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NEGALIMA BE MASKVOS SUTIKIMO EUROFOSIR AMER,KOS SPADDOS
Chruščiovas neseniai pagyrė Gomulka, 

sakydamas, kad jis moka ūkininkauti, 
tvarkytis žemės ūkyje, jei susilaukė gero 
derliaus. Bet dabar į konferenciją Mask
von susirinkę partijos vadai pasmerkė Go 
mulką už kitus dalykus. Chruščiovas taip 
pat prisidėjo prie to pasmerkimo. Sov. Są 
jungos vadams Gomulka yra kaltas tuo, 
kad „prisitaikėlišku būdu valdąs-' ir „ban 
dąs pats vienas derėtis su Vakarais-*. 
Toks tiesioginis ryšys su Vakarais galįs 
tik pridaryti žalos sovietų užsienių politi 
kai ir esąs neleistinas „komunistinių 
kraštų šeimai“. Gomulka dėl to konferen 
cijoje buvo pavadintas „naiviu utopinin- 
ku, kuris tiki, kad glaudi sąjunga su Di
džiąja Britanija, Jungtinėmis Valstybė
mis ir kitais vadovaujančiais kapitalisti 
nieis kraštais padės pagerinti sąlygas 
Lenkijoje“.

Turėdama prieš akis Gomulkos bandy
mus tiesiogiai bendrauti su Vakarais, ta 
slaptoji konferencija priėmė rezoliuciją, 
kurioje sakoma, kad sovietinis kraštas, no 
ridamas sueiti j sąlytį su bet kuriuo kapi 
talistiniu kraštu, turi iš anksto gauti 
Maskvos sutikimą. Antraip toksai sovieti 
nio krašto žingsnis Vakaruose „galįs būti 
blogai suprastas ir palaikytas nesutarimo 
ženklu“.

Kartu nusistatyta stipriau prižiūrėti 
Lenkijos vyriausybę, kad ji nepadarytų 
daugiau tokių Maskvai nepageidaujamų 
klaidų.

Tai ar Lenkija yra bandžiusi palaikyti 
tiesioginius ryšius su Vakarais? Taip. Var

REIKALINGI
Nedarbo klausimas visada yra opus pra 

monės kraštuose, bet praeitais metais jis 
nepersekiojo Europos. Priešingai, kai ku
rių kraštų vyriausybėms ir planuotojams 
rūpesčių kėlė, iš kur dar vis augančiai pra 
monei surasti darbininkų. Vokietija ir 
Šveicarija išrinko visus darbininkus savo 
kraštuose ir buvo priverstos ieškoti jų 
Svetur. Ekonomiškai kylanti Austrija ga
vo stiprių savo profesinių sąjungų leidimą 

šiais metais nusisamdyti 50.000 darbinin
kų iš kitų kraštų. Profesinės sąjungos pir 
moję eilėje gina savo krašto darbininkų 
reikalus, žiūri, kad jiems būtų darbo ir 
geresnis gyvenimas. Bet Austrijos atveju 
padėtis yra tokia, kad krašto ūkis nuken
tėtų, jei tektų verstis vien savais darbl- 
ninkais. Švedija ieško patyrusių laivų sta
tybos darbininkų Airijoje. Britanijoje dar 
bo neturi tik 1.7% darbininkų. Vokietijo
je kiekvienam darbo ieškančiam darbinin 
kui pasiūloma bent dešimt darbų. Šveica
rijoje jau dabar kas penktas darbininkas 
yra užsienietis. Olandijoje gruodžio mėn. 
buvo 27000 registruotų bedarbių, bet tuo 
pačiu metu įmonėms buvo reikalinga 
113.000 darbininkų, ir vyriausybė bijosi, 
kad padėtis gali dar blogėti.

Tie kraštai, kuriems trūksta darbinin
kų, ieško jų, be kita ko, ne tik Ispanijoje 
ir Italijoje, bet dar Graikijoje ir Turkijo 
je. Padėtis yra pagerėjusi net ir Italijoje, 
kurią visada smarkiai s’ėgdavo nedarbas. 
Nemaža darbininkų išvažinėjo į kitus 
kraštus, o pietinėmis krašto sritimis susi
rūpino pati Italijos vyriausybė, daugelį 
aprūpindama darbu. 1961 m. Italija turė
jo dar 573.000 bedarbių, nors 1959 m. jų 
buvo 866.000, o 1957 m. net 1.5 milijono. 
Skandinavijos kraštuose visi turi darbo.

Ekonominių reikalų specialistai skai
čiuoja, kad įdarbinimas Europoje nuo 
1960 m. vidurio iki 1961 m. vidurio pakilo 
po 3% Austrijoje, Suomijoje, Vakarų Vo
kietijoje ir Švedijoje. Olandijoje pakilo 
2%, Prancūzijoje, Norvegijoje ir Britani
joje 1%, Šveicarijoje net 8%, o Italijoje 
apie 3%. Ekonomistai tik galvoja, kad ga 
Ii būti kiek nesusipratimų dėl atlyginimų 
pakėlimo. Kadangi gamyba kiek lėčiau 
kyla, tai atlyginimų didėjimas gali neišei
ti toks, į kokį darbininkai yra įpratę. O 
kai dėl gamybos, tai ji didesniu procentu 
kyla kaip tik Bendrajai Rinkai priklau-

Moksleiviai dirba šeštadieniais
(E) Vilniaus radijas praneša, kad Kau

no centriniame pašte kiekvieną šeštadienį 
dirba nemažas skaičius Komjaunimo var
do mokyklos moksleivių. Tai 9-10 klasių 
mokiniai, kurie pagal darbinių įgūdžių 
vystymo programą mokosi telegrafisto, te
lefonisto ir pašto operatoriaus specialy
bių. Moksleivių užsiėmimai vyksta 6 va
landas. Atostogų metu moksleiviai turi 
pavaduoti nuolatinius pašto tarnautojus. 
Manoma, kad jų pavyzdžiu paseks ir ki
tos Kauno mokyklos. Toks mokinių per
krovimas darbu pateisinamas tuo, kad 
baigę Komjaunimo vardo vidurinę mokyk 
lą mokiniai bus kartu įgiję ir pašto tar
nautojo specialybę.
Šančiuose kraštuose ir mažesniu tuose, 
kurie apsijungę Europos Laisvoje Preky- 

šuvoje buvo paruošti planai, kuriuos Len 
kija pati viena ryžosi siūlyti D. Britani
jai, Jungt. Valstybėms ir Prancūzijai, 
kaip praktiškiausia būtų baigti šaltąjį ka 
rą ir „tarp visų suinteresuotų kraštų su
daryti draugiškus santykius--. Su tais pla 
nais buvo supažindintas ir Chruščiovas, 
kuris entuziastiškai pritarė jiems. Chruš
čiovas kaip tik buvo tos nuomonės, kad 
labai gera būtų išsiaiškinti, kokių nuolai 
dų galėtų daryti Vakarų kraštų vyriausy
bės.

Tačiau šioje konferencijoje Chruščio
vas jau nebepalaikė Gomulkos ir kartu 
su kitais balsavo už smerkiamąją rezoliu 
ciją. Spėjama, kad tokia veidmainiška lai 
kysena turėjo pagelbėti sustiprinti jo pa
ties padėtį. Chruščiovo tokia laikysena 
buvo nuolaida opozicijai.

O Gomulkos noras kalbėtis su Vaka
rais nebuvo pastanga apsidrausti kokiam 
nors atvejui, kai Lenkija atsiskirs nuo 
Maskvos. Tai buvo tik noras pašalinti ka 
ro baimės psichozę, kuri yra plačiai ap
ėmusi Lenkijos darbininkus, ūkininkus ir 
tarnautojus. Padėtis yra tokia įtempta, vi 
si taip bijo karo, kad niekas nebenori 
dirbti. Gamyba krinta, ir valdžia jau bu
vo priversta pagrasinti, kad jei kas nors 
neateidinės į darbą, tai atsidurs teisme O 
teismas už nėjimą į darbą gali bausti pra 
dedant trim mėnesiais kalėjimo. Tačiau 
ir tai nepadeda.

Žmonės tvirtina, kad nebėra prasmės 
dirbti, jei užeis atominis karas ir viską su 
naikins. Norėdami išvengti teismo ir kalė

DARBININKAI
bos Sąjungoje. Bendrosios Rinkos kraš
tuose gamyba per vienerius metus, nuo 
1960 m. vidurio iki 1961 m. vidurio, pakilo 
net 7%, o Laisvosios Prekybos Sąjungos 
kraštuose tik apie 3%. Kadangi kai kurie 
kraštai iš Laisvosios Prekybos Sąjungos 
dabar prašosi priimami į Bendrąją Rinką, 
tai ir juose tada padėtis turėtų pasikeisti 
į gera. Tarp tokių kraštų yra ir Britanija, 
kuri šiandien dar turi šiek tiek bedarbių.

TARYBINIAI
VAGYS

Rumunijoje iškilo viešumon net dvi di
džiulės bylos, kuriose partiniai kaltinami 
pasipelnymu iš užsienių pasų ir leidimų 
automobiliams pirkti. Dabar vengrų „Nep 
szabadsag“ paskelbė, ka<f ir ten įvyko par 
tijoje gėdingiausias skandalas nuo karo 
pabaigos. Dvejiems su puse metų kalėji
mo nuteistas partijos centro komiteto na
rys ir metalo darbininkų profesinės sąjun 
gos generalinis sekretorius Istvanas Toe
roekas. Be kita ko, jis yra ir Vengriją vai 
dančiojo Janoso Kadaro artimas draugas.

Nuteistasis nėra nei stalinistas, nei re- 
vizionistas. Tai žmogus, kuris labai gra
žiai laikėsi partijos linijos, tačiau turėjo 
kai kurių brangių silpnybių: mėgo gra
žius automobilius, puikias vilas, jachtas. 
Kai Budapešto moterys stovėdavo eilėse, 
laukdamos, kol į krautuvę bus atvežta pu
pų ir svogūnų, tai Toeroekas prie Balato
no ežero statydinosi namus. Kitus moder
nius namus jis pasistatydino Budapešto 
priemiestyje. Jis nusipirko baltą sportinį 
Mercedes markės automobilį ir jachtą. 
Šitiems pirkimams ir statyboms jis pasi
naudojo valstybės pinigais. Jei ne „dideli 
politiniai pasitarnavimai“. jis, be abejo, 
būtų gavęs ne dvejis su puse metų, bet di
desnę bausmę.

Tačiau Toeroekas yra ne vienas toks 
už geležinės uždangos, kuris atsisėdo į ka
lėjimą. Tūkstančiai partijos ir valdžios pa 
reigūnų, fabrikų vedėjų, net aukštųjų 
karininkų yra įsivėlę į juodąją rinką, ver 
tęsi neteisėtais bizniais ar išeikvoję fon
dus. Čekoslovakijoje net trijų miestų vyk 
domieji komitetai turėjo susėsti į kalėji
mą už ekonominius nusikaltimus. Slova
kų komunistų partijos Michalovco sky
rius taip pat visas atsidūrė teisme už spe
kuliaciją. Čekų spauda apskaičiavo, kad 
žinomais panašių nusikaltimų atvejais 
per praeitus metus valstybei buvo padary 
ta nuostolių maždaug už 30 milijonų do
lerių.

Lenkijoje vidutiniškai kasmet būna 
apie 150.000 ekonominių nusikaltimų. 
Praeitais metais už neteisėtus veiksmus 
nuteisti 25.415 partijos, valstybės ir savi
valdybės pareigūnų. Būdingas atsitikimas 
įvyko Wraclowe. Ten buvo suimta visa 
didžiulio mašinų įrankių fabriko vadovy
bė, iš viso 19 asmenų, kurie nuteisti nuo 
2 iki 12 metų kalėjimo bausmėmis. Viso
kiomis machinacijomis jie pardavė msž- 
daug už pusę milijono dolierių to fabriko 
gaminių ir pinigus pasisavino. 

jimo, darbininkai eina į darbą, tačiau nė 
kiek nesistengia kelti gamybą. Poznanėje, 
Katovicuose ir Varšuvoje darbininkai 
jau grasina streikais, jei nepagerės sąly
gos. Taigi Gomulka ir bandė ieškoti būdų 
pašalinti tai karo baimei. Tačiau po slap 
tosios konferencijos net ir tie lenkų parti 
niai, kurie buvo už glaudžius ryšius su 
Maskva, pradeda persimesti į Gomulkos 
pusę. Bet Gomulka bijo didesnių neramu 
mų, dėl to partiniams įsakyta raminti 
žmones. Neramumlų atveju juk Maskva 
galėtų dar smarkiau pradėti kištis į Len 
kijos vidaus reikalus.

Kiek žmonių naudojasi kurortais

(E) Vilniaus radijas vasario 19 d. pra
nešė, kad 1961 metais krašto kurortuose 
ilsėjosi 50.000 žmonių su Lietuvos profesi
nių sąjungų kelialapiais.

Praėjusiais metais Druskininkuose ir 
Birštone sanatorinių lovų skaičius padidė 
jo dar 200. Šiais metais dar 400 lovų bus 
paruošta Druskininkuose ir Likėnuose. 
Vadinamosiose pionierių stovyklose šią 
vasarą poilsiaus 33.000 moksleivių.

Šeimininkės skundžiasi virtuvės 

prietaisais

(E) Savo laiške „Tiesai“ (35 nr.) T. Ke- 
zienė iškėlė ir Lietuvoje aptariamą klau
simą, ar virtuvės mechanizavimas fanta
zija? štai, sako, reikia pavyzdžiu paimti 
Vilniuje, Gorkio g. 12 nr. esančią indų 
parduotuvę. Ten turima bulvėms skusti 
mašinėlė, bet... ji šeimininkėms nepatin
ka, retai kada gali rasti mašinėles kavai 
malti ar pipirams trinti. Panaši padėtis ir 
kitose Vilniaus parduotuvėse. Pagal Kezie 
nę, viskas telieka gražiais žodžiais apie 
moters buities palengvinimą Lietuvoje. Ji 
teigia: dar daugelį virtuvės darbų šeimi
ninkė atlieka rankomis, sugaišdama daug 
laiko. Esą, jei ji turėtų paprasčiausią 
hermetišką puodą, valgį pagamintų kelis 
kart greičiau. Pasirodo, tokius puodus 
Kauno „Pirmūnas“ jau turėjęs pradėti ga
minti 1960 m., bet... gamyba iki šiol ne
pradėta. O tuo tarpu Lietuvos moterys ir 
toliau gaišta laiką.

KO SOVIETAI GALI REIKALAUTI?
Dr. Adenaueris galvoja, kad Ženevos 

pasitarimuose sovietai vargu pajėgs išnau 
doti savo reikalui Berlyno klausimą.'

Vakarai galį nuolaidas daryti dėl vo
kiečių armijos apginklavimo atominiais 
ginklais (o reikalą atomu apginkluoti 
Bundesvvehrą kėlė ne patys vokiečiai, bet 
NATO).

KARIUOMENEI VADOVAUS 
DEBROSSĖ

Gen. Debrossė skiriamas kariuomenės 
vadu Alžyre tam pereinamam laikotar
piui nuo paliaubų iki tol, kol Alžyras ga
lutinai gaus nepriklausomybę.

Jis vadovavo žandarams, kurie 1960 
m. numalšino prancūzų sukilėlius Alžy
re. OAS yra nuteisusi jį mirti (už akių).

PERŠOVĖ KAREIVĮ
Rytų Berlyne policija paleido apie 30 

šūvių į britų karinį automobilį ir sužeidė 
jį vairavusį kareivį.

Karininkas buvo suimtas ir pristatytas 
sovietams, bet tuoj ir paleistas. Peršau 
tasis kareivis buvo nuvežtas ligoninėn.

Abu važiavusieji britai — misijos prie 
sovietų komendantūros nariai.

JUGOSLAVIJOS AMNESTIJA
Jugoslavijos Tito vyriausybė paskelbė 

karo meto pabėgėliams amnestiją. Grįžu
sieji bus baudžiami tik tie. kurie padarė 
nusikaltimus.

Už įvairius smulkesnius nusižengimus 
(savo krašto, jo valdančiųjų įžeidimą, da 
lyvavimą neramumuose vokiečių okupaci 
jos metu, neteisėtą sienos perėjimą, dezer 
tyravimą ir kt.) nebūsią baudžiama.

Amnestija taikoma 150.000 pabėgėlių.

R. VOKIETIJOS ŽEMĖS ŪKIS
R. Vokietijoje žemės ūkio padėtis yra 

tragiška, dėl to tenka maisto tiekimą su
varžyti. maisto įsivežti iš kitų sovietinių 
kraštų, ir tam skirta 1.300 mil. markių so 
vietų paskola.

Apie pusė visų kolchozų dirba su nuo
stoliais, trūksta darbo jėgos, ir gyvulių 
skaičius žymiai mažėja.

Sunku laukti pasisekimo
šveicarų „Tribune de Geneve“ dėl nu

siginklavimo pasitarimų rašo:
„Dabar vykstantieji pasitarimai buvo 

suorganizuoti remiantis gerais norais. 
Tačiau juose esama klaidos nesiskaityti 
su tikrove. O tikrovė yra ta, kad didžio
sios galybės nori pasilaikyti branduoli
nius ginklus. Kad tik ji — ir vien tik ji — 
turėtų galios karui laimėti ar kelią jam 
užkirsti, o vienintelis būdas užkirsti kelią 
branduolinių ginklų karui yra tas, kad vi 
sos didžiosios galybės visuotinės, neribo
tas teises turinčios ir pastoviai dirban
čios komisijos priežiūroje sunaikintų savo 
atominius ginklus. Visa kita yra apsimeti
mas ir apgaudinėjimas vieni kitų. Prista
tydamas Ženevoje savo nuostabiuosius 
planus, kuriems trūksta esminės ir lemia
mosios sudėtinės dalies, būtent, kontrolės, 
Gromykas aplenkia patį esminį klau
simą“.

Amerikiečių „N.Y. Herald Tribūne“ 
taip pat nededa vilčių, rašydamas šitaip:

„Visada buvo kažkas netikra, siekiant 
nusiginklavimo, kai pasidalijimas į gru
pes toks rimtas ir gilus. Pavyzdžiui, Sov. 
Sąjunga smarkiai pasisako už tai, kad 
Vakarai privalo pasitraukti iš Berlyno 
arba turi pripažinti Rytų Vokietiją ir 
gauti iš tos marionetės leidimą, jei norėtų 
pasilikti. Iš tikro tokiai padėčiai esant 
Maskva grasina jėga paremti Rytų Vokie
tiją, o Vakarai yra pasisakę, kad jie atsa
kys jėga, gindami savo teises. O kai šito
kia yra padėtis, kaip bet kuri pusė gali 
rimtai kalbėti apie nusiginklavimą?“

KAS GALĖTŲ PRIŽIŪRĖTI
NUSIGINKLAVIMĄ?

Sovietams tvirtinant, kad nusiginklavi
mo kontrolę jie laikytų pastangomis šnipi 
nėti, prancūzų „Le Figaro“ rašo:

„Tai reiškia, kad sutartį pasirašiusiųjų 
kraštų atstovai negalėtų dalyvauti kontro 
lės komisijoje — nei amerikietis, nei ang
las, nei rusas, nei prancūzas — ir kad ji 
turėtų būti sudaryta iš neutraliųjų. Ta
čiau nedaug tėra tokių neutraliųjų, kurie 
galėtų būti neįtariami, krd jie turi vie
nam ar kitam simpatijų. Kaip dažnai sa
koma, toks kraštas tėra tiktai vienas — 
tai Šveicarija. Tai kodėl nusiginklavimo

DIENOS n
KAS PAJĖGUS KĄ NUŠLUOTI

Britų oro pajėgų ministeris Amerys par 
lamente pareiškė, kad Sov. Sąjunga gana 
greit bus pajėgi sunaikinti Ameriką.

Kol kas ji nėra pajėgi. Amerika šiuo 
metu yra pajėgi nušluoti nuo žemės pavir 
šiauš Sov. Sąjungą.

KUBOJE MAISTO KORTELĖS
Kuboje įvestos maisto kortelės (ry

žiams. pupoms, mėsai, pienui, riebalams). 
Suvaržomas ir muilo pirkimas.

Dr. Castro pareiškė, kad bus nušautas, 
kas bizniaus tais dalykais.

KRAUJAS ALŽYRE
■ Nors ir Prancūzijoje dar sprogsta bom
bos ir žudomi žmonės, tačiau belaukiant 
paliaubų patys baisiausi dalykai vyksta 
Alžyre. Ten reiškiasi jau nebe tiek muzul 
monų teroristai, kiek teroristinė europie
čių OAS.

Kadangi mūsų laikraštis per mažas su
registruoti visiems įvykiams, tai pavyz
džiui galima pateikti bent vienos dienos 
duomenis, štai kovo 15 d. rytą autobuso 
laukė važiuoti į darbą būrys muzulmonų. 
Iš pravažiuojančio automobilio 10 buvo 
nušauti. 16 sužeista. Dienos metu posėdžia 
vo socialinių įstaigų darbininkai, ir gink
luoti teroristai nušovė 6.

AR DUOTINA KVIEČIŲ IR MIEŽIŲ?
Viena amerikiečių bendrovė kreipėsi į 

vyriausybę, prašydama leisti parduoti Ki
nijai ir šiaurės Korėjai 10.500.000 tonų 
kviečių ir miežių (už 400 mil. dolerių).

Vyriausybė klausimo dar nėra iš
sprendusi.

NAUJA RAKETA
Chruščiovas pareiškė, kad Rusija esanti 

pasigaminusi tokią raketą, kurią bus ga
lima paleisti bet kuria kryptim į numaty
tąjį taikinį. Dėl to niekais nueisianti „ame 
rikiečių kariaunos“ radaro sistema ir ki
tokie įspėjantieji įrengimai (jei lauksi ra
ketos iš šiaurės, ji gali būti paleista į pie
tus ir tuo būdu apskrieti žemę).

Sovietai taip pat paleidę naują erdvės 
palydovą be žmogaus. 

kontrolės nepavesti tokiam sambūriui, už 
kurio sudarymą, sudėtį ir veikimą atsako
mybę imtųsi tarptautinis Raudonojo Kry
žiaus komitetas o šio visus narius sudary 
tų žinomi Šveicarijos piliečiai, kurių do
rovingumas būti! aukščiau bet kokių įta
rimų?“

LIEPTO GALAS

Britų „Daily Mail“ rašo: „Didysis poka 
rio meto žaidimas tarp J.A.V. ir Sov. Są
jungos priėjo galą. Jau nebėra vietos nei 
jam, nei diplomatiniams ar taktiniams 
manevrams. Tenka arba rūpintis apstab- 
dyti lenktynes.. arba pradėti lemiamąjį 
žaidimą. Atrodo, kad Chruščiovas ir Ke- 
nnedys abu nori dėl to išsiaiškinti. Abu 
aiškiai pasisako už nusiginklavimą, ta
čiau ginčai dėl laiko ir metodų yra nuve
dę akligatvin“.

NEPASISEKIMAS ŽEMĖS ŪKYJE
Dėl sovietų komunistų partijos nutari

mų žemės ūkio reikalu britų „The Guar
dian“ rašo: „Chruščiovui nėra kaip pasi
daryti išvados, kad iki pat šiol didžiausia 
bėda yra „socialistinių metodų“ nepasise
kimas. kai jie taikomi kaimui. Tai jis ir 
vėl griebiasi išsisukinėjimų — administra 
cinių pertvarkymų ir staigaus persimeti
mo nuo pūdymų į didesnius derlius ža
dančią sėjomainą. Jei gerai išeis, tai gali 
padėti, tačiau tam dalykui įgyvendinti rei 
kia trąšų ir mašinų, o kai kurie sovietų 
mokslininkai aiškiai yra tos nuomonės, 
kad tų dalykų nebus reikiamu laiku".

NEPATIKIMI VEIKSNIAI

įvedus Kuboje maisto korteles, britų 
„The Guardian“ rašo:

„Bėda, kad Castro tik dabar pradeda pa 
matyti, kaip lygiai ir tam tikri Afrikos 
kraštai, kad Rusija nebūtinai užims tą 
tuštumą, kurią palieka Vakarai. Toli gra
žu neaprūpindama Kubos tomis prekėmis, 
kurių ji būtinai reikalinga, Sov. Sąjunga 
net ir jos cukraus neperka pakankamai 
dideliais kiekiais. Castro dabar yra atsi
dūręs beveik padėtyje be išeities. Jis sako, 
kad Kuba paveldėjo pragarą. Klausimas, 
tik, ar žmonės priims tokį palikimą, kaip 
būtinybę. Visuotinai žinoma, kad alkani 
pilvai yra nepatikimi, ir Castro politiniai 
sunkumai dėl to žada padidėti“.

PASIRAŠYTOS PALIAUBOS

Prancūzijos vyriausybė ir Alžyro pro
vizorinė vyriausybė pagaliau pasirašė pa
liaubas. Tuo baigiamas septynerius metus 
trukęs karas tarp Prancūzijos ir Alžyro 
muzulmonų. Tačiau Alžyro teroristinės 
prancūzų organizacijos OAS vadas Sala- 
nas paskelbė karą prancūzų vyriausybei.

NUSIGINKLAVIMO KLAUSIMAS
17 tautų konferencijoje nusiginklavimo 

klausimams svarstyti patelkė savo planus 
sovietai ir amerikiečiai.

Sovietų siūlymai vis tie patys, tik tiks
liau aptarti (per 4 metus palaipsniui nusi
ginkluoti visiškai).

Amerikiečių planas šiek tiek pakeistas.

O. ir V. MAMAIČIAMS,
Mamytei ir Uošvei mirus, 

nuoširdžią užuojautą reiškia
DBLS Valdyba

Mieliesiems
O. ir V. MAMAIČIAMS

didžio liūdesio valandą užuojautą reiškia 
L.L.M. „Dainavos“ Sambūris

Mielus Vaidiliečius
O. ir V. MAMAICIUS,

jų mylimai Mamytei ir Uošvei mirus, 
liūdesio valandą giliai užjaučia

Londono Vaidilos Valdyba ir nariai

O. ir V. MAMAIČIAMS,
jų mylimai Motinai ir Uošvei mirus, 

nuoširdžią užuojautą reiškia
Zdanavičių šeima

PONAMS MAMAIČIAMS 
dėl Motinos ir Uošvės mirties 

reiškiame užuojautą 

Daunorai, Baubliai
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SAVAITGALIS SU KNYGA
RAŠO: JURGIS GLIAUDĄ

Yra daug gyvenimo malonumų. Kėliau 
ti. Meškerioti. Skaityti. Ka.bėti apie kny
gas. Rašyti apie knygas. Mylėti knygas. 
Tokiam knygos my.ėtojui man tenka ra
šyti — pradėti nuolatinę „Eu.opos Lietu- 
vio“ skilti, mle.am jos redaktoriui pa
kvietus.

Džiaugsmą ir malonumą kalbėti apie 
knygą, matyti knygą ir vartyti ją savo 
rankose ir paskęsti jos puslapiuose sma
gu išgyventi su visais tais, kas bent aki
mirksniui pa ies savo dėmesiu ir šią 
skiltį.

Vienas Įdomiųjų mūsų kultūrinio gyve
nimo reiškinių yra „Romuvos'* knygų lei
dyklos įslsle girnas. Kada verkšlenama 
dėl k.itusio knygų pareikalavimo, steigti 
knygų leidyk ą yra kažkas neįtikėtina, 
žiūrint Į tai biznio akimis. Tokį faktą te
supranti, kada visą tą leidyklos steigimo 
Įvyki perkeli į idealistinę sritį. „Romu- 
va*‘ steigiama ant to pat niekad netrupan 
čio pamato, ant kurio jau keletas metų 
stovi ir „Nida“, — ant idealizmo ir pasi
aukojimo.

Pernai pasirodęs „Romuvos“ leidinys 
A. Baranausko „Anykščių Šilelis“ su Pra
no Lapės iliustracijomis pristato leidyklą, 
kaip užsimojusią pateikti mums puošnes 
nius leidinius, kaip kad esame papratę. 
„Anykščių šilely“ yra daugiau kaip 60 
iliustracijų. Todėl apie knygos iliustraci-

LIETUVA ĮVAIRIOSE PARODOSE 
ITALIJOJE

Daug pasisekimo ir atgarsio susilauku
si „Persekiojamosios Bažnyčios“ paroda 
Ravennoje praėjusį pavasarį, kurioje Lie 
tuvos skyrius su savo daugiau kaip 200 fo 
tografijų ir dokumentų patraukė visų dė 
mesį (suruoštas Vliko itališkosios Eltos, 
redaktoriaus kun. V.M.), buvo pakartota 
spalio-lapkričio mėnesiais Faenza mieste. 
Susidomėjimas buvo labai didelis, ir ren
gėjai susilaukė prašymų perkelti ją į ki
tus miestus.

Dėl to Ravennos katalikiškosios jauni
mo organizacijos ėmėsi iniciatyvos su
ruošti pastovią kilnojamąją parodą. Talki 
ninkaujant Elta-Press, į Lietuvos skyrių 
buvo parinktos 58 įspūdingiausios foto- 
grafjos, liudijančios sovietų darbus Lietu 
voje, tiek persekiojant Katalikų Bažny
čią, tiek lietuvių tautą. Ji bus vežiojama 
po visą centrinę Italiją.

Kita paroda buvo suruošta Gregorianu 
mą universitete Romoje. Joje irgi buvo, 
kad ir kukliai (visi eksponatai tada buvo 
Faenza mieste), pavaizduotos Lietuvos 
kančios.

Elta-Press informacijos ir parodos suža 
dino susidomėjimą Lietuva visoje Italijo
je ir davė akstino kai kur net specialioms 
pamaldoms už ją. Ypač nemaža meldžia
masi už Lietuvą Italijos seminarijose. Ro 
mos seminarijoj ir Laterano universitete 
Romoje visiems studentams buvo perskai 
tytas viešai straipsnis, pasirodęs dienraš
tyje „II Quotidiano“ kovo 1 d. apie arki
vyskupą Matulionį. 

jas, turint galvoj Lapės savitą piešinio 
manierą, tektų kalbėti atskirai, kaip apie 
miniatiūrinę Prano Lapės piešinių paro
dą. Piešiniai užpildo visą knygos erdvę 
savo oriškais, švelniais kontūrais, drąsiu, 
srntūriu ir tiksliu linijų žaismu, atgaivi
na Antano Baranausko genijaus^ grožį. 
Čia Lapė, nelyginant Dorė Servanteso 
Don Kichote, tur būt, ilgam sutaps su 
„Anykščiu Šileliu“, nes jie vienas papil
do kitą.

Kitas neei inis Romuvos leidinys: visas 
Aistis vienoje knygoje. Tai knyga vardu: 
Jonas Aistis , Poezija“.

Suprantama, mes netikime, kad visas 
Aistis suti ptų ar bent tam tik.am laikui 
suti.ptų vienoje knygoje. Aistis duos 
mums dar daug, bet čia suimamas į vie
nus rėmus etapas, kurį Aistis praėjo. Tai 
ir duoda šis Romuvos leidinys. Kaip ir A. 
Baranausko „Anykščių Šilelis“, Aisčio 
„Poezija“ išleista prabangiai. Ji, gal būt, 
vainikuoja visas rinktines, kuriomis kai 
kada imama baigti vieną savo kūrybos 
tarpsnį, atsisveikinant su juo, žengiant 
į kitą.

Kada kūrėjas miršta ir kada jo „vis
kas“ suimama į vieną rinkinį, į vieną išti
sinį leidinį, man toks leidinys atrodo 
kaip mauzoliejus. Tokį mauzoliejų gera 
lankyti, ten medituoti, stengtis suprasti, 
grožėtis. Tebegyvenančio kūrėjo toks 
„mauzoliejus“ nuteikia kitaip. Tai lyg 
pristatymas kūrėjo, kaip kitų, tuoj su
skambančių darbų autoriaus. Toks leidi
nys tiesiog įpareigoja kūrėją neleist pana 
šiam rinkiniui tapti jo priešlaikiniu 
„mauzo.iejum“.

Ir štai vėl žinia iš „Romuvos“ leidyklos. 
Rengiama prabanginė Maironio raštų lai 
da, leidyklos dovana Maironio metams. 
„Romuva“ susidarė jau savo reputaciją, 
ir tas „visas Maironis“, aišku, bus vienas 
iš puošniųjų mauzoliejų, kuriuos tauta 
stato savo didvyriams, 

šv. Tėvo prielankumas lietuviams

Popiežiaus Jono XXIII 80 metų sukak
ties proga PLB Italijos Krašto Valdyba 
buvo pareiškusi Vatikano Valstybės Sek
retoriatui pageidavimą dalyvauti oficia
liai sukaktuvinėse iškilmėse ir tuo pačiu 
užpildyti tą tuštumą, kurią palieka lietu
vių tauta, negalėdama dalyvauti pati. 
Tam buvo sudaryta delegacija iš PLB Ita 
Ii jos Valdybos pirm. kun. V. Mincevi
čiaus, Tarybos vicepirm. prof. Dr. Z. 
Ivinskio ir P. Ivinskienės. Valstybės Sek 
retoriatas atsiuntė pakvietimus ir pasky
rė delegacijai specialią tribūną šv. Petro 
bazilikoje.

Sausio 5 d. PLB Italijos Kr. V-bos pir
mininkas gavo per arkivyskupą Samprę 
iš Jo Šventenybės popiežiaus sidabro me
dalį, nukaltą jo 80 metų sukakties proga. 
Žinant, kad šis medalis buvo suteiktas 
tik valstybinių delegacijų vadovams, rei
kia šį žestą suprasti kaip ypatingą Šv. Tė
vo prielankumo ženklą lietuviams.

§V. TĖVAS PAKĖLĖ 
VYSK. T. MATULIONĮ Į 

ARKIVYSKUPUS
Vatikano dienraštis „L'Osservatore Ro

mano“ vasario 28 d. nr. išsispausdino 
straipsni apie vysk. T. Matulionį. Straips 
nis yra pirmam puslapy ir užima dau
giau kaip skiltį. Jo pabaigoje atspausdin 
ta ir vysk. T. Matulionio fotografija.

Straipsnio pradžioje pažymėta, kad

vysk. T. Matulioniui, Kaišiadorių vysku
pui ordinarui, šiuo metu priverstam gy
venti Šeduvoje, šiomis dienomis baigian
čiam 33-čiąsias vyskupu konsekravimo 
metines, popiežius Jonas XXIII suteikė 
arkivyskupo titulą kaip asmeniui (ad per 
šonam). Šis šv. Tėvo gestas, esą, išreiškia 
ypatingą pripažinimą garbingam Lietu
vos vyskupui, kurio ilgas gyvenimas bu
vo ir yra didelis ištikimybės išreiškimas 
Viešpačiui Dievui, Jo Bažnyčiai ir Kris
taus Vietininkui.

Toliau straipsnyje plačiau aprašoma 
arkiv. T. Matulionio biografija, ypač jo 
kančios Sovietų Rusijoje: teismai, kalini
mai kalėjimuose ir koncentracijos lage
riuose. Aprašomas jo didelis pasiaukoji
mas tikėjimui ir nepalaužiamumas prieš 
persekiotojus. Iškeliama jo griežta laiky
sena ir vokiečių okupacijos metu civili
nei valdžiai, taip pat jo persekiojimas ir 
nauji kankinimai antrosios sovietų okupa 
cijos metu, jo dabartinė padėtis ir kita.

Šiuo vysk. Matulionio pakėlimu į arki
vyskupus mes labai džiaugiamės. Tuo bū 
du yra pagerbtas ne tik mūsų ganytojas, 
bet ir visa kovojanti lietuvių tauta. Ma
nome, kad šį paaukštinimą Šv. Tėvas su
teikė ir leido paskelbti visai sąmoningai 
kaip tik šiuo metu, kada Lietuvoje sustip 
rintas tikėjimo persekiojimas. Tai kartu 
rodo, kad šv. Sostas komunistinio teroro 
spaudimui nedaro jokių nuolaidų. (ELI)

MIRĖ AD. STANEIKA

Vasario 17 d., Wyncote, Pennsylvania 
valst. mirė buvęs neprikl. Lietuvos diplo
matas Adalbertas Staneika. Jis buvo gi
męs 1885 m., Lietuvos užsienio reikalų mi 
nisterijoje dirbo nuo 1921 m. Nuo 1949 m. 
gyveno JAV. Vasario 20 d. A. Staneikos 
laidotuvėse Lietuvos Diplomatinę Tarny
bą ir Lietuvos minister) J. Kajecką Va
šingtone atstovavo Dr. S.A. Bačkis.

Ad. Staneika buvo ir dailininkas.

ŠVENTASIS JUOZAPAS
Kovo 19 dieną švenčiama šv. Juozapo, 

Jėzaus globėjo, šventė. Pats vardas yra 
žydiškas ir reiškia: „kad jis (Dievas) pri 
dėtų (daugiau sūnų)“. Marijos vyras ir 
Jėzaus globėjas Juozapas kilęs iš karališ 
kosios Dovydo giminės, tačiau pats buvo 
neturtingas amatininkas, greičiausia sta
lius. Gyveno Nazarete ir ten susižadėjo 
su mergaite Marija, taip pat neturtinga 
Dovydo giminės atžala. Jam pirmajam 
buvo Dievo per angelą apreikšta nuosta
bioji Įsikūnijimo paslaptis. Jis keliavo 
su nėščia Marija į Betliejų registruotis, 
jis beviltiškai ieškojo tuoj gimdysiančiai 
motinai buveinės, jis gimusiajam kūdi
kiui davė vardą Jėzus, ir, greičiausia, jis 
pats savo rankomis atliko ir ritualinę kū
dikio apipjaustymo apeigą. Juozapui Dan 
gus pranešė apie gresiantį pavojų nauja
gimiui, kai Erodas rengėsi žudyti nekal
tuosius kūdikius, ir „Jis atsikėlęs, pasi
ėmė vaikelį ir jo motiną, nakčia iškeliavo 
į Egiptą“ (Mato 2,14), t.y., tapo tremti- 
niu-pabėgėliu. Persekiotojui Erodui mi
rus, Juozapas su savo šeima grįžo į tėvy
nę ir apsigyveno Nazarete. Čia, kasdieni
nę duoną sau ir šeimai uždirbdamas sta
liaus amatu, rūpestingai ir ramiai pralei 
do savo gyvenimą, kuris, atrodo, nebuvo 
ilgas. Šv. Rašte paskutinį kartą Juozapas 
minimas, kai, Jėzui suėjus 12 metų, visa 
šeima nuvyko Jeruzalėn Velykų šven
tėms, dingo vaikas, buvo surastas šven
tykloje ir motina jam priekaištavo: „štai, 
tavo tėvas ir aš su skausmu ieškojova 
tavęs“ (Luko 2,48), Pradėjus Jėzui vie
šąjį gyvenimą, Juozapas nėra nė karto 
minimas, kas turėtų reikšti, kad jis buvo 
miręs.

Pirmaisiais krikščionybės amžiais Baž
nyčios Tėvų raštuose Juozapas beveik ne
minimas. Teologai jo asmeniu pradeda 
daugiau domėtis XIV/XV amž. (Bernar
das iš Clairvaux. Petras iš Ailly, Jonas 
Gersonas ir kt). Pirmoj eilėj stengiama
si teologiškai išaiškinti jo padėtį, kaip 
Dievo Motinos vyro, Jėzaus ir visos šv. 
Šeimos maitintojo, nustatyti jo santykį su 
įsikūnijimo paslaptimi, aptarti jo mote
rystės su Marija pobūdį, teologiškai pa
grįsti jo kultą ir parodyti jo šventumą. 
Bažnyčioje šv. Juozapo kultas pirmiau
siai sutinkamas Egipte ir apskritai rytuo
se. Vakaruose jis pirmą kartą dokumen
tuotas 850 m., Reichenau martyrologijoje, 
kaip vietinio pobūdžio kultas. Visoj Baž
nyčioj ir jos liturgijoj šv. Juozapo kultas 
yra nuo XV šimtmečio. 1479 m. jo šventė 
įvesta į brevijoriaus maldas. Nuo 1621 m. 
ji paskelbta privaloma Bažnyčios švente. 
Pop. Pijus IX 1870 m. šv. Juozapą paskel 
bė visos Bažnyčios patronu, o pop. Pijus 
XII 1955 m. paskyrė gegužės 1-ją dieną 
šv. Juozapo Darbininko švente.

Šv. Juozapo vardas lietuvių tarpe buvo 

ir tebėra labai populiarus. Būtų linkėti
na, kad nemažiau populiarios pasidarytų 
ir to šventojo praktikuotosios dorybės. 
Šv. Rašte jis vadinamas teisiu vyru (Ma
to 1,19), iš viso šv. Rašto aprašymo mato 
mas jo neeilinis rūpestingumas savo šei
ma, jo kantrybė, jo ištvermingumas ir 
nenustojimas vilties, jo šeiminė ištikimy
bė, jo nuolankumas Dievo planams, jo pa 
garba dieviškajai paslapčiai. Į šv. Juoza
pą tinka žvelgti, kaip į pavyzdingą šei
mos globėją, kaip į savo kraštui ištikimą 
tremtinį, laikui atėjus parvedantį savo 
šeimą į tėvynę, kaip į sąžiningą amatinin 
ką, valgantį kasdieninę duoną iš savo 
rankų darbo. Kartu su Bažnyčia reikia 
įsimąstyti į psalmisto žodžius, Bažnyčios 
taikomus šv. Juozapui: „Palaimintas žmo 
gus, kurs bijo Viešpaties, kurs labai 
mėgsta jojo įsakymus. Jo palikuonys bus 
galingi šalyje: teisiųjų giminė bus Isimi- 
nama. Garbė ir turtai jo namuose, ir jo 
teisingumas pasilieka per amžių amžius“ 
(Ps. 111,1-3).

Kun. Bronius Llubinas

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

BIRMINGHAM — kovo 25 d., 11 vai. Išpa 
žintis nuo 10.30 vai. 21 Park Rd.

DERBY — kovo 25 d., 11 vai.: išpažintis 
nuo 10.30 vai. Sisters of Mercy, Bridge 
Gate.
Pamaldas paskutinį kartą laiko kun. P. 
Dauknys, MIC.

WOLVERHAMPTON — kovo 24 d., 7 vai. 
vak. pamokslas ir išpažintis. Kovo 25 d. 
išpažintis nuo 10.30 vai. Po to Mišios ir 
pamokslas.
Rekolekcijas paskutinį kartą praveda 
kun. A. Kazlauskas, MIC.

šiose trijose vietovėse pamokslai bus re 
kolekcinio pobūdžio, o išpažintis velyki
nė. Pasinaudokime proga ir atlikime kat. 
pareigas.

ROCHDALE — kovo 25 d„ 11.30 vai. 
MANCHESTER — kovo 25 d., 10.30 vai.

GAVĖNIOS REKOLEKCIJOS

Šio mėnesio pabaigoje iš Italijos, Sale
ziečių Gimnazijos, atvažiuoja kun. Stasys 
Šileika, SDB, kuris V. Anglijoje praves 
lietuviams rekolekcijas šiose vietose: 
BRADFORD — kovo 31 d., 11 vai. Šv. Mi

šios ir pamokslas; 4 vai. p.p. konferen
cija ir išpažintis. Balandžio 1 d. 12.30 
vai. Šv. Mišios.

LEEDS — balandžio 1 d., 3 v. p.p. Holy 
Rosary bažn.

KEIGHLEY — balandžio 3 d., antradieni 
7 v.v.

NOTTINGHAM — balandžio 7 d„ 11 vaL 
šv. Mišios ir pamokslas; 4 v. p.p. —kon 
ferencija ir išpažintis. Balandžio 8 d. — 
Šv. Mišios.

BUCKMINSTER — balandžio 8 d., 9 vai. 
ryto, išpažintis, Šv. Mišios ir pamoks
las.
Apie kitas vietas pranešiu vėliau.
Kviečiu visus pasinaudoti šiomis gavė

nios rekolekcijomis.

Kun. J. Kuzmlckis
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APYSAKA IŠ KRYŽIUOČIŲ LAIKŲ

(VERTĖ A. VĖGĖLĖ)

į

(2)

— Moterys į pilį! — suriko užkimusiu 
nuo išgąsčio balsu Kronivas, pastebėjęs 
išlendančius iš tankumyno kryžiuočius. Ir 
pradėjo su tarnautojais rengtis mūšln.

— Į pilį su vaikais! — pakartojo rūs
čiai, pažvelgęs į Daurutę, glaudžiančią 
prie savo kelių vaiką, ir į besirenkančias 
aplink ją mergaites, kai kitos moterys ir 
vaikai rėkdami leidosi bėgti miškan. Ne
paklausė tačiau Daurutė vyro balso, stove 
jo nesijudindama, tarsi vienas pats pama
tymas artėjančių priešų būtų permainęs 
ją į statulą saugojančių šventąją ugnį. 
Tik tuomet Kronivas sušuko:

— Gelbėk Siaurutį!
Krūptelėjo Daurutė, pagriebė sūnų, ap

vyniojo jį savo skepeta ir, glausdama 
prie krūtinės, leidosi bėgti, o paskui ją ir 
visos mergaitės.

Tik jau vėloka buvo, nes kryžiuočiai iš 
visų pusių apsupę tarpumiškį; o balsai iš 
miško liudijo, kad ten tankumynuose yra 
jų dar daug.

Kryžiuočiai nė nemanė kovoti, tik puo
lė beginklį, bet norintį kovoti būrelį ir 
pradėjo rišti, nesigailėdami belaisvių.

Kroninas, nelaukdamas, kol bus užpul
ti, gynėsi išsitraukęs iš užjuostės kirvį, o 
kiti, lengviau apsiginklavę, padėjo jam 
kovoti.

Tubingas, neatsigręždamas nuo ąžuolo, 
tyliai kažką kalbėjo, gniaužė kumščius ir 
svaidė ugnin malkagalius, tarsi aplinkui 
jį verdąs mūšis būtų visai jam nerūpėjęs. 

j
M

Pagaliau pribėgo prie jo vienas kryžiuo
čių ir sugriebė jį už kailinių, kuriais jis 
buvo apsivilkęs. Sujudo Tubingas ir puolė 
ant žemės; stiprus, matyt, buvo sujudi
mas, nes kryžiuočio rankose liko nemažas 
kailinių gabalas.

— Cha, cha, cha! — susijuokė užpuoli
kas, lenkdamasis griebti savo aukos, bet 
tuo tarpu Tubingas sviedė jam akysna de 
gantį medžio rąstą, kurio degančios ske
veldros sužeidė arčiau stovėjusius.

— Tausend Teufel! — suriko ugnim 
apipiltieji užpuolikai.

Tubingas gi ėmė nuogomis rankomis 
degančius medžių rąstus ir svaidė juos 
aplink save; ir taip taikliai, kad kiekvie
nas, kuris tik bandė prisiartinti, krito ant 
žemės apakintas, arba bėgo šaukdamas.

— Teufel! Es ist selbst Teufel!
Iš tikrųjų lyg kokia antgamtinė jėga bu 

vo tame senelyje, besiginančiame ta šven
tąja ugnim, kurią jis garbino. Pažvelgus 
gi į jo plačius, storus, tarsi kuo apaugu
sius, delnus, galima buvo patikėti, kad 
tais delnais, it kokiomis replėmis, drąsiai 
galima ugnis žarstyti.

Ir bėgo nuo to jo ginklo kryžiuočiai, 
baidėsi arkliai ir mindžiojo tiek savo po
nų kūnus, tiek ir besiginančius lietuvius.

Buvo tai mažas kryžiuočių būrelis, ko- 
kisis kai kada, tik po ke’ias dešimtis žmo
nių, Savanoriai leidosi į lietuvių girias 
odų, o ypač belaisvių pasigriebti. Geriau
sias gi jiems lobis būdavo maži lietuvių 
vaikai; pagriebę juos, augino mokyda
miesi iš jų lietuvių kalbos, mokydami 

juos savosios ir karo metu versdami juos 
nurodinėt kryžiuočiam nežinomus per lie 
tuvių girias kelius. Išaugintas tarp priešų, 
vaikinas, pamatęs savo gimtinę žemę, pa
jutęs savųjų girių šlamėjimą ar išgirdęs 
gimtąją kalbą, nesuprasdamas pavojaus, 
koks gresia jo tautiečiams, ištiesęs rankas 
bėgo į brangias jam vietas, nurodydamas 
kryžiuočiams tuos slaptuosius kelius, 
kurie težinomi vien lietuviams. Taigi ir da 
bar atvykusieji, matydami neką pelnysią, 
išbėgiojo iš tarpumiškio. Tik keli drąsuo
liai apstojo Kronivą, kuris gynėsi kirviu, 
neprisileisdamas prie savęs priešų.

Pastebėjęs tuščią tarpumiškę, it liūtas 
puolė besivejančius pilin priešus, o ruoš
damasis sau kelią kirviu, kartu bėgo į pa 
galbą tiems, kuriems, jo nuomone, grėsė 
pavojus. Bebėgančiam atsimušė jam į au
sis moterų riksmas ir vaiko verksmas.

Tuo tarpu sunkus kardas krito ant jo pe 
čių; susilenkė pajutęs tą smūgį, aikte’ėjo, 
norėjo dar bėgti tolyn, bet, netekęs jėgų, 
krito ant žemės. Papliupo bėgti iš žaizdos 
kraujas ir aprasojo žaliuojančią, pavasa
rio saulutės šildomą žemelę...

Greit aptilo arklių bildesys, tarytum 
užpuolikai būtų pabėgę, tik pilies pusėje 
vis dar buvo girdėti vaitojimas, duodąs 
žinią, kad kryžiuočiai užpuolė ramius 
lietuvius. Tarp vaitojimo ir riksmo girdė 
ti balsas moteriškės, šaukiančios:

— Siaurutis! Siaurutis!
Koks nežmoniškas aplinkui skambėjęs 

staugimas, lyg vilkienės, kuriai atimti 
vaikai! Ir maišėsi šis su arklių bildesiu, 
sužeistųjų vaitojimu ir girios šlamėji
mu... Saulutė tuo tarpu, metusi paskuti
nius spindulius, pasislėpė už debesio. Li
kęs tuščioje tarpumiškėje, Tubingas įme 
tė ugnin naują medžio rąstą ir leidosi eiti 
tan kraštan, iš kur buvo girdėti žmonių 
vaitojimas. Beeidamas paslydo kraujuje 
ir užgriuvo ant gulinčio kūno. Suvaitojo 
sužeistasai... matyt, dar gyvas buvo.

Pasilenkė Tubingas ir pridėjo lūpas 
prie gulinčiojo kaktos.

— Kronivas! jis mano paskutinis! — 

suriko senelis ir prispaudė prie širdies 
mylimąjį vaikaiti.

— Gyvas! gyvas! bet kur žaizda! — ir 
pradėjo ieškoti jos vaikaičio kūne.

O iš pilies tuo metu bėgo moteriškė. 
Sudraskyti jos rūbai, sužeisti pečiai, pa
laidi plaukai liudijo, kad ji pabėgo iš 
baisaus mūšio. Bėgo išskėtusi akis, rau
damasi nuo galvos plaukus ir, kiek galė
dama, rėkė:

— Siaurutis! Siaurutis!
Ir pribėgusi Daurutė krito ant žemės 

greta savo sužeistojo vyro ir senelio 
Tubingo.

II
Didelėj gryčioj žaidė keliolika visokio 

amžiaus berniukų. Maži, aukštai nuo grin 
dų iškirsti langai nedaug teįleido gryčion 
šviesos, taigi ir gryčia dėl to buvo tamsi, 
nejauki. Kopėčios, apskritos kulkos, ku
rias berniukai svaidė aukštyn, ir kitokie 
daiktai buvo įtaisyti berniukams laipioti, 
žaisti. Šnekėjo jie tarp savęs vokiškai, 
bet, susiginčijus tarp savęs ar apie ką 
nors karštai kalbant, tuoj prasiverždavo 
jiems iš lūpų lietuviškas ar lenkiškas sa
kinys, kas išsyk rodė viso to būrelio 
tautybę.

— Ei, tu, Frice, ar nori pabandyti su 
manim, — sušuko mažas, susitraukęs vai 
kinas, atsiraitydamas ir taip jau trumpas 
rankoves ir stodamas prieš laibą, ilgą sa
vo draugą, kuris gyslotomis rankomis li
po į pat kopėčių viršų.

— Klausyk, Frice! ar apkurtai, ar pri
lipai prie tų kopėčių! — šaukė nekantriai 
mažasai draugas.

— Duok jam šventą ramybę — atsilie
pė kitas. — Jis taip išsitempė, kad net 
oda lyg užtempta ant kaulų pasidarė, o 
ausys į kopėčias sulindo.

— Suduok jam per papades, tai ir su
sitrauks oda ir ausys viršun išlįs, — šau
kė kitas.

Tasai gi, bijodamas, kad nenutrauktų 
jo nuo kopėčių, patsai pasiskubino nušok 
ti nuo jų žemėn ir, iškėlęs aukštyn kumš
tį, suriko:

— Klausykite, jei kuris jūsų dar sykį 
pavadins mane Fricu, aš tam šonkaulius 
sulaužysiu.

— Na, o kaip aš kitaip tave pavadin
siu, nes Heksas išpers man kailį! — atsi
liepė mažasai draugas.

— O kaip gi tave iš tikrųjų reikėtų va
dinti? — atsiliepė vienas iš būrio.

— Geriau vadinkite velniu, negu Fri
cu! — atšovė tasai.

— Kad kitą sykį žinotum, jog mane 
Siauručiu vadina, še tau atminimui.

Ir, griebęs kalbantįjį už sprando, tren
kė jį j žemę.

Kiti gi linksmai šaukė:
— Vyras Siaurutis!
— Ritter, Siaurutis!
— Velnias Siaurutis!
— Mūsų Siaurutis!
Ir šaukdami linksmai šokinėjo. Tuo 

tarpu permestasai ant žemės vaikinas 
greitai pašoko, sugriebė aukštą ir liesą 
Siaurutį, pakėlė jį aukštyn, o kai tasai 
pagriebė jį už kaklo, pastatė ant žemės 
ir, apkabinęs Siaurutį už kaklo, sušuko:

— Tegyvuoja Siaurutis! nėra FriSį, 
Hansų, yra tiktai Siauručiai, Jonai... '

Ir glamonėjosi abudu, tarsi prieš valan 
dėlę nieko nebūtų tarp jų atsitikę, o kiti 
šaukė:

— Valio! tegyvuoja Jonas ir Siaurutis, 
nėra jau Frico nei Hanso.

— Ir aš ne Ferdinandas, tik Motiejus.
— Ir aš ne Vilius, o Pranas! — šaukė 

balsai. Klegesys kaskart didėjo, vaikinai 
širdingai glaudė vieni kitus prie širdies.

Staiga prasivėrė durys, ir įėjo aukštas, 
pečiūkas, juodais rūbais apsirengęs vy
ras ir, stovėdamas ant slenksčio, balsiai 
sušuko:

— Still, junge Woelfe!
Vaikinai, kurie, klegesiui pakilu^, ne

girdėjo nei atidaromųjų durų, nei nematė 
įeinančio prižiūrėtojo, išgirdę jo balsą, 
tuoj nutilo. Visi, ligšiol taip linksmai žai
dę, nuliūdo ir išbalo iš išgąsčio.

(Bus daugiau)
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Su Lietuva ir Maironiu
Nuo pat Saleziečių gimnazijos įsikūri

mo, t.y. nuo 1952 m. CASTELNUOVE 
DON BOSCO Lietuvos Nepriklausomy
bės paskelbimo minėjimas praeina giliu 
dvasiniu pakilimu ir išorine iškilme. ŠĮ-
met toji šventė dar iškilmingiau buvo at
švęsta: mat, prisidėjo ir šimto metų su
kakties paminėjimas nuo Lietuvos atgi
mimo dainiaus Maironio gimimo.

Kaip žinoma, gimnazija yra nedidelia
me provincijos miestely, kurio gyvento
jai, būdami daugiausia paprasti ūkinin
kai, darbininkai ar smulkūs amatininkai, 
mažiau domisi jų neliečiančiomis tarptau 
tinėmis problemomis. Tad ir šių metų mi 
rijimas buvo ruoštas ne tiek itališkai 
publikai supažindinti su mūsų Tautos 
problemomis (supažindinti su pačia Lie
tuva buvo skirta gimnazijos Ateitininkų 
suruoštoji parodėlė), kiek mūsų pačių 
jaunimui tautiškai įsisąmoninti. Spren
džiant iš to, kaip minėtasis jaunimas 
šventėje dalyvavo — ilgos ir įvairios pro
gramos numeriai moksleivių buvo ne tik 
gražiai išpildyti, bet ir giliai išgyventi, — 
reikia pripažinti, jog vadovybės pasiskir
tasis tikslas buvo pilnai atsiektas.

Apie jaunimo ruošiamųjų švenčių pa
sisekimą sprendžiama ne tik iš pačios 
šventės, bet ir iš pasiruošimo jai: iš tam 
skirto laiko, didesnės ar mažesnės masės 
aktyvaus dalyvavimo, iš visų dalyvaujan 
čiąjų dvasinio įsijungimo.

Gimnazijos moksleivių pasiruošimas 
šventei tęsėsi daugiau kaip mėnesį: kas 
dekoracijas darė, kas tautiniuose šokiuo 
se miklinosi, kiti poezijas ar kalbas „ka
lė“; atskiros grupės, laisvalaikiais nuo pa 
mokų ar jų ruošimo, pavieniui ar bendrai 
pučiamųjų instrumentų orchestrėly pra
kaitavo, kiti buvo griebiami giedoti ar 
dainuoti. Tokiu būdu per visą tą laiką, 
nori nenori, jaunimas šventės dvasia ir 
nuotaikomis gyveno. Atėjus gi pačiai 
kentei, suprantama, nė vienas neliko 
nuošaliai. Ir jeigu iš pradžios vyresnie
siems, įpareigotiems šventę paruošti, ne
retai teko raginti ir gal „tempti“ „rolei“, 
tai į pabaigą, kada atskirai kiekvienas 
dalyku buvo jau gana persiėmę, „uolu
mo“ iniciatyva atiteko jaunimui: viena, 
kad niekam nepatinka viešai „apsikiau- 
lyti“, kita, kad dažnas, jausdamasis gana 
tvirtai ant kojų, panorėjo ir savo „mand- 
rumą“ parodyti. Ir kaipgi: suvažiuos pa
žįstami ir nepažįstami svečiai — visuo
met geri bičiuliai „kunigėliai“, taipgi vi
suomet mielos seselės, na, ir kitokių sve
telių lietuvių...

Ir jau visiškai suprantama, kad ypač į 
pasiruošimo pabaigą visa įstaiga, lyg 
koks bičių avilys pačiam darbymety, tik 
judėjo, tik krutėjo, savo vyresniųjų gal 
daugiau prilaikomi, negu raginami...

**********************************-**************************

VELNIAS NEMIEGA
(„SATAN NEVER SLEEPS“)

RAŠO. ALĖ RŪTA

Tokiu vardu Hollywoodo „Twentieth 
Century-Fox“ studija pagamino naują fil
mą, paremtą Nobelio laureatės Pearl 
Buck romano turiniu. Filme tuojau gali 
pastebėti, ar gero, ar blogo rašytojo veikė 
jai sukurti. Bepigu buvo šios studijos di
rektoriams sumontuoti filmą, kai vaizdai 
ir žmonių sielos piešti tokios rašytojos, 
kaip Pearl Buck.

Yra čia dviejų krypčių gili mintis: vel
nias nemiega nė už vieno žmogaus pečių, 
nuolat jį gundydamas, kankindamas; ir 
velnias labai budrus tenai, kur atplaukia 
raudonoji komunizmo banga. Veiksmas 
vyksta 1949 metais Kinijoj, kur dar viena 
provincija užimama „liaudies išvaduoto
jų“. Vyriausi veikėjai: du katalikų misijų 
kunigai, paprasta kinietė mergaitė ir ki
nietis, auklėtas katalikų misijose, bet vė
liau susižavėjęs komunizmu ir tapęs „iš
vaduotoju“. Svarbiuosius vaidmenis atlie
ka: žinomas aktorius William Holden — 
jaunas kunigas, amerikietis; geras dra
minių pergyvenimų perdavėjas Clifton 
Webb — senas kunigas, misijų vedėjas, ir 
jauna aktorė France Nuyen — kinietė 
Siu lan, kurios labai graži šypsena ir na
tūrali vaidyba žavi filmo žiūrovą dvi 
valandas.

Veiksmas prasideda raudonųjų grėsme 
misijoms ir jaunojo kunigo atvykimu pa
vaduoti susenusio ir pavargusio misijų ve 
dėjo, išvykstančio atostogų. Jaunąjį kuni
gą atseka įsimylėjusi jauna mergaitė, nai 
vi ir nuoširdi, norinti pasidaryti krikščio
ne daugiau dėl gražaus kunigėlio veido, 
o ne dėl Kristaus. Senasis kunigas atosto
gų nebeišvažiuoja: nuo vartų jį sugrąžina
komunistai. Prasideda raudonųjų siautė 
jimas misijose; užsimezga rimtas roman
sas primityvios kinietės širdy, kuri užsi
spyrusi siekia kunigėlio meilės ir svajoja 
už jo ištekėti, net pamokydama jį tapti 
protestantu, kad galėtų sukurti šeimą. 
Veiksmas palaipsniui auga, mergaitės nai 
vią meilę privesdamas iki kančios, stip
rios valios ir stipraus tikėjimo kunigą —

CASTELNUOVE DON BOSCO
IŠKILMINGAI PAMINĖTOS LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS PASKELBIMO 
IR MAIRONIO GIMIMO SUKAKTYS

Diena sekmadienis, vasario 18-toji, pa
sitaikė nepaprastai graži. Iš įstaigos, nors 
ir toliau, kaip ant delno matyti ilga snie
guotų Alpių virtinė, o čia pat, po nosim, 
driekėsi įdomiai išsirikiavusios Monferra 
to kalvutės.

Dalis svečių buvo atvykusi jau iš vaka
ro. Kiti žvaliai rinkosi šventės rytą.

Šventės programa prasidėjo „bendruo
menės mišiomis", kurias laikė įstaigos 
Direktorius kun. St. Petraitis dalyvaujant 
ir gausiam būriui miestelio gyventojų. 
Mūsų jaunimas pasirodė jau iš pat ryto 
gražiais tautiniais rūbais, patraukdamas 
į save visų dėmesį ir nusipelnydamas vi
siškos simpatijos. Bendros maldos, gies
mės ir gausus dalyvavimas prie Dievo 
stalo ne vieną iš dalyvaujančių iki ašarų 
sujaudino.

Sekė iškilmingas vėliavos pakėlimas, 
griežtai pravestas gimnazijos gimnastikos 
mokytojo saleziečio VI. Sabaliausko.

Po trumpos pertraukos visi — svečiai 
ir namiškiai — su jaunimo organizacijų 
vėliavomis pryšaky, susikaupia maldai 
šv. Mišiose už Tėvynę, kurias atnašauja 
svečias iš Romos kun. prof. Juozas Ze- 
liauskas, P.L.B. Italijos Krašto Centro 
Valdybos narys, po Evangelijos tardamas 
į dalyvaujančius karštą tikėjimo žodį. 
Jaunimo choras pasirodo gražiomis pro
gai pritaikytomis giesmėmis.

Pertraukos tarp vieno ir kito bendro 
pasirodymo praeina nepastebėtos dalijan 
tis mintimis ir įspūdžiais tarp jaunų 
įstaigos gyventojų ir svečių ar tarp pačių 
svečių, lankant parodą ar pačią įstaigą, 
klausantis paskučiausios lietuviškos 
plokštelių muzikos. Pietūs — tikros vai
šės tarp po ilgo išsiskyrimo krūvon susi
rinkusių tos pačios šeimos narių.

Betgi įdomiausia ir labiausiai laukia
ma programos dalis —. centrinis dvigu
bos sukakties minėjimo aktas: akademi
ja. Ši su savo 23 punktų įvairumu iš vie
nos pusės pareikalavo iš jaunųjų veikėjų 
labai rimto įsipareigojimo ir pastangų, o 
iš kitos pusės per pustrečios valandos pri 
rakino, tikra to žodžio prasme, visus da
lyvius.

Paskaitą apie Maironį, tema „Maironis 
kaip poetas ir kaip Lietuvos atgimimo 
dainius“, laikė kun. prof. Juozas Zeliaus- 
kas, išryškindamas poeto vietą mūsų lite
ratūros istorijoje, ypač iškeldamas jo 
nuopelnus visos mūsų Tautos kovoje į 
laisvę ir nepriklausomybę. Iš čia ir dabar 
tinis Maironio aktualumas.

įvairiaspalvėje meninėje dalyje mokė- 

iki tikrų pagundų ir raudonųjų siautėji
mą — iki tikro misijų ir visos provincijos 
sunaikinimo, chaoso.

Iš pradžių atrodo, lyg katalikų kunigai 
bus filme šaržuojami, bet vėliau pastebi
mas gyvų ir gyvenimiškų jų charakterių 
kūrimas, nepažeidžiant dvasiškių orumo 
ir neiškreipiant jų žmogiškumo. Į galą jie 
netgi parodomi didvyriais ir kankiniais, 
nepasiduodančiais nė vieno velnio gundy
mams. Reikia stebėtis, kaip protestantė 
rašytoja ir, tikriausiai, daugumas nekata- 
likų filmo direktorių teisingai pagavo ka
talikų misijų dvasią ir katalikų kunigų 
gyvenimo būdą, papročius ir jų principi
nius pašaukimo bruožus. Žinoma, yra fil
me mažų netikslumų, bet jie per maži vi
sumai, kuri teigiama ir tikra. Taip pat rei 
kia stebėtis, kaip amerikiečiai jau gana 
teisingai moka parodyti komunistų meto
dus, jų suktumus, melus, smurtą liaudy, 
panieką religijai ir kita. Net antrinės svar 
bos momentai filme pavaizduoti vykusiai: 
komunistų mitingai, plakatai, tarpusavės 
piautynės ir kiti raudonųjų „papuošalai“.

Filmas baigiasi tradiciniu amerikietiš
ku būdu: laimingai. Beviltiškai kunigėlį 
įsimylėjusi mergaitė, anksčiau komunisto 
išprievartauta, išteka; vietinio raudonųjų 
herojaus širdy atbunda pamokų misijose 
valandos, atbunda jo sąžinė, žmoniškumo 
jausmai: jis, atrodo, • gailisi savo žiaurių 
klaidų ir išbėga į laisvę, išsiveždamas ir 
žmoną su sūneliu; senasis kunigas iki galo 
išsilaiko giliausiai humaniškas ir pasiau
kojamai didvyriškas: i jis pagaliau bėglius 
nuo komunistų išgellįsti, kad jie gyventų, 
pats pasirinkdamas isavanorišką mirtį už 
juos. /

Filmas vertingas (r naudingas pamatyti 
suaugusiems ir jaunuoliams. Nenuobodus. 
Yra gražių Kinijos/ vaizdų.

„Seargents 3“, neseniai Frank Sinatros 
pagamintas filmas,'nėra labai didelės ver 
tės meniniu atžviegiu, bet mums, lietu
viams, įdomus, kadangi ten vyriausią mo
terišką rolę vaidini Rūta Lee-Kilmonytė, 
lietuvaitė aktorė. Rūta Lee šiemet nuolat 
matoma didžiųjų E bllywoodo ir Los An
geles laikraščių pus lapiuose, ir jai prana
šaujama didelė atei tis filmų pasauly.

ta užvaldyti dalyvių protus, širdis ir jaus 
mus čia garbinga, čia liūdna tėvų krašto 
praeitim, sakytume, gyvos Lietuvos vaiz 
dais: progai pritaikytomis poezijomis, dai 
nomis ir tautiniais šokiais. Viską jungė
parinkta muzika, išpildyta gimnazijos dū 
dų orkestrėlio, kurio dirigentas yra pats 
kun. Direktorius.

Ir jau niekam nebus nuostabu, jeigu da 
lis jaunų žiūrovų į programos pabaigą, 
dvasinio pakilimo pagauti, nebeįstengda
mi nusėdėti, specialiai akademijai paruoš 
tą simfoniją „Poetas ir žemdirbys“ išklau 
sė stati!

Castelnuovo Don Bosco lietuviškos gim 
nazijos suruoštą Lietuvos Nepriklausomy 
bės paskelbimo ir Maironio gimimo su
kakčių minėjimą reikia laikyti ypač pasi 
sekusiu. Po visam, jau vėlų vakarą, da
lyviai nerangiai skirstėsi kas sau. Dažnas 
jų apgailestavo, kad viskas taip greit pra 
ėjo. O kai kas net išsireiškė, kad tik pa
likęs įstaigą pradės laukti ateinančių me
tų panašaus minėjimo...

Svečias

Suklastoti pažymėjimai moksleiviams

(E) Vasario 18 d. laikraštis „Komso- 
molskaja Pravda“ pranešė, kad Sovietų 
Sąjungoje išaiškinta apgavikų grupė, kuri 
teikdavo mokytojams kyšius ir aprūpin
davo pasiturinčių tėvų vaikus dokumen
tais, reikalingais studijoms. Vienos Mask
vos laboratorijos vedėjas, vadovavęs ap
gavikų grupei, reikalavo net iki 4000 nau
jųjų rublių už „atestato išrašymą“ nega
biems ar nepažangiems mokiniams. ši 
grupė taip pat pasirūpindavo, kad visai 
neturį brandos atestato moksleiviai būtų 
priimami į aukštąsias mokyklas, kaip ge
ri ir pažangūs. To siekdami nariai „pa- 
pirkdavo“ universitetų darbuotojus. Laik
raštis praneša, kad visi grupės nariai ati
duoti teismui.
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TOLIMOJI AMERIKA
LIETUVISKI APMĄSTYMAI IR 

SUBUVIMAI

Žiema šiemet Čikagoje sumušė visus re 
kordus. Prieš Kalėdas pradėjo snigti ir 
iki kovo vidurio vis dar po truputį ir pa- 
sniguliuoja ir pašąla. Namų savininkai, 
bevalydami šaligatvius ir bekūrendami 
pečius, keikiasi, į apsiniaukusį dangų be
žiūrėdami. Vidudieniais saulutė jau iš
lenda vis- dažniau, pašildo ant stogų su- 
kritusį sniegą ir vėl pasislepia. Stogų daž 
nas nepasiruošęs tokiai gausybei sniego 
ir ledo, ėmė trūkinėti: nuo didžiulių ledo 
varveklių vandens nubėgamieji vamz
džiai nulūžinėja. Vienas vargas ir nuosto 
lis ir lietuviškiems namų savininkams.

Teko girdėti žmonių, kurie pyksta ant 
sovietų, girdi, jų sprogdintosios bombos 
visą šaltį ir sniegą iš Ledyniuotojo Van
denyno ant Amerikos suvarė.

Ne tik vidurio vakarų srityje, kur yra 
Čikaga, bet ir pietinėse valstijose ši žie
ma yra šalta ir žiauri, bet dienos vis ilgė 
ja, saulutė kaitrėja. Neilgai truks, kai vėl 
vienmarškiniai čikagiečiai mušis su neg
rais dėl Mičigano ežero pakrančių.
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Atėjo ir Užgavėnės, didieji baliai apsu

ko ratą, dabar belieka laukti dantisčių 
šaunaus parengimo po Velykų. Netruko 
ir įvairių mažų pasilinksminimų, šiupi
nių ir šiaip sau pagirtuokliavimo. Nors ir 
nepretenduodami į kultūrinių parengimų 
sąrašus, tie visi baliai ir baliukai vaidina 
svarbų vaidmenį mūsų gyvenime. Rengė 
jai paprastai gauna pelno, o vėliau pare
mia įvairius gerus tautinius užsimojimus 
ir darbus. Atsimenu, ir Anglijoje viena 
kolonija, ruošdama gedulingą Spalio 9-to 
sios minėjimą, gyrėsi turėsianti „turtingą 
bufetą ir gerą orkestrą“. Kaip gi privilio
si tautietį paaukoti, nieko už tai nepasiū
lydamas? Visi žino tą tiesą, ir todėl mūsų 
spauda nepalankiai atsiliepia apie balius, 
kurių šaunumas tiek daug kainuoja, jog 
nieko nebelieka apmokėjus sales ir kitas 
išlaidas, bet vien tik tuščias garsas apie 
suknių šaunumą, salės puikumą ir kelne
rių vikrumą. Toks, va, Inžinierių ir Archi 
tektų balius labai lengvai per eilę metų 
gali išvirsti lietuviško sumiesčionėjimo 
ir snobizmo pavyzdžiu. Panašiai ne vie
nas ir dabar tą balių pavadina. Visai ki
toks buvo Cicero Medžiotojų ir Žuvauto- 
jų klubo metinis patriukšmavimas. Šis 
klubas, turįs bene dvidešimt narių, visą 
sezoną važinėja už miesto šaudyti ir visą 
„grobį“ deda į šaldytuvus, o paskui iške
lia puotą. Šiemet jie prisikvietė 350 sve
čių, nusamdė gerą orkestrą ir visus vaiši
no savo sumedžiotaisiais žvėrimis ir 
paukščiais. Panašiai kaip J. Kralikausko 
naujai premijuotam romane „Titnago ug 
nis“, čia vaišinomės ir stirniena ir stirto
mis tetervinų, be to, pirmą kartą teko pa
ragauti ir meškienos. Vieton įprastųjų 
„žibuoklių valso“ ar „rožių tango“, čia šo 
kome fazanų šokį, o pelnas bus paskirtas 
Cicero Lituanistinės mokyklos išlaiky
mui ir kitiems vertingiems tikslams.

KASIKĖM S KOS 
SMULKMENOS

Mielas Redaktoriau,
labai gaila, kad viename laikraščio nu

meryje netinka tokią pat antraštę duoti 
dviems straipsniams.

O, va, kai „Europos Lietuvio“ Nr. 10 
perskaičiau straipsnį „Bremų miesto mu
zikantai“ (apie sovietinių kraštų ūkinius 
nesutarimus), o paskui Alg. Pužausko 
straipsnį, kaip mūsų valdžių viršūnės 
Amerikoje duoda vieni kitiems „skau
džias pamokas“, tai ir įsivaizduoju sau, 
kaip ten tiktų ta pati antraštė.

Labai gerbiu valdžias, nes, kaip sako
ma, jos vis Dievo duotos ir dar kartais 
drybtelėtos. Deja, blogai, kai jos pačios 
negerbia savęs. O man vis tiek, tur būt, 
ir toliau reikia gerbti jas, nors dėl to ir 
jaučiu kažkokią skriaudą. Skriaudą dėl 
to, kad mėgstu gerbti tik save gerbian
čias valdžias.
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Tiesa, kad rūkymą mėgstame paprastai 

suvesti į pinigą. Sako, kas nerūko, tai vis 
tiek daugiau pinigų neturi, negu rūkantie 
ji. Klausimas šitaip filosofiškai ir išspren 
džiamas.

Bet medicinos daktarai gąsdina. Juo to 
liau, juo labiau ir net pakartotinai gąsdi
na. Nustokite rūkyti!

Sunku, žinoma, nustoti. Retas kas tepa
jėgia. Pradėti rūkyti daug lengviau, negu 
nustoti. O kai rimtai pradedame svarstyti 
ir žinome, kad jau mums nebėra kelio at
gal, tada ir nuklystame į tolimos savo 
praeities metus ir prisimename, kaip pa
pirosas ar cigaretė pirmą, antrą, trečią, o 
paskui jau ir šimtąjį kartą pateko į dan
tis. Taip, pirmąjį kartą, nes šimtojo jau 
nė vienas mūsų nebeskaičiavo. Tas pir
masis kartas būna net susijęs su kokiu
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Nežinau, kodėl iki šiol nepaminėjau 
kelių svarbių teatrinių jėgų pasireiškimo. 
Dar Vasario pradžioje Lietuvių Scenos 
Darbuotojų Sąjunga Čikagoje pastatė vei 
kalą, tikusį ir senimui ir dar visai nedide 
liam lietuviškam prieaugliui. Jaunuoliai 
čia jau ir patys susiranda lietuviškų pa
rengimų, bet vaikams telieka mokyklų 
ruošiamosios šventės ir minėjimai. Todėl 
dideliu pasisekimu praėjo S. Čiurlionie
nės pasaka „12-ka brolių, juodvarniais 
laksčiusių“. Veikalas buvo rūpestingai pa 
ruoštas, o turint tokių pajėgų, kaip A. 
Brinką, A. Dikinis, E. Petrokaitė ir J. Ci- 
jūnelienė, kurie turėjo pagrindines roles, 
nenuostabu, kad pastatymas praėjo profe 
sionaliniu stiliumi. Režisavo Z. Kevalai- 
tytė-Visockienė. Įdomiai šiame veikale 
pasirodė Jaunimo Centro Studentų An
samblio šokėjai, paruošti L. Braždienės. 
Seni Anglijos gyventojai Mančesterio ar 
Stoke-on-Trento apylinkėse turėtų ją ge 
rai atsiminti. Savo metu L. Braždienė gy
veno Alsagerio šeimų stovykloje, vadina
muosiuose „Alsėdžiuose“, ir ten turėjo pa 
ruošusi didelę ir puikią mūsų šokių gru
pę, kuri plačiai reprezentavo stovyklos 
gyventojus apylinkėse. Šiandien ji moko 
šokių čikagiečių jaunimą. Be senų šokių, 
ji paruošia ir sukuria visiškai naujus, 
kaip kad minėtame spektaklyje sušoktus 
Gaidžių ir Varlių šokius, o be to, Dži- 
gūną.

Jau visai kitaip čikagiečiai sutiko dra
mos grupę, iš Clevelando atvykusią su 
B. Sruogos linksma komedija „Uošve“. 
Abu dienraščiai labai nepalankiai aprašė 
vaidinimą, aktorius ir režisūrą. Esą, čika
giečių skonis perdaug jau išlepęs tokios 
rūšies „klojiminiams“ pastatymams.
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Labai džiugu matyti, kad Europos Lie
tuvis, nebodamas skaitytojų trūkumo, vis 
gerėja ir stiprėja, kartais net šešių pus
lapių neišsigąsdamas. Reikia žinoti, kad 
skelbimų nebuvimas, smulkus, palyginti, 
šriftas, taupus laužymas ir liesos antraš
tės leidžia E.L. sutalpinti nemaža medžią 
gos. Tuo medžiagos gausumu EL galima 
drąsiai lyginti su kitais mūsų tremties 
savaitraščiais. Jau nekartą su malonumu 
mačiau ir mūsų didžiuosiuose laikraščiuo 
se persispausdintos iš E.L. medžiagos. Ne 
seniai Vienybėje buvo Tavo Jono apie J. 
Tysliavą ir pilietybę. Su malonumu skai
tome J. Lūžos, J. Gutausko ir kitų bendra 
darbių rašinius, kurių galėtų pavydėti ne 
vienas lietuviškas laikraštis.
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Baigiant reikia paminėti labai pasise
kusią Čikagoje jau tradicinę „Kaziuko
Mugę“. Šv. Kazimiero dieną būriai čika
giečių ir iš kaimynystės atvažiavusiųjų 
traukia į Jaunimo Centrą, kur skautai 
pardavinėja įvairius savo darbelius ir vai 
šina lankytojus, šiais metais mugė buvo 
labai gausi ir gerai suorganizuota. Žmo
nių buvo tiek, kad sunku buvo ir prisi- 
mušti per spūstį.

nors ligi šiol atsimenamu įvykiu. Tačiau 
kas iš to?

Nebūtumėm pradėję, jei nebūtų po ran 
ka pasimaišęs tabako pokelis ar papirosas 
ir jei nebūtumėm matę suaugusių rūkant. 
O dabar daugeliui mūsų jau, tur būt, ir 
per vėlu bandyti mesti.

Bet naujos kartos auga ir jos eina tuo 
pat keliu, kaip ir mes.

O juk kažkada nei to tabako buvo, nei 
kas nors rūkė. Vadinas, jei rūkymas yra 
nelaimė, tai reikia nerūkyti. Švarbiausia 
— nepradėti rūkyti.
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Seniau, būdavo, koks nors minezinge

ris ar trubadūras nukeliauja į kurio nors 
kunigaikščio ar šaunaus bajoro dvarą, 
dainuoja ten, kartu su šeimininku už sta 
lo sėdi, visomis gėrybėmis naudojasi, dai 
nuoja ir ilsisi. Kai jau viskas išdainuota, 
ima lazdą į ranką (arba sėda ant arkliu
ko, jei dainomis sužavėtas turtuolis teikė
si padovanoti) ir keliauja toliau. Žinoma, 
būdavo atsitikimų, kad tokį keliaujantį 
kūrėją ir pakardavo, jei jis sumanydavo 
pakritikuoti savo vaišintojus. Tačiau juk 
ir dabar net mūsų mielos Lietuvos visa ei 
lė poetų Sibire yra ėję universitetus, ir 
jei kuris po daugelio metų grįžo dar, tai 
jau be dantų (tur būt, cinga išėdė)... O 
kas sugeba valdovus pagal plauką paglos 
tyti, tai gyvena, kaip inkstas taukuose. 
Tik valdovai jau nebe arkliukus dovano
ja, kad nereikėtų pėsčięmis pluncyti, bet 
leidžia įsitaisyti „Volgą“ ar „Moskvičių“.

Tačiau žiūrėk, ką gi mūsų mieluose ir 
pažįstamuose Vakaruose padarė meno su 
pramoninimas!

žvaigždė pasikraipė filmoje, ir jai pro 
pirštus byra milijonai. Kad bent visada 
suvaidintų dorai! Tačiau gerosios žvaigž 
dės dažnai nesileidžia įjungiamos į pra
monės ratą ir geriau pasirenka teatrą, už
uot ėjusios į filmų pramonę. Arba pabūna 
filmuose ir nueina į teatrą, kuris milijo-
nais negali žarstytis, bet kuris iš žmogaus 
nepadaro pramonės įrankio.

Ta pati istorija filmose, ta pati televizi 
joje. Matai besikraipantį žmogų, žinai, 
kad jis gauna beveik tiek aukso, kiek pats 
sveria, ir pradedi galvoti, kad pasaulyje 
vis dėlto kažkas negera. Imi net galvoti, 
kad trubadūrų, minezingerių ir vaidilų 
laikai buvo geresni. Neturtingas ir tada 
buvo durnas, jam retai kas dainavo. Ta
čiau jo nedurnino pigi vadinamoji meno 
pramonė, kuri šiandien kraunasi didžiau 
sius pinigus ir dar kvailina žmogų.

Esu girdėjęs, kad DBLS Valdyba ir Lie' 
tuvių Namų Akc. B-vės Valdyba buvo už
simojusios suruošti novelės konkursą. 
Girdėjau tai seniai, bet ligi šiol nema
tau, kad būtų kur nors skelbta. Kodėl 
gi taip delsiama? Ar netikite pasisekimu, 
ar jūsų skiriamosios sumos negali rikiuo
tis toje pačioje gretoje su amerikoniško
mis tūkstantinėmis už romanus ir eilė
raščius ir penkšimtinėmis už straipsnius?

Žinoma, jeigu kukliosios sumos kaltos, 
tai nieko nepadarysi. Bet kai pats nove
lės konkursas, tai, man rodos, galėtų turė 
ti gražaus pasisekimo. Visi su žiburiu 
ieško romanų, o daug jau metų, kai nie
kas nebesidomi novelėmis. Kas rašo ro
manus, tai retkarčiais juk neužmiršta ati 
duoti duoklės ir novelei. Bet noveles ra
šo dar ir tie, kurie nėra rašę romanų.

Be kita ko, mano giliu įsitikinimu, no
velė gali net šaunesnė būti už romaną. Ji 
būna mažytė, ir tasai mažumas yra jos 
pranašumas. Skaitai atidžiai romaną, tai, 
žiūrėk, ir pradedi galvoti, kad čia, štai, 
tas veikėjas gal būtų nereikalingas, ten 
visas keliolikos puslapių epizodas, tai žmo 
nės paskęsta fone, tai dialogas per kelis 
šimtus puslapių nusibosta, įkyrus, bana
lus atrodo, tai dar koks nors kabliukas iš 
kyla. O novelė trumpa drūta, ir dažnai tie 
siog nepajėgtum pasakyti, kur čia ir su 
žiburiu rastum nereikalingo kamšalo, ku 
rį galima būtų buvę išmesti.

Dėl to novelės konkurso būtų labai lauk 
tina. Jo lauktų ir novelės mėgėjas

Tavo Jonas

Jei saviems padėti nori, 
Padarysi tai tikrai.
Kreipkis tik tuojau į Taurą, 
Ir neliks kišenėj kiaura.

Didysis TAURO žiemos išpar
davimas tęsiasi iki kovo 31 d.

Geriausios prekės žemiausiomis 
kainomis. Tik parašykite šiuo 
adresu:

TAURAS
88, GOLDSMITH AVENUE, 

LONDON, W.3.
Telefonas: ACO 9471
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„EUROPOS LIETUVIO“ 
MECENATAS

DBLS garbės narys ir jos pirmasis pir
mininkas Petras B. Varkala DBLS dabar
tiniam pirmininkui inž. J. Vilčinskui yra 
atsiuntęs šitokį laišką ksrtu su 100 svarų:

1952 m. kovo mėn. 16 d.
Ponui J. Vilčinskui,
DBLS Centro Valdybos Pirmininkui, 
London, W.11.
Mielas Pone Pirmininke,

įvertindamas Jūsų rūpesčius ir pastan
gas išlaikyti mūsų vienintelį laikraštį 
Europoje, manau, kad tos pastangos būtų 
vaisingesnės, jeigu tam reikalui būtų su
darytas specialus „Spaudos Fondas". Tokį 
fondą paremtų ne vien tik šio krašto lie
tuviai, bet taipgi mūsų tautiečiai, gyve
nantieji kituose kraštuose. Šitas fondas 
turėtų būti DBLS Centro Valdybos žinio
je, kuri prižiūrėtų, kad mūsų savaitraštis 
būtų tikras lietuviškos bendruomenės or
ganas, be jokių politinių bei srovinių 
įtakų.

Tikėdamasis, kad mano pasiūlymas su
silauks pritarimo, kartu su šiuo siunčiu 
čekį 100 sv. sumoje, kaip savo įnašą į šitą 
fondą.

Su geriausiais linkėjimais,
Jūsų P.B. Varkala

LONDONAS
LONDONO LIETUVIŲ PARAPIJOS 

KLEBONO A. KAZLAUSKO IR KUN.
PR. DAUKNIO IŠLEISTUVĖS

Londono lietuviškos organizacijos: Para 
pija, Lietuvos Atgimimo Sąjūdis, Angli
jos skautų Vietininkija, Moterų šv. Onos 
Draugija, Sporto ir Socialinis klubas, 
Londono Lietuvių choras, Londono Meno 
Sambūris „Vaidila“ ir Londono šeštadieni
nė Mokykla, rengia išleistuves išvykstan
tiems mūsų kunigams Australijon.

Norintieji dalyvauti, prašomi užsirašy
ti šiose vietose: Klebonijoje, pas Spor
to ir Socialinio klubo sekretorių Ig. Daily- 
dę, Lietuvių Namuose pas V. Jokūbaitį, 
Baltic Stores -Z. Jurą, pas parapijos komi 
teto narius ir Moterų šv. Onos Valdybos 
nares. Mokestis vyrams 1 sv., moterims 10 
šil. Išleistuvių laikas ir vieta bus nurody
ta užsirašant.

Rengėjai

LIETUVIŲ SODYBA
DAR DAUG TRŪKSTA

Šiais metais buvo norima Sodyboje tu 
rėti 300 savaitinių lietuvių vasarotojų. 
Iki kovo 15 d. kambarius buvo užsisakę 
70 žmonių. (Čia įskaitomi ir vaikai, o tie, 
kurie vasaroja dvi savaites, antrą savaitę 
vėl skaitomi kaip nauji žmonės). Vadina
si, dar labai daug trūksta.

Nors kai kurioms rugpiūčio savaitėms 
jau visi kambariai yra užsakyti, bet dar 
yra daug laisvų vietų, ypač birželio-liepos 
mėnesiais.

Kol kas gausiausiai atvyksta vasaroti 
iš Nottinghamo kolonijos. Iki šiol jau už
sisakė kambarius Oželių. Viliūnų, Zavec- 
kienės ir Grokauskienės šeimos. Iš Brad- 
fordo atvyksta Ignričiai, iš Rochdalės, be 
jau anksčiau skelbtų, dar atvyksta Liau
gaudai, iš Manchesterio Jusioniai, iš Pran 
cūzijos J. Mikalauskas. Iš Londono kol 
kas užsisakė 3 šeimos.

Šisis metais kambarių pareikalavimas 
yra gana gyvas, todėl, kas dar norėtų So 
dyboje vasaroti, prašomi nedelsiant užsi
sakyti.

Jau priimami užsakymai Velykų atosto 
goms. Kaina — suaugusiems 4 svarai, vai 
kams 3 svarai.

Sodybos adresas:
Headley Park, Bordon, Hants.
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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 
Damušalu, tikros odos paltai ir žaketai. Moteriški 
nailoninio kailio paltai su specialiu šiltu pamušalu ar 
be namušalo. 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.

H

I H
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MŪSŲ RĖMĖJAI

Mokėdami daugiausia už kalendorių, 
aukų yra pridėję šie tautiečiai: 4.6 šil. J. 
Pranauskis, po 4 šilingus J. Kunigiškis, J. 
Belevičius, J. Kuliukas, V. Budnikas, K. 
Pocius ir K. Andriuškevičius, po 2.6 šil. 
A. Vitkus, J. Sližys, P. Iškauskas, A. Gai
delis, P. Vitkus ir K. Klegeris, po 2 šil. 
M. Kugrėnas ir Sabas.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

NOTTINGHAMAS
METINIS SKYRIAUS SUSIRINKIMAS
Kovo 3 d. Meadows Community Centre 

salėje DBLS Nottinghamo Skyrius turėjo 
metinį visuotinį susirinkimą. Susirinki
mui pirmininkavo Dr. Kuzminskas, sekre 
toriavo A. Zavackas.

Pranešimus apie praeitų metų Sky
riaus veiklą padarė Sk. pirmininkas K. Bi 
vainis, kasininkas J. Kiršinąs ir Rev ko 
misijos pirm. A. Zavackas.

Skyriaus veikla ir pranešimai priimti; 
tik busimoji Sk. Valdyba įpareigota per
žiūrėti Skyriaus narių sąrašą, tų narių, 
kurie atsilikę nario mokestį mokėdami.

Naujon Sk. Valdybon išrinkta: K. Bi- 
vainis, K. Deveikis, J. Kiršinąs, J. Oželis 
ir A. Gudliauskas. Revizijos kom. A. Za
vackas, P. Gurkauskas ir P. Ivanauskas. 
Atstovais į visuotini Sąjungos atstovų su 
važiavimą išrinkti Dr. Kuzminskas ir K. 
Deveikis.

Susirinkimas vienbalsiai nutarė visoke 
riopąi remti lietuviškąjį jaunimą, ir jau 
pradžią padarė: Vasario 16 dienos minėji 
mo pelnas, daugiau kaip 20 sv., atiduotas 
Nottinghamo skautų būrelio vadovybei.

Nottinghamo Lietuvių Moterų Draugi
ja toje pačioje salėje tuojau po susirinki
mo suruošė Užgavėnių blynų baliaus su
buvimą, kuriame atsilankė per 100 žmo
nių. Salė buvo išpuošta tautinės spalvos 
kaspinais. Dalyviai sėda už stalų, organi
zatorės, kaip bitelės medų, neša kelių rū
šių blynus. Po trumpos pertraukos iš užu 
stalų paky.a keturi vyrai ir lipa į sceną. 
Tai Venskaus kapela, kuri linksmina iki 
vėlyvo vakaro.

Subuviman atsilankė keletas vyrų iš 
Coventry su DBLS Sk. pirm. Dimša ir 
kelios šeimos iš Mansfieldo.

Nottinghamo lietuviai pageidauja ir 
daugiau tokių gražių ir lietuvybei išlaiky 
ti naudingų subuvimų. Norėtųsi Notting
hamo Lietuvių Moterų D-jos vadovybei 
pasiūlyti, kad pritrauktų ir kitatautes 
moteris, ištekėjusias už lietuvių, nes tarp 
jų yra puikiai kalbančių lietuviškai, ir 
net jų vaikučiai lietuviškai kalba.

Pažymėtina, kad subuvimo dalyviams 
mokestis buvo nustatytas tik 10 šil., o mo 
terys ir nedirbantieji seneliai nemokėjo 
nieko. Moterų Draugijos narės užkan
džius sunešė savus, tai už juos surinkti 
keli svarai buvo panaudoti kitiems ba
liaus reikalams.

Tebūnie šios korespondencijos auto
riui leista išreikšti garbė Nottinghamo 
Lietuvių Moterų D-jai ir jos Vadovybei 
už kelintą jau kartą parodytus gražius lie 
tuviškus pasireiškimus. K.D.

LAIŠKAS NEBUVO GAUTAS
DBLS Nottinghamo skyriaus pirminin

kas K. Bivainis. pasirodo, siuntė „Euro
pos Lietuviui“ pranešimus dėl skyriaus 
susirinkimo ir Moterų Dr-jos ruošiamojo 
blynų baliaus.

Laiškas kažkur dingo — nepasiekė re
dakcijos.

BRADFORD AS
PAMALDOS EVANGELIKAMS

Pamaldas lietuviams evangelikams lai
kysiu Bradforde kovo 25 d., 14 vai., Vo
kiečių bažnyčioje (29 Grt. Horton Rd.) Pa 
maldos bus su šv. Komunija.

Kun. Aid. Putcė

DBLS CENTRO ŽINIOS
Kovo 16 d. įvyko DBLS Valdybos posė

dis, kuriame buvo patvirtintos naujos Sky 
rių Valdybos: Corby Sk. pirmininkas A. 
Kukanauskas, sekretorius Bronė Černiaus 
kienė, kasininkas V. Petrauskas. Mans
field Sk. pirmininkas S. Nedzelskis, sek
retorius O. Hill, kasininkas J. Iešmantas.

Kovo 31 d. įvykstančiame Didžiosios 
Britanijos Lietuvių Bendruomenės Tary
bos posėdyje DBLS-gai atstovaus P. Ma- 
šalaitis, DBLS Valdybos I vicepirminin
kas, ir DBLS Tarybos pirmininkas Dr. S. 
Kuzminskas.

Į minėtąjį DBLS Tarybos posėdį yra 
kviečiamos visos lietuviškos organizaci
jos. Organizacijų valdyboms išsiųsti pa
kvietimai.

Taip pat tą pačią dieną įvyks ir DBLS- 
goš Tarybos posėdis, kuriame dalyvaus ir 
DBLS ir L.N. B-vės pirmininkai.

Londono
choras

Tegul skamba mūsų dainos po šalis 
plačiausias...

Tas sakinys šiais laikais yra tapęs tik
ra realybe. Šiandien mūsų dainos skamba 
visuose kontinentuose, ten, kur tik esama 
lietuvių, jos dainuojamos pavieniui, susi 
būrimuose, vestuvėse ir kitomis progo
mis. Dainuojamos organizuotuose viene
tuose — choruose.

Čia norėtųsi pasisakyti vienu kitu sa
kiniu apie mūsų lietuviškųjų chorų reikš 
mę lietuviškoje bendruomenėje.

Nuošaliau esantieji nuo chorų veiklos 
niekuomet to darbo neįvertiname, nes 
mums atrodo, kad taip turi būti, kad chor 
vedžiai turi chorams vadovauti, o choris
tai susirinkti repeticijoms kartais net po 
porą kartų per savaitę, nežiūrint tai, kad 
kai kam reikia sukarti net po 10 mylių į 
vieną galą, o taip pat praleisti kelionėms 
ir repeticijoms nemaža laiko, kad būtų 
galima išmokti naujų dainų ar giesmių. 
Tokiose sąlygose dirba mūsų chorai ir jų 
chorvedžiai, kad lietuviška daina ir gies
mė skambėtų po šalis plačiausias ir pri
reikus mus galėtų reprezentuoti kitatau
čių tarpe. Be to, mumyse tai kaupia dau
giau lietuviškos dvasios švenčių ir minė
jimų progomis.

Mūsų Londono lietuvių choras, vado
vaujamas chorvedžio V. Mamaičio, kurį 
sudaro maždaug 40 choristų, milžinišką 
reikšmę turi Londono lietuviškai bendruo 
menei. Tai sunku net įsivaizduoti.

Kiekvieną sekmadienį šis choras pa
maldų metu gieda mūsų lietuviškoje baž
nyčioje, o tautinių švenčių ir minėjimų 
progomis jungia apie save visus, daino
mis ir giesmėmis keldamas ' nuotaiką. 
Pastaruoju metu chorui net teko būti Ne
priklausomybės šventės rengėju, jau ne
kalbant apie atliekamąsias programas. 
Be to, teko dalyvauti ir tarptautiniuose 
subuvimuose — .Pabėgėlių metų“ koncer 
te Royal Albert Hall, tų pačių metų už
baigos koncerte Salisbury, Wiltshire, Tau 
tos šventės minėjime Lietuvių Sodyboje. 
Visiems tiems pasirengimams reikėjo 
laiko, darbo, čia chorvedys ir . choristai 
aukojosi lietuvybei ir jos išlaikymui.

Dabar Londono lietuvių choras yra pa
sirengęs įdainuoti keliolika gramafono 
plokštelių lietuviškomis dainomis ir gies 
mėmis. šis sumanymas yra susijęs su tam 
tikromis išlaidomis.

No.ėtųsi pasiūlyti Didž. Britanijos lie
tuviškosios bendruomenės lietuviams, 
kad, pagerbdami mūsų lietuviškų chorų 
darbą ir kartu turtindami lietuviškų 
plokštelių lobyną, įsigytų busimąsias 
plokšteles, iš anksto jas užsisakydami. 
Be to, būtų labai gražu,, jei atsirastų bent 
keliolika mecenatų, paširyžusių prisidėti 
prie plokštelių išleidimo.

Taip pat būtų labai gražu, kad mes, lie 
tuviai, savo lietuviškiems chorams visuo 
met padėtume savo dalyvavimu pačiuose 
choruose, o tai negalėdami surastumėm 
kitų būdų jiems paremti, kad mūsų lietu
viška daina skambėtų galingai po šalis 
plačiausias. ——-

S. Kasparas

PAIEŠKOJIMAI

JARAŠŪNAS Algirdas, Juozo sūnus, gi 
męs 1929 m. Pasvalyje, pats ar žinantieji 
apie jį prašom rašyti „Eur. Lietuvio“ Ad
ministracijai.

TREJOS DEVYNERIOS LONDONE

Kas nori gauti trejų devynerių Londo
ne. prašom kreiptis į BALTIC STORES, 
421. Hackney Rd., London, E.2.

100 gramų kaina su persiuntimu 11.6 š.

REIKALINGAS VIRĖJAS

Artėjant vasarai, Lietuvių Sodybai rei
kalingas nusimanantis virėjas. Pageidau
tina, kad darbą galėtų pradėti gegužės 
mėnesį. Geras atlyginimas ir išlaikymas. 
Rašyti Sodybos Vedėjui (Headley Park, 
Bordon, Hants) arba Lietuvių Namų V- 
bai Londone.

MIUNCHENO
Visuotinis susirinkimas

Kovo 4 d. P.L.B. Miuncheno apylinkės 
Valdyba Ludwigsfe.do lietuvių kolonijoje 
sukvietė metinį visuotinį susirinkimą. Jo 
metu, be kita ko, išrinkti ir nauji valdo
mieji organai. Į apylinkės valdybą išrink
ti: kun. Jonas Tautkevičius, Vincė Herma 
nienė ir Petras Česiūnas. Lietuvių biblio
tekos vedėja — Alina Grinienė. I Revizi
jos Komisiją — Jonas Medušauskas, Kęs
tutis Žemaitis ir Emil. Skeberdis. Ta pačia 
proga susirinkimas išrinko ir naują BAL- 
Fo šalpos vietos komisiją, kurią sudaro: 
O. Barasienė, J. Vyšniauskas ir J. Kedys.
Pamaldos už Lietuvą

Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo 
sukaktį Miuncheno apylinkė paminėjo va
sario 16 d. vakare Miuncheno mieste. Mi
nėjimo programoje paskaitą skaitė buv. 
ministeris K. Oleka, o meninę dalį išpildė 
solistė Panse-Simaniūkštytė, padainuoda
ma keletą dainų. Tik specialias pamaldas 
už Lietuvą tą dieną ruošti buvo nepatogu, 
ir todėl jos buvo nukeltos į kovo 4 d. — 
šv. Kazimiero šventę. Tą dieną, tuoj po 
minėtojo susirinkimo, 17 vai. šv. Mišias 
už Lietuvą atnašavo ir pamokslą pasakė 
kun. Dr. J. Aviža. Pamoksle kun. Aviža 
Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo ir 
šv. Kazimiero šventes paminėjo kaip ypa
čiai Lietuvai reikšmingas tiek krikščioniš 
ką j a, tiek ir tautine prasme, abi šventės 
turi tamprų ryšį Lietuvos likimui, ir abi 
viena kitą papildo.
Šv. Kazimiero šventės minėjimas

Tuoj po minėtų pamaldų Jaunimo Na
muose Ludwigsfelde įvyko šv. Kazimiero 
minėjimas, kurį suruošė Vokietijos Ateiti
ninkų Sendraugių ir Studentų Ateitinin
kų Sąjungų Valdybos. Minėjimo progra
ma buvo pradėta giesme „Ausk Marijai“. 
Ši giesmė buvo rasta įdėta šv. Kazimiero 
karste, ir daug yra manančių, kad jos au
torius yra pats šv. Kazimieras. — Tolimes 
nėję programoje stud. Vincas Bartusevi
čius paskaitė Kazio Inčiūros poemą apie 
šv. Kazimierą „Baltasis Raitelis“. — Mi
nėjimo pagrindinę dalį sudarė prof. Dr. 
Jono Griniaus paskaita „Religijos ir kultu 
ros santykių aktualumas“. Prelegentas, 
šią temą gvildeno lietuviškuoju požiūriu. 
Pradžioje supažindino minėjimo dalyvius 
aplamai su šios temos svarbiausiais ele
mentais: Kas yra kultūra. Kaip kultūra 
kuriama. Kas yra religija. Koks kultūros 
santykis su religija. Apie krikščioniškos 
kultūros ypatingą reikšmę religijos plėto
tei — tikėjimo skleidimui. — Šiuo laiku 
ypačiai tautų krikščioniškoms kultūroms 
ir religijai nepaprasta grėsmė iškyla Ry
tuose ir aplamai ten, kur yra komuniz
mas. — Krikščionybei ir krikščioniškajai 
kultūrai didelis pavojus pasireiškia ir lais 
vuose Vakaruose, nors kita forma. — Ypa 
čiai didelis pavojus yra lietuvių krikščio
niškai kultūrai pavergtoje Lietuvoje. Ko
munistai per jos sunaikinimą siekia objek 
tyvinėmis kultūros formomis pasireiš
kiančios religijos sunaikinimo, nes kultū
ra yra aplamai religijų ramstis. — Mūsų 
ypatinga pareiga yra krikščioniškąją kul
tūrą išlaikyti bent čia, tremtyje. Ir ne tik 
išlaikyti, bet ir puoselėti ją. Čia ugdoma 
mūsų tautos krikščioniška kultūra bus 
kartu reikšmingas veiksnys ir pačios Lie
tuvos ateičiai. — Baigdamas paskaitą, Dr. 
J. Grinius nurodė eilę blogybių tremtyje 
— per mažą rūpestį mūsų įvairių organi
zacijų, įstaigų ar asmenų minėtais klausi
mais. Didelį nepasitenkinimą išreiškė to
kiomis organizacijomis ar įstaigomis, ku
rios yra pasivadinusios lietuviams labai 
reikšmingais vardais, kaip, pvz., šv. Kazi-

IR VAIKAMS IR SUAUGUSIEMS

Priešmokyklinio amžiaus vaikams ele
mentorius, spalvotas, gausiai iliustruotas, 
kietais apdarėliais — 0.17.6.

Pr. Naujokaičio: „Mažieji žingsniai“, pa
sakojimai jaunimui, 119 psl., iliustruota
— 0.14.8.

M. Krupavičius J,Kunigas Dievo ir žmo
nių tarnyboje, 723 įsi. — 2.11.0.

Valgių gaminimai, iliustruota, kietais 
viršeliais, 545 psl. — 2.14.0.

A. Baronas —„Lięptai ir bedugnės“, pre 
mijuotas romanas, 2i79 psl. — 1.2.0.

V. Biržiška — „Aleksandrynas“, 431 psl. 
kietais apdr. — 2.1450. s

J. Vaičeliūnas — /„Antrasis Pasaulinis 
karas“. 349 psl. — 1.16.8.

Stasys Yla „Ateitininkų vadovas“, 478 
psl. — 1.9.4. f

Michelsonienė „liauja valgių knyga“, 
130 psl. — 0.9.6.

Tyruolis „Marijos < žemė“, kietais apdr., 
63 psl. — 0.7.4. )

P. Pleškevičius „Mę>s nešėm laisvę“, sa
vanorio atsiminimai -r— 0.7.4.

P. Enskaitis „Audrčt eina“, atsiminimai
— 0.7.4. į

Dr. Aliūnas „Trejos idevynerios“, eiliuo
ta satyra — 0.7.4. į

Dr. Tumėnienė „Vailico sveikata“, 133 
psl. — 0.10.6. }

Šias ir kitas knygas.! periodiką ir lietu
viškas plokšteles užsakoma:

DAINOJRA,
49, Thornton Avej, London, W.4.

LIET. VEIKLA
miero; per tai jos yra automatiškai prisi
ėmusios ypatingą įsipareigojimą lietuvių 
krikščioniškajai kultūrai, bet kaip tik to, 
esą, daugeliu atvejų tenka pasigesti.

Po paskaitos vyko diskusijos. Jose pasi 
sakė minėta tema kun. Dr. J. Aviža (ne 
visur sutikdamas su prelegento tvirtini
mais), Iz. Rugienius, J. Medušauskas. K. 
Ausiejus.

Šis šv. Kazimiero šventės minėjimas 
baigtas giesme „O, Dieve. Geriausias".

ELI

ANTISPUTNIKAS

Pastaruoju metu labai daug rašoma 
apie raketas į mėnulį ir žmogaus kosminį 
skridimą aplink pasaulį. Amerikiečiai ir 
rusai išleidžia namaža pinigų raketoms to 
bulinti. Dalinai tos išlaidos yra mokslo 
tikslams, bet pirmoj vietoj gaminami įvai 
rūs ginklai (Inter-continental Ballistic 
Missiles ir t.t.).

Vienas mažiau žinomų projektų yra 
„Project Saint" — šventasis, kurio tikslas 
yra suplanuoti ir sukonstruoti tolimojo 
vairavimo palydovą (satelitą). Jis galėtų 
apžiūrėti įtartinąjį sputniką ir nutarti, ar 
jis pavojingas, ar ne.

Šito projekto pirmoji fazė — vystymas 
palydovo, kuris gali prisiartinti, bet ne
liesti — kito palydovo. Taip pat bandomi 
visokie aparatai (pvz., televizijos, foto) 
ir instrumentai pačiam „apžiūrėjimui“, 
Vien tik šiais metais šis projektas kainuos 
$ 26 mil.

Sekančios fazės metu bus bandomi pri
sikabinimo būdai. Jeigu „Saint“ palydo
vas pamatytų, kad apžiūrėtasis sputnikas 
yra pavojingas (pvz., neša atominę bom
bą), jis galėtų prisikabinti ir savo moto
rais išskristi iš orbitos į kosmą. Iš kitos 
pusės, jei sputnikas nepavojingas, bet įtar 
tinas, jis galėtų pakankamai sulėtinti grei 
tį, kad abu kristų žemėn. Kaip matyti iš 
pik. Glenno kelionės, tokiu būdu galima 
būtų pagauti ir gerai apžiūrėti svetimą 
satelitą. aVč

PASAULY
— Gydytojai įspėja, kad norintiems 

mesti rūkyti laisvai pardavinėjamieji 
vaistai gali tik psichologiškai veikti (tik 
lobelinas gali veikti, nes jis artimas niko
tinui, tačiau jis gali būti naudojamas tik 
pagal gydytojo nurodymus).

— Edvardas Kennedys, jauniausiasis 
prezidento brolis, nori kandidatuoti į se
natą. _ į

— Nuo spalio mėn. Leopoldvillėje, Kon 
ge, raupais mirė 150 žmonių.

— Vokiečių mokytojas Arnoldas, kuris 
1961 m. rinkimų metų pareiškė, kad gy
nybos ministeris Straussas dieną naktį j 
tik ir laukia, kol mirs Adenaueris, buvo I 
nubaustas 150 markių.

— Už gaminimą 50 kapeikų ir 1 rublio 
monetų rusas F.G. Suvorovas nuteistas 
mirti.
— Tabako firmų akcijų kaina D. Brita

nijoje smuko, saldumynų — pakilo.
— Kapitolijaus kalvoje narve uždaryta 

vilkė — Romos įkūrimo simbolis įkando 
amerikietį turistą.

— 1961 m. saldumynų suvartojimas pa 
siekė rekordinį skaičių — už 272 mil. sva
rų arba daugiau kaip už 5 svarus kiekvie
nam asmeniui, ir vidutiniškai kiekvienas 
asmuo kas savaitę sučiulpia pusę svaro.

Tai D. Britanijos duomenys.
— Izraelio kalėjimų komisionierius įga 

liotas paskirti budelį, kuris pakartų mir
ti nuteistąjį Eichmaną.

— Sovietų vyriausybė paskelbė, kad ga 
vusieji Stalino taikos premijas galės da
bar išsikeisti į Lenino taikos premijas.

— Čirandoje, Pietų Rodezijoje, liūtas 
užpuolė ir apdraskė du vyrus, kurie prie • 
kelio miegojo savo automobilyje dėl karš 
čio neužsidarę durų.

— 15 V. Vokietijos profesorių kreipėsi . 
į Bundestagą ((parlamentą), reikalauda
mi, kad būtų uždraustos dvikovos, kurio
se apskritai žalojamas jaunimas (sąjungi
ninkai buvo uždraudę, bet 1949 m. studen
tai atgaivino „kovų“ tradicijas ir turi 
25.000 narių - kovotojų).

— Dėl audrų rytinėse Amerikos valstijo 
se žuvo 40 asmenų (nuostolių padaryta ui 
35 mil. dolerių).
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