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(E) Vakarų kraštų žmonės, buvę Vilnių 
je, Rygoje, Taline, pasakoja, kad vietiniai 
gyventojai, užkalbinti rusiškai, dažnai ne
atsako arba nenoriai atsako. Kartais toks 
rusų kalbos paneigimas būna tiesiog de
monstratyvus, kartais reiškiasi tik tyli, pa 
šyvi rezistencija.

Juo labiau surusėję komunistų vadai 
Lietuvoje stengiasi lietuviams skiepyti ru
sų kalbą, juo didesnis auga pasipriešini
mas. Visasąjunginės komunistų partijos 
naujoje programoje visuotiniai rusinimo 
užsimojimai prasiskverbia labai aiškiai. 
Stengiamasi rusų kalbą skiepyti atskirų są 
junginių nerusų tautoms, pasinaudojant 
visokiom priedangom: tai „kovos su nacio 
nalistinėmis liekanomis“, tai „kovos prieš 
atsiskyrėliškumą“, tai „tautų draugystės 
stiprinimo“ šūkiais. Ko galutinėje išvado 
je siekiama, tai visai aišku: viena sąjungi
nė valstybė — viena kalba, būtent, rusų.

Žinoma, {vesti visose respublikose vieną 
bendrą rusų kalbą labai rizikingas da
lykas. Taip pat Maskva nedrįs ir murav- 
joviškus metodus pakartoti — staiga lietu 
vių raidyną pakeisti rusiškuoju. Bet sovie 
tinei okupacijai Lietuvoje ir kituose Pabal 
tijo kraštuose tęsiantis, rusinimas ir rusų 
kalbos stiprinimas bei plėtimas tuose kraš 
tuose bus palaipsniui vis stipriau vyk
domas.

Stalinistas Sniečkus, vienas iš fanatiš
kiausių rusinimo šulų Lietuvoje, bemaž 
kiekvienoje savo kalboje varo rusinimo 
propagandą. Iš vienos pusės stengiamasi 
suniekinti lietuvių tautos kultūrini paliki
mą, tautines tradicijas, praeitį, iš kitos pu 
sės tiesiai peršama rusų kalba, draugavi
mas su rusais, rusų kultūra ir tradicijos. 
Anksčiau tokių grubių rusinimo priemo
nių būdavo vengiama, o šiandien tos kryp
ties propaganda pasidarė visai atvira.

Negalima užmerkti akių prieš pavojus, 
kurie iš to gresia lietuvių tautai. Sovietai

MASKVA IR PEKINAS
-Spėjama, kad ir dabar komunistinės 

Kinijos ministerls pirmininkas paliko 
Maskvą dar partijos suvažiavimui nepasi 
baigus, rodydamas savo nepasitenkinimą. 
Sunku betgi pasakyti, ar tai turi- reikšti 
dar gilesnį plyšį Maskvos - Pekino santy
kiuose. Bet čou En-lajus tikrai buvo nepa 
tenkintas, kai Chruščiovas užsipuolė Kini 
jos remiamą Albaniją. Atsakydamas 
Chruščiovui, jisai juk ir nurodė, kad nede 
ra skalbti savo nešvarių marškinių šito
kioje viešoje vietoje.

O apskritai Kinijos komunistai nepa
tenkinti Maskvos politika jau labai se
niai. Kivirčai tęsiasi jau 40 metų. Kai Ki
nijoje dar stiprus buvo Čiang Kai-šekas, 
1924 m. Stalinas įsakė kinų komunistams 
remti jį. Rusų komunistams tada rūpėjo 
išstumti iš Kinijos Vakarų valstybes, o 
paskui sumušti Čiang Kai-šeką ir paslim 
ti sau Kiniją ar bent turėti savo visiškoje 
žinioje jos rinkas. Matyt, čiang Kai-šekas 
suprato šituos kėslus, nes jis po 3 metų 
bičiulystės staiga atsigrįžo prieš komunis 
tu*.

Net ir po šio karo sovietai atliko didžiu 
lį meškos patarnavimą savo draugams iš 
Kinijos, nes išmontavo visas Mandžiūri- 
jos pramonės įmones, vertas apie 2 mili
jardus dolerių, ir išsigabeno sau. Kai po 
šio karo atsilikusiai Kinijai reikėjo visko 
ir ji neturėjo prekybinių ryšių su Vaka
rais, sovietai lupo nežmoniškas kainas už 
viską, ką tik jie pardavė kinų komunis
tams.

Šalia sovietų noro valdyti net ir didžiu
lę Kiniją ir pastangų išnaudoti ją ekono
miškai, esama ir ideologinių nesutarimų. 
Garbindami savo kolchozus ir sovchozus P 
sovietų vadai buvo ir yra nepatenkinti Ki
nijos komunomis. Kai tik kinų komunis-, 
tei pradėjo organizuoti komunas, Chruš
čiovas net ir Vakarų politikams yra prasi 
taręs, kad toks tvarkymasis, ypač žemės 
ūkyje, yra pasenęs ir reakcionieriškas. 
Kai Kinija 1958 m. ėmė pertvarkyti tas 
komunas, tik tada sovietai sutiko teikti 
jai paramą — pastatyti 78 pramonės įmo 
nes. Dabar turėdama su sovietais prekybi 
nius ryšius, Kinija vien už 1960 m. gautą 
sias iš sovietų prekes yra skolinga apie 
300 mil. dolerių. Didžioji skystojo kuro da 
lis, mašinų dalys, sunkiosios pramonės 
įrengimai — visa tai ateina iš Maskvos.

Kai sovietai nutarė 20 partijos kongre
se suniekinti Staliną, kinų komunistai dėl 
to nebuvo net įspėti. O Stalino politika 
jiems priimtina. Be to, jie bijojo, kad Sta 
liną pasmerkęs Chruščiovas, paėmęs val
džią į savo rankas, nepradėtų tvarkyti ne 
tik sovietų, bet ir kitų kraštų komunistų. 
Jie irgi norėjo turėti balsą ir ėmė net 
reikšti jį. Sakysim, Kinija rėmė Lenkijos 
teisę pasirinkti savarankų kelią, reikala
vo skubiąi numąlšinti Vengrijos sukilimą, 

TAUTAI NE MAŽĖJA, BET DIDĖJA 

naikino lietuvių tautą masiniais trėmi
mais, kalinimais, gimtosios žemės pagrobi
mu. Įkyrus rusų kalbos piršimas ir pana
šios rusinimo priemonės — tai naujos for
mos pasikėsinimas į lietuvių tautos tauti
nį branduolį. Liūdna ir gaila, kad tą lietu
vių tautos žalojimo veiksmą remia ir lie
tuvių kilmės komunistai, įvairūs pataikū
nai ir prisitaikėliai. Buvo girdėti nuomo
nių, kad latvių ir estų komunistų vadai 
esą rusinimo pastangoms šiek tiek atspa
resni, negu lietuviai komunistų vadai, 
nors tuose kaimynų kraštuose rusiškasis 
elementas šiuo metu yra žymiai gausesnis, 
negu Lietuvoje. Kaip maža tuose lietuviš
kuose komunistų vaduose įgimtos lietuviš
kos savigarbos, kad jie taip lengvai užsigi 
na savo lietuviškų pradų!

Ne lietuviai savame krašte turėtų rusiš
kai mokytis, bet atėję rusai lietuviškai. 
Toks buvęs anksčiau sovietinėje Lietuvo
je patvarkymas, kad atvykę rusų pareigū
nai lietuviškai mokytųsi, dabar užmiršta
mas. Dėl vieno rusiško pareigūno, kuris, 
sakysim, dalyvauja kuriame nors posėdy
je, visi dalyvaujantieji lietuviai dabar yra 
priversti kalbėti rusiškai. Yra ir daugiau 
panašių kuriozų, pvz., susirašinėjant su 
įstaigomis ir t.t

Vis dėlto mes manome, kad platūs tau
tiečių sluoksniai, gyvenantieji okupuotoje 
Lietuvoje, kasdien susidurdami su rusini
mo pavojum, stengsis kiek galint išlai
kyti gimtąją kalbą, likti lietuviais. Tam 
yra gražių pavyzdžių ir iš lietuviško jauni 
mo, į kurį rusinimo propagandos strėlės 
itin nukreiptos. Kiek rusinimo apaštalai 
nesistengtų, nebus lengva lietuvių tautą su 
virškinti, išplėšiant iš jos gimtąją kalbą. 
Tauta kovoje su rusinimu turi šimtmečių 
patyrimą. O Maskvai būtų patartina: ran
kas šalin nuo tautų, kurios nėra rusų kil
mės ir nenori tautinės prigimties atsi
žadėti.

atsisakė taikytis su Jugoslavijos Tito. Jai 
taip pat nepriimtinas Chruščiovo perša
masis taikaus sambūvio dėsnis. Kinija no 
ri, kad būtų daugiau kariaujama, nes tuo 
met būtų kaip pateisinti didžiules žmo
nių aukas. Kadangi kinų komunistai įsiti 
kinę, kad karai vis tiek yra neišvengiami, 
tai jie norėtų susilaukti daugiau smulkių 
karų pasaulyje. Nors iš tokių smulkių 
kartais gali išsivystyti ir visuotinis ka
ras, bet tai jiems silpnina „kapitalistinius 
imperialistus“ ir artina pasaulinę revoliu
ciją, be kurios jiems neįmanomas visiškas 
komunizmo suklestėjimas.

Be to, Maskva remia ūkiškai atsiliku
sius Azijos ir Afrikos kraštus, mažai tesi
rūpindama tų kraštų komunistinių parti
jų stiprumu. Kiniečiams kaip tik rūpėtų 
komunistų partijos, jų stiprumas. Kai ki
niečiai remia Alžyro sukilėlius, tai sovie
tai tarptautinėje plotmėje bendradarbiau 
ja su Prancūzijos vyriausybe, prieš kurią 
tie sukilėliai kovoja. Tokios varžybos tarp 
Maskvos ir Pekino vyksta Kambodijoje, 
Ganoje, Maroke. Aštrėjant santykiams 
tarp Kremliaus ir Albanijos, sovietai par
sigabeno iš Kinijos savo technikus, o Ki
nija iš Maskvos savo studentus. Kai 1960 
m. gale Maskvoje posėdžiavo 81 komunis 
tų partijų atstovai, kiniečiai sutiko, kad 
pranešime būtų įrašyta, jog sovietai pa
sauliniame komunizme pirmauja. Bet jie 
paneigė Kremliaus vadovaujamąjį vaid
menį.

Kai Albanijai buvo atsakyta sovietų 
parama, Kinija paskolino jai 155 mil. do
lerių ir nukreipė ten dalį sau gabenamų 
laivų su kviečiais. Kai Čou En-lajus da
bar atvyko Į Maskvą, Chruščiovas neparo 
dė jokių nuolaidų derintis prie Kinijos po 

įlitikos. Priešingai, ne tik Albanija buvo 
užsipulta, bet ir Stalinas išmestas iš mau
zoliejaus, nors ten Stalino garbei Čou En- 
lajus kaip tik padėjo vainiką.

Bet nepaisant tų skirtumų, ir Maskva 
ir Pekinas abu yra raudoni. Skiriasi jie 
tik taktika, metodais.

Iš Karaliaučiaus pro Maskvą į Vilnių
(E) Iš Karaliaučiaus kilusi 10 metų 

mergaitė Seifert 1946 metais buvo pagau
ta sovietų karių, kai ėjo ieškoti duonos ba 
daujančiai šeimai. Sovietai ją išvežė į 
Maskvą ir patalpino auklėjimo įstaigoje. 
Iš ten mergaitė pabėgo ir atsidūrė Vilniu
je. Čia ją viena vilniečio šeima priglaudė 
ir porą metų slėpė; vėliau buvo „legalizuo 
ta“. Dabar, 14 m. po atskyrimo nuo moti
nos, atvyko į Vakarų Vokietiją.

— Kinų komunistai tvirtina, kad 41 ko
munistų partija pasaulyje palaiko jų lini
ją Ir tik 38 partijos sovietus,

(E) Leningrado Ermitaže tarp tūkstan
čių įvairiausių eksponatų saugoma ir dau 
giau kaip 2.000 vertingų archeologinių eks 
ponatų, atgabentų iš Lietuvos. Skyriui, ku 
riame saugomi tie eksponatai, vadovauja 
istorijos mokslų kandidatas Fiodoras Gu
revičius. Naudodamasis surinktaisiais Lie 
tuvos istoriniais duomenimis, šis svetim
tautis mokslininkas jau kuris laikas rašo 
darbus Lietuvos istorijos klausimais. Jų 
jau paruošta net 20.

Sovietų Sąjungos mokslų akademijos lei 
dyklai Leningrade neseniai įteiktas nau
jas šio istoriko darbas, pavadintas „Aukš
tutinio Nemuno senovė“. Jame nagrinėja
mi pirmųjų gyventojų atsikėlimo prie Ne 
muno prieš 1.500 metų klausimai. Žinoma, 
kaip ir dera Rusijos mokslininkui, Gurevi
čius įrodinėja, jog pirmieji gyventojai bu
vo slavai ir kad tik slavams lietuviai dė
kingi už paliktą kultūrą. Tuo pačiu jis 
lyg ir pabrėžia lietuvių kilmę prie Nemu
no: visi jie slavų palikuonys. Tokių „isto
rinių“ kūrinių tendencingumas šiandien 
ypač sustiprėjo, kai visos pavergtosios tau 
tos stengiamasi paversti viena „sovietine“ 
bendruomene. O tai lengviausia padaryti 
įrodant, kad visi yra kilę iš slavų.

Gurevičius paliečia ir lietuvių bendra
vimą su slavais, kuris, istoriko nuomone, 
buvo labai naudingas kultūros ir civiliza
cijos atžvilgiu lietuviams. Šiandien, Sov. 
Sąjungai vedant Lietuvoje rusifikaciją, at 
rodo, režimo istorikams nedera kitaip ra
šyti.

ATSILIEKA ŽEMĖS ŪKIO DARBUOSE

(E) Vilniaus radijo pranešimu labai at
silikta žemės ūkio darbuose Mažeikių, 
Skuodo, Šilutės, Tauragės, Telšių ir kituo
se rajonuose, šiuose rajonuose bulvių nu
kasta tik 40 proc., cukrinių runkelių nu
imta nuo 4 iki 20 proc., suarta dirvų 16 
proc. Apie didelį atsilikimą pranešama iš 
Joniškio rajono. „Auksinių varpų“ kolcho 
ze iš 515 ha dirvų, kurias reikalinga suar
ti šį rudenį, suarta vos... 23 ha. Visoje ei
lėje kolchozų ir sovchozų dar nepradėtas 
cukrinių runkelių nuėmimas, neariamos 
dirvos, nekuliamas derlius.

Tai senas Vilpiaus radijo skundas, jis 
pasikartoja kiekvienais metais. Tokie 
skundai dar kartą pabrėžia sovietinio 
ūkio suirimą, neorganizuotumą, vergiško 
darbo neracionalumą.

Garbės raštai mokslo darbuotojams
(E) Sovietinės Lietuvos aukščiausiosios 

tarybos prezidiumas apdovanojo garbės 
raštais visą eilę aukštųjų mokyklų darbuo 
tojų. Prezidiumo įsake nurodoma, jog gar
bės raštai įteikti „už nuopelnus ruošiant 
specialistus ir aktyvų dalyvavimą visuo
meniniame gyvenime“.

Apdovanotųjų tarpe Vilniaus universite 
to, Kauno medicinos instituto, pedagoginio 
instituto, politechnikos instituto, žemės 
ūkio akademijos ir kitų mokslo įstaigų 
mokslinis ir administracinis personalas. 
Viso apdovahota 100 žmonių.

r Seflųiiios DIENOS -Į
GOMULKA PRIEŠ HOXHĄ

Lenkijos Gomulka atsakė Albanijos 
Hoxhai į kaltinimus, kad Chruščiovas ati
dėlioja Berlyno klausimo sprendimą. Hox- 
ha, šitaip tvirtindamas, esąs politinis avan 
tiūristas.

Gomulkai esą sunku sutikti ir su kinų 
komunistų nuomone, kad partijos suvažia 
vime be reikalo buvęs iškeltas Albanijos 
klausimas.

ULBRICHTO KLAUSIMAS
Kai kurie Rytų Vokietijos laikraščiai gi

na partijos vadą Ulbrichtą nuo užsipuoli
mų, kurie iškeliami partinių susirinkimu© 
se ir ginčuose.

„Neues Deutschland" praeitos savaitės 
trečiadienio pirmojoje laidoje išsispausdi
no didžiulį straipsnį, kuriame giriamas ir 
ginamas Ulbrichtas. Iš vėlesnės laidos tas 
straipsnis buvo išmestas.

PO 17 VALANDŲ
Sovietai sustabdė amerikiečių karinį 

traukinį, einantį iš Berlyno į Frankfurtą, 
ir išlaikė 17 valandų.

Tarp Berlyno ir zonos sienos į traukinį 
buvo įšokęs pabėgėlis iš R. Berlyno.

Kai pabėgėlis buvo atiduotas, tada trau 
kiniui buvo leista važiuoti.

GOTTWALDAS KEIČIA KAPĄ
Vykdant formalų nustalinimą, buvusio 

Čekoslovakijos prezidento Gottwaldo pa
laikai iš mauzoliejaus Prahoje bus perkel 
ti kitur.

Dabartinis prezidentas Novotnys pareiš
kė, kad Gottwaldas niekuo ypač nesusite
pęs, bet nebuvęs ir idealus,

Kremliaus cinizmas
Kadangi sovietai atsimetė susitarimo ne 

bandyti atominių bombų, o paskui patys 
pirmieji vėl pradėjo po ilgesnės pertrau
kos ir įvykdė daugiau kaip 30 sprogdini
mų, britų „The Guardian“ dėl naujos so
vietų notos sustabdyti bandymus pasisako 
šitaip:

„Chruščiovo pastarųjų trijų mėnesių 
elgesys neleidžia Vakarams nuoširdžiai 
priimti sovietų notą, sutinkančią vėl at
naujinti pasitarimus bandymams uždraus 
ti. Savo bandymais paniekinęs viešąją 
nuomonę ir užteršęs orą, Kremlius, kaip 
atrodo, dabar įsivaizduoja, kad jis gal grįž 
ti prie pasitarimų stalo, tarytum nieko ne
būtų nė .atsitikę. Suktas grasinimas, kad 
Sov. Sąjunga nutrauks pasitarimus, jeigu 
Vakarai ateityje dar tęstų bandymus, yra 
ypač ciniškas. Jeigu Chruščiovas tyčia no
rėjo sustiprinti amerikiečių dešinės pasi
priešinimą bandymų draudimui, tai jis ir 
nebūtų galėjęs kaip nors kitaip pasielgti“.

Bet laikraštis sutinka, kad reikia ką 
nors daryti, todėl išdavoje pasisako:

„Didelis bandymų sutarties pranašumas 
(prieš moratoriumą) būtų tas, kad galėtų 
būti įgyvendintas principas tarptautinei 
inspekcijai tikrinti sovietus. Taigi verta 
kai ką paaukoti, kad būtų įgyvendintas 
toks principas, net ir po to, kas pastarai
siais mėnesiais atsitiko, niekas nėra suma
žinęs troškimo pasiekti tai, negu ir anks
čiau kad buvo“.

NEVIENODI NEUTRALIEJI
Po Indijos Nehru kelionės į Jungtines 

Valstybes „The Minneapolis Morning Tri
bune“ rašo:

„Kai neutraliųjų kraštų vadai atvažiuo
ja 1 J. Valstybes, esminis dalykas yra tas, 
kad amerikiečiai pajėgtų įžiūrėti tarp jų 
esančius skirtingumus. Aiškiai neteisinga 
visus juos sumaišyti į krūvą. Ministerls 
pirmininkas Nehru, lankydamasis šiame 
krašte, pasirodo, kažkaip parėmė vis dėl
to kai kuriuos Vakarams rūpimus reika
lus. Sutardamas dėl bendrų Indijai ir J. 
Valstybėms klausimų, Nehru parodė, kad 
jo neutralizmas iš tiesų yra tolimas to
kiems Jugoslavijos Tito ar Kubos Castro, 
nors Indijos ministerls pirmininkas ir ne 
visada yra toks atviras laisvės gynėjas, 
kokį jį įnorėtų matyti amerikiečiai“.

ATSITIKTINIO KARO RIZIKA
Prancūzijos prez. de Gaulle praeitą sa

vaitgalį buvo susitikęs su Britanijos min. 
pirmininku Macmillanu aptarti bendros 
laikysenos prieš sovietus, ypač Berlyno ir 
Vokietijos reikalu. Prezidentas iki šiol tos 
pažiūros, kad su sovietais iš viso nėra jo
kio reikalo tartis. Tai britų „The Guard
ian“ dėl to rašo:

„Nuo rugpiūčio 13 d. Vakarų Berlynui 
buvo atimta jo turėtoji paskirtis, kaip de
mokratijos prekylangio ir simbolio gali
mam Vokietijos susijungimui. Kol jis ne

iš GANOS LIBERIJON
D. Britanijos karalienė ir Edinburgo ku 

nigaikštis baigė sėkmingą vizitą Ganoje.
Pakeliui iš Ganos užsuko į Liberiją, ku

rios prezidentą Tubmaną užkvietė J D. Bri 
taniją.

PIENUI NEMATYTI PAVOJAUS
Ligšioliniai tyrimai parodė, kad pienui 

dėl radioaktyviųjų kritulių pavojus jau 
yr.a praėjęs.

Pavojus būtų, jei kritulių jodo kiekis 
piene pakiltų iki 131. O praeitą savaitę bu 
vo 93 (užpraeitą (117).

APTARĖ, KAIP LAIKYTIS
Prez. Kennedys su Dr. Adenaueriu apta

rė, kaip laikytis dėl Berlyno ir Vokietijos.
Po tų pasitarimų bus bandoma diploma 

tiniu keliu aiškintis su sovietais.

INDIJOS KOMUNISTŲ VADO 
PASISAKYMAS

Indijos komunistų partijos generalinis 
sekretorius Gošas iškėlė reikalavimą, kad 
Kinija sustabdytų savo karinius veiksmus 
Indijos šiaurės pasienyje.

Tai pirmas toks Indijos komunistų par
tijos pasisakymas nuo to laiko, kai 1959 
m. prasidėjo pasienio nesusipratimai.

NEUTRONO BOMBA
Amerikiečiai pasiryžę paskubom pasiga 

minti neutrono bombą, kol sovietai dar 
neturi tokios.

Ši bomba fronte būtų lemtinga kariams, 
bet neturėtų ardomosios galios — miestai 
išliktų sveiki. Tik neutronų reikės didelio 
kiekio, kad kariai stalgiai būtų nužudyti, 

gaus kurios nors kitos paskirties arba kol 
susitarimais nebus jam grąžinta turėtoji 
paskirtis, jo ekonomija ir, gal būt, net gy
ventojų skaičius turės smukti. Taigi kieta 
laikysena net ir tuo atveju, jei viskas ne
sibaigtų atominio karo nelaime, neteikia 
jokios vilties Vakarų berlyniečiams, ku
riuos saugoti yra įsipareigoję vakariečiai“. 
Bet, pereidamas į busimuosius Rytų-Vaka
rų pasitarimus, laikraštis toliau rašo:

„Abi pusės turėtų pripažinti, kad 
abiems joms naudinga sumažinti įtampą ir 
atsitiktinio karo riziką vidurio Europoje; 
Chruščiovas turėtų pripažinti, kad Vaka
rų Berlynas neatšaukiamai priklauso Va
karų pasauliui, Ir turėtų suteikti garanti
jas vakariečiams prieiti prie miesto“.

CHRUŠČIOVAS SUKA 
į KAPITALIZMĄ?

„N. Y. Herald Tribūne“ rašo:
„Skųsdamasis menku medvilnės der

lium Sov. Sąjungoje, Nikita Chruščiovas 
pasiūlė įvesti darbininkams premijų sis
temą, kad jie daugiau nurinktų derliaus. 
„Kovoje už gamybos pakėlimą, draugai“, 
pasakė Markso-Lenino įpėdinis, „negalima 
remtis vien tik moraliniais faktoriais. Rei
kia ir materialinio paskatinimo. Vienų tik 
raginimų nepakanka“. O mums tai Įtarti
nai skamba, kaip kapitalizmas...“

P AS'AU LiY J____  -___________ - ■ ---- 1_________ L

— Du vokiečiai studentai — Peter Son-
tag ir Walter Neumann — sovietų nuteis
ti po 12 metų už šnipinėjimą amerikie
čiams. ' ’ '

— Brazilijoje sudužo Argentinos kelei
vinis lėktuvas; žuvo 52.

— Amerikos FBI (Federal Bureau of 
Investigation) paskelbė, kad britų 25 me
tams kalėjimo nuteistasis už- šnipinėjimą 
Gordon Arnold Lonsda'e yra Maskvoje gi
męs rusas, ir jo vardas yra Cohon’Molody.

— Dominikos respublikos nužudytojo
diktatoriaus Trujillo du broliai norėjo nu
versti vyriausybę, bet pageliau lėktuvu pa 
bėgo į Ameriką (diktatoriaus sūnus, po tė
vo mirties perėmęs valdžią, jau seniau pa
sitraukė iš krašto). ’ ’ ’ !

BERLYNO SIENA STIPRINAMA
Ties Branderburgb vartais ir Potsdamo 

aikšte komunistai sustiprino sieną prieš 
galimą tankų ataką. Sustiprinimai ir to
liau tęsiami visu 68į mylių sienos ilgiu 
Berlyne.

Tarp Rytų ir Vakarų Berlyno nėra tele
fonų susisiekimo, nevaikščioja požeminiai 
traukiniai iš zonos J zoną. Tik paštas per
duodamas.

KRITULIAI GRĮŽO Į MASKVĄ
Kaip Amerikos oro tyrimo įstaiga skel

bia, 50 megatonų bombos krituliai per 
šiaurės Atlantą ir Skandinavijos kraštus < 
nusuko į Rusiją (Leningrado nesiekdami, 
nuplaukę į Maskvą). ; '

PRISIPAŽINO SOVIETINIS ŽUDIKAS
Tvirtinama, kad sovietų agentas Vokie- * 

tijoje Bogdonas Stašinskis prisipažino cią 
nido kulkomis nužudęs Miunchene du uk
rainiečių veikėjus — 1957 m. prof. Levį 
Rebetą, o 1959 m. Stefaną Banderą. r

Žudikas šaudavo į veidą.

MIRĖ JUOZAS TYSLIAVA
Lapkričio 11 d. Brook’yne, Amerikoje, 

mirė poetas ir „Vienybės“ savaitraščio lei
dėjas ir redaktorius Juozas Tysliava.

Gimęs jis 1902 m. lapkričio 1 d. Geiste- 
rlškių kaime, Keturvalakių va'sč., Vilka
viškio apskr.

Vaidillečlams
J. ir R. ČERNIĄMS,

jų mylimam tėveliui ir uošviui Lietuvoje 
mirus, liūdesio valandoje reiškiame 

giliausią užuojautą.
Londono Vaidilos Valdyba ir nariai

PADĖKA
Viešpačiui pasišaukus pas save mūsų 

brangų Vyrą ir Tėvą
A.A. KOSTĄ DARŽINSKĄ, 

nuoširdžiai dėkojame visiems, 
dalyvavusiems jo laidotuvėse, 
atsiuntuslems gėlių vainikus ir 
pareiškusiems mums užuojautą.

Marija Daržlnsklenė, dukterys ir sūnūs

1



EUROPOS LIETUVIS Nr. 47(688). 1961. XI. 28

ŽEMAIČIŲ PRAEITIES LIUDININKAS
Miela ir gera yra atnaujinti kūdikystės 

dienų vaizdus, pabuvoti motinos skreite, 
pasiklausyti jos pasakojimų apie naka- 
bius, tamsioje pirtyje gyvenančius, para
gauti skanaus kastinio su karštomis nelup 
tomis bulvėmis, pagirgždenti kiemo kark
les, pateležyti medinėmis klumpėmis po gi 
lų rudens purvą ar nerūpestingai palaigy- 
ti po kmynais apaugusią žardieną.

I tokią tąj aplinką nbkelia prof. Ignas 
Končius savo parašytoje ir Nidos Knygų 
Klubo neseniai, išleistoje dviejų tomų kny
goje Žemaičio šnekos. Iš tikrųjų ne tiek 
jau ten daug tų šnekų — vyrauja sodrūs 
vaizdai, vykusiai nupasakoti, žmonių iš
mintimi bei patarlėmis perpinti. Pasak pa
ti autorių, tai esančios iš atminties surašy
tos „gyvenimiškų pokalbių — veiksmų pa
viršutinės nuotrupos siaurame Žemaitijos 
Gimtosios Padangės lopelyje prieš geras 
šešiasdešimt metų“.

Tos „nuotrupos“, nors kai kieno many
mu ir „užsienietiška“ kalba parašytos, pa
sidaro įdomios visiems, kurie nori pažinti 
savojo krašto praeitį ne iš sausų istorijos 
vadovėlių, bet iš paties žmonių gyvenimo, 
iš jų buities bei papročių aprašymo. Jose 
mes atrandame savo protėvius, gyvenan
čius ir dirbančius kitokiose aplinkybėse, 
kurias vyresnieji jau pradeda užmiršti, o 
jaunesnieji jų visiškai neprisimena: Ypa
čiai tai yra miela skaityti tiems, kkurie gi
mė ir užaugo tose pat vietose, apie kurias 
taip vaizdžiai pasakoja autorius.

Skaitydamas Žemaičio Šnekas, nejučio
mis imi jas lyginti su dar senesnės kartos 
žėmaičio Simano Daukanto garsiuoju vei
kalu Būdas Senovės Lietuvių Kalnėnų ir 
Žemaičių. Tik anas aprašė senosios praei
ties romantikoje paskendusios Lietuvos 
žmonių gyvenimo būdą ir papročius. Nega
lėdamas savo aprašomųjų dalykų patikrin 
ti, bet norėdamas senovės Lietuvą labai 
idealiai ir romantiškai pavaizduoti, jis 
daug kur peržengė realybės ribas ir pa
skendo perdėtame liaupsinime. Prof. Kon
čius, sakytume, lyg ir tęsia S. Daukanto 
darbą, pradėdamas nuo tos vietos, kur a- 
nas pabaigė. Tik jo aprašymas yra daug 
realesnis,, žmonių buities vaizdavimas žy
miai tikresnis ir todėl, istoriškai imant, 
daug vertingesnis. Tegu jis ir apsiriboja 
vien tik žemaičiais (daugiausia plungiš
kiais}, bet daugelis jo žemaičiams taiko
mų bruožų lygiai gerai tiktų ir visiems lie
tuviams, .Turint galvoj, kad Lietuvos bui
tinį gyvenimą vaizduojančios literatūros 
mes daug neturime, šis Igno Končiaus vei
kalas yra didėlis įnašas į mūsų kultūrinį 
lobyną. Džiugu, kad nors ir sunkiomis są
lygomis turėjo progos išvysti dienos švie
są ir tokiu būdu pasiliks vaizdingu praei
ties liudininku ateities kartoms.

Labiausiai autoriui yra pasisekusios tos 
vietos, kur jis vaizduoja žmogaus ryšį su 
gamta. Gamtos reiškiniai, žemė, medžiai, 
gyvūnija — visa tai yra taip susiję su žmo 
gaus buitimi, tokia artima harmonija yra 
tarp žmogaus ir jį supančios aplinkos, kad 
žmogus tiesiog susilieja su gamta, pasida
rydamas-neatskiriama jį supančios aplin
kos dalimi. (Tur būt, dėl tos gamtos mei
lės autorius, ir žodį saulę visur pradeda di 
džiaja S).

Kiek mažiau įtikinantis yra autoriaus 
aprašytas žmogaus santykis su antgamti-

niu gyvenimu, su Dievu. Čia jo žmogus iš
eina toks panteistinis romantikas, nepajė
giąs atskirti tikrojo Dievo sąvokos nuo 
medinių statulėlių. O kunigas žemaičiui 
negalįs būti doras žmogus, nes jo pareiga 
esanti tik bartis ir keiktis.... Vargu ar šį 
mastą būtų galima taikyti (kad ir prie 60 
metų) tiek visiems žemaičiams, tiek ir vi
siems kunigams.

Prie veikalo netobulumų, jeigu apie to
kius iš viso būtų galima kalbėti, reiktų 
priskaityti ir labai gausius pasikartoji
mus. Labai dažnai pasitaiko, kad apie tą 
patį dalyką kalbama keliose knygos vieto
se, kartais net labai panašiais sakiniais. 
Jaučiasi pernelyg didelė skuba, aiškaus 
plano trūkumas. Tą patį būtų galima pa
sakyti ir apie laiko sąvoką. Nors įžangoj 
pasakyta, kad vaizduojamas gyvenimas 
prieš 60 metų, bet turinyje jis labai daž
nai susipina su pačia artimiausia praeiti
mi ir net dabartimi. Vaizdas pasidaro dar 
neaiškesnis, kada daugumoje aprašomieji 
dalykai aptariami esamuoju laiku.

APIE LIETUVOS MOKSLŲ 
AKADEMIJĄ

(E) Lietuvos mokslų akademijos moks
linis sekr. akademikas K. Bieliukas Vil
niaus radijo bendradarbiui papasakojo 
apie Vilniuje veikiančios Mokslų Akade
mijos darbus per pastaruosius pusantrų 
metų. Pasak Bieliuko, Akademija nuvei
kusi „milžiniškus“ darbus ir bendras 
bruožas buvęs mokslinių kadrų augimas, 
kvalifikacijų kilimas, šiuo metu Akademi 
joje dirba 519 mokslo darbuotojų, jų tar
pe 7 mokslo daktarai ir 192 mokslo kandi
datai. Pastaruoju metu buvo įsteigti du 
nauji institutai: Botanikos ir zoologijos ir 
kuriamas naujas biochemijos ir mikrobio
logijos institutas.

Bieliukas nurodė, kad Akademija daug 
dėmesio skiria praktiniams klausimams, 
naudingiems ne tik kultūrai, bet ir liau
dies ūkiui vystyti. Esą paskelbta per 120 
monografij.ų, mokslinės literatūros srity 
1960 m. buvo išleista 148 leidiniai, 800 
sp. lankų apimties. Iš premijuotų veikalų 
pažymėtini šie: Lietuvos fizinė geografija, 
„Kuršių Marios“, prof. T. Ivanausko tri
jų tomų „Lietuvos paukščiai“, Lietuvos 
istorijos ■ kursas, profesorių Šivickio ir 
Minkevičiaus veikalai ir kt. Iš išleistų,vei 
kalų minėtinas Lietuvių kalbos žodynas, 
kurio išleista penki tomai, „Literatūra ir 
kalba“ (keturi tomai), „Lietuvos flora“ 
(antrasis tomas rengiamas kitais me
tais) ir kt.

Akademijos mokslininkai dalyvavo įvai 
riuose kongresuose (Kopenhagoje, Stock- 
holme, Varšuvoje). Iš pasikalbėjimo su 
akademiku Bieliuku aiškėjo, kad Akade
mija savo tiriamaisiais darbais turi vis 
daugiau prisidėti prie sovietinio ūkio stip
rinimo. Kai kurie institutai, kaip ekonomi 
kos, susirūpinę ir tokiais tyrinėjimais, 
kaip kolchozų elektrifikavimas, pramonės 
Lietuvoje specializavimas ir pan. Ateity 
numatoma statyti patalpas fizikos - mate
matikos ir geologijos - geografijos insti
tutams.

RAŠO J. LOŽA Galimas dalykas, kad autorius susilauks 
priekaištų ir dėl kai kurių žemaitiškų žo
džių tikslumo. Tai gali atsitikti todėl, kad 
arba žmonės tų žodžių gerai nežino, arba 
atskirose vietovėse jie turi kitokią pras
mę. Pvz., jau teko girdėti iš save žemai
čiais bevadinančių, kad pirtis visur yra 
tik pirtis ir ji naudojama tiktai nusimau
dyti. Bet Žemaičio Šnekose teisingai sako
ma, kad plungiškiams, karteniškiams, rie
taviškiams ir kitiems tų apylinkių gyven
tojams pirtis yra vieta, kur rudenį džiovi
nami javai arba linai, o kitais metų lai
kais joje gyvena nakabiai arba visokie 
velniūkščiai...

Vienintelį žemaitišką „liapsusą“ šių eilu 
čių autoriui teko pastebėti, būtent, kad žo
dis lioub, kuris žemaičiams atstoja būtąjį 
dažninį laiką, knygoje pavartotas ne su 
bendratimi, bet su būtuoju laiku.

Baigiant reikia dar pažymėti, kad Že
maičio Šnekos, be savo tiesioginės praei
ties buitį vaizduojančios reikšmės, dar tu
ri ir didelę kalbinę vertę. Čia randame 
šimtus specifiškų žemaitiškų žodžių, kurie 
šiaipjau mūsų literatūroje beveik nepasi
taiko, bet kurie, tinkamai pavartojus, ga
lėtų ją gerokai praturtinti.

XXIV - tasis
Prenumeratorius jau pasiekė Lietuvių 

Lietuvių Enciklopedijos dvidešimt ketvir
tasis tomas, redaguotas prof. J. Puzino ir 
apimąs Pr-Ra raides (pradedant moko
muoju karo laivu Prezidentu Smetona ir 
baigiant Raudondvario Padangėj).

Medžiagą šiam tomui padėjo sutelkti 
net 169 bendradarbiai.

Iš Lietuvos žymesnių vietovių šiame to
me turime Priekulę, Prienus, Pryšman- 
člus, garsius senoviniais kapinynais, Prū- 
diškes, Prūsus, su Lietuva buvusį susijusį 
Pskovą, Punią, Punską, Pušalotą, Pūtvės 
pilį, Radviliškį, Ragainę, Raginėnus, Ragu 
vą, Rainius, Rambyną, Ramygalą, Rasei
nius, Ratnyčią.

Iš žymiųjų asmenų turime šįkart Juozą 
Pronskų, Sofiją Pšibiliauskienę-Ivanaus- 
kaitę, Kazį Puidą, Juozą Purickį, Vladą 
Putvinskį, Henriką Radauską, Radvilus, 
Railas, St. Rapalionį.

Dar kiti plačios apimties su lietuviais ir 
Lietuva susijusieji ar lietuviški dalykai: 
priegaidė, prieglauda, priesaika, priešsei- 
miniai seimeliai,' prietarai, prievardis, 
prieveiksmis, prievolė sen. Lietuvoje, pri
juostė, Prisikėlimo bažnyčia, privilegija, 
profesinės sąjungos, profesorius ir profeso 
rių draugijos, progresistai, provincijų se
sijos, Prūsų plėšeikos, Prūsų sukilimai, 
Pruto taika ir dar visa galybė.

Žinoma, patsai įdomiausias dalykas — 
tai laisvesniu laiku pasiimti tomą į ran
kas, vartyti jį ir žiūrėti, kas čia kur buvo 
girdėta ir skaityta, o kas didžiulė naujie
na. O tų naujienų, vien tik lietuviškų, 
tūkstančiai.

(E) PLB jaunimo dramos konkursui
Amerikoje pateikta 17 veikalų.

Pirmieji advento liturgijos pėdsakai yra 
užtinkami penktojo amžiaus viduryje An- 
tijochijoje. Ir kitose Bažnyčios dalyse to 
meto pamokslininkai ragina tikinčiuosius 
ruoštis Kalėdoms susilaikymu, malda ir 
gerais darbais. Popiežius Grigalius Didy
sis (miręs 604 m.) tam kalėdiniam pasiruo 
Šimui nustato 4 savaičių laikotarpį, tačiau 
įvairiose provincijose vis dar skirtingai 
tvarkomasi. Dabartinė advento liturgija ir 
apimtis yra visuotinai įvesta Pijaus V 
1570 m.

Pagrindinė advento prasmė yra pasi
ruošti Kristaus Gimimo šventei, Kalė
doms. Tačiau Kalėdos čia neimamos kaip 
kokio nors atitraukto įvykio paminėjimas, 
o kaip žmonijos išganymo pradžia; jos kar 
tu laiduoja to išganymo atbaigimą per am 
žiu pabaigoje įvyksiantį antrąjį Kristaus 
atėjimą. Apskritai visas adventas yra skir 
tas susikaupimui ir tame susikaupime su- 
siitikimui su Dievu, Gelbėtoju, kuris turi 
netrukus ateiti. Pirmojo advento sekma
dienio šv. Mišiose skaitomas šv. Povilo pa
raginimas: „Broliai! Suprasdami laiką, 
kad jau mums metas keltis iš miego, nes 
dabar mūsų išganymas arčiau, kaip kada 
įtikėjome“ (Rom 13,11). Tolimesnėse eilu
tėse tautų apaštalas išdėsto visą eilę nedo
rybių (apsirijimas, girtuokliavimas, pa
leistuvavimas, begėdystė, barniai, pavy
das), kurių reikia nusikratyti, kad būtų 
galima susijungti su Viešpačiu Jėzumi 
Kristumi. Visos pirmajam advento sekma
dieniui skirtosios bažnytinės maldos ir 
joms panaudoti šv. Rašto tekstai alsuoja 
žmogaus menkumo pareiškimu ir jo pasi
tikėjimu ateinančiojo Dievo pagalba. „Su
žadink, meldžiame, Viešpatie, savo galybę 
ir ateik, kad nuo pavojų, kurie mums grū
moja dėl mūsų nuodėmių, būtume, tavo 
sergimi, apsaugoti, tavo gelbimi, apginti“, 
kalbama šv. Mišių maldoje. 24 psalmės 
pradžia kartojama šv. Mišių liturginėse 
maldose net tris kartus: „Į tave, Viešpatie, 
keliu aš savo sielą: mano Dieve, tavimi pa 
sitikiu, kadgi nereiktų man rausti, ir tene- 
sijuokia iš manęs mano priešai, nes visi, 
kurie pasitiki tavimi, nebus sugėdinti“. 
Adventinės minties centre yra visai žmo
nijai nuo jos pradžios savas Dievo Ge’bė- 
tojo laukimas. Savaime suprantama, nors 
būti išgelbėtu įpareigoja ne tik pasyviai 
tos pagalbos laukti, bet ir iš savo pusės 
tinkamai pasiruošti tą pagalbą priimti. 
Savo nuodėmingumo prisipažinimas įpa
reigoja pasinaudoti visomis prieinamomis 
priemonėmis nuo nuodėmių apsivalyti. 
Dievas teikia pagalbą, tačiau nuo laisvo 
žmogaus apsisprendimo priklauso tos pa
galbos veiksmingumas jame. Už tai adven
to laikotarpis yra rimties ir susikaupimo 
metas, reikalaujantis atsiskaityti nuo eilės 
šiaip jau leistinų malonumų. Iš čia išplau
kia krikščioniška tradicija virtęs susilai
kymas nuo šokių advento metu. Adventas 
savyje talpina primygtiną raginimą į mal
dą. Malda juk yra žmogaus pokalbis su 
Dievu, vaiko kreipimasis į tėvą. Meluos, 

sakydamas žmogus laukiąs Dievo, jeigu to 
nepatvirtins savo nuoširdžia ir nepersto- 
jančia malda. Lietuviams advento pamal
dumas yra ypač savas. Kaip čia seniai dar 
advento vakarais lietuviškose pirkiose ai
dėdavo bendra giesmė, o advento sekma
dieniais labai ankstvą rytą skubėdavo vi
sais takais ir keleliais minios rarotoms? 
Toliau — adventas įpareigoja geriems dar 
bams. Tuščias yra savęs varginimas atsi
žadėjimais ir menkos vertės yra malda, 
jei jie nelydimi artimo meilės darbų. 
Antrajame Kristaus atėjime, kuris kaip 
tik yra galutinis advento laukimas, amžių 
pabaigoje taip bus išskaičiuojami teisiųjų 
nuopelnai: „Nes aš buvau išalkęs, ir jūs 
mane pavalgydinote; buvau ištroškęs, ir 
jūs mane pagirdėte; buvau svečias, ir jūs 
mane priėmėte; buvau nuogas, ir jūs mane 
pridengėte; ligonis, ir jūs mane aplankėte; 
buvau kalėjime, ir jūs atėjote pas mane“. 
(Mato 25,35-36).

Kun. Bronius Liubinas
PAMALDOS
CORBY — gruodžio 3 d., 12.30 vai., Occu

pation Rd.
DERBY — gruodžio 10 d., 11 vai., Bridge 

Gate.
NOTTINGHAM — gruodžio 17 d., 12.15 v. 
CORBY — gruodžio 3 d., 12.30 vai., Occu-

(E) LRK Federacijos naujuoju valdybos 
pirmininku išrinktas inž. Ą. Rudis.

(E) Lietuvos jūrų kapitonas Feliksas' 
Marcinkus mirė Australijoje ir palaidotas 
Sydnėjuje. . .

(E) Dr. Jonas Juozevičius jau 4 metai 
yra Čikagos Alcoholic Treatment Centre 
(gydyklos nuo alkoholizmo) mediciniškas 
direktorius. Čia dirba ir du kiti lietuviai 
gydytojai: Dr- P- Morkūnas ir Dr. P. Razu- 
tis. Net pusė visų gailestingųjų seserų yra. 
lietuvės.

(E) Fel. Stungevičius ir Urugvajaus kon 
šulu (Čikagoje) būdamas tebesidomi lietu 
viškais reikalais.

(E) Lietuvių darbininkų (socialistų) d- 
jos pirmininku išrinktas J. Januškis. Drau 
gijos suvažiavime lapkr. 4-5 dienomis bu
vo nuoširdžiai prisiminta ligoto žymaus 
veikėjo prof. inž. Step. Kairio.

Svarbus leidinys apie Lietuvą
(E) Veikiantis New Yorke Lietuvių Ty

rinėjimų Institutas (Lithuanian Research 
Institute) ką tik išleido antrąjį tomą savo 
serijos „Studia Lituanica“. Tai Dr. Jono, 
Balio sudaryta bibliografija „Lithuania 
and Lithuanians“—Selected bibliography. 
Išleista leidykloje Frederick A. Praeger, 
New York. Atspausdinta Lietuvių Enciklo
pedijos spaustuvėje Bostone (190 psi. New 
York, 1961),

Čia cituojami parinkti leidiniai apie 
Lietuvą ir lietuvius lietuvių ir kitomis ' 
kalbomis. Viso minimi 1.132 leidinių pava
dinimai. Savaime aišku, kad tai toli gražu 
nepilna bibliografija -apie Lietuvą ir lietu
vius, bet ji duoda ypač svetimtaučiui pa
grindinių duomenų apie rūpimus šaltinius 
tais klausimais. Suskirstymas atskiromis 
sritimis padeda lengviau surasti, juo la
biau, kad pridėtas ir visų autorių sąrašas. 
Tai tikrai vertingas leidinys, kuris pra
vers ne tik kitataučiui, bet ir lietuviui kul 
tūrininkui.

I7VWCWJCWJ A. BUCYS

NEVYSTANTIS |
i VAINIKAS |
>(7VSWV) 3 JV paveikslų scenos vaizdelis

ANTRAS PAVEIKSLAS

Ta pati aikštelė. Ankstus rytas.
(Ąžuolas sėdi ant kelmo ir rymo. Staiga 

pakelia galvą. įsiklauso. Psgaliau pasike
lia ir vaikšto).

(Ateina šlubuodamas Papartis).
ĄŽUOLAS: Ką pasakysi, Paparti?
PAPARTIS: Tokia baisiai ilga naktis, 

vėde...
ĄŽUOLAS: Galėtum miegoti ir savo koją 
,. ilsinti. Šį vakarą pakilsim i žygį.
PAPARTIS: Ta koja — niekai! Bet tams

ta, vade, turėtum prisnūsti. Aš pabu- 
dėčiau!

ĄŽUOLAS: (Priėjęs prie Paparčio ir apka 
binęs jo pečius) Dėkui! Bet blakstienos 
dar nelimpa.

PAPARTIS: Visokių nakčių turėjome, bet 
pirma tokia naktis miške! Visi vyrai, 
kaip ant adatų, nė vienas nemiega!

ĄŽUOLAS: Blogai. Visi bus pavargę. Bet 
prisėskim ir mudu.

(Abu-sėdasi ant kelmo).
PAPARTIS: Kai aš pats su vyrais eida

vau, nors į pavojingą žygį, jokio rūpes
čio ir b'aimės nejaučiau, o kai čia nuo 
kitų išėjusių pasilieki, tai kelmas žino, 
kas darosi. Nurimti negalima!

ĄŽUOLAS: Už tai, kad šios nakties žygis 
toks nepaprastas...

PAPARTIS: Mes galėjome Eglės neleisti. 
Ttirėjbm ją nuo to žygio atkalbėti!

ĄŽUOLAS: Ne, Paparti. Ji buvo teisi. Ji 
pasirinko sau reikšmingą žygį, kaip 
mes, vyrai, savo žygius.

PAPARTIS: Bet... mes vyrai, o ji moteris. 
ĄŽUOLAS: Bet tikslas mūsų visų vienas

— už Tėvynę! Jei tu ir aš, jei jinai, Eg
lė, jei mes visi pasiryžom susispiesti 
čia, mes visi einame tuo pačiu keliu...

PAPARTIS: Bet...
ĄŽUOLAS: Koks dar bet? Pavojus? Ir pa

vojus mums visiems "tas pats. Jei mus 
užkluptų čia miške ir sunaikintų, ar Eglė 
išliktų gyva? Ar ji norėtų išlikti gyva? 
Ar ji norėtų!?..

PAPARTIS: (Tyli).
ĄŽUOLAS: Taip, Paparti. Vieni žūsta, kiti 

deda vainikus prie žuvusiųjų kapo ir 
eina jų keliu, nebodami pavojaus nei 
mirties...

(Atsistojęs) Naktis jau baigiasi. Ry
tas švinta. Lapkričio 23-čiosios rytas...

PAPARTIS: (Taip pat pakilęs nuo kel
mo). Vainikas prie paminklo jau turėjo 
būti padėtas, ir jie turėtų grįžti...

ĄŽUOLAS: Jau pats laikas! Jei iki šiol jie 
nepasiekė miško, gali būti per vėlu!

PAPARTIS: Taip, tamsta vade!
ĄŽUOLAS: Paparti, pakviesk vyrus!
PAPARTIS: Klausau! (Greit iššlubuoja).

(Ąžuolas neramus, tai suklūsta, tai 
žiūri, dairosi į tolį).

(Skubiai renkasi vyrai, ir Papartis 
grįžta),

ĄŽUOLAS: Vyrai, eisim miesto kryptimi 
į miško pakraštį. Jei nesutiksim jų grįž
tančių miške, žygį tęsim toliau!

VYRAI: Klausau! Taip! Nors į miestą!
PAPARTIS: (Žiūrėjęs į tolį) Tamsta va

de! Jie grįžta!
VYRAI: Valio!
ĄŽUOLAS: Likit čia, aš einu pasitikti! 

Greit išeina).
VYRAI: Jie įvykdė. Jie grįžta! Valio mūsų 

Eglei!
PAPARTIS: Žiūrėkit!.. Ją neša...

Vyrai nutyla ir įtemptai žiūri).
(Grįžta Ąžuolas, ant rankų nešdamas 
Eglę. Jį įseka Beržas ir Grybas).

ĄŽUOLAS: (Sustojęs prie vyrų) Eglė su
žeista. ..

EGLĖ: (Tyliai) Ąžuole... Girdžiu giesmę... 
Aukuro dūmai... kyla... į dangų... Vai
nikai... Vainikai... prie... paminklo...

PAPARTIS: Tamsta vade, į bunkerį! 
(Greit iššlubuoja).

(Ąžuolas seka Papartį, nešdamas Eg
lę).

(Vyrai apsupa Beržą ir Grybą).
VYRAI: Kas įvyko? Kas atsitiko? Saky

kit!
BERŽAS: Tikslą pasiekėm be kliūčių. Kai 

laikrodis bokšte mušė 12, mes buvom 
netoli paminklo...

GRYBAS: Išžvalgėm aikštelę ir ten nieko 
įtartina nepastebėjom.

BERŽAS: Eglė laukė mūsų ženklo. Ir aš tą 
ženklą daviau...

GRYBAS: Eglė per aikštelę prisiartino 
prie paminklo ir padėjo vainiką!

VYRAI: Vainiką padėjo! Bravo Eglė! Pa
dėjo vainiką!

BERŽAS: Bet tada pasigirdo šūvis ir ki
tas. ..

GRYBAS: Iš vienos angos blykstelėjo šū
viai. Aš šokau ten ir nutildžiau vienu 
smūgiu!

BERŽAS: Eglė suklupo prie paminklo... 
Prakeiktas šūvis...

GRYBAS: Beržas ir aš šokome, prie Eglės 
ir išnešėm ją iš aikštės ir iš miesto!

(Išlubuoja liūdnas Papartis). 
PAPARTIS: Mūsų Eglė mirė...

Uždanga

TREČIAS PAVEIKSLAS

Ta pati aikštelė. Vakaras.
(Ąžuolas, Beržas ir kiti vyrai apsupę 

naują kapą. Grybas baigia pastatyti ant 
kapo beržinį kryželį).

PAPARTIS: (Išeina priekin su vainiku. 
Visus apžvelgia ir prisiartina prie ka
po). Mes nežinome jos tikro vardo. Bet 
ji mūsų sesuo Eglė. Ji žuvo, dėdama vai 
niką prie Nežinomojo Kareivio kapo. Ir 
mes, vyrai, padėsim šį vainiką ant jos 
kapo. Ji žuvo kaip didvyrė! (Pastato vai 
niką prie kryželio ir pasitraukia).

BERŽAS: Sunku man pratarti žodis, nes 
jaučiuosi kaltas. Esu kaltas, kad nepa
stebėjau atėjūno niekšo, kuris paleido 
šūvį. Bet kaltas gal ir toks likimas. Kal
ti visi tie, kurie išveja mus iš namų, ku
rie sukausto mūsų Laisvę mūsų pačių 
tėvynėje.

Bet mes esame pasiryžę. Nebaugina 
mus tremties pančiai nei atėjūnų šūviai. 
Ir ji, Eglė, nors mirdama, padėjo vaini
ką prie brangiųjų karių kapo. Ji padėjo 
nevystantį vainiką. Tas vainikas ap
laistytas jos krauju. Jos kraujas gyvo
mis rožėmis įsisunkė į kapo gelmę. Te
gul niekšai atėjūnai išardo kapą. Tegul 
išsprogdina žuvusių karių paminklą. 
Bet ten gelmėje bus gyvos jos kraujo 
šaknys. Iš jų vėl iškils žiedai ir supins 
nevystantį vainiką mūsų pirmųjų sava
norių, karių ir partizanų garbei!

Garbė žuvusiai Eglei! (Suklumpa prie 
kapo).

(Suklumpa ir daugiau vyrų).
(Suskamba, nors tyli, bet tvirtai gie

dama malda).

ĄŽUOLAS: (Maldai nutilus, visą laiką 
stovėjęs nusvirusia galva, iš lėto pake
lia ją). Pasiryžimas įvykdytas. Pareiga 
atlikta. Visi savo širdyse buvome su ja.. 
O be jos kai kam bus skaudu, kai kam. 
bus labai sunku tęsti ryžto žygį. Bet 
mes jį tęsim! Mūsų pasiryžimas nenužų- 
domas! . . ' 7.Ąf

Pakilkite, vyrai! Mes turime pajudėti. 
Mes turime palikti šitą mišką ir šį kapą. 
Mūsų pareiga dar neatlikta. Mūsų žygis 
dar nebaigtas! Ir pakilkim su daina. Už
traukit žygio dainą! Tegirdi visas miš
kas. Tegirdi Eglės dvasia. Tegirdi mū
sų sesės ir broliai. Tegirdi priešai!-Te
gul ateina mūsų paimti! Bet mes, miško 
broliai, gyvi nepasiduosim! Ir žuvę mes 
išaugsim į nemirštamą pasiryžimą, kaip 

' Eglės kraujas į nevystantį vainiką!
(Visi vyrai pakyla ir, atidavę pagar- 

bą, palieka aikštę).
(Ąžuolas, likęs vienas, nuleidžia gal

vą. Delnais pridengia veidą ir bejėgis! 
suklumpa prie kapo).

(Pasigirsta galinga daina.
(Ąžuolas iš lėto ir sunkiai kyla. Pas

kutinį kartą apžvelgia kapą ir aplinką):
(Kariškai įeina Beržas).

BERŽAS: Jau mes pasirengę, vade! ‘ 
(Ąžuolas pakelia galvą, atsigrįžta ir, 

priėjęs prie Beržo, paduoda jam ranką. 
Beržas energingai ją spaudžia).

(Ąžuolas dar atsigrįžta ir atiduoda 
pagarbą, kapui).

(Abu skubiai išeina).
fDaina iš lėto tolsta ir tilsta). . 

(Nušvinta kapas ir kryželis su vainiku).'.
Uždanga

Kas iš savęs skleidžia linksmą ir laimin
gą nuotaiką, iš to trykšta sveikatos srovė. 
Nelinksmas žmogus yra ligotas. Nusimini- 
mas apkartina visą gyvenimą, apjuodina 
jo grožį ir be laiko žmogų pasendina,

O. Swett Marden
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KAI BENT VIENAS YRA PAVERGTAS...
*** ? f

Prof. Dr. Jurgio Baltrušaičio kalba, pa
sakyta Pavergtųjų Europos Tautų sesijos 
plenume Paryžiuje.

Pradėsiu citata: „Nė vienas kraštas ne
gali jaustis laisvas, jei jis žino, kad bet 
kur pasaulyje yra bent vienas pavergtas 
kraštas“. Tai mūsų laikais keistai skam
bantis sakinys. Jo autorius yra Leon 
Blum. Tas sakinys priklauso tam auksi
niam amžiui, kuriame dar buvo tikima į 
teisingumą ir teisę santykiuose tarp žmo
nių ir tarp tautų.

Kaip tie žodžiai yra nutolę nuo šių die
nų vartojamojo žodyno! Apibrėžiant pro
blemas, susijusias su santykiais tarp lais
vųjų ir pavergtųjų tautų, terminologija 
yra pasikeitusi. Dabar kalbama apie padė
ties supratimą, interesų saugojimą, atlai
dumą, aprimimą, taikingą koegzistenciją, 
žodžių prasmė irgi yra kita, ir tie patys 
žodžiai gali turėti priešingas reikšmes. Žo
dis demokratija gali reikšti visišką tautos 
norų bei siekimų paneigimą, žodis neutra 
litetas nevisada yra nešališkumo sinoni
mas. Neužsiangažavę dažnai, priešingai, 
yra tie, kurie prisilaiko angažavimosi for
mų, o atsiangažavimas yra apleidimas. Pa 
galisu žodis, kuris labiausiai visus ir visa
da jaudino ir valdo širdis ir sielas, ypač 
dabar, žodis taika, kai kurių lūpų taria
mas, būna beveik grasinamo tono. Tautos, 
kurios sakosi ypač mylinčios taiką, yra 
dažniausiai tos, kurios nori apsaugoti ir iš 
plėsti savo užkariavimus. Viename nese
niai „Figaro“ išspausdintame straipsny 
Trancois-Poncet puikiai išanalizavo apgau 
lingą taikos šūkio mechanizmą. Leiskite 
pacituoti vieną jo posmą: „Taika — tai la
bai lengvai ištariamas žodis (kaip tai tei
singa...), bet jis slepia daug be galo sūdė 
tingų realybių. Jis nėra vienodai supranta 
mas Maskvoje ar Londone, Vašingtone ar 
Paryžiuje, žodžio taika prasmė nėra ta pa 
ti komunistiniame režime ir laisvajame 
pasaulyje, kur manoma, kad, norint susi
laukti taikos pastovumo, reikia remti ją 
tautų laisvo apsisprendimo teise“. Šia pro 
ga norėčiau nuraminti tuos, kurie galėtų 
manyti, kad jei abejingai žiūrima į tūlą 
taiką, tai galvojama apie karą. Visai ne ir 
jokiu būdu. Bijoma tiktai, kad kritišku 
ihomentu taikos šūkio kėlimas nepatarnau 
tų nuomonei migdyti ir nepadėtų primesti 
kapituliacijos ir padaryti ją priimtiną. 
Kas norima, tai kad dalykai būtų vadina
mi jų tikraisiais vardais. Tik tokiomis są 
lygomis bus įmanoma ieškoti mūsų proble 
moms konstruktyvinių sprendimų.

Kiek nelaimių būtų buvę išvengta, jei 
atitinkamu metu būtų buvę įsivaizduota, 
kaip bus imti aiškinti sutarčių terminai, 
kurie atrodė tokie neabejotini ir aiškūs. 

Kiek nelaimių gali būti išvengta, jeigu 
žmonės bijotų panašybėmis sudaromų 
spąstų! Atrodo, kad šių dienų valstybinin
kai tai suprato. Bet tegul jie būna atsar
gūs: priešo gudrybė yra velniška, ir jis su 
geba paslėpti blogiausią realybę, vaizduo
damas ją kilnia, nes, puikiai pažindamas 
masių psichologiją, jis žaidžia geros va
lios žmonių kilniausiais jausmais.

Vakarai stovi prieš pajėgą, kuri yra pa
siryžusi užgrobti Europą bet kuriomis prie 
monėmis, geriausiai klasta. Devynių atski 
rų kraštų ir dalies Vokietijos užėmimas 
yra tik pirmas žingsnis toje programoje, 
kuri yra skelbiama kiekviena proga. Maža 
žmonių tetikėjo Hitlerio „Mein Kampf“, 
kuris tačiau buvo realizuotas žingsnis po 
žingsnio ir kol jų planas sužlugo. Sovietų 
Mein Kampf iki šiol vykdomas be sušluba- 
vimo. Neužmirškime, kad SSRS herbe sie
nos pažymėtos plaktuku ir piautuvu jau 
dabar apima visą pasaulio rutulį. Tuo bū
du Leon Blum sakinys, kurį aš kartoju, 
„nė vienas kraštas negali jaustis laisvas, 
jei jis žino, kad bet kur pasaulyje yra 
bent vienas pavergtas kraštas“, dabartiniu 
metu įgauna naujos prasmės ir tampa itin 
aktualus. Tai nebėra tiktai sentimentalus 
solidarumas ir platoniškas apgailestavi
mas, bet jau realistinis imperatyvas. Lais
vų kraštų laisvei gresia pavojus per pa
vergtuosius kraštus. Jų likimai yra neat
skiriami.

Šiandien mes esame Berlyno fazėje. 
Nuo jos priklauso pasaulio ateitis. Nese
niai, keliaudamas po pietus, generolas de 
Gaullėis paminėjo santykius tarp Vakarų 
ir Rytų savo vaizdingu ir ryškiu kalbos 
stilium. Aš kartoju tą sakinį iš atminties: 
, Jie mūsų prašo skrybėlės. Paskui jie pa
siima švarką, vėliau marškinius“. Skrybė
lė — tai yra Berlynas. „New York Time“ 
spalio 9 d. šia proga rašo, kad jeigu būtų 
leista rusams užimti vakarų Berlyną, tai 
jiems būtų atidarytas kelias, kad galėtų 
užimti visa, ką tik nori“. O jie nori daug. 
Pirmiausiai būtų švarko eilė, t.y. Vakarų 
Vokietijos, su ja išeitų kiek sunkiau, bet 
pasisektų. Šarvuočių ir raketų svaidymo 
rampos priartės prie Reino. Tuo metu pra 
dėtų veikti mechanizmas, išmėgintas Pa
baltijo kraštuose. Demokratinės vyriausy
bės bus įkurdintos dar neužimtuose kraš
tuose, ir jos paprašys Sov. S-gą apsaugos 
Vakarams prieš Vakarus. Marškiniai nu
kris patys.

štai, gerbiamieji, kokios perspektyvos 
yra prieš mus ir apie kurias aš nebenoriu 
daugiau kalbėti. Tegul man bus leista da
bar trumpai prisiminti faktus, kurių liūdi 
ninku aš pats buvau. Nuo 1920 iki 1939 m. 
Maskvoje Lietuvai atstovavo mano tėvas. 
Politika, kurios reikėjo laikytis, buvo vei- 
Gaulle'is paminėjo santykius tarp Vakarų 

tu. Ji skrupulingai vykdė visas sutartis 
ir visas konvencijų klauzules. Ji buvo loja 
Ii. Ir ji iš tikrųjų neturėjo jokių agresijos 
planų. 19 metų mano tėvas buvo tos laiky 
senos vykdytojas. Aš esu vienintelis, kuris 
gali žinoti, kiek tam tikslui reikėjo geros 
valios ir kantrybės. Tai buvo taikingos ko
egzistencijos pirmasis bandymas. Stalinas 
tada sakydavo: „Mums reikalinga, kad Lie 
tuva būtų visai nepriklausoma ir gerai or 
ganizuota. Jei jūsų komunistai jums truk 
do (jų buvo tūkstantis du šimtai šešiasde
šimt), pasakykit man, aš juos parsikviesiu 
čia ir pasodinsiu į kalėjimą“.

Bet viskas buvo veltui. Koegzistencija 
tęsėsi tiek, kiek tai buvo reikalinga jų stra 
teginiams sumetimams. Kai atėjo laikas, 
viskas sugriuvo, ir mašinos ratai ėmė suk
tis. P. Dulong, Prancūzijos ministeris Lie
tuvoje, kuris vietoje sekė įvykius, pateikė 
savo įspūdžius, pabrėždamas, kad „Pabalti 
jo kraštai buvo ta vieta, kur Sovietai pir
mą kartą išbandė savo techniką, kaip už
griebti valdžią už rusų sienų“.

Mechanizmas nesušlubavo:
Pirmasis etapas:
Savitarpio pagalbos paktas, pasirašytas 

1939 m. spalio 10 d., leido sovietams įsteig 
ti bazes Lietuvoje su 20.000 vyrų. Sutar
ties 4 straipsnis pabrėžia, kad tos sutarties 
realizavimas neliečia jokių suverenumo 
teisių abiejų pasirašiusiųjų valstybių, 
ypač nei jų vidaus režimo, nei ekonominio 
gyvenimo, nei socialinės ar karinės tvar
kos. apskritai tariant, visiškas nesikišimas 
į vidaus reikalus.

Antrasis etapas:
Karinė okupacija 1940 m. birželio 15 d., 

tą pat dieną, kai Paryžius buvo užimtas 
Hitlerio divizijų. Pretekstas — be jokio pa 
grindo, neva lietuvių ruošimasis pulti ru
sų bazes ir sąjunga su kitomis Pabaltijo 
valstybėmis.

Trečiasis etapas:
Laikinosios vyriausybės įkurdinimas bir 

želio 17 d. įvykiai vyksta greitai, ir laiko 
negaišinama. Liepos 14 d., vos po mėnesio, 
išrenkamas Liaudies Seimas — jam tebu
vo tik vienas sąrašas. Jis liepos 21d. nu
balsuoja Lietuvos valstybės įjungimą į So
vietų Sąjungą. Tos rezoliucijos terminolo
gija yra itin reikšminga: „Dabar, liaudis, 
padedant (ir kiek!) galingąja i Raudonajai 
armijai, įsteigė savo krašte sovietų vyriau 
sybę. Jei ji ga'ėjo sukurti sau tą vieninte
lį teisingą režimą, sovietinį, tai tik Sov. 
Sąjungos dėka“. Negalima geriau apibrėž
ti dalykų esmės, išaiškinti tų įvykių pa
grindo.

Gerbiamieji, jei aš leidau sau prisimin
ti tą jau seną praeitį, tai tik todėl, kad 
anas pirmasis bandymas, kurio mes buvo
me liudininkai, davė aiškiai numatytus re 
zultatus. Aparatas yra vėl paruoštas veik

ti, daug kartų išbandytas, patobulintas ir 
sureguliuotas bet kuriems nuotoliams.

Šiandien Berlynas yra apstatytas ne 
vien šarvuočiais ir kariuomene, bet ir poli 
tinių raketų bazėmis, kurių veikimo, jei 
jos bus paleistos, nebebus galima sustab
dyti.

Spalio 12 d., savo spaudos konferencijos 
metu, prez. Kennedys aliarmavo pasaulį: 
„Mes gyvename pavojingiausią žmonijos 
istorijos momentą“, turėdamas galvoje ka 
rinio konflikto riziką. Tai yra giliai teisin 
ga, bet pavojus yra dvigubas. Laisvajam 
pasauliui gresia dviejų rūšių ginklai: ne
paprastas arsenalas siaubingų bombų ir 
raketų, galinčių pasiekti bet kokį žemės 
tašką; milžiniškas arsenalas perversminių 
ginklų, paslėptų visur, naikinančių san
tvarką, kurią žmonės, atrodo, yra pasiruo
šę ginti iš visų savo jėgų. Niekas nežino, 
kaip Sov. Sąjunga yra numačiusi tuos sa
vo ginklus panaudoti.

Ar jai atrodo, kad momentas yra tinka
mas greitai ir ryžtingai akcijai, kol dar Va 
karai nerealizavo pavojaus? Ar jie ap
skaičiuoja ir tikisi, kad konfliktas būtų ri
botas ir kad po pirmojo susidūrimo bus 
atidarytas platus kelias politiniams gink
lams? Ar ji mano, kad užtektų karinio pa 
rado ir paleisti Vostokus, norint gauti vis
ką, ko jie pageidauja? Tikras dalykas, kad 
ji stengsis pasiekti savo tikslą ko pigiau
sia kaina ir ko mažiausia rizika. Lydimas 
50 megatonų bombos, paskutinis Chruščio 
vo taktinis atsitraukimas patvirtina, kad 
taip ir yra. Kokie bebūtų numatyti būdai 
ir priemonės, sovietų tikslas yra priversti 
Vakarus pasirinkti tarp dviejų blogybių, 
tarp dviejų baisių katastrofų. Turime aky 
liausiai budėti. Pasaulis plaukia tarp Cha 
ribdės ir Scilės: norintieji sugebėti gerai 
vairuoti laivą, valstybės vyrai turi būti 
Odisėjai.

Gerbiamieji, jei mes esame susirinkę 
čia specialiajai sesijai, tai kaip tik dėl to 
rimto reikalo. Paryžius. Žmogaus Teisių 
Deklaracijos Paryžius, Tautų apsisprendi
mo Paryžius, Prancūzija, vienas iš Euro
pos lopšių ir tvirtovių, buvo mūsų susirin
kimui tinkama vieta. Dabar sprendžiamas 
pasaulio likimas. Tai yra, tie, kurie ken
čia visas kalėjimo baisybes, turi pareigą iš 
kilmingai perspėti Vakarus ir garsiai 
skelbti savo teisę gyventi. Mes turėsime 
balsuoti įvairias reozliucijas šitam tikslui 
ir atsišaukimą į žmonių sąžinę. Europa 
savo įvairumu ir sudėtingumu yra viena 
ir nedaloma. Ilgainiui ji negalės išgyventi 
amputuota, šiomis kritiškomis dienomis ji 
neturi to užmiršti. Kai dėl Lietuvos, aš ga 
liu jus užtikrinti, kad ji su savo gotiškais 
paminklais, savo baltomis barokinėmis 
bažnyčiomis, savo pakelių liaudies kry- 
žiais-smutkeliais, tokiais panašiais į breto 
nų kalvarijas, lieka tvirtai ištikima Euro
pai.

LIETUVOS DAINIAUS JUBILIEJUS

(E) Ryšium su artėjančiomis didžiojo 
lietuvių tautos dainiaus Maironio 100- 
siomis gimimo metinėms (1862 m. spalio 
21 d.) Pasaulio Lietuvių Bendruomenė iš
leido atsišaukimą, kviečiantį iškilmingai 
paminėti poeto jubiliejų.

Maironis Lietuvos kultūros istorijoje ži
nomas kaip atgimimo pranašas, liepsnin
gas lietuviškosios sąmonės ir meilės gimta 
jam kraštui šauklys. Jo nepaprastai nuo
širdi, skambi ir giliai patriotinė kūryba 
mūsų tautos atgimimo laikotarpiu buvo ke 
lio žvaigžde.

Atsišaukime raginama 1962 -sius metus 
paskelbti Maironio metais, ruošti turinin
gus minėjimus, jo kūrinių inscenizacijas, 
poeto raštų papildomą leidimą ir platini
mą.

Daktarai ir mokslo kandidatai
(E) Per ateinančius 20 metų Lietuvoje 

užsimoti milžiniški darbai ir mokslo srity 
je. Esą, numatoma paruošti apie 400 
mokslo daktarų ir apie 3.000 mokslo kan
didatų (tuo tarpu per nepilnus 20 bolševi 
kinio režimo metų išleista vos keletas 
mokslo daktarų...—E.). Pagal Lietuvos 
mokslų akademijos žinias, jos aspirantū
roje gilina žinias apie 130 aspirantų, ir 
jiems vadovauja visa eilė sovietų moksli
ninkų. Esą. daug aspirantų mokosi Mask
voje, Leningrade. Kijeve.

(E) Sovietinių nusikaltimų paroda įvy
ko Urugvajaus sostinėje Montevideo spa
lio antroje pusėje. Parodoje buvo atvaiz
duota sovietiniai nusikaltimai, be kitų 
kraštų, ir Lietuvoje. Paroda prieš tai jau 
buvo kituose miestuose ir visur buvo gau
siai lankoma. Parodą atidarant lietuvių 
vardu kalbėjo Lietuvos pasiuntinybės 
spaudos atache K. Čibiras. Paroda rado ne 
mažą atgarsį ir spaudoje.

PAŽADINTI SFINKSAI
Alfonsas Gricius. Pažadinti sfinksai. 

Poezija. 48 psl. Kaina $1.50. Tiražas: 400 
egz. Išleido „Lietuvių Dienos“ (išleidimą 
finansavo kun. J. Kučingis), 4364 Sunset 
Blvd., Hollywood 29, Calif.

Tai yra trečias A. Griciaus poezijos rin
kinys (I — žemė ir žmonės, II — Tropikų 
elegijos). Rinkinyje yra du skyriai: Už
keikti chorai ir Peisažų įlankos. Autorius 
suteikė savo knygai stiprią formą ir sukū
rė egzotinę nuotaiką. Fantastiški miškai, 
gigantiškos upės, rudens nokturnai, po 
miestą klaidžiojančios giteros, slaptingos 
jachtos — visa tai iškyla prieš skaitytoją 
kaip dingusių pasaulių liepsnos, virpėda
mos iliuzijų sapnais.

LIETUVIS VISADA EINA, JEI BŪNA KAS NORS NEPAPRASTA,/ ĮDOMU, LINKSMA AR GRAUDU. O I LITERATŪROS VAKARĄ SUEINA AUKŠTAIČIAI, ŽEMAIČIAI IR VISOKIE

KITOKIE LIETUVIAI, DĖL TO TURI BŪTI NE TIK NEPAPRASTA IR ĮDOMU, BET IR LINKSMA IR SMAGU,

TAI GRUODŽIO 2 D„ ŠEŠTADIENI, ATEIKIME IR I

Literatūros V A K A R Av

KURIAME SAVO KŪRYBĄ SKAITYS

FABIJONAS NEVERAVIČIUS ROMUALDAS SPALIS

DANGUOLĖ SADONAITĖ -SEALEY IR KITI

PRADŽIA 7 V AL.

PO PROGRAMOS — ŠOKIAI. BUFETAS ATDARAS VISĄ LAIKĄ. VIRTUVĖJ BUS GALIMA PASISOTINTI GARUOJANČIAIS KOPŪSTAIS
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Lenkijos lietuviai LIETUVOS KLAUSIMAS OLANDIJOJE
SIBIRO MERGAIČIŲ MALDAGNYGĖ OLANDIŠKAI

(Elta) Lenkijos lietuvių vienkartinis lei 
dinys „Aušra“ savo 2 n-ryje paskelbė in
formacijų pluoštą apie Lenkijoje gyvenan 
čių lietuvių kultūros ir kt. reikalus, čia pa 
teikiame keletą duomenų iš kultūrinės 
veiklos.
Lietuviškos mokyklos Lenkijoje.

Šiaurinėje Seinų apskrities dalyje gyve 
na didžiausias lietuvių skaičius. Dabar 
Seinų apskrities valdinėse mokyklose mo
kosi apie 800 lietuvių tautybės vaikų, o lie 
tuvių kalbos mokosi 700 (120 mokinių 
daugiau kaip praėjusiais mokslo metais). 
Jaučiama, kad tėvai labiau ima vertinti 
ir suprasti gimtosios kalbos reikšmę.

Punsko mieste veikia lietuvių vidurinė 
mokykla, ir šiais metais ji išleidžia trečią
ją abiturientų laidą. Lietuvių kalba įvesta 
ir Seinų vidurinės mokyklos aukštesnėse 
klasėse. Lietuvių gimnazija Punske su lie
tuvių dėstomąja kalba buvo įsteigta 1956 
m. Neseniai pastačius naujas patalpas, 
moksleiviai turi galimybės pasiekti geres
nių mokslo rezultatų. Baigę Punsko gim
naziją, abiturientai studijuoja aukštuosius 
mokslus, kai kurie jų įstojo į Varšuvos po 
litechnikumą, aviacijos f-tą. Pačių mo
kinių teigimu, esanti netiesa, kad lietuvių 
kalba uždaranti absolventams duris į 
aukštąsias mokyklas, šiuo metu šioje gim
nazijoje (vadinamajame licėjuje) skau
džiai jaučiamas priešmokyklinio bendra
bučio trūkumas. Moksleiviai turi suorga
nizavę ir skautų draugovę ir sėkmingai 
rungiasi su lenkų skautais.
Jaučiamas vadovėlių trukumas.

Šiais mokslo metais lietuvių kalbą nu
matoma įvesti dar keliose mokyklose. Len 
kų Darbo Partija su vyriausybe įvairioms 
tautinėms mažumoms, taigi ir lietuviams, 
yra parengusi vadovėlius, pvz., Lenkijoje 
buvo išleistas lietuviškas elementorius I 
klasei ir skaitiniai II, III ir IV klasėms. 
Pradedant V klase ir baigiant XI-ja, vado
vėliai gaunami iš Lietuvos. Vis dėlto nusi
skundžiama lietuviškų vadovėlių trūku
mu, ir tai sudaro sunkumų, nes medžiagą 
pamokoms tenka verstis iš lenkų kalbos. 
Trūksta ir grožinės literatūros knygų, 
ypač žemesniųjų klasių mokiniams. Trūks 
ta knygų ir kaimo mokyklose, ypač tose, 
kur lietuvių ka’ba yra dėstomasis daly
kas. Nusiskundžiama ir mokytojų trūku
mu. ir patys moksleiviai skatinami, baigę 
mokyklą ir išėję aukštuosius mokslus, 
g-Įžti atgal ir dirbti tautiečių tarpe. Abi
turientų dalis jau panašiai yra pasielgusi. 
Pastaruoju metu dar buvo nusiskundžia
ma per mažu mokinių skaičiumi VIII-IX 
klasėse.
Lietuviai — stiprus e'ementas Suvalkijoje

Šiais metais įvykusiuose rinkimuose į 
tautines tarybas pateko eilė veiklių lie
tuvių. Tsrėjų J vaivadijos Tautinę Tarybą

SOVIETINIAI ATLYGINIMAI IR

KAINOS

(E) Sekant Sovietų Sąjungos vidaus gy
venimą, galima susidaryti vaizdą apie 
maisto ir plataus vartojimo prekių kainas, 
gyventojų uždarbį nauja rublio verte. 1 
naujas rublis lygus 10 senųjų; oficialus 
naujo rublio kursas yra lygus 1.11 dolerio. 
Gyventojų uždarbis Sov. Sąjungoje šiuo 
metu skirstomas maždaug taip:

Aukštosios mokyklos profesoriaus mene 
slnis atlyginimas siekia nuo 600 iki 1.000 
naujų rublių: instituto dėstytojas uždirba 
nuo 80 iki 150 rb.; mokytojas 60-90 rb.; 
fabriko direktorius 300-1.000 rb.; inžinie
rius 100-300 rb.; technikas 80-200 rb.; vy
riausias gydytojas 95-180 rb.; gydytojas 85 
-100 rb.; žemesnio ir vidutinio rango tar
nautojas 50-100 rb.; darbininkas specialis
tas 80-200 rb.: apmokytas darbininkas 60- 
90 rb.; neapmokytas darbininkas 30 rb.; 
kolchozininkas (pajamos tik iš kolchozo, 
nepriskaitant pajamų iš mažo privataus 
ūkio) 15 rb.

Ką Sovietų Sąjungos pilietis gali įsigyti 
už savo uždarbi, galima matyti iš kai ku
rių prekių kainos:

1 kg baltos duonos kainuoja 0.30 rb., 1 
kg bulvių 0.12 rb., 1 kg cukraus 1 rb., 1 
kg mėsos 1.20 rb.. 1 kg mėsos produktų 
1.50 rb., 1 kg sviesto 2.80 rb., 1 litras auga 
linio aliejaus 1.68 rb., 1 litras pieno 0.25 
rb., 10 kiaušinių 0.80 rb., vyriškas kostiu
mas 110 rb, vyriški marškiniai 6 rb,, vy
riški batai 25 rb., moteriška suknelė 30 
rb., moteriški batukai 23 rb.

Esant labai dideliam sovietinių prekių 
kokybės, o tuo pačiu ir jų kainos skirtu
mui, nurodytos vertės gali būti laikomos 
tik vidutinėmis. Labai didelis prekių skai
čius, kurių nėra sovietinėse parduotuvėse, 
įsigyjamas juodojoje rinkoje labai aukšto
mis kainomis. Maisto produktų galima 
pirkti ir vadinamuose „kolchoziniuose 
turguose“, bet irgi žymiai aukštesnėmis 
kainomis. Plataus vartojimo prekių koky
bė dar labai atsilieka nuo Vakarų šalyse 
gaminamu prekių. Net ir pakėlus rublio 
vert® dešimteriopai kainos Sovietu Sajun 
eole Ūko žymiai aukštesnės, nei Vakarų 
vo’stvbėse.

Šis pakeitimas, kaip matyti iš pateiktų 
pavyzdžiu, nedavė jokios naudos darbo 
žm-'fful. Jo pasėkoje tik sumažėjo sumos 
n-rd’’otuvit> languose ir ne taip rėžia 
rki savo nulių skaičiumi,

iš lietuvių tarpo išrinktas Algirdas Skrip
ka, įgijęs Suvalkijos gyventojų tarpe ne 
tik lietuvių, bet ir lenkų pasitikėjimą. A. 
Skripka yra ir LKVD (Lietuvių Visuome
nės Kultūros D-jos) pirmininku. Tarėjais 
į apskrities Tautinę Tarybą išrinkti lietu
viai: Kmieliauskas Jonas (Seinai), Petruš 
kevičius Eug. (Seinai), Valiukonis Juozas 
(Jonarastis), Jonušonis Jonas (Klevai), 
Petronis Juozas (Lumbiai), Dabulis Juo
zas (Dusnyčia), Vektorienė Julija (Kam
puočiai), Anuškevičienė Eugenija (Puns
kas), Dabušinskas Juozas (Punskas), Kis- 
lo Aldona (Punskes), Klukinskas Juozas 
(Žvykeliai), Nevulytė Danutė (Vaitakie
mis), Kryjeris Stasys (Vidugirių Būda) ir 
Nevulis Jurgis (Didžiuliai). Tarėjais į 
Punsko, Vidugirių, Klevų, Juodeliškių, 
Smalėnų ir Aradninkų apylinkių Tautines 
Tarybas buvo išrinkti 52 lietuviai iš bend
rojo 75 tarėjų skaičiaus.
Lietuviai Varšuvoje.

Lietuvių Visuomeninės Kultūros Drau
gijos Varšuvos skyrius savo aktyvia veik
la sugebėjo suburti į vieną organizaciją 
Varšuvos mieste ir apylinkėse gyvenan
čius lietuvius ir jiems prijaučiančius as
menis. Draugijos patalpose rengiami susi
rinkimai, iškilmingi minėjimai. Pradėta 
veikla meninės saviveiklos srityje, sureng
ti bendri ukrainiečių, baltarusių ir lietu
vių koncertai. Lietuvaitės tautiniais rū
bais pasipuošiusios pasirodo su deklamaci 
jomis (Maironis...), šokiais. Suorganizuo
tas ir chores su liaudies dainų repertuaru, 
vedami ir piešimo kursai, šiais metais ko 
vo mėn. Varšuvos lietuviai suorganizavo 
ir lietuvių tautinių audinių parodą.
Kokia gabi mūsų liaudis

LVKD-jos pastangomis Varšuvoje su
rengta paroda buvo įvykis Lenkijos lietu
vių gyvenime. Parodoje buvo eksponuotos 
knygos, išverstos iš lietuvių į lenkų k., lie 
tuvių liaudies menas — audiniai. Parodo
je pasirodė dailininkai St. Gaida ir Ka
zys Švainovskls. Šis pastarasis parodė ak- 
verelinę tapybą ir grafiką, o Gaida peiza
žus aliejine tapyba. Liaudies meno ekspo
natai parodoje buvo paimti iš Suvalkijos 
lietuvių. Audinių spalvų deriniai pasižy
mėjo subtilumu, raštas — įvairumu ir

kruopščiu išpildymu. Trečiame parodos 
skyriuje parodyti grožinės literatūros ver
timai j lenkų kalbą — P. Cvirkos, J. Bal
tušio, V. Mykolaičio- Putino, J. Biliūno ir 
kt. knygos.

Vėliau paroda iš Varšuvos buvo perkel
ta į Seinus, ir ją galėjo aplankyti ne tik 
Seinų ir Suvalkų sričių gyventojai, bet ir 
žmonės iš įvairių Lenkijos vietovių. Paro
doje lankytojų skaičius kasdien siekė net 
ligi šimto, ir visi išeidavo patenkinti, susi
žavėję lietuvių dzūkų darbais. Paroda bu
vo proga ir toliau gyvenantiems pažinti 
lietuvių liaudies talentą ir kūrybinės dva
sios tobulėjimo raidą. Parodai pasibaigus 
buvo paskirtos premijos eksponatų savi
ninkams, pirmoji premija paskirta Anta
nui Macekoniui iš Seinų ir Kaz. Švainovs- 
kiui iš Varšuvos. Lenkijos lietuviai sten
giasi surengti ir daugiau panašių parodų.
Kultūros namai Punske.

Lietuvių centras — Punskas. Čia ilgesnį 
laiką buvo LVKD-jos būstinė, o dabar 
nuo 1956 m. veikia Lietuvių Kultūros Na
mai. Nuo tada įsikūrė meno mylėtojų ra
teliai, prasidėjo gyvesnis kultūros-švieti
mo darbas. Įvairių vietovių rateliai pasta
tė vaidinimus, pvz., vieni labiausiai pavy
kusių buvo: Kreivėnų ratelio A. Vienuo
lio „Prieblandoje“, Valinčių ratelio „Gai
la ūsų“. Vaidinimus rengiant be jokio at
lyginimo talkininkavo lietuviai mokytojai. 
1960 m. Kultūros Namai Punske suorgani
zavo teatro ansamblį, į kurį įsijungė ge
riausi vaidintojai iš aplinkinių kaimų ra
telių. Pirmasis pastatytas veikalas — J. 
Grušo „Herkus Mantas“ turėjo didelį pa
sisekimą. Liaudies šokių grupės susiorga
nizavo Kreivėnuose, Vidugiriuose, Navi
ninkuose ir pačiame Punske. Su liaudies 
šokiais buvo ir gastrolės į tolimiausias 
lietuvių ir lenkų apgyventas vietoves. 
Šiais metais Kultūros Namuose dar susi
organizavo ir moterų choras ir trio. Per 
trumpą laiką choras sudarė per 20 dainų 
repertuarą trims ir keturiems balsams ir 
pasirodė žymesnėmis progomis. L. Kultū
ros Namai Punske virto pačiu svarbiausiu 
lietuvių kultūriniu židiniu, ir jo veikla 
spinduliuoja ir į platesnes Punsko apy
linkes.

RAŠO KUN. BRONIUS L1UBINAS
Pasikalbėjimas su Sielovados Direkto

rium Tėv. A. Bernatonių.

Apsilankęs pas tėv. A. Bernatonį Die- 
burge, gavau keistos išvaizdos knygelę. 
Jos viršelis rusiškosios „Pravdos“ pirmo
jo lapo kopija, o jo viduryje raudonom 
raidėm įrašas: „Maria red ons“. Pasirodo, 
tai „Marija Gelbėk Mus“ maldaknygė olan 
dų kalba. Susidomėjęs pasiteiravau tėv. 
A. Bernatonį apie jos kilmę.

— Gerbiamasis Tėve Direktoriau, gal 
malonėsite paaiškinti, kaip atsirado „Ma
rija Gelbėk Mus“ olandiškasis vertimas?

— Po to, kai šioji maldaknygė, — aiški
no tėv. Bernatonis, — pasirodė mano ir 
tėv. Povilo OFMCap paruoštame vokiška
me vertime, Ostpriesterhilfe (Rytų Kuni
gų Globos draugija) Olandijos skyrius 
kreipėsi į mane, prašydami išrūpinti leidi
mą ją išversti į olandų kalbą. Taip pat jie 
norėjo gauti į savo rankas ir patį knyge
lės lietuviškąjį originalą. Visa tai, kun. L. 
Jankaus dėka, pavyko greit gauti, ir jau 
š. m. rugpiūčio mėnesį maldaknygės origi
nalas buvo rodomas Persekiojamos Bažny 
čios kongreso metu Koenigsteine. Koenig- 
steine visas maldaknygės tekstas lietuviš
kai ir olandiškai buvo įkalbėtas į juostą, 
ir dabar Hilversum radio perduoda abiem 
kalbom maldeles iš „Maria Gelbėk Mus“, 
pradedant katalikiškąsias transliacijas. 
Maldaknygės originalas su atitinkamu 
komentaru buvo rodomas spalio 15 d. per 
Olandijos televiziją.

— Kas ir iš kurios kalbos tą maldakny
gę olandiškai išvertė?

— Vertėjas yra žinomasis olandų poe
tas Gabriel Smit. Vertė iš vokiečių ir ang
lų kalbų. Įvadą parašė Utrechto arkivys
kupas kardinolas ALFRINK. Jame, rem
damasis olandų priežodžiu, kad vargas iš
moko keiktis ir melstis, kardinolas malda
knygę pristato, kaip iš didelio vargo gi
musių maldų rinkinį. Tokio vargo, kuris 
laisvojo pasaulio žmonėms iš viso sunkiai 
suprantamas. Tai esanti persekiojamosios 
Bažnyčios dovana laisvėje gyvenančiai 
Bažnyčiai.

— Kokiu tiražu yra išleistas olandiška
sis maldaknygės vertimas?

Karaliaus švente. Susitarta su 10 pa
mokslininkų, kurie lankys parapijas su pa 
mokslais apie persekiojamą Bažnyčią ap
skritai ir ypač Lietuvoje, aiškins malda
knygės atsiradimo aplinkybes ir jos reikš
mę. Vieno pamokslo tekstas bus išsiunti
nėtas visoms Olandijos katalikų bažny
čioms. Jau vien tik savo bendradarbių 
„Ostpriesterhilfe" Olandijos skyrius turi 
apie 40.000. Jie visi gaus po maldaknygę, 
ir tikimasi, kad kiekvienas jų paprašys 
daugiau negu po vieną savo draugams. 
Faktinė vienos knygutės leidimo kaina 
yra 15 olandiškų centų. Ji bus platinama 
po 1 guldeną. Aukos, surinktos už malda
knygę, bus panaudotos šelpti persekioja
mai Bažnyčiai.

— Įdomu išgirsti, kaip leidėjai apibūdi
na savo darbo tikslą?

— Jie siekia sujudinti visą olandiškai 
kalbantįjį pasaulį maldai ir aukai už ko
munizmo pavergtąsias tautas, o ypač už 
Lietuvą.

— Gerbiamasis Tėve Direktoriau, teko 
girdėti, kad maldaknygės vertimo reika
lais porą kartų važinėjote į Olandiją. Gal 
būtų galima ką nors smulkiau patirti apie 
tų kelionių tikslą?

— Pirmą kartą vykau Olandijon rugsė
jo mėnesį. Tada nuvežiau maldaknygės 
leidėjams medžiagos apie laisvąją Lietu
vą ir pavergtąją. Turėjau kiek tinkamų 
foto nuotraukų, bet ypač naudingas buvo 
Augustino Lietuvos vaizdų albumas. Toji 
medžiaga naudojama olandų spaudoje. 
Spalio 11 d. „Ostepriestrhilfe“ suruošė 
spaudos konferenciją, kurion, mano tarpi
ninkavimu, buvo pakviestas ir Dr. P. Kar
velis. Jis padarė pranešimą apie Lietuvos 
padėtį, o aš apie Katalikų Bažnyčią Lietu
voje, dabar ir Nepriklausomybės laikais. 
Spaudos konferencijoje dalyvavo apie 25 
laikraščių, radio ir spaudos agentūrų at
stovai. Abudu pranešimai buvo įteikti žur 
nalistams ir raštu. Užtikrinta, kad visi 
laikraščiai ta medžiaga plačiai pasinau
dosią.

— Kokias, Tėve Direktoriau,; galėtumė
te padaryti baigiamąsias pastabas?

— Atsižvelgiant į Sibiro mergaičių mal
daknygės didžiulę reikšmę, kurią taip gra

PO KANADIŠKUOJU DANGUM!
— Atspausdinta 400.000 egzempliorių. 

Leidėjai tikisi per vienerius metus juos iš
platinti. Bus platinama visose Olandijos 
katalikų parapijose, pradedant Kristaus

žiai įvertina kitataučiai, yra būtina, kad 
ir patys laisvojo pasaulio lietuviai dau
giau su ja susipažintų ir giliau persiimtų 
jos dvasia. (ELI)

SUDIEV, KANADIŠKASIS RUDENĖLI!

Kanada — tai ne Lietuva. Čia ne tokie 
pavasa-iai. ne tokie ir rudenys, kaip buvo 
tenai. Jie skirtingi ir labai skirtingi, nors, 
žinoma, ir pačioj Kanadoj toli gražu ne vi 
sur vienoks klimatas. Mat, Kanada žemės 
plotu — milžinas. Tai, prisijungus New- 
faundlando provincijai, truputį didesnis 
p’oto milžinas, negu... visa Europa. Taigi 
ir klimatinės sąlygos labai įvairuojančios.

Vienok čia noriu paka’bėti apie Toronto 
miesto ir apylinkių klimatą, kuriame 
mums tenka gyventi.

Čia pavasariai negražūs, vėlyvi. Galima 
sakyti, jų tarytum visiškai nėra. Kasmet 
šalta ir negražu beveik iki birželio pra-

Su Visųšvente, Vėlinėmis ir su apsiniau
kusiu, tarytum verkšlenančių dangumi, 
reikia manyti, ir mūsiškiai lietuviai savo 
vasarnamių duris bus užtrenkę ir užraki
nę visai žiemai.

Gi ligi šiol tenai buvo ypač gražu. Važia 
vo torontiškiai tenai dirbti, tvarkytis savo 
vasaros rezidencijose ir .tt. Abiejų para
pijų — Prisikėlimo jaunimo stovyklavie
tės Wasagoj ir šv. Jono — Gerojo Gany
tojo stovyklos Springhurste administraci
jos, savų tautiečių padedamos, sutvarkė 
stovyklų aikštes, užsėjo jas žole, sodino 
medeliais ir įrenginėjo kitokius stovyklų 
patobulinimus, kad kitais metais jauni
mas vėl gražiai ir sėkmingai stovyklautų, 
turtintų savo lietuviškąjį žinių bagažą ir 
tvirtėtų kūnu ir dvasia.

RAŠO PRANYS ALŠĖNAS

džios.' Netaip, kaip Lietuvoj būdavo: vos 
kovo mėn. prasidėjus ir vyturėliui padan
gėje suplasnojus, nors dar ir šaltoka, nors 
naktimis ledelis ant ba’učių užsitraukia, 
oras jau kvepia pavasariu...

Tačiau rudenys šičia. Toronte ir plates
nėse apylinkėse, labai gražūs ir ilgi. Ru
dens gražų orą Lietuvoj vadindavom „bo
bų vasara“, o čia jis vadinamas „indėnų 
vasara“, nors tų -indėnu (nežiūrint tai kad 
jų čia tėvynė) toli gražu miestuose nema
tysi. Gal tik vienas kitas pasitaiko studen
tas universitete, vienas senatorius Otavo
je (sostinė), ir tai, galima sakyti, viskas. 
Kiti gi indėnai apgyvendinti specialiuose 
rezervatuose (didžiuliuose kolektyviniuo
se kaimuose). Juos galima kartais aplan
kyti, su sąlygą, kad jokiu būdu neveši 
jiems dovanų nei parduoti degtinės. Mat, 
ju karštas kraujas neatlaiko alkoholio, to
dėl ir draudžiamas svaigiųjų gėrimų nau
dojimas.

Taigi ta „indėnų vasara“, arba gražusis 
ruduo, čia ir tęsiasi maždaug iki Visų 
Šventųjų — iki lapkričio 1 d. Tuo metu 
naudojamės ir šiemet naudojomės itin 
gražiu oru ir be galo gražiais rudenėlio, 
geriausio gamtos menininko, teikiamai
siais vaizdais.
Vasarnamių savininkai „vasarojo“ Ir 
rudenį

Torontiečiai lietuviai, gana didelis jų 
skaičius (net apie 150), turi savo vasarna 
mius Wsaga - Springhurst vasarvietėj, 
ant gražaus Georgian Bay kranto. Atstu
mas — apie 85 mylios nuo Toronto. Te- 
nai, galima sakyti, tikras lietuviškas vasa
rinis miestelis.

Vasaros metu lietuvių tenai pilna. Ne 
tik iš Toronto, Hamiltono ir tų apylinkių, 
bet ir iš JAV.

Šiemet gi, esant labai gražiam rudens 
orui, daugelis vasarnamių (cottages) sa
vininku vykdavo praleisti savaitgalių te
nai ir rudens metų,

Truputį liūdna skirtis

Taigi, kai jau paskutiniosios mašinos iš 
Wasagos - Springhursto vasarvietės paju
dėjo Toronto link, tarytum gaila žmonėms 
pasidarė vasaros stovyklinių malonumų, o 
taip pat ir rudens grožio.

Atsiranda jau vasarnamių savininkų, 
kurie stengiasi savus „katydžius“ įrengti 
žiemiškai, kad ir žiemos metu galėtų juose 
lankytis ir pasidžiaugti vasarnamių pasto
gėse kabančiomis ledo ietimis, gamtiškai 
mirusiu mišku ir žibančia balta paklode 
apklota plačia apylinke.;. -

Gi rudeniop, gražiam orui esant, vasar
vietės aplinkumos dekoracija stebuklingai 
graži. Miške ir gretimuose kalneliuose me 
džiai pasipuošę tokiais gražiai dažytais la
pais, tokiomis gražiomis spalvų varsomis, 
kad joks žmogiškasis menininkas taip ne
galėtų jų išdekoruoti.

Puikiomis rudens dienomis tenai matysi 
besiirstančus Georgian Bay įlankoj rude- 
niautojus ir laiveliais, ir vaikščiojančius 
pavandeniu, ir netgi besimaudančius.

Ir, štai, žiūrėkim, po kažkurios rudens 
nakties, stipriau šalnai pakandus, ryto
jaus ryte pamatome visus lapus nukritu
sius, visą spalvų grožį begulintį žemėj. 
Šaltas rudens (jau žiemiškas) vėjas gainio 
ja lapus iš vietos Į vietą, ir žmogus net pa 
galvoji: „Kokia tai tragedija, kaip plėši
kams atsilankius“...

Kitą rytą jau net nebesinori būti gam
toj. Norisi grįžti į miestą...

Tada ir torontiečiai lietuviai taip pada
rė. Grįžo Torontan. Dabar prasidėjo dar
bas ir kultūrinis gyvenimas daugiau na
muose, darbovietėse, salėse. Minėjimai, 
koncertai, vaidinimai ir kt. Ir ką tik da
bar, rašant šias eilutes, tik buvome išleidę 
čia koncertavusį Čiurlionio ansamblį 
Iš JAV.

Tad sudiev, rudenėli, iki kitų metų, 
iki kito dekoratyvaus sezono. Mes laukia
me šaltos žiemužės...

Didelis darbas laukia 
talkos

Kai jau Liet. Enciklopedijos leidimas 
eina į galą, jos leidėjas J. Kapočius ren
giasi išleisti kitą didelį trijų tomų darbą, 
kuris pavadintas „Mūsų Lietuva“.

Tą darbą eilę metų ruošė Bronius Kvik 
lys, padedamas daugiau kaip 100 bendra
darbių. Pirmasis tomas jau atiduotas 
spausdinti, antrasis baigiamas ruošti 
spaudai, o trečiasis papildomas nauja me 
džiaga.

Iš „Mūsų Lietuvos“ skaitytojas susipa
žins su visomis Lietuvos vietovėmis, jų is 
tori j a, geografija ir etnografija. Aprašy
mai bus papildyti vietovių vaizdais, pa
veikslais, žemėlapiais, brėžiniais. Tos 
trys didelės knygos apims Vilniaus kraš
tą, Rytų Aukštaitiją, Vidurio Lietuvą, Sū 
duvą (Suvalkų kraštą), Žemaitiją ir Ma
žąją Lietuvą. Be to, bus aprašytos ir tos 
vietovės, kuriose dabar dar gyvena ar ka
daise gyveno lietuvių: jotvingių žemės, 
Prūsų Lietuva, lietuvių gyvenvietės Gūdi 
joje ir Latvijoje. Nemaža dėmesio skiria
ma aprašyti praeities liudininkams — pi
liakalniams, milžinkapiams, istoriniams 
ir etnografiniams paminklams. Kalnai, 
miškai, upės, ežerai, būdingesni gamtos 
reiškiniai — šitai bus parodyta paveiks

lais. Kai kur pasakojimai bus pailiustruo 
ti padavimais, dainomis.

Visas rankraštis sudaro apie 2.500 maši 
nėle rašytų puslapių. Taigi knyga bus di
delė. Rankraštį dar papildo iliustracijos 
(vien tik Lietuvos vaizdų sukaupta apie 
3.000, ir iš jų bus atrinkti patys gražiau 
šieji). Kiekvienas tomas, kaip dabar skai 
čiuojama, sudarys apie 700 puslapių 
(spausdinama bus gerame popieriuje ir 
skoningai įrišta).

Kaip mums rašo į šį darbą daug ener
gijos įdėjęs jo redaktorius Br. Kviklys, 
leidėjas nori pasitikrinti, ar lietuviai tą 
darbą prenumeruos, ar parems jo išleidi
mą. Prenumeratoriams tomo kaina yra 10 
dolerių, taigi visi trys tomai 30 dolerių 
(pardavinėjama vėliau bus po 15 dolerių 

tomas). Prenumeratoriams bus taikomos 
pačios patogiausios išsimokėjimo sąly
gos. Dabar ir leidėjas ir redaktorius nore 
tų išsiaiškinti, kiek bus prenumeratorių, 
kurie sutiks tą didžiulį veikalą imti ir už 
jo tris tomus sumokėti 30 dolerių.

Kas norėtų jį užsiprenumeruoti, pra
šom užpildyti čia pat spausdinamąją at
karpėlę ir pasiųsti „Europos Lietuvio“ 
Redakcijai, kuri surinkusi persiųs J J. A.
V-bes.

.................................  (Šią atkarpą nuplėšti) ..................................

Prenumeratos eil. nr............

LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS LEIDYKLAI

UŽSAKYMAS

Užsakau Broniaus Kviklio „MŪSŲ LIETUVOS“ leidinį, kuris 
bus išleistas 3 tomais, už 30 dolerių kainą. (Pastaba: perkant pa
vieniui, vieno tomo kaina 15 dolerių).

(data)

Pastaba;

(parašas)

(pavardė, vardas ir adresas)
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(S)

Kultūriniai ir kiti pasireiškimai
Gimnazijoje nuo seniau gyvuoja trys 

moksleivių organizacijos: Ateitininkų kuo 
pelė, Evangelikų būrelis ir Skautai. Pir
mosios dvi — konfesinės, trečioji — mišri. 
Visos organizacijos veikia su Gimnazijos 
Vadovybės žinia, ir jų veikimas yra ne
varžomas. Jos ruošia savo minėjimus ir 
prisideda prie tautinių švenčių progra
mos. Tarp organizacijų, kaip ir tarp visų 
moksleivių nėra jokių konfesinių ar kokių 
grupinių kivirčų.

Gimnazijos choras ir tautinių šokių gru 
pė turėjo pasirodymų ir už gimnazijos ri
bų tarp amerikiečių ir vokiečių. Ypač gra 
žiu pasirodymų turėjo tautinių šokių gru
pė amerikiečiams Schwetzingene, belgams 
ir vokiečiams Koelne ir apylinkėje, Vasa
rio 16 minėjimuose Frankfurte ir Essene.

Paskutiniu metu pradėjo reikštis moki
nių iniciatyva ruošiant savo pasilinksmi
nimo vakarėlius. Sudarytas mažas stygų 
orkestras, kuris atlieka muzikos dalykus 
ir akomponuoja. Moksleivių įvairiems pa
sireiškimams puoselėti ir ugdyti Vadovy
bė numato po vasaros atostogų įpareigoti 
atitinkamų sričių mokytojus, kas praeity
je buvo apleista.

Iš kitų moksleivių pasireiškimų pažymė 
tini ir jų sportiniai sugebėjimai bei jų 
šioje srityje pranašumas. Buvo sužaistos 
draugiškos krepšinio rungtynės su Frank
furto, Mannheimo ir Heppenheimo sporto 
klubų krepšinio vienetais, kurias eigoje 
visas laimėjo mūsų Gimnazijos žaidėjai. 
Pažymėtina ir tas faktas, kad šiemet pir
mą kartą savo gyvavimo laikotarpyje Gim 
nazijos vienetas sužaidė draugiškas krep
šinio rungtynes su amerikiečių karių krep

Aš čia neminėsiu pašalpų ir pajamų 
Gimnazijai iš kitų šaltinių. Tai yra smul
kiai pateikta Gimnazijos atskirame meti
niame balanse. Iš jo matyti, kad Gimnazi
jai šie metai materialiniu atžvilgiu buvo 
labai palaimingi. Nebuvo sunkumų pragy
venimui, bet vokiečių įstaigų suteiktos pa
galbos dėka atremontuotos beveik visos 
gyvenamųjų rūmų patalpos, papildyti 
kambarių baldai, pagerintas apšvietimas, 
aprūpintos visos klasės gautais iš vokiečių 
įstaigų mokykliniais baldais.

Bonnos Pabėgėlių Ministerijos dėka pra 
turtintas fizikos kabinetas ir įgyta biblio
tekai naujų knygų.

Baigdamas šį metinį informacinį prane
šimą, norėčiau pareikšti dar keletą min
čių, susijusių su Vasario 16-sios Gimnazi
jos svarbiausia paskirtim ir ateities gali
mybėms. Svarbiausias, mano manymu, 
šios Gimnazijos uždavinys — ugdyti trem
tyje augančios lietuvių jaunuomenės 
krikščioniškai tautinį įsisąmoninimą, iš
mokyti juos gerai lietuvių kalbos, supa
žindinti juos plačiai su Lietuvos istorija, 
giliai įdiegt į jų širdis tėvų kalbos meilę ir 
ištikimybę gimtajai žemei. Ne tiek svarbu 
pagaminti daugiau akademikų, kas taip 
pat neapleistina, kiek išleisti kuo didžiau
sias skaičius susipratusių lietuvių, kad ir 
ne visai baigusių gimnaziją. Reikia kelti 
mokslo pažangumas, kiek jis yra esamo
mis jėgomis įmanomas, bet reikia turėti 
kantrybės ir duoti mažiau sugebantiems 
galimybės baigti tiek klasių, kiek jie išga
li. Nereikia, mano manymu, perdaug ai-
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

manuoti, jei mažas skaičius baigia gimna
ziją ir įgyja brandos atestatus. Dėl dides
nio ar mažesnio skaičiaus abiturientų mū 
sų gimnazija nenustoja savo gyvavimo 
prasmės. Reikia stengtis ir džiaugtis, jei 
per ją pereis kuo daugiausia lietuviško 
jaunimo. Jei norima padidinti skaičius 
abiturientų, tai reikia stengtis sudaryti 
fondą studentams remti. Tai paskatintų 
didesnį skaičių moksleivių baigti gimnazi
ją ir įsigyti brandos atestatą. Kiti pasi
traukia anksčiau iš gimnazijos, nes nenu
mato galimybės dėl lėšų stokos pasiekti 
universitetą.

Dėl Gimnazijos ateities neatrodo, kad 
reiktų būkštauti. Atrodo, kad kandidatų 
į Gimnaziją dar ilgam laikui netruks. Rei
kia tik daugiau skatinti tėvus siųsti į ją 
savo vaikus. Medžiaginė padėtis gerėja, 
nes ateityje tikimasi dar daugiau gauti pa 
ramos iš vokiečių įstaigų. Naujų rūmų 
klasėms statyti reikalingos lėšos beveik vi 
siškai garantuotos. Pastačius šiuos rūmus, 
daugiau tėvų panorės leisti į šią Gimnazi
ją savo vaikus.

Turint tai visa galvoje, per anksti yra 
pasirodžiusieji spaudoje šios Gimnazijos 
reformos svarstymai. Viena, tuo tarpu tai 
nėra realu, o antrai joks ir geriausiai su
tvarkytas internatas su vokiečių gimnazi
jos lankymu neduos to, ką duoda Vasario 
16 Gimnazija dabartine forma. Mums rei
kalinga ne vien jaunuomenės elitą ugdyti, 
bet kuo daugiausia lietuviškoje dvasioje 
išugdyti jaunimo, kuris būtų atsparus gy 
venamojo krašto asimiliavimosi įtakai.
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Mielas Redaktoriau, matai, ir aš buvau 
šiek tiek į žmones išėjęs. Nusibodo žiūrėti 
pavakarėmis uodų čiulkimo. Jurginai po 
audrų subedė galvas į žemę. Ateina tuštu
ma.

O kai išėjau į žmones, tai išgirdau Tave 
puolant už literatūros išniekinimą. Sako, 
pranešime apie literatūros vakarą suminė
jai ir viskę. Spiritai gali būti pačioje lite
ratūroje, o jei šalia literatūros dar reikia 
spirito, tai jau išeina žeminimas, išniekini 
mas, profanacija. Va, dėl to ir atsiimi savo 
duoklę, ką esi nusipelnęs. Turėtum skatin
ti blaivybę! Nieko nepadarysi, jei ir ne Ta 
vo valdžioje yra gėrimų pardavinėjimas. 
Laikraštis privalo būti švarus, nors kar
tais pelnu iš gėrimų tektų paremti laikraš 
čio leidimą. Ar Tu suprasi, aš nežinau, bet 
atvirumas nėra jokia dorybė, šitai įsikalk 
sau į makaulę.

Jei jau pradėjom kalbėti apie laikraštį, 
tai turiu Tau pasakyti, kad neseniai bu
vau susitikęs seną savo ir Tavo bičiulį, 
kuris primygtinai norėtų matyti laikrašty
je žvaigždžių skyrių. Sako, kai tas skyrius 
buvo įvestas, tai porą mėnesių vis pagalvo 
davęs: štai mūsų redaktorius nebeturi jau 
ko spausdinti, štai jums paskutinis galas! 
Po poros mėnesių kažkaip laisvalaikiu pa
žiūrėjęs, o pykti pradėjęs, kai tas skyrius 
buvo panaikintas. Tas skyrius turi būti 
grąžintas! Aš, sako, esu toks pat skaityto
jas, kaip ir visi kiti, ir turiu teisę reika
lauti. Sėdėdami prie buteliuko, mes jam 
sakėme, kad parašytų, kaip skaitytojas, 
laišką. Jeigu daugiau susidarys tokių, 
kaip tu, sakome, tai gal ir vėl galės būti 
grąžintos tos žvaigždės. Bet man juk esi 
sakęs, kad šiuo metu Tu nebeturi jau ir 
burtininkės, kuri galėtų tokį skyrių vesti.

įtraukęs į Rašytojų Draugiją, kol jis pirmi
ninkavo jai. Bet ant to Benedikto ėmė-visi 
šunis karti spaudoje — jis šioks, toks ir 
anoks. Bet dabar, kai jau keletas metų ne-’ 
be jis pirmininkauja, žinai, matyti didžiu
lis skirtumas. Babrauskas, būdavo, vis ■ 
atsiunčia bendraraščius, šio ir to reikalau
ja ar pageidauja, šį tą praneša, bet pats- 
brangiausias dalykas, kurį iš Benedikto 
gaudavome, būdavo narių adresai ir jų pa 
sikeitimai. O dabar — tylu, ramu, šventa. 
Jokio ryšio. Jokių bendraraščių, jokių ad
resų. Kartais, rodos, valdyba tegu būna 
sau, o nariai — sau, ką gi darysi, tokie iš
irę laikai. Bet vis dėlto būtų malonu bent 
kada nors pasiskardeni tarp kitų, kad dar 
esi gyvas. Rašytojai, tiesa, individualistai, 
kai rašo, bet kai jau parašo, tai pats malo 
niausiąs dalykas to rašymo vaisiais apside 
lyti su savo profesijos broliais. Sakysim, iš 
leidi knygą, tai kam gi pirmiausia siųsi, 
jeigu ne tiems, kurie patys rašo! O pa
siųsk, kad gudrus, jeigu nešinsi, kur jie 
dabar kuris gyvena. Šiandien tik tokios 
progos ir telieka ryšiui palaikyti. Juk ne
subėgsi iš visų kraštų į kokį nors subuvi
mą. Kaip matai, ir tas paskutinis draugi
jos malonumas pabendrauti kažkeip išny
ko. Tai Tau mirusios organizacijos pavyz
dėlis.

žinai, anąvakar abu su žmona kažkaip 
užkliuvom už rašytojų ir jų darbų. Tiks
liau sakant, išsikė ėmė sau klausimą, kiek 
pats rašytojas, jo asmuo atsispindi jo dar
buose. Tema buvo baisiai įdomi ir daug 
pasakanti, ypač tais atvejais, kai pažįsti 
ir patį rsšytoją ir jo darbus. Pereiliojom 
šitaip bent keletą rašytojų darbų, tr išva
dos vis išeina nuostabios. Kadangi Tuši-’- 
tuos mano laiškus spausdini, tai negaliu ‘

šinio vienetu Schweitzingene ir jas laimė
jo 49:47 santykiu. Nuo vyresniųjų neatsi
lieka ir jaunųjų mūsų moksleivių koman
dos, kurios išėjo laimėtojais prieš tolygius 
Heppenheimo ir Mannheimo gimnazijų 
vienetus. Taip pat mūsų futbolininkai nu
galėjo Viernheimo gimnazijos komandą.

Be to, pačioje gimnazijoje buvo praves
tos įvairios varžybos — šachmatų, stalo 
teniso, tarpklasinės krepšinio ir futbolo 
rungtynės, kurios rado gražų atgarsį 
moksleivių tarpe.
Rėmėjų būreliai ir santykis su jais

Šiuo metu turime 136 veikiančius Vasa
rio 16-sios Gimnazijos rėmėjų būrelius. Iš 
jų labai gerai ir reguliariai veikia 79 bū
reliai, jų tarpe 43 kun. B. Suginto vado- Nsrkeliūnaitės paskaita ir filmas. Spalio 
vaujfmi. 17 būrelių veikia taip pat gerai, 
nors ne taip reguliariai siuntinėja aukas, 
kaip pirmieji. Vidutiniškai veikė 16 būre
lių, nors paskutiniu metu ir šie 13 būrelių 
atsiuntė užsilikusias aukas. Silpnai vei
kiančių buvo 6 būreliai, bet ir šie 5 pasku
tiniu metu pradėjo siųsti aukas. Iš labai 
silpnai velkančių būrelių 7 pagyvėjo, pa
skutiniu metu atsiteisdami net už dalį 
1961 m. Tiesiog pasigėrėtinas yra nenuils
tamų būrelių vedėjų uolumas renkant au
kas ir aukotojų ištvermingumas!

Kaip iš metinio Vasario 16-sios Gimna- 
iljos balanso matyti, būreliai ir atskiri au 
kotojai užjūryje yra atsiuntę 133.408.33 
DM. Šalia šios būrelių ir aukotojų pinigi
nės paramos, didelę pagalbą teikia Gim
nazijai ir BALF'o produktų siuntos

ĮSPŪDŽIAI IŠ LIETUVOS

Vienas iš geriausią pasisekimą turinčių 
parengimų Čikagoje būna filmų iš Lietu
vos rodymas. Jas parsivežti pradėjo, tur 
būt, mūsų emigrantiškieji raudonieji, 
vykstą ekskursuoti į pavergtąją Lietuvą, 
tačiau pastaruoju metu jau vienas kitas 
naujasis pilietis ir pripažintas patriotas 
buvo nuvykęs ir parsivežė 
filmą.

Neperseniausiai Čikagoje 
nių sutraukė neseno, čia jau
tuvių veikėjo, radio valandėlės vedėjo 
New Yorke Jokūbo Štuko filmą ir komen
tarai, o šiuo metų naujiena yra Salomėjos

šiokia tokią

minias žmo- 
gimusio lįe-

GERIAU KNYGA 
NEGU BLIZGUTIS!

29 d. ir Čikagos visuomenė turėjo progos 
šia filmą pamatyti 
liūnaitės įspūdžių 
vasarą.

Jei Stuko filmos 
nedviprasmiški ir 
džiaiš, kaip „burliokai“ 
(komunistiški laikraščiai ir Lietuvoje, ir 
Amerikoje, ir Kanadoje vis negali jo karš
tų žodžių užmiršti ir jį visaip bara), tai 
Narkeliūnaitės — labai apgalvoti ir diplo
matiški. Reikia žinoti, kar S. Narkeliūnai
tė yra vilnietė, gimusi ir subrendusi lenkų 
valdomam Vilniaus krašte, maitinama se
nų Vilniaus tradicijų, užlinguota tais lie
tuvių pasipriešinimo lenkams anomis die
nomis šūkiais, pati jaunystėje prisidėjusi 
prie lietuviškos veiklos ir kovos prieš pa-

ir pasiklausyti Narke- 
iš Lietuvos 1961 metų

komentarai buvo visai 
tiesūs, pamarginti žo- 

.kacapai“ ir pan.

Artėjant Kalėdoms, 
neapsieinama be 
dovanų, ypač

VAIKAMS.
Geriausiai tam 

tikslui tinka 
knyga, todėl 
prašome rinktis:

1.2.0
KURPELĖ.

1.10.0 
NUOTYKIAI.

0.14.0
Skiriama

0.14.0
III dalis.

0.14.0

Naujas elementorius — Lietuviukui - 
Lietuviukei, netekusiems Tėvynės. Kietais 
viršeliais, spalvotas. Pradedantiesiems 

0.17.9
J. Narūne — JAUNIEJI DAIGELIAI

0.10.0 
A Rūta — NUNEŠK, UPELI, ŽĄSŲ 

VARGUS. Iliustruota 0.8.0
S. Džiugas — KIŠKUČIO VARDINĖS, 

iliustruota 0.11.6
V. Frankienė — KARALAITĖS GINTA

RĖS ILGESYS. Iliustruota 0.5.0
A. Gustaitis — KOVA SU GAIDŽIU. 

Iliustruota 0.14.0
Liaudies pasaka VIŠTYTĖ IR GAIDŽIU 

KAS. Iliustruota 0.1.9
A. Baronas —MĖLYNI KARVELĖLIAI. 

Iliustruota
K. Binkis 

Iliustruota
L. Žitkevičius — SAULUTĖ 

LIUOS. Iliustruota
S. Zobarskas — IN QUEST 

BROTHERS. Anglų kalboje.

V. Tamulaitis — SVIRPLIO MUZIKAN 
TO KELIONĖS, II knyga

Vaičiulaitis — AUKSINĖ
Puošniai išleista

JŪRININKO SINBADO
Iliustruota

NAUJIEJI SKAITYMAI.
Tremties mokyklai. Iliustruota

A. Rinkūnas — KREGŽDUTĖ,
Tėvynės pažinimas

Kun. A. Žitkus — TIKYBOS VADOVĖ
LIS, spalv. iliustracijos 0.7.4

Kun. Yla —VARDAN DIEVO. Vaikams
maldaknygė 0.7.4

ŠVENTOJI ISTORIJA, Naujasis įstaty
mas. Iliustruota 0.2.9

vergėjus lenkus. Jai Nepriklausoma Lietu
va maža tebuvo žinoma, šiuo metu ji gy
vena New Yorke ir yra „Draugo“ dienraš
čio Čikagoje korespondentė prie Jungtinių 
Tautų. Gal ten ji ir įsigijo sugebėjimą dip
lomatiškai išsisukinėti iš nemalonių klau
simų, kurių po filmo ir paskaitos nemaža 
čikagiečiai jai pateikė.

Aprašė Narkeliūnaitė savo įspūdžius ir 
spaudoje, kuri labai nevienodai sutiko jos 
pasisakymus. Net ir paprastai ramus ir 
nesikarščiuojąs „Draugas“ išspausdino sa
vo bendradarbio S. Daunio, rimto ir pati
kimo komentatoriaus, klausimą „Ar filmai 
iš Lietuvos stiprina, ar silpnina Lietuvos 
laisvės kovą lietuvių išeivių tarpe?“. „Nau 
jienos“ jau karščiau barėsi. Esą, „susidarė 
įspūdis, kad atpasakojimai yra labai vien
pusiški, naudingi tik okupantui, o tikroji 
padėtis nenušviesta. Lietuviškoji visuome
nė kelia klausimą, kuriam tikslui daromi 
tokie neobjektyvūs pranešimai“.

•Bendro sąmyšio nepraskaidrino ir tas 
faktas, kad filmą ir įspūdžius užgyiė lietu
vių komunistų laikraščiai, džiaugdamiesi 
„dideliais Lietuvos laimėjimais“. Pati Nar 
keliūnaitė, tur būt, nesitikėjo tokio susi
domėjimo ir nuomonių pasidalijimo dėl 
viso šio epizodo, ir susidaro įspūdis, kad 
ji karštai pergyvena ir jaučiasi nenusipel
niusi tų karčių žodžių, juo labiau, kad jie 
ateina iš jos draugų žurnalistų. Čikagoj 
paskaitą ir filmų demonstravimą suorga
nizavo Žurnalistų Sąjungos Čikagos sky
riaus Valdyba, norėdama duoti progos vi
sų laikraščių skaitytojams išgirsti savo 
ausimis ir pamatyti savo akimis visą tą 
triukšmą sukėlusį filmą ir pasakojimus. 
Ta proga pasinaudojo ir Jūsų korespon
dentas. Programoje dalyvavo dviejuose se 
ansuose apie 1000 žmonių. Programa buvo 
pradėta Narkeliūnaitės pasakojimu apie 
ke’ionę ir jos asmeninius pergyvenimus, 
kai išlipo mieste, kur prabėgo jaunos die
nos, kur kiekvienas kampelis žinomas ir 
atsimenamas. Nors leidimas buvo gautas 
pabūti Vilniuje ir tėviškėje, į rytus nuo 
Vilniaus, bet vėliau pasisekė pusę dienos 
pabuvoti Trakuose ir Kaune. Pradėjusi 
apžiūrinėti, tuoj pastebėjusi, kad nebėra 
Trijų Kryžių ir kad Katedros viršuje sto-

SUAUGUSIEMS
Ilgo grojimo lietuviškos plokštelės, lietu 

vio dailininko originalūs, įrėminti paveiks 
lai ir taip pat naujai išleistos puošnios lie 
tuviškos knygos.

PLOKŠTELĖS: „Vakaruškininkės dai
nuoja“ (kalėdinės ir velykinės giesmės), 
„Dainos iš Lietuvos“ (17 liaudies dainų), 
„Rožės ir tylūs vakarai“ (šlageriai—šokii! 
muzika), „Lietuviškos dainos“ (17 dai
nų; visai nauja, ką tik gauta), „Ar pame
ni?“ (lietuvio kompozitoriaus šlageriai - 
šokių muzika).

kalbėti čia pavyzdžiais. Bet tikiuos, kad?: 
susitiksime literatūros vakaro proga, tai 
tada, jei bus įdomu, ga’ėsime savybėje iš
sikelti tą klausimą ir pasitikrinti, ar mes 
priėjome teisingų išvadų.

Iki pasimatymo literatūros vakare!
Tavo Jonas

Taigi, be kita ko, atgaivinti toms žvaigž
dėms turėtum dar ir šią kliūtį.

Kai dėl gyvų ir negyvų organizacijų, tai 
Tu perdaug nešokinėk, kad tai netiesa. 
Aš pats, štai, savo gyvenime kadaise ver
čiausi eilėraščių rašymu, kaip ir Tu žinai. 
Benediktas Babrauskas dėl to buvo mane
'iiiitiiimiiiiiiiiiiiniiiiiHiHiiiiitiiiniiiiiiiiniiitiiiiiiiiiiiiiHiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnii)iiiuiiiiiiiiiiiiiiiniiiimiiitiimiiiiiiiiiumiiiiiiiimniii!iHi'T>  
vėjusios trys figūros jau dingusios. Ka
tedros vidaus netekę pamatyti, nes užda
ryta remontui. Apžiūrėjusi bažnyčias, ku
rių daugumas apleistos ir su didelėmis 
spynomis ant durų. Kitose įrengti muzie
jai. Iš 33 bažnyčių veikiančios tik 9. Pa
maldų metu Šv. Mikalojaus bažnyčioj gie
dota „Marija, Marija...“ Daugelis žmonių 
atvirai ašaroję...

Išbandžiusi „Automatinę užkandinę“, 
kur tėra viena padavėja, pardavinėjanti 
„žetonėlius“. Juos sumetus į atitinkamas 
skyles, gaunama sumuštinių ir net alaus, 
tik reikia mokėti išsiplauti stiklinę pa
čiam.

Karo griuvėsiai daug kur išvalyti ir ar 
paversti aikštelėmis ir parkais, ar užstaty
ti naujais negražiais keturaukščiais blo
kais. Naujos gatvės plačios, kas, žinoma, 
Vilniui retenybė. Aušros Vartų koplyčios 
langai išmušti, bet paveikslas vis žėri ir 
spindi. Viena moterėlė trukdė filmuoti 
Marijos paveikslą, sužinojusi, kad iš Ame
rikos; sakiusi „nuveši ten, tai žydai Pane
lei akis išbadys“.

Įdomi ir moderniška lietuviškais moty
vais įrengta kavinė - restoranas „Nerin
ga“,. kurios pastatymas net ir Maskvoje 
buvo kritikuotas. Tekę daug susitikti Vil
niaus intelektualų, senų draugų. Kai ku
rie jų ir filmoje matomi, jų tarpe aktorė 
Žalinkevičaitė, Kipro Petrausko žmona, 
besišypsanti. pasipuošusi, patenkinta. 
Daug valandų tekę praleisti besivaišinant 
ir besišnekant, atsakinėjant į klausimus 
apie gyvenimą ir veiklą Amerikoje. Mais
tas ir drabužiai, avalynė pagal uždarbius 
— brangūs, kiek pigesni yra butai ir medi
cinos pagalba. Kai kurie pažįstami prašė 
pasakyti giminėms, kad nesiųstų siunti
nių, tai, esą, kompromituoja politiškai. Ki
ti vėl rodę jai per Angliją atsiųstą stan
dartinį siuntinį, kurio medžiagos, ji mačiu

SVARBUS PRANEŠIMAS SIUNTINIŲ REIKALU

0.11.0 
BALTASIS VILKAS.

0.7.4 
DEBESĖ- 

0.11.0 
OF NINE 

_ . . Vertė Mrs.
Raphael Sealey — D. Sadūnaitė 0.5.0 

BROLIŲ GRIMŲ PASAKOS. lįst. 0.14.0
A. Giedrius —Pasakėčios, iliustr. 0.14.8
B. Vaivorytė — VILTRAKIŲ VAIKAI.

Iliustruota 0.5.0
V. Tamulaitis — SVIRPLIO MUZIKAN 

TO-KELIONĖS, I knyga 0.18.0

KARTĄ METUOSE
Daug kuo mes jau apsirūpinome, tik 

mūsų knygų lentynėlės nebepasipuošia 
naujomis knygomis. Artėjant Kalėdoms, 
šiais metais dalykimės dovanomis lietuviš 
komis knygomis. Ypač neužmirškime tos 
rūšies dovanų mūsų mažiesiems.

Kai renkatės kalėdines dovanas, pir
miausiai parašykite:

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

Užsakymai priimami telefonu CHI 2107.

' Norėdami padėti visiems, kurie siunčia siuntinius į Lietuvą ar 
L kitur ir nori patys sudaryti siuntinį, arba dalį siuntinio, kad 
j sutaupyti persiuntimo išlaidas iki Londono, suorganizavome 
P Siuntinių surinkimo tinklą.
y Kiekvienas, kuris nori siųsti savo paruoštą siuntinį, nesvarbu 
į kur, gali nalikti jam arčiausiai esančiame surinkimo punkte 

ir tokiu būdu jokių persiuntimo išlaidų iki Londono neturės.
G BRADFORD: 18, 1 Infirmary St. COVENTRY: 13a Ford St. 

DERBY: 39 Abbey St. LEICESTER: 36a Evington Rd.
< MANCHESTER: 67 Cromwell Rd., Eccles.
< NOTTINGHAM
7 WOLVERHAMPTON: 3 Peternoster Row.

Kas nori užsakyti siuntinį pas mus,
J informacijąs ir prisiunčiame _ . . . .
r, Užtikriname, kad mūsų kainos yra žemiausios.
9 Kiekvieno siuntinio prist atymas garantuotas.I BALTIC STORES LTD.
» . (Z. JURAS)

130 Noel St.
duodame smulkiausias 

savo prekių pavyzdžius.

421. HACKNEY RD.. LONDON, E.2. ENGLAND.
Tel. SHO 8734.
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si pati, buvę nepaprastai blogos kokybės.' 
(Nežinau, ar tik čia nebūsiu kam nusikal- 
tęs Londone). Esą medžiaga paltui —f tik
ra antklodė, vilniečiams net siūti neap
simoką.

Naujas dalykas Vilniuje visa eilė naujų . 
rusiškų pavadinimų paminklų. Gatvėse ūž 
rašai dviem kalbom baltomis raidėmis 
mėlyname fone. Didelis paminklas pasta
tytas Cvirkai. Rasų kapinėse Dr. Basana
vičiaus kapas tebestovi, seni kapai apleis- , 
ti ir apžėlę piktžolėmis.

Gražų vaizdą paliko visi Trakų ežerai. ’ 
Čia, žinoma, ne okupantų nuopelpas. Pilis 
Trakuose norima paversti turistus patrau
kiančia vieta, ir todėl ji baigiama restau
ruoti. Dadurta jau sienos ir bokštas, dar 
tebetvarkomas didžiulis kiemas, sienos, 
ginklavietės; šiaip jau Trakai maža tepa- r 
sikeitę. Lygiai maža tepasikeitė ir jos gim
tinės vaizdai, tik medžiai ir krūmai per 
tiek metų dideli išaugę. Didelių pasikeiti
mų nematyti ir Kaune. Horizonte stuksp 
buvusi Prisikėlimo bažnyčia. Keistas Ir , 
didelis atrodo filmoje naujasis ežeras, ku
rio pakraščiais kauniečiai planuoją įruoš
ti kurortines vietas. Seni pastatai dar la
biau pasenę, o naujieji vis tie keturblo- 
kiai.

Rodė dar devintąjį fortą, kuris norima 
paversti muziejine vieta priminti ten vo
kiečių sunaikintiems žydams. Vytauto Di
džiojo muziejus tebedūnkso, kaip ir pasta
tytas, tik daug kas išversta. Iš visų pa
minklų teliko tik dvi statulos: „Knygne
šys“ Ir „Sėjėjas“, kurių jau pats realizmas 
labai tinka okupantų stiliui. Netoliese ir 
grakšti moteriška figūra — ne. ne Laisvės 
paminklas, bet Stalino išgarblntojos Salo
mėjos Neries. Gal laiko mados vedami 
Lietuvos dabartiniai valdovai ir pasmerks 
„Galingas vardas Stalino...“ kūrėją Ir gal 
ir tos statulos nebepakęs.

Aplamai tariant, filmuotosios vietos 
spalvotoje filmoje atrodo graži? i; ir raus
va Šv. Onos bažnyčia, ir tirštu žalumu ap
gultas Gedimino bokštas, ir žalieji Traku 
vandenys. Parkų ir gėlynų žolytės anemiš 
kai pageltonavusios, matyt, niekas neleis
to karštomis vasaros (tai buvo liepos mė
nesį) dienomis. Mažyčiai, bet tvarkingi 
naujųjų Vilniaus „buržujų“ privatūs na
mukai. Visas tas grožis daug ksm sukėlė 
jau apsnūdusį ilgesį ir Tėvų Žemės meilę, 
tačiau paskaitininkės didelis santūrumas 
ir atsargumas dvelkė kažkaip svetimai. 
Matyt, tą juto ir daugelis žiūrovų, kurie 
po paskaitos apipylę prelegentę klausi
mais.- ,,Ar daug Vilniuje rusų?“ „Tiek, 
kiek ir lietuvių“. „Ar girdėjo ką apie buvu 
sius ar esančius partizanus?" „f tą klausi
mą neatsakysiu“. Pagaliau: „Jeigu ten 
taip gerai, tai ko sugrįžai į Ameriką?"

Iš šalies žiūrint, Narkeliūnaitė elgėsi lo
giškai ir filmuodama ir pasakodama įspū
džius. Reikia atsiminti, kad Vilniaus kraš ; 
te tebegyvena ir jos tėvai, ir seserys, .ir 
daug giminių. Ji ten viešėdama lankėsi, 
susitiko daugybę draugų ir naudojosi, jų 
pasitikėjimu. Daugumas jų .yra Vilniuje 
svarbūs meno, mokslo ir spaudos darbl-

(Nukelta Į 6 psl.)
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KUDIRKA „EUROPOS LIETUVYJE“
Nuo -sekančio numerio „Europos Lietu

vyje“ pradedame spausdinti Aleksandro 
Merkelio parašytosios plačios Vinco Kudir 
kos biografijos pirmąjį skyrių „Pasro
viui“.

Iš jo skaitytojai turės progos susipa
žinti su V. Kudirkos jaunystės metais.

A. Merkelis dar Lietuvoje buvo parašęs 
J. Tumo-Vaižganto didžiulę monografiją, 
kuri prieš keletą metų buvo perspausdin
ta Amerikoje. Dabar, gyvendamas Ameri
koje, laisvu nuo fabriko darbo laiku yra 
parašęs net kelias didžiules monografijas 
(Vydūno, kurios skyrius buvo spausdina
mas „Europos Lietuvyje“, Kudirkos, Sme
tonos).

Kadangi nėra vilčių, kad tos didžiulės 
monografijos galėtų būti greitai išleistos, 
autoriaus siūlomas Nidos Knygų Klubas 
ryžtasi išleisti Lietuvos didžiųjų žmonių 
jaunystę aprašančias knygas (Vydūno, Ku 
dirkos, Smetonos, Jablonskio, vysk. Bara
nausko ir kt.).

KALĖDOS SODYBOJE
Norint išlaikyti lietuviškus pa

pročius bei tradicijas, šiais metais 
Lietuvių Sodyboje numatyta Kū
čias ir Kalėdas ruošti vien tiktai 
lietuviams. Todėl visi, kas neturi 
savo šeimos ar artimųjų, arba kas 
nors ir turi šeimas, bet nori atsi
kvėpti po įtempto sunkaus darbo, 
kas nori pradžiuginti vienišus So
dybos gyventojus ir kas pagaliau 
nori Kalėdas praleisti kaime, — 
kviečiami atvykti į Lietuvių Sody
ba.

Užsirašyti iki gruodžio 10 d.
Kaina numatoma už dvi Kalėdų 

dienas (įskaitant Kūčių vakarie
nę) 5 svarai. Už kiekvieną papil
domą dieną po 25 šilingus.

LONDONAS
LITERATŪROS VAKARAS

šį šeštadienį, gruodžio 2 d., visi, kas tik 
gali, renkemės | Lietuvių Namus Londone 
(1-2, Ladbroke Gardens, London, W.ll) — 
i literatūros vakarą, apskritai retą įvykį 
mūsiškiame gyvenime.

Pradžia 7 vai. Po programos šokiai. Bu
fetas veiks. Praalkę galės virtuvėje pasl- 
skaninti karštais kopūstais su dešrelėmis.

Be kita ko, {ėjimo mokestis 3 šil.

MARUOS ŠVENTE
Marijos Nekaltojo Prasidėjimo šventėje 

šv. Mišios Lietuvių bažnyčioje bus ryte 
7.30 ir 8 vai., o vakare su pamokslu 8 vai.

ANTANAS J. DARGIS
Lapkričio 26 d. Lietuvių bažnyčioje kun. 

A. Kazlauskas pakrikštijo antrąjį Vlado 
ir Nijolės Dargių kūdikį Antaną Juozą. 
Krikšto tėvais buvo Veronika ir Zigmas 
Jurai.

LIETUVIS PENSININKAS
Mums pranešama, kad londoniškiui J. 

Liobei rugsėjo 22 d. sukako 65 metai am
žiaus.

Išeitų, kad jis dabar jau pensininkas.

1961 M. PARAPIJOS BAZARAS
1961 m. gruodžio 16 d. bus Lietuvių 

Bažnyčios Londone Bazaras.
Bfžnytinis komitetas kreipiasi J visus 

mielus Lietuvių Bažnyčios Londone rė
mėjus, maloniai kviesdamas paremti ren
giamąjį bazarą daiktinėmis ar piniginėmis 
•’uknmis. Daiktinės aukos, mažos ar dides
nės bus parduodamos arba išleidžiamos 
'"teHics būdu. (Pageidaujama, kad daik- 

būtv nauji). Kurie negali paremti daik 
tais ma’onėkite prisidėti piniginėmis au
komis. kurios bus įskaitomos į bazaro 
neiną.

Aukas siųsti iki gruodžio 14 d. šiuo ad-
r4VS«zjrS4VZ4rz4rz.rzjrz*z,r

PADĖKA
Reiškiame padėką Londono chorui ir di

rigentui p. V- Mamaičių! už at’iktąją prog 
ramą Kariuomenės šventės proga Notting 
hame, solistui p. J. Černiui už dainas minė 
jime ir giesmes bažnyčioje gedulingų pa
maldų metu. Tariame nuoširdų ačiū vi
siems ir tikimės, kad vėl susitiksime ir iš
girsime iš Jūsų gražių dainų.

Taip pat dėkojame p.p. Vainorienei ir 
Bedulskienei už prisidėjimą prie parengi
mo. LTS Valdyba 

resu: Lietuvių Bažnyčios Bazaras, 21, The 
Oval, Hackney Rd., London, E. 2.

Komitetas visiems aukotojams už baza- 
ro parėmimą iš anksto širdingai dėkoja. 
Kartu visus, kurie tik gali, labai kviečia 
bazarą aplankyti. Jis bus atidarytas gruo
džio 16 d. 4 vai. po pietų Londono Lietu
vių Sporto ir Socialinio Klubo (Parapijos 
Salės) patalpose 345A Victoria Park Road, 
London, E. 9.

Primename, kad mūsų bažnyčioje kiek
vieną sekmadienį pagrindinės šv. Mišios 
aukojamos už gyvus ir mirusius bažnyčios 
rėmėjus ir narius.

Bažnytinis Komitetas

PABALTIJO TAUTŲ BAZARAS
Gruodžio mėn. 8-9-10 dienomis, nuo 4 

iki 9 vai. vak., Latvių Namuose, 72, 
Queensborough Terrace, Bayswater, W.2, 
įvyks Pabaltijo tautų moterų ruošiamas 
kalėdinis bazaras. Lietuviškąjį skyrių ren
gia Londono Liet. Moterų „Dainavos“ Sam 
būris, kviesdamas atsilankyti Londono lie
tuvius pasigrožėti ne vien tik pabaltiečių 
tautiniu menu, bet ir apsirūpinti gražiom 
ka’ėdinėm dovanėlėm.

Sekmadienį, gruodžio 10, 5 vai. p.p. pasi 
rodys Londono lietuvių mokyklos vaiku
čiai savo tautiniais šokiais, vadovaujami 
P. Nenortienės.

Tad visi į Bazarą!
Taip pat dar nevėlu praturtinti mūsų kam 
pelį. Kas turite rankdarbių ar šiaip kokių 
meno dalykėlių, siųskite „Dainavai", 1, 
Ladbroke Gardens, London, 11. Komiso 
teisėmis pardavus jūsų atsiųstus daiktus, 
pinigus tuojau pat prisiusime. Dar labai 
reikia ir loterijai smulkių fantų. Kas ga
lėtų paremti šį bazarą pinigais ar daiktais, 
prašomi padaryti tai kuo greičiau, nes 
laiko maža. Dėkojame. Bazaro pelnas ski 
riamas seneliams ir ligoniams šelpti.

Iki pasimatymo Bazare!
Londono Lietuvių Moterų „Dainavos“ 

Sambūrio Valdyba

MANCHESTERIS
KARIUOMENĖS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

L.V.S. „Ramovė“ Manchesterio skyrius 
gruodžio 9 d., šeštadienį, 5 vai. vak., Black 
ley Instituto salėje rengia kariuomenės 
šventės minėjimą.

Programoje: pik. T. Vidugirio paskaita, 
B. Valterienės dainos, p. Kuraitės baletas, 
p. Jakubaičių deklamacijos.

Veiks savas gėrimų baras, šokiams gros 
lietuviška kapela.

Iš Cannon St. autobusai 17, 17X, 60 ir 
63 Nr.Nr. Visus ir visas iš toli ir iš arti 
prašome atsilankyti.

Skyriaus Valdyba

COVENTRY
KARIUOMENĖS ŠVENTĖ

Pereitą šeštadienį erdvioje Cooperative 
Hall salėje DBLS skyrius suruošė Lietu
vos Kariuomenės šventės minėjimą.. Įžan
giniu žodžiu minėjimą pradėjo sk. pirmi
ninkas Jonas Dimša ir paskaitai pakvietė 
svečią kun. Dauknį. Vienas po kito keitėsi 
įvairūs Laisvės kovų epizodai. — Ten už 
upių plačių žiba mūsų pulkai: jie mylimą 
Lietuvą gina. Kam nusviro galva, tam 
Dangaus angelai vainiką iš deimantų pi
na! Tylos susikaupimo minute prisiminti 
žuvusieji už Tautos Laisvę. Oficialioji da
lis baigta Lietuvos himnu. Sekė šokiai, lo
terija. Dalyvių buvo apie šimtą, jų tarpe 
ir svečias iš Londono B. Daunoras.

Sekmadienį šv. Elžbietos bažnyčios mo
kyklos koplyčioje vyko lietuviškos pamal
dos. čia maldose prisiminti žuvusieji ka
riai, savanoriai ir partizanai. Pamaldos 
baigtos Lietuvos himnu.

SEXSSSSSSSSSES3
Puiki dovana bet kuria proga!

Naujai pagaminta
PIRMOJI

LIETUVIO KOMPOZITORIAUS 
ILGO GROJIMO 

PRAMOGINĖS MUZIKOS 
PLOKŠTELĖ 

Lietuviškai įdainuota 
10 šoklu muzikos 

Hi-Fi Ir STEREO plokštelė, 
gaunama visose lietuviškos 

spaudos ir dovanų 
parduotuvėse.

MOŠŲ RĖMĖJAI
Aukų spaudos reikalui yra pridėję Br. 

Sližys 5.50 dol., J. Bliznikas 4 šil., A. Gud- 
liauskas 4 šil., kun. J. Gutauskas 2.6 šil., 
A. Gaidelis 2 šil.

I

BRADFORD AS
KARIUOMENĖS ŠVENTĖ BRADFORDE

Gruodžio 9 d., 6 vai., Bradfordo lietuvių 
Vyties Klube rengiamas

Kariuomenės šventės minėjimas.
Programoj paskaita ir, talkinant visam 

būriui padėjėjų, A. Bučio ruošiamoji me
ninė programos dalis.

Vietos ir apylinkės lietuviai kviečiami 
minėjime dalyvauti.

DBLS Bradfordo Sk. Valdyba

NOTTINGHAMAS
KARIUOMENĖS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

Lapkričio 18 d. LTS Nottinghamo sky
riaus valdyba surengė šaunų mūsų kariuo 
menės minėjimą, kuriame — reikia pasi
džiaugti — dalyvavo gausus skaičius daly
vių. Minėjimą atidarė valdybos pirm. J. 
Galbuogis, iškėlęs šventės reikšmę ir pa
kvietęs į garbės prezidiumą buv. mūsų 
kariuomenės dalyvius.

Gerai parengtą paskaitą skaitė J. Zo- 
kas, kuris ypačiai iškėlė mūsų tautos troš 
kimą nebūti vergais, bet laisvais laisvos 
valstybės piliečiais. Perėję liūtis vargo ir 
priespaudos, atkursime laisvą Lietuvą, dė
dami pagrindan teisingumą ir toleranciją. 
Turime dirbti, kovoti, įsižiūrėdami į mū
sų idealą — nepriklausomybę.

Meninę dali dideliu pasisekimu išpildė 
Londono lietuvių choras, diriguojamas V. 
Mamaičio. Prasmingai parinktos dainos, 
geras jų interpretavimas bei dainininkų 
įsijautimas pagavo klausytojų dvasią ir ža 
vėjo praeities ir ateities vizijomis. Dainų 
virtinė buvo pradėta „Kur giria žaliuoja“ 
daina, kurią sekė „Kurteliai sulojo“, „Už 
jūrių marių“, „Visi geri žmonės“, puiki 
„Susitikt tave norėčiau“, o vėliau kartu su 
sol. J. Černium „Karvelėli mėlynasis“ ir 
įspūdingos „Oželis“, „Laikas namo“ ir kt. 
Keletą solo dainų išpildė J. Černius, piani
nu a komponuojant viešniai kitatautei. J. 
Černius Nottinghamo lietuviams jau se
niai pažįstamas, ir jo galingu, bet apvaldy 
tu balsu išpildytos dainos buvo sutiktos ir 
palydėtos dideliu entuziazmu.

Programa buvo turininga ir įdomi. Se
niai laukta ir pasiilgta. Tikrai lietuviška. 
Dėl to nebereikalo pirm. J. Galbuogis vi
siems nuoširdžiai dėkojo, o jo padėką pa
lydėjo gyvų gėlių puokštės. Reikia itin 
džiaugtis, kad Londono lietuviai turi tokį 
pasiaukojusį chorvedį ir pareigingus cho
ristus, kurių tarpe vis dar laikosi nepails- 
tąs senosios ateivių kartos atstovas P. Bu
laitis.

Sekmadienį St. Patrick's bažnyčioje bu
vo specialios pamaldos už žuvusius mūsų 
karius ir pavergtą Tėvynę. Vargonais gro
jo V. Mamaitis, o J. Černius, sugiedojęs 
dvi įspūdingas ir jaudinančias giesmes, vi
sų nuotaiką pakėlė, o dvasias sustiprino. 
Kun. kapelionas pasakė šventei pritaikytą 
pamokslą. Žmonių buvo apstu.

Buvęs

KUR ATSILYGINTI VOKIETIJOJE?

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

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

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

Paaiškėjus, kad Sodybos pardavimas 
yra atidėtas, iškyla rimtas klausimas dėl 
jos tolimesnio išnaudojimo ir apgyvendi
nimo.

Visiems yra labai gerai žinoma, kad So
dyba buvo įsigyta pirmoje eilėje lietu
viams pensininkams, seneliams ir paliegė
liams. Buvo norėta, kad jie neišsibarstytų 
po angių prieglaudas ir nesijaustų savo se 
natvės dienose vieniši. Tik gaila, kad tų 
senelių iki šiol atsirado mažiau kaip po 
vieną per metus.

Iškilus Sodybos pardavimo klausimui, 
senelių priėmimas buvo laikinai sustabdy 
tas. Tačiau dabartiniu metu jis vėl gali bū 
ti pradedamas atnaujinti. Ateinančiais me 
tais jau sueina 15 metų nuo mūsų (buvu
sių DP) atvykimo į šį kraštą. Taigi tie, ku 
rie atkeliavo būdami 50 metų (aukščiau
sia leista amžiaus riba) jau pasidarys pen 
sininkais. Prie jų prisideda paliegusieji 
tautiečiai, kuriems gyvenimo sąlygos be 
laiko palaužė sveikatą. Atrodo, kad galėtų 
susidaryti tam tikras skaičius žmonių, ku
rie norėtų ir galėtų apsigyventi kartu su 
jau esančiais lietuviais Sodyboje.

VOKIETIJA
KREDITAI SVETIMŠALIAMS 

VOKIETIJOJE
(E) Vokiečių Lastenausgleichsbank jau 

nuo 1951 metų turi skyrių, kuris teikia pa 
skolas svetimšaliams pabėgėliams - tremti 
niams. turintiems Ženevos konvencijos sta 
tušą (buvę DP). Banko skyrius buvo 
įsteigtas ir veikia buv. IRO, Fed. Vokieti
jos ir Jungt. Tautų aukštojo komisaro pa
bėgėlių reikalams įnašais. 1960 metais to 
skyriaus fondai padidėjo iki 34.8 mil. DM. 
Tais metais naujų paskolų egzistencijai 
kurti buvo suteikta 2.1 mil. DM. Viso iki 
šiol buvo suteiktos 1.994 paskolos maž
daug 15.1 mil. DM sumai. Butų statybai 
buvo suteikti kreditai 18.3 mil. DM.

YRA VIETOS SENUTĖMS
Vechtos lietuvių senelių prieglaudoje, 

Veehta-Oldbg., Landwehr 1. St. Hedwig- 
Stift, yra dviems senutėms vietos, kurias 
reikėtų nedelsiant užimti, nes kitaip jos 
atiteks kitataučiams. Gera būtų, kad apy
linkių pirmininkai ir seniūnai painformuo 
tų apie tai savo žmones ir padėtų senu
tėms sutvarkyti visus formalumus: gauti 
pažymėjimą, kad senutė reikalinga yra pa 
galbos-globos (iš daktaro), gydytojo pažy
mėjimą apie sveikatą, valdžios sutikimą, 
kad reguliariai mokės už senutės išlaiky
mą prieglaudoje, atsimeldavimo lapelį, 
galiojančius asmens dokumentus (piliety
bė nesvarbu).

Išlaikymas vieno senuko kainuoja 6.50 
DM vienai dienai, išlaikymas vieno ligo
nio — 7.50 DM

Senelių prieglauda yra naujai moder
niai pastatyta. Turi visus patogumus. Ją 
veda vienuolės seselės iš Rytprūsių ir Šile 
zijos, kurios puikiai visiems be jokio skir
tumo patarnauja. Yra koplyčia, kurioje 
laikomos katalikų pamaldos kasdien, o 
evangelikų trečiadieniais ir sekmadie
niais. Lietuvis kunigas atvyksta čia kas 
dvi savaitės sekmadieniais. Čia yra nema
ža lietuviškų knygų, lietuviškos muzikos 
plokštelių. Stasys Motuzas turi savo droži
nių dirbtuvėlę ir mielai patarnauja ma
žiau mokantiems. J. Janonis, T. Dubaus- 
kaitė, K. Vaitukaitis beraščiams padeda 
tvarkyti asmenišką korespondenciją.

Kultūrine veikla rūpinasi St. Motuzas, 
kun. P. Girčius ir P. Auderis ir kartas 
nuo karto Krašto Valdyba iš savo būstinės 
Huettenfelde.

LIUBEKE MIRĖ
Rugsėjo pabaigoje pasimirė Timmendor 

ferstrand vietovėje Martynas Kybrancas, 
sulaukęs 75 metus amžiaus. Jis buvo susi
pratęs lietuvis. Savo laiku buvo Klaipėdos
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Jei saviems padėti nori, 
Padarysi tai tikrai.
Kreipkis tik tuojau pas Taurą, 
Ir neliks kišenėj kiaura.

Ir tuo pilnai įsitikinsi, jei parašysi:

TAURAS
(A. Briedis)

MAIL ORDER&PARCEL SERVICE
88, GOLDSMITH AVE.,

LONDON, W.3.
Tel. ACO 9471 i

Prieš pradedant priimti vasaros atosto
gų užsakymus, norima, kad būtų galima ži 
noti, koks skaičius lietuvių norėtų Sodybo
je dabar ar netolimoje ateityje pastoviai 
apsigyventi. Būtų labai pageidautina, kad 
užsiregistruotų ir tie, kurie dar šiuo metu 
nėra pensininkai, bet kuriems tas laikai 
jau nebėra labai toli. Šitoji registracija 
yra labai svarbus dalykas, nes nuo to pri
klausys atitinkamas Sodybos patalpų bei 
tarnautojų persitvarkymas, o gal būt it pa 
čios Sodybos ateitis. Todėl visi, kurie apie 
tai galvoja, maloniai prašomi galimai grei 
čiau pranešti Sodybos vedėjui arba LNB- 
vės Valdybai.

Baigiant norisi priminti, kad pre gyveni 
mas Sodyboje nesudaro didelių rūpesčių. 
Iš gaunamo prie pensijos ar ligonio pašal
pos priedo dar atlieka keliolika šilingų bū 
tiniems saviems reikalams. O jei dar kas 
turi vieną kitą svarą susite upęs, tai gali 
ir visai patogiai Sodyboje įsikurti.

J. Lūža
L. Sodybos Vedėjas

muitinės valdininkas, vėliau turėjo nuosa
vą prekybą Kintuose, Šilutės apskrity. 
Krašto Valdyba pareiškė našlei užuojautą.

Buvęs Krašto Tarybos ir Kr. Valdybos 
narys Endrius Žilius, gyvenantis Schar
beutz - Holst., išlaikęs egzaminus, gavo 
Chrisian - Albrecht Universiteto Kielyje 
1961.VII.6 psichologo diplomą.

Dėl įvyksių nesusipratimų Luebecko 
PLB neišrinko Valdybos. Kr. Valdyba nu
tarė pavesti p. Liegui, gyv. Bad Schwar- 
tau, sušaukti Luebecko apylinkės narių su 
sirinkimą ir pravesti Valdybos ir Kontro
lės Komisijos rinkimus.

čia rengiamasi dar šiais metais sureng
ti didesnio masto savai ir vokiškai publi
kai koncertinį parengimą. Reikalingos 
tam lėšos kaip ir gautos, tik dėl ligos kt! 
kurių dalyvių gali parengimas neįvykti.

Mergaičių sporto klubas „Baltika“ • '
Dita Heerbstaitė, Kristina Baziliauskai- 

tė, Izabelė šeferytė, Brigita šikšniūtė, Hil- 
degarda Ašmonaitė, Teresė Marianne. Tre 
niruotės vyksta kiekvieną trečiadienį 
(tinklinio) nuo 19 iki 22 valandos sporto 
salėje: Jahn-Schule, Hamburg 13, kampi
nis namas Bogensrasse ir Schlankreye. 
Priimami nauji žaidikai ir žaidikės.

Iki Kalėdų numatoma pravesti šachmatą 
turnyrą.

Užsirašyti prašoma pas Joną Lingę. Sta
lo tenisą numato mūsų jaunimas sužaisti 
artimiausiu laiku Hamburg 39. Agnes Stra 
sse, Haus der Begegnung patalpose ir pa
rapijos salėse prie bažnyčių: St. Thresien- 
Kirche Hamburg-Altona, Dohrweg 8 ir 
St. Marien-Kirche, Hamburg-Altona, aA 
Reitbahn 4. Turnyrą pravesti sutiko Jur
gis Berentas.

ĮSPŪDŽIAI Iš LIETUVOS
(Atkelta iš 5 psl.)

ninkal, o kas žino, gal ir patriotai lietu
viai. Jos žodžiais, kai kurie sakėsi geilėję- 
si negalėję išbėgti. Turint visa tai galvoje, 
jos santūrumas ir vengimas atsakyti į įve
liančius klausimus galėtų būti pateisina
mas.

Klausimas tačiau lieka, ar iš viso tokios 
filmos, jei neleidžiama visko filmuoti, pa
siekia informacinio tikslo. Objektyvaus 
žurnalisto tikslas yra informuoti apie vis
ką, bloga ir gera, mūsų tačiau padėtyje tai 
nėra įmanoma. Okupanto supratimu, infer 
mavimas turi būti tik garbinąs jų „laimė
jimus“ ir nuslepiąs jų prasikaltimus. To
kiu masteliu gaminta informacija, ar ra
šyta, ar filmuota, tikslo neatsiekia ir tik 
sukelia nepasitenkinimą ir kartėlį.
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D.B.L.S. Valdyba ir Europos Liet 
Bendruomenių pirmininkai.

Kalėdoms dovanųKas dar neišsiuntė
Lietuvoje, siūlome gerą progą jam

vienu dirbtinos veršio 
odos š v arkų, imnortuotu iš 
Amerikos, kuris turi šiltą vatallno 
pamušalą, kailinį kalnlerių ir du 
kišenius. Tamsiai pilkos spalvos. 
Tinkamas moterims ir vyrams. 
Sveria—41 Ibs. Kaina su sovietiniu 
muitu — £9.5.0.

siuntinio savo artimiems 
papildyti —

ir vieną porą ilgais 
aulais odinių botų, su kailio 
pamušalu ir odos padais. Juodos 
spalvos. Tinkami moterims ir 
vyrams. Sveria — 3 Ibs. Kaina su 
sovietų muitu — £5.5.0.

Kas dar spėsite užsisakyti kalė
dinį siuntinį per mūsų firmą, gau
site nemokamą priedą:

šveicarišką 
vilnonę skarelę 31X31“ didumo.

Prašome rašyti lietuviškai.
Užsakytojui pageidaujant, švar

kas prisiunčiamas pasižiūrėti.

BROWXEJOXES LTD.
1, NORFOLK PLACE, LONDON, W.2. 

ENGLAND
Tel.: PADdington 2797
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