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REZULTATAI VISUR BLOGI
PARTINĖS KONFERENCIJOS PRIPAŽĮSTA ATSILIKIMĄ

(Elta) Rugpjūčio - rugsėjo mėn. Lietu
vos rajonuose vyko partinės konferencijos. 
Į jas vyko partiniai ir valdžios pareigūnai 
iš Vilniaus — A. Sniečkus, M. šumauskas 
ir kiti. Susirinkę delegatai klausėsi prane 
Šimų, kėlė įvairių rajonų kolchozų, pramo 
nės įmonių nesėkmes ir teigiamus reiški
nius ir... kiekviena proga vartė rankose 
gelsvas knygutes — naujos kom. partijos 
programos projektą, šioji programa — pa 
ti didžioji išmintis šių dienų Lietuvoje. 
Spaudoje ar per radiją skelbiamuose pra
nešimuose visiems suprantama pareiga — 
cituoti paskirus programos teiginius, juos 
svarstyti, na, prireikus, pateikti ir savo 
pasiūlymų.

Kiekviename suvažiavime, kaip ir reikė 
jo laukti, delegatai „vieningai pritarė“ pro 
gramos, įstatų projektams ir taip pat „vie
ningai“ pasiryžo siekti visų tų „gražiųjų 
tikslų“ įgyvendinimo. Partiniai suvažiavi
mai parodė, kad ir Lietuvos kolchozuose 
ir pramonėje padėtis nėra patenkinama, 
aiškiai atsilieka ir patys pirmaujantieji 
kolchozai. Partiniai komunistai ir tų šuva 
žiavimų proga vėl kviečia sukrusti, dar 
sparčiau plakti atsilikėlius, aiškinti, kad 
tik komunistiškai galvojant esą galima pa
siekti geresnių rezultatų.

Suvažiavimai labai daug dėmesio pasky 
rė ideologinio darbo skatinimui. Pvz., Vil
niaus rajono konferencijose komunistai de 
javo, kad, girdi, per mažai dėmesio skiria 
ma internacionaliniam jaunimo auklėji
mui, na, o kova su „buržuazine ideologija“ 
turinti būti dar labiau stiprinama... Komu 
nistai nusiskundė, kad ateistinė propa
ganda dar vystoma nepakankamai, esą, ji 
nesanti puolamojo pobūdžio.

Suvažiavimuose nuskambėjo vis daž
niau pastaruoju metu nugirstama gaida 
apie vadinamuosius „komunistinės doro
vės“ pažeidimus, o tai esąs „piktnaudžia
vimas tarybine padėtimi“, karjerizmas, ne 
sąžiningas praturtėjimas ir pan.

Pramonės srityje rajoniniai komunistų 
suvažiavimai rado visą eilę trūkumų, pvz., 
N. Vilnios „Žalgirio“ gamykloje tik per 
pusmeti dėl broko nuostoliai sudarė 48 
tūkstančius rublių (naujais pinigais), „Ne 
ries“ gamykla per pusmetį gavusi 58 skun

NASSERO SOCIALIZMAS
Dar tik 9 metai, kai Egipte buvo įvyk

dyta revoliucija ir ten galutinai įsistipri
no N.asseras. Laikas tai neilgas, bet nuo 
karaliaus Faruko nuvertimo iki šiol daug 
kas yra įvykę Egipto viduje ir jo santy
kiuose su kitomis valstybėmis.

Vedęs flirtą su Maskva, Nasseras paga
liau išsigydė šios ligos. Bet jo vidaus poli
tika yra sukurti „arabiškąjį socializmą“ 
ne Maskvos ir ne demokratinių valstybių 
pavyzdžiu. Jungtinėje Arabų Respubliko
je, kurią šiandien sudaro Egiptas ir Siri
ja, nėra demokratijos, todėl Nassero ban
dymai ir kreipia į save pasaulio dėmesį. 
Vykdydamas savo arabiškąjį socializmą, 
Nasseras nacionalizuoja, ką tik pajėgda
mas. Jo šalininkai vis reikalauja dar dau
giau nacionalizuoti, bet jis jau prisipažįs
ta, kad nebera ko. Britų bankai, prancūzų 
didžiulės krautuvės, graikų mažesnieji 
bankeliai — viskas jau suvalstybinta. 
Prieš porą savaičių buvo paskelbti nauji 
įstatymai, kuriais galutinai sutvarkomas 
pramonės ir prekybos suvalstybinimas. 
Žemės klausimui išspręsti 1952 m. buvo 
išleistas vienas įstatymas, o dabar dar ki
tas. Žemės neleidžiama turėti daugiau 
kaip 100 akrų. Kas turi daugiau pajamų, 
negu nustatyta norma, tai privalo iki 90 
procentų pajamų atiduoti valstybei mo
kesčių pavidalu. Tam tikra dalis įmonių 
pelno skirama darbininkų uždarbiams pa
didinti.

Nors praktiškai ir neveikia, bet yra 
toksai įstatymas, kuris numato tik 7 va
landų darbo dieną. Pagal tą patį įstatymą 
darbininkai turi tam tikrą balsą įmonės 
valdyme. Kai tas įstatymas buvo paskelb
tas, tai Sirijoje darbininkai iš kai kurių 
įmonių išvarė vedėjus ar savininkus, at
ėmė iš jų net automobilius ir patys pradė
jo savo nuožiūra tvarkytis. Bet įsikišo 
kariuomenė ir vėl atstatė tvarką. Tik 
daugiau ir didesnių įmonių turintieji Nas
sero piliečiai yra atsidūrę nepavydėtinoje 
padėtyje. Kai kurie jų nebepajėgia pakęs
ti tos naujosios tvarkos, visų suvaržymų, 
tai bando susidaryti didesnes pinigų su
mas ir per Siriją bėgti į Libaną. Bet ten 
pasienį saugo stiprios sargybos. Jei kas iš 
turtingųjų atsiima iš banko didesnes su
mas pinigų, tai apie tokius tuojau telefo
nais pranešama pasienio sargybos valdi
ninkams. Žinodami tokių įmonininkų pa
vardes, valdininkai sulaiko juos ir grąži
na atgal, šiuo atveju, žinoma, Nasserui 
rūpi ne patys tie žmonės, kurie nori pa
bėgti, kaip yra Rytų Vokietijos atveju,

dus dėl blogai pagamintų kuliamųjų ir t.t. 
Lietuvos įmonėse, delegato G. Zacharovo 
teigimu, dar trūksta kvalifikuotų specia
listų, pzv., Vilniaus rajono „Komunaro“ ga 
mykloje daugiau kaip pusė žmonių, dirban 
čių inžinieriais ir technikais, yra prakti
kai, neturį reikiamo išsilavinimo...

Kitų rajonų suvažiavimuose padėtis to
li gražu nėra patenkinama. Štai pora pa
vyzdžių. Raseinių raj. suvažiavime pasigir 
ta, kad kitais metais tikimasi įvesti elektri 
fikavimą, ir tai padėsią mechanizuoti fer
mas, dirbtuves. O kada patys kolchozinin 
kai susilauks elektros? Atsakymas — tik 
tada, kai jie persikels į kolchozo gyvenvie 
tęs. Kada tai įvyks — niekas negali pasa
kyti.

Ne tik Raseiniuose, bet ir kitur keliamas 
aliarmas, kad daugelyje kolchozų neinama 
pirmyn, o... „ritamasi atgal“. Suvažiavi
muose galėjai išgirsti kolchozų pirminin
kų abejingus pranešimus dėl planų įvyk
dymo.

Partinė spauda dabar puola: tai jau ne
gerovė. Juk planas — tai įstatymas, pa
skirta... ir — ištesėk. Kolchozų vadovai, 
girdi, netekę kovinės dvasios... Jau kitas 
reikalas, ar Lietuvos kolchozininkai daž
nai nerealius planus pajėgs išpildyti. Bet į 
tai nekreipiama dėmesio, o tik duok ir 
duok.

Rajonų suvažiavimuose dabar ieškoma 
išgelbėjimo šiaudelio — pasak „Tiesos" 
(211 nr.) tik komunistai galį atitaisyti pa 
dėtį. Tačiau, pasirodo, tokiame Jurbarko 
rajone pačių komunistų rajono komitetas 
nerodąs veiklumo, žmonės priimami į par 
tiją rimtai jų neištyrus. Pasirodo, tie „pa 
dėties išgelbėtojai“ — komunistai, vos 
įstoję į partiją, savo asmeninius interesus 
laiko svarbesniais už visuomeninius ir dar 
baisiau — jie „taikstosi su praeities atgy
venomis“, o pats rajono komitetas silpnai 
atliekąs politinį-masinį darbą kaime ir iš 
viso nepakankamai gilinasi į žmonių dar
bo, gyvenimo sąlygas. Komunistai aiškiai 
apsileidę Lietuvos kaime. O kas beliko nu 
tarti raj. konferencijai? Aišku, vieningai 
pritarti programos, ir įstatų projektams. 
Tai juk pakankami „auksinių ateities die
nų“ laidai...

bet pinigai, kuriuos bėgantieji nori išsi
nešti.

Didžiausi Nassero šalininkai yra Nilo 
slėnio kaimiečiai. Jie nuo amžių jau labai 
sunkiai gyvena. Anksti keliasi, valgo tik 
pupas ir savo pasėlius laisto labai primi
tyviomis priemonėmis, kurios jau buvo 
žinomos faraonų laikais. Bet tie skurdūs 
kaimiečiai yra už Nasserą ir jam ploja už 
viską. Jis iš tiesų yra jiems šį tą padaręs 
jau, bent kai kuriems. Žemė anksčiau pri
klausė didiesiems savininkams, ir kaimie
tis turėjo daug mokėti už ją, kad galėtų 
užsiauginti pupų. Dabar žemė yra valsty
bės, ir Nasseras dalija ją kaimiečiams, ir 
dėl to jie dėkingi jam, kad nebereikia pri
klausyti nuo didžiųjų savininkų. Be to, jei 
kai kurie kaimiečiai ir nepajuto Nassero 
reformų, tai propaganda jiems parodo, 
kad Nasseras stengiasi pakeisti Jungtinės 
Arabų Respublikos veidą. O jis tikrai 
stengiasi. Amerika davė jau 527 milijo
nus dolerių tik per 6 metus. Apie tiek pat 
paskolų davė ir rusai. Dėl to dygsta nau
jos įmonės. Aleksandrijos uostas visada 
pilnas laivų, kurie iškrauna mašinas ir 
įmonių įrengimus. Tos mašinos atgabena
mos iš Amerikos, Britanijos, Rytų ir Va
karų Vokietijos, Rusijos, Jugoslavijos. 
Amerikiečių specialistai stato televizijos 
stotį, rusai Asvano užtvanką.

Tiesa, nepaisant tų didelių užsienio pa
skolų, ekonominė gerovė kyla labai lėtai. 
Laikas dar trumpas, bet gali būti, kad čia 
kaltas ir pats Nasseras, jo valdymo būdas. 
Tiktai pats Nasseras šiandien sprendžia, 
kad reikia ne tik užtvankos, bet ir televi
zijos stoties. Demokratijoje tuos reikalus 
svarstytų pačių žmonių atstovai. Dėl to 
abejotina, ar jam pasiseks per 10 metų 
padvigubinti krašto pajamas ir įgyven
dinti arabiškąjį socializmą. O demokrati
jos jis nenori. Sako, jam žmonės dar ne
priaugo iki demokratijos.

Rytų Vokietijos kolchozai
(E) Sovietinės zonos išleistas metinis 

statistinis leidinys paskelbė, kad 1960 m. 
pabaigoje Rytų Vokietijoje buvo 19.276 ko 
lektyviniai ūkiai, 669 valst. ūkiai. 9.449 
valst. įmonės. Šiais metais, apjungiant kol
chozus. jų skaičius šį pavasarį sumažėjo 
ligi 18.850. I kolchozus turėjo įstoti 157.916 
buv. valstiečių ir 48.637 buvę pramonės 
darbininkai.

PAVERGTŲJŲ TIESOS ŽODIS 
„NEUTRALIESIEMS“

Rugsėjo 12 d. Pavergtųjų Seimas pasiun 
tė bendro turinio telegramas Indonezijos 
prezidentui Sukamo ir Mali prezidentui 
Keita, kuriuodu Belgrado Konferencijos 
pavesti intervenuoti prezidentą Kennedy, 
kad tartųsi su Chruščiovu.

Pavergtųjų Seimas konstatuoja, kad Bei 
grado Konferencija, nors skelbėsi neutra
liųjų, faktiškai neutralumo neparodė. Ji 
pasisakė tik prieš bebaigiantį nykti Vaka
rų kolonializmą, bet nutylėjo šių laikų vie 
nintelį besiplečiantį sovietinį kolonializ
mą. Šitoks konferencijos „neutralumas“ 
100 milijonų pavergtųjų Centro ir Rytų eu 
ropiečių atžvilgiu ir atžvilgiu 95 milijonų 
pavergtų įvairių tautų žmonių pačioj Sov. 
Sąjungoj ir daugybės milijonų pavergtųjų 
Kinijoj, Tibete, Šiaurės Korėjoj, Šiaurės 
Vietname su tikru neutralumu nesiderina, 
kaip nesiderina su neutralumu konferenci 
jos atlaidumas Sov. Sąjungai dėl atnaujin
tų atominių ginklų bandymų ir palanku
mas Kremliaus laikysenai Berlyne.

Pavergtųjų Seimas, tikėdamas, kad kon 
ferencijoje dalyvavusios valstybės tikrai 
nori išlaikyti savo nepriklausomybę, pa
reiškė tikįs, kad ateis laikas, kai šios 
valstybės suprasiančios, kad vienintelė 
grėsmė jų nepriklausomybei tėra Sov. Są
jungos užmačios ir kad tada jos taip pat 
rikiuosis su visais sovietų pavergtais kraš 
tais ir įsijungs į bendrąsias žmonijos pa
stangas už tautų ir asmens teises. Tos 
telegramos tekstas buvo praneštas ir prezi 
dentui Kennedy.

f Se^tįnioS
UŽSIENIŲ REIKALŲ MINISTERIAI 
SUTARĖ

Keturių Vakarų didžiųjų kraštų užsie
nių reikalų ministerial sutarė bandyti ieš 
koti pagrindo tartis su sovietais.

Toliau vyksta aiškinamieji pasitarimai 
tarp Amerikos valst. sekretoriaus Rusk ir 
Gromyko. Bet sovietams bus pasakyta, 
kad nėra ko tartis, jei padėtis bus dar la
biau sunkinama.

KINIJA PRIEŠ JUGOSLAVIJĄ
Komunistinė Kinija pakaltino Jugoslav! 

ją, kad ji tarnaujanti Amerikos imperia
lizmui, dėvėdama tarpblokinę kaukę ir ko 
munistiniame bloke skleisdama „revizio
nistines įtakas“.

Be to, Tito kaltinamas bandymu Afri
kos, Azijos ir Lotynų Amerikos kraštus pa 
sukti nuo antiimperialistinio ir antikoloni 
jinio kelio.

AR SUBYRĖS J. TAUTOS?
Žuvus gen. sekretoriui Hammarskjoeld, 

atsidūrė pavojuje J. Tautos, kadangi da
bar sovietai vėl turės progos kelti jų peror 
ganizavimo klausimą.

Pagrindinis sovietų reikalavimas yra 
tas, kad gen. sekretorių pakeistų trijų ko
mitetas — po vieną atstovą iš Vakarų, ko
munistų ir neutraliųjų. O šie, turėdami ve
to teisę, nepajėgtų sutarti, kai reikia kada 
greit veikti.

IMS NAUJOKUS
R. Vokietija iki šiol turi didelę „savano 

rių“ armiją.
Dabar Volkskammer svarsto naujokų 

ėmimo įstatymą.

DR. ADENAUERIS AIŠKINASI PADĖTĮ
Nors po naujųjų parlamento rinkimų 

Krikščionių demokratų partija ruošiasi su 
daryti koalicinį ministerių kabinetą su 
Laisvųjų demokratų partija, bet Dr. Aden 
aueris pakvietė dar tartis Socialdemokra
tų partijos vadus.

Laisvųjų demokratų partijos vadas Dr. 
Mende koalicijai stato vieną sąlygą: kanc
leriu turi būti ne Dr. Adenaueris, kuris 
laikomas perdaug senu, bet prof. Erhard, 
dabartinis ekonomikos ministeris.

Manoma, kad ir socialdemokratai neno
rės dėl Dr. Adenauerio eiti į koaliciją.
KATANGOS KLAUSIMAS

J. Tautų tarpininkas Khiari matėsi su 
Kongo provincijos Katangos prezidentu 
Tshombe, ir po to buvo sustabdytos kauty 
nės tarp J. Tautų ir Katangos karinių dali 
nių. Netikima, kad paliaubos ilgiau išsi
laikytų.

Katangos prijungimo prie Kongo klau
simas paliekamas spręsti pačiam Kongui.

LEMIAMASIS PUOLIMAS
Alžyro televizijon buvo įsibrovusi „Slap 

toji Armijos Organizacija“ ir perdavė sa 
vo vadu laikomo gen. Salano įsakymą lauk 
ti „lemiamojo puolimo“ Alžyre ir Prancū
zijoje.

Gen. Salanas už akių yra nuteistas mirti 
ir dėl to policijos paieškomas (jis buvo įsi 
painiojęs į sukilimą Alžyre).

Vadovaujantieji kadrai
TRISDEŠIMTTŪKSTANTIN INKAI 

RAŠO: KAZYS JURGAITIS

Ieškant galimybių pakelti Sov. Sąjungos 
žemės ūkio produktų gamybos lygį, viena 
iš daugelio painių priemonių buvo pastan
gos sustiprinti kolchozams vadovaujan
čių darbuotojų kadrus. Pavergtoje Lietu
voje pradžioje kolchozų pirmininkais bu
vo skiriami žmonės dažniausiai be jokio 
išsilavinimo ar toms pareigoms reikiamo 
supratimo. Svarbiausioji sąlyga, kad būtų 
partietis. Vėliau buvo nutarta pirminin
kais skirti žemės ūkio specialistus, moky
tojus, rajkomų darbuotojus. Nors ši prie
monė iš paviršiaus atrodo teisingesnė, bet 
ir ji, kaip ir visos kitos, lauktų rezultatų 
nedavė. To priežastys, kaip ir visur, tos 
pačios: chaotiškumas, staigumas, triukš
mas, o svarbiausia, kad daugumas pirmi
ninkauti nuėjo ne iš savo noro, o partijos 
„rekomenduojami“. Protinga patarlė sako, 
kad varu į bažnyčią nuvarytas nesimels.

Kai kurie rajonai eiti pirmininkais „re
komendavo“ net mokslininkus. Kauno ra
jone Mičiurino vardo kolūkį išvesti iš at
silikimo buvo pasiųstas akademikas 
Krikščiūnas. Mokslininkų tokį „patriotiz
mą“ minėjo ir spauda. Krikščiūnas iškėlė 
iniciatyvą, atkreipti dėmesį į vietines trą
šas. „Socialistiniu įsipareigojimu“ Mičiu
rino kolchoze buvo pažadėta pagaminti 
1000 tonų trąšų į laukus, bet po trijų mė
nesių „Tiesa“ rašė, kad mičiuriniečiai ne-

DIENOS ~|
SAVO NUTYLI

„Pravda“ juodu šriftu pranešė savo skai 
tytojams, kad amerikiečiai požemiuose 
įvykdė 2 atominių bombų sprogdinimus.

Kad patys sovietai pastaruoju metu ore 
susprogdino net 14 bombų, tai dar nėra ra 
šęs nė vienas sovietų laikraštis. Bet atro
do, kad žmonės vis dėlto gauna žinių šiek 
tiek iš užsienio radijo rusiškų (jos pasta
ruoju metu ypač trukdomos) ir kitomis 
kalbomis pranešimų.

PRIEVARTA IŠGABENA
Rytų Berlyne komunistai prievarta iš

kraustė visas šeimas iš tų namų, kurie yra 
arti „kinų sienos“ su V. Berlynu.

Pirmiausiai' tas kraustymas įvykdytas 
ten, kur R. Berlynas susieina su amerikie
čių zona.

ATSISAKYS YPATINGŲ TEISIŲ
Remdamasis atitinkamu konstitucijos 

paragrafu, Prancūzijos prez. de Gaulle su 
kilimo Alžyre metu buvo ėmęsis ypatingų 
teisių.

Dabar jis pareiškė, kad šio mėnesio gale 
tų teisių atsisakys.

IŠTRĖMĖ 136 DVASININKUS
Kubos Castro vyriausybė suimdino 135 

kunigus ir vysk. Masvidal ir visus ištrėmė 
iš krašto. Tarp jų 60 buvo gimę Ispanijoje.

Vysk. Masvidal buvo suimtas po antiso- 
vietinių demonstracijų, kurios įvyko prieš 
bažnyčią (buvo nušautas jaunuolis).

BERLYNAS — J. TAUTŲ BŪSTINĖ?
Per prancūzų politiką Reynaud Chruš

čiovas dar kartą iškėlė mintį, kad Vakarų 
Berlynas būtų paverstas J. Tautų būstine.

O klausimas dėl susisiekimo su V. Ber
lynu turįs būti sutartas tarptautiškai ir įre 
gistruotas J. Tautose.

RAUDONASIS MULA SUKILO
Irako kalnuose, Turkijos ir Persijos pa

sienyje, raudonasis mula Barazanis su sa
vo gaujomis pradėjo užpuldinėti policiją, 
skelbdamasis, kad jis norįs įkurti nepri
klausomą Kurdistaną.

Barazanis 15 metų išgyveno komunistų 
kraštuose ir užsidirbo net maršalo laipsnį.

SKATINA UŽIMTI BAZES
Komunistų kraštų radijas skatina ispa

nus užimti Ispanijoje esančias amerikiečių 
bazes ir priversti panaikinti visus susitari 
mus dėl jų.

Susitarimas buvo sudarytas prieš 8 me
tus. Pagal jį už bazes amerikiečiai gerai 
apginklavo ir reikmenimis aprūpino Ispa
nijos armiją, be to, Ispanija dar gavo apie 
1.000 milijonų dolerių paramos.

Atsilieka kuliant linus
(E) Rugsėjo 10 d. Vilniaus radijas pa

skelbė aliarmuojančias žinias apie atsitiki 
mą kuliant ir klojant linus net 17 Lietu
vos rajonų kolchozų ir sovchozų. šiuose ra 
jonuose rugsėjo mėn. pradžioje linai arba 
nebuvo pradėti kulti ar tebuvo atlikta vos 
4 proc. visų darbų. 

vykdo savo įsipareigojimų. O po metų 
Krikščiūnas partijos komitete, šluostyda
masis prakaitą, prašė: „Negaliu, draugai, 
nesugebu“. Pasirodo, mokslinius veikalus 
rašyti lengviau, kaip praktiškai pasidar
buoti.

Buvo atsitikimų, kad „tūkstantininkai“ 
(tūkstantininkai — mažesniųjų kolchozų 
vadovai; trisdešimttūkstantininkai — di
desnių), pabuvę metus kitus, išslysdavo 
„sausi“, tai yra, dėl sveikatos, šeimos būk
lės ir pan. Bet dažniausiai išlėkdavo su 
triukšmu. Nemažas jų skaičius dirba pir
mininkais ir dabar. Vieni jų statosi pato
gius namukus kur nors arčiau miesto, kiti 
jau spėjo išgarsėti iš gerosios pusės, treti 
stumiasi vos, vos. Nemaža jų buvo išmesta 
už „buržuazines atgyvenas“, kaip girtuo
kliavimą ir panašiai. Pavyzdžiui, buvusi 
LTSR deputatė Ramanauskienė su meilu
žiais prauliavojo kolchozą, ir teko patyliu
kais išvyti šunims šėko piauti. Veliuoniš
kiai Krocas su Varkulevičium tai padarė 
nedalyvaujant net moterims. Bet yra to
kių, kaip, pavyzdžiui, Ariogalos rajono kol 
chozo „Žingsnis pirmyn“ pirmininkas 
Aputis. Jis rajono centre, 17 km nuo dar
bovietės, pastatė žmonos vardu neblogą 
namuką ir pirmininkauja toliau. Mat, na
mukas dar neįrengtas. Kai tas bus baig
tas, rajonas gaus pareiškimą atleisti jį iš 
darbo „dėl šeimos padėties" (žmona dirba 
rajkome)... Svarbu mokėti vadovauti ne 
tiek kolchozui, kiek jo buhalterijai.

O šakių rajono Lenino v. kolchozui su
maniai vadovauja buvęs Kazlų-Rūdos 
MVD viršininkas Glikas. Šakiečiai gerai 
prisimena taiklią leitenanto akį ir sunkų 
kumštį. Ką gi, tijūno bizūnas,Jcad ir pri- 
mityviškesnė skatinimo darbui priemonė, 
vis dėlto tikslo atsiekianti; kolchozas stu
miasi pirmyn. Žinoma, į kolchozų pirmi
ninkus ir toliau kreipiamas didelis dėme
sys. Į išmestųjų ar pabėgusiųjų vietas 
siunčiami kiti. Į rajkomo posėdį pašaukti 
tarnautojai ateina drebančia širdimi, ar 
negaus „rekomendacijos“ į kolchozą. Iš 
to dar galima spręsti ir apie kolchozinių 
įstatų demokratiškumą. Kur gi ta laisvė 
kolchozininkams išsirinkti savo pirminin
ką? Bet ką gi čia klausti apie laisvę pa
vergtoje Lietuvoje? Tai iš viso tik archy
vui tinkanti sąvoka. (ELI)

PASAULYJ
— Britų parlamentas po vasaros atosto 

gų susirenka spalio 17 d. ir tris pirmąsias 
dienas svarstys J. Tautų, Kongo ir Berlyno 
klausimus.

— Rusijoje suimti du olandų turistai ir 
apkaltinti šnipinėjimu.

— J. Tautų sesijos pirmininku išrinktas 
Tuniso atstovas Mongi Slim.

— Britai laikosi nuomonės, kad Kinija 
turėtų būti priimta į J. Tautas.

— Gen. Salanas laiške „Le Monde“ laik 
raščiui paneigia bet kokią atsakomybę už 
pasikėsinimą prieš prez. de Gau’Je gyvybę.

— Nu teisus pakarti buvusios vyriausy
bės narius, buvo įteikęs atsistatydinimo 
pareiškimą turkų užsienių reikalų minis
teris Sarper.

— Alžyre į futbolo rungtynių žiūrinčią 
minią buvo mestos dvi rankinės granatos; 
5 žuvo, 44 sužeisti.

— Vieną dieną streikavo apie 1000 britų 
mokyklų mokytojai.

— Darbo Dienos aukos Amerikoje: 404 
žuvo keliuose, 79 prigėrė, 3 lėktuvų nelai 
mėse, 87 aukos dar įvairių nelaimių, iš 
viso 567.

— Į Kubą pakviesta is Rusijos 100 ru
sų, kurie mokys rusų kalbos 2000 Kubos 
mokytojų.

TRAGIŠKAI ŽUVO
J. JAKS-TYRIS, RAŠYT. A. ŠKĖMA IR

J. AUDĖNATTĖ
(E) Rugsėjo 10 d., grįždamas iš visuoti

nio „Santaros“ suvažiavimo į New Yorką, 
automobilio katastrofoje žuvo Jurgis Jaks- 
Tyris. Jis, gyvendamas Fed. Vokietijoje, 
ligi išvykdamas į JAV 1957 m„ aktyviai 
dalyvavo visuomenės veikloje, buvo VLIK 
nariu ir 1952-57 m. laikotarpyje VLIK 
Vykd. Tarybos tarnautoju. Buvo išrinktas 
ir į Tautos Fondo valdybą. Gimęs 1921 m. 
kovo 18 d., J. Jaks-Tyris, baigęs Lietuvo
je Prekybos Institutą, Vokietijoje Tiubin
geno universitetą, turėjo daug duomenų 
sėkmingai dirbti visuomeninėje ir politi
nėje srityje.

Drauge su J. Jaks- Tyriu automobilio 
nelaimėje JAV rugsėjo 10 d. dar žuvo ta
lentingas rašytojas, dramaturgas ir buvęs 
Lietuvos Valst. Teatro aktorius Ant. Škė
ma ir stud. Judita Audėnaitė.

1
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S. LAUCIAUS 99RESPUBLIKA“
Stasys Lsucius, išvažiavęs iš Anglijos į 

JAV, pateikė skaitančiai mūsų visuome
nei ilgėlesnį laiką rašytą eiliuotą kūrinį— 
„Respublika“. Kūrinys išspausdintas gera 
me popieriuje, sulaužytas pagal atskiras 
temas, tačiau puslapiai skaitlinėmis ne
išskaičiuoti. Viršelis — labai paprastas, at 
rodo, raidžių rinkėjo sukombinuotas. For
matas didelis, poezijai neįprastas.

Nežinau, kaip tą kūrinį pavadinti: gyve 
nimo šaržu — eiliuotu pasakojimu — poe
ma? Jokio pavadinimo jam nebedavė nė 
rašytojas, pavaizdavęs Lietuvą nuo Nepri
klausomybės paskelbimo iki pastarosios 
okupacijos.

SIELVARTAS PRAŠOSI RIMO
Tada, kai Vokietijos DP stovyklose orga 

nizavomės, švietėmės ir koncertavome, kai 
sekėme naujus politinius vėjus ir laukėme 
kitąsyk A. Strazdelio apdainuoto pavasarė 
lio, S. Laucius, kaip daugelis mūsų, ne 
kartą susisvajodavo, o paskui ramiu balsu 
pakalbėdavo apie lietuvių tautos kelius. 
Be abejo, jis ir šiandien toks pats nenuora 
ma „svajotojas“, nes

Kas, kad kąsnis riebus, kad kišenėj mo
netos, 

Jei esi kaip dvasia ta be vietos.
Tiesa, gyvenime visuomet padaroma 

klaidų; gyvenime dažnai ir didžiomis idėjo 
mis nusigeriama. Tačiau taip miela susi
svajoti, nors kartu susikrimsti tenka: „O 
pajutus ir vėl išgyvento dvelkimą, tavo 
sielvartas prašosi rimo“.

Man rodos, tais žodžiais ryškiausiai nu
sakyta šio kūrinio—naujo ir originalaus— 
genezė: mūsų sielvartai ir rūpesčiai, mūsų 
svajonės ir lūkesčiai šaukiasi apipavidali
nami rašytais žodžiais.

Pradžioje, po jau minėtos įžangos, St. 
Laucius mums primena Lietuvos nepriklau 
somybės paskelbimą, kada „liepsnojo šir
dys jauno ir seno, subėgus krašto protui ir 
menui“. Prasidėjo kūrybinis gyvenimas, 
Lietuvos atkūrimas, niekad nepamirštant 
Laisvė Varpo skambėjimo — „tas never
tas laisvės, kas negina jos“.

Ei valia, valia valuže,
Ir paūžus ir neūžus, —

sušunka poetas ir vaizdingai piešia, kaip 
mūsų jaunimas siekė mokslo, kaip mažytis 
Litas tvirtino pozicijas, kaip Vakarai kepė 
mums „daktarus, o Rytai partaktyvą“.

Tačiau vos tik Lietuva įsibėgėjo tautinės 
kūrybos keliu, mūsų diplomatams atsiuntė 
ant balto juodu pastudijuoti

Varšuva — ultimatumą, 
Berlynas — ultimatumą, 
Maskva — ultimatumą...

DEMOKRATIJOS, SOS!
St. Laucius: prisiminęs nelemtas sovietų 

bazes, paprasto etatinio sekretoriaus lupo 
mis klausia: „Tikrai, kodėl to viso nenuma 
tė jie. Prie ko dabar tos bazės beprives?“

Žmonių lūpose „karalaitės Laisvės lai
dotuvės“, .Lietuvos Respublikai beržo 
kryžius tašomas“, o juodoje realybėje —

Klumpių forma kaip ir buvus,
Turinys tik ujamas.
Šokti verčiamas lietuvis
Kremliui, ne buržujams.
O toliau — gerai žinoma parodija: „liau 

dies seimo“ rinkimai, saulės iš Maskvos 
„atritinimas“, dar vėliau — lietuvių trė
mimas („ir tuos, kur keikė ponus, ir tuos,

RAŠO: J. KUZMICKIS

kur valdžią gyrė“) ir visiška komunistų 
partijos diktatūra.

Pagaliau draugas atsisuka prieš draugą, 
ir kyla antrasis pasaulinis karas. Poetas 
stebi okupantų sumišimą, karčiai šypsosi 
ir šaržuoja:

Dumia driskis padlą apsižergęs.
Neša kailį partijos viršūnės.
Duoda gazo Kominterno mergos.
Spaudžia uodegas paspraudę šunys.
Lietuvoje pradeda šeimininkauti nauji 

„išvaduotojai“: „Muša į galvą kvapūs jaz
minai, Vytauto ainiui riesta gimtinėj. Tal
žė raudonas, naikina rudas. Nepasikorė nė 
vienas Judas“.

Vėl nauja priespauda, vėl nauja baudžia 
va, vėl „į žalią girią bėga bernužėliai“. Poe 
tas nepamiršta nei Petrašiūnų, nei Pravie
niškių, nei Rainių, nei naikinamų žydų, 
nei antrosios sovietų okupacijos. Tada, kai 
karas verčia tonom bombas ant vokiškų 
miestų, kai vėl lietuviai partizanai bėga į 
miškus, — Lietuva pasmerkiama vergijos 
pančiams, —

Ak. Respubliką jaunoji,
Raganos naguos.
Broliai neatjoja
Ir neatžygiuos.

ATEITIES VIZIJA
Ką toliau poetas su įkvėpimu vaizduoja, 

dar taip nesena ir nepamiršta: bėgimas į 
Vakarus, karo paliaubos. DP stovyklos, ku 
kurūzų duona, spekuliantų silkės, emigra
cija, kada, „buvome paslėpę tik skausmą 
ir tikėjimą“, susirašinėjimas su Lietuva, 
BALFas, VLIKas ir... ateities vizija.

O ta vizija St. Lauciaus sukurta tikrai 
su įkvėpimu: po kunigo kalinio žodžių su
skambės „himnas, kaikam riusibodęs“, o 
paskui žygiuos „Respublikos dukros ir sū
nūs“ —

Praeis basnirti partizanai,
Sky’ėtom nuo kulkų milinėm.
Respubliką tavo ir mano
Beviltiškai liūnuose gynę.
Žygiuos Barboros ir Marcijonos. nešu- 

sios „per speigą ir liūtį kovotojams ginklą 
ir duoną“; praeis, kaip šešėliai, tautiečiai 
iš Sibiro griže, praeis jaunimas „su ran
dais ir Kocho bacilom“; galų gale, „mer
gaitėms eglėšakius barstant, praneš vetera 
nai ant ranku visų nužudytųjų karstą“.

Taip, tai Tėvynės ilgesys ištryško S. Lau 
ciaus nauju kūriniu, nes

Atrodo,
Nei brangiausio gėralo laipsniai.
Nei filosofiniai straipsneliai.
Nei Ho’lywoodo albumų šutės.
Nei čekių knygutė
Su ta pasiutusia nostalgija
Nieko nepadaro.
Tikrai, „kain slogu, kai neįmanoma už

miršti noros dalyku sakysim, su motina 
atsisveikinimo paskutinį sykį ir Tėvynės“.

St. Laucius, rodos, taip neseniai gyveno 
kartu su mumis DP stovyklose, paskui 
Janeliioje. Nekarta išeidavo į. scena mūsų 
literatūriniu vakaru metu ir paskaitydavo 
kai k-> trumpo, linksmo, bet kartu ir grau 
daus. Daug kur prajuokina mus pro aša-, 
ras ir šiuo savo kūriniu, kad atsimintume 
savo kūrybini darba Lietuvoje, savo pa
žadus. traukiantis į vakarus, kad koreguo 
tume nevieną dabarties ydą. O gal jis tos

minties neturėjo: gal jo sielvartas prašėsi 
rimo, gal jo liūdni susisvajojimai šaukėsi 
apipavidalinami. Gal jis — pagaliau — no 
rėjo šūktelti, kad šiandien mūsų tarpe per- 
maža idealistų, o perdaug savanaudžių:

Iš viso,
Postrigaut neįsismaginus,
Bene tik tuos kamuoja ilgesys ir meilė, 
Bene tik tiems Respublikos dar gaila, 
Kurių nei sąžinės, nei delno
Tie trisdešimt prakeiktų sidabrinių 
Nedegina.
Gal...

Stasys Laucius, RESPUBLIKA. Išleido 
Pašvaistė.

PROF. M. BIRŽIŠKAI 79 METAI

(Ė) JAV gyvenančiam prof. Mykolui Bir 
žiškai neseniai sukako 79 m. amžiaus. 
Nors amžiaus naštos slegiamas, profeso
rius dar daug dirba literatūros istorijos ir 
kt. srityse, rengia darbus spaudai, ruošia 
spaudai savo brolio Vaclovo „Aleksandry- 
no“ 2-ją dalį, be to, reiškiasi ir su straips 
niais spaudoje.

Paminėjo dali. VI. Didžioką
(E) Vilniaus radijas rugsėjo 1 d. paminė 

jo dail. VI. Didžioko 72 m. sukaktį (jis mi 
rė 1942 m.). Pastebėjęs, kad dailininkas ne 
buvo stojęs į komunistų „revoliucinį ke
lią“, radijas jo kūriniams prikergė „siau
rumą, politinį atitrūkimą nuo minties“, t? 
čiau pripažino, kad dailininko palikti keli 
šimtai darbų reikšmingi savo realumu, gi 
liu gamtos pajautimu, techniniu tobulu
mu...

Aptarė „Liet. Literatūros istorijos“ 4 tomą
(E) Lietuvoje Mokslų Akademijoje su

rengtas „Liet, literatūros istorijos“ ketvir
tojo tomo rankraščio aptarimas. Praneši
mą padarė J. Lankutis. Šis tomas apima 
lietuvių „tarybinės“ literatūros raidą 1940 
- 1960 m. Rankraštį sudaro apie 70 autori
nių lankų. Diskusijose kalbėjo A. Venclo
va, A. Baltrūnas, J. Būtėnas, V. Areška, B. 
Pranskus, Z. Slaviūnas ir kt. A. Ambrasas 
siūlė 1945-60 metų laikotarpio apžvalgoje 
labiau išryškinti ideologinės kovos momen 
tus, „kovą su revizionizmo reiškiniais ir 
buržuazinės ideologijos bei estetikos lieka 
nomis“.

g»X»X»X»X»X»X»X»X<X»g>X»X»Xi
Puiki dovana bet kuria proga!

Naujai pagaminta
PIRMOJI

LIETUVIO KOMPOZITORIAUS 
ILGO GROJIMO 

PRAMOGINĖS MUZIKOS s 
PLOKŠTELĖ 

Lietuviškai įdainuota 
10 šokiu muzikos

HI-Fi ir STEREO plokštelė, 
gaunama visose lietuviškos 

spaudos ir dovanų 
parduotuvėse.

1. ŠVENTADIENIŠKA KASDIENYBĖ

Ir sekmadienyje šalia ma'dos, atilsio bei 
pramogų į darbininko mintis, pokalbius 
grįžta taip pat kasdieniniai rūpesčiai apie 
darbą, amatą, pragyvenimą. Lietuvis ūki
ninkas šventą dieną ne tik aplankydavo 
medžių žalume paskendusią bažnytėlę, bet 
taip pat apeidavo javais banguojančius 
laukus, pramatančiu žvilgsniu išmatuoda
vo būsimą derlių, kurio viltis giedrią 
šventadienio nuotaiką dar labiau nuskai
drindavo.

Ir čia, rimties skyrelyje, tarp kitko, ilgė 
liau buvo stabtelėta prie darbo, uždarbio, 
visuomeninių santykių ir asmens laikinės 
gerovės. Svarstymus paskatino didžiai 
svarbi popiežiaus enciklika „Motina ir Mo 
kytoja“. Ji neišskiria ir žemės ūkio klau
simo.

2. ŽEMDIRBYSTĖ

Enciklikoje pažymima, jog visuose kraš 
tuose pagrindinis žemės ūkio klausimas tu 
retų būti šitoks: kaip žemdirbystę pride
rinti prie pramoninės gamybos bei viešo 
aptarnavimo, kad tarp jų nestokotų pu
siausvyros, kad žemdirbio gyvenimo lygis 
pasiektų miestiečio lygį, kad žemės puren 
tojas nesijaustų menkavertis, kad ir jis, 
sunkiai triūsdamas, savo asmenybę galėtų 
išvystyti ir su viltimi žvelgtų į ateitį.

Kaip tik šičia ir iškyla būtinas reikalas 
ir žemės ūkyje įvesti dvigubą draudimą: 
produktų ir darbininkų su šeimomis. Be 
to. yra neteisinga, jei žemdirbys su savo 
šeima žymiai mažiau apdraudžiamas, ne
gu pramonės ir viešojo aptarnavimo darbi 
ninkas. Ir žemdirbiai turi ugdyti tarpusa
vyje sutarimą, vieningumą, turi burtis į 
kooperatyvines bei profesines sąjungas. 
Toksai apsijungimas, keliąs pažangą, yra 
ne tik naudingas, bet ir būtinas.

Svarbu, kad žemės ūkio įeigos didėtų. 
Jos augs, jei viešasis aptarnavimas žem
dirbystės vietovėsė prilygs miestų aptar
navimui; jeigu sumodernintas ūkininkavi 
mas didins gamybą; jei mokesčiai bus nuo 
saikūs, atsižvelgiant į tai, kad žemdirbys
tėje įeigos grįžta daug lėčiau ir jos išsta
tytos didesnei rizikai. Norint žemės ūkį iš 
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vystyti, reikalinga ypatinga paskolų- poli 
tika ir bankai, kurie palankiomis sąlygo
mis parūpintų žemdirbystei kapitalus. Kai 
nos apsaugotinos, reguliuotinos suintere
suotųjų pusių, bet viešųjų1 autoritetų prie
žiūroje. Neša naudos, jei žemės ūkio vieto 
vėse įsteigiami pramonės, aptarnavimo 
vienetai, kurie produktus paruošia ir pa
skirsto.

Žemdirbystėje asmenys randa daugybę 
paskatų ne tik medžiaginiam, bet ir dva
siniam pakilimui, praturtėjimui, pažangai. 
Šis darbas yra kartu ir pašaukimas ir pa
siuntinybė. Jis yra atsakas į Dievo kvieti
mą, kad žmogus Jo apvaizdinių, istorinių 
planų vykdyme būtų bendradarbis. Žemės 
ūkio darbas kartu yra pareiga patiems kil 
ti ir kitus kelti. Tuo būdu jis tampa pažan 
giu kultūrinimo, civilizacijos įnašu.

3. GIMIMŲ KONTROLĖ

Popiežius paliečia ir pasaulio gyventojų 
pertekliaus klausimą. Jis pasisako prieš va 
dinamąją gimimų kontrolę. Dėsto plačiau, 
bet čia tik keletą žodžių tegalime duoti. 
„Žmogaus gyvybė yra šventa: nuo pat sa
vo įsižiebimo ji yra reikalinga Dievo tve
riamojo veikimo. Pažeidžiant Jo įstaty
mus, įžeidžiamas Dieviškasis Majestotas, 
žmonės pažemina patys save ir žmoniją, 
nusilpnina ir pačią bendruomenę, kurios 
nariai jie yra“. Žmonijos prieauglis, ekono 
minis vystymasis ir maisto ištekliai dabar 
ir artimoje ateityje dar nesudaro neįvei
kiamų sunkenybių. Apvaizdusis Dievas 
gamtoje suteikia neišsemiamų išteklių ir 
priemonių, kad žmonių prieauglio klausi
mas būtų dorai ir kilniai išspręstas. Tik 
žmogaus proto ir valios iškrypimai tą klau 
simą padaro sunkiai arba ir visai neiš
sprendžiamą.

4. NAUJA PLUNKSNA

Per kelis numerius teko pažymėti kai 
kurias Jono XXIII naujosios enciklikos
mintis. Taigi jos dar neišsemtos. Tačiau 
vienerių metų laikas, mums berašinėjant, 
jau išsisėmė. Nuo sekančio numerio skyrė 
lį vesti mielai sutiko kun. Bronius Liubi- 
nas, uoliai besireiškiąs sielovadinėje ir vi 
suomeninėje veikloje. Jis teologijos ir Šv. 
Rašto aukštuosius mokslus baigė 1949 m. 
Romoje dviem licencijato laipsniais. Ve
dė Vatikano radijo liet, valandėlę, nuo 
1952 m. Vokietijoje yra liet, darbo ir sar
gybų kuopų kapelionas, užsitarnavęs kapi 
tono laipsnį. Rašė į šį ir kitus laikraščius, 
veikė ateitininkuose, frontininkuose. Da
bar yra PLB Vokietijos Krašto Valdybos 
pirmininkas. Naujam Autoriui padėka. 
Mieliems Skaitytojams linkime daug nau
dos.

Garbė Jėzui ir Marijai!
Kun. S. Matulis, MIC ~ " —j

ŠV. SOSTO VALST. SEKRETORIUS
PRIĖMĖ DIPLOMATUS

Naujasis Jo. Šventenybės valstybės sek
retorius Jo Em. G.H. Cicognani priėmė ak 
redituotus prie Šv. Sosto diplomatinių mi
sijų šefus kolektyvinėje audiencijoje, ku
rios metu jam prisistatė Lietuvos įgal. mi 
nisteris Stasys Girdvainis.

Pramogos rusų kalba
(E) Palangos kurorte, kuriame vis dau

gėja poilsiautojų iš visos Sovietų Sąjun
gos, vis dažniau kultūrinės pramogos ja- 
siūlomos rusų kalba.

Vieną sekmadienį, liepos mėnesio gale, 
kad sode jau visa žo’ė išminta, žemė pa
virtus į dulkes. Dr. M. S. Abromaitis ir jo 
žmona, ponia Stela Abromaitienė, ilgu au
tomobiliu atšvilpė į Šv. Baltramiejaus pa
rapijos pikniką, galvodami gražiai pasiro
dyti ir paskui greitai išnykti. Automobilį 
daktaras pastatė prie vartų, kad jo kas ne
užstotų. Norėjo, paskutinis atvažiavęs, pir 
mutinis išvažiuoti: Jo žmona Stela, arba 
Stasytė, kaip ją daktaras vadina, kuriai 
piknikai yra „velnio išmistas“, jau kelyje 
siuto, kad vyras ją veža, o iššokus iš ma
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šinos, piktai nusičiaudėjo. Paskui rėkė:

— Tu pasiutėlis! Tu pasiutėlis ir avinas, 
kad tikiesi pasirodyti čia tarp girtų žmo
nių!

Gydytojui dingtelėjo, kad jo Stasytės 
čiaudymąs, keiksmas ir niekinimas pikni- 
kaujančiųjų nuskambėjo mer visą sodą, at 
simušdamas į ąžuolų kamienus.

— Ne taip garsiai! Stasyte!
— Stasyte, Stasyte... Bet tu mane išve- 

ži, kur aš nenoriu, — ji šaukė.
— Nutilk! Arba kalbėk palengva, kad 

žmonės neišgirstų. Pasirodysime trumpai 
— viens, du trys — iš išpleškėsime, vėl bū 
Sime švariame ore...

Moteris vėl susiraukė, iškišo liežuvį, su
sirietė ir už kelių sekundžių smarkiau nu
sičiaudėjo. Paskui nusispiovė ir nusišluos
tė nosį ir lūpas.

— ...O dabar suprask mano padėtį —pa 

statyk veide šypsnį, linksmas akis, nebūk 
susiraukus...

— Susiraukus?!
— Daktaro pasisekimas iškeliamas ir pa 

laikomas visokiais ramsčiais, kuriu vienas 
yra mano žmona. Tu nori ar ne. kad mes 
taptume turtingi, garbingi ir šlovė Dievui? 
Tokie būsime, jei tu, Stasyte, man padėsi.

Daktaras, pakišęs lazdele po pažastim, 
čiupinėjo savo kaklaraištį, švarko atlapus, 
kad viskas būtų tvarkoje. įkišo į lūpas sto 
rą cigarą, užsidegė ir paėmė žmonos al
kūnę.

— Einame. Laikyk pakeltą ir šypsantį 
veidą, — švelniai paprašė daktaras.

Piknikas buvo jau pasigėręs. Oras dvel
kė alumi, degtine, rūgštim ir sausu, nepa 
žįstamu kvapu, kuris kilo iš išdžiūvusios 
žemės. Sodas buvo kimšte prisikimšęs, vi
sur pilna vyrų, moterų ir vaikų. Stasytei 
atrodė, kad tie žmonės visi yra pasigėrę. 
Ir vaikai pasigėrę.

— Jie visi girti. Ir vaikai. Vaikai pasi
gėrė nuo surūgusio oro, — garsiai kalbėjo 
Stasytė.

— Lėčiau, lėčiau, pamačiau, Stasyte, 
kad neišgirstų.

Stasytę dar erzino did„'i vyrų ir mote
rų, ypač moterų, pilvai, pakibę paliaukiuo 
se, ir rankose lašiniai.

, — Pažiūrėk į juos! Pažiūrėk, kur nori. 
Ar čia vieta mums?

— Mes iš jų gyvename, žmonės pamato, 

o kai reikia gydytojo, atsimena mane.
— Tikrai biauru, kad daktarui reikia 

smukti į tų žmonių lygį. Kad ir valandėlę. 
Tie žmonės atvažiavo į šį kraštą išdžiūvę, 
alkani. Čia ėda, kaip kiaulės, be galo, pa
virsta į taukų statines, praranda atsivežtą 
charakterį, palieka jovalas... Ir mums su 
jais, su tokiais? — čia ji vėl nusičiaudėjo 
ir nusispiovė.

Kadangi ją vertė dar čiaudyti, o ji lai
kėsi, kad nečiaudėtų, tai ji ilgokai pasiliko 
pirmojo nusičiaudymo pozoje. Susirietus, 
mažytį veidą suraukus, akis užmerkus, lie
žuvį iškišus. Toji mažytė moteris balta 
suknele. __ .—

— Kas tau dabar?
Tie daktaro žodžiai, kaip kumštis į nu

garą. ištiesė mažytę moterį.
— Dulkės, dulkės! Dulkės, smarvė ir 

nervai. Sausa žemė lenda į nosį, bumą, 
akis. Kaip nečiaudysi? — ji garsiai šaukė.

— Tyliau, lėčiau, pamažiau, Stasyte.
Jis vėl paėmė ją už alkūnės. Dabar pik

tai patraukė ir piktai pasakė:
— Tu daugiau nečiaudyk!
O ji suriko:
— Tu nesistumdyk!
— Tu varai mane iš kantrybės.
— Aš negaliu pakęsti žmonių su karvių 

pilvais.
— Ką darysi, jei mums reikia iš jų gy

venti? Jie tegu ėda, pilvus augina, persi- 
ėda. Kai persiėda. reikia ricinos — šaukia 
daktarą. Aš pilu jiems į pilvą rausvai nu
dažytą riciną. Kitą sykį — kaskarą, kad 
nesuprastų, jog ir vėl ta pati liga — per
sivalgymas, — daktaras taip kalbėjo, no
rėdamas žmoną pralinksminti.

Jiedu ėjo toliau.
Vyrai, išlindusiais iš kelnių marškiniais, 

moterys, vaikai ir išgerti alaus buteliai 
maišėsi jiems po kojų. Prie ileų stalu, su
krautų valgiais ir gėrimais, žmonės daina 
vo. Prie vieno stalo „Stasį“, prie kito „Kai 
aš jaunas buvau“, dar prie kito „Kodėl 

man negerti, linksmam nebūti!“
Į šį stalą daktaras nusišypsojo, lazdele 

pamosavo ir pritarė ke.iais žodžiais. Jis 
dainavo:

— Kodėl, o kodėl; kodėl, o kodėl?
— Einame! — suriko Stasytė.
Dabar ji patempė daktarą.
Toliau eidami, jie netyčia pataikė į il

gą. dusyk ilgesnį už kitus, stalą, prie kurio 
viešpatavo tyla. Čia jaunas kunigas ir vie
nuolės pardavinėjo šventas relikvijas, ku
rios buvo neįsivaizduojamai margos. Sta
sytė nusipirko švento Pranciškaus ar Jero 
nimo kaulo, o daktaras — Kfistoperio ag- 
nasą. kurį jis vadino talismanu. Amuletą 
jis įkišo į viršutinę švarko kišenę, kuri bu 
vo arčiausia prie jo širdies.

Iš visų pusių armonikos vaitojo, kaip 
adata lindo į pašaliečio ausį.

Dr. M. S. Abromaitis ir jo Stasytė pra
ėjo didelį žmonių ratą, kur viduramžiai ir 
jų vaikai tūpčiojo, sukosi ir dainavo: — O 
tai taip, o šitaip aguonėlę sėja.

Praėjo vyrą po ąžuolu išsitiesusį ir knar 
kiantį, kaip ten toliau Anupro armonika. 
Iš čia jau matėsi ir girdėjosi šokių pavil
jonas, truputį toliau baras.

Gydytojas Motiejus Abromaitis laikė la
bai reikšmingu šį pikniką. Jam tai buvo 
ne šiaip kieno, ne Šv. Baltramiejaus para
pijos, bet klebono Raibučio piknikas. Šiam 
pasirodymui daktaras vakar nusipirko bal 
tą, flanelinį kostiumą, baltą, kietą šiaudi
nę skrybėlę, baltus batus, mėlynus marški 
nius ir geltoną kaklaraištį. Nuo kojų ligi 
galvos jis šiandien buvo pasipuošęs nau
jai. Ilgas, storas cigaras tebesmilko jo dan 
tyse, kai jie priėjo prie paviljono laiptų. 
Tuosyk jaunimas šoko Big Apple šokį, ku
ris atsirado pernai. Šokis buvo komplikuo 
tas. Vienoje jo dalyje reikėjo susispiesti j 
ratelius, kūnu ir kojomis sekti ritmą ir vie 
nam paskui kitą iš eilės išeiti į vidurį ra
telio „pasirodyti“, atseit, padaryti origina 
lų trepsėjimą, arba gracingą pozą, ir grįžti 

į savo vietą. Vadinasi, kuo nors savu se
kundę pasireikšti ir skubėti atgal.

— Einame šokti, —pavadino žmoną dak 
taras Abromaitis. Mat, atėjo jam į galvą,, 
kad čia galima naudingai pasirodyti, padai 
ryti pažinčių. Ligšiol piknike dar joks pa
žįstamas nebuvo jų pastebėjęs. Jis spėjot, 
kad dar niekas nežino, jog daktaras Abro
maitis yra klebono Raibučio piknike.

— Kur tavo protas? Ar tu moki Big Ap 
ple šokti? Nemoki, o nori šokti. Be to, kur 
padėsi lazdelę, cigarą? Tikras juokas! — 
suulbėjo Stasytė.

Stasytės nebekankino čiaudymo konvul 
sijos. Nebereikėjo čiaudyti, ir ji nebečiau- 
dėjo. Betgi atsirado kita nelaimė — sugrį
žo senas niežėjimas ant krūtinės, po apa
čia kairės krūties. Prieš kelerius metus ten 
atsirado rausvas ratelis, kažkas panašaus 
į dedervinę. Labai prastoje vietoje. Kai ji 
supyksta, tai tuojau ją užpuola piktas nie
žas. Taip baisiai, kad ji ir prie žmonių tu
ri pakišti pirštus po savo krūtim ir kasyti 
dedervinę. Neišsilaiko. Per kelerius metus, 
tiesa, ji apsiprato su tuo nesmagumu. Rei 
kalas paliko beveik mechaniškas. Dažnai 
ji, tarp svetimų, su kuo nors vesdama šne
ką apie tai, kas salionuose priimtina ar ne 
priimtina, nepasijutus, įkiša pirštus per , 
suknelės viršų, kaso po krūtim ir kalba,, 
kad Elena Žilienė elegantiškam ratelyje 
yra kiaulė. Kartais labai negreitai pasijun 
ta, kad jos ranka negražioje vietoje. Ir 
dabar ji įkišo ranką per suknelės viršų, 
kuris buvo žemas, ir ilgai kasė dedervinę 
po kaire krūtim.

Daktaras kumštelėjo jai į šoną.
— Žmonės, — tyliai pasakė.

(Bus daugiau)

Kalėjimas su viltimi, kad dar gali būti 
išleistas, yra pakenčiamas. Bausmė iki gy
vos galvos jau ne.

(Iš „The Guardian“ vedamojo apie so
vietinį kolonializmą).
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PASAULIUI PERKEISTI
KULTŪRA IR KRIKŠČIONYBĖ - PRINCO LAIŠKAS

Prof. A. Maceinos paskaitos, skaitytos 
Stud. Savaitėje Gautingc 1961.8.10, san- 
tasuka).

šios problemos esmė glūdi klausime: 
kas yra kultūra Kristaus įsteigtoje ir Baž
nyčios vykdomoje Dievo Karalystėje: isto
rinė atsitiktinybė ar esminė būtinybė?

Istoriškai šis klausimas atsakomas la
bai lengvai. Senovinės kultūros perteiki
mas romanų, germanų, slavų ir baltų tau
toms yra neatskiriamai susijęs su Krikščio 
nybės plitimu Europos žemyne. Krikščiony 
bės istorinės sąjos su kultūra yra tokios 
ankštos, kad šiandien net baiminamasi, ar. 
jos nekenkia Evangelijos plitimui kitų, ne 
europinių kultūrų kraštuose.

Subjektyviai taip pat šis klausimas yra 
sprendžiamas lengvai. Kiekvienas krikš
čionis visus savo veiksmus turi pašvęsti 
antgamtine intencija, nes Dievo garbė 
yra krikščioniškojo buvimo būdas, todėl vi 
d krikščionio darbai turi būti paversti 
garbinamaisiais veiksmais. Kultūrinė veik 
la čia nesudaro jokios išimties. Bažnyčia 
visada smerkė vidinį krikščionio pasidali
nimą, kai jis šešias dienas yra kultūrinin
kas, o tik sekmadienį religininkas. Krikš
čionio būtis, perkeista Krikšto sakramen
tu, turi jame reikštis visą laiką ir visose 
aplinkybėse. Šia prasme kultūrinė veikla, 
pašvęsta kilnia intencija, gali būti kelias į 
išganymą.

Tačiau čia mums rūpi ne istorinis ir ne 
subjektyvinis krikščionio nusistatymas, 
bet pačios kultūros kūrinių reikšmė Dievo 
Karalystėje, būtent: kokios objektyvinės 
vertės turi kultūriniai žmonijos laimėji
mai Dievo Karalystei žemėje kurti? Tai 
ypač svarbu yra mūsų laikais, kada pašau 
liečia! yra pakviesti apaštalauti, nes šis 
apaštalavimas esmėje yra ne kas kita, kaip 
kultūrinė pasauliečių veikla pasaulyje. Ką 
tad reiškia, jeigu krikščionis kuria kultū
rą? Kokiu būdu gali įvykti pasaulio pa
lenkimas Kristui kaip Galvai kultūrine 
veikla?

Tarp kultūros ir religijos esama labai 
gilaus ryšio ta prasme, kad kultūra tarnau 
ja religijai kaip istorinio reiškimosi prie
monė. Religija savų reiškimosi formų ne
turi. Religinės tiesos, religinė organizaci
ja, religinis kultas yra visados apvelkami 
kultūriniais pavidalais. Gali būti kultūra 
be religijos, kaip tai šiandien regime komu 
nizme, bet negali būti religijos be kultū
ros. Religija nėra kultūros padaras, kaip 
siela nėra kūno padaras. Bet religija nega
te be -kultūros- reikštis, kaip siela negali 
reikštis be kūno. Žmogus yra religingas 
gąčia savo esme, ir šio savo esminio reli- 
gbgumo jis niekad negali prarasti. Bet 
jeigu žmogus yra labai primityvus kultū
ros atžvilgiu, tai jo religingumas bus taip 
pat primityvus. „Barbariškoje tautoje ir 
religija yra barbariška“ (St. Šalkauskis).

šis prigimtas, bet labai gilus ryšys tarp 
religijos ir kultūros atskleidžia mums du 
dalyku: 1. tobula religija reikalauja ir 
tobulos kultūros. Laiko pilnybė, apie kurią 
kalba Evangelija, reiškia kultūrinį žmoni
ja pasiruošimą priimti Dieviškąjį Apreiš 
italą. Be graikų filosofijos Krikščionybės 
4gmų suvokimas ir jų formulavimas bū 
ii buvęs neįmanomas. — 2. Religija nie
kad negali pralenkti kultūros išsivystymo. 
Kultūra, kaip istorinė religijos reiškimosi 
forma, visados eina priekyje, nes ji turi, 
kaip šv. Jonas Krikštytojas, paruošti 
Viešpačiui kelią.

Iš to plaukia dvi praktiškos ir labai svar 
Mos išvados: 1. vidinis kultūros ir religi
jos ryšys įpareigoja krikščionį būti kuo 
energingiausiu kultūros kūrėju. Juk jeigu 
krikščionybė yra tobuliausia religija, tai 
krikščionys turi sukurti jos reiškimuisi is 
furijoje kuo tobuliausių formų. Jie neturi 
laukti, kol kiti— nekrikščionys arba anti- 
krikščionys — šių formų sukurs, nes ne
krikščionių kuriama kultūra tik labai sun 
kiai galės susiderinti su dieviškuoju Krikš 
čionybės turiniui; — 2. Krikščionys turi 
stovėti pirmosiose kultūrinėse kūrybos eilė 
se, nes kultūrinis religijos atsilikimas pa 
daro nebegalimą Evangelijos skleidimą pa 
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SPECIALUS PRANEŠIMAS
NAUJAS BŪDAS SIUNTINIAMS Į LIETUVĄ SIŲSTI

Nuo 1961 m. vasario 15 d. siuntiniai, užsakyti per BALTIC 
STORES LTD., pasieks siuntinio gavėją per 4 savaites. 
Taip pat siunčiame siuntinius Į Estiją, Latviją, Lenkiją, 
Rusiją, Sibirą, Ukrainą.

, Siunčiam tik geriausios rūšies prekes, už žemiausią kainą. 
Medžiagos, avalynė, va istai, maistas, gatavi rubai, oda ir 
visa kita, ką galima pasiųsti su Intourist leidimu. 
Kiekvieno siuntėjo pageidavimai patenkinami.
Įvairūs paaiškinimai ir informacija teikiama nemokamai. 
Mielai pasiunčiame ir pačių klijentų paruoštus siuntinius.

Kiekvieno siuntinio prist atymas garantuotas.

šaulyje. Kultūra juk nėra sustingęs daly
kas: ji kinta ir išsivysto. Jei religija atsilie 
ka nuo kultūros išsivystymo, jos išraiškos 
priemonės pasidaro sunkiai suvokiamos 
arba net visiškai nesuvokiamos naujoms 
generacijoms, kurios šiuo kultūriniu išsi
vystymu gyvena. Klaida yra manyti, kad 
Evangelija yra perteikiama vieną kartą 
visam laikui: ji turi būti perteikiama kiek 
vieną kartą iš naujo, — kiekvienai naujai 
epochai, naujai tautai, net kiekvienai nau 
jai generacijai. Bet kaip gi ši nauja epo
cha, tauta: ar generacija galės Evangeliją 
priimti ir ja gyventi, jei Evangelija ateis 
pas ją, apsisiautusi visiškai svetimu ir at 
gyventu kultūriniu drabužiu? Žengti ran
ka rankon su kultūros išsivystymu tad 
yra ne kokio nors prestižo reikalas, bet 
Kristaus įpareigojimas skelbti Evangeliją 
kiekvienam sutvėrimui.

Krikščionybės atsilikimas nuo naujosios 
kultūros yra pagrindas, kodėl naujoji is
torija nutolo nuo Bažnyčios. Nuo renesan
so Bažnyčia yra paleidusi kultūrinės kury 
bos vadovavimą iš savo rankų, ir šis pa
leidimas padarė, kad naujoji kultūra 
Krikščionybės nebesupranta, laikydama 
ją atgyvenusia. Reikia tad naujajam žmo
gui prabilti jo kalba; reikia parodyti, kad 
Krikščionybė visad ir visados yra pirmaei
lė kultūrinės kūrybos vykdytoja. Skilimą 
tarp Bažnyčios ir naujojo pasaulio bus ga
lima pergalėti tik tada, kai Bažnyčia vėl 
pradės vadovauti aukščiausiom kultūros 
sritims; kai Bažnyčios prieglobstyje iš
augs katalikiškasis Einšteinas, katalikiš
kasis Heidėggeris, katalikiškasis Marksas, 
katalikiškasis van Gogh, Ravel ar Cour- 
bier. Kitaip tariant, kai katalikai bus buvę 
kultūros pionieriai ne tik praeityje, bet 
jais bus ir dabartyje ir ateityje, o ne tik 
žiūrovai ir kuklūs sekėjai iš paskos.

Dievo Karalystė yra ne ateities lūkestis, 
bet realus istorinis vyksmas, kurį vykdo 
Kristaus atpirktas ir Bažnyčios pašvenčia
mas žmogus kūrybinėmis Savo pastango
mis ir savo laimėjimais. Plėsdamas kultū
rą pasaulyje, jis realizuoja jame tiesos, 
gėrio ir grožio vertybes ir tuo būdu įsijun
gia į naujosios žemės kūrimą. Be abejo, 
kultūra negali pasaulio perkeisti, bet ga
li padėti šiam perkeitimui pagrindą. Dės
nis „gratia supponit naturam“ tinka ir iš
ganymo vykdymo srityje. Dievo Karalystė 
yra malonė, bet ji negali be žmogaus kū
rybos pasaulyje įvykti. Todėl poetas J. 
Baltrušaitis ir rašė:

„Dievo pasaulis dar nesukurtas, 
Dievo šventovė dar nebaigta“.

Krikščionys yar pašaukti šį pasaulį sukur
ti ir šią šventovę užbaigti. Tai giliausia 
kultūrinės kūrybos prasmė Krikščionybės 
šviesoje. Krikščionis negali kultūros nie
kinti, nuo jos bėgti, laikyti ją tik atsitikti
nybe, bet, priešingai, jis turi ją visomis 
jėgomis ugdyti, nes tik per kultūrą gali 
pasaulis virsti viena didžiule Viešpaties 
šventove. (ELI)

KIAULĖS-NYKŠTUKAI

Įvairiems fiziologiniams bandymams 
reikia daug gyvūnų. Dažniausiai laborato
rijose šiam tikslui naudojamos jūrų kiau
lytės ir baltosios pelės. Tačiau kai ku
riems bandymams šie gyvūnai netinka.

JAV Minesoto valstijos universiteto 
moksliniai bendradarbiai nusprendė ban
dymams naudoti... kiaules. Mat, kiaulės 
labai vislios, jų priežiūra irgi nesudėtin
ga. Tačiau kiaulės didelės, joms laikyti rei 
kia erdvių patalpų, o šerti —'daug pašaro. 
Todėl buvo nutarta pabandyti išvesti to
kią naują kiaulių veislę, kurios suaugusios 
nebūtų didesnės, kaip dviejų mėnesių par
šelis.

Bandymams buvo parinkta keletas lau
kinių kiaulių mažųjų veislių ir tarpusavy
je sukryžmintos. Iš tokių mišrūnų buvo 
atrinktos mažiausios, jos auginamos ir 
vėl kryžminamos, visą laiką atrenkant 
mažiausias.

Naujos veislės kiaulės-nykštukai suau
gusios sveria vos dvidešimt kilogramų.

Au, au.
Esu Princas, Lietuvių Sodybos ištikimas 

sargas, juodas šuo, gražiai garbinuotu kai
liu, juodomis akimis ir juodu liežuviu. Ne 
kiekvienas šuo turi juodą liežuvį, ir ne 
kiekvienas gali taip gražiai, vyriškai palo
ti. Gal todėl aš ir Princas.

Jau penktus metus gyvenu Sodyboje. 
Mačiau tūkstančius įvairiausių dvikojų 
atvykstančių ir išvykstančių. Bet nė vie
nam dar nesu blauzdos išplėšęs (nors ki
tas to ir užsitarnauja) ir tik retą kurį, 
pernelyg triukšmaujantį ar per vėlai atsi- 
baladojusį, teapskaliju. Ypačiai santūriai 
teaploju saviškius, nes atvykdami jie visa
da mane gražiai pasveikina, o išvykstan
čius dažnai lengvai atpažįstu iš eisenos... 
Bet mane patį ėmė tie saviškiai truputį ir 
apvaukšnojo...

Prisikabino prie mano vardo — kodėl aš 
Princas, o ne Brisius ar Sargiukas. O ko
dėl tu Ignas ar Jonas, o ne Vytautas ar 
Gediminas? Pakrikštijo mane dar mažytį 
tokiu vardu, ir taip visi iki šiai dienai te
bešaukia. Be to, jnan patinka tas vardas 
— Princas, tai ne eilinis šuo. Ir visi jį gra
žiai, taisyklingai ištaria. Net ir mažieji lie
tuviukai, kurie šiaipjau mane kalbina an
gliškai... šuniškai skaičiuojant, per senas 
jau būčiau naujas krikštynas kelti, tad 
Princas esu, Princas ir pasiliksiu.

Sako, kad aš net kelias kalbas gerai su
prantąs. Atseit, mokytesnis už patį Sody
bos vedėją. Gali būti. Jei kas nors mane 
pašaukia: come on, Prine, aš žinau, ką tai 
reiškia; arba kai bent keli varliamušiai iš 
karto ima čirpti: choc, Prine, choc, aš taip 
pat žinau, kad jie nori mane vestis į lau
kus ar prie ežero; bet kai kas nors sušun
ka: Princai, eisim pasivaikščioti, tai tada 
aš jau tikrai šoku ir lekiu unksdamas. 
Vargas tada pakelėj sutiktiems kralikams, 
pelėms, vandeninėms žiurkėms, žalčiams 
ir kitiems gyviams. Net jokia katė negali 
arti Sodybos pasirodyti. Aš, Princas, esu 
vienintelis ir ištikimiausias jos saugotojas. 
O jeigu aš galėčiau savo šuniška kalba iš
sakyti visa, ką šiltais vasaros vakarais
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TOLIMOJI AMERIKA
APIE TEISINGUMĄ

Senovės romėnai turėjo posakį: Teisin
gumas yra karalysčių pamatai. Pasižval
gius po Ameriką, ypač iš Čikagos, kuri 
jau visame pasaulyje garsi savo „gangste
riais ir krukais“, galima pasidaryti išva
dą, kad tie amerikoniški pamatai galėtų 
būti daug stipresni. Niekur, tur būt, nerasi 
tiek kasdieninių įrodymų ir pavyzdžių, jog 
posakis, kad „ įstatymai yra tam, jog juos 
apeitum“, yra vis dėlto pagrįstas. Ameri
kos Konstitucija ir įstatymai yra ir geri ir 
griežti; blogumas prasideda tada, kai rei
kia tuos įstatymus įgyvendinti, sugauti ir 
nubausti tuos, kurie įstatymų nesilaiko.

Prisiminkime kad ir prohibicijos įstaty
mą, draudžiantį svaiginančius gėrimus, jų 
gaminimą, pardavinėjimą ir vartojimą. 
Tas gal ir geras, bet neįgyvendinamas įs
tatymas sukūrė didžiules gangsterių orga
nizacijas, nusikaltėlių imperijas, kurių li
kučiai, kaip Al Caponės Čikagos sindika
tas, dar ir šiandien gyvas ir labai veiklus. 
Šiandien, tiesa, prohibicijos įstatymo nėra, 
tačiau dar yra įstatymai, draudžią lošti iš 
pinigų, eiti lažybų arklių lenktynėse, net 
ir Lotto ar Bingo uždraustas; žinoma, ir 
šis įstatymas sau, o gyvenimas - sau; kas 
mėgsta ir nori, suranda ir būdų ir vietų, o 
iš to naudos turi gangsteriai. Neperseniau
siai į kalėjimą buvo pasodintas Al Capo
nės įpėdinis milijonierius Akardo, kuriam 
po ilgų policijos stebėjimų, tardymų ir 
įrodinėjimų tegalėjo prikišti prasižengimą 
prieš pajamų mokesčių įstatymą. Ta ir 
viena iš amerikoniškųjų įdomybių, kad tų 
gangsterių yra žinomi vardai ir adresai, 
laikraščiai apie juos atvirai rašo, kaip nu
sikaltėlius, juos fotografuoja ir stebi, ta
čiau pagauti ir kaltės įrodyti niekas nesu
geba. Per du mėnesius šią vasarą rado net 
šešis nužudytus Čikagoje. Spauda ir polici
ja sutiko, kad tie nužudymai yra atlikti 
gangsterių stiliumi, tačiau išaiškinti nusi
kaltėlių nepavyko. Yra piktų liežuvių, ku
rie sako, kad dažnai ir policija užmerkian
ti akį, kad kai kurių vietovių šerifai ne- 
perdaug stengiasi išaiškinti ir išardyti lo
šimų lizdus ar prostitucijos centrus. Nese
niai pasibaigė byla, kurioje šeši Čikagos 
policininkai buvo nubausti kalėjimu ir pi
niginėmis bausmėmis. Jaunas plėšikėlis, 
smarkiai pagarsėjęs tos bylos metu, Mori- 
sonas pranešė prokuratūrai, kad kartu su 
juo plėšimuose dalyvavo ir visa eilė poli
cininkų. Vieni, jam plėšiant krautuves, 
aplink mašinomis važinėjo ir „saugojo“, 
kad niekas nepamatytų, kiti grobį valdiš
komis mašinomis padėjo išvežioti, treti jo 
plėštąjį turtą globojo ir t.t. Tas jo išsiple- 
pėjimas sukėlė didelį skandalą mieste, kri
to daug policijos vyresniųjų valdininkų, 
daug buvo atleista, o kaltė įrodyta še
šiems. Ta proga buvo pakeistas ir vyriau
sias policijos superintendantas. Žinoma, 
panašių įvykių gali pasitaikyti visur pa
saulyje. Daug blogiau yra ta nešvari at
mosfera, kad sukti ir apgaudinėti yra 
„smart“, kad apeiti įstatymą — geras 
daiktas, ypač jei niekas nepagauna.

vaikščiodamas su atostogaujančiomis po
relėmis esu matęs ir girdėjęs, tai ne vie
nam iš jūsų kiltų nesuvaldomas pavydas...

Prisirišęs esu prie Sodybos daugiau, ne
gu gulbės prie ežero. Per penketą metų ne
buvau nė karto atostogų išvykęs. Tiesa, 
kartą, grįždamas iš šuniškų vestuvių, pa
klydau. ir tris dienas turėjau praleisti pas 
nepažįstamus daržininkus. Baisiai išalkau. 
Tada ir aš supratau, ką reiškia būti DP. 
Bučiavau Kaziukui veidą iš džiaugsmo, 
kad jis atvyko manęs parsigabenti. (Tik 
vėliau sužinojau, kad jis ir kiti Sodybos 
gyventojai manęs ne mažiau buvo pasige
dę, kaip aš jų). Bala nemato ir tų vestu
vių...

Priešų Sodyboje iki šiol daug neturėjau. 
Vaikams ir suaugusiems leidžiu krapšty
ti mano ausis, glostyti sprandą ir mielai 
užverčiu kojas, jei kas pakaso pridulkėjus 
sias pilvo vilnas ar kiek susivėlusią nuga
rą. Bet viena sąlyga: nelieskite uodegos. 
Aštrias, baltas iltis parodau kiekvienam, 
kuris bando ją patampyti. Amžinu mano 
priešu tapo tas mieguistas pienininkas, 
kuris savo gramozdišku sunkvežimiu buvo 
partrenkęs mane ant žemės, praskėlęs pa
kaušį ir nulaužęs uodegą... Toks pat aki
plėša buvo ir maisto tiekėjas, ko nesu
triuškinęs man nugarkaulio, išmesdamas 
iš rankų kažkokią dėžę. Šiems ponams pa
sirodžius, užuodžiu juos per mylią Ir ska
liju tol, kol jie palieka Sodybą. Mes, šunys, 
turime gerą atmintį ir skriaudikams ilgai 
nedovanojam.

Mėgstu laisvę ir nepakenčiu prievartos. 
Kartą viena mielaširdinga lenkė panoro 
mane ant virvelės išsivesti pasivaikščioti. 

Atsinešė net šokolado dėžę, norėdama ma 
ne suvilioti. Visaip ji mane glamonėjo, 
Princuliu vadino, verkė, o aš įsispyriau vi
somis keturiomis į žemę, ir nė iš vietos. 
Sodyba ne koks lageris — čia visi laisvi...

Tačiau vieno dalyko vis dėlto teko išsi
žadėti: vedėjas griežtai uždraudė bet ku
riuo laiku peržengti gyvenamųjų namų 
slenkstį, o mano maitintojas Kaziukas pri
griebė už lindimą į vištidę (buvau pradė
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Naujai į Čikagą atvykusiam prieteliai 
tuoj ima pasakoti, kaip reikia gyventi. 
Pradeda aiškinti, kaip, norint įstoti į dar
bo „uniją“, reikia „tepti“, kad norint gauti 
geresnį darbą, reikia tepti, kad norint 
gauti mašinai vairuoti leidimą, nereikia 
mokėti važiuoti, bet reikia kišti „penki
nę“. Kiti vėl giriasi, kad gatvėje policinin
ko sustabdyti dėl kokio susisiekimo pra
sižengimo ar neleistino „pasiparkinimo“ 
su penkine visada išvengė protokolo ir 
bausmės. Neįpratusiam prie tokių dalykų 
žmogui ta netiesos ir suktumo atmosfera 
labai numuša ūpą ir pasitikėjimą valdžia 
apskritai. Pesimistiškesni, girdėdami viso
kius suktumo ir nesąžiningumo pavyz
džius, pagaliau numoja ranka ir nuspren
džia, kad visi esą „krukai“. Prie to galima 
pridėti ir politines suktybes, kylančias iš 
ypatingos amerikiečių dviejų partijų 
struktūros. Partija, turinti valdžią mieste 
ar valstijoje, tuoj skuba į visas svarbias 
ir nesvarbias vietas sukišti savo žmones. 
Tie ir nagais ir dantimis savo tų vietų įsi
kibę, nenori paleisti. Rinkimų metų balsa
vimo būstinių prižiūrėtojai ir skaičiuoto
jai irgi vieną ar kitą partiją aistringai re 
mia. Po rinkimų pralaimėjusi partija 
skundžiasi, kad buvę suktumų, laikraščiai 
rašo apie tuos buvusius ar tik įtariamus 
suktumus, o žmonės skaito ir nutaria, kad 
„visi krukai“ ir kitą kartą neapsimoką 
balsuoti.

Pasibaigus Prezidento rinkimams res
publikonai Čikagoj pakėlė didelį triukšmą 
ir didelius pinigus išleido, norėdami įrody
ti demokratų balsų skaičiuotojų ir kitų 
rinkiminių pareigūnų suktybes. Teismui 
buvo pristatyti net 670 asmenų ir atvejų, 
kur buvę prasižengta su rinkiminiais įsta
tymais. Demokratams palankus teisėjas 
tačiau, visokiais painiais įstatymėliais 
pasiremdamas, nerado jokių prasižengjmų. 
Viskas taip ir nutilo. Plačiosioms masėms 
vis tiek liko aišku, kad ne viskas buvo 
taip, kaip turėtų būti, ypačiai, kai respub
likoniškų nuotaikų „Chicago Tribūne“ ke
lis mėnesius rašė apie visokius demokratų 
suktybių rinkimuose pavyzdžius, grįždami 
net į tolimą praeitį ir nurodydami šimtus 
patvirtintų faktų.

Šitai miglotai neteisybės ir suktumo at
mosferai daug peno duoda ir baltųjų - juo
dųjų santykiai Amerikos pietuose, o daž
nai ir šiaurėje. Pagal Vašingtono federali- 
nius įstatymus, visi juodieji ar baltieji yra 
lygūs. Skirtumą tarp įstatymų ir gyvenimo 
sudaro tai, kaip tas įstatymas aiškinamas. 
Sakysime, tie visi segregavimo mokyklose 
ar kiti klausimai pietinėse valstijose yra 
aiškus federalinių įstatymų laužymas. Tų 
įstatymų nepaiso ne tik mirtingi žmogeliai, 
bet ir policija, ir teisėjai, ir gubernatoriai.

Suktybės, kiek tai susiję su biznio pa
sauliu, yra toks kasdieninis reiškinys, kad 
jau niekas nė dėmesio nekreipia. Senų 
automobilių pirkliai, pinigų už procentus 
skolintojai, kai kurie namų pirkliai daž
nai pasigauna neapdairią auką. Visuotinis 
dolerio garbinimas ir gaudymas visokius 
apstatymus biznio reikaluose pateisina, ir 

jęs žalius kiaušinius pamėgti...). Dabar 
niekada; nebesimaišau ten, kur. dvikojai 
gyvena, nesvarbu, ar jie būtų vištos, ar 
paprasti žmonės... Tik perkūnas ir tos 
kvailos Bordono kareivių, patrankos kar
tais man tiek baimės įvaro,, kad nebeišken
tęs lendu kur nors: į kampą. Kartą, tiek bu
vau išgąsdintas, kad per klaidą net į vonią 
įsirioglinau. Dabar dar ir vedėjas įsitaisė 
šautuvą, žadėjo, mat, kralikų parnešti. 
Bet iki šiol tik triukšmas ir nervų gadini
mas.

Aną vakarą viena ausimi nugirdau kal
bant, kad vykstąs ginčas dėl Sodybos par
davimo. Girdi, bus susirinkimas, kuris nu
tars, kur kam pasidėti. Vadinasi, ■ ir mane; 
laukuose gimusį ir užaugusį, gali nutarti 
išplėšti iš neribota laisve alsuojančios So
dybos ir perkelti į pridulkėjusį miestą, ku 
riame visai nemokėčiau nei gyventi, nei 
padoriai elgtis. Ne, šitaip nebus; Galite 
ginčytis dėl mano vardo, galite uždrausti 
Sodyboje iš viso žmonėms gyventi, bet jau 
man keltis į miestą brrrrr...

Princas.

LUPINĖJA DURŲ RANKENAS
(E) „Tiesos“ 175 n-ry V. Miceikienė nu

siskundžia, kad kultūringi žmonės (grei
čiausia, kolonistai - rusai -E.) taip elgiasi- 
„valdiškuose“ namuose Vilniuje, K. Požė
los g. 34 nr.: koridoriuose sienos išdaužy
tos, išlupinėtos, durų rankenos išluptos, 
laiptai apšiukšlinti, purvini... Prie namo 
esančiame žolynėly jau trečia vasara nėra- 
nė vienos gėlės, padorios žolės, krūme'io...

Lietuvoje baigia nykti tetervinai
(E) Jie vasaros metu turi rudas, žiemos 

metu baltas plunksnas. Kai žiemą kartais 
nebūna ilgai sniego, o tetervinai keičią 
plunksnas ir plėšrūnai greit juos pastebi,, 
jie taip ir žūna. Vis dėlto tetervinų Lietu
voje dar yra. Jų. medžioklė uždrausta išti
sus metus. I960 metais jų buvo Lietuvoje 
priskaityta apie 20 tūkstančių.
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niekas neišeina kaltas, o tik žioplys, kuris, 
nukentėjo.

Didesnio triukšmą sukelia tik didesnio, 
masto apgavystės. Televizijos skandalas 
prieš kelerius metus sukėlė visą Ameriką. 
Paaiškėjo, kad labai populiari ir mėgsta
ma programa — Quiz-Show, kurioje daly
viams buvo duodami įvairūs, bendrojo išsi
lavinimo klausimai ir kurioje už teisingus 
atsakymus buvo skiriamos piniginės pre
mijos net iki 64.000 dolerių,, buvo tik suki
mas ir gerai režisuotas, vaidinimasi Tai 
programai ilgesnį laiką veikiant, pridygo, 
garsių, labai protingų ir genialių „laimė
tojų“ — išminčių, kurie ir pačius sunkiau
sius ir neįmanomiausius klausimus atsaky
davo ir daug pinigų laimėdavo. Jie buvo 
pradėti spaudos ir TV mėgėjų garbinti, pa
sidarė garsūs ir žinomi žmonės. Vieną die
ną tačiau išlindo yla iš maišo, ir viskas su
griuvo; daug kas nusivylė. Senato Komisi
ja viską smulkiai išaiškino ir televizijos 
pramonei sukėlė daug nemalohumų.

Pastaruoju metu Senato komisija aiški
na apgavystes lošimo namuose,, kurie ne- 
kuriose valstijose nevaržomi veikia ir žy
di. Čikagoje surastas fabrikas, kuris daro 
tūkstantinę apyvartą, gamindamas sužy
mėtas kortas, magnetinius diržus kauliu*, 
kams ar ruletėms manevruoti, mažus: ra
dijo impulsų siųstuvėlius, kuriais lošėjai 
gali tarpusavyje ženklus siuntinėti,, specia
lų rašalą kartoms sužymėti ir specialius 
akinius, pro kuriuos visi slapti ženklai 
matomi. Neperseniausiai panaši Senato 
komisija tyrinėjo suktybes ir gangsterių 
įtaką sporto pasaulyje. Boksas yra laiko
mas ypač tų sukčių apsėstu sportu, o taip 
pat ir krepšinis. Buvo išaiškintas ne vie
nas atvejis, kada žaidėjai profesionalai 
buvo gangsterių paperkami tyčia pralošti 
rungtynes, kad lažintojai galėtų lengviau 
savo pinigėlius prarasti. Visi tokie pavyz
džiai gal padės mieliems skaitytojams su
prasti, kodėl ir tokia didelė dalis Holyvu- 
do filmų sukama apie kriminalinius hero
jus, kodėl ir televizijos programos tiek ap
krautos nusikaltimų vaizdavimu. Mat, tai 
yra paprastas ir kasdieninis gyvenimas, ne- 
fantaziją ar prasimanymai. Ta plati ame
rikietiška laisvė yra taikoma ne tik ge
riems, bet ir blogiems žmonėms. Ta laisvė 
sukuria ne tik gerus reiškinius, bet ir blo
gus, ne tik gerus žmones, bet ir pačius blo
giausius.
©©©©©©©©©©©©©©©

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
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DBLS TARYBOS POSĖDIS

Rugsėjo 30 d., per valandą prieš LNB ak 
cininkams susirenkant, kviečiamas DBLS 
Tarybos posėdis svarbiems reikalams ap
tarti. Visi nariai prašomi dalyvauti.

ROŽINIS IR IŠKILMĖ

LIETUVIŠKA MOKYKLA
Pereitą šeštadienį Londono Lietuvių Mo 

kykla jau pradėjo naujus mokslo metus. 
Pamokos vyksta parapijos klube, 345 A 
Victoria Park Road, kiekvieną šeštadienį 
2 vai. popiet. Mokyklos vedėjas kun. A. 
Kazlauskas prašo tėvus suvežti vaikus mo 
kyklon, nes jau nuo pat pradžios bus ruo
šiamasi ir Kalėdų eglutei.

Rugsėjo 30 d. 5 vai. popiet, 
šeštadienį, 

Lietuvių Namuose,
1, Ladbroke Gardens, W.ll, 

įvyksta
LIET. NAMŲ B-VĖS AKCININKŲ 

SUVAŽIAVIMAS.

VOKIETIJA

S&aiti/toju laiškai

Spalio 1 d. Lietuvių šv. Kazimiero baž
nyčioje iškilmingai pradedamas Rožinio 
mėnuo. Nuo 9 vai. Mišių bus išstatytas 
Švč. Sakramentas pagarbinimui per visą 
dieną. Suma 11 vai. Rožinis su palaimini
mu tą dieną ir per visą mėnesį šeštadie
niais, šventadieniais 7 vai., o šiokiadie
niais 8 vai. vakare. Negalėdami kasdien at 
vykti į bažnytėlę, melskimės šeimose. Su
sitelkime maldai ne tik savo, bet. ir Tėvy
nės bei teisingos taikos reikalams.

NOTDNGHAMAS
TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

DBLS ir LAS Nottinghamo skyrių val
dybos suruošė rugsėjo 16 d. Tautos šven
tės minėjimą.

Prisirinkus pilnutėlei salei, net stačio
mis, apie 400 asmenų, K. Bivainis atidarė 
trumpu žodžiu, kviesdamas paskaitai Dr. 
St. Kuzminską.

Prelegentas trumpai aptarė Tautos šven 
tės reikšmę Ir ilgėliau sustojo ties pasauli 
ne politika.

Po paskaitos sugiedotas Tautos himnas. 
Paskui, po minutės pertraukos, užgęsta 
šviesa, prasiveria scenos užuolaida, ir ro
domas vaidinimas „Laisvės keliais". Vai
dino Londono Vaidila, režisavo Mašalaitis.

Veikalas patriotinis, suvaidintas buvo la 
bai gražiai, lietuviškajai visuomenei labai 
patiko, ir užtai nesigailėta plojimų ir va
liavimų.

Po vaidinimo scenoje pasirodo visi ar
tistai, minėjimo dalyviai ploja, o K. Bivai 
nis taria padėkos žodį. Septynmetė Petra
vičiūtė įteikia režisoriui P. Mašalaičiui gė
lių puokštę.

Šokiams linksmybę teikė Venskaus ka
pela. Šokiai su gurkšnojimais užsitęsė iki 
11 vai. vakaro.

Nottinghamui tenka labai džiaugtis, kad 
šia proga apsilankė ir prie minėjimo prisi 
jungė ekskursijos iš Mančesterio su Roch
dale dviem autobusais apie 80 žmonių, 
Derby, Bucminsterio ir Corby, ekskursijos 
savomis mašinomis iš Leicesterio, Stoke - 
on - Trent, Birminghamo.

Gaila, kad nesitikėta tokio didelio kie
kio žmonių ir pasitenkinta maža sale.

K. Deveikis

DBLS CENTRO ŽINIOS
Dar kartą primename visiems akcinin

kams ir DBLS skyrių Valdyboms, kad LN 
B-vės akcininkų suvažiavimas įvyksta rug 
sėjo 30 d. Lietuvių Namuose Londone, 5 v. 
p.p. Maloniai prašome akcininkus ir DBLS 
Skyrių atstovus šiame suvažiavime gau
siai dalyvauti. Akcininkų registracija bus 
vykdoma šeštadienį popiet, nuo 2 valan
dos.

Šiomis dienomis LNB Valdyba išsiunti
nėjo palūkanas tiems tautiečiams, kurie 
B-vei kritišku momentu yra paskolinę pi
nigų. Lietuvių Namų B-vės Valdyba reiš
kia gilią padėką jiems. Skolintojai, kurie 
paprašė palūkanas siųsti grynais pinigais, 
gaus jas dar šią savaitę. J. Sasnys jam pri 
klausančias palūkanas paaukojo DBLS.

Šiomis dienomis iš Amerikos į Angliją 
atvyko kun. Dr. F. Gureckas. Jis aplankė 
Lietuvių Namus ir išbus Anglijoje viene
rius metus — studijuos Oksfordo u-te.

Rugsėjo 27 d. įvyks DBLS posėdis. Nu
matoma svarstyti eilė DBLS ir LNB rei
kalų.

BRADFORDAS
SENATVĖS PAGERBIMAS

Šiam reikalui rugsėjo 30 d., 6 vai., Brad 
fordo Lietuvių Vyties Klubo patalpose ren 
giama šventė

PAGARBA SENATVEI.
Paskaitą tos šventės proga skaitys mok. 

D. Dainauskas, A. Bučys ir T. Burokas or 
ganizuoja meninę programos dalį. Po to 
bendras lietuvių subuvimas.

Vietos ir apylinkės lietuviai prašomi šio 
je šventėje dalyvauti.

DBLS Bradfordo sk. Valdyba

WOLVERHAMPTONAS
JUNGTUVĖS

Pereitą šeštadienį Neperstojančios Pa
galbos bažnyčioje, Fallings Park, Moterys 
tės Sakramentą priėmė Mykolas Narbutas 
su Marija Seagley. Jungtuvių apeigas at
liko kun. Dauknys, asistuojamas vietos 
klebono. Liudininkais buvo Genovaitė ir 
Eduardas Kaminskai.

SPORTAS
„LAISVĖS“ TAURĖS TURNYRAS

Rugsėjo 16 d. Wolverhamptone, Spring
field Road aikštėje, įvyko Anglijos lietu
vių krepšinio varžybos.

Susirinkus gausiai vietiniams ir sve
čiams iš Bradfordo ir Manchesterio, turny 
ras pradėtas Manchesterio KOVO ir Wol- 
verhamptono VILTIES.

Rungtynės buvo gana įdomios. Pirmąjį 
kėlinį laimi KOVAS 10:6. Antrame kėliny 
je VILTIS keičia taktiką ir laimi rungty
nes 28:16.

Antrose rungtynėse susitinka Bradfordo 
ŠARŪNAS su Manchesterio KOVU. Man- 
chesteris dengia puikiai ir verčia Bradfor 
dą daryti tolimus metimus. Pirmą kėlinį 
laimi KOVAS 20:12.

Antrame kėlinyje ŠARŪNAS žaidžia gy
viau ir lygina rezultatą. Antrą kėlinį laimi 
ŠARŪNAS, tačiau bendras rezultatas 36: 
30 KOVO naudai.

Pagaliau VILTIS susitinka su ŠARŪNU. 
VILTIES komanda amžiumi daug senesnė 
už ŠARŪNĄ. Bendras amžiaus vidurkis 
daugiau kaip 30 metų, o bradfordiškių 19. 
Taigi niekas nesitikėjo, kad VILTIS atsi
laikys. Bet seni vilkai viltiečiai, gerai pa
siruošę šiam turnyrui, pirmąjį kėlinį lai
mi 22:8. Antrajame kėlinyje bradfordie- 
čiai žaidė šalčiau, kaip ir VILTIS, ir nau
dojo visus atsarginius.

Taigi I vieta teko VILČIAI, II — KO
VUI ir III — ŠARŪNUI.

Nedalyvavo Londono TAURAS.
Už VILTI žaidė: Kelmistraitis (26), Kar 

nilavičiuš (20), Burdenas (14), Viliūnas 
(0), Manga (8), Jasionis (0), Kietavičius 
(0).

KOVUI taškus pelnė: Aleknavičius(13), 
Verbyla (8), Dambrauskas (6), Alienas 
(23), Pearsonas (2).

ŠARŪNO komanda: A. Puleikis (12), 
H. Dičpetris (16), Murauskas (4), A. Ser- 
galis (0), J. Puleikis (0), A. Dičpetris (0), 
Garbonkus (6) ir J. Sergalis (6).

Visiems prie šio turnyro prisidėjusiems 
ir jame dalyvavusiems sportiška padėka.

V. Kelmistraitis

PAIEŠKOJIMAI
KIŠKONIS Vytautas, Zigmo sūnus, gim. 

1928 m. sausio 1 d. Šiauliuose, pats ar ži
nantieji apie jį prašom rašyti „Europos 
Lietuvio“ ' Administracijai.

TAZAB & CO. LTD
22, ROLAND GARDENS, LONDON S.W.7, 

LIETUVIŲ SKYRIUS 
DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ FIRMA PASAULYJE 

Didelis pasirinkimas prekių, specialiai gamintų mūsų 
firmai, kurių labiausiai pageidaujama Lietuvoje. 
Grynos vilnos medžiagų žaketai tikro avies kailio 
pamušalu, tikros odos paltai ir žaketai. Moteriški 
nailoninio kailio paltai su specialiu šiltu pamušalu ar 
be pamušalo. Didelis pasirinkimas grynos vilnos 
medžiagų vyriškiems ir moteriškiems kostiumams, 

suknelėms ir paltams.
Odos. Avalynė. Apatiniai, šveicariškos kašmiro 

■ vilnos skarelės. Pūkuotos skaros „Babuški“.
Moteriški, vyriški ir vaikiški megztiniai. 

Hohner akordeonai.
Nauji puikiai iliustruoti lietuviški kainoraščiai. 

Visas susirašinėjimas vykdomas lietuviškai.

••••

.............
n

VOKIETIJOS KRAŠTO VALDYBA

Naujai išrinktoji PLB Vokietijos krašto 
Valdyba pasiskirstė pareigomis šitaip: 
pirmininkas — kun. Br. Liubinas, vicepir
mininkas — E. Simonaitis, sekretorius — 
I. Apyrubis, iždininkas — J. Stankaitis, 
narys — A. Šukys.

TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

MIUNCHENE
(ELI) PLB Miuncheno apylinkės lietu

viai Tautos Šventę paminėjo rugsėjo 10 d. 
Ludwigsfeldo lietuvių kolonijoje, šv. Mi
šias už Lietuvą atnašavo ir pamokslą pa
sakė kun. J. Tautkevičius, vietos lietuvių 
klebonas ir PLB Miuncheno apylinkės 
Valdybos pirmininkas. Pamoksle kun. 
Tautkevičius iškėlė Dievo ir Tėvynės mei
lę ir ryšį tarp žemiškosios ir amžinosios 
Tėvynės.

Po pamaldų įvyko oficialioji minėjimo 
dalis. Ją pradėjo taip pat kun. Tautkevi
čius, Atidarymo žodyje iškėlė Tautos 
Šventės kilmę, jos reikšmę lietuvių tautai; 
minėdami šią šventę, mes kartu stiprina
me savo širdyse troškimą laisvės Lietuvai, 
stipriname savo tikėjimą ir palaikome vil
tis. — Sugiedojus Tautos Himną, minėji
mui skirtąją paskaitą skaitė Dr. Juozas 
Sakalauskas. Prelegentas pradžioje per
skaitė savo sukurtą baladę „Valdovo mir
tį“, kuri simboliškai pavaizdavo lietuvių 
tautos gyvenimą ir padėtį didžiajam val
dovui mirus ir po to iškilusią tolimesnę 
Lietuvos tragiką. Dr. Sakalauskas trum
pai, papuošdamas poetišku žodžiu ir lakia 
vaizduote, peržvelgė svarbiausiuosius Lie
tuvos istorijos momentus ir iškėlė lietuvių 
tautos didelį heroiškumą, kurs įpareigoja 
ir mus. Dabartinėms mūsų sąlygoms prele
gentas nurodė mūsų kasdieninius įsipa
reigojimus savo tautai — išlaikyti ir puošė 
lėti mūsų tautos brangiausias vertybes: 
savą kalbą, lietuvišką dainą, papročius, 
meilę savajam tautiečiui, ištvermę kil
niems idealams.

Po paskaitos įvyko jaukus pobūvis prie 
staliukų. Tarp nuoširdžių pašnekesių daž
nai skambėjo lietuviškos liaudies dainos. 
Jaunimas neužmiršo ir šokių.

RUGSĖJO AŠTUNTOJI GAUTINGE
Gautingo sanatorijoje rugsėjo 8-ji švęs

ta tą pačią rugsėjo 8 d., kaip tautinė ir Šv. 
Marijos Mergelės gimimo šventė.

Pagal mūsų turimąsias sąlygas minėta 
tik pamaldomis sanatorijos koplyčioj. Pa
maldos prasidėjo 10 vai., į kurias atsilan
kė visi galintieji vaikščioti besigydantieji 
sanatorijoje lietuviai. Mišias laikė atvy
kęs iš Miuncheno kun. J. Tautkevičius ir 
pasakė šventei pritaikytą pamokslą.

Rugsėjo 8-ji yra viena didžiausių mūsų 
tautinių švenčių. Ji mus nukelia į garbin
gos senovės, Lietuvos didvyrių laikus. Ji 
primena mums pasaulinio garso Lietuvos 
galybę ir gerovės klestėjimo laikus. Lietu
va turėjo žymių vadų: po garsių karaliaus 
Mindaugo, Vytenio, Gedimino, Algirdo- 
Kęstučio, iškilo dar. žymesnis ir pranašes
nis genijus Vytautas Didysis. Ne tik ge
nialus ir toli pramatąs, bet ir ištvermin
gas jis buvo. Jo aktyvumas, sugebėjimas 
spręsti sunkiausias problemas iškėlė Lie
tuvą į pirmaujančias valstybes. Jam val
dant Lietuvos valstybės ribos tęsėsi nuo 
Baltijos jūros iki Dono ir Juodųjų jūrų. 
Visą savo garbingą gyvenimą siekė tik sa
vo Tėvynei Lietuvai gerovės. Vainikavi- 
mosi ryžte siekė ne sau asmeninės garbės, 
bet tik Lietuvai užtikrinto suverenumo. 
Mintis netekti Lietuvai nepriklausomybės, 
jam buvo kaip aštrus kalavijas-Lširdį. Jo 
genialus sugebėjimas spręsti problemas 
net ir pralaimėjimo atveju padarydavo jį 
laimėtoju, pvz., Vorsklos mūšis, po kurio 
totoriai ieškojo jo užtarimo, ir jam tai 
daug patarnavo.

Lietuvių tautos laimė, kad tiesiog liki- 
miniame XIV šimtmety susilaukė geni
jaus, koks buvo Vytautas Didysis, iškėlęs 
savo tėvynę į pačias aukštybes. Visi jo 
siekimai, pastangos ir troškimai ėjo užtik
rinti Lietuvai jos ateitį, deja, neišsipildė. 
Netikėtai staigi mirtis nutraukė genijaus 
planus. Ši tragedija juo skaudesnė, kad 
Vytautas Didysis nepaliko įpėdinių. Neat- 
sirsdo po to jam lygaus, kuris būtų įsten
gęs tęsti jo idealus.

Vytautas Didysis mūsų istorijoj turi pri
derančią vietą. Jis turi ir Vakarų istorijoj 
atitinkamą vietą, tik po tragiško Lietuvos 
likimo nepakankamai plačiai išryškintą. 
Kai kurių istorikų nuomone, Vytautas Di
dysis keliamas aukščiau už Aleksandrą 
Didįjį Makedonietį ir lyginamas su žy
miausiu Romos imperatoriumi Cezariu.

Mes turėjome garsingą praeitį, žymių 
vaebs. iškilusių ir iškėlusiu L;e‘uv-> iki pa
saulio garsenybių, kurie verti minėti.

Gautingiškis

ATVIRLAIŠKIS K. PLAUCICNUI DĖL

SODYBOS, RANKŲ IR GALVŲ
Jūsų raštas, p. Plaučiūne, apie Sodybos 

grožybę ir brangenybę išėjo dailus ir tei
singas. Bet gal dar atsimenate, jog buvo 
burnų, graudenančių, kad Sodybon brau
nasi lenkai ir kitokį nelietuviški sutvėri
mai. Mano šviesus ir blaivus protas sako, 
kad tuo tik džiaugtis tenka: tegu lenkai 
krauna Sodybai pinigą ir poniškai pajun
ta, jog Sodybėlės ir sodybinės ponai yra 
lietuviai. Tą pasakyti aname .rašte būsite 
primiršę.

Jeigu savaitgalyje pamatysite bare ar 
kitoje panašioje, kultūrą spinduliuojan
čioje vietoje, kokį akcininką, jeigu išdrįs-

tumėte prisiartinti prie anų dvigubų tary 
bininkų, tai galėtumėte patyliukais, užjau 
čiančiai jiems priminti vieną tokį tikrą is
torinį įvykį: nebus dar praėję daug metų 
nuo to laiko, kada vienas tautietis iš žemy 
no pargabeno geriausio vokiško plieno aš
triausią dalgį Sodybos žolei piauti. Dalgis 
dabar yra Sodybos ir sodybinės simpatiko 
rankose. Bet kokia narsa užviešpataus tą 
simpatiką, kai nustos sodybinės žolės ir 
sodybinės?! Taigi akcininkai ir tarybinin 
kai su visais direktoriais tegu rugsėjo 30 
d. ima domėn, kokia rankos pozicija būtų 
geriausia, kad galva pasiliktų savo vieto
je. Anas dalgis dar nesurūdijęs ir aštrus!..

Nuoširdžiai Jūsų
S. Slunkius

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

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

A. Vienažindys

KULINARINĖS IŠDAIGOS
Viskas prasidėjo maždaug taip. Viena 

neatsargi vištelė — kanapėlė (per žioplu
mą ar sąmoningai) ne vietoje padėjo kiau
šinį. Po kiemą vaikščiojo tuo metu nemaža 
kiaulių šeimynėlė. Ir štai vienam riesta- 
nosiui po kojomis pasipainiojo tas nelem
tas kiaušinis. Paragavo — patiko. Davė 
paragauti antram, antras — trečiam ir t.t.

Apetitas atsiranda bevalgant, o skonis 
tobulėja smaguriaujant. Kai' šėrėjos pie
tums pateikė paprastą jovalą, fermoje 
prasidėjo nervingas kriuksėjimas, perei
nantis į masišką žviegimą.

Veislinėms, bekonams ir paršiukams 
reikalaujant, įvykio vieton buvo pakvies
tas kolūkio pirmininkas Cekanavičius.

— Ko norit? — piktai suriko kolūkio 
vadovas.

RASTATTAS
NAUJA APYLINKĖ

Rastatte ir artimoj apylinkėj gyvena ne 
maža neseniai iš Lietuvos atvykusių lietu 
vių. Tarpininkaujant Stuttgarto Apylin
kės Valdybos pirmininkei Jauniškytei, 
Krašto Valdyba darė žygių dėl įsteigimo 
apylinkės. Rugpiūčio 27 d. įvyko steigia
masis susirinkimas, kuriame dalyvavo 
apie 60 žmonių.

Dalyvių prašytas susirinkimui vadova
vo ten atvykęs Krašto Valdybos narys E. 
Simcnaitis. Išrinkta Apylinkės Valdyba ir 
Kontrolės Komisija. Apylinkės Valdybos 
pirmininkas yra J. Ruguiis. Susirinkime 
dalyvavo ir Tėv. A. Bernatonis, suteikęs 
žinių apie BALFą.

Prieš Apylinkės steigiamąjį susirinkimą 
įvyko R. kat. bažnyčioj pamaldos, kurias 
atlaikė Tėv. Bernatonis. Tai pirmas kartas 
istorijoje, kad šioje bažnyčioje buvo pamal 
dos pravestos lietuvių kalba. To paties rei 
kalavo ir evangelikai. Būtų gera, kad evan 
gelikų bažnyčios vadovybė atkreiptų dėme 
sį į tą norą.

Po oficialiosios dalies įvyko subuvimas, 
kuriame suskambo gražios mūsų dainos. 
Malonu yra klausytis jaunų ir stiprių bal 
sų, nes, kaip išimtis, visi tenai yra jaunes
niojo amžiaus. Ruguiis yra iškėlęs klausi
mą įsteigti chorą. Trūksta tik dirigento.

Prie Apylinkės prižijungė ir Offenburge 
gyvenantieji lietuviai.

— Kiaušinių! Duokit kiaušinių! — dar 
pikčiau sužviegė keturkojai.

Teko nusileisti: kiaulių šėrimo meniu 
pasipildė nauju patiekalu — žaliais kiau
šiniais...

...Nejau taip iš tikro buvo? Kur matyta, 
kad kiaules šertų kiaušiniais? Aišku, var
gu kas tokiomis pasakomis patikėtų, jeigu 
ne Jonavos rajono M. Melnikaitės vardo 
kolūkio vadovai. Jie sugebėjo įtikinti — 
— 700 kiaušinių nurašė paršiukų šėrimui, 
atseit, „organizmo sustiprinimui“ (taip 
pažymėta buhalteriniuose dokumentuose).

N. RIČKUS
„Komjaunimo tiesa“ 1961.VIII. 27

STASYS MALECKAS „IŠDYKAUJA“
Vidudienį į ganyklą atėjo melžėja 

Dambrauskatė. Žvilgterėjo mergina j už
tvarą, kur ganosi jos prižiūrimos karvės ir 
nustėro — dviem karvėmis daugiau. Pa
skaičiavo antrą kartą, trečią — vis tas 
pats Prityrusi melžėja bematant sumojo 
reikalą — kolūkinėje dobilienoje ganosi 
svetimos karvės! Ji pasiėmė porą pančių 
ir jau buvo beeinanti sutvarkyti neprašy
tų viešnių, bet staiga atsirado ir karvių 
savininkas.

— Ar tau gaila? Juk ne tavo ganykla, 
kolūkio, — prašneko žinomas kolūkyje 
triukšmadarys ir veltėdis Stasys Maleckas.

Sąžiningai kolūkietei tarsi kas vėzdu bū 
tų per galvą tvojęs. Nė nepajuto melžėja, 
kaip paragino atsiimti karves ir, kol nevė
lu, nešdintis iš ganyklos. Tačiau MalecKS 
ne pėsčio būta. Iš ganyklos jis pasišalino 
tik tuomet, kai apmušė lazda kolūkio inte
resus ginančią merginą.

— Reikia chuliganą kuo griežčiausiai 
nubausti. Atsėdės dešimt - penkiolika pa
rų, tai žinos, ką reiškia muštis, — pasipik
tinę St. Malecko elgesiu, samprotauja kai
mynai.

O Stasys Maleckas ramus.
— Už tokį reikalą galima ir dvidešimt 

parų atsėdėti, — įžūliai atsikerta jis.
Tiesą sakant, ką jam reiškia tos paros. 

15 parų arešto jis jau sėdėjo už traktori
ninko Babilos sumušimą, ne kartą buvo 
milicijoje už kitus „smulkius“ nusikaiti
mus. -•

Ar nereikėtų atsižvelgti į šio „didvyrio“ 
nuopelnus ir rasti jam efektingesnių auk
lėjimo priemonių? Tai būtų naudinga ir 
St. Maleckui, ir visiems „Lenino keliu“ 
artelės kolūkiečiams.

J. Arelis
„Komjaunimo tiesa“, 1961.VIII. 27

NAUJAI GAUTI LEIDINIAI
Skipitis — Nepriklausomą Lietuvą sta

tant — 1.16.8.
B. Kviklys — Liet, topografinis žemėla

pis, susidedąs iš atskirų 25 lapų — 8.18.6.
P. Naujokaitis — Ilūžę tiltai — romanas

— 0.18.6.
P. Naujokaitis — Maži žingsniai — pa

sakojimai jaunimui — 0.14.8.
Mano katekizmas — 0.2.0.
Kun. Žitkus—Tikybos vadovėlis — 0.3.6.
P. Manelis—Katalikų katekizmas-0.15.6
V. Tamulaitis — Svirplio muzikanto ke 

lionės, I knyga — 0.18.6.
V. Tamulaitis — Svirplio muz. kelionės, 

II knyga — 1.2.0.
A. Giedrius — Pasakėčios — 0.14.8.
M. Krupavičius — Lietuviškoji išeivija

— 0.14.8.
J. Eretas — St. Šalkauskis — 1.16.8.
V. Sruogienė — Lietuvos istorija, 947 p.

— 4.6.6.
Brazdžionis — Vidudienio sodai, prem. 

eilėraščiai — 1.9.4.
E. Tumienė — Karaliai ir šventieji — 

eilės — 0.18.6.
O. Urbonas — Žalgirio mūšis — 1.2.0.
Z. Raulinaitis — Durbės mūšis — 0.9.0.
A. Tulys — Tūzų klubas — 0.18.6.

Rašyti: Dainora, 49, Thornton Ave.,
London, W.4.

Neatsiskaitę už 22 ir 23 tomus Liet. En
ciklopedijos, prašau nedelsiant atsiskaity
ti. Neatsiskaitę trukdo tolimesnių — pasku 
tinių tomų — leidimą.

Žmogumi mažai rūpinamasi ir kai 
kuriose parduotuvėse

(E) Vienoje Vilniaus gražioje batų par
duotuvėje, šalia Jaunimo stadiono, esąs di
delis avalynės pasirinkimas, bet... parda
vėjos pirkėjui paduoda norimą batų porą 
ir... žinokis. Nusiskundžiama, kad Lietuve 
je nėra specializuotų parduotuvių, kuriose 
būtų parduodama visa, kas reikalinga mo 
terims ar vyrams, pradedant avalyne, bai
giant marškiniais ar eilutėmis.

PAMALDOS
BRADFORD — spalio 1 ir 15 d., 12,30 v.
NOTTINGHAM — spalio 8 d., 12,15 v.
ROCHDALE — spalio 22 d., 11,30 v.

EUROPOS LIETUVIS — 
LITHUANIAN WEEKLY.

Printed and Published in Great 
Britain by the Lithuanian House 
Ltd.. 1, Ladbroke Gardens, London, 
W.ll. Tel. PARk 2470.

Redakcijos ir Administracijos 
adresas: 1, Ladbroke Gardens,

London, W.ll, Tel. PARk 2470.
Redakcija rankraščius taiso ir 

trumpina savo nuožiūra.
Prenumeratos kaina: metams 

40 šil., 6 mėn. 22 šil., atskiras nr. 1 
šil.; dolerio kraštuose — 6 doleriai 
metams.

Leidžia Lietuvių Namų Akc. 
Bendrovė. Leidimo Tarybų sudaro 
D.B.L.S. Valdyba ir Europos Liet 
Bendruomenių pirmininkai.

4


	1961-09-26-EUROPOS-LIETUVIS-0001
	1961-09-26-EUROPOS-LIETUVIS-0002
	1961-09-26-EUROPOS-LIETUVIS-0003
	1961-09-26-EUROPOS-LIETUVIS-0004

