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PASIKEITIMAI ARGENTINOJE
Turtingas kraštas ta Argentina. Turtin
ga žemė, gali daug mėsos pagaminti, dide
lius javų derlius duoti. Ji gali pajėgti ge
rai išmaitinti tuos 20 milijonų galvų ir
dar pertekliaus pasiūlyti kitiems. Tačiau
tvarkos negalima pasiekti. 1955 m. nuver
tus Peroną, tikėtasi jos susilaukti. O ra
mu dar nebuvo Argentinoje. Skaičiuoja
ma, kad prezidentas Frondizis iki šiol yra
išgyvenęs jau 35 dideles krizes ir gausybę
mažų, o jis išbuvo prezidentu tik ketvertą
metų. Manevruodamas
tarp
įvairių
sluoksnių ir grupių, paflirtuodamas po
truputį ir su peronistais, kad šie jį palai
kytų, jis bene didžiausių sunkumų susi
laukė iš armijos, kuri jau daugiau kaip
90 metų nėra kariavusi, bet turi didelį
svorį krašto valdyme.
Ateidamas krašto valdyti, Frondizis pa
sinaudojo peronistų parama. Paskui jis
bandė įjungti juos į normalų politinį kraš
to gyvenimą, o tai kėlė karinių sluoksnių
įtarimus ir nepasitenkinimą. Ruošiantis
šiems rinkimams, Frondizis įtikino karinę
vadovybę, kad peronistai jau baigti, o rin
kimų metu būsiąs visiems laikams sunai
kintas Perono mitas. Peronistams buvo
leidžiama statyti savo kandidatus.
Bai
giantis rinkimams paaiškėjo, kokia klai
da buvo padaryta. Peronistai parlamente
surinko 44 vietas iš 86. Iš 14 Argentinos
provincijų 9 gubernatoriais išrinkti pero
nistai. Parlamento rinkimuose peronistai
surinko 2.528.000 balsų, Frondizio radika
lų partija 2.038.000, liaudies radikalai
1.659.000. Tokie duomenys išgąsdino ne
tik Frondizį, bet ir kariuomenės vadus,
kurie kadaise atsikratę savo karinio vir
šininko Perono ir dabar jokiu būdu nepasiryžę leisti jam grįžti ir juos sutvarkyti.
Išeina, kad Frondizis kaltas, jei jis taip
PAVERGTŲJŲ SEIMO ATSTOVAI
WASHINGTONE

Dabartinėje tarptautinėje padėtyje jaus
ti abiejų frontų — laisvojo pasaulio ir so
vietų dominuojamojo — pasirengimą gali
miems sprendimams, kurie, jei ir nepaša
lins dabartinių tarptautinių problemų, ga
Ii kuriam laikui jas „užšaldyti“. Susiorien
tuoti padėtyje ir JV politikos gairėse Pa
vergtųjų Seimo vadovybė (General Conunitee), kurią sudaro visų Seime daly
vaujančių delegacijų atstovai (Lietuvai
atstovauja V. Sidzikauskas), kovo 12/15
d.d. lankėsi Valstybės Departamente, pas
senatorius ir kongresmanus ir įteikė Sei
mo memorandumą. Memorandumas reika
lauja, kad Vakarai nusiginklavimo ir Ber
lyno klausimų sprendimo neatjungtų nuo
europinių problemų visumos ir jokiu sa
vo gestu nesankcijonuotų Sov. Sąjungos
užgrobimų, be to, kad JT pilnatyje būtų
iškeltas ir sovietinio kolonializmo likvida
vimas.
Valstybės Pasekretoriaus p. e. A. John
son patikino Seimo atstovus, kad paverg
tosios Europos klausimas tebėra gyvas ir
tinkamu laiku bus iškeltas. Jis taip pat
pritarė Seimo memorandumo minčiai dėl
sovietinio kolonizmo kėlimo Jungtinėse
Tautose.
Seimo atstovai aplankė apie 40 senato
rių ir kongresmanų. Visi jie yra gerai su
sipažinę su pavergtosios Europos reika
lais ir pažadėjo visokeriopą savo paramą
Seimo memorandume iškeltiems klau
simams.
Pavergtųjų Seimo atstovams pagerbti
Lietuvos Pasiuntinybė surengė priėmimą,
kuriame dalyvavo ir Valstybės Departa
mento pareigūnų, ir Washingtone reziduo
jančio diplomatinio korpuso narių, ir
JAV Kongreso narių, ir lietuvių kolonijos
atstovų.
Kor.

Kristaus mirtį ir prisikėlimą minėdami
pripildysime maldos namus. Sąžinėse nu
žengsime į savo gyvenimo gelmes, minti
mis ir širdimis kilsime ne tik ligi kry
žiaus, o ligi dangaus.
Nuo kryžiaus Kristus žvelgė į visą žmo
niją, mirė ir kėlės iš mirties už visą žmo
niją. Turėkime drąsos ir širdies kiekvie
nas pro savo reikalus ir rūpesčius pa
žvelgti į žmoniją ir pamatyti visus mūsų
laiko kankinius, visus esančius dvasios
tamsybėse, medžiaginiame skurde. Už
juos visus pasakytas Kristaus žodis: „Gai
la man minios“, už juos visus Kristaus
mirtis ir prisikėlimas. Už juos paliktas
mums Kristaus žodis: „Jūs turite duoti
jiems valgyti“.
Kiekvieno mūsų džiaugsmas Velykų
šventėse bus tiek didelis, kiek širdyje bus
meilės Kristui, mūsų broliams lietuviams
ir kiekvienam Kristaus atpirktam žmogui.
Jūsų džiaugsmas tebūnie pilnas.
Nuoširdžiai linkėdamas visiems Kris
taus palaimos.
VYSK. V. BRIZGYS

suklaidino ir pats suklydo. Tai jis turi pa
sitraukti, nes armija nenori nė girdėti,
kad išrinktieji peronistai pradėtų valdyti.
Tačiau J. Amerikos Valstybės suintere
suotos, kad nebūtų visiškai pamintas tei
sėtumas. Jos juk Frondizio valdomąją Ar
gentiną buvo pasirinkusios pavyzdiniu
kraštu, kuriam nedvejojant galima teikti
paramą, nes jis paskubom daro ūkinę pa
žangą. O Peronas kraštą buvo nuvaldęs.
Kad jis atsigautų, reikia ir pastangų ir
paramos.
Prisižiūrėjęs Musolinio valdymo, jis pa
sižadėjo būti toks pat, tik nedaryti šio
klaidų.
Peronas vadovavo slaptai karininkų or
ganizacijai, kuri 1943 m. nuvertė prezi
dentą. Buvo pastatytas kitas prezidentas,
o Peronas gavo viceprezidento ir karo ministerio vietą. Netrukus jis pasirūpino,
kad jo šalininkai perimtų profesines są
jungas, kurioms iki to laiko nedavė reikš
tis kraštą valdantieji didieji dvarininkai.
Jis, be to, yra ne tik geras demagogas,
bet valdydamas ir talkininkę turėjo pui
kią. Jis vedė smulkią radijo artistę Mari
ją Ievą Duartę. Kai stipriau pradėjo reikš
tis demokratija tuojau po karo ir Peronas
buvo uždarytas kalėjiman, Ieva tuojau
suorganizavo savo globon perimtųjų profsąjungininkų bent 50.000 ir nužygiavo už
imti sostinės.
Kai 1946 m. Peronas buvo Išrinktas pre
zidentu, Ieva perėmė darbo ministeriją ir
pradėjo kelti darbininkams atlyginimus
daugiau net negu jie prašė. Kai sostinės
poniutės nusigrįžo nuo jos ir nepanorėjo
kartu dirbti labdaros organizacijose, tai
Ieva įsteigė savo fondą, iš kurio net ir
namus statydino seneliams, merginoms,
netekėjusioms motinoms.
Tuojau po karo Peronui sekėsi. Karo
metu Argentina uždirbo, ir dėl to buvo už
ką įsitaisyti telefonus, padidinti geležin
kelių tinklą ir kt. Buvo iš ko primokėti už
mėsą ir grūdus.
Bet Peronas perėmė savo žinion univer
sitetus, pažabojo spaudą, opoziciją arba
išvijo arba sumetė į kalėjimus ir ten pra
dėjo minkštinti kaulus, o iš parlamento

padarė tokią įstaigą, kokias mes jau pa
žįstame iš kitur.
Peronui paskui ėmė nebesisekti. Mirė
Ieva, o jis pradėjo ypač domėtis paauglė
mis mergaitėmis. Tuo tarpu išsibaigė pi
nigai, o galvijų ir kviečių pradėta tiek
auginti, kad ir vidaus rinkai ėmė tar
pais trūkti, atlikus įsipareigojimus.
Karinė vadovybė dar nedarė jokių išva
dų, kai jis nukrypo nuo savo nacionalisti
nės politikos, atiduodamas amerikiečiams
panaudoti skystojo kuro šaltinius ir išsimaldaudamas 125 mil. dolerių paskolą.
Susikivirčijęs su katalikų dvasiškijos va
dovybe ir susilaukęs tada jau kariuome
nės atšakumo, jis per savo šalininkus ėmė
deginti partijų būstines ir bažnyčias. 1955
m. rugsėjo mėn. kariuomenė sukilo, ir Pe
ronas pabėgo.
Kokie nuostoliai buvo padaryti kraštui,
niekas nepajėgė išaiškinti. Po gen. Aramburaus atėjęs Frondizis žadėjo iš Argenti
nos padaryti modernų kraštą. Bet trūko
plieno, kuro, elektros energijos. Prekyba
su užsieniais buvo tragiškoje padėtyje
(importas prašoko eksportą 300 mil. dole
rių metams). Žiauriai pabrango pragyve
nimas, ir dešimt kartų smuko pinigo
vertė.
Iš tokios padėties išbristi reikėjo imtis
kietų priemonių. Kilo kainos, maistui ne
bebuvo vykdomi primokėjimai ir pinigas
be jokių dirbtinių priemonių turėjo pats
ieškotis kelio atsigauti. Tos priemonės
negalėjo patikti, kurie geriau gyveno Pe
rono laikais. O nacionalistai buvo nepa
tenkinti naująja vyriausybe, kad ji užsie
niams atidavė naudoti Argentinos skysto
jo kuro šaltinius. Priešų Frondizis prisida
rė taip pat denacionalizucdamas plieno
pramonę, plėsdamas elektros energijos jė
gainių tinklą ir atleisdamas iš tarnybų
apie 200.000 valdininkų. Bėda dar, kad ne
visi tie užsimojimai ir planai pasisekė
kaip reikiant. Gelbėdamas padėtį, Fron
dizis dar labiau ėmė gerintis peronistams,
tikėdamasis susilaukti jų paramos. Jis pa
sirūpino įstatymu, kuris amnestavo peronistus. Tie Frondizio manevrai ir sujudi
no armiją atidžiai stebėti įvykius, o paga
liau ir nuversti Frondizį.

P Se/tlųnioS DIENOS -|
DAILININKAS EISENHOWERIS
Visuotinai žinoma, kad Churchillis mėgs
ta piešti. Kai kuriuos jo paveikslus yra įsi
giję meno muziejai.
Dabar aiškėja, kad piešti pradėjo ir bu
vęs Jung. Amerikos Valstybių prezidentas
Eisenhoweris. Jis labai mėgstąs spalvas,
bet neturįs supratimo, kaip susitvarkyti
su dailininkams būtina perspektyva.
Keletą savo darbų jis parodė prez. Ken
nedžiui.

ŠVEICARAI NEATSISAKO BOMBŲ
Šveicarijos vyriausybė ir parlamentas
buvo paruošę konstitucijos papildymą, pa
gal kurį šis kraštas niekada neturėtų ato
minių bombų.
Dėl projekto buvo atsiklausta gyvento
jų, ir jie balsuodami atmetė tą projektą
(537.387 balsais prieš 286.858; balsavo tik
54.9 procentai).

DJILAS VĖL SUIMTAS
Buvęs Jugoslavijos min. pirmininko pa
vaduotojas ir vienas pačių stipriausių to
krašto komunistų partijos vadų savo me
tu už nukrypimą nuo Tito politikos ir už
sienyje išspausdintą knygą „Naująją kla
sę“ buvo gavęs 9 metus kalėjimo. Išsėdė
jęs 4 m. prieš 14 mėnesių buvo paleistas
su sąlyga, kad politiškai neveiks ir knygų
ar straipsnių nerašys, kur galėtų pakenkti
Jugoslavijai.
Dabar jis vėl suimtas.
PASIKEITIMAI SIRIJOJE
Sirijos kariuomenės vadas gen. Zahredeenas sudarė vyriausiąją vadovybę, kuri
pakeičia Ženevon pabėgusių 7 narių
juntą.
Vadovybė buvusi jau susitikusi ir apta
rusi demokratinio valdymosi pagrindus.
Nors buvo kilę balsų, kad Sirija vėl
jungsis su Egiptu, tačiau ta mintis atkrin
ta, nes Kairo ir Damasko radijai pradėjo
tikrą tarpusavio kovą.

LYSENKA ATSISTATYDINO
Atsistatydino sovietų žemės ūkio mokslų
akademijos pirmininkas prof. Lysenka.
Stalino laikais žemės ūkyje ir biologijo
je visi turėjo taip galvoti, kaip Lysenka.
Vėliau jis buvo apšauktas labai artimu
šarlatanizmui ir pasitraukė iš akademi
jos. Chruščiovas vėl buvo paskyręs pirmi
ninku.

PRIEMONĖS APSAUGAI NUO
KOMUNISTŲ
Po Blako bylos britų vyriausybė buvo
sudariusi vadinamąjį Radcliffo komitetą
ištirti, kokių reikėtų imtis priemonių, kad
į civilinę tarnybą nepralįstų komunistai.
Turint galvoje, kad kai kuriose profesi
nėse sąjungose yra į viršūnes pralindusių
komunistų, komitetas pasiūlė neprileisti
prie paslapčių jokio pareigūno, apie kurį
žinoma, kad jis komunistas ar jų simpatikas.

DE GAULLETO IR FANFARIO
SUSITIKIMAS
Prancūzijos prez. de Gaulle‘is ir Italijos
ministeris pirm. Fanfanis buvo susitikę
Italijoje.
Pasitarimo svarbiausia tema — Euro
pos vienybė.
MILIJONAI BRAZILIJAI
Brazilijos prez. Goulartas lankėsi Va
šingtone ir tarėsi su prez. Kennedžiu.
Goulartas patikinęs, kad Brazilijos po
litikos kursas bus pastovus, ir dėl to Bra
zilija gauna 129 mil. dolerių, kurie buvo
žadėti prez. Quadrui.

PASIRINKO „ŽYMIAUSIU PATRIOTU“
Amerikiečių gen. Walkeris buvo paša
lintas iš kariuomenės, nes jo viršininkai
galvojo, kad jo politikavimas nesuderina
mas su einamomis pareigomis.
Gen. Walkeris dabar metasi į politiką ir
važinėdamas sako kalbas. Tačiau senato
karinės tarnybos reikalams pakomitetis
leido jam pasiaiškinti.
Kai susirinko pakomitečio nariai ir pub
lika, prie generolo stengėsi prisiveržti
Amerikos nacių partijos vadas Rockwellis, tvirtindamas, kad Walkeris yra pats
žymiausias patriotas. Jis norėjo generolą
apdovanoti nacių ženklu (policija Rock
well! išmetė).

TELEGRAMA DĖL TEISMŲ
Bertrandas Russellis, Martynas Buberis, Francois Mauriacas ir kitos Vakarų
garsenybės pasiuntė Chuščiovui telegra
mą, kurioje atkreipiamas dėmesys, kad
Sov. Sąjungoje didėja bylos su mirties
bausmėmis už ekonominius nusikaltimus.
Nurodoma, kad daugumas nuteisiamųjų
vis yra žydai. Dėl to dideliame pavojuje
atsidursianti žydų bendruomenė.
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KVAILA

DEMONSTRACIJA

Londone prieš V. Berlyno burmistrą
Brandtą britų fašistai ir komunistai buvo
suruošę demonstracijas. Norvegų „Arbeiderbladet“ dėl to rašo:
„Gėdingas ir klaikus dalykas, tačiau
suprantamas. Akla ir neapykantos pilna
agitacija rodo, į kokią neapykantą ir tikro
vės iškraipymą veda ta kvaila ir fanatiš
ka propaganda. Šitai atsitinka 17-taisiais
pokario metais, 17-taisiais metais, kai
mes tikimės nužygiuoti į naują Europą“.
Britų„The Times“:
„Protestas buvo toks betikslis ir taip
prašovė pro šalį, kad nebelieka ką ir svars
tyti. Brandtas kovojo prieš nacizmą lygiai
taip pat aktyviai ir ryžtingai, kaip beveik
ir visos kitos Vakarų Vokietijai vadovau
jančios asmenybės. Kaip Vakarų Berlyno
burmistras jis teisėtai atstovavo miesto
troškimui išlaikyti laisvę, tačiau jis visa
da buvo nuosaikus ir taikus“.

už atominius ginklus. Dėl to japonų „To
kio Šimbun“ rašo:
„Suprantama, kad negali būti didesnio
troškimo, kaip uždrausti pasaulyje visus
atominius ginklus, jeigu būtų tokia gali
mybė. Nelaimei, atominė bomba yra aukš
čiausio pajėgumo ginklas, ir visas pasau
lis stengsis jį vis tobulinti. Vyriausybė,
kurios didžiausia pareiga yra saugoti sa
vo tautos gyvybę ir turtą, negali užsimerk
ti prieš šitokią realybę ir pati sau susiriš
ti rankas ir kojas. Politika yra aiškiai rea
listinis dalykas, ir šveicarai parodė, kad
jie yra realistai“.
ARGENTINOS KARINIS PERVERSMAS

Dėl jo amerikiečių „The Washington
Post“ rašo:
„Argentinos karinės pajėgos turi protin
gų ir garbingų vyrų, tikrai pajėgsiančių
susivokti, kokie pavojai ištiktų, jei būtų
įvesta karinė diktatūra. Tiktai esama pa
vojaus, kad vyriausybės nuvertimas Ar
gentinoje gali duoti nepalankių pasėkų
„Pažangos sąjungai“ su Amerika. Teisin
gai svarstant reikalus ir atsižvelgiant
principų ir realizmo, darosi visiškai aiš
ku, kad Argentinos įvykiuose statoma ant
kortos daugiau negu vien tik Frondizio
karjera“!
„Sueddeutšche Zeitung“ dėl tų įvykių
šitaip ironizuoja:
„Karininkai su pasitenkinimu vadina
save „revoliucijos sargybiniais“. Po kurio
laiko jie pradės skųstis: „Ne to mes norė
jome“. Taigi jiems teks vėl pradėti veikti,
nes bus paaiškėję, kad didieji jų troški
mai neišsipildė. Jie vėl skelbs, kad jų ka
reiviai, prieš grįždami į kareivines, pirma
turi duoti kraštui „pastovią vyriausybę“
arba „grynąją demokratiją“. Kadangi
jiems patiems neaišku, kaip šitai turi būti
padaryta, tai jie taip ir vykdys perversmą
po perversmo, gaišindami laiką, kol bus
išbandyti visi politiškai pajėgūs, kad pas
kui Ir vėl būtų prieita išvados, jog tie
bandomieji vis dar nėra tie tikrieji“.

VIENINTELĖ TOKIA VIETA
Kai jau ir J. Amerikos Valstybėse kyla
balsų, kad J. Tautose vyksta blokų kova
dėl balsų, britų „The Guardian“ rašo:
„Tie, kurie smerkia J. Tautas dėl vaid
mens, kurį ten vaidina komunistinis blo
kas, ar dėl to, kad kai kurių blokams ne
priklausančių tautų atstovai neatsakingai
elgiasi, privalo atsiminti, kad ten vis dėl
to yra vienintelė pasaulyje vieta, kurioje,
išskyrus Kinijos liaudies respubliką, tau
tos gali susitikti, tartis ir kartu dirbti.
Dabartiniai pasitarimai dėl nusiginklavi
mo, nors iki šiol ir nesėkmingi, buvo suor
ganizuoti J. Tautoms globojant; milžiniš
kos pastangos siekti ekonominės pažan
gos vyksta jų priežiūroje ir dalyvaujant
visiems kraštrms, kurie yra jų nariai;
kad tiek daug Afrikos ir Azijos kraštų tai
kiai pasiekė nepriklausomybės, aišku taip
pat, jog tai įvyko padedant J. Tautoms“.

ŠVEICARŲ IŠMINTIS
Referendumo metu

šveicarai pasisakė

O.A.S.
Turinti savo karinį statutą, Alžyro pran
cūzų nacionalistų O.A.S organizacija są
moningai gaubia save gilia paslaptimi,
dėl to sunku pasakyti ką nors apie jos da
bartinį pajėgumą ir jos organizacinę su
dėtį.
Buvęs generolas Salanas yra tiktai re
prezentacinė figūra, be didesnio prestižo
ir autoriteto. Tikrieji O.A.S vadai Alžyre
yra trys buvusieji pulkininkai — Godar,
Garde ir Gardi. Jie neturi nė mažiausio
noro skaitytis .su Prancūzijos gyventojų
interesais ir prancūzų vyriausybės užsi
mojimais. Jų svajonė — šiaurės Afrikos
pakrantėse, tarp Alžyro ir Orano miestų,
savarankiška valstybė. Jie pasiruošę vi
siškai nutraukti ryšius su Prancūzija ir
armija, ypač rekrutus išsiųsti namo.
Alžyre O.A.S paskirstyta į tris zonas su
Alžyro, Orano ir Konstantinos miestais
kaip centrais ir su toliau krašte suorgani
zuotais daliniais ir ypatingais skyriais
Alžyre ir Orane. Be to, turima žinių apie
tris vadovaujamuosius skyrius. Pirmasis
jų rūpinasi masių organizavimu, demons
tracijų parengimu ir pinigų rinkimu. Ant
rojo darbas — diversijos, sabotažai ir pa
sikėsinimai. Trečiasis rūpinasi propa
ganda.
Valdžiai Alžyre perimti O.A.S įkūrė ar
miją. 1961 metų pabaigoje armija turėjo
būti apie 100.000 žmonių. Ji sudaryta dau
giausia iš atleistųjų po 1960 metų sausio
mėnesio sukilimo civilinių apsauginių.
Šiuo metu niekas negali tiksliai pasakyti,
kokiomis jėgomis remiasi ši europinių al
žyriečių sukilėlių armija ir ar ji yra pajė
gi pateisinti jos vadų lūkesčius.
Gana smulkiai O.A.S tikslus aprašo
prancūzų parlamento atstovas F. Marse.
Jis, svarbiausia, paneigia kaltinimą O.A.S
rasine neapykanta ir fašizmu. Pirmasis
O.A.S uždavinys sutelkti visus alžyriečius
prancūzus, vis tiek, kokios jie bebūtų so
cialinės kilmės ar padėties, į ryžtingą ir
labai vieningą bendruomenę. Antrasis užĮVYKIAI ALŽYRE
Kai kuriose Alžyro vietose pradėjo tarp
savęs kovoti dvi muzulmonų revoliucinės
grupės (Alžyro Tautinis Frontas ir Alžyro
Tautinis Sąjūdis).
Įpykusios ant OAS žudiku, muzulmonų
minios sunkiai būna suvaldomos,
kad
neitų žudyti ramių europiečių
Žudymas vyksta — OAS tebeveikia
(net plaučių ligų ligoninę buvo užpuolę,
10 nužudė, 6 sužeidė).

RAŠO I. GUTAUSKAS
davinys yra nuolatinė ir nepaliaujama ko
va prieš Alžyro muzulmonų nacionalizmą,
vedama daugiausia teroristiniais aktais,
pirmoje eilėje prieš šio judėjimo vadus.
Bendradarbiavimas su armija pageidau
jamas, tačiau jei negalimas, tai kova turi
būti vedama ir be armijos ir be civilinės
prancūzų pagalbos.
Kai dėl de Gaulle'io vyriausybės, tai,
pagal alžyriečių atstovo žodžius, O.A.S
laiko savo pareiga „paraližuoti nežmoniš
ką, klastingą, beprotišką prancūzų vyriau
sybės pradėtąjį žygį“.

Nauja byla Rokiškyje
(E) Kovo 8 d. Rokiškyje Aukščiausiojo
Teismo Baudžiamųjų bylų teisminė kole
gija pradėjo svarstyti buv. šaulių vado J.
Paškausko, „nacionalistų“ — J. Bakanavičiaus, K. Braželio, B. Kukuškos bylą. Jie
kaltinami 1941 metų rugpiūčio mėn. 15-16
d.d. prie Bajorų kaimo įvykdę „masines
nekaltų tarybinių žmonių žudynes“, ku
rioms vadovavęs J. Paškauskas.

PASAULYJ
— Tassas skelbia, kad albanų Raudo
nasis Kryžius atsisakė priimti paramą nu
kentėjusiems nuo žemės drebėjimo.
— Per pirmuosius šių metų 3 mėnesius
V. Berlyne ir V. Vokietijoje politinio prie
globsčio paprašė 5.649 rytiniai vokiečiai.
— Gvinėjos prezidentas, patenkintas
Prancūzijos susitarimu su Alžyru, paleido
prieš porą metų 20 metų nuteistąjį vaisti
ninką, kuris dalyvavęs suokalbyje prieš
vyriausybę, ir neseniai suimtus 5 prancū
zų kunigus.

Ponui HENRIKUI ZABIELSKIUI,
jo žmonai mirus,
gilią užuojautą reiškia

Lietuvių-Lenkų Adomo Mickevičiaus
Draugija
Londono Lietuvių Choro dalyviams
BR. ir A. NAMAJUŠKOMS,
jų motinai ir uošvei mirus,
reiškiame gilią užuojautą.

Chorvedys ir choristai
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EUROPOS LIETUVIS

KOSTAS KUBILINSKAS
RAŠO VIK. IGNAITIS

Netikėta žinia atėjo iš Lietuvos: kovo
11d. mirė Kostas Kubilinskas, palyginti,
dar jaunas, daug žadąs lietuvių vaikams
rašąs poetas. Jis daugiausia rašė lietu
viams vaikams. Visiems vaikams: tiek
Lietuvoje pasitikusiems, tiek i Sibiro tai
gas su tėvais ištremtiems, tiek ir laisvame
pasaulyje gyvenantiems. Vaikai mėgo jo
eilėraščius, pasakas, nes Kubilinskas mo
kėjo pasakyti taip, kad vaikai jį suprato
ir su juo kartu gyveno. Ir nenuostabu,
kad atoslūgio metais jo darbus leido daug
tūkstantinėmis laidomis ir vaikai juos
grobstyte išgrobstė.
Gaila. Jis mirė labai anksti, pačiame sa
vo žydėjime. Jis mirė tup opiuoju laiku,
kcda jo žodis labai labai reikalingas lietu
vių vaikams.
Jis mirė staiga ir jaunas. O gal turėjo
mirti? Savo metu mirė gen. Putna, mirė
P. Cvirka, mirė Salomėja Nėris. O Kubi
linskas?... Gal mirė dėl to, kad nepakan
kamai garbino komunistini dievą — par
tiją? Kas ten gali žinoti, kas ten atsitinka
visokių galimybių krašte?...
Kostas Kubilinskas gimė 1923 metais
Rūdos kaime, Gižų valsčiuje, Vilkaviškio
apskr. Gimė neturtingoje gausioje šeimo
je. Jo tėvai pamiškyje turėjo smė ėtos že
mės sklypeli. Už tatai nuo pat mažens,
kaip ir daugelis kitų kaimo vaikų, vasarą
turėjo ganyti gyvulius. Tik Kostui buvo
blogiau: jis ganė svetimus gyvulius. Ga
nė, kad tėvams padėtų išlaikyti šeimą.
Dėl to nuo pat mažens buvo pripratęs prie
vargo ir nepriteklių.
Lankė Gižų pradžios mokyklą. Buvo
gyvas, judrus. Mėgdavo žaisti, ypač svie
diniu. Baigęs mokyklą, padedant geriems
žmonėms, įstojo j Marijampolės Marijonų
gimnaziją. Kai rusai, okupavę Lietuvą, tą
gimnaziją uždarė, Kostas persikėlė j Vil
kaviškio gimnaziją. Vėliau mokėsi Mari
jampolės mokytojų seminarijoje ir 1946
metais brige gimnaziją Vilniuje. Tęsė stu
dijas Vilniaus pedagoginiame institute.
K. Kubilinskas pradėjo rašyti jau pra
džios mokykloje. Jis pats mokytojams ne
sigyrė ir savo darbų nerodė. Paslaptis pa
aiškėjo visai atsitiktinai. Kartą aritmeti
kos pamokos metu penktame skyriuje
pastebėjau, kad dvi mokinės kažką iš ma
žo .popierėlio skaito. Susidomėjau ir aš.
Paprašiau, kad tą rašteli atneštų man. Ir
aš skaičiau. Skaičiau ir vieną ir antrą
kartą. Buvo gražus trijų posmelių eilėraš
tis apie kačiuką murziuką. Toks gražus
vaikiškas eilėraštis.
— Kas šį eilėraštį parašė? — paklau
siau.
— Aš, — nedrąsiai atsiliepė
Kubi
linskas.
Po pamokų Kostą nusivedžiau i savo
kambarį, ir tą eilėraštį dar porą kartų
skaitėme abudu. Pasisakė, kad namie ir
daugiau turįs eilėraščių.
— Rašyk, Kostai, rašyk.
— Neturiu popieros, — nedrąsiai Kos
tas atsiliepė.
Atidariau rašomojo sta’o stalčių, kuria
me buvo rašomasis popierius.
— Imk ir rašyk. O kai pabaigsi, ateik
— gausi daugiau.

Tai buvo mano pirmutinė pažintis su
Kubilinsko poezija. Vėliau Kostas įsidrąsi
no: ne tik popieriaus ateidavo, bet ir nau
jų eilėraščių paskaityti atsinešdavo. Skai
tydavome abudu ir buvome patenkinti: aš
buvau patenkintas, kad Kostas rašo, jis
buvo patenkintas, kad gauna popieriaus.
Kubilinskas buvo labai gyvas ir judrus.
Nenusėdėdavo vietoje, kai pamatydavo
sviedinį. Pertraukos metu jis pirmas bėg
davo į mokyklos aikštę ir organizuodavo
vaikus žaidimą pradėti.
Kartą su vyresniųjų mokinių grupe nu
važiavome į Marijampolę į 9-tą pėstinin
kų pulką pažiūrėti, kaip mūsų kareiviai
gyvena. Pulko budintis karininkas parodė
mums kareivines, parodė, kaip kareiviai
mankštinasi ir mokosi, pavaišino kareiviš
kais pietumis, n?, ir mūsų jauniesiems
ekskursantams leido laisvai pasikalbėti
su kareiviais. Mokytojai su mus lydėju
siais karininkais susėdome pulko sodelyje
ant suolelių ir šnekučiavomės. Žiūriu —
per pulko aikštę atkuduliuoja Kostas.
— Ponas mokytojau, — uždusęs prakal
bėjo Kostas. — Ten kareiviai žaidžia
kvadratą. Ar mes galim su jais pažaist?
— Pasiprašykit. Žaiskit, jei priims.
Kostas nukūrė atgal pas kareivius. Pa
siprašė, kad mokyklos grupei leistų su
jais pažaisti. Žinoma, ši grupė neapsiėjo
be Kosto. Ir šiandien, jau po daugelio me
tų. sunku net ir įsivaizduoti, kaip mokyk
los mokiniai, ypač Kostas, džiaugėsi lai
mėję žaidimą prieš kareivius 3:2.
Kubilinskui buvo sunku mokytis. Jo tė
vai neturėjo išteklių Kostui į mokslus
leisti. Jį Nepriklausomos Lietuvos metais
globojo ir į mokslus leido svetimi žmonės.
Jam knygas pirko, už mokslą pirmaisiais
mokslo metais mokėjo. Jis mokėsi ir drą
siai į ateitį žiūrėjo.
— Aš parodysiu, ką Šilkalnys gali pa
daryti, — drąsiai atrėždavo tiems, kurie
iš jo pasijuokdavo. Šilkalnys — labai
neturtingas kaimelis, vietovė, kurioje gy
veno Kubilinsko tėvai.
Kai rusai pirmą kartą okupavo Lietuvą
ir uždarė Marijampolės Marijonų gimna
ziją, Kubilinskas persikėlė į Vilkaviškio
gimnaziją. Ten jau žinojo, kad jis rašo
eilėraščius, žinojo, kad jo tėvai didžiai ne
turtingi ir kad Kubilinskas iš tėvų nieko
negauna.
Komunistai, kaip ir visur kitur, įsteigė
vadinamąjį švietimo skyrių. Kartą švieti
mo skyriaus vedėjas pasikvietė Kubilins
ką pas save į raštinę, kuri tuo metu buvo
pradžios mokyklų inspektoriaus V. Dani
liausko namuose, ir prie visų tarnautojų
išdidžiai pasiūlė:
— Žinau, Kubilinskai, kad tavo tėvai
labai neturtingi, kad jie tau nieko negali
padėti. Žinau, kad tu nori mokytis. Ži
nau, kad tu rašai eilėraščius. Rašyk sočia
listinėmis temomis, gausi stipendiją ir
lengvai galėsi mokytis toliau.
— Labai ačiū už pasiūlymą, — padėko
jo Kubilinskas. — Taip, mano tėvai netur
tingi, jie man nedaug ką gali padėti. Ta
čiau aš socialistinėmis temomis nerašy
siu, ir man jūsų stipendija nereikalinga.

ZUZANA MORAVSKA
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Vilku lizdas
APYSAKA IŠ KRYŽIUOČIŲ LAIKŲ
(VERTĖ A. VĖGĖLĖ)

(5)
— Sako, kad pabėgę, kaip vandenin
įkritę, — tarė pašnibždomis jaunikaitis,
juodais trumpais rūbais apsivilkęs.
— Juk turi būti kokie nors pėdsakai?
— paklausė vyresnysis, dvasiškio rūbais
'apsivilkęs.
— Ak, tėve Germanai, ką sykį įkiš
anan rusin, niekas jau jo iš ten neiš
trauks.
— Taip, bet Aukščiausiojo globa siekia
ir ten, kur niekas pasiekti negali, — atsa
kė rimtai tėvas Germanas.
— Bet ką kryžiuotis nori nužudyti, nie
kas jo neapsaugos...
— Tylėk, — prabylo vėl dvasiškis. —
Nepiktžodžiauki, Bernardai; neištirti yra
Sutvertojo keliai ir Jo darbai. Gal šitie
vaikinai turėjo išduoti savuosius, gal turė
jo būti ko nors pikto įrankiu, tai geriau,
kad jaunystėje žuvo... Ar nerasta jokių
pėdsakų? — paklausė po valandėlės.
— Sako, kad iš ano rūsio esąs išėjimas
laukan, kad ten rasta esą suplėšytų rūbų
skudurai, plaukų truputis ir kiek kraujo,
daugiau nieko, nieko. Ak, tėve, bijau, kad
tasai Keksas nebūtų nužudęs jų, — kalbė
jo drebančiu balsu Bernardas.
— Vaikas esi, — atsakė liūdnai šypso
damas, tėvas Germanas. — Heksas jam
pavestuosius vaikinus prižiūri kaip savo
akį, kaip saugojo tave ir daugelį kitų mū
sų brolių, o čia jau kitokia turi būti prie
žastis. Kai išsiųs tave šiandien už mūrų,
stenkis sužinoti, ar nėra kur kokių nors
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pėdsakų. Gal pasislėpusiems galima būtų
nunešti valgio ar gėrimo. Liūdnas tai da
lykas, mano vaikeli, bet jei Dievas pa
skyrė mus, kad gyventumėm tarp prieši
ninkų, tai stenkimės nors trupinėliu prisi
dėti kenčiantiems broliams kančias pa
lengvinti.
— Tėve, įkyrus toksai gyvenimas. Klau
syti ir klausyti, kaip kaskart daugiau at
vyksta į čia mūsų vaikinų! ak, aš norė
čiau kada nors visus juos iš šitų mūrų pa
leisti, suplėšyčiau šituos mūrus, pulčiau...
— Nusiramink, Bernardai. Silpnas tavo
kūnas, prieš akis amžina naktis, ir ką gi
tu, vargšas vaikinas, gali padaryti? Čia,
abudu drauge, galiva atversti abudu šiuos
vaikinus į tikrąjį kelią ir mokyti juos,
kad neužmirštų savųjų. Tu, vaikeli, vie
nos tautos, aš kitos; anuomet gal mūsų
tautos kovojo tarp savęs, bet čia suvienijo
mus bendra nelaimė ir viena mintis, tad
tarnausime saviesiems broliams.
— Ak. tėve, kad dar nors sykį praregė
čiau, kad prablaivytų šita tamsuma, kuri
mano akis uždengia, ir pamatyčiau mūsų
girias ten, toli, kur Tubingas tarnauja
šventajam ąžuolui.
— Tylėk, Bernardai, priėmei šventąjį
tikėjimą, o grįžti minčia prie stabmeldžių
šukų.
— Tėve, tasai Dievas, kurį įmokė mus
gerbti, didis yra, bet jis juk neliepia už
miršti tų, kuriuos mylėjome?
— Ne. priešingai. Aukščiausiasis liepia
mylėti juos, o tą meilę geriausia parodysi,
jei, toli gyvendamas nuo savo žemės, my

Apsisuko, pasakė sudiev ir išėjo.
Toks jauno moksleivio, nors ir labai ne
turtingo, drąsus ir tiesus atsakymas greit
paplito visame Vilkaviškyje. Kubilinskas
turėjo iš ko mokytis. Gražiai jį šelpė ir
globojo Vilkaviškio inteligentija.
Užpuolė karas, ir mudu išsiskyrėme. Jis
liko Lietuvoje, o mane pasaulio sūkuriai
atidangino į laisvąjį pasaulį — į vakarus.
Ilgai apie jį nieko nežinojau. Vieną dieną
gavau knygų ryšulį iš Lietuvos. Tai buvo
Kubilinsko poezija. Siuntė jis pats. Skai
čiau ir džiaugiausi.
— Neužmiršk, mokytojau, Lietuvos ir
jos lygumų, — rašė vėliau laiške.
Lietuvos vaikams priminė spalvas, nes
lygumose jie patys gyveno, jas kasdien
matė, su jomis kartu džiaugėsi ir liūdėjo.
Gi spalvos pagal okupanto įsakymą turė
jo išnykti, turėjo būti užmirštos.
Geltonas pienių kilimėlis
Vilioja sėsti po medžiu.
Žalia rūtelė dygo.
Žalia rūta žaliavo.
Raudoną saulę aš piešiau,
Raudonai spindulius dažiau.
Kubilinskas per trumpą savo gyvenimo
laikotarpį nemaža parašė. Nevisi jo raštai
mums žinomi. Reikia manyti, apsčiai jų
liko ir rankraščiuose. Daugiausia jo raštų
išėjo iš spaudos politinio atoslūgio metu:
net penkios knygos pasirodė 1957 metais.
Vaikai mėgo Kubilinsko poeziją skaity
ti, nors kartais jis mažuosius ir pabarda
vo. Mėgo dėl to, kad jis labai gerai supra-
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to vaiką ir mokėjo gražiai pasakyti, kas
valkui miela ir artima.
Stovi pasakų namelis,
Kir-vir-bam! Kir-vir-bam!
Ten senutė ir senelis
Seka pasakas vaikam.
Kir-vir-bam! Ne bet kam,
Tik labai geriem vaikam!
Sakyčiau, Kubilinskas ir pats buvo lyg
ir mažas vaikas. Maži vaikai labai dažnai
turi savo kalbą, turi savo papročius, turi
savo atskirą gyvenimą. Kėdės vaikai daž
nai nevadina kėde, bet de, duoną — niune,
karvę — mū. šunį — am am am ir t.t. Ku
bilinskas mokėjo šią kalbą ir vaikams
skirtoje poezijoje avį vadina šurum burum, gaidį — kakaryko, antelę — krypu
rypu, katinuką — šurku murku, šunelį —
sa sa sa ir t.t. Užtat jis savas ir artimas
vaikams. Vaikai jo eilėraščiais gyveno.
Gaila. Jis mirė per anksti ir palaidotas,
nors ir savoj, šiuo metu žiauraus okupan
to prispaustoj žemėj — Vilniaus Antakal
nio Karių Kapuose.
Graži Kubilinsko poezijos knygų krū
velė būtų, jei jas visas sudėtume į vieną
vietą. Oželis ir Raidžių paradas išspaus
dinta 1951 metais, Pauliukas bailiukas
1955 metais. Pumpurėliai 1956 metais,
Mano skaičiai, Mano spalvos, Su žilvičio
dūdele, Stovi pasakų namelis ir Buvo bu
vo kaip nebuvo 1957 metais. Už vaikams
skirtą poeziją gavo 15.000 rublių premiją.

Kostas Kubilinskas
GODŪS MEŠKUČIAI
— Ko norėjo du meškučiai,
Du meškučiai lepeškučiai?

— Kad medum per naktį lytų
O meškučiai — jį laižytų...

Ir medum per naktį lijo,
O meškučiai — medų rijo...
Ko meškučiai graudžiai rauda?
Pilvukus meškučiams skauda!

Gydo meškinas vaikus,
Spaudo storus pilvukus:

— Nors medutis ir saldus,
Niekada nebūk godus!
ĖJO KRETANTI SENELĖ

Ėjo kretanti senelė.
Nešė pasakų maišelį.
Tas maišelis jai pabiro,
Visos pasakos Išbiro.

Aš tas pasakas renku
Ir vaikučiams jas seku.
Kas tik turi dvi ausis,
Šiandien pasakų klausys!

lėsi tuos, kurie, kaip ir tu jaunystėje ne
laisvėn paimti, užmiršo savuosius. Jūsų
Tubingas, dėdamas aukas pašvęstajam
ąžuolui, garbina Aukščiausiąjį, atiduoda
mas jam garbę; kaip jis tėvynei, taip tu
tarnauji broliams nelaisvėje. Eik, brolau,
kalbėk jiems apie jų žemę, dainuok nesu
prantama vokiečiams kalba; vokietis ne
supranta jos, gaida jam patinka, o užmi
gusioje savo tautiečio širdyje gali sukelti
tėvynės meilę.
— Taip, akliems ir dainininkams visur
galima prieiti, — tarė atsidusęs Bernar
das, — gal ir atrasiu juos.
— Eik. — Ir peržegnojo dvasiškis jau
nikaitį, paskiau, uždėjęs ranką ant peties,
tarė: — eik. aš gi skubu mokyklon nešti
vaikinams tikėjimo žodžių.
Ir iš lengvo nuėjo tėvas Germanas „Vil
kų lizdan“.

1. Per Kristaus kančią Dievas apreiškė
iš vienos pusės savo teisingumą, o iš kitos
— savo meilę ir gailestingumą. „Jį Dievas
paskyrė būti permaldavimo auka tikėji
mu į jo kraują, kad parodytų savo teisybę
atleidimu anksčiau Dievo kantrumo metu
padarytųjų nuodėmių, kad parodytų savo
teisybę šiuo metu, kad jis būtų teisingas
ir nuteisintų tą, kurs turi tikėjimo į Jėzų
Kristų“ (Rom. 3,25s). „Nes Dievas taip
mylėjo pasaulį, kad davė savo viengimusįjį Sūnų, kad kiekvienas, kurs j jį tiki,
nežūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą.
Nes Dievas nesiuntė savo Sūnaus į pašau
lį pasaulio teisti, bet kad pasaulis per jį
būtų išgelbėtas“ (Jono 13,6-17). „Tai Die
vas parodo mums savo meilę tuo, kad,
mums dar tebesant nusidėjėliais, tinkamu
metu Kristus už mus numirė“ (Rom.
5,8-9).
2. Kristus savo kančia pareiškė meilę
savo dangiškajam Tėvui: „Jau nebedaug
aš kalbėsiu su jumis. Nes ateina šio pašau
lio kunigaikštis; manyje jis nieko neturi,
bet kad pasaulis pažintų, kad aš myliu
Tėvą ir taip darau, kaip Tėvas man įsakė.
Kelkitės, eikime iš čia“ (Jono 14,30-31).
Tai paskutinieji Kristaus žodžiai. Pasku
tinės Vakarienės bute. Juos pasakęs išvy
ko į Alyvų kalną pradėti kančios kelionės,
užsibaigusios mirtimi. Toji kančia, kurio
je „Jis pats save pasižemino, pasidaręs
raminti. Visi jį už tai gerbė. Viena tik Kobolda, nors ir labai žemai lenkdavo galvą
prieš tėvą Germeną, sieloje tačiau neken
tė jo, nes, neleisdamas jai nepadoriai elg
tis su jos globai pavestaisiais vaikinais,
nesyk} rūsčiai barė ją už tai.

Todėl tai kiekviename žingsnyje stengė
si kenkt jam, o gerindamas! visur sekė jį.
Vos tik tėvas Germanes nuėjo „Vilkų
lizdan“, Kobolda išlindo iš savo landynės.
Sugniaužė abudu kumščius, sukeikė ir,
atsistojusi prie įėjimo pilin, nutarė laukti,
kol išeis karžygys von Altenburg. Neilgai
teko laukti. Duryse pasirodė von Alten
burg. Sustojęs atidžiai žiūrėjo į aną „Vil
kų lizdą“, o ypač atidžiai žiūrėjo į rūsio
užkaltą langutį.
— Galvijas. — sumurmėjo ir jau norė
jo eiti toliau, kai tuo laiku pastojo jam
kelią Kobolda.
— Karžygy von Altenburg, garbingasis
Nedidelis, truputį susilenkęs, atrodė ne
bejaunas, bet iš tikrųjų jis buvo dar jau pone!
nas, tik vargas susendė jį.
— Šalin! — sušuko karžygys, prisideng
Nuo seniai jau gyveno jis pas kryžiuo damas ranka, tarsi norėdamas nusivyti
čius. Mokėjo jis gerai vokiškai, bet mokė nuo savęs šmėklą.
jo dar ir kitokią kalbą, nes, grįžtant iš
Kobolda tačiau nenusiminė. Valandėlę
karo, kai paprastai buvo vedama nelais atsiliko nuo jo, bet eidama paskui jį vėl
vėn daug vaikinų, šnekučiuodavosi su pradėjo:
— Žinau jau, kas dėl viso to kaltas.
jais, o vaikinai glaudėsi prie jo, apsakinė
— Tu ir tavo vyras, niekšai! — sušuko
dami jam mozūriškai apie savo tėvą ir
motiną. Tačiau mažiau iš anos pusės bū von Altenburg ir, nežiūrėdamas į einančią
davo atgabenama vaikinų „Vilkų lizdan“; paskui moteriškę, pridūrė:
— Šalin man iš akių!
žymiai daugiau būdavo tokių, kurie gar
bino Perkūną ir ąžuolus, o šventojo tikė
Kobolda sustojo; tačiau nesiliovė. Tyliai
jimo visai nežinojo; tų kalbą tėvas Germa nudūmė į „Vilkų lizdą“, o įėjusi pro di
nes dar geriau mokėjo ir noriai su jais džiąsias duris, greitai išsmuko pro šalines
kalbėjo.
duris kieman; o von Altenburg atidžiai
Iš kur jis buvo? o kas gi klausė? Kry apžiūrinėjo langelį, ji prisiartinusi tarė:
— Tėvas Germanas ir aklasai Bernar
žiuočiai gerbė jį, kartais ir pas didįjį
Mistrą buvo kviečiamas. Dietrich von Al das buvo susitarę su jais; Germanas pave
tenburg, einąs Mistro pareigas, dažnai dė Bernardui ieškoti jų už mūrų.
Nenoromis krūptelėjo Dietrichas, tačiau
kalbėjosi su juo apie viską. Reikalingas,
matyt, buvo jis jiems, nes kiek sykių pa- nepasuko į ją akių, o Kobolda tuoj ir iš
imtasai nelaisvėn koks nors vaikinas pra nyko iš kiemo. Tuo pat laiku „Vilkų liz
dėdavo kelti maištą, tėvo Germano žo dan“ įėjo tėvas Germanas ir maloniai pa
džiai visuomet numalšindavo jį. Jis ir la žiūrėjo į linksmą Koboldą. Neištūrėjo ta
biausiai įširdusį kryžiuotį mokėdavo nu čiau moteriškė to jo žvilgsnio ir sumišusi

klusnus iki mirčiai, mirčiai gi kryžiaus“
(Pilyp.2,8) baugino jį ir kėlė abejonių.
Tik visiškas susitaikymas su mylimojo
Tėvo valia įgalino išgerti kančios taurę
iki dugno: „Mano Tėve, jei ta taurė negali
praeiti mano negerta, tebūnie Tavo valia“
(Mato 26,42).
Savo kančia Kristus įrodo taip pat savo
meilę žmogui: „Kadangi vaikai turi bend
rą kūną ir kraują, ir jis taip pat pasidarė
jų dalyvis, kad mirtimi sugriautų tą, kurs
turėjo mirties valdžią, tai yra, velnią, ir
išlaisvintų tuos, kurie mirties baime lai
komi visą gyvenimą vergystėje. Nes jis
niekur neina į pagalbą angelams, bet eina
į pagalbą Abraomo ainijai. Todėl jis turė
jo pasidaryti visu kuo panašus į brolius,
kad būtų gailestingas ir ištikimas vyriau
sias kunigas Dievui, kad permaldautų už
tautos nuodėmes. Nes todėl, kad pats ken
tėjo ir buvo gundytas, jis gali padėti ir
tiems, kurie yra gundomi“ (Žyd. 2,14-18).
Kančia ir mirtimi paliudytoji meilė turi
būti paskatas ir mastas žmogaus meilės
žmogui: „Tai mano įsakymas, kad mylė
tumėte vienas kitą, kaip aš jus mylėjau.
Niekas neturi didesnės meilės, kaip ta,
kad kas guldo savo gyvybę už savo prletelius“ (Jono 15 12-13).
Savo kančia Kristus užsipelnė sau gar
bę: „Argi nereikėjo, kad Kristus tai ken
tėtų ir taip įeitų j savo garbę?“ (Luko
24,26). Už tai jis meldė savo kančios išva
karėse: „Tėve, valanda atėjo, pašlovink
savo Sūnų, kad Tėvo Sūnus pašlovintų
Tave... Dabar tu, Tėve, pašlovink mane
ta šlove, kurią aš turėjau pas Tave, pir
ma nekaip atsidaro pasaulis“ (Jono 17,
1.5) . Kristaus kančia įgauna savo atbai
gimą jo prisikėlime ir grįžime į dangaus
garbę.
3. Kristaus kančia ir mirtis žmogui at
nešė išganymą:: „Buvome sutaikinti su
Dievu jo Sūnaus mirtimi“ (Rom. 5,10),
Per Kristaus atperkančiąją mirtį žmogus
gavo galią tapti Dievo vaiku (plg. Gal.
4.5) . Iš Nukryžiuotojo žaizdų tekantis
dieviškasis kraujas yra visų malonių
šaltinis.
Kun. Bronius Liubinas
LIETUVIŠKOS PAMALDOS

NORTHAMPTON — Verbų sekm., balan
džio 15 d., 12.30 vai., Katedroje. Pamal
dos gavėninių rekolekcijų pobūdžio.

Studentai
iškrauna vagonus
(E) Spaudos ir radijo pranešimais Lie
tuvos geležinkeliuose ypač trūksta darbo
jėgos vagonams iškrauti. Veik kiekvieną
mėnesį lieka 300 vagonų, kurie turi pra
stovėti labai ilgą laiką. Iškrovimo dar
bams normalizuoti Lietuvos komjauninw
ck mobilizavo... studentus. Kovo 22 d. Vii
niaus geležinkelio stotyje studentai iš
krovė 1.300, o Kauno stotyje 1.669 vago
nus. Ck džiaugiasi „geru studentų darbu“,
kurį jie buvo priversti atlikti, nori ar ne
nori, jiems už tai nebuvo atlyginta.
MiHiniiiHiiiiiiiiuiiiiiiiiiiHiiiiuiHinuiiuiniiniHiiimiHiiiHiiiiiiuir

Materiališkai gyvename gerai.
Darbo yra, duonos yra.
Gyvenkime ir dvasiškai geriau:
turėkime kas savaitę 6 puslapių
EUROPOS LIETUVĮ.
prisiglaudė prie mūro, lyg iš pagarbos
praeinančiam. Germanas, dar sykį pažiū
rėjęs į ją, priėjo prie Dietricho ir tarė:
— Klausinėjau kitus, nieko nežino, tai
pasiunčiau anon mūrų pusėn Bernardą,
kuris, nors ir aklas, geriau pamatys, kaip
šimtas reginčiųjų. Negalėjo jie toli nueiti,
o kai suras juos, sulaikys už vartų, tai aš
jau atvesiu juos.
— Ar galima jums tikėti? — paklausė
Dietrich, žiūrėdamas į dvasiškį.
— Argi apgavau kada nors jus? — atsi
liepė Germanas, žiūrėdamas į Dietrichą,
kuris, kaip ir Kobolda, neištūrėjo jo
žvilgsnio.
— Paskutinį sykį patikiu, — tarė, dėda
mas ranką ant Germano peties, — bet jei
apsigaučiau, bėda jums, bėda tiems vil
kiūkščiams!
— Bereikalingi jūsų grasinimai, tik
kraują sau gadinate, — rimtai atsakė Ger
manas, — o jūsų kraujas turi būti ramus,
neverta jo tokiais menkniekiais gadinti.
— Tai ne menkniekis, — sušuko išsi
tiesdamas kryžiuotis. — Man jiedu abudu
buvo reikalngi, aš norėjau iš jų pasidaryti
gerus šunis, kurie nemaža savo uosle būtų
pasitarnavę man.
— Jei kam rūpi šuo, tai neuždaro jo
rusin, nes jis gali netekti uoslės.
Tuo tarpu vėl pasirodė Heksas.
— Karžygy, pone! — tarė, rodydamas
ryšulį surištų rūbų ir truputį kruvinų
plaukų. — Tai visa, ką galėjau rasti.
— Aš ne skudurų rinkti siunčiau tave,
— sušuko Dietrich. — Aš noriu matyti
juos gyvus!
Heksas pradėjo dar aiškintis, bet kry
žiuotis neklausė jo, tik sušvilpė švilpuku,
kurį turėjo už juostos. Tuoj įbėgo du stip
rūs tarnai. Dietrich parodė ranka į Heksą.
— Nuveskite jį rūsin.
Heksas puolė ant kelių prieš jį. bet nie
ko nepadėjo tai. Tarnai, pagriebę jį iš
abiejų pusių, tempte ištempė laukan.

(Bus daugiau)
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VILNIUS ŠIANDIEN
Vakarų Vokietijoje, Salzgitter-Lebenstedt, leidžiamas Lietuvos vokiečių mėne
sinis laikraštis „Heimatstimme“ labai daž
nai Lietuvą ir Nepriklausomybės laikus
prisimena su meile ir pasiilgimu. Net re
patrijavę j Vokietiją daugumas Lietuvos
vokiečių savo tikrąja tėvyne tebelaiko
Lietuvą ir seka jos dabartinį gyvenimą.
Kadangi ir dabar dar vis pasitaiko vie
nam kitam repatrijuoti Vokietijon, jų at
vežtosios naujos žinios mums taip pat įdo
mios. Heimatstime šių metų kovo mėnesio
priede Die Raute (Rūta), A.R. aprašo
šiandieninį Vilnių. Čia ir pateikiame to
rašinio vertimą.
—0—
Vilnius, kaip sostinė, yra Lietuvos poli
tinio, ūkinio ir kultūrinio gyvenimo cent
ras. Vilniaus miesto žemės plotas 1957 me
tais buvo 123 kvadratiniai kilometrai, ir
jo ribos nuolat plečiasi. Gyventojų skai
čius prašoka 200.000.
Baigiantis paskutiniajam karui, miestas
žymiai nukentėjo Raudonajai Armijai už
einant. Ypač daug kas sunaikinta-sugriau
ta geležinkelio stoties rajone, o taip pat
buv. Vokiečių gatvės, Domininkonų, Jono,
Rūdninkų ir Didžiosios gatvės rajonuose.
Nukentėjo ir tiltai. Karo padarytieji
nuostoliai šiuo metu jau pašalinti, ir at
statymas vyko pagal iš anksto nustatytą
jį planą. Tuojau pat po karo buvo atre
montuota elektros stotis ir naujai atsta
tytas Žvėryno tiltas. 1950 m. atstatyta ir
padidinta geležinkelio stotis. Stoties prie
kinis fasadas pasikeitęs: į miestą atkreip
toje pusėje matyti lenta su įrašu, atžymin
ti Lenino apsilankymą Vilniuje 1895 me
tais, kai jis, čia atvykęs, norėjo užmegzti
ryšius su Vilniaus marksistais. Prieš stotį
esančioji aikštė praplėsta, ir medžiais ap
sodinta plati gatvė jungia šią aikštę su
miestu. Vietoj karo metu sunaikintojo Ža
liojo tilto 1952 metais pastatytas naujas,
plieno konstrukcijos tiltas su keturiais
papuošimais. Buv. Kosčiuškos, Antakal
nio ir kelios kitos gatvės asfaltuotos. Įvai
riose miesto dalyse pastatyti nauji, dau
giaaukščiai namai. Žvėryno miesto dalis
visiškai apstatyta, o Karoliniškio aukštu
mose yra daug vienšeimių ir dvišeimių
namų. Pačiame mieste įrengta naujų ža
lių skverų. Visi svarbiausieji į Vilnių ve
dantieji keliai asfaltuoti.
Miesto pakraštyje prie aukštumų, Pane
riuose ir Naujojoj Vileikoj išaugo nemaža
naujų pramonės įmonių: elektrotechnikos
dirbtuvių, plytinių, gelžbetonio gamyklų,
cementinės, lentpiūvės, žemės ūkio maši
nų fabrikas, cukraus, žuvies konservų
fabrikų, naujų siuvyklų ir t.t.
Gatvių, viešųjų aikščių ir skverų pava
dinimai dabar pakeisti. Pavyzdžiui, Ado
mo Mickevičiaus gatvė dabar vadinama
Stalino alėja (dabar, greičiausia, vėl pa
keista), Varnų gatvė— Komunarų, Lukiš
kio aikšte — Lenino, Ožeškienės aikštė ■—
Černiachovskio, Didžioji ir Pilies gatvės
— Gorkio gatve, Vokiečių gatvė — Mu
ziejaus, Domininkonų — Garelio gatve,
Jono — Balio Sruogos gatve, Šv. Onos
gatvė — Tiesos, Barnardinų gatvė — Pi
lies gatve, Didžioji Pohulanka vadinama
Basanavičiaus gatve. Priešais buv. rusų
generalgubernatoriaus ir lenkų vaivadų
palocių esančioji Napoleono aikštė dabar
vadinama Kutuzovo aikšte: gatvės, prie
kurių sankryžos yra malkų turgus, pava
dintos Partizanų ir Komjaunuolių gatvė
mis. Lenino aikštėje (buv. Lukiškio) pa
statytas Leninui paminklas. Ten pat yra
ir paminklinė lenta šioje aikštėje nužudy
tiems 1863 metų sukilimo dalyviams at
minti. Aikštė gerai užlaikomais takais ir
suoliukais kviečia praeivį poilsio ir grožė
tis gražiomis vejomis ir gėlynais. Genero
lui Černiachovskiui, kuris 1944 metais
užėmė Vilnių, to pat vardo aikštėje 1950
m. pastatytas paminklas: generolas ant
tanko bokštelio.
Daugiau kaip 10 autobusų linijų jun
gia miesto centrą su priemiesčiais. Pirmie
ji autobusai ten pradėjo kursuoti 1956 me
tais. Verkius ir žaliuosius ežerus taip pat
galima patogiai pasiekti autobusais.
Gedimino pilies bokštas atremontuotas,
ir pilies griuvėsiai kalne rūpestingai sau
gomi kaip istorinis paminklas. Jau vien

šaunusis bokšto pastatas su iškarpyta
viršūne oriai byloja apie Vilniaus didybę.
Kryžiai nuo Trijų Kryžių kalno nuversti.
Gražiausioji Vilniaus bažnyčia — Šv.
Onos — išlikusi. Rodos, tik septyniose ka
talikų bažnyčiose belaikomos pamaldos,
būtent: Aušros vartų bažnyčioje, šv. Jono,
šv. Jurgio, Kotrinos ir dar trijose bažny-

Maironis

VILNIUS PRIEŠ AUŠRĄ
Antai pažvelki! Tai Vilnius rūmais
Dunkso tarp kalnų plačiai!
Naktis jį rūbais tamsiais, lyg dūmais,
Dengia!.. Jis miega giliai!
Kame tas garsas, kuriuo skambėjai?
Kame galybė ir pranokėjai?
Kur tavo, Vilniau, tie spinduliai,
Kuriuos skleidei
Lietuvai, mūsų tėvynei?

Negreit su saule išauš dar rytas!
Miega aplinkui naktis.
Tik kartais mėnuo, bailiai išvytas,
Iš debesų tenušvis...
Taip noris brangią išvysti pilį,
Kur garsūs amžiai užmigę tyli,
Kai Vilnius buvo mums, kaip akis,
Kai švietė jis
Lietuvai, mūsų tėvynei.

Ko taip nuliūdai? Ko ant krūtinės
Ašara krinta graudi?
Gailiesi, amžius didžius atminęs?
Praeitį brangią liūdi?
Žiūrėk, rytuose aušra jau teka;
Pabudę paukščiai pagiriais šneka;
Laikai jau mainos: buvo pikti, —
Nušvis kiti
Lietuvai, mūsų tėvynei.

čiose. Visose kitose bažnyčiose dabar
įrengti muziejai, bibliotekos, klubai ir san
dėliai. Apie vokiečių evangelikų — liute
ronų bažnyčią ir vokiečių kapines, deja,
jokių smulkesnių žinių nėra. Tos kapinės
1957 m. Vilniaus miesto plane pažymėtos
kaip žalia aikštė, tačiau, turimomis žinio
mis, niekas jos neprižiūri. Kapinių mūro
užpakalinė dalis, esą, nugriauta ir apsta
tyta namais. Ir Tauro kalnas esąs visiškai
apstatytas.
Vilniuje įsteigtoji LTSR Mokslų akade
mija savo institutuose ir įstaigose dirba
Lietuvos istorijos, literatūros, kalbos ir
archeologinių tyrinėjimų darbą. Vilnius
turi 4 aukštąsias mokyklas, 14 techniku
mų, 23 vadinamąsias vidurines mokyklas,
kurių dalis prilygsta vokiškoms aukštes
niosioms, o kita dalis vokiškoms viduri
nėms mokykloms. Toliau eina 22 septynklasės prodžios mokyklos ir 11 mokyklų,
skirtų dirbančiajam jaunimui (tur būt,
amatų mokyklos). Vilniaus universitetas,
pavadintas Kapsuko vardu, turi 7 fakul
tetus su daugiau kaip 3000 studentų. Jis
užima tą patį pastatų komplektą, kuriame
anksčiau buvo lenkų universitetas. Antro
ji Vilniaus Aukštoji Mokykla yra Valsty
binis Pedagoginis Institutas, įkurdintas
buv. Bazilijonų vienuolyno mūruose, bet
dabar, tur būt, jau persikėlęs į naujus rū
mus prie Vilijos. Čia studijuojančiųjų
skaičius žymiai prašoka Universiteto stu
dentų skaičių. Kitos dvi Vilniaus aukšto
sios mokyklos yra: Dailės institutas Stali
no alėjoje ir Valstybinė Konservatorija.
Pirmoji išsivystė iš universiteto dailės fa
kulteto ir dabar yra savarankiška. Vil
niaus katedra pakeista į meno muziejų
— paveikslų galeriją. Senoji rotušė prie
Vokiečių ir Didžiosios gatvės dabar taip
pat paversta į Dailės muziejų; todėl ir gat
vė vadinama Muziejaus gatve. Be šitų,
Vilnius dar turi Istorijos-etnografijos
muziejų, tėvynės muziejų, literatūros mu
ziejų, Puškino muziejų (buv. Markučių
dvare, Subačiaus gatvės gale, kur 1899 m.
gyveno rusų poeto Puškino sūnus), Micke
vičiaus muziejų (buv. Bernardinų, dabar
Pilies gatvėje, kur poetas užbaigė rašyti
savo „Gražiną“), istorijos — revoliucijos

Kieno valdžia ?
Komunistų vadeivos Lietuvoje nuolat
tvirtina, kad komunistinėje santvarkoje
valdžia priklauso darbo žmonėms. „Ta
rybinė valstybė yra socialistinė darbinin
kų ir valstiečių valstybė“, sako J. Palec
kis straipsnyje „Valstybė — tai darbo
žmonės“, išspausdintame „Tiesoje“ 1961.
XII.5.
Bet to paties laikraščio korespondentas
A. Marcinkevičius, rašydamas prieš tris
dienas iš Kazlų Rūdos, pasakė visai prie
šingai. Jis pasakė, kad komunistų valdo
moje Lietuvoje dabar darbininkai laiko
mi posūniais.
Aprašydamas darbininkų dalią pakro
vimo - iškrovimo brigadoje, jis sako:
„Kombinato vadovai, profsąjunginė or
ganizacija maža rūpinasi darbininkų dar
bo sąlygomis, jų poilsiu. Nepatenkinamai

rūpinamasi darbo apsauga. Aikštelė, ku
rioje darbininkai iškrauna medžius, ap
šviesta silpnai, o vagonas beveik visai ne
apšviestas. Todėl būna nelaimingų atsiti
kimų. Darbininkai ne kartą reikalavo,
kad suremontuotų taros pakrovimo ir iš
krovimo aikštelę. Tačiau jų reikalavimai
atsimušdavo kaip žirniai į sieną. Nere
montavo tol, kol aikštelė visai supuvo ir
sulūžo.
Darbininkai jau seniai negauna specia
lių darbinių drabužių“.
Tokios žinutės retai prasiskverbia pro
komunistinių biurokratų cenzūrą. Jos ta
čiau aiškiai parodo, kiek tiesos yra J. Pa
leckio tvirtinime, kad komunizmas išlais
vino darbo žmogų iš išnaudojimo ir kad
tarybinė valstybė yra darbininkų ir vals
tiečių valstybė.

muziejų, valstybinę statybos parodą. Iš
teatrų Vilnius turi: valstybinį akademinį
operos ir baleto teatrą, kuris yra buv. len
kų „Reduta“ pastate Basanavičiaus gatvė
je. Valstybinis akademinis dramos teat
ras Stalino prospekte (buv. „Lutnia“ ope
retės patalpos padidintos, turi sukamąją
sceną), filharmonija (miesto bv. kine Auš
ros vartų gatvėje), rusų dramos teatras
naujame pastate. Be to, Vilniuje yra 5 pa
grindiniai kinoteatrai, prie kurių, norint
gauti bilietą, dažnai reikia pastovėti eilėje.
Sode prie Gedimino kalno papėdės pa
statytas rusų poeto Puškino paminklasbiustas. Kaip ir prieš 1915 m„ šis sodas ir
vėl vadinamas Puškino vardu. Sodelio už
pakalyje įrengtos teniso aikštės. Buv.
Bernardinų sode — dabartiniame jauni
mo sode įrengtas Jaunimo stadionas. Ten
yra vasaros teatras koncertams su gaubta
scena, šokiams aikštelė ir „vaikų mieste
lis“ su skaitykla, sūpuoklėm, karuselėm
ir pan.
Už Vileikos esančioje aukštumoje 1957
m. pradėta rengti parkas su amfiteatru,
kuris numatomas panaudoti liaudies pasi
(Nukelta į 4 psl.)
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NEPATENKINTI KITO VADOVĖLIU
PO J. JURGINIO IR J. BŪTĖNAS ATSIMUŠĖ Į PARTIJOS REIKALAVIMŲ UOLAS
(Elta) Prieš keletą mėnesių sovietų ko
munistų talkinami lietuviai komunistai
dėl tariamai padarytų klaidų, buvo gero
kai išbarę istorijos vadovėlio autorių J.
Jurginį. Per partijos mėnesinį organą
„Komunistas“ (š.m. 2 nr.) toji lietuvių
mokslininkų barimo, jų teiginių atitaisinėjimo, klaidų nurodinėjimo akcija ve
dama toliau. Dabar, kalbėdamas apie lite
ratūros dėstymą mokyklose, kovos arenon
išėjo Lietuvos kom. partijos ck agitacijos
ir propagandos sk. — J. Zinkus. Sovietinėn ataskaiton dabar paimtas J. Būtėno
su kitais bendradarbiais parengtas ir
seniau pasirodęs „Lietuvių literatūros
vadovėlis“. Iš vadovėlio trijų dalių pirmo
ji skirta tautosakai ir feodalizmo epochos
lietuvių literatūrai (autoriai A. šalčiūtė
ir J. Būtėnas), antroji dalis apima laiko
tarpį nuo 1863 m. iki 1917 m. (aut. J. Bū
tėnas), trečiojoje nagrinėjama lietuvių
literatūra pradedant 1940 m. (aut. L.
Šepkus).
Pats slidžiausias, pavojingiausias šio
vadovėlio užmojis tai reikiamai, pagal ko
munistų reikalavimus, nušviesti lietuvių
literatūros istoriją nuo raštijos pradžios
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TOLIMOJI AMERIKA
IŠ MŪŠIO LAUKO

Vasario 16 dieną Amerikos prezidentas
Baltuosiuose Rūmuose priėmė lietuvių de
legaciją. Dar prieš delegacijos sudarymą
mūsų vietiniai laikraščiai Čikagoje prade
jo ginčytis. O po priėmimo užvirė smarki
kova visuose lietuviškuose laikraščiuose,
o taip pat buvo kalbama lietuviškų radio
valandėlių metu, susirinkimuose ir pobū
viuose.
Iki šiol, kaip skaitytojai žino, vengda
vau rašyti apie mūsiškės politikos kryž
keles, apie vaidus ir nesantaiką. Žinau,
kad mūsų mažose kolonijose Europoje vi
suomenininkai parodo, palyginti, daugiau
tolerancijos vieni kitiems, nuomonių skir
tumus išsprendžia tyliau ir be didelių aist
rų. Šis ginčas tačiau yra įdomus tuo, kad
apima pačias mūsų politinio gyvenimo
viršūnes. Nesutarimai, atrodo, prasidėjo
dėl paprastų ir apčiuopi amų dalykų: kas
turėtų delegaciją pas prezidentą išsirūpin
ti, kas turėtų pas jį važiuoti ir atstovauti
lietuviams šiame krašte, koks turėtų būti
memorandumas ir kokiame popieriuj su
rašytas, kas turėtų tą memorandumą
perskaityti, kas delegacijai turėtų vado
vauti ir panašūs klausimai.
Vėliau, kai laikraščiuose pradėjome vie
ni kitiems šonus vanoti, iškilo ir kitokių
klausimų: ar Amerikos Lietuvių Taryba,
populiariai vadinamasis Altas, tvarkosi
demokratiškai ar ne, ar tie Alto žmonės
tinka savo darbui ar ne, ar nėra ten Dr.
Pijaus Grigaičio, Naujienų redaktoriaus
ir Alto Sekretoriaus, diktatūros, ar nerei
kėtų Alto reformuoti, įleisti naujo šviežio
kraujo ir t.t. Kovos lauke išsirikiavę pa
grindiniai dalyviai: vienoje pusėje narsus
ir piktas Naujienų batalionas, gabiai ir
kartais grubiai puolęs priešą, gindamas
senąjį Altą, puldamas jauniklius Lietuvių
Bendruomenės kareivas, daugiausia dypukus. Naujienų pusėje ir senas naujųjų
ateivių priešininkas — Sandaros M.
Vaidila.
Kitoje pusėje rašalą taško iš daugybės
pusių apsupę tautininkų kuopos ir krikš
čionių demokratų, frontininkų, rezistentų
ir kiti junginiai, neužmirštant ir Ameri
kos Lietuvių Bendruomenės narsių vadų,
politiškai nedažytų ir nepriklausomų.
Atėjus nuobodžiam gavėnios metui, mū
sų laikraščių skiltys pagyvėjo, pražydo
puikiais poleminiais straipsniais. Iš tiesų,
atrodo, kad lietuvis plunksnos žmogus tie
siog pražysta, kaip dagilis, kai ant ko ne
juokais supyksta. Tų palyginimų puošnu
mas, epitetų taiklumas! Tuoj jauti, kad
čia, va, žmogus jaučiasi, kaip žuvis vande
nyje, savo elemente, pamėgtoje temoje.
Nurašysiu,- štai, vieną tokį taiklų sakinį
(Naujienose kovo 7 d. Julius Sula rašo):
„Jeigu atsigrįšime atgalios, įbesime savo
jau visko mačiusias akeles į praeitį, tai ir
be ypatingų žiūronų, be radaro, nesikariant į medžio viršūnę, nuo savo gonkelių, pamatysime, kad mūsų tarpusavio
barniai, lipimas per kito galvą, nesutari
mas darbe, karšimas vienas kito, kapojimasis per pakinklius, lyg vilkai, purvini,
patrauktais viduriais, nušutusiais šonais,
pusiau apkurtę, neprimatydami, klupda
mi, šuoliuoja paskui lietuviškąjį ark
liuką“...
Visų straipsnių ir laiškų redakcijoms
pagrindinė tema yra Amerikos Lietuvių
Taryba — pats vyriausias ir daugiausia
lietuvių apimantis junginys. Jau 21 me
tai, kai jis veikia, daug atliko darbų, daug
padėjo pastangų, ir iki šiol niekas neban
dė Tarybai laurų pavydėti ar abejoti jos
tinkamumu atlikti pareigas. Altas susita
rimo keliu yra sudarytas iš šių lietuviškų
organizacijų; Amerikos Lietuvių Romos
Katalikų Federacija duoda 7 asmenis, iš
jų vienas — A. Rudis — įeina į Alto Val
dybą; Amerikos Lietuvių Tautinė Sąjun
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ga — 7 asmenis, Valdyboje yra du: E.
Bartkus ir T. Blinstrubas; Amerikos Lie
tuvių Sąjunga „Sandara“ — 7 asmenys,
du Valdyboje: M. Vaidila ir Dr. K. Drau
gelis, toliau — Lietuvių Socialdemokratų
Sąjungos 7 asmenys, o valdyboje du: Dr.
Pijus Grigaitis ir J. Talalas, iš Amerikos
Lietuvių Romos Katalikų Susivienijimo
įeina 3 asmenys, o valdyboje — vienas —
L. Šimutis; Susivienijimas Lietuvių Ame
rikoje — 3 asmenys, valdyboje nė vieno.
Taigi Alto narių yra iš šešių organizacijų
iš viso 34; o Alto Valdyboje 8 žmonės. Iš
pastarųjų aštuonių yra sudaroma Alto
Vykdomoji Taryba, kurią šiuo metu suda
ro pirmininkas L. Šimutis, sekretorius —
P. Grigaitis, vicepirm. E. Bartkus ir iždi
ninkas M. Vaidila.
Dažnai girdėti išsireiškimų, be abejo, la
bai optimistinių, kad Altas atstovauja vie
nam milijonui lietuvių. Vis dėlto pinigų
sukeliama nemaži kiekiai, ir visa eilė sky
rių didesniuose miestuose išvysto gan gy
vą veiklą. New Yorke jau daug metų vei
kia Alto išlaikomas Lietuvių Amerikoje
Informacijos Centras, leidžiami biulete
niai, knygos ir prisidedama prie radijo
programų aprūpinimo lietuviškom žiniom.
Daugumas darbų Amerikoje ir Europoje
atliekami Alto surenkamais laisvinimo ko
vai pinigais. Ir Vlikas yra nemaža gavęs
paramos iš Amerikos Lietuvių Tarybos.
Iki šiol lietuviškoje visuomenėje buvo lai
komasi nusistatymo, kad Altui tenka rū
pintis politine veikla, Balfui šalpos dar
bais, o Amerikos Lietuvių Bendruomenei
— lietuvybės išlaikymo, kultūros ir pana
šiomis problemomis.
Esu kartą jau minėjęs, kad L. Bendruo
menė, palyginti, vėlai Amerikoje pradėju
si organizuotis, iki šiol tebebuvo nelygi
nant vystykluose, šiemet tačiau iškilo jos
jėga ir taip pat ambicijos lygiagrečiai su
Altu domėtis ir mūsų politiniais tremties
uždaviniais. Štai dėl viso to ir iškilo minė
toji laikraštinė kova. Senieji Alto veikėjai
pajuto, kad nauji žmonės su naujais suma
nymais ir naujais metodais kėsinasi į iki
šiol jų turėtąsias pozicijas. Naujieji gi,
peikdami kai kuriuos senųjų papročius ir
priemones, tariasi tą patį darbą galėsią
daug sklandžiau ir geriau atlikti. Šiemeti
nė delegacija pirmą kartą buvo sudaryta
iš abiejų grupių: Alto 14 asmenų ir Bend
ruomenės 6. Turint galvoje senųjų ir nau
jųjų nepasitikėjimą vieni kitais, nenuosta
bu, kad pasiruošimas delegacijai buvo rei
kalingas daug pasitarimų, daug ginčų ir
nervų. Smulkūs dalykai, kaip memorandu
mo stilius ir turinys, pati delegacijos su
dėtis, jos pristatymas ir vadovavimas kar
tais pareikalavo ilgų ir karštų ginčų.
Visų pasisakymų ir įspūdžių pasiklau
sius, tenka pasidaryti išvadą, kad Altas
yra gera ir reikalinga organizacija, kad
jos darbai dideli ir svarbūs buvo ir bus.
Laikas tačiau Altą ne griauti, bet jį su
stiprinti ir praplėsti, apimant ten neįeinan
čias organizacijas. Sustiprinti Altą tam,
kad ir jo atliekami darbai sustiprėtų ir
taptų našesniais. Nepaslaptis, kad daugu
mas Altą sudarančių organizacijų yra pa
mažu išsekusios ir pasenusios, lygiai kaip
ir joms atstovaujantieji žmonęs— garbin
gi veteranai, kuriems jau kartais ir sveika
tos, ir energijos, ir veržlumo pritrūksta.
Laikas jau būtų seniesiems mūsų Ameri
kos gyventojams susitaikyti su faktu, kad
vadinamieji „dypukai“ čia jau liks, kad
jie jau tapo krašto piliečiais. Jau neberei
kėtų į juos žiūrėti iš viršaus, ir, nepai
sant jų pasaulėžiūrinių ir politinių įsitiki
nimų, atsivežtų iš Lietuvos, tektų juos pri
imti į politinius junginius, kuriems vieną
dieną jie ir vadovaus. Altą sudarančios
organizacijos pačios turėtų imtis iniciaty
vos savo kongrese padaryti šią organizaci
ją lankstesnę ir apimančią platesnius
sluoksnius. Reikėtų panaikinti esamąją

iki 1917 m. Dabar pasirodė, kad ypač J.
Būtėnas, esą, perdaug dėmesio skyręs
vad. feodalinio laikotarpio literatūrai, bus
atsimušęs į aštrias, vis daugiau reikalau
jančias komunistinių varovų uolas. Agita
torius Zinkus tai aiškiai nurodo.
Panašiai kaip jau įvyko su šarmaičioPašuto vykdytu Jurginio svilinimu komu
nistiniame lauže, ir dabar Zinkus Būtė
nui prikiša: draugas per mažai Iškėlei
„pažangias 19 amž. pabaigos ir 20 amž.
pradžios literatūros tradicijas“. Jei Jur
ginio atveju lietuvių istorija, tai čia — li
teratūra buvusi silpnai siejama pirmiau
sia su pačios rusų tautos išsivadavimo ko
vų istorija, rusų ir lietuvių marksistinės
minties vystymusi. Štai, čia ir tenka ieš
koti didžiojo Būtėno „nusikaltimo“.
Toje nelaimingoje vadovėlio antrojoje
dalyje Būtėnas nurodęs, kad Maironio
„Jaunoji Lietuva“ vaizduojanti naciona
linio išsivadavimo judėjimą ir jo veikė
jus. Zinkus Būtėnui tuoj kerta: gal ir
taip, bet kodėl nepabrėžta, kad nacionali
nio išsivadavimo didvyriais buvę... revo
liucinio ir socialistinio judėjimo atstovai?
Zinkus primena, kad turėjusi būti paminė
ta „Proletariato“ partija Vilniuje, tuo
tarpu... Būtėnas iškėlęs tai, kad „Auš
ros“, „Varpo“ laikraščiai siejosi su tauti
nio išsivadavimo judėjimu. Pagal komu
nistus esama pažangaus ir reakcinio ro
mantizmo literatūroje, tuo tarpu Būtėnas
pastebėjęs tik „lietuvišką“ „Aušros“ ro
mantizmą.
Zinkus išaiškina, kad rašytojai Maironis
su Kudirka savo raštuose norėję ideali
zuoti feodalinę, buržuazinę santvarką ir
dėl to juos reiktų, vadinti pirmaisiais lie
tuvių „buržuazinės literatūros“ kūrėjais.
Būtėnas, girdi, stengėsi vadovautis mark
sistine metodologija ir turėjęs prisiminti
komunistų atmestą „mitą“, kad lietuvių
tautos išsivadavimo kova prasidėjusi
„Aušroje“ ir „Varpe“. Net ir V. Mykolai
tis-Putinas dar 1952 m. pripažinęs savo
ankstesnes klaidas. Dabar... tas klaidas
daro J. Būtėnas ir tenka klausti: kada ir
jam ateis eilė jas atitaisyti?
Kaltas Būtėnas, bet... drauge jis ir ne
kaltas, nes štai ir Zinkus pripažįsta, kad
kai kurios „klaidos“ kilusios dėl... nepa
kankamo lietuvių literatūros mokslo iš
vystymo. Girdi, esama problemų, kurias
tenka tirti, svarstyti, (pridurkime — ras
ti ne tik ryšiams, bet ir iš viso galimy
bėms jas susieti su komunistiniu judėji
mu — E.). Per 20 Lietuvos bolševikinimo
metų čia, matyti, pasiekta nedaug.
Po 22-jo kom. partijos suvažiavimo ko
munistai suskato peržiūrėti įvairių sričių,
taigi ir literatūros pozicijas. Dėl to ir agi
tatorius Zinkus sušuko, kad literatūros
vadovėliais turėtų daugiau susirūpinti ne
tik švietimo ministerija, bet ir kitos įstai
gos. Tų vadovėlių kokybė esanti aiškiai
nepakankama, tad, pasak Zinkaus, net
esą verta pagalvoti ir... apie konkursą va
dovėliams parengti. Girdi, galėtų konkur
se dalyvauti ir Būtėnas su kt. autoriais.

Sovietinė spauda apie J. Meko filmą
(E) „Pergalė“ 3 nr. paskelbė, kad Mask
voje einąs „Iskustvo kino“ žurnalas 1 nr.
paminėjo J. Meko JAV-se pagamintą fil
mą „Medžių ginklas“. Esą, J. Mekas, kuris
„iki šiol buvo plačiai žinomas kaip kino
kritikas“, savo darbą pagrindęs „buržua
zinės estetikos koncepcijomis, tačiau juo
se neretai suskamba ir pažangių minčių“.
Tos mintys, nurodo „Pergalė“, atspindin
čios „blaivią jaunosios amerikiečių inteli
gentijos pažiūrą į kapitalistinio pasaulio
kultūrą“. J. Meko pasisakymai filmo rei
kalais buvę paskelbti lenkų spaudoje ir
„Iskustvo kino“.

7 fakultetai

(E) Vilniaus radijo pranešimu nuo ba
landžio 1 dienos Kauno politechnikos insti
tute veiks 7 fakultetai: elektrotechnikos,
mechanikos, lengvosios pramonės, mašinų
gamybos, statybos, santechnikos ir chemi
nės technologijos. Iki šiol institute veikė
tik 5 fakultetai.

veto teisę, kuri dėl įvairių asmeninių ar
kitokių motyvų gali kartais ir gerus suma
nymus trukdyti. Reikėtų didesnių pastan
gų ir modernesnių metodų sukeliant pini
gų laisvinimo darbams, nelaukiant, kaip
dabar, tik viekartinių progų pravesti rink
liavoms. Reikia manyti, kad galima būtų
ir informavimo darbus sumoderninti ir
plačiau jais pasinaudoti, negu iki šiol.
Viskas šiuo metu kažkaip atsiduoda se
natve ir konservatyvizmu, todėl nenuo
stabu, kad jauni vyrai šiuometinėje Bend
ruomenės valdyboje keliais atvejais ir šau
kia: „naujų jėgų“ ir „naujo kraujo“.
Reikia išreikšti viltį, kad dabartiniai
mūšiai visiems išeis į gera, kad naujieji
ir senieji nustos skersakiavę vieni į kitus
ir darnioje vienybėje, linksmai vieni ki
tiems talkininkaudami, žengs į ateities
arimus našaus darbo dirbti.

4 LIETUVIS
EUROPOS

PASLAPTINGOSIOS MOKYKLOS
Visokių mokyklų yra pasaulyje. Vieno
Korespondentas mano, kad grafienė
RAŠO J. GIRDYS
se mokosi busimieji inžinieriai, kitose
duoda nurodymų, kur visiškai jau paruoš
daktarai, dar kitose mokytojai, o dar kito
tas šnipinėjimo darbui mergaites reikia
se kiti specialistai. Tačiau komunistinėje komos būti naujo stiliaus komunistinėmis pasiųsti.
Rusijoje yra ypatingų mokyklų, kokių ne Mata Hari.
Anksčiau, kai dar nebuvo kiniečių sie
rasime jokioje kitoje valstybėje. Kurį lai
Joms kelio atgal nėra. Kad jos būtų išti nos Berlyne, jas lengvai įfiltruodavo į
ką pasaulis apie jas maža ką ir težinojo. kimos ir pareigingos, kad kartais nesusi Vakarų Vokietiją, kaip pabėgėles. Dabar
Bet pamažu yla išlenda iš maišo, ir šian gundytų iškrypti iš kelio, kai išvyks į tar šis būdas krito. Tačiau komunistai turi
dien jau tos specialiosios paskirties komu nybą kur nors užsienin, jų šeimos ir arti daug kitokių būdų. Tokia auklėtinė gali
nizmo mokyklos žinomos, apie jas jau pla mieji laikomi, kaip užstatas.
lengvai kur nors išvažiuoti padirbtu pasu.
čiai ka.bama ir daug rašoma.
Kai jos gaus „diplomus“, rašo toliau ko Komunistai, kaip patyrimas parodė, šį sa
Pirmosios žinios apie tas mokyklas, respondentas, gaus kartu specialias mikro vo šnipų siuntimo būdą labai plačiai
nors ir labai miglotos, mus pasiekė jau ga kameras savo aukoms fotografuoti, gaus naudoja.
na anksti. Kai komunistams Lietuvoje ne tape recorderį, kurs yra ne didesnis, kaip
Aišku, tokia baigusi mokslus ponia, iš
pasisekė padaryti perversmo 1920 metais, degtukų dėžutė. Jį galės lengvai paslėpti vykusi kur nors į užsienį, bandys slėpti
kai kurie sukilėliai, ilgiau pasislapstę savo rankinuke, kur nors po bliuze ar ki savo tikruosius kėslus. Galimas daiktas,
miškuose, pabėgo į Baltgudiją prieglobs tur. Jos gaus mažučius radio siųstuvėlius, kad viena atidarys rūbų krautuvę kur
čio ieškoti. Jų ten nelaikė. Juos nusiuntė mokės naudotis Morzės abėcėle, supras ir nors Miunchene ar Romoje. Kita gal foto
{ Rusijos gilumą — į šnipinėjimo, sabota mokės naudotis slaptaraščiais. Mokės sve studiją kur nors Londone ar Vašingtone,
žo ir diversantų mokyklą. Jie ten mokėsi timų kalbų. Ypatinga ir pagrindinė jų spe ar gal Buenos Aires įsteigs naktinį klubą.
ir protarpiais vykdavo malšinti prieško- cialybė — suvedžiojimas.
Dar kitai bus patarta atidaryti net viešuo
munistinių kaimiečių sukilimų.
Šiuo metu tokią finishing mokyklą Ry sius namus kur nors La Paz.
Kai tie „studentai“ baigė mokyklą, juos tų Berlyne veda rusų karininkas, prisiden
Žinoma, gal kurią nors auklėtinę sugun
įvairiais keliais siuntė į savo gimtuosius gęs pulkininko Wolf vardu. Jo padėjėjas dys ir laisvasis pasaulis ir ji spruks iš ko
kraštus. Lietuvius siuntė atitinkamo dar yra majoras Imre Grosz. Natalia Kirošen- munistinės vergijos pinklių. Iš tokios bus
bo dirbti — kenkti atsikuriančio krašto ko, sako, esanti ukrainiečių grafienė ir dviguba nauda: ji netarnaus komunizmui
gerovei ir ruošti dirvą busimajam komu moko mergaites, kaip šnipinėjimui panau ir papasakos, kokių Maskva priemonių
nizmui Lietuvoje. Kiek vėliau tas mokyk doti savo sex.
imasi, kad pavergtų laisvąjį pasaulį.
las lankė ir keletas jaunų Lietuvos komu
nistų. Jų tarpe buvo ir Sniečkus, dabarti
nis pavergtosios Lietuvos gauleiteris.
Komunistai apie tokias savo mokyklas
nieko neskelbė, jas slėpė. Jie nenorėjo,
kad žmonės žinotų apie jų slaptas užma
(Tarybinės spaudos ištraukos, kurios aiškios ir be aiškinimų)
čias, pasirengimą pavergti laisvąjį pa
saulį.
Popieriuje paukščiukas padėtas, o kol
Oi nelaimė, ką aš matau —
Tik jau daug vėliau apie komunistines
ūkyje elektrifikavimo darbai nebaigti. Ne
Širdį ver kaip yla;
šnipinėjimo ir labai specialias mokyklas
visiškai elektrifikuota žąsidė. Nenutiesta
Numylėto/ mano vietoj
papasakojo B. Morros, Amerikos sovieti
žemos įtampos linija į karvidę. O pora
Gyvena barzdyla.
nis kontražvalgybos agentas. Jis taip mo
variklių, kurie pagal popierius jau pri
A. Vienažindys
kėjo dirbti ir pasislėpti, kad rusai juo pa
jungti, guli kolūkio sandėlyje.
tikėjo ir leido aplankyti tokias vietas
— Tai bent atradimai! Siloso kapoklę
ELEKTROFIKCINIS PAUKŠČIUKAS
Maskvoje, kur paprastai nuodėmingo žmo
ir grūdų valomąją elektra suka... popie
gaus koja slenksčio neperžengia ir akys
Išvedžioję po kolūkį elektros laidus, riuje!...
nepamato, kas ten dedasi už tų storų mū Energetikos statybos tresto montuotojai
Panašių staigmenų statybos-montavimo
ro sienų. Tarp daugelio kitų dalykų B. patupdo savo ataskaitose paukščiuką ir valdybų vyrukai kolūkiuose dažnai palie
Morros turėjo laimės aplankyti vieną to pakelia kepures.
ka. Bet šaukštai jau būna popiet. Pinigus
kią specialią mokyklą ir savo akimis pa
— Viso gero!
rangovai atsiėmę. Negi jie taisys dabar
matyti didžiuliuose rūmuose erdviose kla
— Ačiū, vyrai, — dėkoja jiems kolūkio broką, keis transformatorius, baigs ką ne
sese surinktas „studentes“. Tai buvo ne pirmininkas. Jis visai ir nenujaučia, kad, užbaigę?... Kolūkio pirmininkas, priimda
paprastos mergaitės, bet rusų ir kitų sa montuotojų brigadai iškeliavus, prasidės mas jų darbą, neapsižiūrėjo — vadinasi,
telitinių kraštų parinktos gražuolės, ku nelauktų atradimų laikotarpis.
tegu jis ir sukasi iš bėdos.
rios buvo be sąlygų pasižadėjusios dirbti
...Zarasų rajono V. Kudirkos vardo kol
Tada jau prasideda antrasis laikotarpis,
komunizmui. Jos ten mokėsi visokios ko ūkį elektrifikavo vyrai iš Anykščių staty- kai elektrifikuotam kolūkiui papildomai
munistinės išminties ir apsukrumo: kaip bos-montavimo valdybos. Išėjo pirminin prireikia medžiagų ar elektros įrengimų.
suvedžioti pasirinktąsias aukas, kad vė kas pasižvalgyti po elektrifikuotas valdas Juos pagrindinai kolūkiai gauna per sta
liau galėtų grasinimais gaut reikalingų so ir grįžo apstulbintas.
tybos-montavimo valdybas. Todėl, pavyz
vietams žinių, fotografijos meno, įvairios
— Ameriką atradau! šniokštuose trans džiui, minėto Zarasų rajono V. Kudirkos
signalizacijos, flirto, to krašto kalbos ir formatorinė pastotė perpus mažesnio ga vardo kolūkio mechanikas variklio važiuo
papročių, į kurį jos turėjo vykti „mokslą“ lingumo, o Vėdariuose — beveik dvigubai ja į Anykščius.
baigusios, ir t.t.
galingesnė, negu pagal projektus reika
— Variklio? — valdybos darbuotojas
B. Morros ėjo iš klasės į klasę, iš aukš linga...
nykščiu paremia smakrą. — Duoti ar ne
to į aukštą ir visur matė pilnas klases jau
Bet dangus dėl to nenugriuvo. Tik duoti? Jei duosim, ko gero teks siųsti spe
nų patrauklių mergaičių. Vienos jų mo Šniukštų gyvenvietėje variklių daugiau cialistą, kad vietoj variklį sumontuotų ir
kyklą buvo tik pradedančios, o kitos jau jau nepastatysi, nes bus maža energijos, o prijungtų. Bet oro biuras pranašauja spei
bebaigiančios. Komunistiniai , profeso Vėdariuose, kur tėra keletas namų ir kiau gus. Valdybos atstovas kolūkyje gali nosį
riai“ jas ten mokė visokių „gražių darbe lidė, yra energijos perteklius. Ji neišnau nušalti... — galvoja, o garsiai sako:
lių“ dirbti.
dojama, todėl kolūkis moka baudas. Elek — Variklį duosiu, bet susimontuosite
Kai tokios „studentės“ baigia aną mo tros sunaudoja už rub į, o baudos moka patys. O darbų atlikimo akte parašysime,
kyklą, jas siunčia kur nors į kitą kraštą tris... Gerą pokštą vis dėlto iškrėtė Anykš kad variklį mes sumontavome...
praktikos darbų atlikti, kitaip tariant, dip čių elektrifikatoriai, pastatydami trans
— Palaukit, — nesutinka kolūkio me
lominio darbo atlikti.
formatorius ne pagal projektą! Ilgai juos chanikas. — Kaip gi čia šitaip? Mes patys
Dar labai neseniai tokių mokyklą bai minės užsakovas...
variklį prijungsime, o jūs už tai pinigus
giančių grupę atsiuntė į Rytų Berlyną.
... „Kirviškas darbas!“ „Kieno?“ „Nagi gausite! Už prirašinėjimus dabar bau
Jas atsiuntė, kaip rašo The Sunday Tele tų elektrifiketorių iš Anykščių...“
džia...
graph specialus korespondentas, baigti
— Šitaip? Tai gal uždarysit duris iš
Taip kalba apie elektrifikatorius Zara
mergaičių šnipinėjimo mokyklos, galuti sų rajono „Aukštaičių krašto“ kolūkiečiai. ■anos pusės?...
nai pasirengti darbui.
— Oi, ne. Nereikia! — nusigąsta mecha
V. Slavinsko vadovaujama brigada pernai
Jos visos ne tik jaunos ir gražios, bet ir elektrifikavo šį kolūkį. Elektros išjungė nikas, pamatęs, jog reikalas pakvipo žiba
puikiai vakarietiškai pasipuošusios. Kai jus daugelio kolūkiečių namuose ji įtaisė lu. — Aš tik pajuokavau. Kokie čia jūsų
kurios vilkėjo net karakuliniais paltais. ne ten, kur patogiau, o kur pakliuvo — prirašymai. Vištos ašaros, o ne prirašy
Važinėjo puikiais automobiliais. Jos apgy kad tik greičiau darbą baigtų, paukščiuką mai... Va, Ariogalos ir Šilutės rajonuose,
vendintos puikiuose rūmuose, kurie stip ataskaitose patupdytų. O dabar skundžia girdėjau, tai bent buvo prirašymai! Aš
riai saugomi Rytų Vokietijos liaudies mi si jų blogu darbu mokytojai, kolūkiečiai, tuoniolikoje kolūkių pernai ten, sako, po
licijos, ginkluotos automatiniais šautu miestelio gyventoj ai...
pieriuje elektrifikatoriai nutiesė beveik
vais. Tie rūmai dar labai neseniai pasta
...— Še tau ir staigmena! — nustebo Ši aštuonis kilometrus žemos įtampos linijų.
tyti ant praėjusio karo griuvėsių. Jos čia lutės rajono Lenino vardo kolūkio valdy Devyniuose kolūkiuose prijungė pusšimtį
baigia dailinti moderniojo šnipinėjimo me ba. — Prie mūsų kolūkio pavadinimo popierinių variklių. O dvidešimt trijuose
ną. Mokomos naudotis įvairiomis priemo Kauno statybos-montavimo valdyboje, sa pakabino pusantro tūkstančio popierinių
nėmis, įskaitant ir savo žavumą. Jos mo- ko, irgi paukščiukas jau patupdytas!... lempučių!... O pas mus kokie čia, Dievuli,
prirašymai...
Taip ironizuodamas, kolūkio mechani
kas mėtė akmenukus į elektrifikatorių
daržą. Bet ar tik juos visur reikia barti?
Apsilankykime Ariogalos rajono kol
Chruščiovas davė pylos susovietintosios sparios oro sąlygoms. Jos tose cementinė
Lietuvos mokslininkams, kad jie ne silosu se nekūrenamose kiaulidėse peršąla, gau ūkiuose. Lemputės šviečia. Jaunimas
siūlo karves šerti, o šiaudais ir šienu. Pa na plaučių uždegimą ir dėl to nebesiskai- linksminasi. Elektrinis patefonas sukasi.
žangos, pažangos ir dar kartą pažangos! tydamos su jokiomis politikomis užverčia Galima šokti ir be armonikos. O penki va
Nesvarbu, jei ta pažanga ir tragiškai baig kojas. Vadinas, kaltos naujosios kiaulidės. rikliai Marytės Melnikaitės vardo kolūky
tusi.
Darbininkai tuojau buvo suvaryti sta je nesisuka. Posėdžiauja valdyba prie
O Čekoslovakijos žemės ūkiui ji labai tyti senamadiškų kapitalistinių kiauli elektros nušviesto stalo, žiūri, kaip sukasi
tragiškai atsiliepė. Dabar ten keturios mi džių ir gelbėti ligi šiol dar gyvų išlikusių patefonas, bet pamiršta, kad elektra gali
nisterijos kaltina viena kitą, kad pažan kiaulių. O tuo tarpu kalti už cementines kulti, ir melžti, ir vandenį į fermas pum
giai apgyvendintos kiaulės krinta be jo kiaulides ir kiaulių kritimą vadinami sa- puoti. Varikliai rūdija sandėlyje, o kulia
kio saiko. Mat, prieš porą metų žemės botažninkais ir Vakarų apmokamais agen mąją, kaip ir anksčiau, suka traktorius.
ūkio reikalams tvarkyti skirtasis partijos tais. Kai kurie tiesiogiai už to projekto Še tau ir elektrifikacija!...
„Švyturio“ ir „šviesios 'ateities“ kol
sekretorius priėjo išvados, kad komunis įgyvendinimą kalti jau buvo areštuoti ir
ūkiuose taip pat kulia traktoriais. įdo
tinės kiaulės privalo turėti geresnes sąly pakaltinti už kritusias kiaules.
gas, negu kapitalistinės kiaulės. Jis tai
Pirmiausiai buvo apkaltinta žemės ūkio miau, sako, traktoriais. Traktorium kukiaulių buičiai pagerinti pasiūlė statyti ministerija, kad ji patvirtino tokį idiotiš liant toliau girdėti. Todėl tinginiais nie
higieniškas geležies ir cemento kiaulides. ką planą. Bet ši sumetė kaltę statybos mi kas nepalaikys. Sakys, žmonės nemiega,
Jo sumanymui pritarė ir kiti aukšti parei nisterijai, kuri atliko kiaulidžių statybos o dirba. O varikliai tegu sandėlyje paguli.
gūnai, kurie apie kiaulių auginimą išma darbus. Statybos ministerija nusiplovė Gal nepavogs... Todėl jie sau guli, elektra
nė tiek pat, kiek ir jis. Taigi visame kraš kaltę ir permetė atsakomybę planavimo laidais sau teka, o kolūkių vadovai dar
te buvo nuverstos senojo režimo kiaulidės, ministerijai. Planavimo ministerija taip neretai sau mąsto: kas geriau — trakto
o jų vietą užėmė tos cementinės. Vadai pat neprisiima kaltės ir sako, kad už vis rius, ar elektra?
Gerai, kad kaime ir naktį būna šviesu
džiaugėsi tuo pranašiu komunistiniu lai ką yra atsakinga finansų ministerija. Ji,
mėjimu, kad net kiaulėms buvo suteiktos girdi, paskyrusi fondus kiaulidžių staty kaip dieną. Tačiau to dar juk nepakanka.
Maža ataskaitose padėti paukščiuką ir
tokios pažangios sąlygos. Tačiau per tuos bai sumoderninti ir surevoliucinti.
dvėjis metus specialistai turėjo nemaža
Kadangi niekas geruoju neprisipažįsta, kolūkį laikyti elektrifikuotu. Elektra turi
galvosūkio, stengdamiesi išsiaiškinti, kas tai vyriausybė įsakė slaptajai policijai iš būti pirmoji pagalbininkė ir kolūkinėje
čia atsitiko, kad kiaulės taip masiškai aiškinti kaltininkus ir atiduoti juos nu gamyboje!
krinta. Pagaliau jiems paaiškėjo, kad net bausti be jokio pasigailėjimo, kaip liau
Inž. A. Sirusas Inž. A. Šukys A. Lukša
ir komunistinės kiaulės nėra perdaug at dies priešus.
„Šluota“, 1962 m. Nr. 3

Ten, kur Nemunas banguoja
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J (JANO MARCHO PINIGAI
Ispanijoje numirė turtuolis Juanas Marchas ir paliko ne mažiau kaip 300.000.000
svarų turto. Dalis tų pinigų bus panaudo
ti menui ir mokslui remti.
Kadangi pats žmogus jau numirė, o da
bar darbą atliks jo kapitalai, tai įdomu
atsisveikinant su juo prasekti, kas tai bu
vo per žmogus.
Kai kas ryšium su jo mirtim pažymi
trumpai, kad tai buvo žmogus, kuris visą
gyvenimą nusižengdavo įstatymams, tik
nepajėgė pasipriešinti tam gamtiniam —
mirties įstatymui.
įstatymams dažnai priešinasi reforma
toriai, revoliucionieriai. Tačiau paliktieji
milijonai neleidžia į jų skaičių įrikiuoti
šio žmogaus. Jei norite atviro pasakymo,
tai jis buvo iš tos rūšies žmonių, kurie
laužydami įstatymus turtėja ir įsigyja ga
lios per turtus.
Mirtį jis susitiko kelyje: buvo sužalotas
automobilio katastrofoje. Po tos katastro
fos jo sveikatos padėtis buvo tokia opi,
kad tiesiog nebegalima buvo net ir paval
gydinti. Jis mirė, galima sakyt, badu ir bu
vo su didžiule pagarba palaidotas. Taip,
šito jis nusipelnė, nes tai buvo labai reikš
mingas Ispanijos žmogus. Kai Ispaniją
valdė Primo de Rivera, užėjo finansinė
krizė. Tada Marches iš užsienių sutraukė
visus savo kapitalus, pervedė juos į vi
daus biznius, ir kraštas buvo išgelbėtas.
Paskutiniojo karo metu jis biznį darė su
abiem kariaujančiomis pusėmis. Jis vi
sur turėjo draugų, nors nebuvo nei fašis
tas, nei respublikonas ar socialistas. Jam
rūpėjo tik savo reikalai. O kad tuose rei
kaluose jis sugebėjo gerai suktis, rodo
dar jaunystėje jo paties sau sugalvota
pravardė: El Varga — ungurys.
Nėjęs jokių mokyklų, jis pradėjo jaunys
tėję verstis kiaulių prekyba. Bet pinigai
į jo kišenę pradėjo plaukti tik tada, kai
jis, turėdamas jau apie 30 metų amžiaus,
1910 m. metėsi į tabako biznį. Netrukus
jis jau turėjo ištisą laivyną, kuris vertėsi
kontrabanda. Primo de Rivera oficialiai
atidavė jam Ispanijos tabako monopolį, o
tas monopolis padėjo nuversti respubliko
nų režimą. Respublikonai norėjo atimti iš
jo monopolį, tvirtindami, kad jis yra ne
teisėtai įsigytas. Pagaliau įmetė jį į kalėji
mą. Metus jis ten išsėdėjo ir stengėsi tei
sėtai išeiti. Tada 1933 m. išėjo iš kalėjimo
su prižiūrėtoju ir trim sargybiniais, sėdo
į automobilį ir nuvažiavo į Gibraltarą. Ta
da jis pareiškė, kad jam nereikėjo didelių
pastangų pabėgti: jis tik įtikinęs prižiūrė
toją matyti reikalus taip, kaip jis ma
to juos.
Savo draugams jis yra sakęs, kad visus
biznius pradėjęs maždaug su 100 svarų,
kuriuos paveldėjo iš tėvo. Vėliau jau jis
yra pašaipiai sakęs: „Man nereikia bankų.
Bankams reikia manęs“. I gyvenimo galą
jis turėjo savo žinioje daugelį bendrovių.
Jis kontroliavo beveik visą Ispanijos lai
vininkystę, bent trejetą didžiųjų keleivi
nių laivų, šešetą bankų, dvi elektros jėgai
nes išlaikančias bendroves, turėjo skysto
jo kuro monopolį Ispanijoje, lėktuvų bend
roves, kasyklas, plieno apdirbimo įmones
ir namų pardavinėjimo bizniu besiver
čiančias įstaigas.
Bet jo bizniai nesiribojo vien tais lega
liais ir oficialiais. Bent kapitalus jam su
krovė ne jie. Jis vertėsi ne tik tabako
kontrabanda. Maroke sukilusiems rifams
jis pristatinėjo ginklus. Pirmojo' pasauli
nio karo metu Viduržemio jūroje jis aprū
pindavo kuru vokiečių povandeninius lai
vus, o paskui už milijoną prancūzų fran
kų pardavė sąjungininkams paslaptį, kur
jie gali rasti tuos laivus. Labai didžiulė
mis sumomis apdraudęs savo laivus, kurie
gabendavo sąjungininkams prekes, jis pas
kui duodavo žinią vokiečiams, kur jie ga
lėtų pagauti ir nuskandinti juos. Pagal
vieną pasakojimą, jis pašalinęs kapitoną,
kuris savo vadovaujamąjį laivą atplukdęs
į sąjungininkų uostą rangytais keliais, iš
sisukdamas vokiečių užpuolimo.
Kartą, kaip minėjome, jis buvo suim
tas. Kitą kartą kunigu persirengęs bėgo
per Pirenėjus į Prancūziją. Kai prasidėjo
pilietinis karas Ispanijoje, tai vienas ministerių sakė: „Arba respublika nuvers
Marchą, arba jis nuvers respubliką“. Gy
vendamas viltimis įsikurti su savo biz
niais ir kapitalais Ispanijoje, kaip namie,
jis į ispanų Maroką iš tremties atgabeno

Skaito Tarzanus, nuotykių romanus

(E) Mokytojas J. Nepas „Tiesoje“ (53
nr.) nusiskundė, kad tėvai, girdi, neturi
laiko sekti, ką vaikai skaito. Jie perdaug
skaitą nuotykių romanų, pvz., Tarzano
autoriaus parašytą „Žmogus Nr. 31“ ir kt.
Vaikai knygas skaito skubotai, sekdami
įdomiausias vietas, praleisdami gamtos,
žmonių paveikslų aprašymus. Mokytojas
susirūpino, kad Lietuvos vaikai užaugtų
sveiki savo dvasia.

— Frankfurto
gijos specialistas
kad D. Britanijos
tesnis už vidutinį
negu paprastai.

universiteto meteorolo
prof. Bauras tvirtina,
oras šią vasarą bus šil
ir lietaus būsią mažiau

mažai 'anuomet žinomą generolą Franko
pradėti sukilimą (1936 m.). Pirmieji 5 mi
lijonai dolerių per New Yorko banką
Frankui atėjo sukilimui paremti iš Marcho. Po to jau Marchas metė į sukilimą
viską. Jo pastangomis pilietinio karo nu
lemti buvo atgabenti dar ir fašistų ir na
cių daliniai.
Kai viskas baigėsi, savo dalyvavimą
Marchas paaiškino labai paprastai: „Aš
norėjau uždirbti“.
Antrojo pasaulinio karo metu Marchas
uždirbo dar daugiau, nes jau Ispanijos gy
venimas buvo nusistovėjęs ir jo kapitalai
dirbo ir kasyklose, ir viešajame gyveni
me, ir laikraščiuose.
Nors sakoma, kad Ispanijos reikalai yra
visiškai neatskiriamai susipainioję su
Marcho bizniais, tačiau Marchas, turėjęs
tiek galybės, niekada nebuvo vieša figū
ra. Jis niekada net nedirektoriavo jokioms
savo valdomoms bendrovėms ir niekur
viešai nesimaišė. Jei keliavo, tai savais
lėktuvais, automobiliais ir laivais. Jei ke
liavo, bizniavo ar sukčiavo, tai tylom, ne
sakydamas jokių prakalbų. Jei jį bandė
kas nors nevisai šviesiai pristatyti viešu
mai, tai tokie bandymai nepasisekdavo,
štai buvo parašyta ir išleista apie jį kny
ga „Paskutinysis Viduržemio jūros pira
tas“. Ją visą supirko Marchas ir užmokėjo
autoriui, kad neleistų kitos laidos.
Su pinigais skaitytis jam nebuvo ko.
Kaip jis pats yra sakęs, bet koksai biznio
sandėris jam duodąs bent 50.000.000 sva
rų. Taip ir buvo.

VILNIES ŠIANDIEN
(Atkelta iš 3 psl.)
linksminimams ir kultūrinio pobūdžio
masiniams parengimams — festivaliams,
įėjimas į šį parką iš Antakalnio gatvės.
Ten prieš keletą metų dainų slėnyje buvo
surengta dainų šventė. Vingio miškelyje
dabar įrengtas kultūros ir poilsio centri
nis parkas. Ten prieš keletą metų įtaisy
tas vaikams geležinkelis su trimis stotelė
mis. Šis traukinys veikia kas vasarą ir ap
tarnaujamas jaunų „geležinkeliečių“ —
lietuviškų vidurinių mokyklų mokinių.
Šis mažasis „ekspresas“ visuomet pilnas
mažųjų keleivių. Kaip jau minėjome, Žvė
ryno apylinkės visiškai užstatytos, o Karoliniškių aukštumoje yra daug nuosavų
privačių namų.
Kirtimuose yra moderniai įrengtas civi
linis aerodromas. Vilniaus apylinkės kai
muose įvesta kolchozų sistema. Kaip Ir
anksčiau, Vilniaus apylinkės sekmadie
niais ir poilsio dienomis vilioja iškylauto
jus iš miesto. Valakumpių vasarvietė su
savo gražiu paplūdymiu yra labai mėgia
ma iškylų vieta. Ten pastatyta daug vasar
namių. Gretimas miškas išpintas roman
tiškų vardų keliais, kaip, pvz., Svajonių
alėja, Lakštingalų takas ir t.t. Verkiai da
bar lengvai pasiekiami autobusu, tačiau
galima naudotis ir malonesniu garlaiviu.
Verkių parke yra gyvulininkystės institu
tas. Ir prie žaliojo ežero, prie Gulbinų ir
Trakų ežerų traukia iškylautojai...
Aukštai virš Vilniaus, Gedimino kalne,
stūkso pilies bokštas. Katedros bokšto laik
rodis, kaip ir anksčiau, tebemuša valan
das. Mieste žmonės gyvena savo kasdieni
nį gyvenimą; jie mylisi, juokiasi, kenčia ir
verkia. Tyliai čiurlendama miesto slėniu,
Vilija teka į vakarus, savo tolimo numy
lėtinio — Nemuno — linkui, kad, susiti
kusi su juo, visam laikui susijungdama
mestųsi į jo glėbį. Tyliai čiurlendama, ji
ir šiandien tebeteka pasakiškais vingiais
slėniu taip pat, kaip prieš daugelį dienų
ir metų. Kaip anais laikais, kai mes dar
vaikais būdami žaisdavome Vilniuje prie
savo tėvų namų slenksčio arba kai žiemą
nuo Trijų Kryžių kalno pačios viršūnės
rogutėmis nučiuoždavome iki Antakalnio
gatvės; kaip ir anais mūsų jaunystės lai
kais, kai mes vaikščiodavome savo gimto
jo miesto gatvėmis, kai vasarą Valakumpiuose maudydavomės, kai
garlaiviu
prieš srovę plaukdavome į Verkius ir kai
ruošdavome iškylas prie Žaliojo ežero ar
ba prie Trakų ežero; kaip ir anoumet, kai
mes vėliau mieste atlikdavome savo dar
bus, kai šiltais vasaros vakarais eidavome
pasivaikščioti Bernardinų sode ir ten su
sisėdę ant suolo klausydavomės muzikos.
Atėjusi audra — karas — viską sumai
šė ir daug sulaužė, ši audra mus išvarė iš
Vilniaus ir išbarstė po visą pasaulį. Mū
sų, evangelikų-liuteronų, bažnyčios var
pai Vilniuje nutilo, o kapinės ten vienišos
ir apleistos. Gal ne vienas mūsų, palikda
mas tėvynę, tikėjosi, kad po karo, atosto
gų metu, bus galima aplankyti savo gim
tąjį miestą bent trumpam. Tačiau dabar
tinėmis sąlygomis vargiai ar tai bus kam
nors lemta. Kaip ten bebūtų, mūsų širdis
liko ištikima mūsų gražiajam Vilniui. Kai
mes tyliomis valandomis mintimis grįši
me į praeities laikus, visuomet su meile
prisiminsime ir savo tėviškės miestą, tą
gražųjį miestą prie tolimųjų Vilijos kran
tų ir ten pragyventų savo dienų. Mums
visuomet bus įdomūs visi laiko bėgyje ten
įvykę pasikeitimai, ir mes visuomet domėsimės, kaip ten kas dabar atrodo.
Tesaugo tave Dievas, gražusis Vilniau!
Iš vokiečių kalbos vertė L. Venckus
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ISPANUOS KLAUSIMAI (I)

Pilietinio karo padiktuotasis likimas
Ispanija tiek savo vidaus klausimais,
tiek ir tarptautiniais santykiais traukia
j save dėmesį. Ypačiai praeitais metais,
kai buvo minima 25-kių metų sukaktis
nuo Ispanijos pilietinio karo pradžios, jos
vardas vėl plačiai nuskambėjo per pasau
lį. Ir toliau Ispanijos klausimai, labiau
siai tarptautinio pobūdžio, nenustoja po
puliarumo, dar labiau aktualėja.

tiniu momentu nuo to išgelbėjo.

RAŠO MEČYS MUSTEIKIS

KASDIENIŠKOS
SMULKMENOS

Kas būtų atsitikę, jei gen. Franco pilietinį
laiko komunistų vadovaujama „liaudies karą būtų pralaimėjęs?
(
Tuo atveju, be abejonės, Ispanija būtų
fronto“ koalicija parlamento normalų vei
tapusi Maskvai priklausanti sovietinė
kimą padarė neįmanomu.
aš betgi prisidėčiau prie „Europos Lietu
1936 m. sausio 16 d. įvyko nauji parla „liaudies respublika“, valdoma komunis Mielas Redaktoriau,
vio“ šauksmo: kas daugiau, kas daugiau,
man yra tekę matyti tuos lietuviškus kas daugiau? Kas dar 100, o kas 50, 20, 15
mento rinkimai. Nors „liaudies frontas“ tinės diktatūros žiauriausia forma, kad
gavo mažiau balsų, kaip visos kitos parti „kraujo bangos nudažytų jūrą raudonai rotatorinius biuletenius, kurie leidžiami ar ir svarelį? Kas daugiau?
jos drauge, tačiau į parlamentą pravedė visiems laikams“. Tuo pačiu Maskva būtų Vokietijoje, Italijoje, Prancūzijoje. Kokių— 0—
Nevienodi vertinimai
daugiau savo atstovų, atsiekdamas abso įsigijusi karinę, strategiškai labai reikš pasenusių ten būna žinių! Kitos išspaus Mes kelkiam ag'tatorius. O keiktam
Nenuostabu, jei komunistų pavergtųjų liučią daugumą. To pasėkoj buvo paleisti mingą bazę Vakarų Europos užnugary, pa dinamos kokiam pusmečiui praėjus po dėl to, kad per neilgą laiką įveikėme pa
kraštų sovietinės vyriausybės ir aplamai visi anksčiau nubaustieji teroristai, ir pra čiam jautriausiam taške (čia pat Italija, įvykio. O juk sakoma, kad žinia, kaip ir žinti juos tokius, kokių nemėgstame, ne
komunizmas rodo didelę neapykanta Is sidėjo kerštas. Nuo sausio iki liepos mėn. Prancūzija. Gibraltaras, Afrika). Gal būt, žuvis, i trečią dieną jau pradeda smirdėti. norime, nekenčiame.
Suprantu, kad ir savaitraštis susendina
panijai. Bet ir laisvojo pasaulio valstybės nuolatos vyko žudynės, padegimai, plėši to pasėkoj jau ir visa Europa šiandien bū
Tačiau manyčiau, kad agitatoriai ir
žinias, bet vis tiek netaip jau žiauriai, ne mums būtų labai reikalingi. Agitatoriai,
nevienodai vertina ją. Pvz., JAV, sovietų kavimai. Naujoji „demokratinė“ vyriausy tų Maskvos.
mėnesiais ir ne pusmečiais (Vokietijos In kurie kalbėtų, agituotų, bartų, kaulytų.
grėsmės akivaizdoje, jau seniai palaiko bė į tai visiškai nereagavo. Komunistai ir
formacijos, rodos, leidžiamos bent kas Jie galėtų būti vadinami ir kokiu nors
tamprius ryšius su Ispanija ir paremia kairiausieji socialistai ruošėsi galutinai Iš dviejų blogybių reikia pasirinkti
mėnuo).
ją, kad galėtų jos teritorijoje laikyti savo paimti viską į savo rankas. Vienas jų. mažesniąją
kitu vardu. Jei agituotų — pirštų laikraš
Pritrenktas to žinojimo, kad tie biulete tį, knygą, tai galėtumėm juos vadinti ir
Aplamai, šiandien komunizmo pavojus
karines bazes, o Anglija ir kitos Vakarų Largo Caballero, šaukė: „Mes Ispanijoje
valstybės vis dar labai priešiškos tamp nepaliksime akmens ant akmens“. O par Vak. Europai (ir aplamai visam laisva niai eina kartais lyg ir archyvo ar šituo seniai jau nusistovėjusiu ir labai garbingu
resniems ryšiams. To svarbiausia priežas lamentarė Marguerite Nelken aiškino: jam pasauliui) yra nepalyginamai dides būdu rašomos lietuviškų kolonijų istori knygnešio vardu. Kaip būtų gera turėti
tis, esą, yra Ispanijos diktatūrinis reži „Rusiškoji
revoliucija
neprieštaraus: nis, kaip kad buvo Ispanijos pilietinio ka jos, imu galvoti: argi nebūtų geriau, jei tokių knygnešių pasiryžėlių bent po vieną
mas, stoka demokratinių laisvių. Negali mums reikia kraujo bangų, kurios jūrą ro metu. Nemažiau didelis pavojus ir Is tos visos žinios tuojau po atitinkamų įvy kiekvienoje apylinkėje, kurie laikytų sa
panijai. Be abejo, visi norėtumėm matyti kių patektų į laikraščius? Kol dar naujos, vo pareiga nuolat ir nuolat tuo gyventi!
ma nutylėti, kad yra ir lietuvių, kurie da visiems laikams nudažytų raudonai“.
bartinį Ispanijos režimą laiko pačia di
Monarchistų vadas Calvo Sostelo 1936 Ispaniją visiškai demokratišką (į tai palin tai jos sudarytų naujieną, laikraštinę me Didelį jie padarytų darbą.
džiausia blogybe.
m. balandžio 15 d. pradėjo parlamente se kęs ir pats gen. Franco, kaip vėliau maty džiagą.
Tie patys ar kiti agitatoriai galėtų per
O dabar, žinai, gaila tų biuletenių.
Kaip reikia vertinti iš tikrųjų dabartinę riją kalbų. Jose tiksliomis datomis nuro- sime iš kitų straipsnių). Bet niekas tikseiti ir dabar (ir paskui kitais metais) per
Ispaniją? šitai lengviau perprasime, jei dė visus atentatus, žudynes, padegimus ir liai negali pasakyti, kiek šiandie Ispanija
Manau, kad ir „Europos Lietuvis“, kaip savo pažįstamus ir nepažįstamus tautie
į ją pažiūrėsime iš netolimos praeities kitus baisius nusikaltimus, kurių kaltinin būtų atspari komunizmo kėslams, jei ji Europai aptarnauti skirtas laikraštis, ga čius ir pakalbinti tegu ir tuo padidinto
taško.
kai nebuvo nubausti. Kaip pavyzdys, štai valdytųsi demokratiškai plačiausia pras lėtų pasinaudoti dabar anuose biuleteniuo laikraščio papildomų puslapių reikalu.
1936 m. balandžio 2 d. tik paskutinių ketu me. Padidėjusio komunizmo pavojaus aki se spausdinamąja medžiaga.
Kol dar visi lietuviškai šnekame, tikiuos,
Žvilgsnis iš pilietinio karo perspektyvos rių savaičių teroro balansas: sugriauta vaizdoje reikia susitaikyti su mažesne
kad kalbinamieji suprastų reikalą, jei kas
Daugelis Ispanijos dabartinio režimo 58 partijų būstinės, 72 viešieji pastatai, blogybe — dabartiniu režimu, kurs apskri
Prieš visus, kurie remia „Europos Lietu atsidėjęs vietoje išaiškintų. Ar tokius vakritikų tvirtina, kad prieš pilietinį karą 33 privatūs namai, 36 bažnyčios; padegta tai švelnus, tik griežtas komunizmui.
dintumėm irgi knygnešiais, ar kuriuo ki
vį“ ir jo 6 puslapius, nusiimu kepurę.
Iš šito taško turėtų plėtotis laisvųjų
Ispanijoje viešpatavusi demokratija, ne- 84 įvairūs pastatai ir 106 bažnyčios; 11
Prieš P.B. Varkalą reikia dar akivaiz tu gražiu vardu, tai, tur būt, ne tiek ir
grėsęs joks komunizmo pavojus ir kad tik generalinių streikų; 345 asmenys sunkiai valstybių santykiai su Ispanija, ypačiai džiau nusiimti ją. Jo mostas labai gražus svarbu.
gen. Franco sukeltasis tautinis sukilimas sužeisti, 74 nužudyti pasikėsinimais. Į tai kovos prieš komunizmą baruose. Iš šito ir malonus, nebekalbant jau apie tai, kad
Pats svarbiausias dalykas — turėti to
(ELI)
tokį pavojų sukėlęs. Todėl, esą, ir dabar jam (Calvo Sotelo) buvo šūktelėta: „To taško reikia žvelgti ir mums.
kių lietuviško reikalo agitatorių.
jis lietuviškas ir europietiškas.
tik gen. Franco režimas skatina ten komu dar permaža. Greitai ateis ir jūsų eilė“.
—0 —
Sakydamas, kad tas mostas europietiš
nlzmą. Ano meto faktai kalba priešingai.
Birželio 16 d. po vienos tokios kalbos
Skubu pasidalyti naujienomis, kurias
kas, turiu galvoje visokius amerikonizmo
Jau 1934 m. spalio 5 d. Ispanijoje pasi vidaus reik, ministeris pareiškė: .Pasikė
pasireiškimus, kai pinigingesnieji mėgsta išskaičiau „Pergalės“ žurnalo Nr. 3. V. Ku
reiškė labai plataus masto baisūs komunis sinimų prieš monarchistų partijos vadus
švaistytis, mokėdami po 100 dolerių už bilius ten rašo, kad Italijoje išėjo dabarti
tų išsišokimai: daugelio nukankintų kuni vyriausybė nelaiko nusikaltimu“. Liepos
pietus (gerai, jei tas 100 dolerių ar dalis nės literatūros enciklopedija, kurioje yra
gų lavonai pakarti ant mėsos kablių mė 11 d. žymi komunistė Pasionaria dėl Cal
ir bendroji lietuvių literatūros apžvalga ir
jų paskui nueina gerais kanalais).
tinėse; šimtai niekuo nekaltų ispanų žiau vo Sotelo pareiškė: „Šis žmogus kalbėjo
O čia, va, matai, 100 svarų, ne dolerių! dar kai kuriems atskiriems rašytojams
riausiu būdu išžudyti; tuzinai bažnyčių ir paskutinį kartą“. Liepos 13 d. gatvėje bu
Mecenatų mums labai reikia. Net ir to skirti straipsniai. Kubilius ir džiaugiasi
kitų pastatų dinamitu išsprogdinti. To lai vo rastas lavonas Calvo Sotelo, nužudy
kia galinga Romos imperija, jei nebūtų tuo ir nesidžiaugia. Džiaugiasi jis, be abe
ko Lerouxo vyriausybė baudė mažesniuo to automatinio pistoleto šūviais. Liepos
turėjusi mecenatų, mes šiandien nežinotu jo, tuo, kad ten minimi ne tik Tilvytis,
sius nusikaltėlius ir taip pat praliejo 17 d. Ispanijos armijos generolas Francis
mėm daugelio jos kultūros dalykų. Jei ne Venclova, Cvirka, Šimkus, bet ir Guzevikraujo, bet komunistų žymesniuosius va co Franco paskelbė tautinį sukilimą.
Augustas,
Vergilijus nebūtų parašęs čius, Dovydaitis, Valsiūnienė, Mieželaitis,
dus, kurie buvo tikrieji teroro kaltininkai,
štai šitie visi faktai aiškiai rodo, kad
Širvys ir kt. Atskiri straipsniai esą skirti
„Enejidos“.
paliko beveik nenubaustus...
ano meto komunistų teroras liaudies fron
Atiduodamas pagarbą, kas vertas jos, Cvirkai, Krėvei, Maironiui, Mykolaičiui 1936 m. sausio 7 d. turėjo būti paleistas to priedangoje jau baigė nustumti Ispani
Putinui, Vaičiulaičiui, Vaičiūnui, Vienuo
(lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllinilllllllllllllllllllllllllllllllll liui, Vaižgantui. Bet minimi dar Kirša ir
Ispanijos parlamentas (Cortes), nes to ją į prarają,- ir tik gen. Franco jau paskušinį, prie kurio auksakalis dirbo trejis Tysliava.
metus, kol pagamino tą auksinį kiaušinį,
Suregistravimas toje enciklopedijoje
kurio viduje buvo įtaisytas mažas „paukš net ir pradedančių sovietinių Lietuvos ra
čiukas“. Kai tas kiaušinis būdavo atida šytojų rodytų, kad talka buvo teikiama iš
romas, tai „paukščiukas“ giedodavo pava Vilniaus. Tačiau kai kurių vardų minėji
sario dainą. Bet madama Pompadoura mas ligi šiol Vilniui nebuvo priimtinas.
VEDA: V. Cekauskienė-Grinkevičiūtė
ranka nusviedė tą auksinį kiaušinį nuo Vadinas, prašytus! išvada, kad tai enciklo
DĖL VIENYBĖS IR NESANTAIKOS
naudą. Vartojant filosofines prasmes gy
stalo, nes... jis nebuvo jai gana brangus pedijai patalkininkavo ir kažkas iš Vaka
VELYKOS
venime, o ypač spaudoje toli negalima nui
dalykas! Mat, karaliams buvo priimta ga rų, tik ne taip smulkiai, kaip iš Vilniaus.
Skaitant diskusijas tarp Pranio Alšėno
eiti. Čia reikia faktų ir dar kartą faktų.
Kai pradedame galvoti apie Velykas, minti brangūs auksiniai brangakmeniais
Būtų įdomu, jei talkininkai prisipažin
ir Mečio Musteikio, kilo minčių, kurias Aiškus „priekabių“ atrėmimas yra daug
; tuoj mums kyla daug visokių minčių ir papuošti kiaušiniai ir tokie dovanojami tų. Galėtumėm padėkoti (arba pervaryti
šioje vietoje norėtųsi bent trumpai iš kartų geriau negu filosofinė tyla.
jausmų. Vieni prisimena savo kūdikystės savo šeimos nariams ir artimiesiems.
per šeringą).
sakyti.
Kitas dalykas, kurio M.M., atrodo, neno> dienas ir tėvynės papročius tą dieną ir
Vienas rūmų ponas Napoleono laikais
Mano dėmesį kiek labiau atkreipė M.
ri pripažinti — tai ginčų. Reikia sutikti,
Pabūsiu šįkart Tavo sąžine prieš kitus.
Musteikio žodžiai E.L. vasario 20 d. nume jog nevisi ginčai yra sveikintinas daly, stengiasi suruošti savo vaikams tokias padovanojo savo draugei menininkei mil
- pat Velykas, kokias jie patys turėjo savo žinišką kiaušinį, padarytą iš medžio ir Žinau, kad Tu nesi linkęs eiti į ginčus iš
ryje. Su daugeliu iš jų negalėtume sutik
bet kai kurie net labai reikalingi.• namuose Lietuvoje.
kartono. Jo viduje buvo paauksuota karie dalies ir dėl savo pareigos neieškoti nie
ti, tačiau čia paminėsime tik kelias raši kas,
Taip pat jis, atrodo, nori, kad žmonės gal
Kiti į Velykas žiūri kaip į giliai religinę ta, pakinkyta 4 gyvais arkliais. Vežikas sė kur priešo. Bet man rodos, kad tas daly
nio vietas, kurios kiek daugiau mus „su votų pagal „iš viršaus“ padiktuotą liniją,1
dėjo ten ir laukė jos įsakymo...
kas, apie kurį noriu kalbėti, iškeltinas
' šventę ir ruošiasi tinkamai ją sutikti.
judino“.
visai negalvodami, kad ta linija gal neviAmerikos milijonierius David Harley aikštėn, kaip „Europos Lietuviui" daro
O šeimininkės ta proga dar planuoja
Turiu pažymėti, jog čia nenoriu nei vie sada yra teisinga.
šiuo tuo ir savo butą pagražinti. Bet visų 1911 metais taip pat sugalvojo ypatingą moji skriauda.
ną nei kitą ginti (tarp kitko, abu asme
Čia mes galime paimti faktą iš gyveni■ nuotaika būna pakilusi ir jausmai šviesūs kiaušinį savo dukteriai Velykoms. Jo dūk
Skaitydamas kitus lietuviškus laikraš
nys man nėra asmeniškai pažįstami), o
tik išreikšti savo nuomonę, atpalaiduotą mo. Jau prieš 10 metų kai kuriose Ameri- — šventiški. Gamtoje, jau pavasaris jau- tė turėjo greitai ištekėti, šitas milžiniškas čius, nekartą esu pastebėjęs iš „Europos
nuo bet kokių privačių ar grupinių senti kos lietuvių grupėse ar spaudoje buvo ball čiamas, o širdyje visuomet ir visi būna kiaušinis stovėjo jo dideliame parke. Kai Lietuvio“ persispausdinamų straipsnių.
sų, kad reikėtų reformų Amerikos Lietu■ tvirtai įsitikinę, kad Velykų dieną bus mė duktė paspaudė tam tikrą mygtuką, tai Tai nieko negali stebinti. Juk ir „Europos
mentų.
kiaušinis atsidarė ir pasirodė didelė nau Lietuvis“ retkarčiais persispausdina iš ki
Man šalia visos laisvame pasaulyje iš vių Taryboje, kuri vadovauja lietuvių po) lynas dangus ir saulė švies.
Deja, Velykų metu oras ne visada būna jai pastatyta vila jau su visais baldais, tų laikraščių, kas atrodo naudinga ar rei
einančios lietuvių spaudos yra tekę skai litiniam veikimui šiame krašte. Tačiaui
tyti ir Jaunimo Žygius, apie kuriuos M.M. mintys prieš tarybą tada buvo vadinamoss toks malonus, bet širdyje esanti šviesa ap vilos verandoje grojo orkestras, o virtu kalinga pristatyti jo skaitytojams. Tačiau
vėje keli virėjai kaip tik gamino Velykų visoks padorumas reikalauja, kad būtų
gana nepalankiai atsiliepia. Bet toli gra „priekabėmis“ ir niekuo daugiau. Bet,, šviečia net niūriausio oro dieną.
nurodomas persispausdinamojo straipsnio
žu aš apie šį žurnalą nesusidariau tokios štai, po lietuvių delegacijos pas JAV pre Juk Velykų metu visi krikščionys jau- pietus!
Bet didžiausias pasaulyje velykinis šaltinis. Gal net ne vien padorumas, bet
blogos nuomonės, kokią bando įpiršti M. zidentą (žiūrėk E.L. vasario 20 d. išspaus> čia, kad galutinai nugalėta amžinoji tamdintąjį A. Pužausko straipsnį) tie, kurie! suma ir mirtis, kad šviesa ateity laukia kiaušinis yra Pittsburge. Jis sveria 15 to dar ir šis tas daugiau. Laikraštis kvie
M. Europos Lietuvio skaitytojams.
nų ir yra išlietas iš žalvario. Jame išgra čiasi bendradarbius, ir apskritai suorga
Man labai neaišku, kodėl jis rašo, kad anksčiau visą tai vadino priekabėmis' jų.
nizuoti šiandien lietuvišką laikraštį nėra
viruotas žemėlapis.
.Jaunimo Žygių priekabės yra labai ne (ypač Draugo dienraštis), jau patys pra
MARGUČIAI
Anglijoje vienas lordas savo sužadėti lengvas dalykas. Daug lengviau žirklėmis
rimtos, žemo lygio ir ieško ne tiesos, bet dėjo „ieškoti priekabių“ ir kelti ginčus.
Kaip miela ir gražu buvo mums vaikys- nei, kuri labai mėgdavo saldumynus, pa išsikarpyti iš kitų laikraščių tuos straips
kažko kito“. Ko iš tikrųjų tos „priekabės“ Tad kas gi pagaliau yra priekabės ir kass
ieško, M.M. taip ir nepasako. Galimas ne priekabės? Čia jau geriau vadinkime• tės dienomis žiūrėti ir stebėti, kaip mūsų dovanojo šokoladinį margutį, kurio svoris nius, kurie patinka, ir niekam nei dėkui,
daiktas, M.M. nežino, o tik šiaip sau svai tai savo aklumu, veidmainiškumu ir ki- motinos Lietuvoje dažydavo ir marginda buvo 3 centneriai. Jis buvo pilnas saldai nei išlup nepasakyti, tarytum turėtum
vo tokius gražius meniškus margučius. Pa nių. Ar ta sužadėtinė viską suvalgė — ne visišką nuosavybę ir į laikraštį, iš kurio
tais „garbingais“ vardais.
dosi žodžiais.
išsikerpi, ir į autorių, kuriam priklauso
Nenoriu čia kaltinti Jaunimo žygių
Pabaigai norisi duoti dar vieną pavyzdį, augliai ir tėvai irgi dalyvaudavo velyki- žinoma...
Mes, suprantama, nedarysim tokių išra straipsnis.
žurnalo, bet turiu vis tiek pasakyti, jog šį kartą liečiantį M.M. minimų Jaunimo nius kiaušinius dažant, ne vieną jų slėpdingų margučių, bet šiek tiek ką nors su O vieną pastarųjų savaičių gavau glė
šio žurnalo „priekabės" nebuvo didesnės, Žygių likimą. Čia pateiksime citatą iš: darni specialiai progai.
Dabar...
galvoti būtų gal įdomu. Viena šeima man bį,lietuviškų laikraščių iš įvairių žemynų,
negu kitos mūsų spaudos (įskaitant ir tą, M.M., tur būt, patikimiausios grupės (Lie,
Na, dabar mes einam ir perkam viską šakė, kad jie visi šįmet dažysią visus mar o tarp jų radau keturis, kurie yra persi
kurią M.M. laiko „nepriekabinga“). Tur tuvių Fronto Bičiulių) leidinio — Lietu
būt, ir M.M. sutiks, jog Amerikoje lietu vių Biuletenio (1961.XII.14), kur rašoma:. jau gatavą. Gerai dar, kad ne visi taip gučius geltonai, žaliai ir raudonai ir tin spausdinę po straipsnį iš „Europos Lietu
vio“ ir nepažymėję šaltinio. Netiki? Nori,
vių spaudą leidžia grupės, kurioms dau
„Gana ilgą laiką toks laikraštukas (M. daro, nes tose šeimose, kur dar yra senų kamai sudėsią juos į didelę lėkštę.
V. Cekauskienė-Grinkevičiūtė kad išvardinčiau laikraščius, straipsnių
giausia rūpi tik savieji interesai, ir vi pabr. E.Š.) Jaunimo Žygiai erzino visuo’ gražių papročių, ten tebėra dar gyva tikpavadinimus ir tų straipsnių autorius?
sus, kas tik pastoja joms kelią siekti įvai menę savo išsišokimais. Ypatingai jame, ra lietuviška dvasia.
Paprotys dažyti Velykoms kiaušinius at
Man rodos, kad tokį dalyką teks pada
NAUDINGI PATARIMAI
rių interesų, negailestingai kerta. Tad M. buvo garsinami LFB. Nors tai darė vadi’
M. charakterizacija, skirta Jaunimo Žy namieji jaunesnieji, bet su senų politikų( ėjo į Europą iš Egipto. „Normalūs“ žmo Jeigu pradėjo bėgti kraujas iš nosies, ryti. Tur būt. pati geriausia išeitis būtų
giams, gali būti taikytina visai Amerikos palaiminimu. Pagaliau Draugo spaustuvė, nės pasitenkindavo normaliai dažytais tai geriausia atsigulti ir įkišti į nosies sky įsivesti laikraštyje pastovų (spaudos
lietuvių spaudai (tik vienai daugiau, o kur jis buvo spausdinamas, išbaigė kant kiaušiniais, bet milijonieriams ir kara- lutes vatos, pamirkytos vandenyje su brakonierių) skyrelį ir nuolat registruoti
tokius nedžentelmeniškus atvejus. Į teis
kitai mažiau). Ką nors čia bandyti ginti rybę dėl laikraštuko (turinčio virš 100) liams tas paprotys įgydavo kartais keisti) actu.
mus gal ir galima būtų vaikščioti, bet
(ką daro Amerikos lietuvių laikraščiai), puslapių, E.Š.) destruktyvaus tono ir pa formų. Pavyzdžiui, Prancūzijoje žinomanurodant tik kitų „nuodėmes“, reikštų prašė išsikraustyti. Prieš tai dar pareika jai madamai Pompadourai karalius Liud Kas yra priverstas ar nori taupyti kavą man atrodo, kad „Europos Lietuvio“ skai
posakio „juokiasi puodas, kad katilas lavo išimti ar perspausdinti vieną lanką vikas XV padovanojo didelį auksinį kiau- ar arbatą, tai gali gamindamas pridėti tytojai turi teisę žinoti, kurie laikraščiai
paskutinio numerio, kur buvo užgaulioja
juodas“ pakartojimą.
trupučiuką natrono. Natronas labai pade ir kuriuos jų skaitytuosius straipsnius
Nenorėtųsi taip pat sutikti, jog „užkabi mi Tėvai Marijonai, iš komunistų laikraš skaitytojai su mūsų visuomene? Jeigu da ištraukti viską, ką tik galima, iš kavos gauna pateikiamus nedžentelmenišku bū
nėjamieji nenori plėsti ginčų“, tai todėl čių perspausdinti išsireiškimai apie dva apsprendžia tik „išrinktieji“, kurie turi ar arbatos, ir tuo galima ne tik daug su du. šitaip galvoju ir aš —
Tavo Jonas
jie nieko neatsako, ir kad „tyla yra taip siškius ir t.t. Po to Jaunimo Žygiai nebe teisę kitaip galvojančius „iškraustyti“, taupyti, bet ir skonį pagerinti.
tad kam tada anie laiko save dideliais ko
pat atsakymas“. Žinoma, šie posakiai yra surado kito lizdo ir nepasirodo...“
Ši citata daug ką pasako. Ji yra iškal votojais prieš komunistus, irgi naudojan Panaikinti nemaloniam svogūno kvapui
teisingi, bet žiūrint, kaip mes juos supra
Mūsų klimatas yra susidaręs blogą var
sime ir kada juos naudosime. Nors ir žino bingesnė negu M.M. siūlomas tylėjimas. čius panašią taktiką?
iš burnos reikia išgerti stiklą šviežio pie dą. Už tai pradinę kaltę aš priskiriu
Čia
būtų
galima
dar
daug
rašyti,
bet,
me, kad „tyla — gera byla“, tačiau nevi- Ji kalba ir apie inkviziciją mūsų tarpe,
no.
Charliui Dickensui ir kitiems romanis
Sada „tylėjimą“ praktikuojame. Tylėti kada skirtinga nuomonė yra „iškrausto- nenorint gaišti laiką ir užimti daug laik
tams.
raščio
vietos,
reikia
statyti
didelį
tašką.
ma
“
ir
sužlugdoma.
Sakysime,
gal
ta
nuo
geriausia yra tada, kai žinai, kad kalbant
Popierius nebedegs, jeigu jis porą kar
Sir William Mabane
Edvardas šulaitis.
nieko nelaimėsi. Nesiginčyti yra gera ta monė yra negera, bet kas ją tokia apspren
tų bus pamirkytas stipriame alūno Skie (Britų Kelionių ir Atostogų D-jos p-kas)
Cicero, UI. USA
da, kada jauti, kad ginčai išeis tau j ne džia? Argi M.M. bei jo grupės žmonės, ar
dinyje.
V. C.
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EUROPOS LIETUVIS

Europos Lietuviu Kronika
tininkija — S. Blotnys, L.' S. Skautų Ang
ŠIO NUMERIO PAPILDOMŲ PUSLAPIŲ lijos Rajonas — ps. J. Alkis. Be to, suva
MECENATAI
žiavime dalyvavo DBLS Tarybos nariai
„Europos Lietuvio“ papildomų 2 pusla K. Bivainis ir D. Banaitis.
Suvažiavimas išklausė buvusios valdy
pių sąskaitoje buvo likę 3 svarai 6 šil. ir
bos
ir revizijos komisijos pranešimus. Pri
9 penai.
Po to šiam reikalui aukų yra atsiuntę J. eita išvados, kad ateityje Bendruomenės
Benetis 8 šil.. K. Ežerinskas 10 šil., P. Gin valdyba daugiau turėtų bendradarbiauti
kus 4 šil., A. Miliūnas 1 sv. 1 šil., K. Sruo su visomis organizacijomis, o vykdant di
ga 18 šil., J. Miknevičius 10 šil., K. Norkai desnio masto reikalus turėtų būti atsiklau
tė 3 sv., B. Čiudiškis 8 šil., P. Andrejaus- siama visų Tarybą sudarančių organizaci
kas 12.6 šil., J. šėma 3 sv. ir M. Kiuzaus- jų.
Išrinkta nauja Bendruomenės Taryba:
kas 6.6 šil.
Taigi iš dabar atsiųstųjų aukų susidaro kun. J. Gutauskas — pirmininkas, kun.
Dr. S. Matulis — vicepirmininkas, J. Sera
10 sv. 18 šil.
Pridėjus anksčiau likusią 3 sv. 6 šil. ir 9 finaitė — sekretorius.
Krašto Valdyba (pareigomis dar nepap. sumą, susidaro iš viso 14 sv. 4 šil. 9 p.
Vadinas, trūktų šiam numeriui 15 šil. 3 p., siskirstė): J. Kerienė, V. Jokūbaitis, J. Al
bet jis leidžiamas 6 puslapių, remiantis kis, Z. Juras ir S. Kasparas.
Revizijos komisija: P. Mašalaitis, V.
viltim, kad ta maža sumelė bus išlyginta.
Zdanavičius ir A. Jankūnas.
Šiai D. Britanijos lietuvių Bendruome
nės vadovybei teks atlikti didžiausias ir
LONDONAS
gal iki šiol labiau apleistas reikalas —
jaunimas.
IŠVYKO KUN. A. KAZLAUSKAS
Krašto valdyba, tikėsimės, palaikys taip
Balandžio 7 d. klebonijon susirinko gra pat glaudžius santykius su visomis orga
žus būrelis Londono lietuvių palydėti sa nizacijomis.
S.K.
vo mylimo klebono kun. A. Kazlausko.
Būrelis palydėjo jį iki Victoria Air Termi
nal, kur atvyko J.E. Lietuvos Ministeris
NĖRA JUOKO — BE APUOKO
B.K. Balutis. Prieš išvažiuojant į aerodro
Velykoms
neturėsite tinkamos nuotai
mą palinkėta laimingos kelionės ir sėk
kos, jei tuoj pat neužsisakysite gausiai
mės naujoje vietoje.
iliustruoto juokų žurnalo APUOKAS, ku
ris pasirodys prieš pat šventes. Jo kaina
GAVĖNINIS SUSITELKIMAS
tik 4 šil. ir tą sumą gali kiekvienas prista
Lietuvių bažnyčioje priešvelykines re tyti inspektoriui, sumažinti „Inkomtakkolekcijas balandžio 12-15 d.d. veda kun. so“ mokesčiams. Kaip tai padaryti — ra
Dr. F. Gureckas. Bal. 12 ir 13 d.d. pamoks site APUOKE.
lai ir gavėninės pamaldos bus 8 vai. vaka
Sveikinimai, užuojautos, paieškojimai
ro, o 14 d. 7 vai. vakare. Bal. 15 d., 11 vai. ir vedybiniai skelbimai spausdinami ne
Sumos metu Verbų šventinimas ir reko’.ek mokamai.
cinis pamokslas. Vakare 7 vai. rekolekci
Rašyti:
jų užbaiga. Graudūs Verksmai, palaimini
APUOKAS,
mas. Išpažinčių klausoma kasdien, ypač
49,
Thcrntcn
Ave., London, W.4.
šeštadienį po pamokslo ir palaiminimo. Vi
si tautiečiai kviečiami deramai pasiruošti
Prisikėlimo šventėms.

NOTTINGHAMAS

DIDŽIOSIOS SAVAITĖS PAMALDOS

KLUBO ĮKURTUVĖS

Lietuvių šv. Kazimiero bažnyčioje Did.
Ketvirtadienį šv. Mišios 8 vai. vakare.
Did. Penktadienį apeigos su šv. Komunija
3 vai. po pietų. Did. šeštadienį apeigų pra
džia 8 vai. vakare. Velykų I d. Prisikėli
mas 8 vai. Antros šv. Mišios 11 vai.

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

PASKUTINIS LAIKAS Į ROMĄ!

Kas dar norėtų dalyvauti „Šaltinio“ ren
giamoje ekskursijoje į Romą rugpiūčio 211 d.d., užsirašykite ne vėliau kaip gegu
žės 1 d. šiuo adresu: kun. S. Matulis, MIC,
Lithuanian Church, 21, The Oval, Hack
ney Rd., London, E.2.
Užsirašiusieji, kurių yra gražus skai
čius, smulkesnių informacijų gaus po gegu
žės 1 d.
D. BRITANIJOS LIET. BENDRUOMENĖS

TARYBOS SUVAŽIAVIMAS

Kovo 31 d. vyko D. Britanijos Liet. Bnės Tarybos Suvažiavimas.
Suvažiavime dalyvavo šių organizacijų
atstovai: Škotijos šv. Kazimiero Draugija
ir Liet. Katalikių Moterų Draugija — at
stovavo kun. J. Gutauskas, Lietuvos Pa
siuntinybė Londone —pat. V. Balickas, D.
Britanijos Lietuvių S-ga—S. Kuzminskas
ir P. Mašalaitis, Šv. Kazimiero S-ga —
kun. S. Matulis. Londono Liet. Parapija—
S. Kasparas ir Z. Juras, Londono Meno
Sambūris „Vaidila“— V. Zdsnavičius, Lie
tuvių Namų Klubas — A. Pranskūnas,
Nottinghamo Moterų Draugija — B. Oželienė, Londono Liet. Moterų Sambūrio
„Dainava“ — J. Kerienė, D. Britanijos Akų Draugovė— V. Jokūbaitis, Londono L.
Sporto ir Soc. Klubas — V. Lagunayičius,
Škotijos Glasgovo Blaivybės Draugija ir
Glasgovo lietuvių choras — J. Serafinaitė,
Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio Anglijos Vie

ATSISVEIKINIMAS SU KLEBONU
Kovo 31d Londono lietuviai susirinko į
Sporto ir Socialinį Klubą atsisveikinti su
londoniškiais kunigais, išvykstančiais
Australijon — su klebonu kun. A. Kaz
lausku ir kiek vėliau išvyksiančiu kun. P.
Daukniu.
Kiek londoniškiams brangus ir mielas
kun. A. Kazlauskas, buvo galima pajusti
iš atsisveikinimo vakaro. Iš Londono teko
išleisti daug įvairių asmenybių, kurios bu
vo brangios D. Britanijos lietuviškajai
bendruomenei, bet niekuomet nebuvo taip
gausiai susirinkta atsisveikinti kaip šį
kart. Dalyvavo apie porą šimtų žmonių.
Kun. A. Kazlauskas per tą 14 metų buvo
pasidaręs lyg kiekvienos lietuviškos šei
mos savas narys. Visuomet linksmas ir tei
singas ir visus lygiai kaip parapijos kle
bonas mylėjo. Jam kiekvienas buvo bran
gus lietuvis, ar jis katalikas, ar kitos tiky
bos. Jam iškeliavus bus jaučiama tuštu
ma, kaip ir šeimoje, išlydėjus savo narį.
Į atsisveikinimą atsilankė Lietuvos Mi
nisteris J. E. B.K. Balutis, Škotijos lietu
vių Dvasios Vadas kun. J. Gutauskas,
Glasgovo choro vedėja J. Serafinaitė, Ket
teringo kolonijos atstovai Bakaičiai ir A.
Navickas, Nottinghamo Mot. D-jos pirmi
ninkė Oželienė ir Bliūdžiūtė.
Atsisveikinimo vakarą pravedė S. Kas
paras. Įžanginį žodį tarė busimasis klebo
nas kun. S. Matulis.
J.E. Ministeris B.K. Balutis pasakė il
goką žodį su daug linkėjimų išvykstan
tiems į jauniausią lietuvišką koloniją
Australijoje, kuri yra labai reikalinga pa
tyrusių vadovų. Kadangi Ministerio diplo
matinei misijai priklauso Australija, tai
pasidžiaugė, kad jo žinioje esanti jauniau
šią kolonija gaus patyrusį vadovą.
Pasako kalbas Škotijos lietuvių tarybos

VOKIETIJA
MEMMINGEN AS
Lietuvių tautiniai šokiai miesto labdaros
koncerte
Šių metų Memmingeno miesto (Vak.
Vokietijoje) labdaros koncerte, kurio pro
gramą vykdė jaunimas, kaip antai: mo
kyklų chorai ir orkestrai, baleto mokyk
los ir sporto draugijų šokėjos, dalyvavo
taip pat ir Memmingeno lietuvių šokėjų
grupė. Ji pašoko du tautinius šokius:
klumpakojį ir grandinėlę. Lietuviški šo
kiai publikai gerai patiko. Dienraštis
„Memminger Zeitung“, smulkiai aprašy
damas tą koncertą, lietuvių dalyvavimą
šitaip paminėjo: „Lietuvių jaunimo šokė
jų grupė (paruošta Alinos Grinienės) pa
teikė savo tėvynės folkloristinių šokių,
kurie ir tremtyje puoselėjami ir todėl ne
išnyksta. Lietuvių šokėjų dalyvavimas bu
vo kaip tarptautinis įnašas dėkingai įver
tintas“.
B.R. — (ELI)

MANCHESTERIS
MARGUČIŲ BALIUS

Menchesterio Lietuvių Socialinis Klu
bas Velykų antrąją dieną, 6 vai. vakare,
savo patalpose rengia
Margučių balių ir pasilinksminimą.
Gražiausi margučiai bus premijuojami.
Šokiams gros lietuviška kapela.
Kviečiami visi Manchesterio ir apylin
kės tautiečiai atsilankyti į šį tradicinį pa
silinksminimą.
Klubo Valdyba

NORTHAMPTONAS
PAMALDOS
Maloniai kviečiame visus į lietuviškas
pamaldas, kurios įvyks balandžio 15 d., 12
vai. 15 min., R. kat. Katedroje, Kingsthorpe Road.
Northampton© Skyriaus Valdyba
PAIEŠKOJIMAI

pirmininkas ir Dvasios Vadas kun. J. Gu
tauskas, kun. F. Gureckas, parapijiečių
vardu P. Bulaitis, ilgus metus kartu dir
bęs su kun. A. Kazlausku ir dabar įteikda
mas kuklią dovaną nuo visų parapijiečių,
Britų Lietuvių tarybos pirmininkas inž.
R. Baublys, kartu pasiūlydamas londoniš
kiams įsteigti kun. A. Kazlausko fondą,
kuris būtų sudarytas iš aukų, o pelnas
kasmet, išdalijamas paramos reikalingiem
seneliam (Fondo įgaliotiniais bus paskir
ti Britų Lietuvių Tarybos, Parapijos ir L.
Bendruomenės D. Britanijoje ' atstovai).
Būtų labai gražu, jei pritariantieji šiam
fondui atsiųstų savo įnašus jau dabar
(kun. A. Kazlausko Fondas. 21 The Ovai,
Hackney Road, London, E.2).
Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio Anglijos
Vietininkijos vardu atsisveikina jos pirmi
ninkas P. Mašalaitis, įteikdamas dovaną
vietininkijos narių.
Lietuvių Skautų Anglijos Rajono vardu
atsisveikina J. Alkis, padėkodamas už 10
metų eitąsias Rajono Dvasios vado parei
gas, įteikdamas dovaną rajono vardu (me
džio dirbinys tautiniais motyvais).
Ateitininkų Draugovės Anglijoje vardu
dovaną įteikia S. Kasparas, prašydamas
pasveikinti Australijos ateitininkus ir įsi
jungti į jų darbą aktyviai, kaip ir čia,
Londone.
> Ketteringo lietuvių vardu atsisveikina
Bakaitienė, Moterų šv. Onos D-jos vardu
F. Senkuvienė, padėkodama už globą, ku
rią teikė būdamas jos Dvasios vadu, ir
įteikdama draugijos narių dovaną, Treti
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VOKIETIJOS LIETUVIAI
Apylinkės, kuriose PL Bendruomenės
pirmininkai ir Balio įgaliotiniai yra tie
patys asmenys: Augsburg — 54 lietuviai,
Bamberg — 114, Bensheim-Auerbach
(Schwetzingen) — 74, Burgsteinfurt —58,
Diepholz — 66, Dillingen — 21, Dornstadt
— 6, Dortmund-Eving — 119, Duesseldorf — 206, Emlichheim-Gross Ringe —
45, Emsdetten
46, Fuerth — 14, Geesthacht-Spackenberg — 109, Hagen-Westf.
— 115, Hannover — 154, Heidesheim —
70, Hohenfelde — 8, Huettenfeld-Weinheim — 89, Krefeld — 178 MuelheimRuhr — 52, Muenster-Westf. miestas ir
apylinkė — 550, Neumuenster — 15, Pin
neberg — 36, Rastatt — 55, Schnelldorf —
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.

Paieškomas Benas Račiūnas, gimęs
1925 ir kilęs nuo Gelgaudiškio, Šakių ap.
BOLTONAS
1956 m. gyvenęs Barnsley, Yorks. Jei kas Susirūpinusioms Velykų stalu
Michelsonienės — Nauja valgių knyga
Lietuviškos pamaldos bus Velykų II d., nors žinotų, kas su juo yra atsitikę (kur
—
9 šil. 6 penai.
nors
išvykęs
ar
miręs?),
malonėkite
apie
10.30 vai., St. Patricks bažn., Great Moor
Prityrusių šeimininkių — Valgių gami
tai painformuoti Lietuvos Pasiuntinybę:
St. Išpažintis prieš šv. Mišias.
nimas — 54 šil.
17 Essex Villas, London, W.8.
Anglų kalboje — Lithuanian Recipes
—
14 šil. 8 penai.
REIKALINGA PADAVĖJA
Nepamirškite Velykų šventėms ilgo gro
PRESTONAS
Lietuvių Sodybai Velykoms ir vasaros jimo lietuviškų plokštelių. Knygos ir plokš
Lietuviškos pamaldos bus balandžio 29 sezonui reikalinga padavėja-as. ___ - teles užsakomos:
d., 12.15 vai., St. Ignatius bažn., Meadow
Dėl darbo sąlygų ir atlyginimo bus susi
DAINORA,
St. Išpažintis prieš šv. Mišias.
tarta asmeniškai.
49,
Thornton
Ave., London, W.4.
::si
Rašyti: Headley Park, Bordon, Hants.
i:::::::-;;

TAZAB & CO. LTD

GERAS PATARIMAS

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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:::
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Norėdamas padėti savo šeimai arba giminėms Lietuvoj, geriau
siai tai gali padaryti pasiųsdamas dovanų siuntinį per

BALTIC STORES LTD.
(Z. JURAS)
421. HACKNEY RD., LONDON, E 2. ENGLAND.

Tel. SHO 8734.

s

:::
:::

ninkų vardu — V. Ščenskienė, įteikdama
taip pat dovaną.
Sporto ir Socialinio Klubo pirmininkas
V. Lagunavičius dėkoja už globą klubui,
kurio kun. A. Kazlauskas buvo garbės pir
mininkas (įteikdamas dovanas kun. A.
Kazlauskui ir kun. P. Daukniui).
Pagaliau atsisveikina ir jaunimas, kuris
patarnauja bažnyčioje prie altoriaus —V.
Lagunavičius ir R. Senkus.
S. Kasparas įteikia dovaną viengungių
karių, kuri buvo suorganizuota S. Bosikio
iniciatyva.
Meninėj daly porą solo dainelių padai
nuoja J. Serafinaitė, pianinu palydi V.
Mamaitis. Londono lietuvių choras padai
nuoja dainelių su solo partija, kurias at
lieka J. Černis ir J. Alkis. K. Zdanavičius
padeklamuoja eilėraštį buvusiam šešta
dieninės mokyklos vedėjui. Baigiant meni
nę dalį, visi kartu su choru sudainuoja
„Ilgiausių Metų“.
Atsisveikina ir išvykstantieji. Kun. P.
Dauknys dėkodamas reiškia vilčių, kad
greitai vėl teks pasimatyti. Kun. A. Kaz
lauskas linki likusiems čia Londone nenu
leisti rankų, varyti visu smarkumu parapi
jos ir visus lietuviškus darbus.
Atsisveikinimo rengėjai dėkingi šeimi
ninkėms—Moterų šv. Onos Draugijos va
dovybei ir narėms.
Sekmadienį, balandžio 1 d., kun. A. Kaz
lauskas atnašavo savo paskutinias čia šv.
Mišias. Choras susirinko visas atgiedoti
jų. Be to, J. Serafinaitė pagiedojo solo
giesmių.
R-L.

Pasiunčiame: medžiagas, rūbus, avalynę, maistą,
mašinas, akordeonus ir visa kita.
Draugiškas patarimas ir smulkios informacijos
kiekvienam pareikalavus.
Užtikrinant, kad Jūsų norimųjų prekių pas
žemiausią kainą.

siuvamąsias

suteikiama

mus gausite už

Pasiunčiame ir Jūsų pačių visiškai arba tik dalinai
siuntinius.

paruoštus

Kiekvieno siuntinio pristatymas garantuotas.
•••••••■••••!

6, Schongau — 13, Sievershuetten — 37,
Stuttgart — 339, Wuerzburg — 56.
Viso 2.705.
Apylinkės, kuriose veikia Bendruome
nė ir Balfo šalpos komisijos, bet pirminin
kai ir Balfo įgaliotiniai ne tie patys as
menys: Bad Zwischenahn — 340, Bocholt
— 89, Bremen — 265, Gauting — 12, Ham
burg — 420, Hanau — 229, Ingolstadt —
107, Kaiserslautern — 234, Luebeck —
336, Memmingen — 260, Muenchen —144,
Neustadt — 197, Osnabrueck — 105,
Rendsburg — 61, Vechta-Old. — 24, Wetter-Ruhr — 45.
Viso 2.868.
Apylinkės, kuriose veikia Bendruome
nės, bet Balfas neteikia paramos: Ben
sheim-Auerbach — 34, Bielefeld — 71,
Duisburg — 39, Essen — 123, Miesau —
27, Muenster b. Dieburg — 75, Nordwalde
-Westf. — 64, Nord-Hessen — 26, Saarlou
is-Roden — 32, Weinheim — 89.
Viso 580.
Apylinkės, kuriose veikia Balfo šalpos
komisijos, bet neveikia PLB: Amberg —
52 lietuviai, Ansbach — 17, Bad Kreuznach — 33, Barsbeck— 44, Berchtesgaden
— 4 (seneliai), Blomberg — 36, Deggendorf — 21, Diecksanderkoog — 14, Eckern
foerde — 113, Edendorf — 50, Ober Eselsberg-Ulm — 117, Frankfurt — 158 (PLB
jau veikia), Goldsiefe — 12, Hof — 26,
Krempe — 59, Leveste — 25, Nemitz —
4 (seneliai), Neuburg — 10, Niendorf —
38, Nuernberg — 14, Regensburg — 14,
Timmendorfer-Strand — 43, Wesselburen
— 15.
Viso 919.
Apylinkės, kuriose neveikia PLB ir Bal
fas neteikia paramos: Piberach-Riss —
90 lietuvių, Blumentahl — 19, Bonn —
122, Braunschweig — 16, Edenkoben —
27, Kiel — 194, Meldorf — 50, Nordleda—
21, Osterholz — 32, Rosenheim — 28, Salz
gitter — 903, Schwaebisch-Gmuend — 10,
Schweinfurt — 130, Senne — 16, Trubermoor — 12, Wiemsdorf — 35, Wilstedt—.
26.
Viso 1.731.
Iš viso visuose penkiuose sugrupavi
muose gyvena 8.803 asmenys.
(E)

šešių
geresnis
raštį.
Dėl to
puslapių

puslapių laikraštis yra
už keturių puslapių laik
turėkime
laikraštį.
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