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SVEIKI SULAUKĖ šv. VELYKŲ!
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NAUJA BIUROKRATIJA
NAUJIEJI ŽEMĖS ŪKIO VALDYMO ORGANAI

(Elta) Sovietų Sąjungos kom. partijos 
ck ir ministrų tarybos 1962 m. kovo 22 d. 
nutarimu iš pagrindų pakeičiami vadova 
vimo žemės ūkiui organai.

Sąjungos mastu svarbiausias vaidmuo 
suteikiamas naujam sąjunginiam žemės 
ūkio komitetui. Svarbiausia komiteto 
funkcija yra operatyviai vadovauti ir tik 
rinti, kaip vykdomos partijos ir vyriausy 
bės direktyvos žemės ūkio klausimais. 
Šis komitetas ypač griežtai kontroliuos, 
kaip respublikos, kraštai ir sritys gami
na žemės ūkio produktus, kaip vykdo 
valstybines paruošas. Komiteto pirminin 
ku skiriamas vienas iš Sov. S-gos minist 
rų tarybos pirmininko pavaduotojų, na
riais — partijos ck žemės ūkio skyriaus 
sąjunginėms respublikoms vedėjas, Sov. 
Sąjungos žemės ūkio ministras, aukšti 
valstybinio plano komiteto ir valstybinės 
mokslinės ekonominės tarybos pareigū
nai.

Iš sąjunginio žemės ūkio komiteto su
dėties matyti, kad visas vadovavimas že
mės ūkiui pereina i partijos rankas. Net 
žemės ūkio ministras yra naujojo komite 
to narys. Tas pats pasakytina ir apie nau 
jus žemesnius sovietinio žemės ūkio val
dymo ir kontrolės organus.

Sąjunginėsįe respublikose vadovavimas 
žemės ūkiui pavedamas respublikiniams 
žemės ūkio komitetams, šių komitetų pir 
mininkais yra respublikų kompartijų ck 
pirmieji sekretoriai (Lietuvoje — A. 
Sniečkus), nariais: respublikos ministrų 
tarybos pirmininko pirmasis pavaduoto
jas, kuris tiesiogiai rūpinasi žemės ūkio
klausimais, be to, yra žemės ūkio produk 
tų gamybos ir paruošų ministras: respub 
likos kompartijos ck žemės ūkio skyriaus 
vedėjas: respublikinio „Žemės ūkio tech
nikos“ susivienijimo pirmininkas; žemės 
ūkio ministras; respublikos valstybinio 
plano komisijos pirmininko pavaduoto
jas žemės ūkio klausimams; vandens 
ūkio ministras (respublikose, kuriose to
kie komitetai ar ministerijos yra).

Respublikiniai žemės ūkio komitetai 
organizuos ir kontroliuos partijos ir vy
riausybės nutarimų žemės ūkio ir paruo
šų klausimais vykdymą, neš atsakomybę 
už respublikos žemės ūkio vystymą ir vi
sų žemės ūkio kultūrų gamybos bei pa
ruošų didinimą, kad kiekviena respubli
ka savo indėliu pakeltų bendrąją Sovietų 
Sąjungos žemės ūkio produkciją. Ryšium 
su tuo taip pat naujai steigiamos respub
likinės žemės ūkio produktų gamybos ir 
paruošų ministerijos panaikinant visose 
respublikose paruošų ministerijas, vy
riausiąsias tarybinių ūkių valdybas ir ta
rybinių kūių ministerijas (kur tokios 
buvo).

Žemiausioji naujos sovietinio žemės 
ūkio valdymo sistemos grandis yra terito 
rinės gamybinės kolchozų ir sovchozų 
valdybos. Tokia valdyba savo funkcijo
mis apima kelis rajonus priklausomai 
nuo kolchozų ir sovchozų skaičiaus, ga
mybos ir superkamosios produkcijos ap
imties, atsižvelgiant į ekonomines ir teri
torines rajonų savybes. Teritorinėms ga
mybinėms kolchozų ir sovchozų valdy
boms tenka labai plati veiklos sritis, pra
dedant tiesioginiu gamybos organizavi
mu ir baigiant kolchozų ir sovchozų veik
los kontrole. Kiekviena tokia valdyba tu
ri inspektoriuš-instruktorius, kurie pri
skiriami tam tikram kolchozų ir sovcho
zų skaičiui ir kurių pareiga tikrinti, kaip 
kolchozai ir sovchozai organizuoja garny 
bos ir paruošų planų vykdymą.

Prie teritorinių gamybinių valdybų 
taip pat steigiami nauji tarprajoniniai 
laikraščiai.

Teritorinės gamybinės kolchozų ir sov
chozų valdybos veiklai vadovauja taryba. 
Tarybos pirmininku yra valdybos virši
ninkas, kuris taip pat eina respublikos 
kompartijos ck partorgo pareigas (savo 
žinioje jis turi dar visą eilę partinių ins
truktorių). Tarybos nariais yra respubli
kos komjaunimo ck organizatorius (savo 
žinioje turintis grupę komjaunimo ins- 

• truktorių), kolchozų pirmininkai, sovcho 

zų direktoriai, partijos rajonų komitetų 
pirmieji sekretoriai ir rajonų vykdomųjų 
komitetų pirmininkai, „Žemės ūkio tech
nikos skyrių valdytojai“.

Visa ši paini organizacija, dideli vado
vaujančių ir kontroliuojančių pareigūnų 
aparatai yra išimtinai partijos rankose 
ir, Chruščiovo nuomone, turės žymiai pa 
kelti žemės ūkio gamybą Sovietijoje.

Lietuvoje tokios teritorinės gamybinės 
valdybos jau sudaromos ir pradeda veik
ti. Pavyzdžiui, Kauno teritorinė gamybi
nė kolchozų ir sovchozų valdyba apima 
80 stambių ūkių, esančių Jonavos, Kauno 
ir buvusiame Vilkijos rajonuose (Vilki
jos rajonas prijungtas prie Kauno). Val
dybos viršininku paskirtas buvęs Vilka
viškio rajono partijos komiteto pirmasis 
sekretorius. Valdybos kontrolei priklauso 
117.000 ha žemės ūkio plotas, kuris bus 
kontroliuojamas 13-kos inSpektorių-orga- 
nizatorių. Daugiausia tai buvę partijos 
komitetų skyrių vedėjai. Tik antraeiliais 
pareigūnais paskirti žemės ūkia specia
listai.

Ar šis naujas valdymo aparatas pakels 
sovietinį žemės ūkį — spėlioti anksti. Ta 
čiau biurokratizmu persunktą sovietinę 
administraciją papildys dar viena parei
gūnų armija ir dar labiau subiurokratins 
vadovavimo žemės ūkiui darbą.

{SęįĮtįįįįįįos DIENOS -Į
NEUTRALUMAS NUGALĖJO

Ilgai svarsčiusi Švedija priėjo nusista
tymo, kad jai netinka stoti į Europos 
Bendrąją Rinką.

Priežastis: Bendroji Rinka, šalia ekono 
minių, turi ir politinių sumetimų, o tai ne 
siderinių su Švedijos neutralumu.

AIŠKINAMASI DĖL BERLYNO
Savo vyriausybių pavedami, Vašingto

ne pradėjo pasitarimus J. Amerikos V- 
bių valstybės sekretorius Ruskas ir sovie 
tų ambasadorius Dobryninas.

Pasitarimų tikslas yra išsiaiškinti pa
žiūras j Berlyno klausimą. Amerikiečiai 
siūlys iš dalies pripažinti R. Vokietijos re 
žimą.

PRIEŠ DIDELIUS PELNUS
Prez. Kennedys iki šiol stengėsi neju

dinti didžiųjų biznių. Dabar spaudos kon 
ferencijoje užsipuolė plieno gamintojus 
už kainų kėlimą. Kiti didieji biznieriai 
tą užsipuolimą prisitaikė sau, nors buvo 
kalbama tik apie plieną.

Po to krito didžiųjų biznių akcijų ver
tė.

V. Vokietijos ekonomijos ministeris 
prof. Erhardas užsipuolė savo automobi
lių gamintojus už kainų kėlimą.

PRANCŪZU VYRIAUSYBĖ KEIČIASI
Prancūzijos min. pirm. Debrė atsistaty 

dino.
Vyriausybės sudaryti pakviestas Geor

ges Pompidou, kuris iki tol vadovavo Rot 
šildų bankui.
Naujasis min. pirmininkas yra jau anks 

čiau dirbęs su de Gaulle'iu.

PADIDĖJA MOKESČIAI
SALDAINIAMS

Pagal naująjį biudžetą D. Britanijoje 
pakelti mokesčiai saldumynams, drabu
žiams, baldams. Sumažėja automobiliam, 
televizijos ir radijo aparatams, kilimams.

DE GAULLETUI ATSAKYTA 
TEIGIAMAI

Pasirašius Alžyro paliaubas, Prancūzi
jos prez. de Gaulle'is davė pasisakyti tau 
tai nauju referendumu. Pirma — jis pa
prašė patvirtinti paliaubų susitarimą, 
antra —duoti jam teisę leisti susitarimui 
įvykdyti reikalingus įstatymus.

Daugiau kaip 90 procentų balsuotojų 
pasisakė kaip prašomi.

Adomas G. Tūla

VELYKINIS LAIŠKAS

Tėviškėn laišką velykinį 
draugams parašyti noriu, 
kad į prasmę aukos savanorių 
ir į laisvę visi mes dar tikime.

Kad mes prie Velykų stalo, 
paėmę į ranką margutį, 
prašome: „Viešpatie, dalią 
palengvinki tautai, neleisk! jai 

žūti...“

Ir kai giedame: „Kristus mums 
kėlėsi“, 

širdy gaiviname viltį,
kad Viešpats ir mūs tėviškėlei 
leis iš vergijos pakilti.

— Oderio — Neisės sienos Vokietija 
nepripažįsta — laiške vokiečių tremtinių 
organizacijoms pareiškė kancleris Ade- 
naueis. Jis pareiškė, kad Fed. Vokietijos 
nusistatymas nesąs pasikeitęs ir kad Ode
rio - Neisės sienos negalima laikyti rytine 
Vokietijos siena. Sienų klausimas galės 
būti sprendžiamas taikos konferencijoje, 
apjungtos Vokietijos demokratinei vyriau 
sybei pasirašius taikos sutartį (E)

ĮSPĖJO CHRUŠČIOVĄ
Prez. Kennedys ir min. pirm. Macmilla 

nas įspėjo Chruščiovą dėl jo vyriausybės 
užsispyrimo nesutikti leisti tarptautinei 
kontrolei tikrinti, kad nebūtų vykdomi 
atominių bombų bandymai. Laiške sako
ma, kad jei jis nesutiks prisiimti kontro
lės, tai amerikiečiai ir britai vėl pradės 
vykdyti bandymus.

Chruščiovas atsakydamas pasiūlė ge
rai apsigalvoti.

CHOLEROS NUOSTOLIAI
Maniloje, Filipinuose, renkasi Pasau

linė Sveikatos Organizacija svarstyti, ką 
daryti dėl pietryčių Azijoje siaučiančios 
choleros.
Apie 3000 ten jau mirė (vien Filipinuo

se apie 2000).

POPIEŽIUS KVIEČIA VISAS
BAŽNYČIAS

Į Antrąjį Vatikano susirinkimą, kuris 
prasidės spalio 11 d., popiežius stebėto
jais kviečia ir visų kitų pasaulio krikščio 
niškųjų bažnyčių atstovus. Tai daroma 
bažnyčių vienybės sumetimais.

Susirinkime jau yra pažadėję dalyvau
ti daugiau kaip 3000 katalikų vyskupų. .

ATIDUODA UŽ 62 MIL. DOLERIŲ
1.179 belaisviai, kurie pateko į Kubos 

vyriausybės rankas praeitais metais, kai 
buvo suruoštas nepasisekęs užpuolimas, 
Castro teismas nuteisė po 30 metų kalėji
mo.

Tačiau pabėgėliams buvo pasiūlyta iš
pirkti juos už 62 mil. dolerių. Pabėgėlių 
misija renka pinigus ir pirmieji 54 sužeis 
ti ir ligoti belaisviai jau grąžinti.

ALŽYRAS PAMAŽU VALOMAS
Teroras Alžyre tebevyksta. Štai rytinė 

je krašto dalyje buvo mesta aikštėn bom 
ba, kuri sužeidė 17 muzulmonų. Bab-el- 
Oeude rastas surištas ir pakartas europie 
tis su prisegtu rašteliu „Šitaip miršta iš
davikai. OAS. Salanas“.

Tačiau Doui kalnuose buvo susimetęs 
OAS būrys, kurio nepajėgė sutvarkyti ka 
riuomenės daliniai. Tad užpuolė jį FLN 
(Tautinis Išlaisvinimo Frontas) gerai 
ginkluotas dalinys. Iš abiejų pusių žuvo 
po 30, o vėliau saugumas suėmė dar 15 
OAS teroristų, kuriems vadovavo buvęs 
pik. Gardes. Muzulmonų piemenys davė 
žinią FLN daliniams.

Europos ir Amerikos spaudos nuotrupos

TITO VEIDAS
Dėl Milovano Djilo suėmimo Jugoslavi

joje šveicarų „Die Tat“ rašo:
„Tito maskvinė laikysena jau praeitą 

rudenį, neutraliųjų konferencijos metu, 
leido perprasti tą klaidą, kuri buvo daro
ma vertinant jo komunizmą. Nuo to laiko 
jis staiga neteko daug simpatijų ir. už dy 
ką iš Amerikos gaunamųjų kviečių. Visiš 
kai galimas dalykas, kad Djilo areštas Ti 
to Jugoslavijai kaštuos dar daugiau sim
patijų. Ji pati sudaužo daugelį iliuzijų, 
kad Jugoslavijos komunizmas laisvėja“.

Britų „The Guardian“ rašo:
„Būtų žiaurus pasityčiojimas, jei Milo

vano Djilo bandymas išspausdinti istori
nius Stalino pasisakymus tam tikram me 
tui uždarytų jį kalėjiman kaip tik netru
kus po to, kai sovietų vadai Staliną išgy
vendino iš mauzoliejaus. Įvyktų tada 
keistas pasikeitimas vaidmenimis: jugo
slaviškasis režimas, kurį Stalinas eksko- 
munlkavo, pasirodytų Stalino vardo gynė 
jo kauke prisidengęs. Keista būtų, jei 
pats ankstyvasis lėto Rytų Europos atoly- 
džio sukilėlis pasirodytų pats paskučiau
sias atsilikėlis; tačiau tokios galimybės 
esama“.

KELIO ATGAL NEGALI BŪTI

Vertindamas referendumą dėl Alžyro 
paliaubų prancūzų „Le Figaro“ rašo:

„Iki šiol niekam neužteko drąsos žo
džiu ar raštu paskelbti: aš atsakysiu 
„ne“, nes aš noriu, kad Alžyre ir toliau 
būtų kariaujama. Jeigu tasai „ne“ laimė
tų, kas tada atsitiktų? Eviano susitari
mas tada nustotų reikšmės. FLN vėl 
griebtųsi ginklų ir šįkart jau remiama ne 
vien tik totalitarinių kraštų, bet ir didžio 
sios laisvųjų kraštų daugumos ir visų Af 
rikos respublikų, kurios įspūdingu vienin 
gurnu yra karštai sveikinusios paliau
bas".

TAUTA IR POLITIKAI

Amerikiečių „N.Y.“ Herald Tribūne“ 
rašo:

Prancūzų tauta anksčiau už savo poiiti 
kus yra patyrusi, koks tikrasis karo po
būdis ir kokios jo išdavos, kai buvusios 
kolonijinės tautos deda didžiules pastan
gas išsivaduoti, naudodamosios teise pa
čioms spręsti savo likimą. Tauta anks
čiau negu politikai pajuto sunkumus ir 
nuostolius tos kovos, kurioje nepriklauso 
mybės siekusios jėgos buvo numalšina
mos, tačiau niekada negalėjo būti visiš
kai nuslopintos. Taigi nebuvo jokia staig 
mena, kad ji pagaliau kreipėsi į prancū
zą, kuris Alžyro karo atveju lygiai taip 
pat aukščiau stovi už politikus, kaip ir 
prieš 20 metų kovoje dėl Prancūzijos.

PET sesija Londone
(E) Pavergtųjų Europos Tautų Seimas 

savo pilnaties nepaprastąją sesiją planuo
ja birželio mėn. Londone. Ligšiolinės Sei
mo europinės sesijos vis vykdavo Stras- 
burge arba Paryžiuje.

Žydai neteko 27 miliairdus dol.

(E) Pagal New Yorke įvykusio pasau
linio žydų kongreso duomenis, Europos 
žydai (pig. „Die Welt“) dėl nacių ir fa
šistų persekiojimų netekę turto, įvairių 
vertybių ir pajamų iš viso 27 miliardų 
dol. sumai. Pagal šių dienų pinigų vertę 
tie nuostoliai dabar galėtų siekti ligi 
80%. Alyginimo už netektąjį turtą, kito 
pobūdžio nuostolių žydai įvairių repara
cijų, mokėjimų, nuostolių atlyginimo for 
ma yra gavę 6 miliardus dol. Daugiausia 
nuostolių yra atlyginusi Fed. Vokietija.

GEN. JOUHAUDAS NUTEISTAS MIRTI
Buvęs generolas Jouhaudas prancūzų 

buvo už akių nuteistas mirti už dalyvavi
mą Alžyro sukilime.

Dabar suimtas kaip vienas teroristinės 
OAS vadų jis vėl nuteistas mirti.

Abiem atvejais Charlis de Gaulle'is išgel
bėjo Prancūzijos garbę“.

GEN. CLAY IR DIVIZIJOS

Prancūzų „Le Figaro“, vertindamas 
amerikiečių generolo Clay nuopelnus 
Berlyne, rašo:

„Gali būti, kad be jo nebebūtų buvę ga 
Įima apstabdyti tų didžiųjų įvykių, kurie 
prasidėjo atsitverus „kinų siena“. Šita 
prasme galima sakyti, kad Clay antrą 
kartą yra išgelbėjęs Berlyną. Berlynie
čiams vien šio mažo, ramaus žmogaus da 
lyvavimas didesnės reikšmės turėjo, ne
gu daugelio amerikiečių divizijų bu
vimas".

KALBOS IR DARBAI

„Neue Zuercher Zeitung“ rašo:
„Girdėti nenfaža kalbų, kad esama ga

limybių suderinti pažiūras, kaip sutvar
kyti susisiekimo su Vakarų Berlynu klau 
simą, kuris pagaliau galėtų būti išspręs
tas kiek pakeitus tuo reikalu Gromyko pa 
reiškimą Ženevoje. Žinoma, tai jau reikš 
tų sovietų posūkį į tikrą kelią. Jei tarp- 
tautiškai būtų sutarta dėl susisiekimo, 
tai tuo pačiu būtų išspręstas tarpusavio 
sugyvenimo klausimas, dėl kurio jau se
niai buvo vis kalbama“.

PASAULY
— Gana ruošiasi patvirtinti muzikos 

profesorium amerikietį negrą daininin
ką Paulių Robesoną.

— Daugiau kaip 20.000 New Yorko mo 
kytojų streikavo vieną dieną.

— Konge policija išžudė 50 kaimiečių, 
kurie kėlė neramumus ir buvo nužudę 
mokesčių rinkėją.

— Indijos kongreso partija nutarė da
bartinį viceprezidentą Radhakrišną sta
tyti kandidatu į prezidentus.

— Šaltas kovo mėnuo D. Britanijoje ly
ginamas su tuo, koks buvo 1883 metais.

— Į rytinį Maroką pabėgo apie 130.000 
alžyriečių.

— Paryžiaus policija užtiko atsiųstus 
du lagaminus su opiumu.

— Amerikiečių pirklys, kuris norėjo 
prasmukti su savo prekėmis pro muitinę, 
nubaustas Varšuvoje 120.000 zlotų.

— Jomo Kenijata, kurį britai savo me 
tu buvo nuteisę už vadovavimą teroristi
nei Mau Mau organizacijai, dabar prišalk 
dintas Kenijos valstybės ministeriu kons 
tituciniams ir ekonominiams reikalams.

— 12 britų jūrininkų, kurie atsisakė 
su kroviniu plaukti į komunistinę Kini
ją, Australijoj teismo buvo nuteisti po 14 
dienų kalėti už dezertyravimą.

— 9 metų berniukas pabėgo iš R. Ber 
lyno, nušokdamas nuo 4 aukštų namų sto 
go.

— Paryžiuje policija suėmė buvusį lei 
tenantą Godotą, buvusio kapitono Ser- 
geanto padėjėją, kurjių pareiga buvusi 
OAS vardu Prancūzijoje organizuoti sa
botažus.

— Prancūzijoje įvyko sprogimas šaud
menų fabrike, ir žuvo 18 žmonių.

— Rytų Berlyne dezinterija persirgo 
apie 27.000 asmenų (apie 4.000 buvo gy
domi ligoninėse), ir liga persimetė toliau 
j R. Vokietiją.

— Katovicuose, Lenkijoje, už bizniavi 
mą audiniais 10 asmenų nuteista nuo 4 
metų iki gyvos galvos kalėjimo.

— Vengrijoje baigėsi byla, kurioje 26 
asmenys nubausti už kyšių davimą ir 
ėmimą butų skyriuose.

— Sovietų užsienių prekybos ministe
ris Patoličevas atvyko į Pekiną baigti tar 
tis prekybos ir ekonominiais reikalais 
(pasitarimai buvo pradėti Maskvoje).

— Škotijos šv. Andriejaus universite
tas sovietų rašytojui Michailui Šolocho- 
vui suteikė garbės daktaratą.

— Kino artistė Sofija Loren gavo Os
karą už vaidybą 1961 m. statytoje filmoje 
„Dvi moterys“.
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VAKARAS GIRULIUOSE
PASIKALBĖJIMAS SU DBLS STEIGĖJU, PIRMUOJU JOS PIRMININKU IR GARBĖS NARIU PETRU B. VARKALA

DBLS pirmininkas inž. Juozes Vilčins
kas su talkininkais anąvaka.- pasuko į 
Londono pakraštį. Tikslas — aplankyti 
DBLS steigėją, pirmuosius trejus metus 
jos pirmininką, c nuo 1957 m. jos garbės 
narį Pelrą B. Varka.ą kuris ne tik nuo
lat teikia rūpestingą g.obą šiai mūsų or- 
grnizacijai, bet neseniai atsiuntė jai ir 
100 svarų piniginės paramos. Taigi ke
liauta aplankyti ir ka.tu padėkoti jam.

Varkalų , Giruliai“ visiškai šalia par
ko, tarp medžių ir gė.ynų, ir tarpduryje 
mus p'Sitinka pats šeimininkas su šu
nim. Kai susėdame ir ko. pasirodo ponia 
su kava. inž. J. Vilčinskas, padėkojęs už 
paramą, skuba iškelti šitokį visuomeniš
kai asmeninį klausimą:

— Kiek žinome. Tamsta, būdamas 
prieš 15 metų DBLS pirmininku, anuo
metinėje Sujungs.} būstinėje Lancaster 
Gate pirmą kartą susitikai su grakščia 
lietuvaite, su kuria netrukus sukūrei lai
mingą šeimą. Ar Tamsta dėl to dabar ne
sijauti nuolat sko.ingas DBL S-gai?

P. B. Varkala šypteii.
— Trip, — sako. — Aš ir Sąjungą kū

riau, kad susirasčiau lietuvaitę žmoną. 
Ir susiradau. Tada daug atvažiuodavo 
mergaičių. Kai sužinodavau, kad atplau
kia laivas, visada eidavau pasitikti jų. 
Galvojau, kad joms reikia padėti, o pa
dėti reikia įkurti sąjungą. Taip ir atsiti
ko: DBLS buvo įkurta. O dabar, kaip 
žiūriu, balandžio 3 d. jau suėjo 14 metų, 
kai mes ženoti. Turėdamas galvoje savo 
praeitį, dėl to aš ir dabar noriu, kad čia 
gimęs ar bent jau čia mokslus ėjęs jauni
mas burtųsi, sudarytų jaunimo sąjungą. 
Susipažinę (o dabar jie dažnai net nepa
žįsta vieni kitų) pradėtų bendrauti, su
rastų bendrų interesų, paskui ir šeimas 
lietuviškas sudarinėtų. Jaunieji nenuby
rėtų, pasiliktų lietuvių bendruomenėje.
—Kaip Tamsta vertinate dabartinę DB

LS veik'ą?
— Reikia džiaugtis, kad iki šiol išlai

kėm DBLS. Tik dabar svarbiausia įtrauk 
ti jaunimą. Juk iki šiol veikia ir vado
vauja visur Lietuvoje gimę ir išaugę. 
Svetur išaugęs dar nė vienas nėra įsijun
gęs. Taigi būtina įtraukti.

— Kalbant dėl jaunimo, kaip Tamsta 
galvoji dėl kai kieno bandymų D. Bri
tanijoje steigti srovines jaunimo organi
zacijas?

— Esu baisiai priešingas dėl tokių už
simojimų. Steigiasi ateitininkai, tai da
rosi atviras kelias steigtis jaunalietu
viams, varpininkams ir dar kitokioms or
ganizacijoms. Vieniems įsisteigus, visiš
kai natūralu jau būtų, kad pradėtų steig 
tis ir kiti. O kas gi iš to bus? Tiek maža 
jėgų, o ir tos pačios dar skaldomos. Tai 
labai žalinga. Visas jaunimas turi apsi
jungti vienoje nesrovinėje organizacijo
je. Atsimenu, kai pradėjome kurti DBLS 
ir dirbti joje ir daugiau jau lietuvių su
važiavo iš Vokietijos, tada partijos pra
dėjo siųsti savo įgaliotinius kad jie steig 
tų skyrius. Krikščionių Demokratų buvo 
įgaliotas J. Matulionis, Valstiečių Liaudi 
ninku Dr. S. Kuzminskas. Tautininkai iš 

• savo pusės man buvo pavedę savo atsto
vybę. Tada aš neprisidėjau prie tokios 
skaldymosi minties. Pasikviečiau J. Ma

tulionį ir S. Kuzminską, ir visi sutarėm, 
kad jokios partijos nebus steigiamos. Ši
tos tradicijos ligi šiol ir laikėmės. O pra 
dėję skaldytis dar sunkiau ką nors pada
rysim, nes ir šiaip jau viskas siaurėja. 
Srovėmis skirstymasis būtų kenksmingas

reiškinys ir gali turėti nemalonių pasėkų 
lietuviškam darbui.

— Ką norėtumėte pasisakyti dėl „Eu
ropos Lietuvio“ ir Nidos Knygų Klubo 
leidinių?

— „Europos Lietuvis" man sudaro vie
napusiško laikraščio įspūdį, — sako P.B. 
Varka.a. — Aš žinau, kad sunku ir dar 
vis sunkėja bet reikėtų stengtis atsverti 
kuo nors tą jo vienpusiškumą. Aš taip 
pat pasigendu straipsnių, kurie gvilden
tų šių dienų problemas, sukančias pasau
lį į kitokią ateitį. Tos problemos juk su
sijusios ir su Lietuvos ateitimi. Štai kad 
ir federalinė Europa, arba Europos Bend 
roji Rinka. Koks bus mūsų krašto vaid
muo toje šiandien kitų kraštų kuriamoje 
ateityje. Bandymų atsakyti visiškai ne 
matyti. Lietuviški laikraščiai apskritai 
dar tebėra gyvi XIX amžiaus nacionaliz
mu, kurį esame jau išgyvenę prieš 50 me 
tų. Aš irgi tuo gyvas, negaliu iš savęs iš
mesti, tačiau mūsų toks romantiškas pat 
riotizmas jau nebesuprantamas jauni
mui. Pakalbėkite su jaunimu, jis jau vi
siškai kitaip galvoja. Jis į reikalus žiūri 
taip, kaip jo gyvenamojo krašto žmonės 
— nukreipęs žvilgsnį į ateitį. Tad ir 
mums reikėtų į tą ateitį žiūrėti, jos pro
blemas svarstyti, ir tada jaunimas leng
viau galės į mūsų eiles įsijungti. Kalbant 
dėl knygų ir kitų leidinių, tai jie, žinoma, 
remtini. Dėl to savo laiške aš ir pasiū
liau sudaryti spaudos fondą, kad jis kaup 
tų į save lėšas’ir įgalintų gal ir padidintą 
laikraštį kartais išeisti, gal kurios kny
gos išleidimą paremti ar kokios būtinos 
brošiūros. Grožinėje literatūroje mes, ži
noma, neturime nei Tolstojų, nei Dosto- 
jevskių, nei Hemingwaju, gal ir neturėsi
me, bet rašytojams reikia leisti reikštis.

Kalba dar kartą grįžta į jaunimą. P.B. 
Varkala pripažįsta ir iškelia sunkumus 
jaunimui apsijungti.

— Jaunimas išsimėtęs, — sako jis. — 
Ne visų vienodas išsilavinimas. O reikė
tų rasti tokią bendrą kalbą, kad neskirtų 
nei mokslas, nei socialinė padėtis. Tą 
bendrą kalbą bus galima rasti žinant, ko 
gi jaunimas nori, kas jį galėtų suvesti, 
sutraukti j būrį. O jis nori susirinkti, 
plokštelių pasiklausyti, pasišokti. Tai ir 
būtų pagrindas suvesti į krūvą, pradžiai 
apjungti, o vėliau jau ryšiai stiprėtų ir 
darbai aiškėtų. Klubus organizuodami 
šitaip ir britai traukia savo jaunimą. Ar 
negalėtų ir lietuviai įsteigti tokio klubo 
ir duoti jam išlaikyti pinigų? Tik reikė
tų grynai jaunimo klubo. Jeigu jaunimą 
jungsime prie senių, tai arba atbaidysi- 
me, arba nuvesime klaidžiais keliais. 
Gaila, bet dažniausiai mūsų socialinis gy 
venimas vyksta prie stiklo, o kai pritrūks 
tama saiko, tai pradedame bartis, blevyz 
goti arba leidžiamės į srovinius ginčus. 
Toks mūsų bendravimas daugelio yra 
laikomas tarytum lietuviška tradicija. 
Mes, senimas, jau nebepasikeisime. Bet 
perduoti šitą „tradiciją“ jaunimui būtų 
labai žalinga. Jaunoji mūsų karta turėtų 
susidaryti naujas pažiūras į gyvenimą. 
Pasisavinti iš mūsų kas gera ir atmesti 
kas bloga. Todėl mūsų jaunimui yra rei
kalingas centras, į kurį ne vien tik patys 
galėtų reguliariai susirinkti ir pabendrau 
ti lietuviškoje atmosferoje, bet taipgi pa 
sikviesti tenai savo draugus kitataučius. 
Kokį gi įspūdį jie susidaro dabar, kada 
tuose mūsų centruose svyrinėja įsikaušę 
tautiečiai, maitindami sikspenais lošimo 
mašinas? Deja, tačiau juk šiandien mūsų 
visi pelnai yra daromi tik baruose. Ma
no idėja kadaise ir buvo sukurti lietuviš
ką bendrovę, kuri kitais būdais būtų sie
kusi pelno lietuviškiems reikalams finan 
suoti. Deja, nors mes ir sudėjome pakan 
karnai tam kapitalo, bet reikalai nukrypo 
kita linkme. Dar ir šiandien, aptvarkius 
visus finansinius reikalus, būtų galima 
pasukti nauju keliu ir atstatyti mūsų 
bendrovę ant naujų pagrindų. Tai pada
rę galėtume ir savo jaunimui daugiau 
padėti.

Inž. J. Vilčinskas dar iškelia vieną 
klausimą, siedamas jį su Nida:

— Įdomu, kodėl Tamstos namai pava
dinti „Giruliais?“

— Mano tėviškės vardas Girininkai. 
Žmonos tėviškė — Giruliai. Kadangi Gi
rininkus čia šioje svetimoje aplinkoje ki
tiems sunku būtų net ištarti, tai sutarė
me paimti pastarąjį — Girulių — pavadi 
nimą, kaip lengviau anglams ištariamą.

Dar paskui kyla vienas kitas klausi 
mas dėl bėgamųjų opesnių reikalų. Ap
žiūrime Varkalų turimuosius retus leidi
nius (Liublino seimo dienyną 1569 m. ru 
sų kalba, Lietuvos statutą, tik šeiminin
kas nebesuranda dar mums parodyti Rė
zos dainų rinkinio originalo), dar kartą 
metame žvilgsnį į salono sienose kaban
čius Liutkaus ir Griciaus pieštuosius pa
veikslus ir tariame labąnakt.

Poetui žymiai geriau badauti, negu būti

lepinamam. Robert Graves

tapatus gėrio pergalei. Prisikėlimą^tai. 
tikrasis atbaigimas. Aleliuja — Garbė 
Dievui!

Kun. Bronius Liubinas

IŠSIPILDYMAS

Didžioji Savaitė vertai vadinama tuo 
vardu. Jos bėgyje yra minimi svarbiau
sieji krikščionybės įvykiai. Didysis Ket
virtadienis — švč. Sakramento įsteigi
mas; Didysis Penktadienis — Kristaus 
mirtis ant kryžiaus; Velykų naktis — 
Kristaus prisikėlimas. Tie visi trys įvy
kiai yra neatskiriamai susirišę vidine 
jungtimi vienas su kitu. Į juos buvo nu
kreiptas visas Kristaus žemiškasis gyve
nimas. „Geiste geidžiu va gyti drauge su 
jumis šitą Velykų vakarienę prieš kentė
damas" (Luko 22,15) — kalbėjo Kristus 
prieš tardamas pirmą kartą Konsekraci
jos žodžius. Tai, ko Kristus taip geidė, 
neturėjo liktis vienkartiniu įvykiu, bet 
turėjo būti kartojama jo atminimui vi
sais laikais (ptg. Luko 22 19). Tačiau 
kad vėliau kunigų atnašaujamose šv. Mi
šiose įvyktų persimainymo stebuklas, tu
rėjo įvykti Kristaus kūno ir kraujo atna
šavimas ant Kalvarijos kalno. Žmogaus 
Sūnus turėjo būti nuplaktas, apspiaudy- 
tas, vainikuotas erškėčiais, prikaltas ant 
kryžiaus medžio, turėjo būti ietimi per
vertas jo šonas, turėjo būti pajuoktas sa 
vo kankintojų ir net vieno kartu kenčian 
čiojo, turėjo kančios viršūnėje atiduoti 
dvasią į savo Tėvo rankas. Bet čia ne vis
kas. Didžiojo Penktadienio prasmė paaiš 
kėja Velykų naktį. Kančia apvainikuoja
ma prisikėlimu! Visa tai, kas minima Di
dįjį Penktadienį, turėjo atsitikti, kad 
taip Kristus įeitų į savo garbę (p'.g.Luko 
24,26). Prisikėlime glūdi galutinis visos 
Kristaus pasiuntinybės išsipildymas. Pri 
sikėlimu buvo įvykdytas pirmiesiems tė
vams rojuje duotasis pažadas, kad bus 
sutrinta velnio galva ir bus atstatytas 
nuodėme pažeistas žmogaus kilnumas 
(plg. Prad. 3,15).

Kristaus prisikėlimas yra pats didysis 
krikščioniškojo tikėjimo pamatas. „Jei 
Kristus neprisikėlė, tai mūsų skelbimas 
yra tuščias, tuščias ir jūsų tikėjimas... 
Jei Kristus neprisikėlė, tai jūsų tikėji
mas yra tuščias, ir jūs tebesate savo nuo
dėmėse... Bet iš tikrųjų Kristus yra pri
sikėlęs iš numirusiųjų kaip užmigusiųjų 
pirmonė“ (1 Kor. 15,14.17.20). Per Kris
taus prisikėlimą buvo sunaikinta pasku- 
čiusioji mirtis (plg. 1 Kor. 15,26). Kris
taus prisikėlimas yra žmogaus nemirtin
gumo laidas.

Velykų rytas skelbia pačią linksmiau
sią naujieną, kokia iš viso gali būti žmo
gui paskelbta. Velykos krikščioniškojo 
optimizmo šventė. Velykų rytas turėtų 
tapti ir benamiams lietuviams viltingo 
džiaugsmo akstinu. Visoks blogis praei- 
na. Visa yra įmanoma nugalėti. Niekuo
met nėra beviltiškos padėties. Blogis ne
turi nesugriaunamos galios nei amžinu
mo. Yra visagalintis, geras, mylintis Tė
vas, kuris savo vaikus veda per kančias 
ir skausmus į užtikrintą laimę ir garbę. 
Jo rankoje yra atskiro žmogaus ir ištisų 
tautų likimas. Ne Didysis Penktadienis 
yra atbaigimo simbolis. Išsipildymas yra

Naujas „Gimtosios kalbos" numeris
Tai bendrinės kalbos laikraštis, 1961 m. 

Nr. 3-4 (13-14). Rašo: L. Dambriūnas„Pr. 
Skardžius, P. Jonikas, V. Prižgintas, K. 
Ostrauskas, St. Barzdukas. Paskelbta klau 
simų kraitelė, spaudos apžvalga, recenzi
jos. Žurnalo adr.: Mr. A. Lakas, 3932 So. 
Rockwell St., Chicago 32, Ill.

Lietuvių atstovai į Berlyną
(E) Balandžio 6-8 d.d. Vak. Berlyne, 

Kongreso rūmuose, vyko Tarptautinio 
Laisvųjų Profesinių Sąjungų Centro Trem 
tyje šeštasis kongresas. Šios organizacijos 
centrinė būstinė yra Paryžiuje, ir ji ap
jungia 10 pavergtųjų tautų atstovus. Cent 
ro atstovaujamos tautos: Lietuva, Latvi
ja. Estija, Bulgarija, Čekoslovakija, Jugo
slavija, Lenkija, Rumunija, Vengrija.it 
Ukraina. Lietuvių tremtyje delegaciją 
Berlyno kongrese sudarė: Jonas Glemža ir 
Jonas Petraitis (abu iš Fed. Vokietijos) ir 
Pov. Juknevičius (Belgija).

Geologai ieško žaliavų

(E) Nuo balandžio 1 d. pusei metų į 
įvairius Lietuvos rajonus išvyksta kelios 
geologų grupės, kurios išžvalgys vietos 
pramonei tinkamų žaliavų telkinius. Inži
nierės-geologės J. Rutkauskaitės vadovau 
jama grupė tirs giliavandenių klinčių tel
kinius, kuriuos galima būtų panaudoti 
rūgščių dirvų kalkinimui. Geologo Stop- 
kaus vadovaujami specialistai ieškos dide 
lių cemento žaliavos telkinių Akmenės 
rajone. Anykščiuose dirbanti geologų gru 
pė šiais metais ištirs kvarcinio smėlio tel
kinius. Jei pasitvirtins geologų apskaičia
vimai, Anykščiai taps didžiausiu žaliavos 
tiekėju Lietuvos stiklo fabrikams. Labai 
dideli kvarcinio smėlio sluoksniai bus ti
riami ir ties Gargždais.

Romas Kinka.

REIKŠMĖ
(Dialogas plius viena klausytoja)

—... Na, numirkit ir tada
Žinosit

Mirties reikšmę...

Aš gyvenu — po gyvenimo dangun 
Kiekviena žvaigždė danguje 
Yra atsakymas;
Nė vienos negaliu pasiekt.

— Mnun, žinosiu ir
Gyvenimo reikšmę.

Lozorius atsikėlęs,
Nieko nė vienam nesakė.

................ .. '■ ■■ ■ i.w

Kas sudaro sąlygas, kad būtų neįgia- 
noma taikinga revoliucija, tas neišvengia
mai susilauks prievartinės revoliucijos.

Prez. Kennedys
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APYSAKA IŠ KRYŽIUOČIŲ LAIKŲ

(VERTĖ A. VĖGĖLĖ)
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Kryžiuočių rūmų rūsys buvo sujungtas 
su kanalais, kurie tęsėsi net ligi Vislos. I 
tuos kanalus buvo metama visokios šiukš
lės, o taip pat ir lavonai tų, kuriuos kerš
tingi kryžiuočiai nužudydavo. Kad tačiau 
pro kai kuriose kiemo vietose geležiniais 
grotais užkaltus kanalų langelius neatei
tų į kiemą smarvė, vėl buvo pravesti vamz 
džiai, kuriais nuolat bėgo iš Vislos van
duo. Tasai vanduo, krisdamas iš viršaus, 
plovė viską upėn.

Taigi ir kai Siaurutis, o paskui jį ir Jo
nas įšoko anon skylėn, pagriebė juos van
duo ir nežinia kaip ilgai nešė juos tolyn. 
Vargšai vaikinsi, norėdami gelbėtis, ins
tinktyviai rankomis ir kojomis judėjo, kas 
neleido jiems paskęsti. Vandens nešamas, 
Siaurutis pirmasai užplaukė ant kažkokio 
akmens ir įsitvėrė jo rankomis. Tačiau jis 
buvo toks nuvrrgęs, kad nebegalėjo valdy 
ti rankų, lyg būtų jau paskutinė jo gyveni 
mo valanda atėjusi.

Neužilgo tačiau atsipeikėjo ir pradėjo 
graibytis rankomis aplinkui... Vanduo čia 
maža jau tesiekė; atsisėdo todėl ant ak
mens ir ilsėjosi. Staiga pajuto, kad pro nu
kartas vandenin jo kojas praplaukė lyg 
žmogaus kūnas.

— Jonai! —sušuko Siaurutis drebančiu 

♦

J

balsu ir, nieko negalvodamas, nusileido 
nuo akmens.

Vandens tolyn stumiami, plaukė jie ka 
nalu, o kokiuo būdu atidūrė tarp upės pa 
kraštyje augančių žolių ir kaip ilgai ten 
gulėjo, nė patys nežinojo. Kai Siaurutis 
atsipeikėjo, vis girdėjo jis vandens ūžimą, 
toli kalbančių žmonių balsus, tačiau neži
nojo, kur jis yra ir kas aplinkui jį dedasi. 
Tik švietė jam saulės spinduliai, pūtė lau
ko vėjelis, o ten, tarp žolių, paukštelių bal 
sai skelbėjam, kad aplinkui yra gyvybė. 
Prasitrynę vaikinas akis, apsidairė ir štai 
ga išgirdo vaitojimą. Visomis jėgomis pa
kilo ir pasirėmė alkūne. Netoli jo gulėjo 
visas purvinas ir sužeistas Jonas... Virš 
jų melsvasai dangus.

— Jonai! — sušuko Siaurutis — Jonai! 
—dar sykį pakartojo, norėdamas įsitikin

ti. ar gyvas ir ar iš tikrųjų mato tai, kas 
jam akyse matyti.

— Ką? — atsiliepė balsas iš artimų 
krūmų.

Siauručio krūtinėje sudrebėjo širdis, pa 
kėlė jis galvą ir klausėsi kaip kiškis, norė
damas įsitikinti, iš kurios pusės gresia pa
vojus. Apėmė jį miegas, bet nepasidavė 
jam.

— Ką! — atkartojo balsas iš krūmų. — 
Kas mane šaukia?

Prasib'aivė išgirdęs tą klausimą Siau
rutis ir šliaužte nušliaužė ton pusėn, iš 
kur buvo girdėti balsas.

Krūmuose prie pat upės kranto, dar 
vandenyje, gulėjo purvinas, be rūbų, krau 
jais apkepęs Jonas. Gulėjo jis primerkto
mis akimis ir vis kalbėjo sau:

— Ką? Ką?..
Siaurutis uždėjo jam ant galvos ranką 

ir tarė:
— Jonai! tai aš, atsimerk... abudu esa- 

va gryname ore... saulutė šviečia... paukš 
teliai gieda... Kaip tai atsitiko?

— Kaip tai atsitiko? —atkartojo Jonas, 
atmerkė akis, apsidairė, bet iš visa ko bu 
vo matyti, kad nieko nesuprato.

— Kaip mes nenumirėm! — sušuko 
Siaurutis ir apsidairęs tik dabar pastebė
jo, kad ir jis, kaip ir Jonas, yra be rūbų, 
kad kraujas teka iš apnuogintos jo krūti
nės, o visas purvinas.

— Tai pasidarėme! — tarė pusbalsiu. 
— Brr! kaip man visur skauda.

Čia pastebėjo tyrą upės vandenį pa
krantėje. Nieko negalvodamas įbrido van 
denin, o nors skaudėjo žaizdos, nardėsi 
jame kaip žuvis, apsiprausė ir, išbridęs iš 
vandens, atsigulė pakrantėje pagulėti. 
Trupučiui laiko praslinkus, jam pasidarė 
kiek geriau, bet badas kaskart labiau pra 
dėjo kankinti jį.

— Na, o kad taip Joną nuplaučiau, tai 
taip pat atgytų! Dviese smagiau mums bū 
tų. — Jonai! Jonai! — sušuko, kumšterė- 
jęs draugą, bet tas tik suklibino lūpas, ta
čiau nenubudo.

— Na, kaip matyt, brolau, reiks man ta 
ve nešti! Ir sunkumas gi! — pridūrė po 
valandėlės, norėdamas pakelti Joną nuo 
žemės.

Tada atsisėdo pečiais į draugą, uždėjo 
jo rankas sau ant kaklo ir bandė kartu su 
juo pasikelti. Bet ir tai veltui; vargšas 
Siaurutis visomis jėgomis norėjo pakelti 
jį, bet vis veltui, juo labiau, kad Jonas ne 
tiktai patsai nepadėjo keltis, bet dar visu 
savo sunkumu traukė prie žemės.

— Ei, tai tu, brolau, manai, ksd aš lei
siu tau taip gulėti purvyne ir drauge ba
dausiu su tavim? Ne, aš rasiu būdą ir 
taip nuplausiu tave, kaip kad patsai nusi- 
plovisu.

Matydamas, kad Jono neįveiks nunešti 
iki vandens, Siaurutis pakėlė Jono galvą, 
pasidėjo ją sau ant kelių, paskiau, pa
ėmęs jį už pažasčių, traukė į upę. Atsilsė
jęs valandėlę, įbrido vandenin, prisisėmę 
pilnas rieškučias ir taip plovė draugo vei
dą, paskui atsargiai pritraukė jį prie pat 
vandens, pasodino ir, laikydamas jo galvą 
ant savo krūtinės, plovė jį, bet staiga ne
teko pusiausvyros ir abudu įkrito vande
nin.

Siaurutis tačiau nepaliko pavojuje savo 
draugo, stengdamasis drauge su juo išsi
gelbėti iš vandens, ir labai nudžiugo, kad 
Jonas pradeda judinti rankas. Abu greitai 
išplaukė pakraštin ir pamatę, kad gyvi iš
liko, pradėjo glamonėtis. Vanduo atgaivi
no sumuštą ir sužeistą Joną, jaunystė nu 
galėjo.

— Iš kur gi tu atsiradai? — paklausė 
Jonas.

— Ar aš žinau? O tu iš kur? — atsakė 
paklaustasai.

Iš tikrųjų abu nežinojo, kokiu būdu, 
įkritę tamsian kanalan, staiga atsidūrė 
tyram ore, o štai dabar gali kalbėti ir 
vaikščioti. Gerai jautė, kad gyvi, nes ba
das kaskart labiau juos kankino, bet, bū
dami nuogi, nedrįso lįsti iš žolių. Staiga 
pasigirdo žmonių balsai: paupin ėjo links 
mai kalbėdamosi moterys rūbų plauti.

Pastebėję artėjančias moteris, vaikinai 
prigulė prie žemės. Bet Siaurutis vos tik 
dūsavo ir tik Jono padedamas galėjo 
šliaužti tolyn.

— Kad taip gautumėm rūbus, — tyliai 
prabilo Jonas, žiūrėdamas į nuogus ir su
žeistus savo ir draugo kūnus.

Siaurutis tiktai pažiūrėjo ir nieko neat
sakė.

— E! — aiktelėjo po valandėlės Siauru
tis.

— Tylėk! — šnibžterėjo jam Jonas. — 
Dar pamatys kas mus ir išduos.

Nieko tačiau nepadėjo tylus kalbėji
mas; vaitojo Siaurutis laikas nuo laiko, 
raičiojosi į visas puses, o aštrios žolės dar 
labiau žeidė jo kūną. Jonas, kaip tik galė
damas, stengėsi nuraminti draugą, rovė ii 
vandens lapus ir klojo jais Siauručio žaiz 
das. Nežiūrint tai, moterys išgirdo vaitoji
mą.

— Oi, o čia kas?! — sušuko persigandu 
sios, artėdamos ir žegnodamosios.

— Tai nelabasai vaitoja, — tarė pati 
jaunoji.

— Tylėk! — pertraukė jos kalbą vyres
nioji. — Jei nelabasai vaitoja, tegu sau 
vaitoja.

Ir padarė koja kryžiaus ženklą ant van
dens. tris sykius užpakalin nusispjovusi.

žolėje vėl pasigirdo vaitojimas, ir dar 
labiau sulingavo žolė.

— Oi, oi! — sušuko ligšiol tylėjusi mer
gaitė ir, užsidengusi akis, pasileido bėgti. 
Kitos dvi, pažiūrėjusios ton pusėn, iš kur 
buvo girdėti vaitojimas, ir pamačiusio*, 
kad iš žolių kyšoja purvina ir lapais ap
lipdyta tartum žmogaus galva ir lyg ran
kos, besistengiančios sugriebti žolę,, leido
si taip pat bėgti paskui pirmąją, šaukda 
mos:

— Thor! Teufel! — arba:
— Ach, Gott!
Ir buvo ko persigąsti. Siaurutis klejoda

mas kilojosi nuo žemės, norėdamas atsi
kelti, o Jonas, norėdamas sulaikyti jį, glė 
besčiavosi su juo.

Pagaliau visa nutilo. Niekas nedrįso pri 
siartinti prie ano žolių tankumyno; mote
rys pranešė visiems apie nelabojo vaitoji
mą paupyje: gaila joms buvo paliktųjų 
baltinių, tačiau nedrįso sugrįžti.

(Bus daugiau)

2

Vengrija.it


Nr. 10(707). 1062. IV. 17 EUROPOS LIETUVIS

ISPANIJOS KLAUSIMAI (H)

SAVAITQALIS
SU KNYQA

RAŠO JURGIS GLIAUDĄ

Viena mažiau mūsų literatūroje palies
tųjų sričių yra laisvosios Lietuvos stu
dentijos gyvenimas. Labai jdomi ir spal
vinga tematika dėl visai nesuprantamų 
priežasčių nepatraukė mūsų romanistų 
dėmesio. Tuo tarpu ji buvo verta susido
mėti.

Tik staiga, po daugelio metų, R. Spalis 
pakelia užuomaršos dulkes nuo tos temos, 
atgaivina ją, pripildo naujos gyvybės ir 
pasirodo mūsų knygų lentynose su ALMA 
MATER romanu iš studentijos gyvenimo.

Jis pavadino tą kūrinį apysaka. Ta ma
žytė naujienybė mūsuose, atrodo, tik kuk
lumas. Apysakos, kaip tokios, čia nėra. Al 
ma Mater yra pilnavertis ir pilnakraujis 
romanas.

Neliesdami to kūrinio turinio, stebimės 
Spalio pajėgumu, dėstant temą, nepraras
ti proporcijų, intrigų ašies, daugelio per
sonažų santykių sumezgimu ir atomazga 
šiame dideliame (434 psl.) romane.

Spalis įdomus savo dėstymo maniera. 
Jis daugiau protokoliškas, kaip gaivališ
kas; daugiau smulkmeniškas, kaip api
bendrinantis. Prie jo rašymo metodo ten
ka prieiti su dėmesiu, atsižvelgiant į kelis 
motyvus. Savo veikalą jis taiko skaityto
jui, kuris neieškos eksperimentikos dėsty
me, negaudys stiliaus įmantrybių ir net 
nebus patenkintas, jeigu dėstymas bus la
bai savitas, realybės vaizdą nustelbdamas 
savo griežtu individualumu. Alma Mater 
skaitytojas, kaip teisingai įžvelgia auto
rius, visų pirma nori žinoti: kaip buvo? 
kas veikia? kokia veikimo aplinka?

Juk Alma Mater skaitytojas yra tas, ku 
riam Alma Mater dvasia ir personažai ar
timi daugiau iš analogijos su savo sfera. 
Jis nejus to melancholiško sentimento, 
kurį sukelia Alma Mater jau pasenusiam 
anų laikų studijozui dabar.

Rašyti tam tikrai skaitytojų kategorijai, 
taikant jiems dėstymą ir dalinai tram
dant savo individualumą, yra pavojinga. 
Retas rašytojų galėtų keisti save ir išlik
ti nuoširdus savo manierai ir personažų 
atrinkimui. Tačiau čia Spalis kaip tik pa
taikė į savo sferą. Iš pradžių santūriai, 
lyg įsibėgėdamas, lyg įsižiūrėdamas į sa
vo apysakos struktūrą, vis labiau apgy
vendindamas ją ateinančiais personažais, 
Spalis lyg ir pats įžengia jų tarpan, ima

KOMUNIZMĄ PASTAČIUS. .

1961 m. gruodžio mėn. TSRS Aukščiau
sios Tarybos posėdyje deputatas J. Ma
tulis pasakė, kad dėl patalpų stokos šiuo 
metu Lietuvos mokyklose pamokos vyks
ta dviem ir net trim pamainom. Jeigu mo
kyklos bus statomos tokiu tempu, kaip 
numatyta plane, tai septynmečio pabaigo
je galės būti panaikintos trečiosios pamai
nos, bet antrųjų pamainų liks tiek pat, 
kiek jų yra šiandien.

J. Matulis taip pat pasakė, kad miestų 
namų remontams skiriama tik po 5 mil. 
rublių metams, tuo tarpu, norint išlaikyti 
namus tokius, kad juose galima būtų gy
venti, Lietuvos respublikai reikėtų skirti 
10 mil. rublių metams. Per eilę praeitų 
metų Sov. Sąjungos biudžetas tokios su
mos Lietuvai nedavęs. Kaimuose trys ket
virtadaliai gyventojų gyvena vienkie
miuose, ir valstybė visai nesirūpina nau
ja statyba.

Reikia laukti, kad po septynerių metų, 
kai pagal Chruščiovo planą komunizmas 
jau bus sukurtas, Lietuvoje bent pusė na
mų bus sugriuvusių. Prasidės „saulėtas 
gyvenimas“ po atviru dangumi...

PENSININKŲ „LAIMĖ“

„Tiesa“ išsispausdino Mikalausko ir 
Marcinkevičiaus reportažą „Pensinin
kus“. Reportažo autoriai tvirtina ir įrodi
nėja, kad dabar pensininkai nepabūna be 
darbo ir nesirūpina net, jog jiems už dar
bą būtų skiriamas atlyginimas, žodžiu, 
tiems seniems žmonėms kažkas šovė gal
von vėl pradėti dirbti tegu ir sunkiausią 
darbą.

Reikėtų tik stebėtis, kaip ir anie du 
autoriai, jei jie vis dėlto šen ten neprasi
tartų. O štai aiškėja, kad tie pensininkai 
nebuvo kolchozininkai. Taigi išeitų, kad 
jie negauna vadinamųjų sodybinių skly
pų ir dėl to iš tos savo pensijos nepajėgia 
išsiversti. Tai dėl to, vargo vejami, jie ir 
eina į kolchozą dirbti. Vis tiek, koks dar
bas, kad tik nubirtų kokia nors papildoma 
kapeika duonelei ir drabužiui, kad nerei
kėtų pusbadžiauti!

Reportaže juk rašoma, kad apskritai 
pensininkai labai neramūs. Čia jie nori, 
kad jiems žemės vienu kitu aru būtų pa
didinta, čia bulvelių paprašo. Negi tai 
daroma iš prabangos, o ne iš bado? 

gyvai sutapti su jais visais ir — kas ypač 
svarbu — įgyvendina ir savo skaitytoją 
personažų tarpe. Tai jau didelis laimėji
mas, kada tik tam tikra skaitytojų katego
rija numatoma rašomajam kūriniui.

Gatvė? berniuko nuotykiai, galiu tvir
tinti, nepaprastai sudomino tuos negau
sius amerikinių sąlygų jaunuolius, kurie 
rado toje knygoje nuotaikingą, malonią 
dvasią, marktvenišką, šviežią, pristatant 
savo berniukus skaitytojui. Humoras, iš- 
dykėliškumas, atskambėjimas kilnių idė
jų tik prošvaistėmis, tai yra be didakti
kos, padarė Gatvės berniuko nuotykius 
ypač vertinga knyga mūsų jaunimo knygy 
ne.

Alma Mater kupina kitos nuotaikos. 
Tai jaunatviškas klaidžiojimas daug kur 
sąvokų briaunomis, tie pradedamieji su
vokti „suaugusiųjų“ reikalai ir problema
tika, įrikiuoja knygą jau į kito skaitytojo 
knygyną. Bet Spalio talentas, kaip Gatvės 
berniuko nuotykiuose, taip ir Alma Ma
ter puslapiuose, atspėja skaitytoją, jo in
teresus, jo pastangą rasti knygoje tai, 
kas jam artima, suprantama ir patrauklu.

Alma Mater todėl svarbi ne tik kaip 
ekskursija dabartiniam jaunimui į tą ter- 
rą incognitą, jų tėvų studentavimo die
nas. Alma Mater įdomi ir atsargi lietuviš
kos studentijos savitumo ugdytoja, kas 
ypač vertinga knygoje, kur visiškai nėra 
jaunimą visad baidančios didaktikos.
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KOVO MĖNESIO NUTIKIMAI

šventasis Patrikas, kaip žinoma, yra Ai
rijos patronas. Kovo 17 dieną jį pamini vi 
so pasaulio airiai. Tačiau nė pačioj Airi
joj, tur būt, neparodoma tiek entuziazmo, 
tiek neišgeriama ir nesidžiaugiama, kiek 
Čikagoje. Jau nuo pat ryto visi vaikščioja 
prisisegę žalius „kvietkelius“, tariamai 
vaizduojančius šamroką — tą airišką rū
tą. Daugiausia tie papuošalai vis dirbti
niai ir gaminti tolimoje Japonijoje ar 
Hong Konge. Juos prisisega ne tik kelin
tos jau kartos „atrišai“, bet ir kitos tauty 
bės. Mačiau ir lenkų, ir meksikiečių ir net 
žydelį su didžiausiu žaliu bukietu ant šir
dies. Jeigu nenešiojamas tas papuošalas, 
tai mėgstama ar kaklaraištį ar šiaip ką 
nors užsidėti, tik būtinai žalią.

Čikagos miesto meras yra airių kilmės. 
Ne vienas aukštesniųjų miesto šulų irgi 
giriasi airiška kilme. Gal dėl to Patriko 
dienos paradai Čikagoje būna labai gau
sūs ir iškilmingi, tęsiasi valandų valan
das, ir miesto centras tą dieną būna prjsi 
kimšęs parado dalyvių ir šiaip smalsuo
lių.

Šių metų parade vienos tautinių šokių 
grupės atstovaujami buvo ir lietuviai. O 
vakare, aišku, pilni būna klubai ir taver
nos, nes airiai iš seno žinomi, kaip nesi- 
baidą nei viskės, nei kitų gėrimėlių.

Patriko savaitgalis buvo įdomus ir lietu 
viškajai visuomenei. Tą pačią dieną Jauni 
mo Centre įvyko jau tradicine virtusi va
karienė, suruošta „Laiškai Lietuviams“ 
leidėjų — Tėvų Jėzuitų.

Šis religinio turinio mėnesinis žurnalas 
dabartinio redaktoriaus Tėv. Juozo Vaiš- 
nio rankose tapo labai dailiu ir įdomiu 
kultūrinių ir dvasinių reikalų mėnesiniu 
laikraščiu. Jo išviršinė išvaizda, iliustra
cijos, daili spauda, popierius ir fotografi
jos kasmet vis gerėja. Neprastas ir turi
nys, kuris duoda ir dvasinio peno ir nesi
baido kontroversinių temų. Girtinas turė
tų būti ir laikraščio pigumas, kuris įgali
na ir nedolerinių kraštų lietuvius jį skai
tyti.

Vakarienės proga buvo ir meninė prog
rama ir kalbų, o taip pat įteiktos premijos 
straipsnių konkurso laimėtojams. Geriau
sius straipsnius, kaip ir pernai, parašė mo 
terys. šiemet, tris iš eilės premijas gavo 
A. Eivienė, Giedrė Stasiškytė ir Liuda 
Germanienė. Nedidelės tos premijos, dau
giau gal simbolinės, tačiau taip įvertintų 
straipsnių autorės atrodė patenkintos ir 
visais plojimais ir užsitarnautąja garbe. 
Meninė programa davė Elenos Blandytės 
ir Nerijos Linkevičiūtės dainų, akompo- 
nuojant prof. V. Jakubėnui. S. Velbasio 
baleto studijos mokiniai pašoko. Poetai 
A. Baronas ir senas „anglikonas“ Stasys 
Laucius paskaitė savo eilėraščių. Svečių 
buvo daug ir garbingų, tarp jų vyskupas 
V. Brizgys, o taip pat ir mūsų atstovas Va 
šingtone J. Kajeckas. Visas tas vakaras 
aiškiai parodė, kad ir religinio-dvasinio 
turinio žurnalai yra reikalingi ir mėgia
mi. Linkėtina, kad ir londoniškis „Šalti
nis“, iš savo vargo vystyklėlių išropojęs.

Ilgai užtrukęs pilietinis karas Ispanijo
je paliko tiktai griuvėsius ir chaosą. Kraš 
tas iš vienos pusės turėjo patekti į didelį 
skurdą, o iš antros — atsidurti griežtoj 
valdymo sistemoj. Bet ir Ispanijoje gyve
nimas nestovi vietoje. Jau kuris laikas 
vyksta didelės reikšmės pasikeitimai, 
nors palengva ir tyliai, daugelio nė nepas
tebimi.

Naujovės krašto ūkyje
Pragyvenimo sąlygos Ispanijoje, lygi

nant jas su pirmaisiais pokario metais, 
šiuo metu yra jau žymiai pagerėjusios. 
Bet dar toli atsilikusios nuo kitų Vakarų 
Europos kraštų. Vyriausybė tačiau deda 
dideles pastangas šioje srityje atsiekti 
bent tai, kas įmanoma.

Nelabai seniai prekybos ir finansų mi- 
nisteriams buvo suteikta galia įgyvendin
ti sutartinai su OEEC (Europos Ūkio Ta
ryba koordinuoti ir remti Europos ūki
niam atsistatymui) ir su tarptautiniu va
liutos fondu paruoštąsias reformas. Tai 
plataus masto ūkio liberalizacijos refor
mos, kurios jau veiksmingai taikomos 
ūkiniam gyvenime. Jų pagrindinis tikslas 
— padaryti pezetą (Ispanijos valiutą) 
pastovią ir patikimą ilgam laikui priekin, 
kad ji įgautų užsienio pasitikėjimą. Tam 
tikslui pezeta buvo nuvertinta iki jos tik
rosios vertės. Per tai padidėjo svetimo ka 
pitalo plaukimas į krašto ūkį — sustipri
nama vidaus pramonė, mažėja nedarbas, 
didėja eksportas ir 1.1.

Naujos socialinės reformos švelnina 
pilietinio karo sukeltąją tarpusavio 
neapykantą

Vyksta reikšmingi pasikeitimai ir sočia 
linėj srity. Maždaug pilietinio karo sukak
ties minėjimo laiku praeitais metais par
lamentas priėmė du labai svarbius įstaty-
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ilgainiui pasiektų „Laiškų Lietuviams“ 
stiprumo ir lygio.

Kovo 18 diena Čikagos lietuviai pager
bė vieną savo mėgstamiausių asmenybių 
— Dr. P. Daužvardį, jo 25 m. konsulavi- 
mo Čikagoje sukakties proga. Vaišes su
rengė Lietuvių Bendruomenės iniciatyva 
sušauktasis komitetas. Salėjo buvo maty
ti visi, kurie Čikagoje yra kuo nors garsūs 
ar pasižymėję. Buvo ir amerikiečių spau
dos atstovų. Konsulas Daužvardis, jau 
tiek metų Čikagoje gyvendamas ir ne tik 
gyvendamas, bet ir aktyviai dirbdamas, 
įsigijo daug draugų. Net ir tie, kurie jo ne 
pažįsta ir niekad jokių reikalų neturėjo 
jo įstaigoje, negali kitaip, kaip tik gerai 
apie jį galvoti. Jau vienas tas jo energin
gumas visur nueiti ir visur suspėti, visur 
gerą ir trumpą žodelį pasakyti, rodo, ko
kių didelių gabumų jo asmenyje sukaup
ta. Tikrai nė vienas lietuviškas darbas, ar 
labai didelis, ar ir nevisai svarbus, neišsi
verčia, kad jame ir konsulas nedalyvau
tų, neparodytų dėmesio, nepadrąsintų.

Daug jam padeda šitą visuomenininko 
aureolę nešioti ir jo žmona ponia J. Dauž 
vardienė. Jeigu jos Vyras kur negali, tai ji 
dalyvauja. Pati gera ir dvikalbė kalbėto
ja, labai gražiai angliškai pravedė ir per
nykštės Dainų šventės komentarus sveti
miesiems dalyviams. Todėl po dvidešimt 
penkerių konsulavimo metų Čikagoje ga
lima drąsiai tvirtinti, kad Daužvardžių 
šeima yra viena iš populiariausių tiek se
nųjų emigrantų tarpe, tiek ir naujųjų at
eivių. Ponia yra jau čia gimusi lietuvaitė, 
bet ne vienas mūsų galėtų lietuvių kalbos 
iš jos pasimokyti. Nenuostabu, kad ir pa
gerbimo vakarienėje dalyvavo ir mūsų 
senieji veikėjai ir visa eilė „dypukų“. 
Kaip ir įprasta panašiomis progomis, bu
vo sakyta daug kalbų, skaityta daug svei 
kinimų. Dainomis vakarienę pagyvino so 
listai Algirdas Brazis ir R. Mastienė. 
Kalbėtojų tarpe buvo: vyskupas Brizgys, 
Dr. S. Biežis, S. Pieža, L. šimutis, R. Ski
pitis, Min. J. Kajeckas, J. Jasaitis, Tėvas 
Kubilius, S.J., ir visiems atsakė pats su
kaktuvininkas. Svečiai sugiedojo ilgiau
sių metų, ir tuo pagerbtuvių oficialioji da 
lis buvo baigta. Konsulo darbas tačiau dar 
nebaigtas ir nebus baigtas, kol jo paskuti
niųjų ilgų metų tikslas nebus pasiektas — 
išlaisvinta pavergtoji Lietuva.

Čikagoje pasibaigė dailininko Br. Muri
no paveikslų paroda. Buvo išstatyta 60 pa 
veikslų, kurių pusė aliejinių ir pusė akva
relė. Minėtinas parodos pasisekimas. Bu
vo nupirkta bene 17 paveikslų, ir parodos 
lankytojų skaičius rodo, kad ir Čikagoje 
„ne vien duona žmogus gyvas“. Gražu ži
noti, kad tautiečiai, įsigiję pagrindines 
gyvenimo priemones, dabar jas puošia lie 
tuvių menininkų kūriniais. Tiesa, kartais 
pasitaiko ir nevisai girtinų kelių į meną ir 
jo supratimą. Teko dalyvauti vaišėse vie
no dailininko bute, kur buvo ir turtingų 
ir šviesių, atrodo, mecenatų. Viena ponia, 
rodydama į vieną didelį paveikslą, ir sa
ko: „šitas tai man labai, labai patinka, tik 
kam jisai toks aukštas. Man būtinai rei-

Atolydis ir reformos
RAŠO MEČYS MUSTEIKIS

mus. Vienu įvedama bendra privalomoji 
parama bedarbiams, antru — pašalinama 
nelygybė moterims; jų teisės sulyginamos 
su vyrų, šias socialines reformas seka ki
tos. Svarbiausia jų — numatytoji žemės 
reforma, čia pirmoj eilėj turima galvoj 
Andalūzijos didžiųjų žemvaldžių žemės, 
kurios yra neproduktingos ir atsilikusios; 
jas planuojama išdalyti. Gen. Franco jau 
prieš metus yra pažadėjęs tai padaryti, 
nors iki šiol pažado dar neištesėjo. Reikia 
tikėti, kad jis pasiduos Katalikų Bažny
čios ir sindikatų spaudimui, nes šis klau
simas nėra užmirštas, š. m. kovo mėn. 
Sevilijos kardinolas Dr. Bueno Monreal 
savo naujame ganytojiškame laiške griež
ta forma reikalauja socialinio teisingumo 
žemės ūkio srityje. Šitą klausimą toliau 
judina Ispanijos sindikatai, kurie taip pat 
kovo mėn. antrojoj pusėj turėjo savo 
kongresą. Ispanijos sindikatai yra kiek 
panašūs į profesines sąjungas, tačiau jie 
apjungia ne tik darbininkus, bet ir darb
davius ir yra gen. Franco žmonių kontro
lėje ir įtakoje. Šiame kongrese jo kalbėto 
jams buvo pirmą kartą suteikta visiška 
laisvė išreikšti savo nuomonę ir pasakyti, 
ką nori. Per tai iškilo dideli sindikatų tar 
pusavio vidaus nesutarimai ir buvo aiš
kiai pasisakyta prieš vyriausybės liniją. 
Bet šie faktai kaip tik patvirtina, kad Is
panijos režimas demokratėja.

Demokratėjimo apraiškos parlamente
Praeitais metais Ispanijos parlamentą 

(Cortes) atidarant, jis pirmą kartą pava
dintas, priešingai ikšiolinei praktikai, 
balsuojant rinktu parlamentu. Tiesa, tik 
mažoji dalis parlamento atstovų buvo 
rinkti, ir vien tik tas faktas ikšiolinį par
lamento veidą maža ką bepakeitė. Bet pa
našūs siauro masto pakeitimai parlamen
te pradėti vykdyti jau prieš eilę metų.

Visus tuos pakeitimus sudėjus į krūvą, 
gaunamas kitas vaizdas, kaip kad, pvz., 
prieš porą dešimtmečių.

Nuo praeitų metų tarp profesinių orga
nizacijų ir korporacijų rinktųjų parlamen 
to atstovų yra išrinktos ir trys moterys, 
ko iki šiol nebuvo. Tai ženklas, kad ir mo-
terims Ispanijoje suteikiama laisvė daly
vauti viešajame gyvenime, lygiai kaip ir 
vyrams. Išorėj ypačiai krinta į akis, kad 
parlamente jau nematyti falangos mėly
nų marškinių. Tyliai pranyko partinės 
uniformos. Ir tai nėra vien tik išviršinis 
pasikeitimas. Žinia, gen. Franco ir toliau 
skiria daugiausia falangistus parlamento 
atstovais. Ir jo skirtieji žmonės sudaro 
60% parlamento. Bet į jų tarpą įterpiama 
vis daugiau sindikalistų, konservatorių, 
monarchistų, krikščionių demokratų ir

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

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

A. Vienažindys

SKELBIMAS

Ieškome mūsų produkcijos pirkėjų. Pir
menybė tiems, kurie gyvena prie nedide
lių geležinkelio stotelių. Gali būti ir prie 
didesnių, tik svarbu, kad ten neatsirastų 
svarstyklių vagonui su mūsų produkcija 
pasverti. Tokie vartotojai, kaip Šiaulių 
gelžbetonio dirbinių gamykla, mums ne
naudingi. Kad suprastumėt, kur reikalo 
esmė, paaiškiname pavyzdžiu.

Mūsų produkcija — hidraulinės kalkės, 
ši statybinė medžiaga labai vertinga. Tai
gi, šiauliečiai ją ima su išskėstomis ranko 
mis. Siųsdami jiems vagonus šitų kalkių, 
mes vis po truputį nusukam. O kadangi 
apetitas ateina bevalgant, tai mes kaskart 
sukame vis daugiau. Galų gale nutarėm 
vietoj pilno vagono pasiųsti pusę. Taigi, į 
vagoną Nr. 728082 vietoj 60 tonų prikro- 
vėm 36,7 tonos. Žinoma, mes nesismulki- 
nom su kableliais ir dešimtosiomis. Tikslų 
skaičių mums pranešė šiauliečiai. Dar 
kvietė atvažiuoti, patiems įsitikinti. Bet 
nėra kvailių, nevažiavom.

Štai kodėl raginame pirkti mūsų kalkes 
pirmiausia tuos, kurie negali pasverti va
goną.

Mūsų adresas: Varėnos rajonas, Motui- 
zų hidraulinių kalkių gamykla.

„Šluota“, 1962 m. Nr. 3

RAJONŲ KASDIENYBĖS

SKUODAS. Antroje „Taikos“ kolūkio 
brigadoje prie kiaulidės prisirinko pilnos 
duobės srutų. Kad nereikėtų jas kompos
tuoti, pirmininkas J. Plekus ir brigadinin 
kas J. Tubinas pasitarę liepė iškasti 100 

kalingas paveikslas, kuris būtų siauras ir 
platus. Labai tiktų virš mūsų naujos .so
fos. Ir spalvos ir rėmai tikrai man patin
ka“. 

katalikų akcijos narių, šitoks sistemingas 
parlamento sudėties keitimas rodo, kad 
Franco yra pasiryžęs ikšiolinę valstybinę 
partiją „atmiešti“ įvairiais susigrupavi- 
mais, kurie vieni kitus neutralizuotų. 
Svarbiausia, šituo būdu Franco siekia su
silpninti savo ikšiolinį ramstį — falangą, 
kad tada, kai bus pribrendęs laikas, galėtų 
be perdidelės savo partijos opozicijos pra 
vesti dar didesnes reformas, priešingas jo 
partijos daugumos norams, tačiau lemian 
čias Ispanijos ateičiai.

Gerėja santykiai su Katalikų Bažnyčia

Savu metu tarp gen. Franco žmonių ir 
katalikų vadų santykiai buvo labai įtemp
ti. Prieš penkerius metus buvo net suim
ta eilė labai žymių žmonių iš įvairių gru
pių, jų tarpe ir katalikų kultūrininkų, 
net katalikų akcijos veikėjų. Nors vėliau 
jie buvo paleisti, tačiau vis tiek jiems bu
vo iškelta byla. Toji byla buvo išspręsta 
tik dabar, dar visai neseniai. Jos metu 
paaiškėjo, kad minėtieji asmenys 1956 me 
tais buvo nuvykę į Paryžių, kur susitiko 
su įvairiais egzilinių organizacijų vadais 
užsienyje. Tikslas — aptarti Ispanijos vi
daus tvarkymosi klausimus ateičiai... 
Dabar teismas beveik visus išteisino, nes 
Paryžiuje, esą, buvo išreikštos daugiau
sia tik nuomonės dėl Ispanijos politinio 
tvarkymosi, o dėl nuomonės, esą, niekas 
nebaudžiamas. Nubaustas buvo tik grafas 
Menchana, bet tuoj pat ir amnestuotas.

1960 m. aštraus pobūdžio konfliktas pra 
sidėjo tarp Vyriausybės ir Kat. Bažnyčios. 
Kat. Bažnyčios hierarchai deda vis dides
nes pastangas ir reikalauja sukurti kata
likiškas darbininkų profesines sąjungas, 
visiškai laisvas nuo sindikatų, nuo vyriau 
sybės įtakos. Tikslas — taip pat ateitis. 
Jau dabar norima gauti daugiau laisvių, 
nes nežinoma, kas ateis po gen. Franco. 
Bet šitam vyriausybė griežtai priešinasi. 
To pasėkoj 1961 m. tarp vyriausybės ir 
Kat. Bažnyčios santykiai buvo dar įtemp
ti. Tačiau kitais atžvilgiais įtampa mažė
ja, nes katalikų veikimui suteikiama vis 
daugiau savarankumo. Neseniai Pamplo- 
noje leista atidaryti OPUS DEI universi
tetą, kurį reikia laikyti katalikų aukštąja 
mokykla su aiškiu antikomunistiniu vei- 
du. (Prieš šį universitetą labai piktai pa
sisakė ir pavergtosios Lietuvos bolševiki
nis savaitraštis Literatūra ir Menas, Nr. 
10, 1962.III. 10. Bolševikai labiausiai ne
patenkinti, kad tame universitete studi
juoja ir afrikiečiai). Įkurta katalikų žur
nalistų aukštoji mokykla. Didelės privile
gijos katalikams suteiktos radijuje ir te
levizijoje, leista plėsti kat. spaudos įtaką 
ir kt. Visa to priežastis — gen. Franco įsi
tikino, kad katalikai rodo patį didžiausią 
atsparumą komunizmui, (ELI)

metrų kanalą, kuriuo srutos iš kiaulidės 
nuteka į balas. Už šio racionalizacinio pa
siūlymo įdiegimą dabar jie laukia apdo
vanojimo.

TELŠIAI. „Pergalės“ kolūkio pašarų vir 
tuvės dar nepasiekė dvidešimtojo amžiaus 
technikos stebuklai. Todėl šakniavaisius 
ten smulkina kirvio bei kastuvo pagalba. 
Sako, taip sveikiau fermos darbuotojų 
raumenims...

RASEINIAI. Ždanovo vardo kolūkyje 
stambieji raguočiai girdomi tik vieną kar 
tą per dieną. Tokiu būdu ten tikimasi ir 
žiemą primelžti daug pieno.

JIEZNAS. Pernykščių metų pradžioje 
„Jaunosios gvardijos“ kolūkyje buvo 40 
avių. Iki metų pabaigos jos atsivedė 24 
ėriukus. O dabar visą avių fermą ten at
stovauja vienintelis avinas. Kam jį pali
ko? Gal dėl ragų?..

„Šluota“, 1962 m. Nr. 3

KALĖJIMAS DARBININKUI

Vengrijos teismas Budapešte nuteisė 
šveisuotoją Sandor Uveges, dirbusį „Kle- 
ment Gottwaldo“ elektros prietaisų fabri
ke, 4 metams kalėjimo už tariamąją prieš
valstybinę agitaciją. Jis buvo kaltinamas 
naudojęs tokius priešvalstybinius išsireiš
kimus: „Geriau pasaulinis karas, negu 
dabartinė santvarka“ ir „Aš pasižymėjau 
tuos, kurie turės išnykti“. Jis taip pat ra
ginęs savo draugus streikuoti, protestuo
jant prieš padidintas išdirbio normas.

TIKRINS LAKŪNUS

Nors J. Amerikos Valstybių raketų ir 
kitokių atominių ginklų bazės turi pui
kiausią kontrolę, tačiau specialistai dar 
nepatenkinti. Bijoma, kad kuris nors la
kūnas nesusimaišytų ir pats vienas nepra
dėtų karo.

Įsakyta patikrinti 50.000 lakūnų, kurie 
prieina prie atominių ginklų ir įrengimų, 
kad būtų aišku, kiek jie „žmogiškai pati
kimi“, vadinas, ar neturi kokių nors psi
chofizinių ydų.
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KIAULIENOS KLAUSIMAS KASDIENIŠKOJI MEDICINA
Izraelis yra šiltas kraštas, ir tai padeda 

palaikyti seną (statymo dėsnį, kad nebūtų 
valgoma kiauliena. Gerai neparuošta mė
sa greit genda. Tačiau šiais laikais vis la
biau įsigali šaldytuvai, tai nebėra jau tiek 
bėdos išlaikyti mėsai. Izraelyje ligi šiol 
didžiausia kliūtis kiaulienai įsigyti teisei 
vis buvo senasis Mozės įstatymas.

Tačiau ir ten kiaulienos vis daugiau su
valgoma. ypač tų žydų, kurie yra atsikėlę 
iš Vakarų Europos. Kiauliena yra pigi ir 
maistinga, taigi dalis žydų perka ir valgo.

Trčiau iš Rytų Europos atkilę žydai te
besilaiko senos tradicijos, kaip jų tėvai ir 
seneliai. Religiškai nusistačiusieji už se
nąją tradiciją kė'ė klausimą, kad kiaulių 
laikymas ir kiaulienos pardavinėjimas 
būtų uždraustas visos valstybės mastu. 
Tačiau vyriausybė visada tvirtino, kad 
tas reikalas turi būti paliekamas spręsti 
savivaldybėms. Daugumas savivaldybių 
priėmė atitinkamus potvarkius ir uždrau
dė kiaulieną. Tačiau vienur kitur ji vis 
tiek tebebuvo pardavinėjama. Kai tokie 
mėsininkai pakliūdavo j teismą, tada bū
davo nustatoma, kad vis dėlto vienoj kitoj 
vietoj būtų leidžiama kiaulieną pardavinė 
ti nežydams — krikščionims, svetimų vals 
tybių atstovybėms. Tuo prisimetus buvo 
auginamos kiaulės ir valgoma kiauliena.

Dabar iškilo pavojus, šeši atstovai, pri- 
k’ausantieji penkioms politinėms parti
joms, pateikė parlamentui įstatymo pro
jektą, kad kiaulių auginimas ir kiaulienos 
pardavinėjimas būtų uždraustas. Pasisa
kant dėl to projekto, iškilo smarkūs gin
čai. Dešinieji tvirtino, kad kiaulė yra tik
ras pasibiaurėjimas. Kairieji sutiko, kad 
gal tai ir nešvarus ir biaurus gyvulys, ta
čiau kartu tai pigiausiai užauginamas gy
vulys, i - nėra jokių rimtų argumentų už
drausti j e m, kai eina kalba apie maitinimo 
trūkumus. Liberalai pasisakė prieš įsta
tymo projektą, nes jis varžytų sąžinės 
laisvę ir duotų teisę tradiciniams žydams 
primesti savo pažiūras visam kraštui. 
Kaip vienas tų liberalų pasisakė, pati kiau 
lė nedominanti jo, nes jis visą gyvenimą 
išsivertęs be jos, bet įstatymo projekte jis 
įžiūrįs rabinato pastangas perimti į savo 
rankas visą krašto bendruomenę.

Religinės Knesseto partijos atstovai, 
kurių parlamente yra 18, nurodė dar, kad 
įstatymo projektas yra perdaug švelnus. 

Numatoma uždrausti kiaules auginti, bet 
nieko nesakoma apie kiaulienos valgymą. 
Vadinas, kas norės, galės ir toliau parsi
gabenti ir valgyti. Jiems atrodo negarbin
ga ir nepadoru, kai atvažiuoja, ypač di
džiųjų švenčių praleisti, kitų kraštų žydai. 
Namie jie sako, kovoja, kad košero mais
tui būtų įsteigtos parduotuvės, o Izraelyje 
būna priversti jausti kiaulidžių smarvę.

Jei įstatymas būtų priimtas, skaudžiau
siai pajustų bendruomeninės kolonijos. 
Norėdamos pigiau išsimaitinti, jos augin
davo kiaules savo reikalams tuo, kas at
lieka nuo virtuvės. Tiesa, duodant to
kioms kolonijoms kurtis žemę, būdavo 
sutartyse numatyta, kad nebus kiaulidžių.

Maritsos istorija
Rusų skulptorius ir rašytojas Michailas 

Naritsa 1961 m. spalio mėn. buvo areštuo 
tas vėl ir įkištas kalėjiman. Nevisai buvo 
aišku, ką su juo daryti, tai saugumo poli
cija pristatė jį į beprotnamį, kad būtų pri 
pažintas bepročiu. Neaišku, ar jis dabar 
yra kalėjime, ar beprotnamy.

Pirmą kartą jis buvo suimtas 1948 m. ir 
ištremtas. Po Stalino mirties galėjo būti 
grąžintas jam geras vardas, tik Naritsa 
turėjo parašyti prašymą. Laikydamas tai 
įžeidimu, jis dar 3 metus sėdėjo ir tik žmo 
nos verčiamas parašė malonės prašymą. 
Grįžęs į Leningradą, baigė rašyti romaną 
„Nedainuotoji daina“.

Kadangi romanas kritikuoja sovietų re
žimą, nė kalbos negalėjo būti, kad jis ga
lėtų pasirodyti Sov. Sąjungoje. Autorius 
nesėkmingai bandė jį perduoti prancū
zams ekskursantams. Per vokiečių ekskur 
santus pasisekė išgabenti, ir rusų emigran 
tų žurnalas „Granl“ išspausdino jį Frank
furte.

Bet autorius, sužinojęs, kad romanas 
užsieniuose jau pasirodė, pasiuntė jo rank 
raštį Chruščiovui kartu su sovietinį reži
mą kritikuojančiu laišku. Ilgai laukęs 
kokio nors atsakymo, jis pagaliau pasipra 
šė leisti jam išvažiuoti, jei neleidžiama 
laisvai kalbėti su žmonėmis ir reikšti sa
vo nuomonę. Aukščiausioji.taryba, į kurią 
jis buvo kreipęsis leidimo išvažiuoti, po 
kiek laiko paprašė prisiųsti 250 rublių žy-

Tačiau neoficialiai pro pirštus būdavo 
žiūrima. Dabar kiaulių ūkis tose koloni
jose (Izraelio kolchozuose — žemės ūkio 
kooperatyvuose) su visais įrengimais ver
tinamas jau keliolika milijonų svarų. 
Reiks visko atsisakyti, likviduoti kiaules 
ir kiaulides, o svarbiausia — iškils sun
kiai sprendžiamas klausimas, kuo pigiai 
maitinti sunkiai dirbančius žmones.

Įstatymo projektą palaiko ir Izraelio 
arabai (jie taip pat biaurisi kiaulėmis). 
Jie remia Ben-Guriono vyriausybę, ir vy
riausybinei partijai teks dėl to daryti nuo 
laidų jiems.

Žodžiu, kiauliena Izraelyje yra atsidū
rusi pavojuje.

miniams ženklams. Bet jis neturėjo pi
nigų.

Klausimą pagaliau išsprendė slaptoji 
policija.

Kaip specialistai tvirtina, jo romanas 
nėra meniškas darbas. Šitoje istorijoje 
pats vertingiausias dalykas yra paties ra
šytojo atkaklumas nieko nepaisyti ir vi
somis priemonėmis siekti laisvės.

ŠEPILOVAS BEPROTNAMYJE

Karo metu buvęs Chruščiovo draugas, 
paskui trumpam iškeltas į „Pravdos“ re
daktorius ir į užsienio reikalų ministerius, 
o 1957 m. pašalintas iš visur dėl to, kad 
susidėjo su „antipartine grupe“, Šepilo- 
vas antrą kartą pateko į bepročių ligoni
nę. Visos jo knygos išmestos iš bibliotekų, 
o iš enciklopedijos jo biografija, taip pat 
atimtas jam generolo majoro laipsnis.

Pašalintas iš partijos centro komiteto 
ir minlsterių, dirbo Kirgizijoje ekonomi
kos institute. Pašalintas iš ten, atsidūrė 
beprotnamyje ir pripažintas invalidu. Iš
ėjęs iš ligoninės, apsigyveno Maskvoje, 
bet čia iš jo atimtas butas ir liepta išsi
kraustyti atgal į Kirgiziją. Kirgizijos par
tijos sekretorius pašalino jį iš ekonomijos 
instituto ir siuntė į kolchozą. Šepilovas 
atsisakė, ir paskutinė apie jį gautoji ži-
nia — nusiųstas vėl į beprotnamį.

(FELJETONAS)

Daugeliu atvejų buvo įrodyta, kad nau
jasis amerikonų šokis „Twist“ nėra tinka
mas sveikatai, nes juk visa eilė sulaužytų 
kojų ir dar rimtesnių sužeidimų buvo at
žymėta dieninėj spaudoj. Turėdami gal
voje savo skaitytojų interesus, čia spaus
dinam tuo reikalu pasikalbėjimą su stai
giai pagarsėjusiu daktaru Pranu A. Pus-
peiliu. Red.

Kaip galvojate, p. daktare, ar šis naujas 
šokis gali pakenkti sveikatai?

Atsimenu, kai medžiojau tigrus pietų 
Afrikos džiunglėse ir kai po dienos me
džioklės susirinko visi juodukai ir mūsų 
malonumui pašoko savo tautinius šokius.
Jie tokie panašūs buvo į šį tvistą, kad 
man galvoj kyla klausimas, ar tik ne 
amerikonų šnipai ir propagandininkai bus 
išgabenę tą šokį atgal į auksines pakran
tes. Na, bet grįžtant į sveikatos klausimus, 
patarčiau niekam nešokti jo po valgio, 
nes per greit nusėda suvalgyti pietūs ir 
tada niekas negali žinoti, kokių gali įvyk
ti pilvo sukrėtimų, atsiprašau, užkrėti
mų.

Ar galite mums duoti konkrečių įrodymų, 
kad tikrai šis šokis žalingai veikia?

Į tą klausimą lengva atsakyti. Vakar 
buvo atėjusi vidutinio amžiaus bėgio mo
teriškė. Sakosi, kad jos kairė koja išsisu
ko bešokant įtartiną šokį. Kai pažiūrėjau, 
tai iš tiesų ta jos kairė ne tik išsukta, 
bet visai nusukta į kitą pusę, tad vargšė 
taip ir žingsniuoja — nežinai, ar ateina, 
ar išeina. Bet, sako ji, kad taip nežmoniš
kai atrodo koja, tai nebėda. Tik, matote, 
aš dirbu fabrike, o mano darbas yra 
spausti pedalius, kurie kontroliuoja ma
šinų išdirbį. Tačiau dabar kai išsukta ko
ja pataikau į gretimą pedalį, kuris tvarko 
atsargines gaminiams išmesti duris, o pro 
jas iškrenta pridėtiniai gaminiai, naudo
jami tik prieš Kalėdas. Formanas matė, 
kad apskritai dirbu beveik žmoniškai, to
dėl pagrasino, kad nedirbčiau dabar su to 
kiu įkvėpimu.

Aš patariau jai toliau šokti, kol koja 
atliks visišką apsisukimą ir grįš į savo 
vietą. Po to pasiūliau jai visą laiką muš-
tis tik ant tangų ir valsų.

Kckia jūsų nuomonė apie šį šokį, kaip 
apie epideminės rūšies ligą?

Dabar didžiosios klinikos ruošia prane
šimą ir žada įteikti jį ministeriui pirmi
ninkui. šis pranešimas nurodo į įvairius 
pavojus, kurie iš tikrųjų yra greičiau ši
to šokio nuopelnai, nors dar trūksta aiš
kesnių įrodymų, kad čia esama ryšio. Vie
ną tik dalyką pastebėjau, kad ši liga plin
ta po visą pasaulį ir yra užkariavusi vi
sas sostines. Net skraido gandai, kad 
Chruščiovas, įmetęs savo balsą į dėžutę, 
nudėstė gerai nusiteikęs už Kremliaus ge
ležinių durų ir ten pavarė keletą tvisto nu 
merių, akomponuojamas švietimo ir ato
minės energijos ministerių ir šiaurės Ka
zachstano bulviakasių okteto. Sakoma, 
kad ponas Chruščiovas tai iš pabėgusių 
džiazo dainininkų išmoko.

Dabar, p. daktare, pasakykite, ar galima 
mesti norą šokti tą tvistą, vieną kartą jau 
užsikrėtus? Be to, jei į dieną pašoku po 4 
valandas, ar vis dar lieka galimybių 
mesti šokti?

Pirmiausia pasakyčiau, kad mesti tvis
tą yra gan sunku, nors statistika rodo, 
kad tie, kurie mėgino šitaip padaryti, vie 
ni persimetė į tangus, kurie nėra pavojin
gi, o kiti pabėgo į rytus, o dar kiti yra jau 
nebeišgydomi. Jei šokate tiek valandų į 
dieną, tai sakyčiau, kad jums reikia lan
kyti specialią kliniką, kur gausite priežiū
rą, kol išgysite. Aišku, toks gydymas už
trunka, ir nesitikėkit išgyti greičiau kaip 
per dvejus metus. Apskritai šnekant, tvis
tas nėra siūlytinas daktarų sąjungai ir 
anglų sąjungai vaikams nuo žiaurumų gin 
ti, kurios yra daug žygių padariusios ko
voj prieš tvistą. Bet vis dėlto kritusiųjų 
sąrašas vis didėja ir mus apkrauna 
darbu. '

Padėkojau p. daktarui ir išeidamas pa
stebėjau, kad abi jo kojos pamažu sukosi, 
sukosi. Tai ankstyvas tvistu užsikrėtimo 
ženklas, galvojau, et tu, Brutus...

Medicinos korespondentas A. Adata

Viena priežasčių, kodėl moterys retai 
kada tepasiekia aukštų vietų, yra keista, 
bet plačiai pasklidusi pretenzija, kad jų 
lyg ir nebūtų.

Lady Wootton iš Abingerio

RAŠO ROMAS RUNCA

(IŠ KELIONIŲ PRISIMINIMŲ)

Svetimoj šalelėj nemalonu, ne, 
Tėviškėlę brangią vis regiu sapne...

Daug jau metelių prabėgo, daug svieto 
apkeliavau, daug šunų pralodinau, kai pa
likau savąją brangią tėviškėlę. Kur nebū
čiau, kuriame krašte nesi ankyčiau, visad 
man sapnuojas ir vaidenas mano gražioji 
tėvynė. Belankant tolimus kraštus ir sveti
mas žemes, neretai užtinku ypatingų vieto
vių, kurios tam tikromis aplinkybėmis ir 
vaizdais nepaprastai primena paliktoje tė
vynėje regėtuosius gamtos vaizdus. Tada 
mintimis, lyg gyvuose paveiksluose, arabė 
ga malonūs prisiminimai anų laikų, anų re 
getų vaizdų ir žmonių, kadaise pažintų sa
voje žemelėje, *ir tada būna taip ilgu ir 
griaudu; taip skausmas širdį suspaudžia 
dėl prarastosios tėvynės, paliktųjų ten bro
lių ir seserų, auksinių, rūpesčio nežinoju
sių, jaunystės dienelių, jog nejučiom 
skruostu karti ašarėlė nurieda.

Vieną vasarą, žiemą ir pavasarį man te
ko praleisti rytinėje Kanados dalyje, ap
lankyti eilę miestų ir miestelių, didelių 
uostų ir mažų žvejų uostelių. Nors Kanada 
ir kažkaip skiriasi nuo Lietuvos, bet nere
tai ten tenka užtikti sričių, kurios savo iš
vaizda būtų lyg kokia tiksli kopija anų 
prisimenamųjų tėvynės vietovių, štai kad 
ir keliaujant didžiąja St. Lawrence upe 
aukštyn, į Montrealio pusę. Ten matyti kai 
mų ir pavienių ūkių, kurie atrodo lyg iš 
Lietuvos atvežti. Tokie pat banguoja javų 
laukai, pušinėliais apaugusios kalvelės, do 
bilėlių lankos, beržynėlių miškeliai ir prie 
vieškelio didingai besikeriojąs ąžuolas, 
kaip dailininko paveiksle, vaizduojančia
me būdingą lietuvišką vietovaizdį. Tik 
ūkių kiemuose šulinių svirčių ir kryžkelė
se smutkelių žmogus pasigendi, tačiau 
bendras vaizdas lygiai toks pats, kaip ir 
kadaise regėtasis savoje gimtinėje. Kur tik 
ten nenuvyktum, kur nekeliautum, visur, 
kaip ir Lietuvoje, matytum į dangų besi
stiebiančius lieknus bažnyčių bokštus su 
saulėje blizgančiais kryžiais smaigaliuose. 
Plaukdamas St. Lawrence upe aukštyn, 
apie šimto mylių plote priskaičiau daugiau 
kaip 70 bažnyčių. Tai rodo, kokie pamal
dūs vietiniai gyventojai. Na, ir būdu pa
prastas kanadietis, darbininkas ar ūkinin

kas, gana panašūs į lietuvių eilinį žmogelį, 
nors jo kilmė būtų iš anglosaksų, prancūzų 
ar dar kurios kitos tautybės. Tačiau papras 
tumu, nuoširdumu, dosnumu ir vaišingu
mu jie labai primena šitokias lietuviško 
būdo savybes. Tik jaunoji karta ir miesto 
visuomenė smarkiai krypsta i ameriko- 
nizmą.

Apskritai jeigu žmogus ten ieškotum 
panašumų ir palyginimų su Lietuvos 
gamtos grožiu ir vaizdais, tai neretais at
vejais galėtum jų užtikti rytinės Kanados 
kaimuose ir vienkiemiuose, kalvotose 
lankose ir paupių ir paežerių srityse. O 
gal tik mano tėvynės išsiilgusi vaizduotė 
tokį panašumą ir artimumą ten teranda?

Apskritai Kanada tiek vaizdais, tiek 
gamtos savybėmis yra didelių kontrastų 
kraštas, čia yra ir girių, kuriose žmogaus 
koja dar nebuvo įžengusi, ir kalnų, rai
žančių amžinu sniegu apdengtomis viršū
nėmis debesis, neaprėpiamų amžinų ledy 
nų, nesibaigiančių, kiek tik akys užmato, 
tundrynų, nesuskaitomų ežerų grupių, slė 
nių su daugybe upių ir upelių, na, ir jūrų 
pakrančių, ypač šiaurinėje dalyje su tūks 
tančiais didelių salų ir mažų salelių. Di
džiulį Kanados žemyno plotą iš trijų pu
sių skalauja trys vandenynai: rytuose At
lantas, šiaurėje Antarktikog ledjūris ir 
vakaruose Ramusis, ar Pacifiko vandeny
nas. Gamtos nepaprastumas čia dažnai 
stebina prašalaitį įvairiais nuostabiais 
reiškiniais. Kartą birželio mėn. pabaigoje, 
vykdami į Newfoundlandą, prie pat St. 
Johns uosto vartų sutikome du milžiniš
kus ledų kalnus. Tai neretas čia įvykis, 
nes vasaros metu gilioje šiaurėje pradeda 
tirpti ledynai ir didžiulėmis ledų masėmis 
slenka jūros link, o ją pasiekę būna pa
gaunami pietuosna tekančių srovių. Pa
siekusios šiltesnius vandenis, šios ledų 
masės pradeda tirpti, virsdami ledų kal
nais, kurie, nešami vis toliau į pietus, šil
tų vandens srovių, saulės ir šilto oro bū
na visiškai sutirpdomi. Jie sukelia nema
ža rūpesčių laivininkystei, nes susidūri
mas su tokiu ledų kalnu reikštų sunkią 
avariją ar net galą laivui. Kiekvienas lai
vas, sutikęs ar pastebėjęs ledų kalnus, ne 
delsdamas per radiją praneša savo tiks'ią 
padėtį pakrančių tarnybos stotims, kurios 
savo ruožtu perduoda žinią visiems ki

tiems kaimynystėje esantiems laivams. 
Gavus pranešimą apie ledų kalnus, laive 
pastatomi specialūs stebėjimo postai, ku
rie dieną ir naktį žiūronais atidžiai apieš- 
ko jūros akiratį, jog išvengtų netikėto 
susidūrimo. Radaras ledo kalnų „nema
to“, nes ledo masė per minkšta atmušti 
siunčiamosioms radaro bangoms, kurios, 
atsimušusios ir grįžusios atgal į priimtu
vus, turėtų ekranuose pateikti tikslią ledo 
kalno padėtį. Radaro bangos einančios 
kiaurai ledu ir priimtuvų nesugautos, vi
siškai išnykstančios erdvėje. Reikia turėti 
omenyje, jog ledų kalno tik šeštadalis ar 
septintadalis yra matomas virš vandens 
paviršiaus, o jo pagrindinė masė po van
deniu. Sakysim, jei matomasis ledo kal
nas yra 30 metrų aukščio, tai povąndeni- 
nė jo dalis gali būti net iki 200 metrų.

Praeitą vasarą buvę ypač gausu ledo 
kalnų ir šiaurės Amerikos Atlanto pakraš, 
čiuose. Didesnių ir mažesnių jų ten buvo 
užregistruota net tūkstančiai, kada nor
maliai ledynų slinkimo metu jų pasitaiko 
vos keliolika. Mūsų sutiktieji du kalnai 
suteikė nepaprastą vaizdą. Vienas jų ture 
jo apvalios kalvos formą ir atrodė, kaip 
didžiulis žalio ir mėlyno stiklo kristalas, 
pasipuošęs skalaujančių jį bangų purkš- 
lėmis, o antrasis priminė gotiško stiliaus 
bažnyčią ar nežemišką pilį pasakų kara
lystėje, kurios bokštai besileidžiančios 
saulės spinduliuose švytėjo vaivorykštės 
spektro spalvomis. Tai buvo neužmiršta
mas vaizdas.

Artinantis giliam rudeniui, gamta atvė 
rė kitus savo nepaprasto grožio vaizdų re
ginius. Apie lapkričio mėn. vidurį nakti
mis pradėjo švytėti šiaurės pašvaistė. Ji 
yra šiaurėje dunksinčių ledynų darbas: 
saulės atspindžiai atmosferos oro sluoks
niuose. Paskutiniems saulės spinduliams 
pradingus iš dangaus ir sužibus milijo
nams žvaigždžių, kiti spinduliai, lyg galin 
gų prožektorių šviesos, sušvisdavo šiauri
niame erdvių skliaute, ir tamsi naktis pa
virsdavo į melsvai fosforinę prieblandą, 
kuri kartais tapdavo tokia ryški, jog jos 
šviesoje buvo įmanoma skaityti laikraštį. 
Pačiame akiratyje ji spinduliavo šviesos 
stulpais, lyg ir kolonomis, kurių viršūnės 
susiliedavo visu dangaus skliautu išsidrie 
kusiu puslankiu. Melsvai žalsvų atspalvių 
stiprėjimas ir silpnėjimas sudarydavo pa 
švaisčių bangavimo įspūdį, kuris kartais 
pasikeisdavo į trūkčiojantį šviesų žaidi
mą, panašų į žaibavimą. Įspūdis toks,kad 
tarytum būtų ištiesiamos ir vėl suglau
džiamos milžiniško povo uodegos plunks
nos, užklojančios visą dangaus skliautą. 
Tas šviesų žaidimas tęsdavosi iki anksty- 
vaus ryto, kol su pirmomis rytmečio dar
ganomis pradėdavo blėsti ir galutinai už
gesdavo, užleisdamos vietą tamsioms, 
žvaigždžių deimantėliais nusėtoms dan
gaus beribėms. Kelioms naktims praslin
kus aurora pradėjo gesti, ir kas naktį bu
vo matyti vis blyškesnė ir blyškesnė, o 

vieną naktį visiškai užgeso, užleisdama 
dangų jauno mėnulio skleidžiamiesiems 
sidabriniams spinduliams.

Esant Hudzono įlankoje, šiaurinėje Ka
nados dalyje, mus užklupo tikri Antarkti- 
kos šalčiai, ir temperatūra nukrisdavo net 
iki 40 laipsnių Farenheito žemiau nuliaus. 
Esant tokiam šalčiui, kiekvienas ant laivo 
denių užtiškęs lašelis tuojau pavirsdavo 
į ledo krištolą, ir neužilgo mūsų laivas vir 
to ledo kalnu su kyšančiais iš jo stiebais 
ir rūkstančiu kaminu. Taip apledėję kelia 
vome pietų link, kol, praplaukę New- 
foundlandą ir Naująją Škotiją, pasiekėme 
šiltesnius vandenis, čia mus pasitiko ne
paprastos miglos. Prašvitus dienai ir pate
kėjus saulei, tos miglos taip sutirštėdavo, 
jog būdavo sunku matyti prieš save išties 
tos savo rankos pirštų galus. Naktimis 
miglos vėl kiek praretėdavo, tačiau van
dens garavimas savais vaiduokliškais pa
vidalais vykdavo toliau ir visą mėnulio 
šviesoje matomąjį pasaulį paversdavo 
keistų formų ir paslaptingų šešėlių kara
lyste. Tą vaiduokliškumą dar labiau didi
no be perstojo klaikiai kaukianti laivo si
rena, įspėdama kitus kaimynystėje esan
čius laivus trauktis iš kelio.

Po poros dienų kelionės pietų link paga 
liau pasiekėme šiltą Golfo srovę, tekančią 
išilgai viso J.A.V. rytinio pakraščio, kur 
oras ir vanduo Staigiai atšilo, ištirpinda
mi laivo apledėjimą, miglos ir rūkai din
go, ir iš dangaus į mus pradėjo šypsotis 
linkma saulutė.

Sausio mėnesio pabaigoje mums teko 
vėl grįžti į St. Lawrence (Gulf of St. Law 
rence) įlanką, kuri yra tarp Newfound- 
lando salos ir paties Kanados žemyno. 
Čia jau buvo įsiviešpatavusi gili žiema, ir 
St. Lawrence upė jau buvo laivininkystei 
uždaryta. Nors pati upė dar nebuvo galu
tinai užšalusi, tačiau milžiniškos ledų ly
tys, nešamos stiprios srovės upe žemyn, 
darė bet kokią laivininkystę neįmanomą. 
Tada kasdien upės srovė išplukdo nesu
skaitomus tūkstančius lyčių į atvirą jūrą, 
o pačioje St. Lawrence įlankoje jos susi
grūda. Atvykę čia mes ir pakliuvome į pa 
tį lyčių susigrūdimo vidurį. Trindamosis 
vieną į kitą lytys įgauna apskritas for
mas, ir tada susidaro įspūdis, tarytum lai
vas plauktų ne vandeniu, bet akmeniniu 
grindiniu, o melsvoje mėnesienoje nakties 
metu — ežeru, pilnu didžiulių, apskritų 
vandens lelijų lapų. Skirdamas! kelią, lai
vo nosis grumiasi su lytimis, verčia jas 
šokti vieną ant kitos, ir užpakalyje laivas 
palieka tiesų vandens taką, lyg ir kanalą, 
išsidriekusį iki pat akiračio ir dingstantį 
už akiračio. Aplink laivą, kiek tik akys 
užmato, visas jūros paviršius nusėtas mili 
jonais lyčių, kurias galima būtų pavadin
ti gamtos sukurtu vandenų platybėms pa
puošti kilimu, turinčiu neįprasto, ypatin
go grožio. Tai dar vienas gamtos sukurtų 
nuostabių stebuklų.

Kanados gėlus ir sūrūs vandenys gau

sūs įvairiomis žuvimis ir kitokiais vande
nų sutvėrimais. Tačiau norint rašyti apie 
juos, reiktų prirašyti ištisus storiausius 
tomus knygų.

Vieną gražų rytą, kada jūros paviršiai 
nejudino nė mažiausia bangelė, prie Nau
josios Škotijos krantų mes sutikom gau
sią banginių kaimenę. Banginiai esą di
džiausi visoje žemėje sutvėrimai, ir jų ne 
reikia maišyti su žuvimis, nes jie yra 
karštakraujai, kvėpuoja orą plaučiais; tai 
žinduoliai jūros gyvuliai. Toje kaimenėje 
galėjo būti ne mažiau kaip penkiasdešimt 
galvų, ir visas jūros paviršius knibždėte 
knibždėjo tais milžiniškais sutvėrimais. 
Tamsios, didžiuliais pelekais, kaip lėktu
vų uodegos, blizgėdamos rytmečio saulė
je, ir jų nugaros iškildavo iš vandens, kad 
ir vėl grimstų į gelmes. Iškilę iš vandens, 
didele jėga švirkšdavo fontanus vandens, 
kurie saulės spinduliuose mirgėjo vaivo
rykštės spalvomis. Neskubėdami ir lyg 
žaisdami, jie didingai traukė pietų link, 
į šiltesnius vandenis, čia buvo matyti iš
tisos jų šeimos, kurios laikėsi atskiromis 
grupėmis: vis du seniai banginiai ir vie
nas ar du jų vaikai banginiukai. Jaunik
liai pilnais energijos judesiais nardė ap
link savo tėvus, linksmai pliauškėdami sa 
vo plokščiomis uodegomis, sukeldami pa 
našų į šūvius triukšmą. Jie buvo visiškai 
nebaukštūs ir į mus nekreipė nė mažiau
sio dėmesio. Artinantis laivui, jie ir nema 
nė trauktis iš kelio, versdami tai atlikti 
mums ir keldami nemaža vargo bei rūpės 
čio, manevruojant tarp jų. Užplaukimas 
ar susidūrimas su banginiu būtų mums 
visiškai nepageidaujamas, nes suerzintas 
ar sužeistas banginis esąs pilnas energi
jos ir kovingumo ir savo galinga uodega 
galėtų pridaryti nemažų nuostolių laivui 
ar net jo įgulai.

Kelias valandas karštligiškai manevra
vę tarp jų, mes pagaliau išplaukėme iš 
tos kaimenės į atvirą jūrą, palikdami juos 
tęsti savo banginiškos kelionės į pietus.

Taip, vienuolika mėnesių paviešėję Ka
nados vandenyse, sulaukėme laiko grįžti 
namo į Angliją, kur mums jau buvo me
tas atostogauti krante, o laivui — remon- 
tuotis sausuose dokuose. Vasario mėnesio 
pradžioje, paėmę mažame žvejų uostely- 
je, vadinamame Digby, krovinį ir jūroje 
siaučiant bjauriai audrai, pasukome sker
sai šiaurės Atlanto Europos link. Greitai 
iš akiračio dingo tos nuostabiosios ir gra
žiosios Kanados krantai.

Tačiau, kur tik bebūčiau buvęs ir kokių 
Dievo sukurtų gamtos stebuklų bebūčiau 
matęs, — man nėra gražesnių ir branges
nių, kaip purpuriniai saulėleidžiai Balti
jos gintaro krašto, kaip švelnaus pavasa
rio vėjelio virpinamų drebulės lapelių šne 
rėjimas tėvelio sodely, kaip rasos lašelio 
žvilgėjimas ant žalias rūtelės sesutės dar
žely ar žemčiūgais žėrįs mėnesienos Spin
dulėlis ant sniegulėm pasipuošiusios eg
lutės šakelės.
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AM. BALSO
Neseniai Amerikos Balso radijas iš

kilmingai (su prez. J.F. Kennedžio kal
ba) paminėjo savo veiklos 20 metų sukak 
t|. Kad Amerikos Balsas gera ir reikalin
ga įstaiga, dėl to nėra lietuviams abejo
nių. Pripažjstant įstaigos gerumą, vis dėl 
to negalima užmerkti akių prieš tuos trū 
kumus, kuriuos lietuvis klausytojas ma
to šito radijo transliacijose lietuvių kal
ba. Todėl ir reikia žvilgterėti, kas lietu
vio žurnalisto akimis yra gero, netinka
mo ir taisytino radijo programose, kai 
„Amerikos Balsas kalba i Lietuvą“.

Kiekvienas rimtas žurnalistas, žino, kad 
jo pasisekimo paslaptis glūdi sugebėjime 
atskleisti aktualias politines ir kultūri
nes problemas ir nurodyti jų sprendimo 
galimybes. Kitaip tariant, ta pasisekimo 
paslaptis reiškia kalbėti ir rašyti kūrybiš 
kai tais klausimais, kurie rūpi skaityto
jams bei klausytojams. Tokia buvo ir lie
tuvių skyriaus Amerikos Balse pasiseki
mo paslaptis, kol toks skyrius buvo Miun 
chene. Iki 1957 m. vasaros jis gana daž
nai, kartais net kasdien, duodavo po 8-10 
minučių lietuviškų aktualijų iš įvairių 
sričių. Jis ligi tol susilaukdavo ir nema
ža atsiliepimų iš okupuotos Lietuvos. Jis 
kas savaitė atsakinėdavo į gaunamus laiš 
kus. Prieš metus iki Miuncheno skyriaus 
uždarymo, Am. Balsas atsisakė lietuviš
kų aktualijų, ir jo pasisekimas klausyto
juose smuko. Po to daugiau kaip per dve 
jetą metų iš Vašingtono Am. B. kalbėjo į 
Lietuvą taip anemiškai ir neutraliai, 
kaip gal galima kalbėti į australiečius, ze 
landiečius arba kitokio tolimo laisvo 
krašto žmones, kuriems Amerikos radi
jas yra pridedama pramoga, bet ne rizi
ka. (Jis tokią riziką sudaro klausytojams 
Lietuvoj ir apskritai Sovietijoj). Nuo už
dusimo anemijoj Am. B. transliacijas lie 
tuvių kalba gelbėjo jsivedimas lietuvių 
spaudos bei veiklos apžvalgos, kuri pasi
darė reguliari. Tai, matyt, ir davė pagrin 
dą Amerikos lietuvių laikraščiams prieš 
keletą mėnesių- parašyti, kad Am. B. iš 
Vašingtono lietuviškiems klausimams re
guliariai skiria 10 minučių per savaitę. 
Kitaip tariant, iš 210 min. per savaitę lie
tuviškoms aktualijoms tenka 10 min., ar
ba 5 proc. reguliarios programos.

Kas ją klauso, iš tikro gali įsitikinti, 
kad tiek laiko skiriama „lietuvių spau
dos ir veiklos apžvalgai“ kas sekmadie
nis. Bet faktiškai tos spaudos apžvalgos 
nėra, nes šituo vardu tepaskaitomos kro 
nikinės žinios, surinktos iš lietuvių laik
raščių. Dėkui P. Labanauskui ir už tą 
paskaitymą. Iš jo vis tiek galima sužino
ti vieną antrą faktą iš Amerikos lietuvių 
gyvenimo. Dažniausiai didžiuma laiko 
toj spaudos ir veiklos .apžvalgoj skiriama 
pasikalbėjimui su kokiu nors žymesniu 
lietuvių kultūros darbininku. Tik klausi
mas, kodėl tokių pasikalbėjimų tebūna 
sekmadieniais? Kodėl jais siaurinama 
lietuvių spaudos ir veiklos apžvalga? 
Matyt, kitomis dienomis pasikalbėjimų 
su lietuviais kultūrininkais transliuoti 
negalima, nes reikia laikytis tų 10 minu
čių, skirtų lietuviams. Ir kitomis dieno
mis būna pasikalbėjimų su lietuviais, bet 
jie "kalba apie grynai amerikietišką gyve 
nimą (pvz., Br. Kviklys apie savo darbą 
amerikiečių dirbtuvėj, vienas liet, jėzui
tas apie amerikiečių katalikų koledžą, 
šeštadieniais apie religines apraiškas 
JAV).

Am. B. „take it easy“ biurokratai lie
tuvių skyriaus valdininkams leidžia su
laužyti š| šabloną ir lietuvių reikalams 
pridėti 7-10 minučių ne sekmadieniais
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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 'anglo-ameriklečių rašytojas Robert 
Payne. Šios knygos kaina 35 šil.

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

Susirūpinusioms Velykų stalu
Michelsonienės — Nauja valgių knyga 

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

nimas — 54 šil.
Anglų kalboje — Lithuanian Recipes 

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

jimo lietuviškų plokštelių. Knygos ir plokš 
teles užsakomos:

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

EUROPOS LIETUVIS

20 M. SUKAKTIES PROGA
UŽ LIETUVIŲ AŠARAS 10 MINUČIŲ

tais atvejais, kai miršta Amerikoj koks 
nors žymus lietuvis (prof. K. Pakštas. K. 
Žalkauskis, J. Tysliava). Tada paskaito
ma arba mirusio biografija, arba duoda
mos ištraukos kalbų, pasakytų per laido
tuves. Šitokia praktika kelia velniškos 
patyčios išvadą — kiekvieną dieną JAV 
turi mirti koks nors žymus lietuvis, t.y. 
lietuviai kiekvieną dieną . turi patirti 
skaudų nuostolį, kad iš Am. B. kietašir
džių gautų 10 pridedamų minučių savo 
nelaimei apraudoti. Laisvės vilčiai, kury

RAŠO Dr. J. Grinius

binei minčiai paskatinti tų pridedamų 
minučių nėra, bet yra ašaroms dėl žy
maus žmogaus mirties, lyg būtų norima, 
kad vergija ir tremtis lietuviams būtų 
liūdnesnė. Žinoma, to specialiai niekas 
nenori, bet taip faktiškai išeina, nes tik 
šitokiais nelaimingais atvejais Am. B. 10 
min. prideda lietuviškos programos.

Tuo tarpu kiekvienas rimtas žurnalis
tas supranta, kad Am. B. 10 min. turėtų 
skirti kasdieną įvairioms lietuviškoms ak 
tualijoms, jei nori prie savo transliacijų 
pririšti rizikuojančius klausytojus oku
puoto) Lietuvoj. Žinia, kad Am. B. di
džiuojasi savo objektyviomis informaci
jomis, nes lenkams skirtose transliacijo
se galima išgirsti posakį: „geros ar blo
gos žinios, bet visada teisingos“. Gerai, 
kad teisingos. Melu penimi lietuviai oku- 
puotoj tėvynėj teisingas žinias vertina. 
Tik, deja, Am. B. žinios, skiriamos lietu
viams, kartais atrodo pataikūniškos ir 
juokingos. Šitaip būna, kad Am. B. ima 
pasakoti, ką kalba ir daro Sov. S-gos ko
munistų vadai, ypač jų bosas Chruščio
vas. Tada tikriausiai pavergti lietuviai 
nori sudaužyti savo aparatus, kad negir
dėtų Am. B. naivumo, nenorint pasakyti 
kvailumo. Ar Am. B. „neutralieji“ biuro
kratai nesupranta, kad apie Chruščiovo 
kalbas ir darbus pavergtieji lietuviai ge
riau žino negu Am. Balsas ir dar jį patį 
galėtų pamokyti, ką tos kalbos reiškia? 
Jiem svarbiau, ką apie Chruščiovo propa 
gandą mano laisvojo pasaulio vadai ir 
laisvieji lietuviai. Santūrius diplomatiš
kus tų vadų pasisakymus Am. B. į Lietu
vą perduoda, bet laisvųjų lietuvių ir jų 
spaudos pasisakymus jis sistemiškai ig
noruoja ir boikotuoja.

Am. B. j Lietuvą retkarčiais transliuo
ja laisvojo pasaulio spaudos komenta
rus, pasisakančius dėl vieno ar antro po
litinio įvykio. Jis cituoja kartais Azijos 
ir Australijos laikraščių balsus, bet nė 
pasiklydęs necituoja lietuvių laikraščių, 
tartum jų nebūtų, tartum jie nieko nera
šytų pasaulinės politikos klausimais. Jie 
parašo ir' apie įvykius pavergtoj Lietuvoj 
ir juos komentuoja. Pvz.. Klaipėdos kuni 
gų bylą kiekvienas lietuvių laikraštis il
giau ar trumpiau komentavo, tačiau Am. 
B. nė vieno tų komentarų į Lietuvą neper 
davė, bet pranešė patį bylos Klaipėdos 
kunigams iškėlimo faktą. Tai buvo visai 
nereikalinga, nes tai buvo nevaisinga 
konkurencija su sovietiniu Lietuvos radi 
juj bet buvo reikalingi Amerikos lietuvių 
spaudos balsai, kurie bent būtų paguodę 
persekiojamus lietuvius. Deja, Am. Bal
so reguliariose informacijose tos paguo
dos nebuvo. Am. B. neduoda lietuvių 
spaudos komentarų nei apie ūkinę, nei 
apie kultūrinę situaciją Lietuvoje. Ar be 
reikia aiškinti, kad šitoks elgesys reiškia 
antižumalistinį abejingumą pavergtos 
Lietuvos radijo klausytojų- atžvilgiu ir 
nerespektavimą mokesčių mokėtojų — 
Amerikos lietuvių, kurių gausi spauda 
ignoruojama.

Lietuviai laisvajame pasauly išleidžia 
knygų. Jų tarpe būna įdomių ir vertingų. 
Kodėl apie jas sistemiškai nepranešinėti, 
kodėl jų nekomentuoti, kai „Am. Balsas 
kalba į ’Lietuvą“? Jei lietuvių skyriaus 
valdininkai tų lietuviškų knygų neskaity
tu, ar patys recenzijų parašyti nepajėg
tų, jie be didelio vargo komentarus apie 
knygas galėtų sukompiliuoti iš lietuvių 
žurnalų ir laikraščių. Šitaip klausytojai 
Lietuvoj būtų painformuojami ir apie 
naujas knygas ir apie jas svarstančius 

Edisonas - statybininkas
T. Edisonas pasižymėjo ne tik gamin

damas lemputes, bet, pasirodo, ir... staty 
damas pigius namelius, kuriuos jis išlie
davo iš betono. Betono sudėtį ir jo paruo 
Šimą Edisonas laikė paslaptyje, žinoma 
tik, kad iš daugelio briaunuotų geležinių 
dalių būdavo sustatoma namo forma, į 
ją supilamas betonas. Formos turėjo tokį 
pavidalą, kad iš jų buvo galima statyti
įvairaus tipo namelius. Formą sustatyda
vo per 4 dienas, o betonu ją pripildydavo 
per 6 vai. Betonas sukietėdavo per 6 die
nas. Formai išardyti buvo skiriama 4 die 
nos. Tokiu būdu per metus būdavo, gali
ma pastatyti 20-25 namelius.

Imta kalbėti apie revoliuciją statybo
je — statybos spartą, medienos sutaupy- 
mą, atsparumą ugniai ir kt. Tačiau būta 

laikraščius. Am. B. „žurnalistai“ išimtį 
tesuteikia tik Lietuvių Enciklopedijai. 
Kai pasirodo naujas jos tomas, tada jau 
gali tikėtis, kad vieną sekmadienį išgirsi 
to tomo recenziją, arba iš laikraščių su
kompiliuotą komentarą, šitaip lietuvių 
3 knygas per metus Am. B. pamini. Tai 
gerai, bet drauge ir blogai. Blogai todėl, 
kad Am. B. klausytojams pavergtoj Lie
tuvoj gali susidaryti įspūdis, kad tik tiek 
knygų laisvieji lietuviai per metus teiš- 
leidžia. Ar žurnalistinė pareiga nereika
lautų šitokį klaidinantį stovį išlyginti 
vertingesnių knygų ir žurnalų recenzi
jomis?

Jei į snauduli linkę Am. B. aukštieji 
pareigūnai nežino, lietuvių skyriaus val
dininkų pareiga būtų savo ponams pasa
kyti, kad okupuotoj Lietuvoj išeina ne
maža lietuvių kalba parašytų knygų. 
Nors jos komunistiškos, bet Lietuvos 
žmonės, ypač jaunimas, jas skaito, nes ki 
tokių negali gauti. Jas beskaitant, jiems 
kyla įvairių klausimų ir abejonių. Tiems 
skaitytojams tikrai būtų įdomu sužinoti, 
ką apie tokias knygas, jų autorius ir jose 
keliamus klausimus mano laisvieji lietu
viai. Tai ne smalsumo reikalas, bet inte
lektualinės ir moralinės pagalbos proble
ma. Ta pagalba pavergtiesiems labai rei
kalinga, kad jie bent kiek išliktų kritiš
ki ir savarankiški mintyse. Bet ar Am. 
Balso pareigūnai (lietuvių skyriuj ir vir
šūnėse) apie tokią pagalbą pavergtie
siems pagalvoja? Tur būt, ne, nes nieka
da neteko girdėti, kad per Am. B. radiją 
būtų buvusi kritikuota ar komentuota 
bent viena Lietuvoj išėjusi knyga. O jei 
šita kryptimi parodytų bent kiek pastan
gų, jie po kurio laiko pamatytų, kokių 
vertingų klausytojų yra laimėję.

Bet kam galvot, kad lengviau negalvot 
ir programą užpildyti oficialiu šienu, ma 
žai tesirūpinant, ar radijo klausytojas 
yra nusiteikęs įpriimti tokį maistą be lie
tuviškų prieskonių? Jei pradėsi galvoti, 
gali pamatyti ir tokius nemalonius daly
kus, būtent, kad 10 minučių programos 
lietuviškoms aktualijoms yra labai gėdin 
ga dalis (tik 1/21), kad ir lietuvių aša
roms skirtas atsitiktinis 10 min. priedas 
bėra labai garbingas, kad reikia kasdien 
7-10 min. lietuviškiems dalykams ir kad 
jiems medžiagos yra pakankamai. Jei pra 
dėsi galvoti ir prie šitokių išvadų prieisi, 
tada, neduok Dieve, gali tekti pasakyti 
sudiev saldžiam valdininkiškam snūdu
riavimui, tada reikia tapti žurnalistais, 
reikia galvoti ir dirbti, ypač lietuvių sky
riui. Negalėtum pasakyti, kad jame sėdį 
vyrai būtų be galvų; bet vargšeliais jų 
žymią dalį, arba jų vadovus, matyt, pa
darė tas valdininkiškumas „take it easy“. 
Ir kaip gi nevadinti jų vargšeliais, ži
nant, kad 30 min. programai 6-8 vyrai iš 
oficialaus agentūrų šieno teturi atrinkti 
žinių pluoštelius, juos sutrumpinti ir iš
versti į lietuvių kalbą? O jiems ir tai, 
matyt, sunku, nes retkarčiais pasitaiko 
lietuvių kalbos klaidų. Tai kaip begalvo
si ir iš aukštesnių ponų bereikalausi ofi
cialią medžiagą papildyti lietuviškais da
lykais?

Šiuose žodžiuose yra ironijos, nes pra
šyti malonės pavergtiesiems lietuviams iš 
Am. B. neketinu. Juk visi mato, kad JAV 
politikams labiau rūpi Azijos ir Afrikos 
tautelės, negu Vakarų šalininkai komu
nistų pavergtuose kraštuose. Bet Am. B. 
biurokratai tegu nors susirūpina savo 
įstaigos pasisekimu. O jis tegalimas tik 
vykdant žurnalistinį dėsnį kalbėti kiaušy 
tojams kūrybiškai apie jiems rūpimas ak 
tualijas (nors iš dalies). Am. B. taip pat 
turėtų atsiminti, kad Lietuva, Latvija ir 
Estija yra labiausiai vakarietiški kraštai 
Sov. S-gos kalėjime. Todėl šitų kraštų 
klausytojams reikia daryti išimčių — 
bent per radiją duoti daugiau Vakarų 
kultūros, kad ji iš ten galėtų sklisti į sve
timesnę dirvą Rusijoj. Pagaliau ir JAV 
prez. J.F. Kenedys lietuvių delegacijai 
neseniai pasakė, kad Pabaltijo okupaci
jos JAV vyriausybė nepripažįsta. O gal 
Am. B. pareigūnams jų prezidento žodis 
negalioja? Jei galioja, tai turi būti žymu 
ir Pabaltijo tautoms skiriamose, radijo 
programose. ELI

ir trūkumų. Mat, špižinės formos buvo 
brangios, statyba reikalaudavo daug ma 
šinų, kranų ir kt. Ir atsitiko taip, kad T. 
Edisonas pasižymėjo elektrotechnikoje, o 
jo idėja statyti pigius namelius, išliejant 
juos iš betono, neprigijo. (M ir G)

MEDŽIAI - BROLIAI
Kinijos sostinės parke turistų dėmesį 

patraukia keisti medžiai. Žiūrint į lapuo
čių ir spygliuočių tarpusavy Susiraizgiu
sias šakeles, atrodo, kad šie medžiai yra 
kažkokie mišrūnai. Kokia medžių - bro
lių atsiradimo paslaptis? Gana paprasta. 
Kiniečiai į vieną duobę sodina baltąją 
akaciją ir tują. Vėliau jų šakas dirbtinai 
supina, (M ir G)

KASDIENIŠKOS
SMULKMENOS

Mielas Redaktoriau,
iš savo tėvų, be kita ko, esu paveldėjęs 

šitokią dainuškėlę:
Per Velykas pilvas dykas,
Per Kalėdas mėsos priėdęs.
Ar tas dvieilis buvo jų kur nors se

nuose kalendoriuose užtiktas, ar iš savo 
tėvų ar kaimynų išmoktas, tai nežinau ir 
jau nebesužinosiu. Bet man rodos, kad 
jis itin būdingas kaimo gyvenimui ir ne
turtingiems namams. Ateina ruduo, tai 
nugnybiamas vienas kitas avinėlis, laiki
nai yra mėsos. Apie Kalėdas jau žvigi- 
namos kiaulės, kemšamos ir pasūdžius 
rūkomos dešros ir skilandis. Kalėdoms to 
kiu atveju būna mėselės.

O kai ateina Velykos, tai jau viskas 
po truputėlį būna suvalgyta.

Tačiau noriu galvoti, kad tasai dvieilis 
turi ir tam tikrą pašaipos dozę. O pašai
pa taikoma tiems, kurie prisilaiko dės
nio: tun — davaj, nebeturi — kentaj. 
Vadinas, paplovei paršą, tai gali valgyti, 
kad ir per barzdą ir pro tarpupirščius 
taukai varvėtų, visiškai užmiršdamas, 
kad dar ateis ir Velykos ir daug kitų 
šventų ir eilinių dienų, kol iki rudens 
užaugs avinėlis, o paskui ir paršas.

Mums, žinoma, svetimuose kraštuose 
dažnam jokių rūpesčių nebekelia avinė- 
Kalėdos ir Velykos. Pirk ir valgyk ir dar 
liai ir paršeliai, mėsos ir dešrų taupymas, 
pirk tiek, kiek suvalgai, nes nesūdysi, 
nerūkysi. (Tur būt, vienintelis daugumo 
mūsų rūpestis šventėms artėjant būna 
ne tiek valgis, kiek tai, kokio čia gėrimė
lio vieną kitą kibirą parsitraukti į na
mus, kad ir savo ir svečio skilvis būtų 
kaip reikiant išskalautas).

Lietuvoje, be abejo, tebegyvenama pa
gal anuos senuosius dėsnius. Reikalai 
dar pasunkėjo, nes, atrodo, retas kas te
turi teisę avis laikyti (o gal ir niekas pri
vačiai tokios teisės nebeturi?). Vadinas, 
rudenį nebėra kaip prasimanyti mėsos. 
Reikia gavėti tol, kol ateina paršelio ei
lė. Jei didelė šeima, tai per Velykas ir 
taupiajam jau gali būti pilvas dykas, 
čia ir pašaipa, tur būt, nebereikalinga. 
Pats gyvenimas šaiposi iš nuskriausto ir 
dar vis tebeskriaudžiamo žmogaus.

Ačiū J. Vilčinskui, kad jis atsiliepė dėl 
pakartotosios ypatingo fondo minties. 
Tik abejočiau, ar mums su Barėnu bebū
tų didesnės prasmės aiškintis. O jeigu ir 
aiškintumės, ką gi mudu vieni du padary 
tumėm? Nemanau, kad mes iš tiesų ture 
tumėm net kokį nors pagrindą steigti šio 
ar kito vardo fondą. Fondų steigimas bū
tų organizuotos visuomenės reikalas 
(jau susiorganizavusios).

Kadangi J. Vilčinskas yra didžiausios 
šiame krašte lietuvių organizacijos —• 
DBLS — pirmininkas, būtų malonu, kad 
jis rastų būdų praktiškai pajudinti šiam 
klausimui, jei atrodo, kad tas klausimas 
vertas judinti.

Aišku, kad mažiau fondų turėti ir dau
giau pinigų surinkti būtų pats pagrindi
nis dalykas. Tik man rodos, kad Tautos 
Fondą jau turime su visais jo specialiais 
uždaviniais. O pinigų reikėtų ir kitiems 
dalykams. Vadinas, Tautos Fondas šiuo 
atveju turėtų praplėsti savo rėmus, kad 
iš jo galima būtų pasisemti pinigėlio ne 
tik laisvės kovos reikalams, bet ir šalpai, 
ir kultūrai su visokiais jos lietuviškais 
atsišakojimais,- ir mokyklai, ir gal dar ir 
šiam ir tam.

Ar tasai dabar esantis Tautos Fondas 
paskui būtų linkęs atiduoti mums tam 
tikrą dalį pinigų D. Britanijos lietuvių 
bendruomenės reikalams? Kurią dalį? Su 
kuo tada tektų vesti derybas dėl tos da
lies? Ar nepasidarytų reikalas perdaug 
painus ir sudėtingas, jei reikėtų pasida
ryti priklausomiems nuo kitų institucijų, 
kurių centrai yra ne šiame krašte?

O gal aš blogai supratau. Gal tas J. Vii 
činsko siūlomasis Tautos Fondas būtų 
D. Britanijos lietuvių bendruomenės nuo 
savybė.

O jei taip, tai, tur būt, jis negalėtų va
dintis Tautos Fondu, nes du to paties 
vardo fondai kažin ar būtų gerai.

—0—
Va, va, gerai sakai, kad kai kas iš vi

suomenės ir rašto žmonių pasigenda „E. 
Lietuvyje“ vedamųjų. Tačiau kokių ve
damųjų? Jie galėtų būti, rodos, dviejų 
rūšių. Vienuose galėtų būti aptariami 
įvairūs pasaulio įvykiai, įskaitant ir 
tuos, kurie vyksta anapus geležinės už
dangos. Dievulėli, kaip aš nenorėčiau 
skaityti tokių vedamųjų, pilstymo iš tuš 
čio į tuščią! Kas juos turėtų rašyti? Jeigu 
Tau ta pareiga tektų, tai reikščiau di- 
džiausią užuojautą, kaip žmogui, kuris 
pats priverstas užsiiminėti savęs kanki
nimu.

Tokius vedamuosius gali rašytis laik
raščiai, kurie turi svorio arba tarptauti
ne prasme, arba bent viso kurio krašto.

Man rodos, kad laikraštyje dabar nuo
lat spausdinamosios spaudos nuotrupos 
kaip tik ir duoda tai, ko mes patys nega-
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lėtumėm duoti savo vedamaisiais. Bū
tent, svarią nuomonę, paremtą žinojimu 
gal kartais smulkių, bet reikšmingų fak
tų. O jei mes rašytumėm, taigi mūsų 
žmonės nesimaišo nei politiniuose, nei 
diplomatiniuose sluoksniuose. Mūsų visi 
korespondentai fabrikuose sėdi. Ką tu, 
žmogau, gali rašyti bėgamųjų įvykių ko 
mentarus, pasiskaitęs savaitės senumo 
laikrašti!

Kas kita lietuviški reikalai. Čia mes 
galime varyti politiką. Svarbu tik turėti 
politiką — tai pagrindinis dalykas. Poli
tiką, žinoma, nustato leidėjai. Ar sakytis 
už Sodybą, ar prieš Sodybą? Ar sakyti, 
kad pasitraukusi valdžia buvo gera, ar 
bloga? Ar drąsu būtų pasisakyti dėl bend 
ruomenės byrėjimo, ar ne?

Čia atsakyti tegalėtų tik orakulai.
—0—

Liūdna man! Gal ir tau? O kodėl, neži
nau;

Vien tik vėtrų prašau, kad užkauktų 
smarkiau, — 

dainuoja Maironis. Kaip gi mes dabar, 
moderniais laikais, aptartumėm šitokią 
nuotaiką?

Man rodos, nesivaržydami sakytu
mėm: depresija!

O kai man kas nors prisipažįsta, kad 
jį užpuolė ir paėmė nelaisvėn depresija, 
tai mane apima baimė. Baimė kol kas ne 
už save, bet už tą nelaimingąjį, kuris pa
kliuvo depresijai į nagus. Jei taip man, 
tai, tur būt, nepakelčiau šitokios sunke
nybės. Kas kita, rodos, būtų, jei galėtu
mėm piktos nuotaikos apnikti kartu su 
Maironiu pasakyti: liūdna man, o kodėl, 
nežinau. O kai liūdna, tai žmogus pats 
vienas ne visada įveikia tokią nuotaika 
pakelti. Gal dėl to ir Maironis nepasiten
kino pasakęs vien tiktai: liūdna man! 
Dar pridėjo: gal ir tau?

Kai šita tema ateina" į galvą, man čia 
pats įdomiausias dalykas — lietuvio su
gebėjimas net ir sunkias savo nuotaikas 
išreikšti be jokių gąsdinimų. Tą nėžino- 
mos kilmės liūdesį juk ir mūsų liaudis 
mėgdavo nusakyti daugiau vis maironiš- 
ku švelnumu Ir lyriškumu.

Tavo Jonas

Ieško naftos ..............
(E) Sovietinių geologų nuomone, Lietu

voje yra naftos telkinių. Jiems išaiškinti 
šiuo metu geologų grupės atlieka gręži
mus Minijos pakrantėse ties Gargždais ir 
Kybartų apylinkėse. Gargždų apylinkėse 
bus atlikta keletas gręžinių iki 2.000 met
rų gylio, prie Kybartų dirbantieji geolo
gai pasitenkina 500 metrų gręžiniais. Naf
tos buvimui išaiškinti gręžimo darbai at
liekami ir Raseinių rajone.

KOMUNISTAI PERIMA 
KOOPERATYVUS

Neseniai buvo baigta valyti nuo komu
nistų britų elektrikų profesinė sąjunga. 
Dėl narių apsileidimo visiškai perėmę į 
savo rankas tą profesinę sąjungą, komu
nistai jau laikė ją lyg ir kokia savo nuo
savybe. Kaip teisme paaiškėjo, stengda
miesi savo rankose išlaikyti tą profesinę 
sąjungą, jie net nusikaltimus vykdydavo, 
klastodami balsavimų duomenis.

O dabar toks pat narių apsileidimas pa 
statė pavojun Londono kooperatyvus, 
šio miesto kooperatyvai patrauklūs, nes 
turi turto už 20.000.000 svarų, apie 1000 
parduotuvių ir sandėlių ir 1.250.000 na
rių. Bet naudodamiesi narių aptingimu, 
komunistai per dvejis metus įveikė lai
mėti iš 15 vietų net 7 vadovaujamajame 
komitete. Jie dabar sujudę busimuosiuo
se rinkimuose dar truputį pasispausti ir 
visiškai perimti vadovybę.

Iki šiol rinkimuose balsuodavo tik 
apie 10.000-12.000 narių, vadinas, mažiau 
kaip 1 procentas. Matydami komunistų 
pavojų, sujudo ir nekomunistai. Jie koo
peratyvų pirmininku pasiūlė jauną dar- 
biečių parlamentarą, kuris jau iki šiol 
keletą metų dirbo tame komitete ir turi 
nemaža patyrimo.

Svarbiausia, žinoma, tai kaip išjudinti 
narius, kad jie eitų balsuoti. Abi pusės 
rinkimams ruošiasi atsidėjusios. Ir vieni 
ir kiti žada įvairias reformas, kurios pa
dėtų kooperatyvams atsigauti. Kitaip ne
galėdami išjudinti narių, gegužės mėne
sio rinkimams kooperatyvų vadovai ruo
šiasi įtaisyti balsavimų urnas visose savo 
parduotuvėse. Atėjęs tą dieną apsipirkti, 
narys kartu galės ir savo balsą atiduoti.

Kadangi apskritai komunistų nėra
daug, tai kooperatyvai būtų apsaugoti 
nuo jų, jei balsuotų nors 2 procentai vi
sų narių.

Turto prisikrauti taip pat yra problema.

Ludwig Erhard
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P.B. VARKALOS PADIDINTI

NUMERIAI

Šis „Europos Lietuvio“ numeris išeina 
padidintas iki 6 puslapių iš tos sumos, ku 
rlą DBL Sąjungai yra atsiuntęs Petras B. 
Varkala.

Jo atsiųstąją 100 sv. sumą iš DBLS yra 
perėmusi Lietuvių Namų Akc. Bendrovė 
(„Europos Lietuvio" leidėjas).

Bendru DBLS ir Liet. Namų Akc. B- 
vės valdybų sutarimu ta suma bus prnau 
dota „Europos Lietuviui“ padidinti. Ta
čiau ji po tam tikro laiko išsibaigs, ir bū
tų labai nemalonu, jei vėl turėtumėm sa 
vaite po savaitės tik 4 pusi, laikraštį. Dėl 
to tautiečiai kviečiami prisidėti aukomis, 
kad ir tą 100 sv. sumą išbaigus „Europos 
Lietuvis“ drąsiai galėtų eiti 6 puslapių, o 
ne 4.

Džiaugiamės tais, kurie šio reikalo ne
užmiršta. Kartu džiaugiamės tais, kurie 
jo neužmirš. Kaip jau esame sakę, 6 pus 
lapių laikraštis yra geresnis už keturių. 
Tai šitai minčiai pritariantieji prašomi 
palaikyti tokį užsimojimą.’

LONDONAS
TIKRINO TAUTOS FONDĄ

Kovo 11 d. DBLB Kontrolės Komisija 
patikrino Tautos Fondo Atstovybės D. 
Britanijoje atskaitomybę ir rado, kad 
knygos ir piniginiai dokumentai vedami 
tvarkingai. Pinigai laikomi banke. Psgal 
Tautos Fondo Valdybos patvarkymus, jie 
Išmokami čekiais su dviejų TFA narių 
parašais. Susirašinėjimas tvarkomas ge
rsi. Jokių neaiškumų nerasta.

DBLB KRAŠTO VALDYBA

Balandžio 11 d. Krašto Valdyba pasi
skirstė pareigomis: J. Alkis — pirminin
kas, J. Kerienė ir Z. Juras — vicepirmi
ninkai, S. Kasparas — sekretorius, V. 
Jokūbaitis — kasininkas.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

Lietuvių šv. Kazimiero bažnyčioje Di
džiosios Savaitės pamaldų tvarka yra to
kia:
Did. Ketvirtadienį šv. Mišios 8 vai. vak. 
Did. Penktadienį pamaldos su šv. Komu 

nija 3 vai. po pietų.
Did. šeštadienį Ugnies, žvakės ir Krikš 

to vandens šventinimas prasideda 8 vai. 
vakare, o šv. Mišios apie 9 vai.

Velykų I d. Prisikėlimo apeigos su pro
cesija 8 vai. Paskutinės šv. Mišios 11 v.

PRASIDEDA VASAROS SEZONAS

Lietuvių Sodyboje Velykų metu jau 
bus nemaža atostogautojų. Dalis jų pasi
liks kiek ilgesniam laikui. Tokiu būdu 
Velykos bus lyg ir vasaros sezono atidary 
mas.

Kadangi oras pagaliau atšilo (ir dafo- 
dilai pačiame žydėjime), tai per Velykas 
Sodyboje tikimasi ir šiaip gausiai lanky
tojų. Apylinkės ir Londono lietuviai ma
loniai kviečiami su draugais apsilankyti 
ir paiškylauti.

Kas norėtų Velykų metu gauti pietus, 
ypač jei didesnė žmonių grupė, prašoma 
užsisakyti iš anksto. Arbata, užkandžiai 
ir atsigaivinimas kaip paprastai...

Šia proga primenama, kad kai kurioms 
vasaros savaitėms dar yra laisvų kamba
rių atostogoms.

Rašyti:
Headley Park, Bordon, Hants.

Tel. Bordon 10.

PRESTONAS
Lietuviškos pamaldos bus balandžio 29 

d., 12.15 vai., St. Ignatius bažn., Meadow 
St. Išpažintis prieš šv. Mišias.

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

LIETUVIŲ SKYRIUS
DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ FIRMA PASAULYJE

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

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

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

Hohner akordeonai.
Nauji puikiai iliustruoti lietuviški kainoraščiai.

Visas susirašinėjimas vykdomas lietuviškai.
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MŪSŲ RĖMĖJAI

Daugiausia vis mokėdami už kalendo
rių, šie tautiečiai yra pridėję aukų: Man 
chesterio Lietuvių Klubas 7 šil., L. Pliūra 
1 dol., V. Stundyg 6 šil., J. Krisiūnas 4 š., 
M. Valikonis 5 šil., V. Alantas 0.50 dol., 
J.V. Stanislovaitis 0.50 dol., J._ Akavitas 
2.6 šil., R. Pauliukonis 2.6 šil., D. Ramelis 
4.50 DM, M. Neimanas 8.50 DM.
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a

DBLS CENTRO ŽINIOS

Balandžio 11 d. įvyko DBLS Valdybos 
posėdis, į kurį buvo pakviesti Centrinio 
Sk. pirmininkas T. Vidugiris ir I Londo
no Sk. pirmininkas S. Kasparas. Pirmiau 
šia buvo patvirtintos Nottinghamo ir 
Flackwell Heath Skyrių valdybos. Not
tingham — Sk. pirm. K. Bivainis, vice- 
pirm. K. Deveikis, sekr. A. Gud’iauskas, 
kasin. J. Kiršinąs, reik, vedėjas J. Oželis. 
Flackwell Heath —Sk. pirm. J, Stulgaitis, 
sekrt. B. Kurtinaitis.

Dalyvaujant Londono DBLS Skyrių 
pirmininkams, buvo plačiai diskutuoja 
mas jaunimo organizavimo klausimas. 
Numatyta sudaryti Jaunimo Sk. brenduo 
lį ir su jo parama organizuoti jaunimą. 
Taip pat buvo aptartas įvyksiančio jauni 
mo suvažiavimo Sodyboje rugsėjo mėn. 
pradžioje klausime s.

Aptartas projektoriaus įsigijimo klausi 
mas, kuris labai palengvintų darbą šešta 
dieninėms mokykloms. Sudarius tinka
mą lietuviškų vaizdų albumą, šeštadieni
nės mokyklos galėtų įspūdingiau dėstyti 
Lietuvos geografiją šeštadieninių mokyk 
lų mokiniams.

P.E.N. Klubo tremtinių centras savo 
leidžiamojo žurnalo „Arena“ paskutinįjį 
numerį paskyrė lietuvių literatūrai. Žur
nalas spausdinamas didžiųjų pasaulio 
tautų kalbomis — anglų, prancūzų, vokie 
čių. Kadangi Klubas turi gerų ryšių su 
didžiaisiais įvairių kraštų kultūros ir lite 
ratūros žmonėmis, tai ir šis žurnalas pla 
čiai tarp jų pasklinda, pristatydamas 
jiems mūsų kultūros žodį.

DBLS Valdyba, įvertindama šio žurna
lo atliekamąjį darbą, prisidėjo prie lietu 
viams skirtojo numerio išlaidų, nutarda
ma suteikti 20 svarų paramos. Leidėjai 
kaip tik buvo prašę nors simboliškai pri
sidėti. Paskirtoji suma jau persiųsta.

Anksčiau „Arenos" atskiri numeriai 
buvo skirti jau kitų pavergtųjų tautų li
teratūrai — čekų, lenkų, latvių.

WOLVERHAMPTONAS
Gauta patalpa

Sporto klubo Vilties pastangomis gau
tas Švietimo Ministerijos leidimas nau
dotis Springfieldo mokyklos patalpomis 
šeštadieniais po pietų. Užtat balandžio 
28 d., 3 vai. p.p., šaukiamas susirinki
mas Springfield Rd. mokykloje. Visi suin 
teresuotieji mokykla, sporto klubu ir ki
tais kultūriniais Lietuvių Bendruomenės 
reikalais prašomi būtinai atsilankyti.

Vilties krepšinio komanda šiais metais 
dėl lėšų stokos ir darbo pamainų Lygoje 
nežaidė. Bet daugumas viltiečių yra įsi
registravę C&B Smitho fabriko koman
doje, kurią treniruoja V. Kelmistraitis. 
Kiti viltiečiai — B. Viliūnas, U. Manga, 
J. Burdenas, J. Snabaitis, A. Kietavičius 
žaidžia toj komandoj. Komanda Lygoje 
yra trečioje vietoje ir turi galimybių iš
kovoti antrą vietą.

Vasaros metu Viltis žada sužaisti visą 
eilę draugiškų rungtynių.

V. Kelmistraitis
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Šių metų šv. Jurgio iškilmes švęsime 
gegužės 5 d., 5 vai., St. Peter's bažnyčios 
salėje, Leeds Rd. (važiuoti nuo St. Geor
ge's Hall, Leeds autobusu, Stanningley 
ar Thornbury iki St. Peter's School).

Dienotvarkėje: iškilminga sueiga, lau
žas, šokiai ir loterija, savo slaptas alutis 
ir kavutė. Kviečiame visus dalyvauti.

Skautės-tai

VELYKINIS PASILINKSMINIMAS

Balandžio 22 ir 23 (Velykų pirmąją ir 
antrąją dienomis) „Vyties“ Klubo namuo 
se rengiamas visų Klubo narių ir svečių 
pasilinksminimas —

ŠOKIAI.
Gera muzika skambės šokant ir alutį 

geriant. Aidės lietuviškos dainos.
Baras bus apšviestas daugybe žvaku

čių. Visi atsilankykime! Susiėję pagyven 
kima lietuviškai šių Velykų metu, ir taip 
gyvensime broliškai ištisus metus!

Baras bus atidarytas:
Sekmadienį: 1-3 ir 6.30-10.
Pirmadienį ir antradienį: 11.30-2 ir 

4-10.30.
Visus kviečia

Vyties Klubo Valdyba

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

NOTTINGHAMAS
MARGUČIŲ BALIUS

Balandžio 23 d., 6 vai. p.p., taigi antrą
ją Velykų dieną, Meadows Community 
Centre, rengiamas pasilinksminimas —

Margučių Balius.
Prašoma atsinešti gražiausiai išmargin 

tus margučius — bus skiriamos premijos 
už gražiausią, o taip pat ir už stipriausią 
margutį. Bus įvairių žaidimų su margu
čiais. Veiks baras, ir šokiai tęsis iki 11 
vai.

Kviečiame visus senus ir jaunus daly
vauti tame baliuje.

DBLS Skyriaus Valdyba

KLUBO ĮKURTUVĖS

Nottinghemo L AS Skyrius balandžio 23 
d. (antrąją Velykų dieną) rengia klubo 
įkurtuves, Kirkwhite St,, Cricketers Rest 
pata’pose (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

ITALIJA
BAŽNYČIOS PRINCAS LANKO 

LIETUVIŲ GIMNAZIJĄ
Kovo 30 d. Castelnuovo gimnaziją ap

lankė Bažnyčios princas - kardinolas. 
Tai Čilės primas, Santiago arkivyskupas 
Raul Silva, salezietis, prieš 10 dienų iš 
popiežiaus gavęs kardinolo insignijas. 
Atvykęs aplankyti Saleziečių Darbų 
Centro ir Don Bosco gimtinės, mielai pri
ėmė ir lietuvių pakvietimą.

„Esam per maži, kad galėtum pilnai 
įvertinti tą garbę, kurią savo apsilanky
mu suteikėt šiai kukliai lietuvių tremti
nių bendruomenei, šiai mažai ir jaunutei 
vergijos pančiais surakintos Bažnyčios 
dalelei“, sveikindamas svečią kalbėjo vie 
nas berniukų visų lietuvių vardu.

Prašydamas palaiminimo, jaunųjų at
stovas tęsė: „Nors mes neturim garbės 
nešioti, kaip Jūsų Eminencija, raudono 
rūbo, betgi esam kankinių sūnūs!“

Kardinolas, gyvai susijaudinęs, atsa
kė: „Aš tikrai jus nešiosiu savo širdyje 
— jus, tremtinius lietuvius, ir jūsų ken
čiančią tėvynę“. Valandėlei sustojęs, lyg 
versdamas senus prisiminimų puslapius, 
Jo Eminencija atskleidė vieną lapą, kurs 
lietuvius itin sudomino. „Mes Čilėj tu
rim labai gražų Lietuvos prisiminimą, ir 
jau nuo gan senų laikų. Mat, vienas pir
mųjų mokslininkų, atvykusių iš Europos 
mums pagelbėti, buvo kaip tik lietuvis, 
vardu Domeika. Jis gimė Lietuvoj dar 
tuo laiku, kai Lietuva buvo susivienijusi 
su Lenkija“.

Kardinolą lydėjo Vyriausiasis Salezie
čių Kongregacijos Rektorius kun. Rena 
tas Ziggiotti, Generalinis Amatų Mokyk
lų Tarėjas kun. Giovannini, artimesnių 
saleziečių įstaigų direktoriai ir būrys ki
tų palydovų, tarp kurių keli čiliečiai, pg

VOKIETIJA
IŠ MUENCHENO MOTERŲ VEIKLOS

Pabaltijo Moterų Tarybos Liet. Atsto
vybės Muencheno klubas III.24 buvo su
kvietęs Muencheno apylinkės moteris į 
E. Rugienienės paskaitą Velykinis stalas. 
Paskaitininke savo išsamiu pranešimu 
kalbėjo ne tik apie velykinius valgius, jų 
receptus ir paruošimą, bet ir labai gražiai 
nupasakojo velykinius papročius — reli
ginius ir pasaulietiškus — Lietuvos kaime 
ir mieste. P. Rugienienė įdomiai palygino 
mūsiškius ir Vokietijos papročius bei ku
linariją. O neseniai iš Lietuvos atvyku
sios moterys patvirtino, kad ir dabar, ne
žiūrint viso spaudimo, lietuvė moteris 
stengiasi išlaikyti senus velykinius pa pro 
čius Lietuvoje. Išvada: juo labiau mums, 
laisvėje esančioms moterims, pareiga ir 
džiaugsmas paruošti Velykų šventes 
mums įprastoje savitoje dvasioje. Ne ve
lykinio stalo gausus apkrovimas, bet 
mums įprastu būdu, kad ir kuklus, valgių 
paruošimas, prasmingų religinių ir pasau
lietiškų velykinių papročių palaikymas 
laiduos mūsų šeimų gyvą tautinę dvasią.

Susirinkusios šios paskaitos proga mo
terys įpareigojo Muencheno Moterų Klu
bo Valdybą pasveikinti Pabaltijo Moterų 
Tarybos suvažiavimą New Yorke penkio
likos metų veiklos proga.

AG (ELI)

VASARIO 16 GIMNAZIJA
VASARIO 16 GIMNAZIJOS 

VELYKINIAI 
SVEIKINIMAI — PRAŠYMAI

Vasario 16 Gimnazijos vadovybė, mo
kytojai ir moksleiviai nuoširdžiai sveki- 
na šv. Velykų proga visus savo gerada- 
rius(es) būrelių narius su jų vadovais, o 
taip pat institucijas bei atskirus asmenis 
— ir linki Jiems visiems džiaugsmingo 
ir palaimingo Aleliuja!

Šiuos nuoširdžius visokeriopos palai
mos linkėjimus lydi ir gilus dėkingumas 
bei viltis, kad tauriųjų rėmėjų geradarin 
gumas dar labiau pasireikš dangiškosios 
malonės gaivinamas. Šia proga noriu 
trumpai pabrėžti, kad pragyvenimui pas
kutiniais metais žymiai pabrangus ir 
keitimo kursui į DM. dolerio nenaudai 
pasireiškus, būrelių aukų, jei jos norma
liai ir visoje pilnumoje būtų siunčiamos, 
toli gražu nepakaktų metinėms išlaidoms 
padengti.

Todėl drauge su džiaugsmingo Aleliu
ja linkėjimų garsais kreipiamas į visus 
lietuvius bei institucijas nuoširdus pra
šymas dar gausesnės paramos Vasario 
16 Gimnazijai — lietuvybės ugdytojai 
mūsų tremtinių jaunoje kartoje.

Tikimės, kad šis moksleivių vardu reiš 
kiamas prašymas ras atgarsio Aleliuja

HAMBURGO LIETUVIAI
Vasario 16 paminėta . pamaldomis ir 

specialiu aktu. Visą savaitę jutome šven
tišką nuotaiką. Trečiadienį išklausėme 
lietuviško muzikos pusvalandžio trumpo
mis bangomis per Hamburgo Radiofoną, 
o penktadienį susirinkome iškilmingam 
aktui į didžiulę mokyklos salę iškilmin
gam aktui. Salė buvo papuošta gėlėmis, 
Lietuvos ir Vokietijos vėliavomis. Tarp 
jų labai gražiai atrodė mūsų „Vytis“, mo 
kinės Kristinos Raudytės pieštas. Lauke 
kaukė vėjas, siautė didelė audra. Nežiū
rint blogo oro ir darbo dienos, į minėji
mą suėjo apie 120 asmenų (salėje galėjo 
lengvai tilpti 400). Minėjimą atidarė 
kun. V. Šarka, perduodamas žodį Vokie
tijos Parlamento atstovui ir Hamburgo 
Krikšč. Dem. Partijos lyderiui Dr. Roland 
Seffrin. Kalbėtojas pabrėžė, kad Lietuva, 
nors pavergta, gali didžiuotis savo kovin 
gurnu dėl laisvės. Užtikrino, kad Lietu
vai dabar daromoji skriauda ilgainiui 
bus atitaisyta. Žadėjo lietuviams, gyve
nantiems Vokietijoje, valdžios paramą vi 
sose srityse ir ragino visus lietuvius 
tremtyje nepamiršti ne tik savo gražios 
kalbos, bet palaikyti ir lietuvių meną. 
Šiuo atveju mokyti jaunimą gražių, tur
tingų spalvomis ir įvairumu audinių - 
mezginių, rankdarbių. Ragino jaunimą 
auklėti lietuviškoje dvasioje.

Deklamavo patriotinio (“turinio eilėraš
čius: L. Narkevičius, Kr. Navickaitė. 
Solo gražiai dainavo Izabelė Šeferytė, o 
pianinu palydėjo Sylvia Lemkė. Tautinių 
šokių grupė — Dita Herbstaitė —M. Lau 
er, Kristina ir Reinholdas Baziliauskai, 
Izabelė Šeferytė — K.H. Ott, Brigita 
šikšniūtė — S. Paročka — temperamen
tingai pašoko Šustą, Kalvelį ir Kubilą.

Publikai labai patiko duetas — Izabelė 
šeferytė ir Dita Herbstaitė, kurios padai 
navo tris liaudies dainas.

Visi skirstėmės tikrai geroje lietuviš
koje nuotaikoje, visiškai nejausdami, kad 
kitoje miesto dalyje patvinusi Elbė nai
kino daugelio Hamburgo gyventojų gyvy 
bes ir turtą. Tą naktį paskendo apie 300 
asmenų, per 20.000 žmonių neteko pasto
gės, .prigėrė apie 5000 galvijų. Lietuviai 
šioje baisioje katastrofoje neturėjo nuos 
tolių gyvybėmis, bet apie 20 šeimų nu
kentėjo materialiai. Labiausiai nukentė
jo Jeronimo šiaušio šeima. 

paliestose širdyse ne tik nuolatinių Vasa
rio 16 Gimnazijos rėmėjų, bet ir tų, ku
rie iki šiol menkai ar visai dar nėra atli
kę savo tautinės pereigos šio mokslo ir 
lietuvybės ugdymo židinio atžvilgiu.

„Belskite ir bus jums atidaryta, prašy
kite ir bus jums duota“. Taigi su Aleliu
ja linkėjimais beldžiame ir prašome!

L. Gronis
Vasario 16 Gimnazijos Direktorius

VASARIO 16 GIMNAZIJOS
EVANGELIKŲ MOKINIŲ EKSKURSIJA

Kovo 15 d. Vasario 16 Gimnazijos evan 
gelikai mokiniai suruošė ekskursiją į žy
mias Pietų Vokietijos istorines vietoves. 
Ekskursijai vadovavo mokyt. Fr. Skėrys.

Pirmoji ekskursijos sustojimo vieta bu 
vo Wormso miestas. Čia aplankyta kated 
ra. Wormso miestas, kaip ir pati katedra, 
brangi prisiminimo vieta iš Reformaci
jos laikų. 1521 m. Wormso reichstage 
Dr. Martynas Liuteris stojo į kovą, ginda 
mas šv. Rašto tiesą ir sąžinės laisvę. 
Reichstage išlikę visame pasaulyje žino
mi Martyno Liuterio žodžiai:

„Čia stoviu — kitaip negaliu!
Dieve, padėk man! Amen!“
Aplankę katedrą, ekskursijos dalyviai 

apžiūrėjo miesto aikštėje pastatus. Refor 
macijos pirmtakūnų ir pačių reformato 
rių paminklus.
Speierio mieste aplankyta katedra. Spei 

erio mieste 1529 m. įvyko Reichstagas, 
kuriame buvo stengtasi užslopinti tuo lai 
ku besikuriančią evangelikų bažnyčią 
Vokietijoje. Tačiau šeši Vokietijos kuni 
gaikščiai ir keturiolikos miestų valdovai 
prieš tokį Reichstago sprendimą pareiškė 
viešą protestą, teigiamai nulemdami 
evangelikų bažnyčios įsikūrimą. Šiame 
Reichstage protestuojantiems didikams 
ir miestų atstovams buvo suteiktas pro
testantų vardas. Įvykiui atžymėti buvo 
pastatyta „Protestacijos Prisiminimo Baž 
nyčia“ gotiško stiliaus. Ši bažnyčia baig
ta statyti 1904 metais. Ji kainavo 2,5 mil. 
aukso markių.

Annweileryje visi aplankė istorinę 
Trifelso pilį. Nepaprastai gražus oras lei
do nuo Trifelso kalno (500 metrų virš jū 
ros lygio) ir iš pilies pasižavėti kalnuota 
ir miškais apaugusia Pfalzo apylinke.

Grįžtant autobusas važiavo visame pa
saulyje žinomuoju plentu — Vyno gatve 
(Weinstrasse), kurio abiejose pusėse di
deli vynuogynų laukai. Ūkininkai čia gy 
vena iš vynuogių, kurios eksportuojamos 
į visas pasaulio šalis.

Pakeliui ekskursijos dalyviai dar susto 
jo Bad Duerkheime ir aplankė garsiąją 
vyno statinę, kurioje telpa daugiau kaip 
pusantro milijono litrų. Tačiau šioje sta
tinėje dabar įrengtas restoranas.

Tenka padėkoti mokyt. Fr. Skėriui ui 
jo darbą ir meilę mokiniams, kuri kas
dien ir šioje ekskursijoje pasireiškė.

Petras Cibitis

Organizuotą pagalbą teikiant nukentė- 
jusiems, dalyvavo ir lietuviai. Čia ypač 
pasižymėjo Dr. Liucija Pašaitienė, Jonas 
Plaušinaitis ir kiti.
Hamburgo potvynio nuostoliai

Didysis potvynis paskandino 308 žmo
nes, 3000 galvijų, 2897 kiaules, 200 ark
lių, 39.000 sparnuočių. Išvarė iš to rajono 
17.500 žmonių,, sugriovė 5000 butų, 1000 
ūkių, 2000 namų. Atėmė 2000 šeimų 
pragyvenimo priemones, 7000 šeimų visą 
per metų metus įsigytą turtą.

Gelbėjimo akcijoje dalyvavo: 8000 vo
kiečių kariuomenės pėstininkų, aviacija 
ir jūrininkai su 82 helikopteriais, 4000 
engiu, amerikiečių ir olandų NATO ka
riai su 19 helikopterių, 400 vokiečių pa
sienio sargybinių, 1700 ugniagesių, 2000 
technikinių pagalbininkų, 1000 Vokiečių 
Raudonojo Kryžiaus pagalbininkų, įskal 
tant 350 žmonių su sanitariniu traukiniu 
iš Hesseno, 640 asmenų iš įvairių karita- 
tyvinių organizacijų, 2000 priešlėktuvi
nės organizacijos narių, 400 pagalbinės 
policijos tarnautojų iš Vestfalijos, Hesse 
no, Žemutinės Saksonijos. šlesvig-Holš- 
teino, 5000 Hamburgo policijos tarnauto
jų. Išgelbėta 1130 žmonių nuo mirties, 
evakuota ir aprūpinta butais 17.800 ašme 
nų.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
BRADFORD — balandžio 22 d., 12.30 v.; 
ROCHDALE — balandžio 29 d., 11.30 v. 
BRADFORD — gegužės 6 d., 12.30 v.

PAMALDOS EVANGELIKAMS
Pamaldas lietuviams evangelikams lai 

kyšiu balandžio 22 d., 14 vai., Bradforde, 
Vokiečių Bažnyčioje (Grt. Horton Rd.).

Kun. Aldonis Putcė

Šokių vakaras Birminghame 
bus balandžio 28 d. Plačiau 
apie tai kitame nr.
EUROPOS LIETUVIS —
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