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KOVA SU BACILOMIS
LIETUVIŲ DUOKLE NUŠVIESTI KOMUNIZMUI

EUROPOS IR AMERIKOS SPAUDOS NUOTRUPOS

O.A.S. MITAS
Kai kokia nors liga išvirsta epidemija 

ir pareikalauja milijoninių aukų, geriausi 
medicinos mokslo protai įsijungia į kovą, 
ieškodami priemonių, kaip nuo jos apsi
saugoti. Lygiai trs pats ir politikoje. Kol 
komunizmo bacilos naikino vien tik gau
sią rusų tautą, tol likęs pasaulis maža te
kreipė į jas dėmesio. Bet kai epidemija iš
siplėtė i kitus žemynus ir pradėjo siekti 
Amerikos krantus, politiniai vadovai pa
matė jos pavojų ir pradėjo ieškoti priemo 
nių tam plitimui sustabdyti.

šiuo metu JAV kaip grybai po lietaus 
dygsta įvairios organizacijos, kurių tiks
las demaskuoti komunizmą ir parodyti jo 
pavojų valstybei ir tautai. Kasdien vis 
daugiau komunizmo pavojus iškeliamas 
viso Vakarų pasaulio spaudoje, per radiją 
ir televiziją. Kaskart vis daugiau pasirodo 
knygų, nagrinėjančių komunizmą, jo veik 
los metodus ir kėslus. Svarbiausia, kad 
žmonės tomis knygomis pradėjo domėtis 
ir uoliai skaityti. Jos nebeguli sukrautos 
lentynose, bet ima darytis „best-sellers“.

Įdomu pažymėti, kad ir lietuviai šioje 
srity neatsilieka. Jie taip pat atiduoda sa
vo duoklę, kuri jau yra atkreipusi laisvojo 
pasaulio dėmesį. Pasirodo, jie turi, ką pa
sakyti, ir žino, kaip-pasakyti.

Šioj vietoj verta suminėti du lietuviš
kus leidinius, kurie nusipelno visuotinio 
pripažinimo. Pirmasis jų yra Sibiro lietu-

VIDAUS NESUSIPRATIMAI
RAŠO I. GUTAUSKAS

Pradžioje atrodė, kad XXII sovietų ko
munistų partijos suvažiavimas baigsis po
litiniu ir asmeniniu Nikitos Chruščiovo 
laimėjimu. Tačiau greit šis laimėjimas pa
sirodė abejotinas. Net ir tokiu atveju, jei 
Chruščiovui pasisektų išlaikyti savo pozi 
ciją, neįmanoma nutylėti krizės, kurią iš
gyvena tarptautinis komunizmas. Visi 
skambūs žodžiai apie „vienalytinę vieny
bę“ socialistiniam bloke negali užmaskuo 
ti vidinio skilimo jau trečio iš eilės po 
pastarojo karo. Atkritus 1948 m. Jugosla
vijai, po vengrų revoliucijos 1956 m. atvi
rai sukilo prieš Kremliaus šeimininkus 
Albanija, dar neseniai buvusi ištikimiau
sia Maskvos sąjungininkė. „Albanijos dar 
bo partijos“ sekretorius Enver Hoxha me
tė iššūkį SSSR kompartijai, nepaskelbda
mas albanų spaudoje naujos partinės pro
gramos. Iš Chruščiovo, Miko j ano ir kitų 
kalbėtojų XXII suvažiavime buvo išgirsta 
apie „antisovietinę“ generalinę albanų 
partijos liniją. Chruščiovas apkaltino al
banus, kad jie pakeitė savo politinį kursą 
ir radikaliai pablogino santykius su 
SSSR. Be to, albanams dar buvo prikišta, 
kad jie atsisakė bendros pasaulinės komu 
nizmo linijos.

Su giliu pasipiktinimu Mikojanas pažy
mėjo, kad albanų ministeris pirmininkas 
Machmetu Šehu albanų kompartijos suva
žiavime pareiškęs, jog kas nesutinka su 
albanų vadovybe, tas gaus „spiūvį į vei
dą“, „smūgį į snukį“, o jei bus reikalo — 
„kulką į kaktą“. Žinoma, kol Šehu prisilai 
kė sovietinės linijos, niekas nekibo prie 
panašių smulkmenų. Tik dabar tai paste
bėta, kai šehu viešai tvirtina, jog Stalinas 
padaręs tik dvi klaidas savo gyvenime, 
būtent, per anksti miręs ir prieš mirtį ne
pakoręs dabartinės sovietinės partijos va 
dovybės.

Pats svarbiausias dalykas, kad Chruš
čiovas paskelbė viešai visą nesusipratimą 
su albanais.

Nuostabu, kad sovietinė vadovybė, gir
damasi visam pasauliui „nepaprasta galy
be“ ir „nepaprastu prestižu“, nesugebėjo 
priversti paklusti paties mažiausio sa
telito.

Hoxha, žinoma, niekuomet nebūtų drį
sęs priekaištauti Chruščiovui, jei jis ne
būtų įsitikinęs, kad jį globoja didelė jėga. 
Iš tikrųjų kinų komunistai palaikė alba
nus. Čou En-lajus priekaištavo Chruščio
vui dėl jo užsipuolimų ant Albanijos. To
kia kritika esanti nesuderinama su gero
mis manieromis komunistų santykiuose.

A. A.
CICILIJAI ŽILINSKIENEI

1962 m. balandžio mėn. 1 d. Lietuvoje 
mirus,

liūdinčią dukrą Bronę ir žentą 
A. Namajuškus giliai užjaučiame.

Br. ir A. Gleveckai 

valčių maldaknygė Marija, Gelbėk Mus, 
iš karto išleista lietuvių ir anglų kalbomis. 
Šitoji kukli, bet širdį nusmelkianti malda 
knygė, tas mažytis spaudos nykštukas yra 
sukėlęs didžiulį susidomėjimą ir jau iš
verstas į anglų, vokiečių, ispanų ir olandų 
kalbas. Milijonai tikinčiųjų jau šias trem 
tinių maldas skaitė ir dar milijonai skai
tys. Kai kuriuose kraštuose visi tikintieji 
raginami maldaknygę būtinai įsigyti. Tai 
yra tikrai mažas lietuviškas kelmas, kuris 
pajudino milžinišką komunistinį vežimą. 
(Gaila, Anglijoje toji knygutė nėra pakan 
karnai išpopuliarinta).

Antrasis leidinys yra neseniai iš spau
dos išėjusi Barboros Armonienės knyga 
Leave Your Tears In Moscow (Palik Aša
ras Maskvoj). Iš tikrųjų tai yra A.L. Nas- 
vyčlo surašytas Armonienės kruvinas ke
lias po okupuotą Lietuvą, Sibiro vergų sto 
vykias ir kalėjimus, kol galų gale jis po 
ilgų kovų ir kančių pasibaigia pasiekus 
laisvos Amerikos krantus ir susijungus 
su išskirtąja šeima.

Šioje knygoje skaitytojas tartum nuoty
kių romane randa pavaizduotą dvidešimto 
jo amžiaus žmogų, nukeltą į tamsius prieš 
istorinius laikus, kur neveikia joks civili
zuotas įstatymas, kur vienintelė teisė ir 
pareiga yra kankinti, nekęsti, persekioti 
ir žudyti.

Lietuviškam skaitytojui Armonienės

Chruščiovui taip pat buvo prikišta, kad 
jis blogas marksistas-leninistas.

Galimas dalykas, kad suvažiavime 
Chruščiovas „albanų klausimą" iškėlė 
tam, jog priverstų kinus aiškiai pasisaky
ti. Po Maskvos konferencijos 1960 metais 
Kinija buvo lyg ir šiek tiek nusileidusi. 
Kai sovietų politika agresyviai pasireikš
davo (pavyzdžiui, nutraukus Paryžiaus pa 
sitarimus), net atrodydavo, kad Maskva 
ir Pekinas suartėjo, kartu eidami prieš 
Vakarus.

Badas Kinijoj taip pat buvo bepadedąs 
suartėti. „Liaudies komunos“ jau seniai 
kėlė Chruščiovo nepasitenkinimą. Kinų 
ūkinio kurso nepasisekimas ir silpnybės, 
atrodė, būtų galėjęs būti pagrindas be są
lygų pripažinti sovietams pirmavimą ko
munistiniam bloke.

Bet dabar jau matyti, kad Chruščiovas 
pervertino materialinį nepasisekimą ir 
neįvertino Pekino partinės vadovybės 
tvirtumo. Sukrėstai katastrofų ir krizių 
Kinijai esamasis metas buvo mažiau sėk
mingas pradėti ginčui su SSSR. O jei ki
nai priėmė Chruščiovo iššūki, tai jau daug 
ką pasako.

Albanija, be abejo pirma apsirūpino ki
nų pagalba, prieš pradedama šiauštis. O 
Kinija gal pasitiki pajėgsianti išsiversti 
be sovietų pagalbos. Arba gal ji turi žinių, 
kad Sovietų Sąjunga pati neperdaug stip
riai laikosi ant kojų ir todėl nėra prasmės 
kapituliuoti prieš ją.

NESUSIPRATIMAS DĖL EICHMANO

Izraelyje gyvena didysis žydų filosofas 
ir sionistas Martynas Buberis. Pabėgęs 
nuo nacių, jis 1938 m. apsigyveno Jeruza
lėje. Dabar jis yra jau 84 metų amžiaus.

Vasario mėnesį jis paskambino ministe- 
riui pirmininkui Ben-Gurionui ir paprašė, 
kad leistų pasimatyti. Ben-Gurionas atsa
kė, kad jis esąs jaunesnis, tai pats ateisiąs 
pasimatyti su juo. O kai atėjo, tai dvi va
landas turėjo klausytis senojo filosofo įti
kinėjimų, kad Eichmanui neturi būti vyk
doma mirties bausmė. Buberis tvirtino, 
kad bendruomenė yra grupė žmonių. Jei 
ji nužudo vieną žmogų, tai tuo pačiu nu
žudo dalį savęs. O kas davė teisę bendruo
menei, ginčijosi filosofas, žudyti pačiai 
save? Niekas jai nedavė tokių išimtinų 
teisių. Jei Eichmanas būsiąs nužudytas, 
tai susidarysiąs antro antikristo mitas ir 
mažiau galvojantieji pradėsią jame įas
meninti Europos žydų tragediją.

Patyrusi apie Buberio pastangas, visuo- 
me pasirodė nusistačiusi dėl to prieš jį. 
Vyriausybė taip pat pasidarė savo išva
das: paskelbė įsaką, pagal kurį turės būti 
paskirtas budelis.

Apskritai Izraelyje mirties bausmė nu
matyta karo metu už išdavimą, už karo 
meto nusižengimus prie žmoniškumą ar 
prieš žydus. 

knyga yra itin įdomi, nes ji nupiešia poka 
rinės Lietuvos vaizdus, papasakoja apie 
naujas masines deportacijas, ryškiai pa
vaizduoja gyvenimą vergų stovyklose ir 
kalėjimuose ir perduoda lietuvių nuotai
kas iki pačių paskutiniųjų laikų.

Svarbiausia, kad knyga parašyta ne
paprastai lengvu stiliumi, žodžiai ir sa
kiniai nesudėtingi, lengvai suprantami 
net ir mažiau anglų kalbą žinantiems skai 
tytojams. Todėl kas nori sužinoti, koks gy 
venimas Sibire ir kas dedasi šių dienų 
Lietuvoje, tas be tos knygos neapseis.

Apgailestautina, kad iš knygoje pridėtų 
jų dviejų žemėlapių vienas atrodo klaidi
nantis. Vietoje Latvijos pažymėta Estija, 
o ties Šiauliais užrašyta Stauliai. Tačiau 
šis neapsižiūrėjimas knygos turinio ver
tės, be abejo, nesumažina.

Linkėtina, kad abu šie leidiniai gali
mai daugiau paplistų angliškai kalbančio
je visuomenėje.

J. Radaras

R. Leonaitę apklausinėje Vilniaus radijas
(E) Vasario mėn. pabaigoje į Vilnių iš 

Čikagos grįžus Reginai Leonaitei, Vilniaus 
radijas kovo 9 d. paskelbė savo bendra
darbio pasikalbėjimą su ja. Pradžioje pa
pasakota merginos istorija, nurodyta, kad 
tėvai parodę „tariamą susirūpinimą“, pa
raginę savo vaikus atvykti į Čikagą. Pa
uškinta klausytojams, kad vaikams vis
kas JAV-se atrodę svetima, neįprasta, o 
lietuviai žurnalistai juos tik raginę: api
pilkite „tarybinę Lietuvą“ purvais... Ra
dijo korespondentas viešniai Vilniuje da
vė keletą klausimų, ir jie buvo perduoti 
iš magnetofono juostelės. Leonaitė (per 
radiją — Leonavičiūtė) paaiškino, kad ją 
grįžti vertęs draugo ilgesys, be to, buvusi 
pasiilgusi Lietuvos, draugų. Apie gyveni
mą JAV-se Leonaitė papasakojo, kad sun 
kiau buvę draugauti su tenykščiais lietu
viais, nes jie buvę prisirinkę visokių pa
pročių: laisvai jaučiasi, merginos rūko ir 
pan. Esą, Lietuvoje gyvenantieji labiau 
draugiškesni.

rgepApfoy DIENOS ~|
PREZ. FRONDIZIS PAŠALINTAS

Peronistams laimėjus rinkimus, Argen
tinos kariuomenės vadovybė pareikalavo, 
kad pasitrauktų prezidentas Erondizis, ku 
ris leido peronistams pasireikšti.

Prezidentas ieškojo išeities, bet žadėjo 
nesitraukti.

Jis buvo suimtas. Jo vietoje prezidentu 
paskirtas senato pirmininkas Guido.

KOVOSIĄ IKI MIRTIES
Po demonstrecijų Alžyre, kurių metu 

žuvo apie 50 asmenų, teroristinė OAS or
ganizacija skelbia, kad ji kovosianti iki 
mirties.

Krašte platinami atsišaukimai, kuriuo
se vyriausybė kaltinama šaudymu mote
rų ir v,aikų, leidimu plėšikauti, nesirūpini 
mu teikti pagalbą sužeistiesiems ir kt.

NEAIŠKUS BELAISVIŲ KLAUSIMAS
Okupuodama Goją, Indija paėmė nelais 

vėn apie 4000 portugalų. Kai Portugalija 
Mozambike ir kitur pradėjo internuoti 
indus, tie belaisviai buvo palikti įkaitais. 
Vėliau buvo pasiūlyta Portugalijai pasi
imti juos, tik reikalauta susisiekimo prie
monių. Bet Portugalija visai nesidominti 
tais belaisviais.

KODĖL ALBANIJA PASIPRIEŠINO?
Iš Albanijos laikraščio „Zeri i popullit“ 

aiškėja, kad Hoxha Chruščiovo buvo pa
kviestas prisidėti prie bendro fronto prie
šintis Kinijai.

Kol Albanija galutinai apsisprendusi, 
sovietai jau pradėję pulti albanų komunis 
tus už nepaklusnumą.

SVARSTYS BENDROSIOS RINKOS 
KLAUSIMĄ

D. Britanijos vyriausybė pasiryžusi su
šaukti 13 britų bendruomenę (Common
wealths) sudarančių kraštų ministerius 
pirmininkus apsvrrstyti Europos Bendro
sios Rinkos klausimą. Tokio pasitarimo 
reikalauja Kanada.

Už tai, kad britai stotų į Bendrąją rin
ką, yra N. Zelandija, Malajai, Siera Leo
nė, nesuinteresuoti Pakistanas, Tanganai- 
ka, Ceilonas, Kypras, abejoja Nigerija, In
dija, prieš įstojimą Kanada, Australija, 
Gana.

Aptardamas teroristinės OAS veiklą 
Alžyre, britų „The Guardian“ rašo:

„Kad prancūzas žudo prancūzą, pasira
šius Alžyro paliaubas kai kas kalba lyg 
apie kokią naujieną. Iš tiesų kraštutiniš- 
kai nusiteikę Alžyro europiečiai žudė 
prancūzus jau nuo 1960 m. sausio mėn. 
„barikadų sukilimo“, kai Jozefo Ortizo va 
dovaujamieji banditai pradėjo šaudyti į 
sargybas einančią žandarmeriją. Dabar 
„Slaptosios Armijos Organizacija“ (OAS) 
Alžyre nuo stogų ir pro langus sąmonin
gai ėmė apšaudyti ne tik žandarmeriją ir 
maištams tvarkyti skirtą policiją, bet ir 
karinę prievolę atliekančių naujokų dali
nius. OAS jau nebegali rasti greitesnio bū 
do paskatinti europiečiams išsižudyti. 
Prancūzų kareivių žudymas užtikrina, 
kad armija dės visą širdį „be pasigailėji
mo numalšinti“ OAS, kaip kad preziden
tas de Gaulle‘is dabar pareikalavo“.

Pačių prancūzų „Paris Jour“ tvirtina: 
„Sukilėlių generolo Jouhaudo suėmi

mas niekais paverčia mitą, kad slaptosios 
OAS organizacijos vadai yra nenugalimi. 
Šis pralaimėjimas dar nereiškia, kad akty 
vištai liausis dar gal ištisomis savaitėmis 
sėję mirtį ir neapykantą. Tačiau, turint 
galvoje ilgesnį laiką, OAS yra pralaimė
jusį kovą",

SIRIJA NORĖJO REFORMŲ
Kariuomenei perėmus valdžią Sirijoje, 

vokiečių „Die Welt“ rašo:
„Valdžios pasikeitimo esminė priežastis 

yra ta, kad vyriausybė ir parlamentas 
perdaug smarkiai į dešinę pasuko vairą. 
Tuo būdu buvo užmiršta ir socialinė pa
žanga, kaip štai žemės reforma... Su kiek 
viena diena vis aiškesnis darėsi Damasko 
vyriausybės nepajėgumas atsižvelgti į 
ūkininkų ir darbininkų norus. Sirijos sos
tinėje didieji žemių savininkai ir stambie 
ji pirkliai vis labiau ir labiau naudojosi 
išskirtine savo įtaka. Gyventojų nepasiten 
kinimas augo“.

Britų „The Guardian“ tuo pat klausi
mu rašo:

„Kaip ir Turkijoje, politikai visada jau-

SENOS AISTROS
Praeitą savaitę Londone, Draugystės 

Susirinkimų Namuose, Vakarų Berlyno 
burmistras Brandtas bandė pakalbėti, bet 
buvo nušvilptas ir nukauktas.

Triukšmadariai — komunistai, fašistai 
ir nusibombinimo šalininkai.

Užsienio reikalų ministerija atsiprašė 
Brandtą.

NAUJAS PLANAS NUSIGINKLAVIMUI
Prieš išvažiuojant Amerikos ir Britani

jos užsienių reikalų ministeriams, 17-os 
konferencija Ženevoje pradėjo svarstyti 
klausimą, kad gera būtų paimti, kas ge
riausia, iš amerikiečių ir sovietų nusigink 
lavimo reikalu pasiūlymų.

Ruskas ir Gromyko taręsi ir Vokietijos 
klausimu.

GRĮŽO
Kai sovietų biochemikas Dr. Golubas 

paprašė Olandijoje prieglobsčio, kilo net 
muštynės aerodrome. Sovietų ambasado
rius ir keli tarnautojai turėjo pasitraukti.

Dabar Dr. Golubas nutarė grįžti namo.

IEŠKO DARBININKŲ AMERIKOJE
V. Vokietijos pramonininkai suėjo į są

lytį su J. Amerikos Valstybių biznieriais, 
norėdami išsiaiškinti, ar nebūtų galima 
amerikiečių darbo jėgų pertekliaus perkel 
ti į Vokietiją, kuriai labai trūksta darbi
ninkų.

ARMIJA PERĖMĖ VALDŽIĄ IR 
SIRIJOJE

Kariuomenė perėmė valdžią ir Sirijoje 
— pašalinta vyriausybė ir paleistas par
lamentas.

Prieš 6 mėnesius Sirija išsiskyrė iš są
jungos su Egiptu.

(E) Helsinkyje kovo 17-23 d.d. posėdžia 
vo Šiaurės kraštų taryba. Pagrindinis die
notvarkės punktas — Šiaurės kraštų bend 
radarbiavimo susitarimas, kurio parengia 
mieji darbai buvo atlikti pastaraisiais 
mėnesiais. Ta proga iškilmingai atžymė
tas tarybos įsteigimo dešimtmetis. Šiau
rės tarybą sudaro penkių valstybių — Da
nijos, Islandijos, Norvegijos, Suomijos ir 
Švedijos — vyriausybių ir parlamentų 
atstovai. 

tė, kad revoliucinė junta stebi juos. Taip 
jau susidėjo reikalai, kad rinkimai, parti
joms tarpusavy nesivaržant, davė daug 
dešinesni parlamentą, negu daugumas 
krašto gyventojų būtų norėję. Jis iš tikro 
išėjo žymiai dešinesnis, negu veiklesnieji 
revoliuciniai karininkai norėjo. Dar dau
giau: jo nariai buvo daugiausia vis seni 
jau pažįstami veidai“.

VOKIETIJA NEUŽMIRŠO PAMOKOS
Britų „The Times“ dėl Vokietijos 

veržlumo rašo:
„Hitleris juk davė vokiečiams pamoką, 

kurią nelengva užmiršti. Politinis roman
tizmas, kuris praeityje visada įgaudavo 
karingumo ir ekspansijos formas, kaip 
atrodo, jau yra miręs. Pramonė yra supra 
tusi ir įsisąmoninusi, kad karas negali ap 
simokėti. O kad vokiečiai sąmoningai taip 
reikalus suka, kad ateityje dar stipresni 
būtų, tai nereiškia, kad jie grįžtų į nacio
nalizmą“.

AR VAKARAI PAKELTŲ 
NUSIGINKLAVIMĄ?

Britų „The Guardian“ rašo:
„Kaip atrodo, rusai tiki, jog (amerikie

čiai tiesiog negalėtų pakelti nusiginklavi
mo, nes Jungtinėm Valstybėm tai sudary
tų pagrindo didžiuliam nedarbui. Kita 
vertus, Rusija, kaip sako komunistai, bū
tų patenkinta dabar ginklavimuisi skiria
muosius Išteklius permesti į ūkiškai atsi
likusius kraštus. O Jungtinių Tautų eko
nomistai, tarp kurių yra tiek komunistų, 
tiek ir Vakarų kraštų atstovų, neseniai 
priėjo išvados, kad klaida būtų darytis iš
vadas, jog nusiginklavus kiltų ekonomi
nis sąmyšis. Jų išvada yra ta, kad tie sep
tyni kraštai, kurių ginklavimosi išlaidos 
sudaro 85% viso pasaulio tam reikalui 
skiriamųjų išlaidų, be jokių rimtų sutri
kimų gali nukreipti savo Išteklius ūkiškai 
atsilikusių kraštų gerovei, įskaitant ir 
tuos milijonus, kurie netektų darbo užda
rius ginklų fabrikus ir paleidus armijas“.

DRAUGYSTĖS ATNAUJINIMAS
Ryšium su V. Vokietijos prezidento vals 

tybiniu vizitu Austrijoje „Oesterreichi- 
sche Neue Tageszeitung“ rašo:

„Joks atsitiktinumas, kad kaip tik da
bar Federalinės respublikos prezidentas 
Luebkė atvažiuoja valstybinio vizito. Jis 
pabrėžtinai pažymėjo, kad tarp abiejų kai 
myninių kraštų po dešimtmečių nesusipra 
timų dabar buvo pašalinti iš kelio visi ne
išspręsti dalykai ir tarpusavio santykiuo
se užims vietą atviras ir nuoširdus drau
giškumas“.

PASAULY
— Londono uoste policija surado iš In

dijos atplaukusiame laive ir konfiskavo 
daugiau kaip 100 svarų opiumo žaliavos.

— R. Berlyno policija nušovė V. Berly
no gyventoją, kuris norėjęs padėti ki
tiems pabėgti tuneliu.

— Kanada vėl parduoda Kinijai kvie
čių už apie 50.000.000 dolerių.

— Kasdami prie Dr. Adenauerio būsti
nės Bonnoje, darbininkai užtiko romėnų 
apie 90 prieš Kr. statytų namų liekanas.

— Mirė 78 m. amžiaus erdvės ir jūrų 
gilumos tyrinėtojas prof. Piccardas, 
šveicaras.

— Beieškodami teroristinės OAS orga
nizacijos radijo siųstuvo, kariniai daliniai 
ir policija sugavo siųstuvu dažnai kalbėju 
sį buvusį generolą Jouhaudą (už dalyvavi 
mą balandžio mėn. sukilime jis už akių 
jau buvo nuteistas mirti).

— Kypro saloje piktadariai bombomis 
apardė dvi turkų moskas (maldyklas).

— Kuboje pradėtas teismas 1.182 „ka
ro nusikaltėlių“, kurie praeitų metų ba
landžio mėn. buvo išsikėlę iš jūros užimti 
krašto.

— Oksfordo universitetas numato su
teikti filosofijos garbės daktaro laipsnį 
filmų artistui Čarliui Čaplinui.

— Senegalo prezidentas, nors ir prova- 
karietiškas, studentus pasiryžęs siųsti į 
Rusiją, o ne į Prancūziją, nes, jo tvirtini
mu, iš Maskvos jie grįžta antikomunistaiš, 
o iš Paryžiaus — paraudonavusiais.

— Dėl pusiau karinės padėties Alžyre 
apiplėšinėjami bankai, ir vien kovo 30 d. 
buvo užpulti 11 bankų (atimta 35.000 
svarų).

— Amerikiečiai pasiryžę skristi į Mar
šą ir atgal apie 1980 metus (kelionė už
truktų apie 2 metus, ir skrendama būtų 
350 tonų erdvės laivais, o tie laivai greta 
vienas kito, kad galėtų prireikus teikti 
pagalbą).
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SU GAILESČIU SKIRDAMIESI
IŠLYDINT KUN. A. KAZLAUSKĄ AUSTRALIJON

Neretai iš Anglijos palydime tautiečius, 
išvykstančius j užjūrius. Ypač apgailes
taujame netekdami visuomenės veikėjų, 
su pasiaukojimu dirbusių organizacijose 
bendrai Lietuves gerovei, ši kartą išlydi
me ne vien tik vienai ko'onijai ne vien 
tik vienam Londonui, bet ir visiems D. 
Britanijos lietuviams gerai žinomą bran
gų ir mielą kun. Antaną Kazlauską. Lietu 
vių Šv. Kazimiero bažnyčios Londone Rėk 
torių, parapijos kleboną. Romoje esančios 
Marijonų vyriausiosios vadovybės patvar 
kymu, kun. A Kaz'auskas y.a paskirtas 
toliau di.bti Aust rlijes lietuvių tarpe, ir 
iš Londono jis jau išskrenda balandžio 
7 d. lėktuvu j Adeaidę.

Kun. A. Kaz.auskas i Angliją atvyko 
1948 m. Čia jis netrukus pagarsėjo savo 
turiningais pamokslais ir giliu taktu. Bu
vo Raudonojo Kryžiaus jgs liūtiniu, nuola 
tiniu Didžiosios Britanijos Lietuvių Są
jungos Centro Va dybos vicepi m ninku, 
DBLS Tarybos vicepirmininku. PLB kraš
to valdybos nariu. Jis buvo vienas iš Lie
tuvių Namų steigėjų Londone. Ir kuo jis 
nebuvo! Štai matome jį esant Sporto ir 
Socialinio Klubo garbės pirmininku ir 
Lietuvių Skautų Anglijos rajono dvasios 
vadu. Na, ir, žinoma, negalime pamiršti, 
kad yra Lietuvių šeštadieninės mokyklos 
steigėjas ir vedėjas. 1954 m. kun. Dr K. 
Matulaičiui išvykus į Ameriką, jis buvo 
paskirtas Lietuvių parapijos Londone kle 
bonu ir bažnyčios rektorium ir šiose pa
reigose išbuvo iki dabar. Iš Vatikano bu
vo paskirtas Lietuvių Sielovados direkto
rium D. Britanijoje.

Visuomeniniame organizacijų darbe, 
kaip visur, taip ir čia, pasitaikydavo ne
sklandumų. Kun. Antanas Kazlauskas bu
vo tas asmuo, per kurį vėl būdavo užmez
gami nutrūkę ryšiai, nes jis visus supras
davo, visus mylėjo. Iš tikro taktas ir yra 
ta Dievo dovana, kuri moka laimėti ginčą,

DAR VIENA PREMIJA

„Ateitis“ skelbia dailiosios literatūros 
konkursą. Konkursą rengia „Ateities“ re
dakcija, premiją skiria jaunieji ateitinin
kai akademikai. Jury komisiją sudaro: 
Aloyzas Baronas, Kazys Bradūnas, Česlo
vas Grincevičius, Aldona Šimaitienė ir 
Enata Skrupske'.ytė. Konkurse kviečia
mas dalyvauti visas jaunimas. Bus verti
nama kūryba, atsiųsta „Ateities“ redakci
jai nuo 1962 m. sausio 1 d. iki 1963 m. 
sausio 1 d. „ATEITIS“, 4105 S. Albany, 
Chicago 32, Ill., U.S A. Bus vertinami visi 
darbai, atsiųsti redakcijai, išskyrus tuos, 
kai autorius praneš, kad siunčia tik žur
nalui ir nenori konkurse dalyvauti. Iš vi
so konkursui yra paskirta $ 1000. Suma 
bus padalyta šitaip: Vyresniesiems, pra
dedant nuo kolegijos, už prozą pirmoji vie 
ta $ 200 .antroji $ 100. Už poeziją pirmoji 
vieta $ 100, antroji $ 75. Jaunesniesiems, 
baigiantiems gimnaziją, už prozą pirmoji 
vieta $ 100, antroji $ 75. Už poeziją pirmo 
ji vieta $ 75, antroji $ 50. Už literatūrinės 
kritikos straipsnius pirmoji vieta $ 150, 
antroji $ 75.

Konkurse negali dalyvauti autoriai, iš
leidę bent vieną savo kūrybos ar literatū
rinės kritikos knygą. (Dr.) 

neįsigydama priešų. Taktingumas, kaip 
vienas ryškiausių kun. A. Kazlausko asme 
nybės bruožų, reiškiasi visoje jo visuome
ninėje veik'oje. Neveltui jis yra artimas

visiems, neišskiriant nė kitų pažiūrų 
žmonių.

Dažnai aplankydavo įvairias kolonijas 
su lietuviškomis pamaldomis. Rekolekcijų 
ir tautinių švenčių proga pasiekdavo ir 
šiaurinę Angliją, net ir pačią Škotiją. 
1956 m. per Sekmines Lietuvių Sodyboje 
buvo suorganizavęs Didž. Britanijos Lie
tuvių Katalikų Kongresą Už Geresnį Pa
saulį, dalyvaujant J.E. Vyskupui Vincen
tui Padolskiui, prof. Zenonui Ivinskiui iš 
Romos, Ministeriui Sidzikauskui iš Ameri 
kos ir daugiau kaip tūkstančiui tautiečių, 
suvažiavusių iš visos Anglijos ir Škotijos. 
1958 m. New Yorke Pasaulio Lietuvių

LIETUVIŠKA OPERA
Ateina žinios iš kitos pusės Atlanto, kad 

balandžio mėn. Čikagos Lietuvių Opera 
stato Verdžio 4 veiksmų operą „Aidą“. 
Bus trys pasirodymai.

Premija „Lituanus“ žurnalui •»
Illinois Lietuvių Gydytojų dr-jos 1961 

m. kultūrinė premija $ 1000 paskirta „Li
tuanus“ žurnalui. Dr-jos kultūros komisi
jai vadovauja Dr. V. Šaulys. 1962 m. pre
mija taip pat bus paskirta artimiausiu 
laiku.

J. Ragauskas veikia
(E) Vilniaus partinė spauda dažnai pa

mini buv. kun. J. Ragausko knygą „Ite, 
missa ėst“, jos paplitimą Lietuvoje. Kelio
mis laidomis tos ateistinės knygos jau bu
vo išleista 60.000 egz. J. Ragauskas šiuo 
metu eina referento pareigas Politinių ir 
mokslinių žinių skleidimo draugijos val
dyboje Vilniuje. Jis nuolat siuntinėjamas 
po rajonų centrus, miestelius. Ragauskas 
į lietuvių kalbą išvertė dvi knygas (abi 
jos ateistinio turinio): Korvino .Dvasinin 
kų veidą“ ir Tondi „Jėzuitus“. Pastaruo
ju metu baigęs ir atiduoda leidyklai pran
cūzų autoriaus Taksilio , Linksmąją bibli
ją“. Jis pats „Tiesai" yra pasigyręs „Man 
darbo užtenka“...

Seime atstovavo PLB D. Britanijos Kraš
to Valdybai.

Kun. Ant. Kazlauskas kilimo yra žemai
tis, gimęs Maironio apdainuotoje „Už Ra
seinių ant Dubysos“ šalyje. 1925 m. jis 
įstojo į Marijonų kongregaciją. Marijonų 
Gimnaziją Marijampolėje baigė 1930 m. 
Vytauto Universiteto teologijos fakultetą 
baigė 1934 m. Jo diplominis darbas „Pro
tingumo dorybė pagal Šv. Tomą Akvinie- 
tį ir Aristotelį" buvo įvertintas „magna 
eum Įaudė . I kunigus įšventintas 1933 m. 
Metus išbuvo vikaru Žemaičių Kalvarijo
je. Ten pastatė salę šešiems šimtams žmo
nių. 1935 m. paskirtas Marijonų gimnazi
jos Marijampo ėję kape ionu ir graikų kla 
sinės kalbos mokytoju, vėliau — Marijam 
po’.ės parapijos viceklebonu ir klebonu. 
Čia pastatė dar didesnę salę — 1000 žmo
nių. Pastaroji buvo pritaikyta net operos 
spekt akliems. Vokiečių okupacijos metais 
šia sale naudojosi Marijampolės dramos 
teatras, o jo rūpesčiu įgytoji šiai salei ki
no filmų aparatūra buvo moderniausia 
visame Pabaltijyje. 13 km nuo Marijampo 
lės įkūrė naują Skardupių parapiją.

Taigi šių suglaustų duomenų jau, rodos, 
užtenka, kad suprastume kun. Antaną 
Kazlauską, kaip uolų kunigą ir vienuolį 
Marijoną, kaip veiklų visuomenininką, 
organizatorių ir ryžtingą lietuvį patriotą. 
Aišku, kad kun. Kazlausko jau niekas ne
bepakeis — jis toks nuvyks ir toks pasi
liks pas mūsų brolius tautiečius Adelaidė 
je. I Australiją mes jį išleidžiame su gai
lesčiu. bet kartu ir su pasididžiavimu. Už 
jo našią religinę Ir tautinę veiklą išlydime 
su dėkingumu, linkėdami Ilgiausių Metų 
Dievo ir žmonių tarnyboje! (d.)

Mirė kun. J. Kungys
(E) Kovo 4 d. Australijoje, Adelaidės 

mieste mirė lietuvių kapelionas kun. Juo
zas Kungys. Jis palaidotas kovo 6 d. Velio 
nis buvo gimęs 1919 m. Rietavo parapijo
je. Mokėsi Telšių seminarijoje, į kunigus 
įšventintas Vokietijoje 1945 m. Į Australi
ją atvyko 1949 metais. Buvo Australijos 
L. Kat. Federacijos Vadu ir žymiai prisi
dėjo kuriant ir organizuojant Melbourne 
leidžiamą savaitraštį „Tėviškės Aidus“. 
Tai pirmasis lietuvis kunigrs miręs ir pa
laidotas Australijoje.

Suvažiavo teatrų darbuotojai
(E) Kovo 1-13 d.d. Vilniuje J savo ant

rąjį suvažiavimą buvo susirinkę Lietuvos 
teatrų darbuotojai. Tie darbuotojai, įskai
tant ir teatrų dailininkus bei technikinį 
personalą, sudaro vad. Teatro draugiją. 
Jos pirmininkas — J. Kavaliauskas. Ati
darant suvažiavimą buvo perskaitytas 
LKP ck sveikinimas — partija pareiškė 
įsitikinimą, kad Lietuvos teatrai sukursią 
tokius spektaklius, kurie darbo žmonėse 
„auk'ėtų tikrai komunistinę pažiūrą į dar
bą, skatintų gyventi pagal komunistinės 
moralės kodeksą ir kviestų dar aktyviau 
kovoti už komunizmo reikalą“. Suvažiavi
mą sveikino visos Rusijos teatro draugi
jos prezidiumo pirmininko pavaduotojas 
A. Švedovas, Kirgizijos teatro dir. ir kt.

KRISTAUS KANČIOS PRANAŠYSTĖS
Pats Kristus (Luko 24.27.44-46) ir apaš

talas šv. Petras (1 Petro 1,11) liudija, kad 
S. Testamento pranašai yra išpranašavę 
būsimą Mesijo kančią, mirtį ir jų aplinky
bes. Jau Pradžios knygoje (3,15) yra ap
reikšta, kad šėtono pergalė ir žmonių išga
nymas bus susijęs su fizine Išganytojo kan 
čia: „Jis (Mesijas) sutrins tau (žalčiui) 
galvą, o tu jam sužeisi kulnį“. Apie Mesijo 
mirtį ka.ba Dovydas 15-toje psalmėje: 
. Nes tu nepaliksi mano sielos mirusiųjų 
buveinėje, neleisi savo šventajam matyti 
sugedimą“ (10). 21 psalmę galima tiesiog 
pavadinti Nukryžiuotojo rauda: „Mano 
Dieve, mano Dieve, kam tu mane palikai?.. 
Aš gi esu kirminas, o ne žmogus, pasityčio
jimas ir žmonių atmata. Visi, kurie mato 
mane, išjuokia mane, kraipo lūpas, judina 
galvą:„Jis pasitikėjo Viešpačiu: tegul iš
laisvina jį, teišgelbėja jį, jei jį myli“ ... 
Aš išsi'.iejau kaip vanduo, ir išsinarstė vi
si mano kaulai: mano širdis pasidarė kaip 
vaškas, tirpsta mano viduriuose. Išdžiūvo 
kaip šukė mano gerklė, ir mano liežuvis 
prilipo prie mano gomurio, ir tu nuvedei 
mane į mirties dulkes. Nes aplink mane 
stovi daug šunų, piktadarių gauja supa ma 
ne. Jie perdūrė mano rankas ir mano ko
jas, aš galiu suskaityti visus savo kaulus, 
o jie žiūri ir matydami mane džiaugiasi; 
dalina sau mano drabužius ir dėl mano ju- 
pos meta burtą“. Pranašas Izajas regi Die
vo Tarną, kenčiantį už kitų kaltes: „Jis ky
la aukštyn kaip atžala jo akivaizdoje ir 
kaip šaknis iš ištroškusios žemės; nėra jam 
išvaizdos ir gražumo; mes žiūrėjome į jį, 
ir nebuvo ko žiūrėti, kad jis patiktų mums. 
Buvo paniekintas ir paskutinis iš žmonių, 
skausmo vyras, ir kurs buvo pažinęs nega
lią; jo veidas buvo lyg paslėptas ir panie
kintas, todėl mes nekreipėme į jį dėmesio. 
Tikrai jis ėmė sau mūsų skausmus, ir jis 
nešė mūsų sopulius, o mes laikėme jį tarsi 
raupsuotu, Dievo užgautu ir pažemintu. 
Jis buvo sužeistas dėl mūsų neteisybių, 
sumuštas dėl mūsų kalčių; plakimas dėl 
mūsų ramybės krito ant jojo, ir jo randais 
mes esame pagydyti. Mes visi klydome 
kaip avys, kiekvienas pasuko į savo kelią, 
o Viešpats uždėjo jam visų mūsų neteisy
bę. Jis buvo paaukotas, nes pats norėjo, jis 
neatvėrė savo burnos; ir kaip avis vedama 
piauti ir kaip avinėlis nutilsta prieš tą, 
kurs jį kerpa, taip ir jis neatvėrė savo bur
nos... Nes jis buvo išplėštas iš gyvųjų ša
lies. Aš užgavau jį dėl mano tautos kal
tės" (Iz 53.2-8). Panašią kenčiančio Mesijo 
viziją aprašo ir pranašas Zscharijas. Pa
gal jį, Dievo siųstasis gerasis ganytojas 
savųjų yra atmetamas, parduodamas už 
30 sidabrinių ir mirtinai perveriamas. Tik 
po to tauta jame atpažįstanti savo Gelbėto 
ją (plg. Zakh 13,7-9).

Paskutinysis apie savo busimąją kančią 
pranašavo pats Kristus. Po to, kai Pilypo 
Kezarijoj Petras išpažino Kristaus dieviš
kumą, „Jėzus pradėjo rodyti savo mokyti
niams, kad-jam reikia eiti į Jeruzalę, daug 
kentėti nuo vyresniųjų, Rašto žinovų ir 
vyriausiųjų kunigų, būti nužudytam ir tre

čią dieną prisikelti“ (Mato 16,16,21). Kita 
proga „jiems bebūnant Galilėjoje, Jėzus 
jiems tarė: Žmogaus Sūnus turi būti įduo
tas į žmonių rankas; jie jį užmuš, ir trečią 
dieną jis prisikels“ (Mato 17,21-22). O pas 
kutini kartą „eidamas į Jeruzalę, Jėzus 
ėmė skyrium dvylika mokytinių ir jiems 
tarė: štai mes einame į Jeruzalę, Žmogaus 
Sūnus bus įduotas vyriausiems kunigams 
ir Rašto žinovams; jie pasmerks jį mirti ir 
paduos jį pagonims tyčiotis, plakti ir pri
kalti ant kryžiaus; ir trečiąją dieną jis pri
sikels iš numirusiųjų“ (Mato 20,17-19).

Kun. Bronius Liubinas

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
CORBY — balandžio 8 d., 12.30 vai., Occu 

pation Rd.
KETTERING — balandžio 8 d., 1 vai. p.p., 

London Rd.
Šiose vietose pamaldos bus rekolekcinio 

pobūdžio su velykine išpažintimi. Pasinau 
dokime proga, kokia nebegreit pasitaikys. 
ECCLES — Velykinė išpažintis balandžio

7 d., 3 vai. Pamaldos balandžio 8 d., 
12.15 vai.

REKOLEKCIJŲ TVARKA
Šiais metais V. Anglijos lietuviams re

kolekcijas ves gerb. kun. St. Šileika iš Ita 
lijos. Prašydamas kiek galint gausiau re
kolekcijose dalyvauti, skelbiu jų tvarką: 
NOTTINGHAM — balandžio 7 d., 11 v. pa

maldos; 4 v. p.p. išpažintis. Balandžio
8 d., 12.15 vai. — pamaldos.

BUCKMINSTER — balandžio 8 d., 9 V. 
ryto.

HUDDERSFIELD — balandžio 11 d.. 7 
v.v. St. Joseph's bažn.

HALIFAX — balandžio 12 d., 7 v.v. St. 
Columba bažn.

ROCHDALE — balandžio 14 d., 11 v.—iš
pažintis ir pamaldos.

MANCHESTER — balandžio 14 d., 4.30 v. 
p.p. St. Chad's bažn. (Cheetham Hill 
Rd.) konferencija ir išpažintis. Balan
džio 15 d., 10.30 v. pamaldos Notre Da
me Sės. Vienuolyne (Bignor Str., Cheet 
ham, Manchester 8).

Kun. J. Kuzmickia

Mirė poetas K. Kubilinskas
(E) Kovo 11d. Lietuvoje mirė jauno

sios’ kartos poetas Kostas Kubilinskas. 
Kovo 13 d. jis iškilmingai palaidotas Vil
niaus Antakalnio karių kapinėse. Prie ka
po įvykusiame gedulo 7,mitinge“ kalbėjo 
rašytojų sąjungos pirmininkas E. Mieže
laitis, rašytojai M. Sluckis, V. Reimeris ir 
kt. Poetas savo kūrybą daugiausia skyn# 
vaikų pasauliui.

K. Korsakas nusivylęs Puškino minėjimu
(E) K. Korsakas „Literatures ir Meno“ 

savaitrašty (9 nr.) nusiskundė, kad nese
niai ir Lietuvoje paminėjus poeto Puškino 
125 m. mirties sukaktį, spaudoje nepasiro
dė joks straipsnis su kuriais nors duome
nimis apie Puškino poveikį lietuvių litera
tūros raidai, jokio pasisakymo apie poeto 
reikšmę lietuvių poezijai, net nepasirodęs 
ir joks vertimas iš Puškino kūrybos. Ki
taip buvę, kai prieš kelioliką metų buvo 
minėta 150 m. Puškino gimimo sukaktis. 
1954-55 m. buvo išleisti lietuvių kalba ir 
penki Puškino kūrybos tomai.

J
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Vilku lizdas
APYSAKA IŠ KRYŽIUOČIŲ LAIKŲ

(VERTĖ A. VĖGĖLĖ)

(4)
— Na, aš dar atsimenu, ir su vokiečių 

kalba man nuolat maišosi savieji sakiniai, 
o ausyse vis dar tebeskamba girdėtųjų 
laukuose dainų ir bažnyčiose giesmių 
gaidos.

Ir susimąstęs Jonas uždainavo tyliai: 
„Palei Vyslos vandenėlį baisūs priešinin
kai traukia... neduosiu tavęs, mano vaike
li... neduosiu tavęs, mano sūneli!...“

— Taip man motina dainavo, — kalbė
jo toliau jau vokiškai Jonas, — o atėjo, 
pagriebė mane, ir užmiršau visa!

— Pas mus ne tokia, kitokia kalba dai
nuoja, bet aš negaliu prisiminti savosios! 
— tarė Siaurutis ir susimąstė, o po valan
dėlės pridūrė:

— Na, vis tiek negalime čia gyventi! rei 
kia kaip nors išlįsti iš čia.

— Reikia, — pakartojo Jonas. O saky
damas tai spyrė koja stovinčią šalia jo 
statinę.

Bematant sudrebėjo supuvusios lente
lės, o visas rūsys pasmirdo kažkuo, bet 
drauge rūsin prasimušė ir tyras oras.

— Matai, dar ir smarvės tamsynėn pri
leido! — tarė pakildamas nuo žemės Siau
rutis. — E, o čia nežinia iš kur pradėjo 
pūsti vėjas! — sušuko staiga.

— O gal ten koks išėjimas, — pridūrė.
— O gal. — Ir Jonas dar stipriau suda

vė koja statinėn,

i

a
Prasivėrė didesnė skylė, o atplyšusi len 

telė aiškiai įkrito vandenin, bet, matyt, la
bai giliai.

Rūsyje dar labiau pasmirdo, bet tyras 
oras kaskart labiau jau skverbėsi.

— Smirda tai smirda, — tarė Siaurutis, 
— bet čia jaučiama vėjas, tai gal... — 
Staiga pasigirdo žingsniavimas, bet taip 
arti, lyg čia pat pro juos būtų kas praėjęs.

Nutilo abudu, apčiupom atsitraukė nuo 
anos statinės ir atsisėdo ant lentų krūvos.

Pasirodė jiems, kad kas įeina, tai valan
dėlę tyliai sėdėjo. Žingsniavimas vis buvo 
girdėti, bet kažkur toli, ir tai ne vieno 
žmogaus, bet daugelio. Pažiūrėjo vaikinai 
vienas į antrą, sužibėjo jų akys, nenoro
mis liovėsi alsavę, norėdami įsitikinti, ar 
neapgauna jų klausa, ir tylėdami suspau
dė vienas antram ranką. Po valandėlės 
jau nebebuvo girdėti žingsniavimo, tik vė
jas kaskart labiau skverbėsi rūsin pro 
aną išmuštą statinėje skylę.

— Brolau, šita statinė, tur būt, dengia 
kokią nors skylę! — tarė Siaurutis.

— Ir aš manau! — tarė Jonas. Ir puolė 
vienas antram glėbin, tarsi šis menkutis 
vilties spindulys jau tikrai būtų išgelbė
jęs juos.

— O dabar prie darbo! — sušuko sy
kiu, apčiupomis ieškodami anos skylės, 
pro kurią buvo girdėti žingsniavimas.

Statinė tokia buvo didelė, kad galėjo už 

stoti ištisą butą; vaikinai patamsyje, kur 
tik ga’ėdami, plėšė supuvusias jos lente
les. O kai pro vieną skylę tekėjo smirdąs 
vanduo, pro antrąją kaskart labiau pūtė 
vėjas. Matyt, buvo tai alaus statinė dvi
gubu dugnu, kurio vienoj pusėj buvo pasi 
likęs truputis mielių, o tos, ilgai stovėda
mos, sugedo ir besisunkdamos dabar dvo
kė, o kita statinės pusė buvo tuščia, ir ja 
buvo pridengta, matyt, kokia nors laukan 
vedanti skylė. Vaikinai, rankomis ir dan
timis plėšdami lenteles, visi šlapi, tokią 
išlaužė skylę, kad abudu galėjo lengvai iš
lįsti. Kaskart labiau pradėjo pūsti vėjas, 
ir aiškiau buvo girdėti žmonių vaikščioji
mas, bet dėl tamsumo nieko aplinkui ne
galima buvo pamatyti. Apčiupom apgrai
bė vaikinai, kad žemėje yra skylė, kuri ir 
pridengta šita statine.

— Nesilenk, nes gali įkristi bedugnėn 
stačia galva, — kalbėjo Jonas, prilaikyda
mas draugą.

— Na, tai kas, tai tik iš vienos duobės 
įkrisiu kiton, bet iš anos gal bus lengviau 
išeiti, — atsakė Siaurutis, sviesdamas vie
na ranka duobėn plytgalį, kita gi statinės 
krašto prisilaikydamas. Po valandėlės pa
sigirdo, kaip plytgalis šliumpterėjo.

— O, o! girdi! — sušuko Siaurutis, 
griebdamas draugą už rankos.

— Girdžiu, yra išėjimas, bet į kur jis 
veda, kaip prie jo prieiti? — kalbėjo Jo
nas. Tuoj pradėjo ieškoti ir matuoti lazda, 
kaip giliai tas išėjimas. Taip beieškodami 
surado, kad viduje yra nedidelė skylė, ne 
durimis pridengta, bet užversta statine. 
Tačiau tarp statinės krašto ir duobės tiek 
buvo kietai susigulėjusios žemės, kad abu 
du belaisviai drąsiai galėjo atsistoti 
ant jos.

— Ar išlaikysi mane ir ar ištrauksi, jei 
nepasieksiu kojomis žemės? — paklausė 
Siaurutis.

— Bent tris tokius ištraukti galėčiau,— 

atsakė Jonas, — o jei neišlaikysiu, tai ir 
pats paskui tave įšoksiu. Jau kad žūti, tai 
geriau išsyk, negu pūti kryžiuočių duo
bėje!

— Bet ant ko nusileisti? Iš kur paimti 
koks virvagalis? — susimąstė Siaurutis.

— Palauk, — sušuko Jonas ir, nusitrau 
kęs viršutinius savo rūbus, pradėjo plėšti 
juos dantimis ir susuko iš jų geroką virvę, 
nors patys liko vienais apatiniais, šaltas 
vėjas kaskart labiau skverbėsi rūsin pro 
skylę, bet nuvargę draugai nejautė to; net 
liejosi prakaitas nuo darbo. Neužilgo Siau 
rutis jau leidosi duobėn šniūru, kurio ant
rąjį galą stipriai laikė Jonas. Besilei
džiant Siauručiu! duobėn, nutrūko šniū
ras (mat, blogai buvo susuktas), ir Siau
rutis įkrito jon.

— Tat ir aš turiu žūti su juo! — sušuko 
Jonas. — Dieve, gelbėk mus abudu!

Ir, ilgai negalvodamas, Jonas įsikabino 
statinės krašto, norėdamas iš lengvo įšok 
ti dugnan, bet staiga įlūžo statinės lentos, 
už kurių jis laikėsi, ir jis stačia galva 
įpleškėjo duobėn paskui Siaurutį.

IV.

Viename Malburgo rūmų kambaryje, 
lango gilumoje, tyliai kalbėjosi du žmo
nės. Vienas jų, sprendžiant pagal apdarą, 
matyt, buvo karžygys, o antrasai jau 
mums žinomas Heksas, „Vilkų lizdo“ pri
žiūrėtojas.

— Turi būti! supranti? — tarė karžy
gys, dėdamas stiprią savo ranką ant Hek- 
so peties.

— Karžygy von Altenburgai, — atsakė 
Heksas — visa padarysiu, bet kur jų ieš
koti! Visas rūsys iškrėstas, ant skylės tik 
krūva lentų, matyt, tie pasiutę šunys pro 
ten išlindo!

— Kaip tu galėjai uždaryti juos ten rū
syje, kai kalėjimas jiems, o ne mirtis bu

vo skiriama! — atsiliepė rūsčiai Dietri- 
chas von Altenburgas. — Aš privalau tu
rėti juos, privalau! ar supranti tą žodį?

— Suprantu, — atkartojo Heksas, — 
bet būkite gailestingi, kitus jums prireng
siu, kurie bus dar naudingesni už šitą lai
bąjį Fricą ir storąjį Hansą.

— Aš šitų noriu, o ne kitų, nes tik juos 
galima buvo geruoju prisipratinti.

— Pone, tai pasiutę šunys, kurie kanda 
žmogų. — Ir parodė Heksas dar neužgiju
sią rankos žaizdą.

Dietrichas susiraukė.
— Sukandžiojo tave, Heksai, o ne žmo

gų — ir kandžios kiekvieną, kurį tik nuro
dysiu, kaip jų tautos priešą.

— Eik, ieškok! — ligi rytojaus turi būti 
man abudu.

Heksas buvo kažką betariąs, bet Dietri
chas nedavė jam nė išsižioti ir rūsčiu bal
su suriko:

— Šalin!!
Šito riksmo atbalsis išlydėjo Heksą iš 

rūmų. Ir tik išėjęs iš pilies atsiduso lais
vai, o paskui, sugniaužęs kumščius ir 
grieždamas dantimis, sukeikė kažką; eida 
mas iš lengvo namo, kumšterėjo alkūne 
savo Koboldą, kuri nežinia ko lindo pro 
mūrus. Ėjo ji tyliai ir lyg vogčia, tarsi se
kė kažką ar norėjo pamatyti.

— Kur valkiojies! — šūkterėjo Heksas, 
patenkintas, kad surado ant ko išliet savo 
pykčio tulžį.

— Tylėk! tu niekam vertas žmogau! — 
atšovė Kobolda. Ir, pridėjusi pirštą prie 
lūpų, parodė ranka, kad daugiau nieko 
neklausdamas eitų į „Vilkų lizdą“, o pati 
dar labiau įsitraukė mūro gilumon, gaudy 
dama kiekvieną čia pat netoli stovinčiųjų 
dviejų žmonių žodį.

(Bus daugiau)
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PASAULIO KOMUNISTAI
(Elta) Maskvoje veikiąs pasaulio ūkio 

ir tarptautinių santykių institutas nese
niai paskelbė statistinius duomenis apie 
komunistų partijos pasiekimus per pasta
ruosius dvejis metus. Pagal šiuos duome
nis visame pasaulyje veikia 87 komunis
tų partijos, tačiau narių skaičius partijos 
padaliniuose nėra didelis. Palyginti su 
pasaulio gyventojų skaičiumi, komunistai 
sudaro tik 1,3 nuošimtį. Tie skaičiai netu
rėtų klaidinti, nes ir pačioje Sovietų Są
jungoje komunistų partijos nariai tesuda
ro vos 5% viso krašto gyventojų skai
čiaus. Kaip ir visame pasaulyje, komunis
tai pasitenkina mažumos valdymu. Pačio
je Sovietų Sąjungoje j partiją patekti nė
ra lengva, jau, palyginti, žymiai lengviau 
būti... iš jos pašalintam. Partija iš savo 
narių reikalauja ne tik sugebėjimų įvai
riose srityse, bet pirmoje eilėje — pa
klusnumo.

Iš 12 rytų bloko kraštų, kuriuose kom. 
partija sudaro vyriausybę, Čekoslovakijo
je, palyginus su gyventojų skaičiumi, ra
sime didžiausią komunistų partijos narių 
skaičių — 11,6%. Toliau seka šiaurinė 
Korėja (11%) ir R. Vokietija (9,2%). Iš 
viso šiuose 12 kraštų partijos narių yra 
per 34,5 milijonai. Kinijos įnašas čia di
džiausias — čia tų narių turima 17 mil. 
Tačiau palyginus su bendru gyventojų 
skaičiumi Kinijoje tie nariai tesuda-
ro 2,4%.

Šalia komunistinio bloko kraštų, Euro
poje ir Azijoje yra po 2,5 mil. registruotų 
komunistų. Europos kraštuose, kuriuose 
kom. partija veikia kaip legali partija, 
tie nariai sudaro vos 1,4% viso tų kraštų 
gyventojų skaičiaus. Partija tegali veikti
************************************************************

pogrindyje šiuose kraštuose: Ispanijoje, 
Portugalijoje, Graikijoje ir Fed. Vokieti
joje. Iš Azijoje veikiančių 2,5 mil. komu
nistų keturi penktadaliai yra Indonezijo
je. Narių jie teturi 300.000 ir, palyginus 
su Indonezijos bendru gyventojų skaičiu
mi — 438 milijonais, — tai labai nežymus 
skaičius. Japonijos 94 mil. gyventojų tar
pe yra 100.000 registruotų komunistų.

Afrikoje po pastarojo karo komunistų 
skaičius iš buvusių 500 tariamai yra pa
kilęs iki 50.000. Legaliai partija ligšiol te
veikia vienoje vietoje — Reunion saloje. 
Tunise partija veikia pusiau legaliai, o ki
tuose juodojo kontinento kraštuose partija 
arba uždrausta, arba jos visai nėra. Ko
munistų partija esanti jau įsteigta Mada
gaskare, Bazuto krašte ir Somali. Austra
lijoje ir N. Zelandijoje komunistų esama 
po 7500.

Šiaurės ir Pietų Amerikoje komunistų 
partijos narių skaičius siekiąs 250.000. 
Pirmoje eilėje paminėta Argentina su 
100.000 narių, veikiančių pogrindyje. P. 
Amerikoje legalių narių skaičius su 80 
tūkstančių tesudaro 3,3% visų gyventojų. 
Kanadoje komunistų partija veikia lega
liai, tačiau Maskvos statistika nepateikia 
jokių skaitmenų. Tas pats ir su JAV, Mek 
sika, Brazilija ir Kosta Rika.

Apskritai paėmus, pasirodo, kad šių die 
nų pasaulyje pusę visų komunistų sudaro 
kinai ir tai vos dvylikai metų praslinkus 
nuo komunistų įsigalėjimo Kinijoje. Že
mės rutulio 73 gyventojams atitenka vie
nas komunistas. Laisvojoje Europoje ko
munistų partijos nariai sudaro 6,2% viso 
pasaulio komunistų skaičiaus.

Dain, B. Grincevičiūtė — nepr, Lietuvos 
auklėtinė

(E) Lietuvoje ir..už jos ribų atžymėjus 
neregės dainininkės Beatričės Grincevičiū 
tės sukaktį, kaip Eltai praneša daininin
kės buv. mokytoja A. Binkevičiūtė-Gučiu- 
vienė (Australijoje), Lietuvos spauda nu
tylėjo kai kuriuos faktus. Iš tikro Grince
vičiūtė subrendo, buvo išmokslinta ir pri
pažinta dainininke ne sovietinės okupaci
jos metais, bet laisvoje Lietuvoje. B. Grin 
cevičiūtė gimė beveik neregė, neteko regė 
jimo pačioje jaunystėje. Dainavimo ji 
pradėjo mokytis 1934 metais pas A. Sin
kevičiūtę Kaune. Pirmasis Grincevičiūtės 
reprezentacinis pasirodymas įvyko Kaune, 
Valst. Konservatorijoje 1943 m. Ji buvo 
gražiai Įvertinta ir spaudos.

KASDIENIŠKOS
SMULKMENOS

PABĖGIMAS
Prieš trejetą metų aštuoniolikametis 

Bernd Schmidt iš V. Vokietijos su kitais 
bendraamžiais pateko į Leipcige ruoštąjį 
sporto fesvalį R. Vokietijoje. Iš stadijono 
ėjo būrys merginų, ir būryje buvo Marija 
Holscher, su kuria jis ne tik susipažino ir 
susibičiuliavo, bet ilgainiui kartu apie ve
dybas ėmė galvoti.

Schmidtas dirbo Mannheime, V. Vokie
tijoje. Kai jis susitaupė jau pakankamai 
pinigų, kad galėtų sukurti šeimą, tada 
rytų vokiečiai išmūrijo sieną.

Praeitą savaitę Schmidtas vėl nukelia
vo į Leipcigą ir susitiko ten su savo Mari
ja. Kartu jie apsvarstė, kaip čia geriausia 
būtų abiems atsidurti Vakaruose. Jis tu
rėjo sienai pereiti leidimą, bet Marija ne
turėjo ir nebūtų galėjusi gauti. Tada ji su
galvojo: ar negalėtų ji sutilpti į lagaminą? 
Ūgis jos 5 pėdos, svoris — 100 svarų. Ta
da buvo nutarta pabandyti. Jei pagautų, 
tai Schmidtas būtų pakaltintas, kaip Va
karams dirbąs vergų pirklys. Marijai tek
tų atsėdėti 3 metai, Berndui — 10. Tačiau 
jie nupirko 4 pėdų ilgio, 21 pėdų pločio ir 
16 inčių aukščio lagaminą ir pabandė. Su 
lagaminu kitą dieną abu nuėjo į stotį Ei- 
senache — prie pat sienos. Kai atvažiavo 
traukinys, abu išbėgo į platformą ir gavo 
visiškai tuščią vagono skyrių. Mergina bu 
vo įdėta į lagaminą, galvą palenkusi ties 
krūtine. Berndas padėjo jai, paskui laga
miną suveržė diržu ir pastatė koridoriuj. 
Kad merginai būtų kuo kvėpuoti, lagami
nas keliose vietose buvo prabsdytas.

Kai policija ir pasienio sargybiniai pra
dėjo eiti iš vagono į vagoną ir pasiekė 
Berado skyrių vagone, nieko neatsitiko. 
Jo dokumentai nekėlė jokio įtarimo. Vie
nas sargybinis paklausė, kur jo bagažas. 
Berndas pasisakė neturįs nieko su savim 
— pasiuntęs viską bagažu. Sargybiniai už
metė akį į lagaminą ir nuėjo.

Warthes perėjimo punkte garsiakalbiai 
pradėjo šaukti, kad visi su savo daiktais 
išliptų, nes bus dar kartą tikrinami. Bern
das iššoko ir jau norėjo tempti lagaminą, 
bet pamatė, kad geležinkelių sargybinis 
seka jį. Tas pats sargybinis, kuris buvo 
klausęs, kur jo daiktai. Tuo metu iš vago-

LAGAMINE
no lipo vienas afrikietis. Berndas sumojo, 
kad jis gali nemokėti vokiškai, tai balsiai, 
kad būtų ir toliau girdima, sušuko: 
„Duok, aš tau padėsiu panešti tą lagami
ną“. Afrikietis, pagalvojęs, kad Berndas 
prašo pagalbos, griebė rankeną, ir abu jie 
ištempė lagaminą. Besirikiuojant visiems 
į eilę eiti tikrinti, jis paliko lagaminą pe
rone, apspardęs dar sniegu, kad nebūtų 
taip matyti. Grįžęs patikrintas, jis su siau 
bu pastebėjo, kad sniegas nuo lagamino 
nubyrėjęs. Čiupo jis kelti į vagoną, bet nu 
trūko rankena. Tada visomis jėgomis su
ėmė į rankas, (tempė į traukinį ir sukniu
bo šalia lagamino.

Po keleto minučių traukinys sujudėjo ir 
pravažiavo spygliuotas sienos vielas.

Pripuolęs jis atrišo lagamino diržus, 
atidarė, o mergina tebekiūtėjo pamėlyna
vusi ir drebėdama nuo šalčio. Bet jiems 
pasisekė.

IŠ MŪSŲ KAIMYNŲ GYVENIMO
Išbarė latvių jaunimą

(E) Latvių komjaunimo sąjungos suva
žiavime smarkiai išbartas Latvijos jauni 
mas, kad, viena, nepakankamai dalyvauja 
„gamybinėje kovoje“, šalinasi „juodojo 
darbo“, antra, kad jaunimo tarpe vis dar 
žymiai pasireiškia „nacionalistinės - bur 
žuazinės“ tendencijos. Organizacijos vie
tos komitetai esą apsileidę, perdaug pasy
vūs ir nuolaidūs „senų laikų atgyve
noms“.

(E) Žurnalistai turi gamybą spartinti, 
o ne sensacijų vaikytis, reikalavo II-jame 
Latvijos žurnalistų suvažiavime kom. par 
tijos vadai. Be to, spauda turinti ateityje 
liaudį dar labiau įsąmoninti, kad atskiros 
respublikos galinčios klestėti tik didžiulė 
je Sovietų Sąjungos „broliškų tautų“ 
šeimoje.

(E) Europos latvių dainų diena numa
tyta surengti 1964 m. Vak. Vokietijoje. 
Latvių kultūros dienos Vokietijoje įvyks 
šių metų gegužės mėnesio pabaigoje.

MASKVOS
AGENTAI

(E) Pagal iš Suomijos gautus praneši
mus, patirta, kad saugumo komitetas 
(KGB) Maskvoje savo padaliniams pa
siuntęs slaptą raštą ir iš jo paaiškėjo, kad 
Maskva neslepia vakarų kraštuose turinti 
ketvirtį milijono agentų. Kai špionažo 
mokyklas baigs daug naujų auklėtinių, 
šis skaičius numatomas dar padidinti. So 
vietinis saugumo komitetas pasisakė, kad 
jo agentai Vakaruose, esą, veikia gerai 
užsimaskavę kaip turistai, pasiuntinybių 
personalas, žurnalistai, Įvairių delegacijų 
nariai, technikai, keliautojai prekybos 
reikalais ir pan. Jie turi pakankamai pini
go ir įvairių techninių priemonių, be to, 
jie gerai, be jokio akcento esą apvaldę ir 
paskirų kraštų kalbas. Nors su vietos ko
munistais nepasirodo viešumoje, tačiau 
su jais palaiko artimus ryšius.

KGB paskelbtais duomenimis, saugumo 
organai sovietuose susiranda sau talkinin 
kų — lasvu noru ar ir be jo —• turistų ir 
kt. reikalais atvykusių į Sovietų Sąjungą 
tarpe. Kiekvienam agentui nustatytas pa
skiras žinių lapas apie jo pinigines, ūki
nes sąlygas ir silpnąsias puses, kurios įga
lintų panaudoti spaudimą. Pagal naujuo
sius sovietinio saugumo metodus, daugiau 
atliekama naudojantis asmeniniais kon
taktais, kaip palaikant ryšius per tarpi
ninkus. Pastaruoju metu žymiai mažiau 
naudojamasi radijo ryšiais, nes prieš so
vietinį špionažą kovoją kraštai sugeba iš
aiškinti bangų ilgius, siunčiamus šifrus. 
Daug reikšmės turi vad. kontroliniai agen 
tai — jie išgelbsti j pavojų pakliuvusius 
agentus.

Pagal saugumo komiteto duomenis, ge
riausiai veikianti kontržvalgyba JAV-se, 
D. Britanijoje, Prancūzijoje, Fed. Vokieti
joje, Švedijoje ir Šveicarijoje. Tuose kraš
tuose KGB talkininkai turį veikti ypač at
sargiai. Su ketvirčio milijono armija so
vietinė žvalgyba Vakarų agentų skaičių 
pralenkia bent dešimteriopai, ir vis tiek 
dar laikomasi pažiūros, kad tą santykį 
tenka gerinti „taikos stovyklos“ kraštų 
naudai.

Mielas Redaktoriau, visuotinė nuomonė 
yra ta, kad tyla — gera byla. Vadinas, visi 
patenkinti, ir nėra apie ką šnekėti. Tokį 
įspūdį susidariau po to, kai buvo išspaus
dintas R. Giedraičio laiškas, kuriame jis 
siūlo įvykdyti nutarimą Lietuvių Sodybai 
parduoti ir nupirkti kitą, patogesnę Brad- 
fordui, Mančesteriui, Nottinghamui, Co
ventry ir kitoms lietuvių kolonijoms. R. 
Giedraičio laiškas buvo geras, tik kodėl 
visa mūsų tauta šiame krašte tyli? Argi 
nebėra tokių, kurie norėtų ginti dabartinę 
Sodybą? J esamąją juk kai kas įjunko. Ji 
ir miela, ir graži, ir (prasta. O jei parduo
sime, tai ar tikrai tokią gražią nupirksi
me? Kaip bus, jei jokios nebenupirksime?

— 0 —
šitaip sakydamas, turiu vis dėlto prisi

pažinti, kad nesišoku čia ginti dabartinės 
Sodybos. Jei reikia parduoti, tai parduoti. 
Daugelį gražiausių svajonių juk sudaužo 
kietas realus gyvenimas. Vadinas, prieš 
realybę nepaspurstėsi. Gaila, kad nebus 
kur suvažiuoti Sekminėms ar kitomis pro 
gomis. Tačiau man čia rūpėtų šiek tiek pa 
judinti R. Giedraičio iškeltąjį naujos So
dybos klausimą. Ar jis realistiškas? Ar 
kur nors arčiau Bradfordo, Mančesterio 
ir kitų lietuviškų susibūrimų nupirktoji 
Sodyba be jokių pavojų galės gyvuoti ir 
išsilaikyti?

Va, tuo aš ir abejoju. Net ir labai abe
joju.

Gerai, kad jai nupirkti bus sudaryta pa 
kankamai kapitalų. Ten, sakoma, visiems 
bus arčiau, dėl to ir daugumas tų, kurie 
dabartinėje nė karto nėra buvę, tuojau pa 
sišoks naująją aplankyti. Aplankys gal ir 
po kartą kas metai, o gal ir po du ar tris 
kartus, ir ne vienas joje praleis atostogas. 
Tai būtų labai gražu.

Tačiau reikia neužmiršti, kad tada at
kris visi tie kitataučiai vasarotojai, kurie 
šiandien sudaro pagrindą Sodybai išlaiky
ti. Jie į dabartinę Sodybą važiuoja, nes ji 
nėra toli nuo Londono. Tai vis Londono 
žmonės. O jeigu jie atkris, tai tada gal nau 
jąją Sodybą teks atdarą laikyti tik savait
galiais, kada mūsų tautiečiai panorės pa
sukti į ją pasižmonėti.

Vadinas, pardavus esamąją, tektų jau 
iš viso atsisveikinti su sodybų mintimi. 
Buvo, nebėra, ir baigta.

—0—
Kas dar galėtų būti neužmiršta, tai min 

tis pardavus Sodybą nupirkti namus, ku
riuose galėtų praleisti senatvę mūsų tau
tiečiai, šiaip neturintieji kitokios vietos. 
Ar daug tokių būtų, kurie susenę nenuma 
to turėti nei savų namų, nei šiek tiek su- 
taupų, sunku pasakyti. Be to, visiems su- 
senusiems iš viso krašto į vienus namus 
sugabenti, be abejo, susirastų ir šiokių to

kių įstatyminių kliūčių. Tačiau jas gal ir 
būtų galima nugalėti. O atsakyti i klausi
mą, ar daug tokių būtų, labai svarbu prieš 
perkant tokius namus. Jei nedaug, tai nė
ra ko užsimoti iš peties ir nutėkšti didžiu
lį pastatą.

Be to, pradėjus svarstyti tokių namų 
mintį, pirmiausiai tektų, rodos, išmesti iš 
galvos svajones, kad jie galėtų būti Lon
done. Miela būtų turėti juos Londone, bet 
čia juk nameliai brangūs. O nupirk kur 
nors Mančesteryje už kelis kartus pigesnę 
kainą, iškils naujos bėdos dėl administra
vimo, nors tokius senelių namus, tur būt, 
tik iš dalies jau beadministruotų pirkėjai: 
jų tvarkymą tektų priderinti prie šito
kioms institucijoms turimųjų krašto įsta
tymų.

Italijos lietuvių vadovybė pagrįstai gali 
didžiuotis. Kai tik kas, tai ministeriai, se
natoriai, kardinolai ir kitokia aukštuome
nė ir suplaukia pas lietuvius. Ne tik su
plaukia, bet ir per italų spaudą paleidžia 
didžiulius aprašymus.

Pavydėti tokio dėmesio būtų ko. Gal tik 
Vokietijos lietuviuose toks pavydas negali 
kilti, nes ir jiems nekartą parodomas dė
mesys.

Bet anglosaksiškieji kraštai, kaip ma
tau, gyvi daugiau tik savo reikalais. O gal 
tas mano susidarytasis įspūdis klaidin
gas? Gal mes esame perdaug užsidarę sa
vuose reikaluose? Gal per maža mūsų pa
stangų dedama? Gal ir iš tiesų per maža?

Jeigu pavyzdžiu laikyti Amerikos lietu
vių lankymąsi pas prezidentą, taigi mato
te, kas išeina. Gavo progos pasimatyti, tai 
gerai. Tačiau dabar dėl to, tur būt, pešis 
tarpusavyje metus ar dvejus ar net ištisą 
dešimtį. Maži vaikai susipešę po valandos 
ir užmiršta, net jei nosis būtų susikruvi
nę. O seni gnaibysis, kol tik plunksną ga
lės pavaldyti. Tokį reiškinį, žinoma, gali
ma būtų laikyti stabdžiu.

Bet ar nėra galima taikiai dirbant pa
traukti dėmesį. Kai dažnai būni ant liežu
vio, tai dažniau ir širdy.

—0—
Matote, kultūros srityje bandymai pra

lįsti pasisekė. Tiesa, Zobarskas (pasakų ir 
novelių knygos angliškai) ar Lansbergis 
(poezijos antologija) — tai partizanai, ne 
turintieji, kas juos paremia. Taip sunku 
dirbti. Tačiau išeiti į tų tautų, kuriose gy
vename, tarpą reikia, ir organizuotos pa
stangos, tikriausia, būtų išganingos. O kas 
gi tai padarys? Kas organizuos, planuos, 
dirbs, vaikščios, rašinės, kantriai lauks ir 
savo veiksmus kartos, išnaudodamas vi
sas progas?

Atsakymas būtų: mes.
O kas tie mes? Jonas, Petras, Jokūbas?

Paminėjo 10 „bebaimių komunistų“
(E) 1942 m. Biržų girioje netoli Smailių 

kaimo kovoje, kaip praneša „Tiesa“ (61 
nr.), su „hitlerininkų talkininkais — bur
žuaziniais nacionalistais“ žuvo dešimt 
„bebaimių komunistų“ (tai pastaruoju 
metu madinga virtusi sąvoka Lietuvoje 
—E). Grupei vadovavo Icikas Meskupas- 
Adomas, kiti buvo įvairių tautybių atsto
vai — užkietėję komunistai. Kovo 12 d. 
tie seni revoliucionieriai buvo iškilmingai 
paminėti Revoliucijos - istorijos muzieju
je Vilniuje.
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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

Visas susirašinėjimas vykdomas
kainoraščiai, 
lietuviškai.
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1944-1952 M. LAISVĖS KOVŲ ISTORIJA
ANGLŲ KALBOJE

GUERILLA WARFARE ON THE AM
BER COAST — paremta Daumanto kny
ga „Partizanai už Geležinės Uždangos“, su 
Lietuvos istorijos apžvalga. Išsamų įvadą 
šiai knygai parašė Mr. L. Cherne, Re
search Instituto of America direktorius, iš 
keldamas lietuvių partizanų kovos svarbą 
šių dienų politinei padėčiai. Knygos kaina 
21 šil.

THE GREEN OAK, redag. A. Landsber
gio ir C. Mills. 40 liaudies dainų, 62 poetų 
eilėraščiai ir 10 poemų. — „Aš nežinau 
nieko Vakarų literatūroje, kas prilygtų 
Lietuvos dainų grožiui ir tyram pirmi
niam spindesiui“ — pareiškė apie šį leidi
nį langlo-amerikiečių rašytojas Robert 
Payne. Šios knygos kaina 35 šil.

THE MAKER OF GODS — S. Zobarsko 
novelių rinkinys anglų kalboje—24 š. 6 d.

Susirūpinusioms Velykų stalu
Michelsonienės — Nauja valgių knyga

— 9 šil. 6 penai.
Prityrusių šeimininkių — Valgių gami

nimas — 54 šil.
Anglų kalboje — Lithuanian Recipes

— 14 šil. 8 penai.
Nepamirškite Velykų šventėms ilgo gro 

jimo lietuviškų plokštelių. Knygos ir plokš 
teles užsakomos:

TAURAS
(A. BRIEDIS)

88, GOLDSMITH AVENUE, 
LONDON, W.3.

Telefonas: ACO 9471
TAUTIEČIAI,

TAURAS, viena didžiausių ir seniausių 
Anglijoje grynai lietuviška siuntinių tar
nyba, kaip iki šiol, taip ir toliau siūlo 
jums savo sąžiningą, greitą ir skubų pa
tarnavimą tik geros pirmaeilės rūšies 
prekėms. Išsimokėjimo sąlygos pritaiky
tos jūsų pajėgumui.

Geriausios angliškos vilnonės paltų, kos 
tiumų ir suknelių medžiagos. Gražiausios, 
gavėjų labai pageidaujamos nailono, kap- 
rono, šilko ir kitų rūšių dirbtinės medžia
gos. Visų rūšių patalynė — impilai, už
valkalai, pūkai, plunksnos, ir tai parduo
dama ir čia norintiem vartoti. Kainos gau 
narnos parašius.

Puikios rūšies velvet-pliušas. Avalynei 
visų rūšių oda ir pasiūta avalynė. Vaikų 
apranga.

Taip pat ir nailoninės paltams medžia
gos.

SINGER, PFAFF bei ALFA siuvimo ma 
šinos, kojinės ir rankinės. Akordeonai, vo 
kiški ar švediški. Elektros reikmenys. Ra
dijas, kuris transistoriškai galima siųsti 
kaip dovana. Muitas 1.15.8 už aparatą, vis 
tiek, kokia būtų jo kaina.

CYMA, AVIA ir kitų firmų laikrodžiai 
ir visos kitos leidžiamos siųsti prekės. Odi 
nės trumpikės su kailio ir kitokiais pamu
šalais. Odiniai ilgi paltai.

Pageidaujantiems siųsti pasiūtus geros 
medžiagos kostiumus, galima per 3-4 sa
vaites pasiūti pagal užsakytojo prisiųstas 
išmieras iš pasirinktos medžiagos. Siūti 
patartina tik iš labai geros rūšies medžia-

Jei taip, tai irgi būtų partizanavimas. 
Mes turėtų reikšti organizuotą bendruo
menę, kurioje esame mes visi, kiekvienas 
pagal savo pajėgumą ir sugebėjimus pri
sidėdami, kad darbas vyktų, kad abejingu 
mo siena būtų laužiama.

Tavo Jonas

Taikomosios dailės paroda Vilniuje
(E) Vilniaus Dailės muziejuje (vykusią 

Lietuvos taikomosios dailės parodą vertin 
dama „Tiesa“ (J. Pinkaus str., 59 nr.) 
pastebėjo, kad pastaruoju metu nemažą 
pažangą padarė dailioji tekstilė. Štai keli 
pavyzdžiai, kokias temas naudoja lietuvių 
tekstilininkų darbai — rištinis kilimas 
„Taika“ (dail. J. Balčikonis), „Žydėk. Ta
rybų Lietuva“ (dail. M. Dūdienė), sieni
nis kilimas „Ruduo kolūkyje“ (dail. K. 
Zimblytė) ir kt. Dar paminėti J. Nikšie- 
nės darbai, E. Rūgytės ornamentiniai ki
limai, L, Skodžiūtės kompozicijos portje
roms, G. Žilinskaitės, A. Jonučio grindų 
kilimai ir kt. Iškelti Lentvario fabrike at
likti kilimai — esą, šis fabrikas atsisakęs 
miesčioniško skonio, rėkiančių spalvų ki
limų gamyboje. Parodoje dar išstatyti ir 
keramikų darbai — A. Ličkutės-Jusionie- 
nės. Jono Mikėno, P. Genienės ir kt. Šalia 
keraminių plokščių, parodoje buvo ir de
sertiniai servizai. Dėl savo moderniškų 
formų, meninio lygio lietuvių keramika 
vertinama ir visoje Sovietų Sąjungoje, 
nors ir „Tiesa“ keramikams prikišo užsie
nių indų formų kopijavimą.

Komjaunuoliai keliavo po R. Vokietiją
(E) Kovo 9 d. turistinėn kelionėn ( ry

tinę Vokietiją išvyko 25 turistai iš Lietu
vos, parinkti geriausi komjaunuoliai — 
gamybininkai. Jie numatomi supažindinti 
su vokiečių jaunimu, be to, jiems bus ro
domos „vokiškojo fašizmo“ nusikaltimų 
vietos, koncentracijos stovyklos (tur būt, 
ne Ulbrichto aukoms laikyti... — E.), be 
to, ir naujos statybos.
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a
TIKRAI LAIMĖSI,

jei pirkdamas futbolo
DAINORA,

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

gų, nes pasiuvimas kainuoja 8.8.0, o mui
tas yra 3.4.1. Kostiumo medžiagos gauna
mos labai geros rūšies nuo 8.5.0. Pigesnių 
medžiagų neapsimoka siūti.

pooliui, nupirksi 4 šil. mon. orderį
APUOKUI.
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Europos Lietuviu Kronika
JAUNIMO SUVAŽIAVIMAS

Rugsėjo mėn. nuo 1 iki 8 dienos Lietu
vių Sodyboje prie Londono ruošiamas Eu
ropos lietuvių jaunimo suvažiavimas, j ku 
rį kviečiami iš visų Euorpos kraštų jau
nuoliai ir jaunuolės nuo 16 iki 30 metų 
amžiaus.

Suvažiavimo progremoje numatoma; 
rytais — pranešimai ir paskaitos, kurie 
užims maždaug po 1 vai. laiko, ir diskusi
jos jaunimą dominančiais klausimais; po
piet — sportas ir iškylos, o vakarais — 
pramogos ir pasilinksminimai.

Suvažiavimo dalyviai vienos savaitės 
laikotarpyje gaus nemokamai pilną vasa
rotojo aprūpinimą (kambarį ir maistą), 
bet kelionės išlaidas kiekvienas turės ap
simokėti patys. Rengėjai prašo Europos 
Lietuvių Bendruomenių Valdybas pagal 
galimybes prisidėti padengti kelionės išlai 
das savo bendruomenių nariams.

Bendruomenių Valdybos taip pat prašo
mos kiek galima plačiau paskelbti apie šį 
suvažiavimą ir paraginti savo jaunimą ja
me dalyvauti.

Teiraujantls ir prašant pareiškimo 
blankų, kreiptis į DBLS Valdybą, 1, Lad- 
broke Gardens, London, W.ll.

LONDONAS
GAVĖNINIS SUSITELKIMAS

Šiemet priešvelykinės rekolekcijos Lie
tuvių bažnyčioje prasidės balandžio 12 ir 
baigsis 15 dieną. Jas praves kun. Dr. Fe
liksas Gureckas. Balandžio 12 ir 13 d. pa
mokslai ir gavėninės pamaldos bus 8 vai. 
vakare, o 14 dieną 7 vai. vakare. Verbų 
sekmadienį, balandžio 15 d., 11 vai. Suma 
ir 7 vai. vakare rekolekcijų užbaiga, gie
dami Graudūs Verksmai, teikiamas palai 
minimas švenčiausiuoju ir šv. Kryžiaus 
relikvijomis. Išpažinties klausoma kas
dien. Ypač tinkamas laikas balandžio 14 
d. po pamokslo.

Visi tautiečiai kviečiami atsilankyti ir 
deramai pasiruošti Prisikėlimo šventėms.

PADĖKA
Palydėjusiems mūsų motiną ir uošvę į 

amžino poilsio vietą, už atsiųstas gausias 
gėles ir pareiškusiems mums užuojautą 
raštu ir žodžiu — visiems nuoširdžiai dė
kojame.

O. ir V. Mamaičiai

WOLVERHAMPTONAS
PAVYKUSIOS REKOLEKCIJOS

IR ATSISVEIKINIMAS SU KUN.
A. KAZLAUSKU

Atvykęs iš Londono kovo 24-25 dieno
mis kun. A. Kazlauskas sėkmingai prave
dė rekolekcijas. Jau šeštadienio vakare 
susirinko būrys lietuvių pasiklausyti įžan 
ginio pamokslo. Dalis tautiečių atliko išpa 
žintį iš vakaro, o kiti atliko savo religines 
pareigas sekmadienį prieš mišias.

Skambant gavėnios giesmėms, kun. A. 
Kazlauskas atnašavo paskutines šv. mi
šias wolverhamptoniškiams lietuviams 
prieš išskrisdamas į Australiją.

Visa kolonija priėjo šv. Komunijos.
Po šv. mišių „Molineux“ hotelyje įvyko 

oficialus atsisveikinimas su išvykstančiuo 
Ju, ir ta proga skyriaus pirmininkas iškė
lė klebono nuopelnus Wolverhamptono ir 
Anglijos lietuviams, o ypač tai, kad nepa
miršdavo kiekvienoms didesnėms šven
tėms atsiųsti kapeliono arba pats atva
žiuoti.

Dalinai atsidėkodamas už klebono nuo
pelnus, Wolverhamptono skyriaus pinigi
nę dovaną įteikė pirmininkas, palinkėda
mas laimingos kelionės ir sėkmės Austra
lijos lietuvių tarpe steigiant Marijonų 
centrą.

Po to sekė kun. A. Kazlausko padėkos 
ir atsisveikinimo žodis. Daugeliui tautie
čių nuriedėjo per skruostus ašaros, ir ne
veltui, nes tokį mielą ir draugišką kunigą 
tikrai bus sunku rasti!

Užbaigai buvo sudainuota ilgiausių 
metų. D.N.

TRAGIŠKAI ŽUVO A. ŠULYS
Nelauktai einantį į darbą kovo 26 d. 

traukinys suvažinėjo 45 metų amžiaus 
Antaną Šulį.

Velionis Anglijoje neturėjo artimųjų ar 
giminių.

Prof. J.M. Webster padarė pomirtinį 
patikrinimą.

Esančius Lietuvoje gimines užjaučia 
Wolverhamptono lietuviai.

TREJOS DEVYNERIOŠ LONDONE
Kas nori gauti trejų devynerių Londo

ne, prašom kreiptis į BALTIC STORES, 
421, Hackney Rd., London, E.2.

100 gramų kaina su persiuntimu 11.8 š.

MUSŲ RĖMĖJAI
Mokėdami uz kalendorių ir kitus Nidos 

Knygų Klubo leidinius, aukų yra pridėję 
3 dol. A. Virkutis, 0.50 dol. J. Paltarokas, 
10.6 šil. L. Mathews, 5 šil. J. Miknevičius, 
po 4 šil. I. Juška ir D, Sidikerskis, po 2.6 
šil. V. Kavaliauskas ir kun. V. Kamaitis, 
po 2 šil. V. Chadakauskas ir J. Gvildys.

NOTTINGHAMAS
KLUBO ĮKURTUVĖS

Nottinghamo LAS Skyrius balandžio 23 
d. (antrąją Velykų dieną) rengia klubo 
įkurtuves, Kirkwhite St., Cricketers Rest 
patalpose (netoli Meadows Community 
Centre salės).

Bus pardavinėjama skaniausias alus iš 
bačkutės, sumuštiniai, loterija, muzika ir 
t.t. Įėjimas laisvas.

Klubas veiks šeštadieniais vakare, sek
madieniais pietų metu ir vakare. Prašome 
apsilankyti.

LAS Sk. Valdyba

MANCHESTERIS
Į NAUJĄ DARBO BARĄ

Kovo 18 d. įvyko Visuomeninio ir Kul
tūrinio darbo koordinacinio komiteto po
sėdis, kuriame priimtas metinis visuome
ninio darbo planas. Šiais metais bus mi
nima visos tautinės šventės bei reikšmin
gesni tautos įvykiai. Kiekviena organiza
cija įsipareigojo dar praplėsti savo sri
ties darbą. Soc. Klubas vykdys kapitalinį 
patalpų remontą ir salę aprūpihs baldais, 
rems kiekvieną kultūrinį ir visuomeninį 
judėjimą, ruoš eilę tradicinių susirinki
mų. Klubo pirm. A. Kuzmickas su ener
ginga ir darbščia valdyba pasiryžę mūsų 
židinį padaryti jaukiu ir judriu centru.

Kariai ramovėnai (pirm. V. Kupstys) 
nutarę rengti eilę viešų pasirodymų ir 
stengtis platinti laikraštį „Karį“ ir istori
nio pobūdžio knygas. DBL S-gos skyrius 
(pirm. A. Jaloveckas) pasiryžęs pajudinti 
savąją veiklą, rengti įsipareigotuosius mi
nėjimus, stengsis platinti „Europos Lietu
vį“ ir Nidos Klubo leidinius, atstovauti 
akcininkams ir energingiau bendradar
biauti su centru. Eklezinis k-tas (pirm, 
kun. V. Kamaitis), be savo tiesioginių re
liginių pareigų, tęs katalikų religinės spau 
dos platinimą, praves gegužines (Klubo 
patalpose) pamaldas, rūpinsis lietuviško
mis kapinėmis.

Sekmadieninė mokykla (vedėjas D. 
Dainauskas) turi savo problemų, kurias 
stengsis išspręsti. Tie rūpesčiai: vaikų dar 
želio klausimas, m-los mokinių baigimo 
išleistuvės, pedagoginės paskaitos tėvams, 
vaikų literatūros platinimas.

Kultūriniam ir kūrybiniam darbui plės 
ti Komitetas pakvietė atitinkamus vado
vus: A. Pilkauską — sukurti inteligenti- 
nes pajėgas ruošti paskaitoms, diskusi
joms, visuom. teismui ir t.t. L. Venckų — 
organizuoti meninį gyvenimą; J. Ramonį 
— organizuoti parodas ir visuomenines re 
prezentacijas; V. Kupstį — vaidybos sri
čiai: A. Venckutę — jaunimui atstovauti. 
Taip pat nutarta šiais metais įsteigti Man 
chesterio ir apylinkės lietuvių moterų 
sambūrį ir jų atstoves kviesti į K.V.K. 
Komitetą. Vieningesniam apylinkės bend 
radarbiavimui į komitetą pakviesti atsto
vai: Rochdalės D. Banaitis, Oldhamo J. 
Ramonis ir Eccles A. Kuzmickas.

Šiems metams K.V.K. Komitetui pa
kviesta vadovauti:- D. Dainauskas — pir. 
kun. V. Kamaitis — vicepirm. ir Kublins- 
kas — sekretorium.

D. Dainutis

TĖVŲ SUSIRINKIMAS
Balandžio 8 d., 5 v.v., Manchesterio lie

tuvių Socialinio Klubo patalpose šaukia
mas Manchesterio ir apylinkės (Eccles, 
Rochdalės, Oldhamo) tėvų susirinkimas. 
Programoje numatyta paskaita ir diskusi
jos priešmokyklinio amžiaus vaikų moky
mo - auklėjimo bei organizavimo proble
momis. Susirinkimas svarbus, todėl tėve
liai kviečiami visi iki vieno atsilankyti.

K. V. Koordinacinis Komitetas

ROCHDALE
LINKĖJIMAI IŠVYKSTANTIEMS

Rochdalės pavyzdingiausioj! P. Jonušų 
šeima, išvykusi į Ameriką, išsivežė du 
sūnų ir vieną dukrelę. Linkime kuo geriau 
šiai ir stipriausiai įsikurti naujoje vietoje.

P.K.G.O.

REIKALINGA PADAVĖJA
Lietuvių Sodybai Velykoms ir vasaros 

sezonui reikalinga padavėja-as.
Dėl darbo sąlygų ir atlyginimo bus susi

tarta asmeniškai.
Rašyti: Headley Park, Bordon, Hants.

DERBY
PAMALDOS EVANGELIKAMS

Pamaldas lietuviams evangelikams su 
Šv. Komunija laikysiu balandžio 8 d., 15 
vai., Derby St. Mary's Chapel (Sowter 
Rd. ir St. Mary's sankryžoje).

Kun. Aldonis Putcė

VASARIO 16 GIMNAZIJA
TĖVŲ ŽINIAI

Nauji mokslo metai Vasario 16 Gimna
zijoje pradedami po Velykų, gegužės mėn. 
2 d. Į pirmą klasę priimami vaikai nejau- 
nesni kaip 9 metų ir baigę 4 skyrius pra
džios mokyklos. Baigę daugiau skyrių, 
priimami į atitinkamą aukštesnę klasę. 
Nemokantiems lietuviškai duodama dveji 
metai jai išmokti. Mokslo vadovėliai dali
nai duodami Gimnazijos. Tėvai prašomi 
jau dabar siųsti priėmimo prašymus su 
nurodymu, kiek skyrių jų vaikas prieš Ve 
lykas bus baigęs. Mokyklos pažymėjimas 
siunčiamas vėliau, kai mokslo metai bus 
užbaigti. Ypač Vokietijoje ir artimuose 
kraštuose gyveną tėvai lietuviai turėtų 
pasinaudoti tokia gera proga išmokslinti 
savo vaikus ir išugdyti juose lietuvišką 
dvasią savoje Vasario 16 Gimnazijoje. 
Prašymai siunčiami šiuo adresu: Litaui- 
sches Gymnasium, Huettenfeld ueber 
Weinheim/Bergstrasse.

VOKIETIJA
Lebenstedt — Salzgitter

Naujoji apylinkės valdyba yra visai 
rimtai pasiryžusi įsteigti mišrų chorą, vy
rų oktetą ir moterų duetą, nes turima ne
mažas skaičius gerais balsais dainininkų. 
Chorvedis taip pat surastas. Be lietuviš
kos dainos populiarinimo, apylinkė yra 
pasiryžusi suorganizuoti ir tautinių šokių 
grupę, kuri galėtų tinkamai lietuviams 
reprezentuoti ne vien tiktai Lebenstedte, 
bet ir visoje Šiaurės Vokietijoje. Artimiau 
sias apylinkės valdybos užsimojimas — 
tai Motinos Dienos minėjimas.
Augsburgas

šios apylinkės seniūnu išrinktas Dr. E. 
Seika.
Neumuenster

Čia seniūnu išrinktas ir vėl B. Oria.
Gautingas

Seniūnu perrinktas A. Kajutis.
Osnabrueckas

Visuotinam susirinkime išrinktoji val
dyba pasiskirstė pareigomis: pirmininkas 
— Vaitekūnas, sekretorius — Zelionka ir 
kasininkas — Girtas.

Susirinkimo proga buvo paminėtas ir 
Nepriklausomybės atgavimas. Paskaitą 
sakė kun. Girčius. Dienos tema’’ kalbėjo 
dar K. Vaitiekūnas ir V. Martinaitis. Pa
sveikino latvių atstovas Krastinš ir raštu 
PLB Vokietijos Krašto Valdybos narys I. 
Apyrubis. Lietuvių mokyklos mokinė V. 
Augaitytė padeklamavo patriotinių eilė
raščių.
Weinheimas

Kovo 4 d. šios apylinkės nariai susirinkę 
Weinheime paminėjo Nepriklausomybės 
atgavimo sukaktį ir išsirinko sekantiems 
metais apylinkės valdybą. Susirinkimą 
pravedė ir paskaitą skaitė E. Simonaitis, 
ypač iškeldamas Klaipėdos Krašto lietu
vių įnašą į Nepriklausomybės kovas.

Valdybon buvo perrinkti tie patys asme 
nys: E. Simonaitis — pirmininku, A. žo
lynas — kasininku ir J. Stankaitis sekre
torium.

PAIEŠKOJIMAI
VASILIAUSKAITĖ Ona, Jurgio ir 

Onos Vasiliauskų duktė, apie 57 metų am 
žiaus, gimusi Anglijoje, kiek prisimena 
Prestono, Liverpoolio ar Manchesterio 
apylinkėje, norėtų gauti savo gimimo 
metrikus. Jei kas prisimena Jurgio ir 
Onos Vasiliauskų šeimą, arba jos dėdės 
Kazimiero Kumpio šeimą, būkite geri 
pranešti Lietuvos Pasiuntinybei vietą, ku
rioje jie yra gyvenę.

Lietuvos Pasiuntinybė,
17, Essex Villas, London, W.8.

ŠVARLYS Tadas, panevėžietis, dirbęs 
ar dirbąs kasyklose Anglijoje, pats ar ži
nantieji apie jį prašom rašyti „Europos 
Lietuviui“.

NĖRA JUOKO — BE APUOKO
Velykoms neturėsite tinkamos nuotai

kos, jei tuoj pat neužsisakysite gausiai 
iliustruoto juokų žurnalo APUOKAS, ku
ris pasirodys prieš pat šventes. Jo kaina 
tik 4 šil. ir tą sumą gali kiekvienas prista
tyti inspektoriui, sumažinti „Inkomtak- 
so“ mokesčiams. Kaip tai padaryti — ra
site APUOKE.

Sveikinimai, užuojautos, paieškojimai 
ir vedybiniai skelbimai spausdinami ne
mokamai.

Rašyti:
APUOKAS,

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

S&aitytajiL taMai
FONDŲ REIKALU

Pone Redaktoriau,
Kaip teko girdėti, Tavo Jono laiškai ta

po šio laikraščio „best seller“ — daugiau
sia skaitomi straipsniai. Todėl galima ti
kėtis, kad jo pasiūlymas atkreipti dėmesį 
į seną K. Barėno sumanymą gali sukelti 
susidomėjimą D. Britanijos lietuvių tarpe. 
Tačiau ar nebūtų geriau, kad Tavo Jonas 
pasikalbėtų su K. Barėnu ir išsiaiškintų 
kai kuriuos pagrindinius klausimus?

Man atrodo, joks Fondas neturės pasi
sekimo, jeigu nebus iš anksto paskelbti to 
Fondo tikslai. Jau dabar turime pakanka
mai Fondų, kurie renka aukas įvairiau
siems tikslams (Tautos Fondas, Spaudos 
Fondas, Gimnazijos Fondas, L.N. Fondas 
ir t.t.). Tų Fondų miške žmonės nežino, 
kam aukoti, ir todėl labai dažnai visai su

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

Oi nelaimė, ką ai matau — 
Širdį ver kaip yla'. 
Numylėtai mano vietoj 
Gyvena barzdyla.

A. Vienažindys

KAIP PATEPTA
1961 m. gruodžio 7 d.

Viskas eina kaip sviestu patepta!
Nuėjau šiandien į Vilniaus miesto Ku

ro kontoros sandėlį Kauno gatvėje — rei
kėjo nupirkti įstaigai anglių žiemai.

— Ką? Anglių? Labai prašau! — kuo 
šilčiausiai šypsodamasis pasitiko mane 
sandėlio vyriausiasis dispečeris R. šapira. 
— Perveskite pinigus, pasiimkite važtaraš 
tį ir ateikit pas mane. Aš — viens du — 
viską sutvarkysiu! Aš mėgstu, kad viskas 
būtų operatyviai, sklandžiai.

Kojom žemės nesiekdamas parlėkiau su 
važtaraščiu. Buhalteris tą pačią dieną per 
vedė pinigus. Aš už dokumentų — ir atgal 
į sandėlį.

— Va! — šaukiu, linksmai trindamas 
rankas. — Štai važtaraštis! Štai pervedi
mas! Už pristatymą sumokėta. Belieka 
viens du!...

— Ką — viens du? — staiga surimtėjo 
Šapira.

— Nagi mašiną! Viens du, parsivežu 
anglis ir mes kvit!

— Oho, koks greitas! — atkirto dispeče 
ris. — Tik atėjo, ir jau jam mašiną duok! 
O mes mašinas iš ryto, dešimtą valandą 
skirstom. Ateikit ryt dešimtą — ir jums 
paskirsim... *

Na, galvoju, jei ir ne viens du, tai šian
dien ar ryt susitvarkysiu. Reiks rytoj 
nueiti...

1961 m. gruodžio 8 d.
Šiandien lygiai dešimtą aš vėl pas dis

pečerį.
— Mašinos? — nustebo jisai. — Kas no

ri gauti mašiną, tas nesnaudžia lig vidur
dienio, o ateina iš ryto dar prieš devy
nias!..

1961 m. gruodžio 9 d.
Šiandien mano pokalbis su dispečeriu 

buvo labai trumpas. Kai tik jis pamatė 
mane prieš pusę devintos kiurksant prie 
vartų, taip ir užsirūstino:

— Atsigrūdo čia dar su tamsa!
Stoviu. Tyliu. Vėjas. Šalta. Atėjo ir de

šimta valanda. Atvažiavo viena mašina — 
ją anglies pripylė, kažkokią moterį įsodi
no, pro vartus išleido. Atvažiavo kita — 
vėl tas pats. Įsidrąsinau. Užeinu pas dis
pečerį.

— Bus mašina — duosiu, nebus — aš 
jos neišpaišysiu! Gal popiet bus. Gal ryt. 
Gal poryt...

Popiet nebuvo. Gal ryt?.. 

PRANCŪZIJA

ŠV. KAZIMIERO MINĖJIMAS
Šv. Kazimiero, Lietuvos patrono, dieną 

Paryžiaus lietuviai pažymėjo iškilmingo
mis mišiomis, kurias laikė Jėzuitų koply
čioje J.E. Monsinjoras J. Rupp, Paryžiaus 
Arkivyskupijos Vyskupas pagelbininkas. 
Celebrantas pasakė gražų pamokslą, iš
keldamas lietuvių tautos prisirišimą prie 
Bažnyčios ir savo valstybės nepriklauso
mybės. Lietuvių kalba pamokslas buvo pa 
Sakytas Paryžiaus lietuvių klebono kun. 
J. Petrošiaus.

Po pamaldų kun. J. Petrošius Jėzuitų 
namuose pavaišino lietuvių koloniją ir 
Arkiv. Ruppą, kuris turėjo progą susipa
žinti su Paryžiaus lietuviais. Vėliau klebo 
no Petrošiaus ir Pasiuntinybės sekreto
riaus ir p. Liutkienės pakvietimu pasta
rųjų bute įvyko pusryčiai vyskupo Ruppo 
garbei, kuriuose dalyvavo taip pat min. S. 
Lozoraitis ir Pasiuntinybės patarėjas 
prof. J. Baltrušaitis su žmonomis. Tėvas 
Jėzuitas R. Braun ir vyskupo sekretorius.

silaiko. Man patinka Tavo Jono mintis, 
bet manau, kad būtų verta padiskutuoti, 
ar nesujungus visų Fondų į vieną, gal ge
riausiai jam tiktų Tautos Fondas, kuris 
būtų kaip ir išeivijos valstybės iždas. 
Kiekvieno išeivio pareiga būtų įmokėti į 
tą Fondą ne mažiau kaip vienos dienos už 
darbį per metus. Tai Anglijoje sudarytų 
apie 2000 svarų per metus, kurie galėtų 
būti paskirstyti visiems būtiniems reika
lams: politinei veiklai, mokykloms, spau
dai, lietuvybės išlaikymui ir pan.

Biudžetą sudaryti galėtų viena iš pa
grindinių organizacijų, dėl kurios šiuo 
metu nesunku būtų sutarti, kai politinis 
klimatas išeivijoje yra žymiai sušvelnėjęs.

Tavo Jono iškeltasis klausimas yra tik
rai vertas rimto dėmesio.

Su pagarba:
J. Vilčinskas

1961 m. gruodžio 16 d.
Nebuvo mašinos nei poryt, nei užporyt. 

O šiandien man vos nepasisekė. Šapira 
privedė mane prie vieno sunkvežimio ir 
liepė susitarti su šoferiu, o pats nuėjo.

— Toli gyveni? — paklausė manęs šo
feris.

— Anglys ne man, o įstaigai... —liūd
nai pasakiau.

— Įstaigai? Tai ko gi tu čia suki man 
galvą? — įtūžo šoferis. Ir nuvažiavo sau.

1961 m. gruodžio 23 d.
Valio! Pagaliau gavau sunkvežimį!
Privažiavom mes su šoferiu sandėlio 

kieme prie anglių krūvos. Čia prie mūsų 
tuoj prisistatė krovikas su šiūpele ran
kose.

— Na, kaip krausite — padėt, ar valdiš 
kai?

— Valdiškai. — sakau. — Mano jau ir 
užmokėta...

— Ei, kūmai! — šūktelėjo krovikas, at
sisukęs į ekskavatorininką. — Šitas po
nas nori valdiškai! šiūptelėk jam „valdiš
kai“, kad čiaudėtų!..

— Nebūk kvailas, vaikeli, — sudraudė 
mane kažkoks senukas. — Duok visiems 
keturiems krovikams po rublį, anglies 
kaip ledo prikraus. O neduosi — pats gai
lėsies...

Ekskavatorininkas privažiavo prie ang
lių krūvos, užkabino kaušu žemę ir įvertė 
sunkvežimin pusę tonos smėlio, sumaišyto 
su anglies dulkėmis. Paskui vėl pasėmė, 
šiūptelėjo... Ir aš staiga supratau — rei
kia ne pykti, o žavėtis! Tokio veiksmų dar 
numo dar neteko matyti nė vienoje įstai
goje. Viskas čia ėjo kaip sviestu patepta. 
Viskas daroma kaip viena ranka — sklan 
džiai, tvirtai, solidariai. Ir net dispečeris 
pasakė:

— Tai ką — nepatinka? Neimk! Mes 
pilam iš eilės!..

1962 m. sausio 4 d.
štai jau greit sukaks menuo, kaip aš 

perku savo įstaigai anglis. Iš dvidešimt 
penkių tonų penkias jau ir parsivežiau. Ir 
kuro sandėlyje aš dabar — savas žmogus, 
šapira, mane pamatęs, kilsteli kepurę. 
Krovikai, kol dar negirti, kviečia paloš
ti šaškėmis. Ir net vežikai, kurie prisikrau 
na savo arklinius vežimus rinktinių ang
lies gabalų ir veža juos nežinia kur ir 
kam, sustabdo vežimus ir siūlo užsirūkyti 
cigarečių su auksiniais kandikliais...

O šiandien turėjau nuotykį. Vos rytą, 
kaip ir kasdien, atėjau į sandėlį kaulyti 
sunkvežimio, ties vartais mane sulaikė 
trys tipai — visi trys girti.

— Ponas, anglių reikia?
— Reikia, — sakau. — Tas, kur parve

žiau, jau sukūreno...
— Einam! Štai sunkvežimis! Dvi tonos 

anglių, kaip cukrus! Už valdišką kainą, 
nori?

Pasiunčiau juos po velnių. Irgi, mat, pa 
sakė naujieną! Aš ir pats žinojau, kad čia 
kasdien gali nusipirkti kiek tik nori ir ko 
kių tik nori anglių tiesiog iš sunkvežimių, 
kažkokiu būdu jau išleistų pro sandėlio 
vartus. Tik vieno dalyko lig šiol neSupran 
tu — kodėl niekas šitiems valdiško aptar 
navimo ir valdiškų kainų mėgėjams nepa
siūlo valdiškos duonos? Juk sandėlis nors 
ir nedidelis, o plėšia jį kaip reikiant! Per 
akis.

Ištraukas iš N. įstaigos administra- 
cijos-ūkio skyriaus viršininko A.L. 
dienoraščio paruošė

L. Karo’.ėnas
„Šluota“, 1962 m. Nr. 3
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