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VIDUTINIS ŽMOGUS MŪSŲ GYVENIME (I)

VIDUTINYBĖS TEORIJA
RAŠO V. NATKUS

Žinomasis ispanų esejistas Ortega y 
Gasset „Masių sukilime" yra nupiešęs pa 
veikslą vadinamojo vidutinio žmogaus, 
kuris kaip tik mūsų dienomis iš gyveni
mo užkulisių pasistūmėjo į jo sceną. Or
tegai vidutinis žmogus nėra visų pirma 
anas vidutinių gabumų, linkęs prisitaiky
ti, pilkas kasdienos žmogelis. Jam viduti
niu žmogumi yra ir gilaus proto ir didelio 
išsilavinimo, į pirmąsias eiles iškilusi 
„asmenybė“, jei ji yra tokia, kaip daugu
mas jos išsilavinimo, jos profesijos, jos 
įtakos žmonių; tokia, kaip „visi", kurie 
pasitenkina vidutiniu lygiu. Profesorius, 
kuris nedaro pažangos savo specialybėje, 
pasitenkindamas moksliniu minimumu; 
politikas, kuris nedaug deda pastangų 
realizuoti teisingus visuomenės reikala
vimus; rašytojas, kuris užmiega ant lau
rų, — yra Ortegos laikomi vidutiniais. 
Tokiu būdu visi, kurie neprašoko eilinių 
minimalinių reikalavimų, patenka į vidu
tiniokus. Net asmenybė, kuri kadaise švie 
tė aplinkai ir buvo jai pavyzdžiu, sustin
gusi kūrybiniu pajėgumu ir pastangomis, 
neišvengiamai rieda i vidutinių žmonių 
eiles. Priešingai, kiekvienas kad ir mažo 
išsilavinimo, kad ir ribotų gabumų žmo
gus, pajėgiąs rikiuotis gyvenime pagal 
tauresnius savo aplinkos formuotojus, ne 
norįs būti tokiu, kaip „visi“, — yra jau 
ne eilinis, ne vidutinis žmogus.
Mums atrodo, kad ši neįprasta vidutinio 

žmogaus samprata, būdama moralinė, 
ypačiai tinka geriau įžvelgti ir mūsų lie
tuviško gyvenimo vidutinybei, kurios 
apraiškų gerokai apstu.

Vidutinio žmogaus moralė
Visuomeniniame gyvenime žmogų ka

daise yra taikliai piešęs A. Jakštas „Dip
lomato“ eilėraščiu:

Tai vyrutis pilnas takto.
Jis pasauly nepražus: 
Moka niekinti mažus, 
Prieš didžiūnus lenkia kaktą; 
Ir į jų įeidams rūmą, 
Kad nepliaukštelt kokio nieko, 
Jis už durų — dėl švelnumo — 
Saldžiakalbis ir lipšnus — 
Ne tik lazdą, kaliošus, 
Bet ir nuomones palieka.

Vidutinis žmogus lenkiasi ir pataikauja 

R SeįihįnįoS^ PILNOS
15 METŲ VIDAUS REIKALŲ 
MINISTERIUI

Neseniai dar ėjęs Čekoslovakijos minis- 
terio pirmininko pavaduotojo ir vidaus 
reikalų ministerio pareigas Rudolfas Ba
rakas nuteistas 15 metų kalėti už valsty
binių fondų išeikvojimą.

Vakarų laikraščiai jį suėmus rašė, kad 
Barakas krito partijos vidaus kovoje dėl 
valdžios.

REVOLIUCIJA SUTVARKĖ
REVOLIUCIJĄ ARGENTINOJE

Nuvertus prezidentą Frondizį, nauja
jam prez. Guido nurodinėjo armijos va
dai, ką daryti. Ypač opus klausimas: kaip 
pasielgti su peronistais, kurie yra išrinkti 
į parlamentą ar gubernatoriais? Dėl to ne 
visai sutarė ir vyriausybei diktuojantieji 
karininkai ir tie, kurie dar nebuvo prileis 
ti diktuoti.

Taigi kavalerijos viršininkas gen. Rau- 
chas suorganizavo naują sukilimą ir nu
vertė sukilėlius.

SUIMTAS SALANAS
Alžyre balandžio 20 d. buvo suimtas ofi 

dalusis OAS teroristinės organizacijos 
vadas buvęs generolas Salanas, kuris pra 
eitais metais už akių jau nuteistas mirti. 
Tuoj atgabentas į Paryžių ir įkalintas.

Kartu suimta jo žmona, duktė ir jo šta 
bo karininkas kpt. Ferandis.

Kiti OAS vadai ryšium su tuo pareiškė, 
kad jie tęsią kovą toliau. O kariams įsa
kyta šauti vietoje kiekvieną sutiktąjį 
OAS teroristą.

MARŠ. KONIEVAS ATŠAUKTAS
Sovietai atšaukė į Maskvą marš. Konie 

vą, kuris praeitų metų rugpjūčio mėn. bu 
vo paskirtas vadovauti raudonosios armi
jos divizijoms R. Vokietijoje.

Jo vietą užėmė gen. Jakubovskis, kuris 
toms divizijoms vadovavo iki Konievui 
atvykstant.

Vakaruose tai laikoma atoslūgiu dėl 
Berlyno.

tik iškilusiems, nors ir nevertai, nors be 
reikiamų kvalifikacijų, nors netinkamų 
savo vietai, nors seniai sustojusių gyveni 
mo pažangos kely; jis neišdrįs pasakyti 
jiems savo nuomonės apie jų vidutinybę 
ar net menkystę, nes vidutinybė palaiko 
vidutinybę. Tokiu būdu vidutinybės per
versija ilgainiui gali užgožėti gyvenimą. 
Ortegos, Jasperso, Guardini ir kitų nuo
mone, mes tokioj perversijoj jau seniai 
gyvename, ją laikydami diplomatiniu 
taktu. Mes bijome vidutiniam žmigui pa
sakyti tiesą, nes jis duoda mūsų gyveni
mui, ypač visuomeniniam, toną, dar dau
giau — jis valdo mūsų visuomeninį gyve
nimą.

Čia būtų per platu analizuoti, kaip mes, 
lygiai vakariečiai, lygiai rytiečiai, pate
kome vidutinio žmogaus valdžion. Tepa- 
sitenkinkim prabėgomis pažymėję, kad 
viena pagrindinių vidutinybės perversi
jos priežasčių glūdi nepaprastoje ’gamtos 
ir technikinių mokslų pažangoje, su kuria 
nespėja žengti žmogiškoji moralė. Mes su 
skaldėme atomą, mes, atrodo, savo paga
mintomis raketomis greitai pasieksime 
žvaigždes, bet savo dora mes palikome to
kie patys, kai dar gyvenome krūmuose ir 
olose, buvome ginkluoti tik akmeniniais 
kirvukais, o žvaigždes laikėme dievybė
mis. Mes palikome žmogėdrų moralės, 
nors seniai nevalgome žmonių: lukulinis 
valgių gaminimo menas pateikia mūsų 
gomuriui daug pikantiškesnių skanėstų... 
Tačiau mūsų žmogėdriškam žiaurumui 
numalšinti mums reikia milijonų jaunų 
žmonių gyvybių, kurias išplėšėme iš gyve 
nimo per pastaruosius pasaulinius karus. 
O kiek gyvybių kaštuotų ateities atomi
nis karas? Nykstant vakariečių kolonijiz- 
mui, kuris šimtmečiais naikino fiziškai 
ir moraliai didelę daugybę tautų, iškilo 
komunistinis Rytų kolonijizmas, kaip re
akcija prieš vakarietišką išnaudojimą. 
Tad sutikime, kad žmonijos moralės su
temos niekad nebuvo klaikesnės, kaip gy
venamuoju laiku.

Grįžkim iš šitos plačios perspektyvos 
atgal prie mūsų dienų vidutinio žmogaus, 
mums visiems diktuojančio vidutinišku
mo moralę. Šita moralė yra anoji Šv. Raš 
te minima drungnojo laikysena, kuri yra 
atbukusi entuziastingam žygiui, rimtės-

KRAŠTUTINIŲJŲ MAŽĖJA
V. Vokietijos vidaus reikalų ministerija 

stropiai saugoja veiksmus 86 dešiniųjų or 
ganizacijų, kurios turi apie 35.000 narių. 
Tai kraštutinės organizacijos — pronaci- 
nės, antisemitinės.

Bet jų narių skaičius mažėja. Prieš dve 
jetą metų jos turėjo 54.000 narių.

SOVIETAI GRASINA
Sovietų atstovas Ženevos konferenci

joje Zorinas pareiškė, kad sovietai pasi
trauks iš pasitarimų dėl nusiginklavimo 
ir atominių bombų bandymų sustabdy
mo, jei amerikiečiai po Velykų atnaujintų 
bandymus. Amerikiečiai pasiryžę atlikti 
apie 30 bandymų per 6 savaites ir siūlo 
sovietams tuoj pasirašyti sutartį, kad ban 
dymai nebus vykdomi, ir prisiimti kontro 
lę, tai tada jie nevykdytų bandymų.

BURGESSAS IR MACLEANAS
Balandžio 18 d. britų saugumo organai 

buvo apsirūpinę leidimais areštuoti buvu 
sius savo diplomatus Burgessą ir Maclea- 
ną, kurie prieš 11 metų pabėgo į Sov. Są
jungą.

Buvo gauta žinių, kad jie- palieka Sov. 
Sąjungą.

Vėlesnėmis žiniomis, Macleanas tebėra 
Maskvoje, o Burgessas atostogaująs pie
tuose.

BIDAULTAS REMIA SALANĄ
Buvęs anksčiau Prancūzijos min. pirmi 

ninkss Georges Bidaultas išvažiavo iš sa
vo krašto, ir Salanas skelbia, kad jis pa
sisiūlęs į talką kovoti prieš vyriausybę.

Savo metu jis kovojo prieš vokiečii) 
okupaciją.

20 METŲ
Amerikiečių karinis teismas Vokietijo

je kpt. Kauffmanną nuteisė 20 metų kalė 
ti už šnipinėjimą. 1960 m. jis perdavė ka 
rinių paslapčių R. Vokietijos slaptajai 
tarnybai.

Iki suėmimo jis turėjo ryšių su aviaci
jos įrengimais (radaru).

' Lietuvos > 
nacionaline 
M.Mažvydo 
<biblioteka/

nei reformai, tikrajai pagalbai. Paviršu
tiniškai tekovojama tik su pačiomis di
džiausiomis blogybėmis, naikinant jų ap
raiškas, bet ne pačią blogybių dvasią. 
Tad ir galėjome „pasiekti" tokio „kultū
ringo“ laipsnio, kad nebevalgome vieni 
kitų tiesiogiai: tai atliekame per karus 
moderniaisiais ginklais. Mūsų garsusis 
humanizmas, kuriuo taip didžiuojamės, 
yra įstrigęs ūkinės sistemos ir techninių 
priemonių negalioj; dėl to mes leidžiame 
Azijoj ir Afrikoj mirti žmonėms badu, 
nes per brangiai kaštuoja ten pervežimas 
javų, už kurių neauginimą Amerikoj far- 
meriams mokamos premijos... Prie šito
kios padėties yra privedęs anas vidutinis, 
kuris mūsų gyvenime naudojasi nepapras 
ta pagarba, jį giriant už „sveiką protą“, 
visur leidžiantį pavartoti tik vidutines 
priemones. Vidutinis žmogus, praleidžiąs 
progas deramoms reformoms, dėl to stebė 
sis visomis revoliucijomis, kaip „nesveiko 
proto“ iššauktomis. Jis nesupras, kodėl 
galėjo atsirasti komunizmas, jei gyveni
mą iki jo visur tvarkė „padorūs žmonės“ 
kapitalistai, pagal „sveiką protą“ visų 
pirma žiūrį savo naudos, o ne kito gero
vės... Jis nesupras, kad gyvenime turi 
duoti toną geriausieji, kūrybingiausieji, 
nes jie, jo nuomone, visada yra keistoki 
originalai, perdaug reikalaują, neleidžią 
gyvenime nusistoti vidurkiui ir ramybei, 
kurių taip reikalingas visuomenės gyveni 
mas. Taip vardan tvarkos, ramybės, „svei 
ko proto“, kad nebūtų pridaryta didesnių 
blogybių, — mūsų gyvenime labai pato
giai vis labiau įsitaiso vidutinis žmogus, 
iš jo scenos išstumdamas tikrąsias asme
nybes. Jos priverstos vis daugiau trauktis 
į to gyvenimo užkulisius, kur dar joms 
paliekama teisė vegetuoti. (ELI)

ARGENTINOJE REIKALAS 
NEBAIGTAS

Vietoj pašalintojo Frondizio Argenti
nos prezidentu patvirtintas Guido. Ta
čiau kai jis rinkosi sau ministerius, gene
rolų ir admirolų vardu laivyno viršinin
kas Gaston Clemente sprendė, ar kandida 
tai priimtini, ar ne.

Ministerių kabineto pirmasis svarbiau
sias darbas bus nuspręsti, ką daryti su 
parlamentan išrinktaisiais peronistais, 
kurių yra 45, ir su gubernatoriais peronis 
tais, kurių yra 10. Iš Frondizio buvo rei
kalaujama, kad jis panaikintų rinkimus 
ir skelbtų naujus, aišku, nebeleišdamas 
peronistams statyti savo kandidatų. Ta
čiau ir dabar, pakeitus prezidentą, o šiam 
vyriausybę, daugumas argentiniečių su
tinka su peronistų vadu Framiniu, kuris 
sako, kad reikia atsižvelgti krašto žmonių 
valios. Framinis įspėjo naująją vyriausy
bę ir ją prižiūrinčius karininkus, kad žmo 
nės gyvybes aukodami ginsią savo laimė
jimą.

Naujų nesusipratimų laukiama apie ge 
gūžės 1 d., kai naujai išrinktieji parlamen 
to nariai ir gubernatoriai turėtų pradėti 
eiti pareigas. Kariuomenės vadai pasiryžę 
neleisti jiems perimti pareigų.

Lėšų grobstytojų byla

(E) Kovo mėn. pabaigoje Kaune buvo 
nagrinėjama stambių valstybinių lėšų 
grobstymo byla. Teismui pirmininkavo 
Aukšč. Teismo narys Miežėnas. Kaltina
mieji buvo: Kauno mėsos kombinato ba
zės prekių žinovas ir kiti bendrai. Vil
niaus radijo žiniomis, vien tik Tamošaus
kas į savo kišenę pasiglemžęs apie pus
antro milijono rublių senąja valiuta.

PAKEISTAS VADAS
Naujajam ministeriui pirm. Pompidou 

perėmus Prancūzijos valdžią, pirmasis žy 
gis Alžyre — kariuomenės vadas Alžyre 
gen. Ailleretas pakeistas gen. Fourųuetu, 
tikintis greičiau susitvarkyti su OAS.

Šis generolas praeitais metais pasirodė 
ypač ištikimas Alžyro sukilimo metu ir 
davė svarių parodymų teisiant sukilusius 
generolus Challę ir Zellerį.

— Nuo 1954 m. iki 1961 m. Alžyre žuvo 
apie 18.000 civilių, apie 20.000 buvo su
žeisti; pačioje Prancūzijoje — 4.000 žuvo, 
7.000 sužeista.

— V. Vokietijos komunistų vienas va
dų — Angenfortas — pabėgo į Rytų Vo
kietiją (pabėgo Miunchene, nors jį vedęs 
policininkas prisirakinęs).

Europos ir Amerikos spaudos nuotrupos

NEPRIIMTINI REIKALAVIMAI
Britų „The Guardian“ rašo:
„Nusiginklavimo reikalu Kennedys ir 

Chruščiovas Ženevos konferencijoje leng 
vai galėtų pastūmėti sprendimus į priekį, 
jei tiktai norėtų. Kad nusiginklavimas 
bus trijų fazių, dėl to jau sutarta, tačiau 
dar nesutarta, kas vyksta kiekvienos fa
zės metu. Abiejų pusių principinis nusi
statymas, kad nė vienai pusei neturi būti 
leista susilaukti bet kokių karinių laimėji 
mų bet kurios fazės metu. Iš to seka, kad 
kiekvienos fazės metu abi pusės privalo 
sumažinti po tam tikrą kiekį branduoli
nių ir įprastinių ginklų, o dėl to dar nėra 
sutarta. Šiuo tarpu rusai reikalauja pir
mosios fazės metu sunaikinti visas bran
duoliniams ginklams panaudoti priemo
nes. Priėmus tą siūlymą, amerikiečiai ir 
jų sąjungininkai Europoje atsidurtų labai 
nepalankioje padėtyje“.

PANKOWO REŽLMO PRIPAŽINIMAS
šveicarų „La Suisse“ rašo:
„Maskvoje, Ženevoje ir dabar Vašingto 

ne J. Amerikos Valstybės veda pasitari
mus su savo sąjungininkais, stengdamo- 
sios išsiaiškinti Berlyno klausimą. Nieko 
labiau normalaus nė negalima laukti, 
kaip tiktai tai, kad Ruskas pradedant tre 
čiąją pasitarimų fazę pristatys savo pla
ną. Kas dėl to plano V. Vokietijoje sujudi 
mą kelia, tai ta aplinkybė, kad juo numa
toma leisti sovietų zonai dalyvauti susisie 
kimo tarp V. Vokietijos ir Vak. Berlyno 
kontrolėje. Tokiame organe dalyvautų 
abiejų Vokietijos dalių atstovai. Ar jie 
būtų vadinami specialistais, ar techniš
kais darbuotojais, esminis dalykas yra 
tas, kad jie būtų siunčiami Bonnos ir Ry
tų Berlyno. O tuo būtų faktiškai pripa
žįstamas Pankowo režimas. Tačiau Bon- 
na, nenorėdama, kad šitaip atsitiktų, ta
čiau sudarinėdama tarp abiejų Vokieti
jos dalių ūkines sutartis, seniai jau yra 
tokį pripažinimą įvykdžiusi. Kai Berlyno 
krizę reikia išspręsti, faktiškai nepripa
žįstant sovietinės zonos tai neįmanoma 
padaryti“.

PASAULY
— Kuwaito šeikija (garsi savo skystojo 

kuro versmėmis) paskolino Jordanui 7.5 
mil. svarų.

— Kembridže gydytojams buvo pade
monstruota mašina, kuri nusprendžia, ar 
gims berniukas, ar mergaitė (kraujo ir 
kitokiais tyrimais); . mašinos kaina 700 
svarų.

— Italų ir šveicarų darbininkai baigė 
Alpėse gręžti tunelį, kuriuo eis kelias (tu
nelis 3.6 mylių ilgio).

— Britų Carreras tabako firma, prisi
dėdama prie vyriausybės pastangų suma
žinti vaikų rūkytojų skaičių, sutiko iš vi
sų viešų vietų išimti cigaretes pardavinė
jančius automatus (firmos gaminiai yra 
Piccadilly, Craven „A“, Guards, taip pat 
Pall Mall ir kt.).

— Notre Dame katedros Paryžiuje vi
karui Steinmannui Vatikano uždrausta 
rašyti biblinėmis temomis, nes į uždraus
tųjų knygų sąrašą įtrauktasis jo parašyta 
sis „Jėzaus gyvenimas“ tiek sužmogina Jė 
zų, kad „evangelistai jo jau nebeatpažin- 
tų“, kaip tvirtinama tos knygos aptarime.

— Sovietinis išradimas: kaip skelbia 
„Tassas“, 20 mėnesių amžiaus uzbeko pie 
mens sūnus sveriąs 76 svarus ir jo krūti
nės išmieros — 31 su puse inčių.

— Šveicarijos karinis teismas 3 čeko- 
slovakus nubaudė už šnipinėjimą: Schwar 
zenbergerį 15 metų, jo žmoną 6 m. ir jų 
ryšininką 5 m.

— Brazilijos prezidentas Goulartas pri 
ėmė kvietimą apsilankyti Čekoslovakijo
je.

— Kinija ir Sov. Sąjunga pasirašė pre 
kybos susitarimą.

— Londono aerodrome pabėgo lėktuvu 
gabentasis šuo, ir policija su aerodromo 
tarnautojais 65 minutes gaudė jį.

— Didž. Britanijoje buvo pagauta 38 
sv. ir 8 uncijų lašiša.

— Pagal naująjį patvarkymą Italijoje 
darbdaviai bent metus neturės teisės at
leisti ištekėjusios moters.

— Ganos prez. Nkruma atleido iš parei 
gų savo pramonės ministerį Edusėjų, ku
rio žmona Londone buvo nusipirkusi už 
3000 svarų paauksuotą lovą, o jis pats pa
sistatęs brangius namus (namus preziden 
tas nusavino).

— Kazanėje širdies liga miręs Stalino 
sūnus Vasilius, apie 40 m. amžiaus.

— Italijos mokesčių įstaiga paskelbė, 
kad mokesčiai bus imami iš uždarbio už 
perkiavimą sraigėmis, varlėmis, driežais, 
rupūžėmis ir vandens blusomis.

PREZIDENTO ŠEŠĖLYJE
Britų „The Daily Telegraph“ dėl naujo

jo Prancūzijos min. pirmininko rašo:
„Pompidou ilgą laiką buvo vertingas ne 

viešas patarėjas. Kadangi jis iš profesijos 
nėra politikas, tai ir sutinkamas, kaip ne
populiarus. Jis, kaip min. pirmininkas, 
aiškiai neatsvers tokio viską savo šešėliu 
pridengiančio prezidento, koks yra de 
Gaulle’is. Tačiau jo bijoti mažiau tėra rei 
kalo, kaip jo pirmtakų. Jis viešai yra pa
reiškęs jau savo pono pažiūrą į mūsų tė
vynių Europą“.

KOVA PRIEŠ OAS
Prieš pat suimant oficialųjį OAS vadą 

Salaną vokiečių „Die Welt“ rašo:
„OAS teroras atrodo dar nepalaužtas. 

Pilietinio karo pavojus dar tebejaučia
mas. Kad neįvyko iki šiol baisioji Barto- 
lomiejaus naktis, reikia dėkoti FLN disci 
pilnai. Žinoma, slaptoji Salano armija dėl 
Evlano susitarimo patyrė pažymėtinai 
skaudų smūgį. Bet fanatiškieji narsuoliai 
tebeveikia“. Pagal laikraštį, „Paskutinės 
sukilėlių tvirtovės yra didieji miestai, 
paskutinieji draugai yra ten įsikūrusių 
europiečių FLN keršto baimė. Nuotaikos 
yra žiaurios, tačiau joms sėkmingai diri
guoja masių psichologijos meistrai. Kai 
jie įsako streikuoti, tai visi streikuoja; 
kai jie įsako žygiuoti į barikadas, tai visi 
ir žygiuoja; ką tik jie įsako, masės paklus 
niai vykdo. Juo greičiau Paryžiui pasi
seks Alžyre palaužti europiečių OAS, juo 
greičiau krašte pasibaigs teroras. To tiks 
lo negalima pasiekti be FLN pagalbos. 
Jos autoritetas nulems tai, ar sutarimas 
pagreitins naujosios valstybės kūrimąsi, 
ar neapykanta spręs viską“.

BALSAS UŽ MAŽĄJĮ
Dėl Monako (temptų santykių su Pran

cūzija britų „Topic“ rašo?
„Prezidento de Gaulle‘io nusistatymas 

per šešius mėnesius nutraukti Prancūzi
jos su Monaku pasirašytąją kaip gerų kai 
mynų sutartį yra aiškiai neteisėtas. Mona 
ko neliečiamybė, nepriklausomybė ir su
verenumas yra patikrinti Versalio sutar
ties. De Gaulle’is dviejuose karuose kovo
jo prieš vokiečius, ir tada vokiečiai buvo 
nusprendę, kad sutartys yra „bevertis po 
pieriaus gabalas“.

PASIKALBĖJIMAI SU STALINU

Milovan Djilas buvo Jugoslavijoje pir
masis po Tito. Bet abiejų jų keliai išsisky 
rė, kai Djilas pradėjo reikalauti, kad bū
tų atleistos režimo vadelės. Titas nustū
mė jj nuo valdžios, siūlydamas pradėti ra 
šyti. O kai Djilas pradėjo rašyti, tai atsi
dūrė kalėjime. Į užsienius buvo išgabenta 
ir išspausdinta jo knyga „Naujoji klasė“, 
kurioje kritikuojamas komunistinis reži
mas, dažnai remiant teigimus ir Jugosla
vijos tvarkymosi pavyzdžiais. Už tą kny
gą jis gavo 9 metus kalėjimo, tačiau pra
eitais metais buvo paleistas, iškalėjęs ne
pilnus 4 metus. Paleistas buvo su sąlyga, 
kad neberašys politiniais klausimais. Da
bar jis vėl suimtas, kai Amerikoje spaus 
dinama nauja jo knyga — „Pasikalbėji
mai su Stalinu“.

Manoma, kad šioje knygoje nupasako
jamos kai kurios paslaptys, kurios bus ne 
malonios sovietams. O tai paaštrintų S. 
Sąjungos - Jugoslavijos santykius. Titas 
tokių dalykų nenorėtų. Aišku, knygos at
imti iš amerikiečių leidėjo jis nepajėgs 
(leidėjas pats laikinai sustabdė knygos 
spausdinimą, žiūrėdamas, kas čia atsitiks 
su jos autorium). Jis galėtų tik nubausti 
autorių.

Matyt, reklamos sumetimais spaudą yra 
pasiekę kai kurie Stalino išsireiškimai iš 
tos spausdinamosios knygos. Apie Chur- 
chillį ir Rooseveltą: „Churchillis yra iš to 
kių, kurie, jei nesaugosi jų, ištrauks tau 
iš kišenės kapeiką. O Rooseveltas? Tas 
tai kiša ranką tik išgriebti didesnių pini
gų“. Dėl Vokietijos ir Sov. Sąjungos: „Va 
karai nusavins Vakarų Vokietiją, o mes 
Rytų Vokietiją paversime savo valstybe... 
Mes atsigausime po 15 ar 20 metų ir tada 
vėl pajudėsime“.

— Vokiečių Kruppo firma Filipinuose 
stato plieno apdirbimo fabriką, kuris kaš
tuos 120 mil. markių.

— Apie 90 mylių nuo Bogotos (Kolum
bijos sostinės) banditai užpuolė autobusą, 
žuvo 13 (tarp jų 12 kareivių).

— Kai prancūzų armijos lėktuvas pra
lenkė garso ribą, Louis Chavyo rūsyje su
sprogo apie 3000 butelių burgundo.
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Ne, angliškai nesiruošiame -čia rašyti.
Norime tik pabandyti pristatyti skaity

tojams The Green Oak (Žaliasis ąžuolas) 
knygą, kurios pasirodymas jau kuris lai
kas buvo vis žadamas. Žadamas, be abe
jo, dėl to, kad knyga šiek tiek daugiau 
patrauktų mūsų dėmesį ir kad ją užsisaky 
tumėm. O užsisakyti mums buvo siūloma, 
kad ji iš viso ga'ėtų išeiti, nes išleidimas 
šitokiais atvejais susiduria paprastai su 
tam tikromis piniginėmis sąlygomis. Rei
kia iš anksto įmokėti tam tikrą sumą (ar
ba paimti tam tikrą sutartą knygos eg
zempliorių skaičių ir už juos iš anksto 
įmokėti pinigus). Tokios sąlygos buvo ir 
šiai knygai pasirodyti.

šiandien- knyga The Green Oak jau yra 
išėjusi.

Mums, lietuviams, tai itin brangi knyga 
— lietuvių poezijos rinktinė anglų kalba 
(daug judresni mūsų kaimynai šitokių da 
lykų susilaukė anksčiau negu mes). Poe
zijos bandymas išeiti į pasaulį, į plačiuo
sius vandenis, kaip mėgstama sakyti.

Bandymai versti lietuvių poeziją į ang
lų kalbą pradėjo stipriau reikštis tik 
prieš keletą metų. Nadas Rastenis išvertė 
Baranausko „Anykščių šilelį“, kuris, de
ja, išėjo kaip lietuviškos („Lietuvių Die
nų“) leidyklos leidinys. „Lietuvių Dieno
se“ ir šen ten kitur tokius vertimus buvo 
pradėjęs spausdinti prof. W.K. Matthews. 
Be kita ko, vertimais gražiai pasitarna
vęs latviams ir estams, jis buvo žadėjęs 
labiau atsidėti lietuvių poezijai ir paruoš
ti visą tos poezijos antologiją (deja, mir
tis jį staiga pakirto, neleidusi to pažado 
įvykdyti). Vėliau dar ir kiti ėmėsi tokių 
vertimų. Tačiau tokiai rinktinei gimti rei 
kėjo lietuvio Algirdo Landsbergio ir ame 
rikiečio Clark Mills bendrų partizaniškų 
pastangų. Kiek anksčiau Stepas Zobars- 
kas pasitarnavo lietuviams, duodamas 
anglosaksiškajai skaitančiąja! visuomenei 
po rinkinį lietuvių pasakų ir novelių, ku
rie buvo amerikiečių ir anglų spaudos la 
bai teigiamai pristatyti ir turi pasiseki
mo. Kaip anuomet niekas neparėmė Stp. 
Zobarsko. taip šįkart niekas neparodė 
Alg. Landsbergio užsimojimui su talka 
pristatyti didžiosioms tautoms mūsų poe
ziją kokio didesnio dėmesio.

Esmu visada gana abejingas, kai lietu
viai patys išleidžia romanus ar poezijos 
dalykus svetimomis kalbomis. Man vis at 
rodo, kad tokie dalykai, jei išperkami, tai 
daugiausia pakliūva vis į lietuvių ran
kas. O lietuviui kam gi skaityti savų ra
šytojų kūrinius svetimomis kalbomis, jei 
jie yra savąja ir jei joks vertimas neduos 
to, ką duoda originalas! Zobarskas, o da
bar Landsbergis surado tą tikrąjį kelią, 
nors, atrodo, ne jiems kas nors už tokį 
šaunų pasitarnavimą sumokėjo, bet jie 
dar turėjo imtis kartu ir piniginės rizi
kos.

The Green Oak, lietuvių poezijos rink
tinę anglų kalba, išleido amerikiečių 
„Voyages Press“ leidykla (35 West 75th 
St., N.Y. 23).

Seniau jau buvo bandymų pristatyti 
anglosaksams lietuvių liaudies dainų.

THE GREEN OAK
Chicagoje 1935 m. išėjo Uriah Katzenelen 
bogen „The Daina“ — lietuvių ir latvių 
liaudies dainų antologija. 1939 m. Priba- 
čis (Kaune) buvo išleidęs Adrian Pater
son „Old Lithuanian Songs“ su Martin 
Lings įžanga.

Šios rinktinės pirmąjį skyrių taip pat 
sudaro liaudies dainos, kai kurios paimtos 
iš anų rinkinių, o daugumas naujai vers
tos amerikiečių ir net pačių lietuvių.

Visiška naujiena, be abejo, yra lietuvių 
rašytinės poezijos vertimai. Čia turime 
bene 4 ištraukas K. Donelaičio. 4 eilėraš
čius H. Radausko, po 3 Maironio, J. Ais
čio, B. Brazdžionio ir K. Bradūno, po 2 V. 
Mykolaičio-Putino, K. Binkio, J. Tyslia- 
vos, S. Nėries, A. Nykos-Niliūno, po 1 K. 
G. Milkės, D. Poškos, A. Strazdo, S. Stane 
vičiaus. A. Baranausko, A. Vienažindžio, 
P. Armino, A. Jakšto, M. Gustaičio, J. 
Baltrušaičio, P. Vaičaičio. M. Vaitkaus, L. 
Giros, K. Jurgelionio, P. Vaičiūno, F. Kir 
šos, B. Sruogos, S. Santvaro, A. Rimy- 
džio, A. Miškinio, A. Vaičiulaičio, Ant. 
Gustaičio, G. Tulauskaitės, A. Jasmanto, 
A. Škėmos, L. Žitkaus, J. Kėkšto, V. Ma
černio, V. Šlaito, E. Gruodžio, B. Pukele- 
vičiūtės. J. Meko, V. Karaliaus, A. Mac
kaus.

Trečiąjį skyrių sudaro svetimomis kal
bomis rašiusieji: V. Labunauskis-Daujo- 
tas (1 eilėraštis), A. Mickevičius (3), J. 
Baltrušaitis (3), O.V. Milašius (2).

Kadangi pati knyga yra tik 117 pusla
pių, tai negalima būtų ir norėti, kad kiek 
vienas autorius (bent labiausiai pasireiš- 
kusieji) būtų plačiai atstovaujamas. Žino 
ma, kad knyga negalėjo būti kokių 500 
puslapių ir nepajėgė pristatyti kiekvieno 
poeto su visais jo būdingiausiais darbais. 
Tokios didelės knygos būtų neįmanomos 
ir dėl to. kad jų išleidimo rizika pasidsry 
tų atskiriems asmenims nepakeliama, jei 
net leidykla bandytų prisiimti leisti, o ir 
pasiruošti reikėtų jau ilgo laiko. Šičia 
yra pralaužti pirmieji ledai.

Apskritai, atrodo, daugumas dalykų vis 
parinkti būdingiausi, populiariausi (Do
nelaičio „Metų laikai“, Baranausko 
„Anykščių šilelis“, Strazdo „Aušra“, Ar
mino „Arkliai“, Maironio- „Ant Birutės 
kalno“, „Vakaras prie Keturių Kantonų 
ežero“, Binkio „Vandens lelija“ ir kt.). 
Vadinas, galėtumėm sakyti: turime tai, 
ką norėtumėm turėti. Man tik šiek tiek 
abejonių kelia viena kita parinkimo 
smulkmena. Poetų turime daugiau, negu 
jų čia galėjo sutilpti, jei net visų būtų bu 
vę duota po vieną eilėraštį. Tur būt, tie. 
kurių nė po vieną dalyką nebuvo išspaus
dinta, visiškai nesirūstina. Ką gi padary
si! Tačiau, kiek žinios ėjo, A. Jasmantas 
yra ne poetas, o filosofas, kurio darbų 
yra pasirodę ir svetimomis kalbomis. Kas 
iš to, jei ir yra kelis eilėraščius parašęs! 
Antra: Ant. Vaičiulaitis vardo ir garso nu 
sipelnė savo proza, o tačiau ir jis čia at
stovaujamas. A. Škėma ėjo ir eis kaip 
prozaikas ir dramaturgas.

Šios rinktinės vertimo darban įsijungė 
net 23 vertėjai — amerikiečių ir britų 
poetai. Nemokėdami lietuvių kalbos, jie 

gaudavo pažodinį prozinį vertimą ir iš jo 
jau turėdavo daryti poeziją. Vertę yra ir 
lietuviai — be Alg. Landsbergio, dar J.J. 
Stukas, H. Radauskas, D. Jonaitis (?), N. 
Rastenis ir Ilona Gražytė ir H. Nagys. Ke 
lėtą dalykų yra išvertęs ir mūsų čia visų 
Londone pažįstamas ir entuziastiškasis 
lietuvių bičiulis ir jų kultūros dalykų per 
teikėjas anglosoksams R. Sealey (jo, be 
kita ko, verstas čia išspausdintasis VI. 
Šlaito eilėraštis ir Stanevičiaus „Arklys 
ir lokys“)-.

Kas ypač sunku būtų mums čia pasa
kyti: kiek vienas ar kitas vertimas per
duoda tai, kas mūsų poetų lietuviškai pa
sakyta? Tačiau turint galvoje, kad knygą 
paruošė lietuvis ir amerikietis, abejonės 
pačios turi atkristi.

Knygos kaina — 5 doleriai.
Ar knyga galės paplisti ir paskatinti 

ruošėjus imtis naujos, papildytos laidos?
Tai labai priklausys ir nuo mūsų. Jei 

nepašykštėsime dovanų įteikti savo pažįs 
tamiems poezijos mėgėjams anglams ar 
bibliotekoms (kai kurias bibliotekas, tur 
būt, reikia tik paskatinti, kad įsigytų, nes 
yra tokių, kurios net neskatinamos perka 
net lietuviškas knygas), tai knyga paplis 
ir bus išpirkta.

K. Barėnas
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TOLIMOJI AMERIKA
„AIDA“

Po ilgų mėnesių įtempto darbo, nesi
baigiančių repeticijų ir pinigų rinkimo 
pagaliau Čikagoje išgirdome lietuviškai 
Verdžio operą „Aidą“. Visuomenės susi
domėjimas buvo toks didelis, kad vietoj 
numatytųjų trijų spektaklių rengėjai bu
vo priversti duoti ketvirtąjį, jog visi galė
tų šioje dvasios šventėje dalyvauti.. Rei
kia manyti, kad ir ketvirtasis bus visas 
išpirktas. Premjera įvyko balandžio 1 
dieną. Kiekvieno dalyvavusio mintyje tu
rėjo likti ne tik grynai estetinio pasigėrė
jimo, bet ir tautinio pasididžiavimo jaus
mai. Kiek gi Čikagoje įsikūrusių atskirų 
tautybių gali pasigirti tokiais muzikos 
ir meno atsiekimais, kaip mes, lietuviai? 
Kas iš jų turi jau, galima sakyti, pasto
vius vienetus, kaip mūsų chorai, ir tokio 
lygio muzikinius direktorius, dirigentus, 
kaip mūsiškis Aleksandras Kučiūnas?

Tremties gyvenime lietuvių dainos pa
mėgimas nėra išblėsęs. Tai jau įrodė mū
sų Dainų šventės ir mūsų operų pastaty
mai. Jau 1947 metais, dar Vokietijos sto
vyklose bevargstant, atsimename sunkio
se sąlygose Detmolde parengtą ir bene 12 
pasirodymų turėjusį Rossinio „Sevilijos 
Kirpėją“, to paties Kučiūno diriguotą. 
Amerikoje jau buvo pastatytos šios ope
ros: Verdžio „Rigoletto“ 1957 m., Gounodo 
, Faustą“, Bizeto „Karmeną“ ir Verdžio 
„II Travatore“.

Ateityje, matyt, ruošiamasi rimtai ir be 
pertraukų dirbti, nes ir Vyrų Choras, ku-

ATGIMIMAS
„Tebūnie pašlovintas Dievas ir mūsų 

Viešpaties Jėzaus Kristaus Tėvas, kurs 
pagal didelį savo gailestingumą atgimdė 
mus gyvajai vilčiai Jėzaus Kristaus pri
sikėlimu iš numirusiųjų“ ( 1 Petro 1,3), 
Kristaus prisikėlimas yra neatskiriamai 
sujungtas su suteikimu žmogui galios gim 
ti dieviškajam gyvenimui. „Iš tikrųjų, iš 
tikrųjų sakau tau, jei kas neatgims iš nau 
jo, tas negalės matyti Dievo karalystės. 
Nikodemas jį paklausė: kaip gali žmogus 
gimti, senas būdamas? Argi jis gali antrą 
kartą įeiti į savo motinos vidurius, kad 
vėl atgimtų? Jėzus atsakė: Iš tikrųjų, iš 
tikrųjų, sakau tau, jei kas neatgims iš 
vandens ir šventosios Dvasios, tas nega
lės įeiti į Dievo karalystę“ (Jono 2,3-5). 
Taigi, atgimimas yra būtina sąlyga būti 
išganytu. Tas atgimimas iš vandens ir 
šventosios Dvasios yra ne kas kita, kaip 
krikšto sakramento priėmimas. Krikščio
nybės pradžioje Velykų naktį naujai pa-
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RAŠO A. PUŽAUSKAS 
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rio rūpesčiu ir darbu tos ankstyvesnės 
operos buvo pastatytos, prieš kelerius me 
tus persitvarkė ir pasivadino trumpai 
drūtai Čikagos Lietuvių Opera. Ilgai gal 
neturėsime laukti ir naujos lietuviškos 
operos, K.V. Banaičio , Jūratės ir Kas
tyčio“.

„Aidos“ pastatyme sutrauktos žymio
sios mūsų dainininkų jėgos. Svarbiausius 
vaidmenis atliko Danutė Stankaitytė, Al
dona Stempužienė, Stasys Baras, Algir
das Brazis, Jonas Vaznelis, Valentinas 
Liorentas, Julius Savrimavičius, Nerija 
Linkevičiūtė, Genovaitė Mačiulis ir Kris
tina Bertulis. Chorus rengė, be A. Kučiū
no, Faustas Strolia, Alice Stephens ir Al
fonsas Gečas. Režisorius — Kazys Oželis. 
Lietuvių Operai vadovauja valdyba, ku
rios pirmininkas yra Vytautas Radžius. 
Atskirai reikėtų paminėti mūsų chorus, 
kuriems ši opera turi visą eilę sunkių ir 
dėkingų vietų už tą ilgų vakarų pasiauko 
jimą ir kietą darbą. Nereikia užmiršti, 
kad jie visi ruošėsi operai po savo tiesio
ginių darbų įstaigose ir fabrikuose, pali
kę žmonas ir vaikus, televizijos aparatus 
ir pramogas. Čikagos ir kitų miestų lietu 
viai, kurie turėjo progos „Aida“ pasigėrė
ti, jiems visiems jaučia šilčiausius dėkin
gumo jausmus. Tegu ir toliau šis lietuviš 
kas prisirišimas prie dainos neišblėsta ir 
žemaitiškas užsispyrimas neišgaruoja. 
Ilgiausių metų Lietuvių Operai!

Balandžio pirmoji savaitė Čikagos vi-
(Nukelta į 3 psl.) 

krikštytieji visą savaitę dėvėdavo baltą 
rūbą, kaip išorinį atgimimo ženklą. Atve 
lykis paskutinė diena. Šiais laikais dauge,. 
lyje katalikiškųjų kraštų atvelykis yra 
pirmosios komunijos diena. Katalikiškų 
miestų gatvėse per atvelykį galima sutik
ti mergaites, pasipuošusias baltais rū
bais. Tai ta pati simbolika, kaip anų nau
jai priėmusiųjų krikštą. Tai naujagimiš- 
ko nekaltumo simbolika. Tai akivaizdus 
priminimas, kad norint pasinaudoti Kris
taus prisikėlimo vaisiais, reikia iš naujo 
gimti malonės gyvenimui. Krikščioniškuo 
siuose Vakaruose retenybė Sutikti ne
krikštytą žmogų. Tačiau lygiai taip pat 
retenybė čia sutikti savo krikštą tinka
mai ir suprantančiai vertinantį žmogų. 
Daugeliui krikštas yra tapęs nieko nesa
kančiu tradiciniu formalumu. Panašia 
kryptimi eina ir pirmosios komunijos 
prasmės naikinimas. Kaip krikšto diena 
tampa pokylio proga tėvams ir artimie
siems, taip pirmosios komunijos diena 
virsta proga palepinti atitinkamo am
žiaus sulaukusiems vaikams, suteikti 
jiems brangiai pirktų dovanų.

Krikštas yra tikras gimimas. Jo metu 
gautoji nauja gyvybė yra dieviškoji gy
vybė. Jeigu tėvai su baime ir susirūpini
mu saugoja savo kūdikio žemiškąją gyvy 
bę, tai juo labiau turi gerbti ir saugoti sa
vo vaiko dieviškąją gyvybę. Tą pagarbą 
turi įdiegti į augančio žmogaus širdį. 
Šv. Komunija yra dieviškosios gyvybės 
palaikytoja ir ugdytoja. Dar daugiau, ji 
yra amžinojo gyvenimo laidas: „Kas val
gys tos duonos, bus gyvas per amžius; o 
duona, kurios aš duosiu, yra mano kūnas 
dėl pasaulio gyvybės“ (Jono 6,52). Už tai 
jau nuo pat mažens, nuo pirmosios komu
nijos priėmimo dienos, žmogaus dėmesys 
turi būti kreipiamas į altoriaus sakra
mentą, kaip į būtiną žmogaus gyvenimo 
palydovą. Šv. Komunijos priėmimas netu
ri tapti tik Bažnyčios įsakyta nemalonia 
metine pareiga, o turi būti patrauklia 
privilegija, kuria stengiamasi naudotis 
galimai dažniau. Į visą krikščionybę rei
kia išmokti žvelgti kaip į gyvenimą, kaip 
į gyvą dalyvavimą Dievo gyvenime.

Velykos yra gyvybės šventė. Viena iš 
didžiųjų Velykų paskirčių yra sužadinti 
žmonėse tikrosios gyvybės vertinimą ir 
meilę. Velykos privalo paskatinti kiekvie 
ną susirūpinti savo atgimimu ir per tą 
atgimimą gautosios dieviškosios gyvybės 
nuolatiniu palaikymu.

Kun. Bronius Liubinas

JAUNIMAS KARAGANDON

(E) Vilniaus radijo žiniomis, kovo 30 A. 
iš Vilniaus traukiniu į Karagandos srities, 
Norinsko raj. plėšininius ūkius išvyko 600 
„Tarybų Lietuvos pasiuntinių“, jų tarpe 
apie 400 specialistų. Esą, jie visi, partijos 
„kvietimu“, pareiškę didelį norą persikel 
ti ten, kur, girdi, reikalingos jų rankos...

Tai vėl naujas šiais metais Lietuvos jau 
nimo gabenimas į „romantiškus rytinius 
šalies rajonus“. Netrukus į plėšinių rajo
nus vėl išvyksiu šimtas jaunų, stiprių 
patriotų.
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Vilku lizdas
APYSAKA IŠ KRYŽIUOČIŲ LAIKŲ

(VERTĖ A. VĖGĖLĖ)

(7)

Temstant pro tą pačią upę ėjo tyliai dai 
nuodamas aklasai Bernardas; jo gaidą 
skleidė vėjas. Laikas nuo laiko buvo gir
dėti:

— Motina laukia tavęs! Motina laukia 
tavęs!

Sujudėjo žolė; mieguistas Siaurutis dre
bančiu balsu atkartojo: Motina laukia 
tavęs! Bernardas nutilo dainavęs ir klau
sėsi paskutiniųjų savo dainos žodžių aido.

— Ak, tai tik aidas pritaria man. — 
prašnibždėjo po valandėlės. — Aidas atne 
šė man dainą, kurią ten kažkur toli kaž
kas dainuoja!

Dar sykį atsiduso:
— Ak, kad nors surasčiau dar šituos 

vaikinus. O gal jau jie suspėjo pabėgti!
Žolėje vėl suvaitojo, ir dar labiau buvo 

girdėti. Jau beveik visai sutemo, Bernar
dui gi naktis buvo amžina.

— O gal jie čia kur slepiasi, o gal tai jų 
vaitojimas?

Ir pradėjo giedoti šventą giesmę, tarsi 
duodamas tuo ženklą jiems; juk turėjo pa
žinti jo balsą. Bet nutilo giesmė, žolėje 
nebebuvo girdėti vaitojimo, lyg viskas 
jau būtų rengęsis ilsėtis.

— Jie ar kas kitas, tačiau ten žmonių 
balsai; juk šie vaitojimai ką nors reiškia, 
gal reikia pagalbos...

Išsiėmęs iš odinio maišelio duoną ir mo 
linį puodelį, paieškojo vietos prie upės ir,
atradęs drėgnus susuktus skudurus, padė
jo prie jų visa tai, sakydamas:

■— Taip, taip, čia, matyt, yra pagalbos

H
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reikalingas žmogus; tegu duona ir gėri
mas sustiprina jo jėgas.

Ištiesęs rankas, tyliai ėjo priekin... Dan 
gaus mėlynėj mirgėjo daugybė žvaigždu
čių; vienos jų sumirgėjo ir dingo, kitos vis 
dar tebemirgėjo ir spindėte spindėjo Vis
lūs vandenyje. Pagaliau užėjo tirštas rū
kas, ir žvaigždės užgeso...

Tame tirštame rūke boluoja du žings
niuojantieji žmonės.

Tai Siaurutis, pasirėmęs ant Jono. Jau
nikaičio jaunystė, nakties tyrumas, o gal 
ir išgirstieji gimtosios dainos žodžiai su
stiprino jį. šnibždėdamas žodžius „Motina 
laukia tavęs“, užmigo jisai.

Auštant pradėjo čiulbėti paukšteliai ir 
prabudino Siaurutį. Prasitrynę akis. Jono 
knarkimas priminė jam draugą. Kumšte- 
rėjo jį ir pabudino.

— Kur mes esame? — paklausė Siau
rutis.

— Bėkime! — tarė Jonas. — Bėkime, 
kol naktis: esame be drabužių.

— Taip, nuogi, alkani ir beginkliai. — 
pakartojo Siaurutis, — tačiau reikia 
bėgti.

Ir pakilo vaikinas, ir nors drebėjo iš 
skausmo ir nuovargio, tačiau stengėsi iš
silaikyti ant kojų.

Palaikė jį prisikėlęs Jonas.
— Bėkime, turime bėgti, — pakartojo 

Siaurutis.
— Plaukime skersai upės.
Ir puolė abudu upėn. Likimas nuvedė 

juos tenai, kur moterys numetė skalbi
nius, o mie’.aširdinga Bernardo ranka pa

dėjo duonos ir gėrimo. Apsivilkę ir pasi
stiprinę, ėjo abudu tolyn.

— Kad tik juo toliau nuo kryžiuočių 
žemės! — kalbėjo Siaurutis.

— Kad tik juo toliau! — kartojo Jonas..
— Kad tik pasiektumėm savuosius.

— Arba manuosius! — dūsavo Siau
rutis.

Ir ėjo toliau.

VI.

Palei visą Nemuną, kiek akis užmato, 
visur baisiai sunaikinta. Pilys išgriautos, 
o vietoj seniau stovėjusių turtingų kaimų 
matyti tik griuvėsiai ir vietos, kur stovėjo 
trobos. Išmindžioti laukai, žemėj pamėty
ta rūbų gabalų, sulaužytų ginklų dalys, 
atkirsta ranka ar koja. arba ir galva, de
gančios trobos ir puvėsių smarvė, pripil
danti orą, visa tai rodė, jog čia neseniai 
buvo mūšis. Sulaužyti kardai, baltų ap
siaustų su kryžiais ženklu skudurai liudi
jo buvus kryžiuočių užpuolimą. Nedova
nojo jie niekam, ką tik rado pakeliui. Nu
galėtojai paliko savo pėdsakus. Nors jie 
vesdavosi belaisvius ir veždavosi pagrob
tuosius turtus, tačiau ir savųjų nemaža 
palikdavo mūšio lauke; daug jų gyvų ir 
sužeistų patekdavo lietuviams į rankas.

Girios gilumoje, netoli anos baisiosios 
vietos, kurioje būta mūšio, gulėjo keturi 
surišti žmonės. Vienas jų, stiprus ir pe- 
čiūtas, visas buvo sukapotas ir sužeistas, 
galva nusvirusi prie žemės, lūpos krau
jais apkepusios, o du jauni vaikinai gulėjo 
pusiau primerktomis akimis, matyti, kad 
ir juose nedaug tebūta gyvybės. Vienas 
atgręžė galvą, lyg norėdamas pažiūrėti į 
saulę, kuri gal neužilgo turėjo nusileisti 
jam. Tik silpnas vaitojimas rodė, kad jis 
dar gyvas. Kitas, surištomis užpakalyje 
rankomis, atremtas į medį ar pririštas, 
dairėsi aplinkui, lyg norėdamas ką sakyti, 
bet iš silpnumo negalėjo ištarti nė žodžio. 
Čia pat šalia jo gulėjo dar vienas vaiki- 
nas, atremtas į kelmą. Už kelių šimtų 
žingsnių nuo jų stovėjo ąžuolas, geriau sa
kant, didelis ąžuolo kelmas, prie kurio bu

vo prieinama akmenimis lyg laiptais, o 
jo į visas puses iškrypusios šakos augo 
viršun dideliu kauburiu... šitas ąžuolas ir 
tarpumiškis jau mums žinomi, kaip ir Tu- 
bingas, taip pat rimtai einąs, kaip ir prieš 
keletą metų, o šalia jo Kronivas perrišta 
galva ir parišta ranka. Paskui juos ėjo 
daugelis vyrų su kirviais ir nemažas mo
terų ir vaikų būrys. Visi jie ėjo taip, kaip 
ir seniau, kai mes matėme juos einančius 
tuomet pavasario pasveikinti. Tiktai jų 
akys rūsčiai dabar žiūri; nebėra to ramu
mo koks reiškėsi anuomet; daugelis aiš
kiai turėjo ką tik pergyventojo mūšio 
ženklus, iš kai kurių krūtinių veržėsi 
skausmo riksmas. Tubingas sustojo prie 
akmeninių laiptų, vedančių į šventojo 
ąžuolo kelmo.

— Ugnies Perkūnui? — sušuko.
— Ugnies! — atkartojo visi.
Sugriežė dantimis Kronivas, sužibėjo 

jo akys, balsiau už kitus pakartojo:
— Ugnies! Ugnies! — beveik norėjo 

bėgti, bet žaizdos ir kunigo sūnaus garbė 
sulaikė jį vietoj... Davus Tubingui ženk
lą, dešimt žmonių puolė prie laukiančių 
mirties belaisvių. Nuolat užpuldinėjamų
jų ir žudomųjų lietuvių kerštas norėjo 
pasitenkinti nors keliomis jų rankose li
kusiomis aukomis — kryžiuočių belais
viais. Atitempta jie prie laužo, Tubingas 
sviedė akmeniu, kuris pataikė vyresnia
jam belaisviui galvon. Pakėlė senas kry
žiuotis galvą aukštyn, sukeikė kažką vo
kiškai ir, surikęs „Neįmesite manęs gyvo 
laužan!“ pasitampė, metėsi šalin ir susi
daužė sau galvą į čia pat stovintį aštrų 
akmenį. Iš galvos išsiveržė smegenys ir 
aptaškė visus arčiau to akmens stovin
čius. Iš visų aukotojų krūtinių išsiveržė 
riksmas, sudrebėjo kitų belaisvių gyslos, 
o ilgaplaukis užmerktomis akimis belais
vis sušuko:

— Pone! pasigailėk jo ir mūsų!
— Jis keikia mus! ant laužo jį! — rik

telėjo vienas arčiau stovinčiųjų ir norėjo
jau pulti ant besimeldžiančio nesupranta
ma jiems, priešinga vokiečių kalba. Išgir
dęs sumišimą, Tubingas ištiesė gyslotą 

ranką, sutriūbavo kabančiu prie juostos 
ragu ir įsakė nutilti. Nutilo visi, tik rago 
atgarsis skardžiai nuskambėjo per girią. 
Didelė tai buvo šventė, kad kas nors iš da 
lyvaujančiųjų išdrįstų sutrukdyti iškil
mes. Retai pasitaikydavo lietuviams pa
imti nelaisvėn kryžiuočius, o dievai rei
kalavo kruvinų aukų, nes sunkios nelai
mės krito ant visos giminės. Pralietąjį 
prie šventojo ąžuolo kraują arba gyvus 
sudegintus belaisvius reikėjo skirti die
vams ant aukuro jų rūstybei permaldauti. 
Todėl kiekvienoje apylinkėje po mūšio 
tuoj deginta belaisviai. Buvo tai iškilmė, 
kurioje laukta aukos deginimo, bet krau
ją reikėjo pralieti ant aukuro, todėl dabar 
smalsiai žiūrėta, kas čia bus, kai belaisvis 
nusižudė.

— Kodėl nieko nenešate, laužas dega! 
— šaukė Tubingas.

— Užsimušė!
— Užsimušė! — kartojo aplinkui..
— Galvą persiskėlė! — šaukta. 
Tubingas sugriežė dantimis.
— Išmesti už šventosios vietos ribų! — 

suriko Tubingas.
Nelaimingojo belaisvio lavonas tuoj su

dorota.
— Kur kiti? imti juos!
Akimirksniu sugriebtas išblyškęs aukš

tas jaunikaitis, kuris it apmiręs dairėsi I 
aplinkui stovinčius žmones. Pagriebta ne- 
laimingasai ir surištas uždėta ant laužo... 
Iš apačios jau degė medžiai. Liepsnos lie
žuviai landžiojo pro laibas medžių šakas, 
šildydami storąsias kalades, kad paskiau 
ir jos sužibtų didele liepsna. Nutilo visi; 
auka turėjo būti atlikta. Tubingas tik 
šaukė:

— Ugnies Perkūnui! Ugnies! Ugnies! — 
ir pakėlė aukštyn ranką su kirviu, kad 
įsmeigtų jį gulinčiajam.

(Bus daugiau)
Pats laikas Amerikos vyrams, moterims 

ir vaikams suteikti tokią pat globą, kokia 
nuo 1913 metų yra teikiama kiaulėms, 
avims ir galvijams.

Prezidentas Kennedys
(iš jo kalbos dėl narkotikų kontrolės)
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Gerėja kaimyniniai santykiai
RAŠO MEČYS MUSTEIKIS

Jau pirmame straipsnyje esame minėję 
Ispanijos ypatingą reikšmę šiems lai
kams. Vieni tai jau seniai pamatė ir pasi
darė atitinkamas išvadas. Kiti šia linkme 
taip pat suka.

Viens kitu nepatenkinti, tačiau tampriai 
bendradarbiauja

Pirmieji amerikiečiai pastebėjo Ispani
jos reikšmę Vakarų pasaulio gynybai 
prieš komunizmo grėsmę. Amerika pirmo
ji, jau 1953 m., užmezgė artimesnius san
tykius — sudarė karinę sutartį ir tuo su
sidarė sau geras sąlygas laikyti JAV ka
rines bazes Ispanijoje. Neveltui. Už tai tei 
kia nemažą materialinę paramą. Bet toji 
parama pirmoj eilėj sunaudojama Ispani
jos kariuomenei moderninti ir stiprinti. 
Šiuo atveju už savo teikiamąją paramą 
amerikiečiai atsiekė dvigubos naudos, 
kaip, tur būt, niekur kitur. Netik patys tu 
ri geras sąlygas bazėms, bet tam pačiam 
tikslui — gynimu isi prieš komunizmą — 
sustiprino ir tylų savo karinį sąjunginin
ką — Ispaniją. Juo labiau, kad toji para
ma teikiama daugiausia amerikiečių gink 
lais. šiais metais sutartį reikia atnaujinti. 
Aiškų, gen. Franco sutiks ir toliau laikyti 
amerikiečių bazes, bet už tai jau iš anks
to yra numatęs reikalauti dar didesnės 
paramos — ir šiuo kartu stiprinti kariuo
menei.

Beje, oficialiai abi pusės reiškia viena 
kitai nepasitenkinimą, kartais ir labai 
aštria forma. JA Valstybės pasisako prieš 
ikšiolini gen. Franco režimą. Franco reiš
kia didelį nepasitenkinimą JA Valstybių 
Ikšioline politika Lotynų Amerikoje, kas, 
esą, tik ruošia kelią komunizmui. Franco 
primeta JA Valstybėms atsakomybę ir už 
komunizmo iškilimą Kuboje... Tačiau šie 
nesutarimai yra tik politinio pobūdžio.

Kitiems draudžia, o patys bendrauja
Ypač geri santykiai tarp Vak. Vokieti

jos ir Ispanijos. V. Vokietija modernaus 
apsiginklavimo bei krašto gynybos reika
lams pati savo žemėje neturi pakankamo 
užnugario — per arti sovietai. 1960 m. 
pradžioje to užnugario ieškojo Ispanijoje. 
Ir būtų gavusi sutikimą ten įrengti savo 
karines raketų šaudymo platformas bei 
sandėlius karinėms medžiagoms laikyti. 
Bet prieš tokias galimybes labai griežtai 
pasisakė Anglija. Buvo išvystyta nepa
prasta propaganda prieš V. Vokietiją ir 
jos karinį suartėjimą su „fašistine“ Ispa
nija. Labiausiai prieš tai pasisakė dauge
lio valstybių kairiosios partijos. Didžiau
sią triukšmą kėlė patys Vokietijos social
demokratai. Ir Vak. Vokietijos vyriausy
bė dėl tarptautinės opinijos turėjo atsisa
kyti sau labai palankių planų.

Anglija šiuo atveju suvaidino labai 
keistą vaidmenį. Vokietija karinėms ba
zėms laikyti sutikimą gavo kitose valsty
bėse ir net pačioje Anglijoje... Būdinga, 
kad Anglija pati su Ispanija karinėje sri
tyje, nors neoficialiai, jau bendrauja, tik 

AIDA
(Atkelta iš 2 psl.)

suomenei davė priešmokyklinio auklėjimo 
parodą. Tai psicho-pedagoginių Monte- 

’■ ssoris priemonių paroda, surengta Ameri 
kos Lietuvių Montessori Draugijos. Jau 
daug metų, kai pavieniai asmenys kelia 
pačių mažiausių vaikų auklėjimo reikalą. 
Čia ypač daug nudirbta mūsų veteranės 
auklėtojos Marijos Varnienės ir jos bend 
radarbės, irgi Montessori sistemos sekė
jos, D. Petrulytės. Jau 12 metų, kai Čika
goje veikia Varnienės vedamas vaikų ži
dinėlis, ir mūsų auklėtojos plačiai pagar
sėjo amerikiečių pedagogų tarpe, ypačiai 
tų, kurie Montessori idėjas nori plačiau 
paskleisti ir Amerikos mokyklose. Paro
dos proga, kurios atidaryman susirinko 
gausus čikagiečių būrelis, jų tarpe daug 
amerikiečių, buvo užsimota pagerbti Mai
ronį, kurio minėjimai ruošiami visame 
krašte, taip pat išreikšti dėkingumą Ame
rikos Lietuvių Tautinei Sąjungai už 1000 
dolerių auką, paskirtą vaikų auklėjimo 
reikalams. Parodą atidarė Gen. Konsulo 
žmona J. Daužvardienė, sveikintojų tarpe 
buvo Dr. Daužvardis, mūsų Konsulas Či
kagoje; Karolis Drunga, LB Čikagos Apy 
gardos Pirm.; T. Blinstrubas — Tautinės 
Sąjungos Centro Valdybos atstovas, keli 
amerikiečiai profesoriai ir vaikų, kurie 
mokosi Varnienės židinėlyje, tėvų ats
tovas.

1958 metais buvo įsteigta Čikagoje Lie
tuvių Montessori Draugija, kurios tiks
las, be kita ko, buvo pagriebti į tautinio 
auklėjimo aplinką pačius mažiausius mū
sų lietuviukus, kad jau prieš pradedant 
jiems eiti į mokyklas būtų padėti stiprūs 
tautinio ir religinio auklėjimo pagrindai.

Kaip ir dažnai atsitinka mūsuose, Drau 
gijos narių tarpe kilo nesutarimų. Atski
lę keli Valdybos nariai įsteigė lygiagrečią
panašių tikslų draugiją Alvudą (Ameri
kos Liet. Vaiko Ugdymo Draugija). Tarp

Vokietijai dar tai draudžia. 1959 m. pabai
goje anglų ir ispanų kariuomenė — karo 
bei oro laivynai Gibraltare (o 1961 m. — 
prie Maltos) turėjo bendrus manevrus, 
kurie labai gerai pavyko. Juos stebėjo ir 
buvo patenkinti žymieji abiejų kraštų ka
ro ir oro laivynų vadai.

Madride ir Paryžiuje — ranka ranką 
prausia

Ir anksčiau tarp Prancūzijos ir Ispani 
jos nebuvo nuoširdaus bendravimo. Bet 
santykiai labiausiai paaštrėjo pė to, kai 
Ispanijoje gavo prieglaudą prezidento de 
Gaulle'io žymieji priešai, kaip Alžyro bal
tieji sukilėliai Lagaillarde'as, Ortizas ir 
kiti. Ne tik gavo prieglaudą, bet iš čia ga
lėjo veikti prieš gen. de Gaulle'į ir toliau. 
Didžiausią nepasitenkinimą Paryžiuje kė
lė faktas, kad dabartinis prancūzų tero
ristų organizacijos O.A.S. vadas gen. Ba
lanas kaip tik per Madridą pateko į Alžy
rą, iš kur organizuoja visus teroro veiks
mus. Ir gen. Franco neslėpė savo simpati
jų O.Ą.S. teroristams.

Šiuo metu santykiai tarp Madrido ir Pa 
ryžiaus yra pagerėję. Pirmasis žingsnį ta 
linkme padarė gen. de Gaulle'is. Ilgą lai
ką Prancūzijoje laisvai gyveno kitados 
buvęs garsus Ispanijos anarchistų vadas 
Valentinas Gonzales, vadinamasis „EI 
Campessino“. Jis Prancūzijos teritorijoje 
galėjo laisvai veikti ir iš čia dar neseniai 
suorganizavo teroristinį užpuolimą ispa
nų elektros stoties Orbeiceta. Dabar pran
cūzai Gonzales veikimą visiškai sustabdė, 
jį internuodami kanalo saloj Brėhat. I 
šitokį de Gaulle žestą gen. Franco atsakė 
tuo pačiu; jis internavo visus minėtuosius 
Ispanijoje esančius de Gaulle'io priešus, 
sustabdė jų veikimą.

Gen. Franco įsitikino, kad de Gaulle po
litika Afrikoje yra teisinga ir kad O.A.S. 
teroristų išsiplėtusi veikla sukelia vis di
desnes simpatijas ir palankumą komuniz
mui Afrikoje. Per tai didėja grėsmė ir Is
panijai netekti savo kontrolėje turimųjų 
sričių Afrikoje. Didėja grėsmė susikurti 
ir ispaniškajai „OAS‘. Dėl šitų aplinkybių 
Madrido — Paryžiaus santykiai dabar 
yra jau nuoširdūs.

Karinė sąjunga su Portugalija
Neseniai buvo pasklidę gandai (ypač 

JA Valstybių spaudoj), kad Ispanija su 
Portugalija rengiasi sudaryti federaciją. 
Portugalija, esą, apsisprendusi po to, kai 
pradėjo siausti „Santa Maria“ laivo pira
tas Galvao, kai Angoloje prasidėjęs suki
limas ir ypačiai po to, kai Gojos buvo ne
tekta Indijoje. Federacijai palinkimą rodė 
ir abiejų kraštų Bažnyčios. Bet Madridas 
ir Lisabona gandus dėl federacijos griež
tai paneigė. Ir tuo reikia tikėti. Abiemš 
kraštams tokia federacija nėra būtina, 
nes jau nuo II Pasaulinio Karo abi šalys 
turi sudariusios karinį paktą. Tas paktas 
per 20 jo egzistavimo metų pasirodė esąs

Alvudo ir Montessori vyksta nuo to laiko 
konkurencija ir protarpiais karštai paži- 
buriuojanti kova. Spaudoje netrūko ir la
bai gyvų pasiginčijimų. Didžioji visuome 
nės dalis tą kovą stebi su tolerantišku pa 
kantumu, kad abiejų draugijų tikslai yra 
kilnūs, abiejų darbai girtini ir skirtumai 
kyla daugiau iš asmeninių pažiūrų skir
tingumo dėl netaip jau reikšmingų meto
dų ir priemonių. Gal ir sveika turėti dvi 
konkuruojančias grupes, norinčias viena 
kitą konkrečiais darbais pralenkti.

Parodoje išstatyta labai daug įvairių 
vaikų darželio priemonių, kurios suskirs
tytos į kelias dalis: praktiškos gyvenimo 
pratybos, juslių lavinamosios priemonės, 
mokslo priemonės ir religiniam ir tauti
niam auklėjimui priemonės. Daug matyti 
pačių vaikų rašto ir piešinių pavyzdžių. 
Matyti, kad parodos rengėjos turėjo įdėti 
labai daug darbo visiems tiems piešinė
liams suklijuoti, sudėlioti. Daug įvairių 
medinių ir kt. blokų ir karoliukų. Marija 
Varnienė, visą savo gyvenimą praleidusi 
su mažaisiais, jau kelintą tokį priemonių 
rinkinį surenka. Išvykstant iš Lietuvos 
ne visa ką teko pasiimti, Vokietijoje vėl 
pasiliko daug darbo rezultatų. Iš to. kas 
atsivežta Amerikon, vieną lietingą naktį 
daug buvo sugadinta apsemtame rūsyje. 
Teko vėl viską iš naujo įsigyti. Šiandien 
tačiau Montessori Draugija stovi ant stip
resnių pagrindų. Varnienės surengtuo
sius kursus baigė daugiau kaip 50 jaunų 
motinų, kurios dabar ir sudaro draugijos 
branduolį. Dabartinę draugijos Valdybą 
sudaro: D. Petrutytė, St. Vaišvilienė. R. 
Slapšienė, O. Jauniškienė, L. Germanie- 
nė, D. Vakarienė ir M. Kucinienė. Paro
dos proga telieka palinkėti Montessori 
Draugijai tęsti gražiai pradėtąjį labai 
reikalingą darbą ir išauklėti lietuviais 
mūsų jauniausiąją kartą. 

labai naudingas, ir abi šalys yra juo pa
tenkintos.

Ispaniją ir NATO
Visai neseniai Ispanija padavė prašy

mą, kad ir ją priimtų į vadinamąją Euro
pos Ūkinę Bendruomenę. Šiai bendruome
nei priklausančių valstybių pasisakymai 
Ispanijai yra palankūs, todėl reikia tikėti, 
kad ir Ispanija į ją neužilgo bus priimta. 
Tuo atveju Ispanija turėtų ne tik geres
nes sąlygas sustiprėti ūkiškai, bet žymiai 
sustiprėtų ir jos prestižas tarptautine 
prasme.

Gal dar reikšmingiau būtų, jei Ispanija 
priklausytų ir Šiaurės Atlanto Sąjungai 
—■ NATO. Tuo būtų užpildyta paskutinė 
karinio bendradarbiavimo spraga, esanti 
Vakarų Europoje. Suprantama, labai no
rėtų to ir gen. Franco. Iki šiol kai kurių 
NATO valstybių pasipriešinimas tam yra 
dar per didelis. Svarbiausia kliūtis — ide
ologiškai politinė: gen. Franco režimas. 
Iš tikro ta karinė spraga vis dėlto nėra 
tokia didelė, kaip matėme iš paskirų vals
tybių karinio bendradarbiavimo. Ateityje 
tačiau, reikia tikėtis, ir Ispanija bus pri
imta į NATO, (ELI)

SOVIETŲ PARAMA

NEKOMUNISTINIAMS KRAŠTAMS

(E) Komunistinio bloko kraštai nuo 
1954 metų yra suteikę 27 nekomunisti
niams kraštams ūkinę ir karinę paramą 
iš viso 6,5 milijardų dol. vertės. Pagal 
amerikiečių duomenis, 4,4 milijardai ten
ka ūkinei ir 2,1 milijardai karinei para
mai. Be to, sovietų-kinų blokas į mažai iš 
sivysčiusius kraštus ligšiol buvo pasiuntęs 
8.500 ūkinių ir 1.800 karinių ekspertų. 
Sovietų S-ga tos paramos yra suteikusi 
apie 3,2 milijardus dol. Satelitų tarpe pir
mauja Čekoslovakija (950 mil.), o Raud. 
Kinijos indėlis siekia apie 390 milijonų 
dolerių.

Ligi 1961 metų šios valstybės yra gavu
sios ūkinę paramą iš komunistinio bloko 
kraštų: Europoje — Jugoslavija (llmili- 
jonų'dol.), Islandija-(5 mil.), Kipro sala 
(1 mil.). Pietų Amerikoje-— Brazilija 
(4 mil.), Argentina (104 mil.), Kuba (357 
mil.). Afrikoje — Etiopija (114 mil.), 
Gvinėja (110 mil.), Mali (65 mil.), Ghana 
(182 mil.), Tunisas (46 mil.), Sudanas 
(22 mil.), Somalija (63 mil.). Artimuosiuo 
se Rytuose ir Azijoje — Egiptas 615 mil.), 
Jemenas (44 mil.), Turkija (17 mil.), Siri
ja (178 mil.), Irakas (216 mil.), Iranas 
(6 mil.), Afganistanas (217 mil.), Pakista
nas (33mil.), Indija (950 mil.), Ceilonas 
(58 mil.), Nepalas (55 mil.), Burma (93 
mil.), Kambodža (65 mil.), Indonezija 
(651 mil.). Jei palyginti sovietinio bloko 
ir JAV teikamą paramą ūkio ir kt. srityse, 
aišku, sovietinė parama sudaro tik labai 
mažą dalį amerikiečių teikiamų sumų. 
JAV parama užsieniui tik vieneriais me-
tais siekia 4 milijardus dol. ir daugiau.

Galvijų trūksta, bet jie išvežami

(E) Sovietinė spauda ir radijas Lietu
voje labai dažnai skundžiasi gerų, pro
duktyvių bandų trūkumu kolchozuose ir 
sovchozuose. Dėl šio trūkumo kaltinami 
gyvulininkystės darbuotojai, veislinin
kyste besirūpinančios įstaigos. Tačiau pa
sirodo, kad produktyvių galvijų trūkumas 
visiškai netrukdo išgabenti geros veislės 
prieauglio į „broliškąsias respublikas“.

Kovo mėn. pabaigoje į Uzbekiją išvežta 
600 Lietuvos gyvulininkystės darbuotojų 
išaugintų veislinių telyčaičių. Artimiau
siu laiku, kaip praneša Vilniaus radijas, į 
Uzbekijos kolchozus bei sovchozus bus iš
vežta dar 1.400 telyčaičių. Iš viso šiais 
metais Lietuvos respublikinė „Veislinin
ko“ kontora numato išvežti į įvairias są
jungines respublikas 20.000 produktyviau 
sios veislės jaunų galvijų.

GEOGRAFINĖS PROBLEMOS

Įvairiose šalyse yra problemų, pačios 
gamtos iškeltų. Olandijoje niekados nesi
liauja pylimų remontai, Japonijos gyven 
tojai kartu su oro prognoze įdėmiai klau
sosi pranešimų apie ugnikalnių būvį, že
mės drebėjimų galimybes ir t.t.

Indijos respublika kovoja su daugeliu 
stichinių nelaimių, kurios, anglams val
dant. buvo laikomos neįveikiamos, — už
krečiamųjų ligų epidemijomis, potvy
niais.

Ne mažesnį pavojų sudaro ir vadinama 
sis „džiunglių puolimas“. Atogrąžų auga 
lija nuolat graso žmogaus įveistiems pa
sėliams. nepraeinami sąžalynai teikia 
globą beždžionėms, nusiaubiančioms lau 
kus, ir grobuonims, puolantiems žmones.

Neseniai Indijos vyriausybė į Biharo 
valstiją nusiuntė didelę ekspediciją, kuri 
įpareigota išnaikinti gyventojams grasan 
čius plėšriuosius žvėris. (M ir G)

KASDIENIŠKOS
SMULKMENOS

Mielas Redaktoriau,
nors anąkart, mažesniųjų lietuviškų 

kolonijų skriaudos skatinamas, išliejau 
tulžies lašą, kad mes čia visur (Britanijo
je, Vokietijoje, Argentinoje, Brazilijoje) 
didžiųjų lietuviškų centrų esame nurašy
ti ir užmiršti, tačiau vėl truputį atsilei- 
dau, kai laikraštyje pamačiau Amerikos 
Lietuvių Bendruomenės švietimo Tary
bos atsišaukimą dėl lietuviškos knygos. 
Taip, aišku, mes mirsime, kai nebebus 
lietuviškų laikraščių ir knygų. Tai toji 
Taryba siūlo jaunimo organizacijoms, an
sambliams ir kultūriniams vienetams 
įtraukti į savo planus lietuviškų knygų 
bendrą skaitymą, nagrinėjimą ir vertini
mą. Organizacijom siūloma savo nariams 
gimtadienių, vardadienių, vestuvių, krikš 
tynų progomis dovanų įteikti lietuvišką 
knygą.

Mintis baisiai gera. Idėja, kuri neturė
tų mirti. Nelaimė tik, kad tos naujos, te
gu ir šauniausios, idėjos labai sunkiai įgy 
vendinamos. Kaip ėjo mūsų brolis lietu
vis sveikinti bet kuria proga su pusbute
liu ar buteliu, taip ir tebeina. Dar, tur 
būt, ir eis, kol knyga (lietuviška) bus pri 
versta mirti. O, rodos, knygą nunešti bū
tų ir mažiau rizikinga (butelys toliau ne
šamas ir sudužti gali), ir nebrangiau už 
šnapselį.

Idėjas, tiesa, sunku būna įgyvendinti. 
Ypač geras, žmogų aukštyn keliančias. 
Parodyk, kaip šokamas koks nors tvistas 
ar ča-ča, tai nelabai kas kreipia dėmesį ir 
į tai, ksd kulkšnelį galima išsinerti ar 
nugarkaulio kryptelėjęs sąnarėlis žmogų 
ir visam gyvenimui pajėgia suluošinti. Pa 
rodyk pusbutelį kartą kitą, tai irgi 
įjunksta dažnas labai greitai. O parodyk 
knygą, tai žvilgterės, sumikčios, neskaitęs 
nupeiks ramindamas savo sąžinę ir nu
žingsniuos tolyn.

Ne vien knyga, kaip geras daiktas, turi 
tokį sunkų kelią eiti. Ar čia seniai susi- 
baudėliai eidavo laužyti kaimuose radijo 
antenų, kad lietaus nepritrauktų? Ar ma
ža buvo nuostolių pridaryta ir net kraujo 
pralieta, kai šen ir ten pradėta tiesti ge
ležinkeliai ir ėmė vaikščioti traukiniai? 
O jeigu žvilgterėsime į savo istoriją, tai
gi daugiau kaip šimtelis metų praslinko 
iki Mažvydo Katekizmo pasirodymo (pir 
mosios lietuviškos knygos) nuo tada, kai 
Vytautas su Jogaila jodinėjo po Lietuvą 
ir krikštijo ją. Ne tik krikštijo, bet dar ir 
marškinius pridėdavo dovanų, kad tasai 
krikštas stipresnis išeitų. O, va, matai, 
Mažvydas rašė, kad lietuvis tebetiki viso
kiais kaukais, ir padaryk tu jam ką. 
Marškinius sunešiojo per šimtą metų, bet 
naujosios šviesos neprisiėmė.

Žinoma, jeigu mūsų knyga dar turės 
laukti šimtą metų, kol ji įsigys tokias pat 
teises, kaip tvistas, ča-ča ar pusbutelis.

SUTARTA BE STREIKO
Jungtinių Amerikos Valstybių darbo 

ministeris Goldbergas praeitų metų gale 
paprašė plieno gamybos darbininkų pro
fesinių sąjungų vadus: „Šįkart anksčiau 
pradėkite pasitarimus dėl naujų atlygini
mų. Mes nenorėtumėm susilaukti 
streiko“.

Toks prašymas turėjo pagrindo. Iki 
šiol besitariant dėl atlyginimų visada bū
davo užkliūvamą, ir darbininkai tada 
streikuodavo. 1946 metais streikas tęsėsi 
28 dienas, ir prez. Trumanas paliepė pri
dėti darbininkams po 18$ centų valandai 
atlyginimo, leisdamas pakelti plieno kai
nas. 1949 m. darbininkai išstreikavo 42 
dienas, bet išsilygo pensijas. 1952 m., kai 
vyko Korėjos karas, prez. Trumanas pile 
no fabrikus laikinai buvo perėmęs valsty 
bės žinion, tačiau aukščiausiasis teismas 
panaikino jo potvarkį. Tada darbininkai 
streikavo 58.dienas, ir jų atlyginimai bu
vo padidinti po 12$ centų valandai. 1956 
m. streikas tęsėsi 34 dienas. Darbininkai 
susilaukė tada tiesiog istorinio laimėjimo 
— atlyginimai padidėjo po 61$ cento va
landai, ir išsilygta, kad nedarbo metu 
bus mokamos sutartos pašalpos. 1959 m. 
buvo ilgiausias streikas — 116 dienų. Pa
gal tais metais pasirašytąją sutartį atly
ginimai vėl buvo pakelti po 39 centus va
landai. Sutartis turėjo baigtis šių metų 
pradžioje, dėl to ministeris iš anksto pa
rodė susirūpinimo, kad nekiltų vėl 
streikas.

Šįkart streiko buvo išvengta, kaip ir 
1954 metais. Plieno gamyklų ir profesi
nių sąjungų atstovai sutarė be jokių kliu 
čių ir dar pora mėnesių anksčiau negu 
reikia. Pagal naująjį dvejis metus vei
ksiantį sutarimą darbininkai gaus papil
domai po 10 centų atlyginimo valandai. 
Priedas nedidelis, bet jį visi sveikina, 
kaip sveiką dalyką, kuris neprisidės prie 
infliacijos — pinigų nuvertinimo. Be to, 
plieno bendrovės mokės dar į pensijų ir 

tai, vyručiai, niekas nebeišeis. Persižeg
nokime ir padėkime šaukštą.

Vis dažniau paskaitau Dr. Juozo Gir
niaus knygą „Tauta ir tautinė ištikimy
bė“. Matai, ką jis sako apie nutautimą? 
Sako: „Vaikų nutautimo kaltė krenta tė
vams. Bet vaikai, išaugę į subrendusius 
žmones, nutautimo kaltę sau prisiima. 
Kaip kitais atvejais, tai ir dėl nutautimo 
subrendęs žmogus negali teisintis tėvais. 
Matydamas tėvus nepasirūpinusius jį iš
auklėti savo tautos dvasioj, jis pats gali 
rasti kelią savo tauton. Nei tėvų kalbos 
nemokėjimas, nei jos istorijos nepažini
mas, nei nutraukimas ryšių su tautiečiais 
neleidžia nekaltam jaustis, nes ir suaugu
siam galima ir tėvų kalbą išmokti, ir jų 
tauton įsijungti“.

Va, šią knygą labai reikėtų paskleisti 
šeimose, ypač ten, kur tėvai galvoja, kad 
vaikui ne tėvų kalbą reikia pirma išmok
ti, o svetimą, nes savoji trukdysianti mo
kykloje. Ta knyga turėtų būti skaitoma 
visų visuomenės vadovų, kaip vadovėlis. 
Ji turėtų būti nagrinėjama, aiškinamasi, 
įsisąmoninama. Ji labai tiktų dovanoms 
vietoj pustuzinio degtinės stikliukų, o juo 
labiau vietoj pusbutelio.

O tokie posakiai, kaip kad „Vaikų nu
tautimo kaltė krenta tėvams“, turėtų ka
boti kaip plakatai lietuviškų klubų Ir vi 
suomeninių namų sienose. Jie duria. Ta
čiau gerai, kad duria. Visiška ramybė yra 
kelias į aptukimą. O aptukimas pagreiti
na mirtį.

Gal išleiskit kitiems metams dar ir tokį 
sieninį kalendorių, koks „Eur. Lietuvyje" 
buvo siūlomas. Tik prie siūlomųjų kalbų, 
tur būt, reikėtų pridėti dar kai kurias, 
kad išeitų tikras J. Tautų kalendorius.

Man yra tekę matyti rusišką šeiminin
kėms skirtą sieninį kalendorių, kurio ti
ražas — 5 milijonai. Tai jei siūlomasis bū 
tų spausdinamas bent keliomis kalbomis, 
jo galėtų išeiti koks šimtas milijonų. 
Tiek išplatinusi visame pasaulyje, visuo
se penkiuose žemynuose ir daugelyje 
tautų, Nida, be abejo, ne tik pagarsėtų, 
bet ir praturtėtų. Juk suplauktų Nidai 
600.000.000 šilingų, vadinas, apie 30 mili
jonų svarų. Tada jau nebereikėtų skųstis 
skolomis ir palūkanomis.

Be to, apie Vytautą Didįjį, apie Mairo
nį, apie mūsų atgimimo kovas ir dabarti
nę Lietuvos okupaciją skaitytų karaliai, 
prezidentai, ministerial pirmininkai, par
tijų vadai, laisvieji ir pavergtieji. Skaity
tų ir jaudintųsi.

Deja, tai, tur būt, fantazija ir dar tokia 
pat neįgyvendinama, taigi taip pat nie
kam tikusi, kaip ir laikraštyje jau siūlyto 
ji. Kad tai fantazija, mušdamasis į krūti
nę prisipažįsta taip pat

Tavo Jonas

atostogų fondą papildomai po 3 centus už 
darbo valandą. Nedarbo fondan bendro
vės taip pat mokės po 4$' cento už valan
dą. Susitarimu pramatoma teisė anksčiau 
išeiti į pensiją ir ilgesnės atostogos.

Laukdami kietų pasitarimų, kai kurie 
plieno apdirbimo fabrikai jau ruošėsi su
sidaryti sau plieno atsargas tam atvejui, 
jei kiltų streikas. Plieno gamyklų darbi
ninkai taip pat buvo pradėję varžyti sa
vo išlaidas, taupydami pinigus streiko 
metui. Tačiau tai pasirodė nereikalinga. 
Abi pusės pasirodė pajėgios be kliūčių 
susitarti.

DRAMBLIŲ MEDIS
Rytiniame ir pietiniame Sudane ir kai 

kuriose kitose Centrinės Afrikos provin
cijose auga vadinamasis drambių medis, 
kurio vaisiai pasižymi gana originalio
mis muilo savybėmis. Šio tropikų medžio 
lapus ir šakas labai mėgsta drambliai. 
Dramblių medžio vaisius čiabuviai varto
ja vietoj muilo. Jie vaisius nuvalo nuo 
žievės, sumaigo. sutrina ir išplaka vande 
nyje. Sudan iečiai šio vaisiaus plutas su
plaka kojomis ir paskui jose plauna dra 
bužius. Drabužiai plaunami labai papras 
tai. Smėlyje iškasama duobė nuolaidžiais 
kraštais, į ją įdedamos neperšlampamos 
medžiagos ar odos gabalas ir pripilama 
vandens, sumaišyto su dramblių medžio 
vaisiais ar jų minkštimu. I tokią origina
lią skąĮbtuvę sumetami drabužiai ir, try 
piant kojomis, skalbiama. Paskui drabu
žiai nugręžiami ir džiaunami. Ištemptą 
drabužį du žmonės palaikę saulėje, po ke 
lių minučių jį gali apsirengti visiškai 
sausą. Šitokiu būdu skalbiant drabužius 
Sudane galima matyti labai dažnai, ypač 
Nilo pakrantėse, kai prasideda potvyniai, 
bet Nilo vanduo dar būna pakankamai 
švarus. (M ir G)
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Europos Lietuvių Kronika „TAIKAUS SAMBŪVIO“ TAKTIKA
DĖL 4 IR 6 PUSLAPIŲ LAIKRAŠČIO

šis „Europos Lietuvio“ numeris, kaip 
matote, yra vėl tik 4 puslapių.

Praeitą kartą buvome paskelbę, kad P. 
B. Varkalos aukotoji 100 svarų suma pa
skirta laikraščiui padidinti. Tačiau tuo 
pačiu pažymėjome, kad skaitytojų para
ma toliau bus reikalinga, jei norėsime vis 
turėti didesnį laikrašti. Ta parama ne
plaukia taip ryžtingai, kad laikraštis kas 
savaitę galėtų išeiti padidintas. Vadinas, 
turimosios sumos gali užtekti kelioms sa
vaitėms, o toliau gali prireikti vėl savaitė 
po savaitės pasitenkinti 4 puslapiais, kai 
tasai 100 svarų išsibaigs (dabar jau 85 
sv.).

Norėdsmi pratęsti malonumą skaityto
jams turėti ne taip retai padidintą laik
raštį, leidėjai nusistatė P.B. Varkalos pa 
aukotąją sumą sunaudoti šitaip: leisti pa
didintą , Europos Lietuvį“ kas antra sa
vaitė.

Jei peaiškėtų, kad skaitytojai yra pa
kankamai dosnūs ir jų sudedamoji suma 
pažymėtinai staigiai didėja, tada dabarti
nis nusistatymas būtų pakeistas ir prieita 
prie 6 puslapių laikraščio kas savaitė.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a
MŪSŲ RĖMĖJAI

Atsiskaitydami už Nidos Knygų Klubo 
leidinius, aukų yra pridėję 7 šil. A. Ketur 
vaitis, 5 šil. Z. Šalkauskas, po 2.6 šil. J. 
Zaleckas, N. Žvirblis, A. Kuzmickas, K. 
Ežerinskas, A. Jasikas, L. Nemeika, J. 
Kriščiūnas ir P. Miklovas.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■«■■■■

MANCHESTER'S
MOTINOS DIENA IR GEGUŽINĖS 

PAMALDOS
Manchesterio R. Kat. Bažnytinis Komi

tetas gegužės 6 d., 5 vai. po pietų, Man
chesterio Lietuvių Socialinio Klubo patai 
pose ruošia

Motinos Dienos minėjimą.
Programoje: L. Venckaus paskaita, o po 

to meninė dalis su dainomis ir deklamaci 
jomis.

Po meninės dalies bus gegužinės pamal 
dos toje pačioje Klubo salėje. Gegužinės 
pamaldos taip pat bus kiekvieną gegužės 
mėnesio sekmadienį Klubo pata'pose 7 v.

XXII kompartijos suvažiavime Chruš
čiovas, pažymėdamas, kad Sovietų Sąjun 
gos užsienio politikos dėsnis yra taikus 
sambūvis ir ekonominis lenktyniavimas 
su kapitalistiniu pasauliu, tuo pat metu 
pareiškė, kad dabar pasaulis pergyvena 
revoliucijų epochą ir kapitalizmo byrėji
mą. Sovietų Sąjunga visais būdais padė
jo ir padės toms jėgoms, kurios veda ko
vą prieš demokratiją. Bet kurio nekomu
nistinio krašto revoliucinės jėgos, pareiš
kė Chruščiovas, visuomet gali tikėtis ne 
tik moralinės, bet ir reikšmingos materia 
lines sovietinio bloko pagalbos.

Kaip matome, Chruščiovas rėkia , Lai
kyk vagį!“ Jis kaltina Vakarų valstybes, 
kad jos kišasi į kitų kraštų vidaus reika
lus ir tuo pačiu duoda jam, Chruščiovui, 
teisę taip pat kištis į šių kraštų reikalus 
ir priešintis „kontrrevoliucijai".

Ryšium su tuo jis nurodė Kubos pavyz 
dį, pavadindamas ją neužgęstamu švytu
riu, šviečiančiu kelią visiems kraštams 
ne tik Lotynų Amerikoj, bet taip pat Azi 
joj ir Afrikoj. Jis pažadėjo jos revoliuci- 
nimui teikti visokeriopą pagalbą.

Pasaulis pergyvena audringų tautinių 
išsivadavimo revoliucijų epochą, kaip sa 
koma partijos programoje. Su tuo galima

RAŠO J. Gutauskas

Kenijos, Kongo. Angolos ir Nigerijos ap
mokami karinės tarnybos Sovietų Sąjun
goje.

Iš kitos pusės, suvažiavime iš Chruš
čiovo, Gromyko, Kuusineno ir kitų kalbų 
matyti, kad Kremliaus vadai stengiasi 
Vakarų pasaulį suskaldyti ir susilpninti, 
pasėti nepasitikėjimą. Keliamas žmonių 
nepasitikėjimas savo vyriausybėmis, NA
TO kraštų valstybių veikėjų ir žmonių 
nepasitikėjimas JAV, anglų ir prancūzų 
nepasitikėjimas Vakarų Vokietija ir t. t. 
Jie siūlo atskiriems kraštams ginti savo 
tautinius interesus nuo vyriausybių „iš
davikiškos politikos“.

Tokia yra „taikaus sambūvio“ taktika, 
kurią ne visi ir ne visuomet gerai supran 
ta. Sovietai tariamai mažina tarptautinį 
įtempimą, rūpinasi taika. Tačiau progra
moj aiškiai pasakyta: nedrįsk pulti komu 
nistų (tam ir yra taikaus sambūvio prin
cipas). Komunistai gali kovoti už pasau
linę revoliuciją, už valdžios pagrobimą 
bet kokiais būdais, net ir karu. Tokiu bū

du Chruščiovo užsienių politika yra „tai
kaus sambūvio“ politika iš jėgos pozici
jų.

Programoje yra dar viena įdomi ir es
minė pastaba. Ten sakoma, kad numaty
tieji programoje veiksmai južsienio poli 
tikos srityje bus įvykdyti tik tuo atveju, 
jei nesutrukdys tarptautinė padėtis.

Galima būtų paklausti: kas gi tarptau
tinėj aplinkumoje sukuria įtemptus san
tykius, kas Sovietų Sąjungai gresia? 
Niekas. Tokiu būdu šia pastaba savo pro 
gramoj sovietiniai valdovai iš anksto su
kūrė sau pasiteisinimą. Aštrindami įtem
pimą ir karo psichozę tarptautiniuose 
santykiuose, stengdamiesi pavergti sau 
pasaulį, jie nori pasiteisinti už visų paža
dų sužlugdymą vidaus politikoje.

Vakarų pasauliui artėja dideli sunku- , 
mai ir bandymai priešintis komunizmui. 
Bet jei sovietiniai vadai nepanorės dide
lio karo, tai Vakarai, kietai ir ryžtingai 
gindami laisvąjį pasaulį, nieko nenu
stos, tačiau gali dar ir laimėti. Jeigu so
vietų vadai panorėtų didelio karo, tai Va 
karų nuolaidos negalėtų pakeisti jų 
sprendimo.

LONDONAS
MERGINOS PIRMAUJA

Susidomėjimas Europos lietuvių jauni
mo suvažiavimu, kuris įvyks rugsėjo 1-8 
dienomis Lietuvių Sodyboje, yra gyvas 
D. Britanijoje ir Europos žemyno kraš
tuose. Iš ligšiol gautų pareiškimų atrodo, 
kad iš žemyno atvyks beveik išimtinai 
vyrai, tuo tarpu D. Britsnijos jaunimui 
atstovaus 63 proc. merginų ir 47 proc. vy
rų nuo 16 iki 30 metų amžiaus.

Visi norintieji dalyvauti kviečiami užsi 
rašyti iki gegužės 15 dienos.

SEKMINIŲ SĄSKRYDIS
Sportininkai, dainininkai ir gamtos gro 

žio mėgėjai jau pradėjo ruoštis tradici
niam Sekminių sąskrydžiui Lietuvių So
dyboje.

Tikimasi, kad Sekminių išvakarėse su
važiavęs jaunimas nepraleis progos pa
šokti suktinį-tvistą.

vakaro.
Manchesterio ir apylinkės lietuvius pra 

šom dalyvauti tiek minėjime, tiek geguži
nėse pamaldose.

Bažnytinis Komitetas

PRESTONAS
Lietuviškos pamaldos bus balandžio 29 

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

COVENTRY
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS

Gegužės 5 d., šeštadienį, 6 vai. vak., Co
operative Hall, Walsgrave Rd. (iš miesto 
autobusai 4 arba 6), DBLS Coventry Sky 
riaus Valdyba rengia

Motinos Dienos minėjimą.
Trumpą šiai progai paskaitą ir mums 

gal paskutinę skaitys kun. P. Dauknys, 
nes greitu laiku jis išvyksta į Australiją.

Po minėjimo — šokiai iki 12 vai., ku
riems gros Venckaus „Dainos“ kapela.

Baras su įvairiais gėrimais ir užkan
džiais veiks iki 11 vai.

Mielus tautiečius iš toli ir arti kviečia
me gausiai dalyvauti.

Sekmadienį, gegužės 6 d., 12 vai., St. 
Elizabeth bažnyčios koplyčioje bus laiko
mos pamaldos už motinas. Visus tikin
čiuosius kviečiame gausiai dalyvauti.

Skyriaus Va'dyba

BRADFORDAS
SKAUTŲ-ČIŲ. TĖVELIŲ, RĖMĖJŲ

DĖMESIUI
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.

Skiautė s-tai

GERIAUSIA DOVANA

Ilgo grojimo lietuviška plokštelė, 

lietuviška knyga
„Ar pameni“ — šokių muzika su šlage

riais. „Dainuojame su Rūta“ — 17 liau
dies dainų. „Vakaruškininkės dainuoja“ 
— kalėdinės ir velykinės giesmės. „Bosto
no lietuvių choras dainuoja“ — 16 liau
dies dainų. Plokštelės kaina su persiunti
mu 2 sv. 10 šil.

Naujai gauta
H. Tautvaišienė — Tautų kapinynas Si 

biro tundroje — 9 šil. 6 p.
S. Pranckūnas — Riedmenys rieda per

būtų sutikti, jei šiam natūraliam istori
niam vyksmui būtų suteikta galimybė 
vykti objektyvaus dėsningumo ir nuosek
lumo ribose, neįmaišant į jį pašalinių 
elementų ir tendencijų. Bet komunistų 
programa kaip tik skiriasi sau tikslą 
įmaišyti į šį istorinį vyksmą pašalinių 
skaidančių bacilų.

Programa juk atvirai pareiškia, kad 
visų kraštų kompartijos aktyviai kovoja 
baigti iki galo tautinėms išsivadavimo 
revoliucijoms, už socialistinės santvar
kos nustatymą ir kad čia visokeriopai pa 
deda Sovietų Sąjunga.

Šią programą atitinka ir sovietinės vy
riausybės memorandumas dėl koloniji
nių kraštų nepriklausomybės. Tame bū
dingame dokumente iškeliama reikalavi 
mas nedelsiant (1962 metais) suteikti vi
siems „kolonijiniams“ kraštams nepri
klausomybę, pašalinti iš ten svetimas ka
riuomenes, likviduoti visą svetimųjų ad
ministraciją ir t.t. Tokių kraštų sovietinė 
vyriausybė priskaito 88 su 71 mil. gyven
tojų.

Kremliaus apskaičiavimas visai aiškus. 
Jei atsitikusiems kraštams šitaip greit 
būtų suteikta nepriklausomybė, ekono
miškai, politiškai ir kultūriškai neparuo- 
šus gyventojų, Kremlius susilauktų milži 
niškų galimybių kelti ten neramumus, 
tuos kraštus į savo įtaką įtraukti ir net 
sudaryti ten komunistinius režimus.

įnirtingai klasinei kovai, — va, kam 
sovietiniai valdovai ir jų programa šau
kia pasaulį. Jie skatina sukilimams ir re 
voliucijoms prieš demokratinę sistemą 
Jie juodžiausiais dažais piešia Vakarus 
ir pažada jiems „galingos ir vieningos 
socialistinės stovyklos“ visokeriopą pa
galbą. Pažadėdami taikingą sambūvį, po 
kultūrinės ir ekonominės pagalbos prie
danga prasiskverbia į silpnai išsivysčiu
sius kraštus, stengiasi melaginga propa
ganda ir ardomąja veikla užvaldyti juos.

Komunistiniam judėjimui vadovauti 
laisvojo pasaulio kraštuose partija turi 
specialų tarptautinį skyrių. Tarptautinei 
komunistinei veiklai SSSR paruošiami

Paslaptingieji skridimai
RAŠO J.

Visas pasaulis stebėjo amerikiečio 
Johno Glenno skridimą apie žemę. Matė 
jo triumfą, tačiau lygiai' galėjo matyti ir 
jo nepasisekimą, arba net ir katastrofą, 
jei tokia būtų įvykusi. Jo skridimas buvo 
viešas ir niekam nekėlė jokios abejonės.

Kitaip įvyko su sovietiniais skridi
mais. Jie, kaip ir visi kiti sovietiniai pa
sirengimai, daromi paslapčiomis. Dėl to 
daug kam ir abejonių kelia, ir sunku jais 
patikėti.

Dfes dar visi atsimename tuos laikus, 
kai Gagarinas pakilo ir sugrįžo iš kelio
nės apie žemę. Visa sovietų spauda, radi
jas ir televizija šaukė ir rėkė: Gagarinas 
pakilo ir apskrido apie žemę. Tą žinią 
patvirtino ir sovietinės atstovybės oficia
lūs pareigūnai Londone. Tarp kitko jie 
pabrėžė, kad sovietai labai vertina žmo
gų. Tačiau Gagarino neaiškus nusileidi
mas ir migloti jo parodymai daug kam 
kėlė abejonių.

Kad ir labai sovietai savo paslaptis 
saugoja, jos pamažu išeina į viešumą. 
Amerikoje einąs rusų kalba laikraštis 
Novoje Ruskoje Slovo 1962 m. vasario 25 
d. laidoje paskelbė labai įdomių duome
nų apie sovietinius skridimus į erdves. 
Pasirodo, kad ne Gagarinas pirmasis pa
kilo į erdves skristi apie žemę. Buvo ke
letas pirmesnių. Jie vadinamuosiuose erd 
vės laivuose ir šiandien dar lekia ir neži
no, kaip nusileisti į žemę.

Sovietai pirmuosius bandymus darė 
jau 1957 metais. Aleksiejų Ledkovskį pa
tį pirmąjį sovietai iššovė raketa skristi 
apie žemę. Raketa pakilo 200 mylių į

GIRDYS
aukštį ir nesugrįžo. Po keleto mėnesių iš
šovė antrą raketą. Į raketą įsodino Te- 
ventį Šyboriną. Ir jo tas pat likimas: 
skrenda ir neįstengia nusileisti į žemę, 
Šios dvi katastrofos privertė sovietus su
sirūpinti ir tolimesnius skridimus atidė
ti. Tolimesnius bandymus pakartojo 1959 
m. Šiuo metu į oro laivą įsodino II pašau 
linio karo veteraną Andriejų Mitkovą. 
Raketa po 20 minučių sprogo ore. Po šio, 
jau kelinto iš eilės, nepasisekimo trys 
drąsūs vyrai: Aleksiejus ' Bielokonas, 
Aleksiejus Gračiovas ir Ivanas Kačiūra 
sovietiniame laikraštyje Ogonioke 1959 
metų spalio mėn. numeryje paskelbė 
apie šiuos nepasisekimus (tokią žinią 
skelbti sovietinėje spaudoje tikrai reikia 
turėti nepaprastos drąsos). Kitas skridi
mas, pagal amerikiečio pik. Oldfieldo 
liudijimą, buvo vykdomas 1960 metais. Ir 
šis nesėkmingai baigėsi: oro laivas neat
sikabino nuo raketos, ir dar ir šiandien 
abu skrenda kartu, nors pik. Oldfieldo ir 
sovietiniai teigimai nesutinka. Amerikie
tis mano, kad ir į šią raketą įsodintas 
žmogus, o sovietiniai šaltiniai tvirtins, 
kad ten yra tik manekenas.

Taigi ar mes turime rimto pagrindo ti
kėti, kad Gagarinas ir Titovas tikrai skri 
do apie žemę? Juo labiau, kad Gagarino 
ir Titovo parodymai nesutinka.

SENIAUSIAS NUSKENDĘS LAIVAS

Amerikiečių profesorius Basas JAV 
Archeologijos instituto suvažiavime pra
nešė, kad seniausias pasaulyje nusken
dęs laivas — medinis bronzos amžiaus

Įvertino streiką

Jaunavedžiai, Londono autobusų šofe
ris ir konduktorė, pasiuntė Transporto 
darbininkų profesinės sąjungos gen. sek
retoriui Cousins gabalą vestuvinio torto 
su laišku, išreikšdami jam padėką už 
1958 metų autobusų streiką, kurio metu 
jiedu susipažino.

BIRMINGHAMAS
ŠOKIŲ VAKARAS

Balandžio 28 d. „The Crown“ restorano 
salėje Birminghame R. kat. Bažnytinis 
Komitetas kartu su estų vietine organi
zacija ruošia šokių vakarą. Laukiama 
svečių: tikimasi, kad mūsų pirmasis pa
ruošimas neapvils tų, kurie atvyks.

Salė netoli New St. geležinkelio sto
ties (Hurst ir Hill gatvių kampinis na
mas).

Puikus orkestras. Gėrimai ir užkan
džiai vietoje.

Pradžia 6.30 vai.
M. Zokienė

Komiteto pirmininkė

galei — 0.18.6.
A. Rūta — Motinos rankos — 1.9.4.
S. Aliūnas — Trejos devynerios (saty

ra) — 0.7.4.
P. Naujokaitis — Maži žingsniai (pasa

kojimai jaunimui) — 0.14.8.
V. Biržiška — Aleksandrynas — 2.14.0.
J. Eretas — St. Šalkauskis — 1.9.4.
A. Baronas — Vieniši medžiai — 0.11.6.
A. Baronas — Lieptai ir bedugnės — 

1.2.0.
Žodynai, maldaknygės, periodika.
Prašoma nedelsiant atsiskaityti už 25 

t. Liet. Enickl.
Rašyti:

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

specialūs partiniai ir kariniai kadrai, 
siuntinėjama įvairios medžiagos ir gink
lų. Maskvoje atitinkamą politinį pasiruo
šimą išeina Azijos, Afrikos ir Lotynų 
Amerikos kraštų studentai. Daugiau kaip 
tūkstantis afrikiečių iš Ganos, Gvinėjos,

PAIEŠKOJIMAI

VAITKEVIČIUS Petras, sūnus Viktoro, 
gimęs 1906 m. birželio 24 d. Taujėnų v., 
Juodgirio k., 1944 m. prie Tilžės paimtas 
apkasų kasti, pats ar žinantieji apie jį 
prašom rašyti: A. Vaitkevičienė, 56 Paci
fic Avė., Toronto 9, Ont., Canada.

laivas, sudužęs šimtas metų prieš Trojos 
karą (XIII a. pr. Kr.) — buvo rastas 30 
m gylyje netoli Turkijos pakrantės. Lai
ve buvo daugiau kaip tona įvairių meta
lų, jų tarpe vario tašelių, įvairių įrankių 
ir bronzinių ginklų.

Nuskendusį laivą aptiko vienas‘Niujor 
ko fotografas, kurį laiką gyvenęs turkų 
pinčių gaudytojų tarpe. Kitų laive rastų 
daiktų tarpe buvo mėsai kepti iešmas, 
labai panašus į dabar Rytuose naudoja
mus, alyvmedžio vaisių kauliukų, avies 
kaulas, keraminių dirbinių, lempos ir dė 
žutės liekanų. Iškėlę į paviršių, amerikie 
čiai šį laivą — muziejinę retenybę — išsi 
gabeno į JAV. (M ir G)

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

ROCHDALE — balandžio 29 d., 11.30 v.
BRADFORD — gegužės 6 d., 12.30 v.

>
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GERAS PATARIMAS
Norėdamas padėti savo šeimai arba giminėms Lietuvoj, geriau

siai tai gali padaryti pasiųsdamas dovanų siuntini per
BALTIC STORES LTD.

(Z. JURAS)

TAZAB & CO. LTD

421. HACKNEY RD., LONDON, E.2. ENGLAND.
Tel. SHO 8734.

Pasiunčiame: medžiagas, rūbus, avalynę, maistą, 
mašinas, akordeonus ir visa kita.

Draugiškas patarimas ir smulkios informacijos 
kiekvienam pareikalavus.

Užtikrinam, kad Jūsų norimųjų prekių pas mus 
žemiausią kainą.

Pasiunčiame ir Jūsų pačių visiškai arba tik dalinai 
siuntinius.

Kiekvieno siuntinio pristatymas garantuotas.

siuvamąsias

suteikiama

gausite už ji

paruoštus

::::::: iiuii

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

Visas susirašinėjimas vykdomas

REIKALINGA PADAVĖJA

Lietuvių Sodybai Velykoms ir vasaros 
sezonui reikalinga padavėja-as.

Dėl darbo sąlygų ir atlyginimo bus susi
tarta asmeniškai.

Rašyti: Headley Park, Bordon, Hants.

KUR ATSILYGINTI VOKIETIJOJE?

Už EUROPOS LIETUVĮ ir NIDOS KNY 
GŲ KLUBO leidinius Vokietijoje galima 
pinigus siųsti šiuo adresu:

Panelė R. Kumfertaitė, (22c) Koeln- 
Kalk, Dieselstr. 40.

Pinigai siųstini pasinaudojant pašto per 
laida (Zahlkarte) į Postscheckamt Koeln. 
Konto Nr. 186994.

kainoraščiai.
lietuviškai.
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