' draugininkų įsakymai ir skautų įžodis.
Tėvynės tunto skautus sveikino kun. J. 
Kuzmickis ir rajono vadas psk. J. Alkis. 
Oficialioji dalis buvo užbaigta Tautos 
Himnu.

Meninėje dalyje, šauniai skambant T. 
Buroko akordeonui, skautės pašoko Ke
purinę, o paskui kartu su broliais — Suk
tinį. Aiškia, ryškia lietuviška tarsena pa
deklamavo eilėraščius A. Balsys (Šv. 
Jurgis) ir V. Galbuogytė (Karalaitė prie 
girnų). Po šios įžangos scenoje pasirodė 
solistė B. Valterienė, kuri, p. Cyrulis 
akomponuojant pianinu, giliai įsijautusi 
ir pergyvendama padainavo Maironio 
Mano gimtinė, muz. Strolio Ar 
muz. Kuprevičiaus Lopšinę, 1 
kaus Oi greičiau, greičiau ir muz. Kavec- 
ko Na, tai kas. Kai solistės dainos buvo 
palydėtos gausiomis katutėmis, skautai ir 
skautės vėl pašoko Šustą ir Žiogelius, o 
mažoji J. Balsytė padeklamavo eilėraštį. 
Po to scenoje pasirodė J. Traškienė, kuri 
perskaitė skautiškus kupletus (gaila, kad 
nebuvo kam jų padainuoti).

Po pertraukėlės vėl scenoje pasirodė 
sol. B. Valterienė ir, tai pačiai poniai 
akomponuojant, padainavo St. Šimkaus 
Kur bakūžė samanota, A. Kačanausko 
Vai gražu, gražu, St. Šimkaus Tylime, 
Talat — Kelpšos Mano sieloj šiandien 
šventė ir Kuprevičiaus Lakštingalos dai
ną. Reikia pažymėti, kad gausiai susirin
kę skautų tėvai ir rėmėjai, kurie jau se
niai nebuvo girdėję solo dainų, susitelkę 
klausėsi solistės dainų; jautrus įsigyve
nimas į dainų dvasią, gerai apvaldytas 
balsas ir lietuviška atmosfera — vis tai 
teigiamos solistės žymės.

Paskutinėje dalyje jaun. skautai pui
kiai pašoko Kalvelį ir Per girelę, o jiems 
nenusileido vyr. skautai su Lenciūgėliu, 
Rugučiais ir Jonkeliu. Paįvairindami šo
kius, eilėraščius pasakė A. Medelytė, V. 
Garbonkus ir V. Puidokaitė.

Iškilmingame minėjime buvo nemaža 
vietos lietuvių, bet jų gretas žymiai padi
dino specialios ekskursijos iš Rochdalės 
ir Huddersfieldo; buvo svečių net iš Not-

112 vai, pietų metu punktualiai ekspresas HIPNOZĖ — PAVOJINGAS RAKTAS 
[palieka Nottinghamą ir pamažu slenka 
[Lietuvių Sodybos link, kad spėtume į 
[minių išvakares Sodyboje.
I 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

CM £ 3 i^l.),. 't.
Kartą jaunas vyras buvo areštuotas ir 

apkaltintas gražios lėktuvų tarnautojos 
pagrobimu. Teisme ji du kartus neatpaži
no jo, o paskui policijos eksperto hipnoti
zuota atpažino. Kilo klausimai: jeigu tar
nautoja tikrai jį atpažino, tai kodėl neat
pažino pirmus du kartus? Ar paskutinis 
kartas buvo jai policijos eksperto patar
tas, kai jis užhipnotizavo? Teisėjas atme
tė jos parodymą ir apkaltintas vyras bu
vo išteisintas.

Dr. Harold Rosen iš Baltimore teigia, 
jog hipnozės galima išmokti per 15-30 mi
nučių. Bet perspėja, kad jeigu išmokęs ne. 
turi pakankamai patyrimo psichodinami- 
koje, hipnozė gali būti labai pavojinga jo> 
pacientui.

Hipnozei drausti nėra griežtų įstatymų.. 
Baudžia tik tada, kai hipnotizuojąs ima 
veikti kaip daktaras, neturėdamas tam 
teisių.

GERI SIUNTINIAI VISIEMS 
PRIEINAMOMIS KAINOMIS

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.

Autobusas išvažiuoja nuo Lietuvių Na
mų 9 vai. ryto.

Dar yra vietų, ir jeigu kas nori tuo au
tobusu važiuoti, prašom neatidėliojant 
sirašyti.

EKSKURSIJA Į SODYBĄ
Londono Lietuvių Moterų Šv. Onos

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.

MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS
Gegužės 13 d. (šeštadienį), 8 vai. vaka

ro, Sporto ir Socialinio Klubo (Parapijos
KRISTAUS GYVENIMAS salės) patalpose, 345A, Victoria Park Rd.,

Jei tokia didelė knyga galės pasirodyti, E.9, Londono šeštadieninės mokyklos mo
tai nuopelnas bus Garbės Leidėjų ir Prenu kiniai, padedami savo mokytojų ir Tėvų 
merątorių. Štai vėl naujas Garbės Leidėjų komiteto, rengia 
sąrašas: J.E. Vyskupas Dr. V. Brizgys —10 Motinos dienos minėjimą,
dolerių,..Telesforas ir Kostulė Grikinai — Bus kun. P. Dauknio paskaita, o mokyk 
15 dolerių, Vincas, Užkuraitis — 20 dol., Jo los mokiniai atliks kitą programą pagal sa 
naš Mikolaitis—6 dol. Po 3 svarus: inž. Dr. vo išgales pagerbti mamytėms. 
Vilius ir Danutė Fidleriai, Dr. K. Valteris, 
Antanas Baronas, Jonas Diržius, Kazimie
ras Makaras. Po 2 sv. 10..šil.: Antanas ir 
Petronėlė Kirstai, Stasys Ir Viktorija Pui- —------------—-..........—.. ...
dokai, Bronius ir Stefanija Urbanavičiai, vo ACEN posėdyje. Taip pat turėjo pasita tinghamo. Kas norėjo, galėjo pasišokti; 
Juozas Lėky s,.Stasys> Starką. P. Baltrūnas, rimus ir su Baltų Tarybos nariais. Tartasi 
A. Rukštelė, J.- Šėma. Po 2 sv. 5 šil.: M. dėl birželio mėn. deportacijų minėjimo. Ry 
Miknevičienė, J. Strazdas. Garbės prenu- šium su tuo gegužės 10 d. šaukiamas DB- 
meratoriai, atsiuntę po 2 svarus: kun. L. LS Valdybos posėdis, kuriame bus aptarti 
Musteikis, kun. J. Tautkus, kun. Pranas 1941 m. birželio mėn. deportacijų minėji- 
Vąseris,, Vitas Matažinskas, P. Girdžiu- mas ir kiti reikalai, 
nas, A., Petkevičius, R. žudžius, Andrius Po DBLS Valdybos posėdžio bus LNB- 
Kaziūrias, K. Jankus, Albina Mašalaitienė, vės posėdis. Svarbiausias dienotvarkės 
Viktoras Šalčiūnas, B. Grinius, Juozas ir punktas — Lietuvių Namų remonto klausi 
Emiliją Lūžos; K. Zanys, F. Ročius, A. mas. Tikimasi L. Namų remontą pradėti 
Mickūs, Miliauskienė, J. Mulokas, Bronius greitu laiku. 
GleVeckas, N. Butkūnas 10 knygų užsakė į 
Auštr'aHjią'."^' 
' Dėl tiražo nustatymo labai reikalingi

Paskolos reikalai
______  __ __ ___  ___  ______ o. Tenka pasidžiaugti, kad visi pasižadėju 

iią'filjl';Užsakymai, kad spaustuvės darbas šieji suteikti paskolą Lietuvių Namų B-vei 
hūtrukdomąi galėtų žengti pirmyn. Užsa- savo pažadus išpildė. LNB-vė yra už tai gi 
kjmitl^,!siųšti: Lithuanian Church, 21, The Hai dėkinga. Dar šią savaitę bus užbaigti 
Ovai,“ Hackney Road, London, E.2._______ paskutiniai paskolų reikalo formalumai.

Kun. P. Dauknysmo:>i i orlsif;
rjlrt įūuifligttiįtT'e.g

7/ ' VASAROS STOVYKLA
Šių metų Vąsaros stovykla bus ruošiama 

prie Ashbourne miestelio, Derby apy.inkė- 
jė, , tojeįpačioje vietoje, kur buvo suruoš
ta pirmoji'liet skautų stovykla Anglijoje 
prieš maždaug 12 metų.

Stovyklavietė puiki, arti Dovedale —vie 
rioš iŠ gražiausių Vidurio Anglijos vieto
vių. Stovyklos data: rugpiūčio mėn. nuo 1 
iki (10 d. Ruošia Bradfordo skautų viene
tai. Vadovauja ps. B. Zinkus ir ps. G. Zin- 
kiėnė. Maitinimo viršininkas s.v. v.sl. A. 
Gerdžiūnas.

Stovyklos mokestis 3 svarai. I' ’ 
stovykla bus grynai skautiška, kiekvienas 
stovyklautojas1 privalo sutaupyti pakanka
mai pinigų stovyklai ir jos mokesčiui. Pa
rama bus teikiama tik ypatingais atvejais, 
atšiŽVelgiant į materialinę padėtį.

Stovyklautojų amžius — ne mažiau kaip 
16 metų, išskyrus tuos, kurie priklauso vie 
netams ir vyksta su vadovais.

Stovyklon bus priimamas ir neskautiš- 
kas jaunimas tarp 11-16 m. amžiaus, ku
ris turėtų pasiruošti skautų egzam’nams ir 
duoti įžodį stovykloje.

Registruotis privalo visi pas ps. J. Alkį, 
32, Davis Ave,'Hunton St., London, E.l, ne 
vėliau kaip liepos 12 d. Pavėlavę nebus pri 
imami ątovyklon.

Stovyklos užbaigimo laužo nebus. Visi 
tėvai ir svečiai kviečiami atvykti į Iškil
mingą laužą, kuris įvyks sekmadienį, rug- 
piūčib 6 d., tuoj po oficialiosios dalies, 6 
vai. p.p.

ROCHDALE
PIRMOJI KOMUNIJA

Rochda ėje yra, palyginti, nemaža 
gančio jaunimėlio, kuris šiuo metu lanko
įvairias mokyklas. Jie uoiiai lankosi lietu
viškose pamaldose, kurios čia būna kartą 
mėnesyje, ir gražiu būreliu kiekvieną kar
tą artinasi prie Dievo stalo.

Balandžio 30 d. lietuviškų pamaldų me
tu pirmą kartą šv. Komuniją priėmė Fe
liksas Jonušas, guvus ir gyvas berniukas. 
Prie Dievo stalo jį palydėjo gražus būrelis 
jaunų lietuviukų. Gausiai susirinkę lietu
viai atidžiai stebėjo prasmingas apeigas, o 
kapelionas pasakė trumpą pamokslėlį, ra
gindamas mažuosius mylėti Dievą ir savo 
Tėvyųę. Atsidėkodami seselėms už leidžia
mąją naudoti koplyčią, lietuviai gausiai pa 
rėmė vienuolyno rengiamąją loteriją, tel
kiant pinigus naujos mokyklos statybai.

Po pamaldų p. Jonušų namuose įvyko 
jaukios vaišės, kuriose dalyvavo I nksmai 
nusiteikęs Feliksiukas su savo draugais, 
kun. kapelionas ir būrelis artimųjų. Tėvas, 
atsakydamas į kapeliono sveikinimo kal
bą, pažymėjo, kad buvo įsipareigojęs su
rengti sūneliui vaišes ir pakviesti savo ku
nigą, nes tokios buvo paties Feliksiuko są
lygos pasirengimo pradžioje.

Gražu, kai vaikų šventė tampa visos šei
mos švente; dar gražiau, kai tokią lietuviš 
ką šventę įprasmina ir artimieji: vaikai— 
mūsų ateitis, ir jie džiaugiasi, kafjais nuo 
širdžiai rūpinamasi. “ J. Ks

STANDARTINIS SIUNTINYS NR. 8
3 atkarpos po 3 ir trečdalis jardo geriau
sios rūšies, botany ar Mėrino 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.

VOKIETIJA

STANDARTINIS 
3 atkarpos po 3 
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. „"T...",” ' J
Jūsų pačių sudaryti siuntiniai pasiunčia
mi už £1[0.0. n[ . ) 
Pasiunčisme pavyzdžius, kas tik jų 
prašo.
Greitas ir tikslus pristatymas per 4-6 
vaites. Sąžiningas aptarnavimas. Tik 
rašykite:

PABĖGĖLIŲ RANKŲ DARBŲ PARODA
Nutarta surengti rugsėjo mėnesį Muen- 

chene. Parodos tikslas yra supažindinti ir 
suįdominti vokiečių ir amarikįečių publi
ką su pabėgėlių rankų darbo gaminiais — 
tautiniais mezginiais, juostomis (labiau
siai skirtomis knygoms perskirti), medžio 
drožiniais, odos dirbiniais ir t.t. ir rasti 
tiems dirbiniam rinkų. Apie parodą-mugę 
tikslesnių žinių bus suteikta vėliau, š'iūo 
praneš;mu norima tik paskatinti lieuvius 
mugei pasiruošti ir eksponatų pagaminti. 
Balfo Centro Vadyba prašo atkreipti dė- 

opius dalyykus: Amerikoje, 
spaudoje ir laiškuose, Balfo Centro Val
dybos nariams nuolat kartojama, kad, 
esą, Balfo gėrybių V. Vokietijoje lietuviai 
negauna, o Balfas tik giriasi, kad duoda. 
Balfo Centro V-ba pageidauja, kad ga
vusieji karts nuo karto atsilieptų ar biu
leteniuose ar Amerikos lietuvių spaudoje. .... .. . ~
Nereikia aiškinti, kad rašomieji į Ameri- Norintiems prekės pristatomos į namus 
ką laiškai, kuriuose visiškai paneigiama '
Balfo pagalba, jaudina Balfo rėmėjus ir 
aukotojus. Taipgi ne paslaptis, kad Balfo 
teikiamoji pagalba ne visiems yra užtek
tina, nes gerai žinoma, kad gyventi ilgus 
metus tik iš socialinės pašalpos, nors ir 
taupiausiam žmogui, yra labai sunku. Tad NAUJAI GAUTA:
nieko nepaprasto, kad kai kas šaukiasi J. Vaičeliūnas — Antrasis Pasaulinis ka 
savo artimųjų ar draugų pagalbos, bet tik ras—- iliustruota — 1.16.8; j 
nuostabu, kad rašydami nutyli Balfo 
jiems teikiamąją paramą. O būtų daug 
gražiau ir nebūtų prasilenkiama su tiesa, 4 
jei būtų pasisakyta, jog iš Balfo paramą 
gauna, bet jos nepakanka. Tai kiekvienas 
amerikietis 
tuo tikrai nepakenktų, o priešingai, būtų 
jo tiesumas įvertintas. Nutylint ar nei- 0.1Į.0. 
giant Balfo paramą tik sau pakenkiama, 
nes prasideda tyrinėjimas. Balfas turi 
gavusiųjų sąrašus su jų parašais. Patikri
nus užklausėjui Amerikoje 
kad besiskundžiantysis iš Balfo tai ir 
yra gavęs, ir tuo būdu paaiškėja, jog 
vo rašyta prasilenkiant su tikrąja 
dėtim.
Balfo pagalbos nenutylėdami šelpiamieji 
nenuskriaustų ir nekenktų Balfo organi
zacijai telkiant lėšas. Juo daugiau Balfas London, W.4.

EKSKURSIJA Į SODYBĄ aukų
Manchesterio ir Rochdalės apylinkių remti 

lietuviai ruošia ekskursiją į Lietuvių So- kitur 
dybą. Išvažiuojama gegužės 19 d., penkta 
dienio vakare, 11 vai. iš Manchesterio 
Lietuvių Klubo. Sodyba bus pasiekta 
apie 5-6 vai. rytą šeštadienį.

Dar yra kelios laisvos vietos. Kas dar įvyko Lietuvos vokiečių 20 metų 
Manches cijai paminėti suvažiavimas. Jis 

kilmių salėje, Castroper Strasse.

kas mėgino loterijoj laimę, ne tik parėmė 
skautus, bet ir naudos turėjo.

Sekmadieni skautai organizuotai su vė
liava dalyvavo lietuviškose pamaldose, 
kurių metu visi pasimeldė už savo buvu
sį vadą a.a. K. Vaitkevičių. Ypač pamal- mesį į šiuos 
das paįvairino sol. B. Valterienė, kuri, 
jos talkininkei grojant vargonais, pagie
dojo dvi giesmes. Ypač visus žavėjo pui
kioji Avė Maria. Kun. J. Kuzmickis pa
mokslo metu drąsino skautus ir toliau 
budėti ir veikti, o vyresniesiems už para
mą išreiškė pagarbą ir padėką.

Bradfordo skautai gražiai dirba. Turi 
sutelkę daugumą vietinio jaunimėlio. Jų 
vadai— pasiaukoję ir darbštūs. Reikia ti
kėtis, kad jie gražiai dirbs ir 
Sekantis jų rūpestis — vasaros stovykla.

J. Ks

ateityje.

PRISIKELIANTI LIETUVA IR VAIDILA 
SU VAIDILUČIAIS MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS

Londono Vaidila, bendradarbiaujant LA BRADFORDE
Sui, po kruopštaus darbo vėl praskleidė Gegužės 13 d., šeštadienį, 5 vai., Lietu- 
scenos uždangą. Žiūrovas išvydo S. Lau- vil» K1.ubo Patalpose lietuvių mokykla ir 
ciaus dramą .Laisvės keliais“. Televizijos skautai rengia motinos dienos minėjimą..
išpaikinti žiūrovai vieni prisiminė, kiti vai Programoje teol. kandidato A. Putcės 
dybinėje tikrovėje žvilgterėjo į mažytę, Paskaita ir jaunimo meninės programos 
bet savą prisikeliančios tėvynės iškarpą.

rJ Ją stebint, gal nevienas savo mintyse svei 
kino pasiryžėlių žygį, kurie, nors ir riboto 
se galimybėse, pasireiškė kūrybiškai. Vai
dinimas domino ne tik Londono, bet ir 
apylinkės lietuvius. Viso atsilankė per 150. 
Regis, kad ir kitų miestų didesnės lietuvių EKSKURSIJA SODYBON
kolonijos į .Laisvės kelius“ mielai atsilan- DBLS Coventry Skyriaus Valdyba ren-

. kytų, jei tik kas Londono Vaidilą ten pa- gia ekskursiją Sekminėms į Sodybą. No- 
trauktų. Jungtinės kolonijų ir vaidintojų rintieji važiuoti prašom nedelsiant pra- 
jėgos, tikėtina, kliūtis nugalėtų nešti Skyriaus Valdybai.

Stebint Vaidilą, knieti matyti jaunių vai
dilukų ir vaidilučių sambūrį. Kieta ran- MANCHESTERIS 
ka gal juos įstengtų suburti ir taip paties 
Vaidilos ateitį užtikrintų. Vienas kitas jau 
nis mokosi vaidybos pas anglus. Galėtų jie 
įtilpti ir j lietuvišką sceną, šeštadieninės 
Mokyklos ir Vaidilos bendras darbas čia iš 
eitų į naudą.

Šiaip ar taip, Vaidila, vėl skambtelėjęs 
kankles, jų nežada padėti. Dabar į sceną 
numato žengti su S. Kymantaitės-Čiurlio- 
nienės .Pinigėliais“. Sėkmės!

Laisvas Lietuvis

dalis.
Kviečiame visus atsilankyti.

Mokyklos Vadovybė

COVENTRY

jeoIJ < rrtcx aaonisvį p-.-:

TAURAS
(A. Briedis)

MAIL ORDER&PARCEL SERVICE
88. GOLDSMITH AVE.^'...

LONDON, W;3. : •
. . Tel.'ĄČO „947f. * Ž'.''

pasirinkti.
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KNYGA — GERIAUSIA BIČIULĖ

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 —

suprastų ir prašytojas sau 0.18.6.
A. Radžius — Paukščių takas — eilės —

St. Yla — Ateitininkų vadovas — 1.9.4. 
ŽURNALAI: Muzikos žinios, Sėja Nr. 1. 
St. Zobarskas (vertė Mrs. Sealey) — 

pranešama, In quest of nine brothers —: 0.5.0.
tai K. Senkus — Garbė Dievui — senos ir 
bu- naujos giesmės su gaidomis — 1.2.0.
pa- V- Tamulaitis —Svirplio muzikanto ke

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

surinks, juo efektingiau galės pa- 
V. Vokietijoje, Sibire, Lietuvoje ir 
skurde atsidūrusius lietuvius. (Inf.)

LIETUVOS VOKIEČIŲ 
SUVAŽIAVIMAS

Balandžio 30 ir gegužės 1 d.

BRADFORDAS

nori prisidėti, prašom kreiptis į 
terio Lietuvių Klubą.
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