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MOTINOS
VEIDAS

RAŠO V. čekauskienė-Grinkevičiūtė

Mažas kūdikėlis, dar gulėdamas lopše
lyje, tuoj atpažįsta savo motinos veidą. 
Daug veidų lenkiasi prie jo, daug šypsenų 
jis mato ir pamažu stengiasi irgi šypsena 
atsakyti į malonius žvilgsnius, tačiau tik
tai tada, kai jo motinos veidas priartėja, 
jis visa savo būtybe veržiasi, ieško pagau 
ti jos žvilgsnį ir šypseną, kaip auganti gė
lytė ieško ir trokšta sau’.ės spindulių. 
Žodžiais jis negali ir nemoka paaiškinti, 
bet jis turi instinktyvų pajutimą, kad tik 
nuo motinos priklauso visa jo gyvybė, vi
sas malonumas.

Jo pirmieji svyruojantieji žingsniai — 
nuo kėdės atramos į motinos glėbi, tačiau 
net ir krisdamas, bet žiūrėdamas į jos be
sišypsantį veidą jis Įsigyja naujos drąsos 
ir mėgina vėl ir vėl „žygiuoti“, kol neiš
moksta visai tvirtai pastovėti ant savo 
kojų. Auga vaikai, auga ir motinos rūpes
čiai. Jau nekrinta jie taip dažnai, kaip 
anksčiau, į jos glėbi, bet vis tiek ji turi 
būti visuomet prie jų, visuomet pasiruo
šusi suteikti jiems paguodą, paramą, pa
tarimą.

Padarę ką nors bloga, abejingai žiūri i 
motinos veidą: jos lūpos suspaustos, akys 
liūdnai ar priekaištingai žiūri į tave. Jau
tiesi nesmagiai, ir tavo viduje slepiamos 
ašaros, nors iš paviršiaus rodaisi ir laikai
si. Bet motina negali ilgai pikti, ji jau tau 
atleidžia, jos lūpos prasiskleidžia menka 
šypsena, ir tavo širdis vėl dainuoja 
džiaugsmu, ir viskas vėl gerai!

Kartai vaikai, ypač svečiuose ar kai na
muose būna svečių, nežino, ar šiaip, ar 
kitaip reikia daryti ar sakyti. Kur tada 
ieškoti pagalbos, jeigu ne motinos veide?! 
Pažiūri 1 ją ir matai padrąsinanti žvilgsni, 
o akyse lyg atviroj knygoj skaitai: „Taip, 
vaikeli, o ne kitaip daryk. Viskas gerai! 
Tiktai...“, menkas galvos linktelėjimas, 
„šitai geriau palik“. Ir vaikai tuojau jau
čiasi saugiau ir elgiasi laisviau, o kai vėl 
užeina abejonės, tai ir vėl ieško motinos 
veide žvilgsnio.

Kai vaikai atsiduria bėdoje, kai ji ser
ga, tik motinos veidą jie trokšta pamaty
ti, tik ją šaukiasi ir jos laukia ir tik ji ga
li suteikti jiems didžiausios ir geriausios 
paguodos.

Visai jau suaugę ir subrendę vaikai su
kuria savo šeimas ir net patys susilaukia 
vaikų ir savų rūpesčių. Bet vis tiek nė 
vienas žmogus pasaulyje taip neatjaus ta
vęs ir nepadės tau, kaip tavo motina. Gal 
tu retai, net gal labai retai jru susitinki 
su savo motina, jeigu ne kartu gyvenate. 
Bet jeigu ateina valanda, kai tu rūpesčių 
ar sielvarto prislėgta, tai su kuo tu eisi 
pasidalyti tuo, jei ne su ssvo motina?! 
Daug žodžių tada nereikia tarti — tu jau 
iš jos veido pamatysi, kad ji tave supran
ta ir pasiryžusi paguosti, ir tu žiūrėsi į sa
vo motinos veidą, kol tau nepradės leng- 
vėti ir lengvėti, kol didžioji dalis tavo naš 
tos lyg ir pereis vėl ant jos pečių.

Vienąsyk į metus mes švenčiame moti
nos dieną. Motinos — mūsų gyvenimo ir 
paguodos šaltinis! Mažieji vaikai pager
bia ją tą dieną dovanėlėmis, sveikinimais, 
eilėraščiais. Jie dar nesupranta nuodug
niai tos dienos prasmės. Bet mes, „suau
gusieji vaikai“, visiškai suprasdami tos 
dienos prasmę, pasistengiame suteikti mo 
tinai tą dieną ko daugiau džiaugsmo. Tik 
jau ne vien vertingomis dovanomis galėsi
me mes ją tą dieną pradžiuginti, bet ir sa
vo tikrai vaikiška meile ir dėkingumu. 
Tegul tik šypsosi mūsų mylimosios moti
nos veidai tą reikšmingą dieną, tegul ji 
mato, kad mes dar esame tikrai jos vai
kai, kad mūsų meilė ir prisirišimas jai ne 
sumažėjo, tik gal įsigijo kitas formas.

Kas jau nebeturi savo motinos gyvųjų 
tarpe, tegul atkuria savo širdyje jos 
mums niekados nemirštantį veidą, ir min
tyse, sieloje susijungs vėl su ja!

O gyva, geraširdė, miela motina tegul 
guodžiasi ir džiaugiasi šia diena visu pla
tumu, žinodama, kad pasaulyje ji yra 
branginama ir kartu su ja džiaugiamasi!

Pramonės, prekybos darbuotojų 
pasitarimas

Vilniuje susirūpino tokiu klausimu: 
kaip pasiekti, kad žmogus, atėjęs į parduo 
tuvę, rastų pakankamai geros kokybės ir 
plataus asortimento prekių? Kaip pakelti 
aptarnavimo kultūrą? Balandžio 18 d. 
buvusiame pasitarime dalyvavo kom. par
tijos ck sekr. J. Maniušis, min. tarybos 
pirmininko pav. K. Kairys ir eilė kitų ūki 
nių, partinių ir kt. darbuotojų. Prekybos 
ministras A. Mikutis pasitarime pranešė, 
kad per ketveris metus prekių apyvarta 
Lietuvoje padidėjusi 58%, (E)

TARPTAUTINIO «
* \bibltotefe,

KOMUNIZMO KRIZE
RAŠO I. GUTAUSKAS

Niekas neabejoja, kad sovietinis kom
partijos XXII suvažiavimas vienbalsiai 
patvirtins naująją programą ir naujus įs
tatus. Bet vargiai kas laukė, kad suvažia
vimas baigsis savotišku laidotuvių maršu, 
lydinčiu Stalino kūno pašalinimą iš mau
zoliejaus. Matyt, ir pats Chruščiovas tai 
nelaukė, puldamas ne mirusį Staliną, bet 
gyvus narius, vadinamąją „antipartinę 
grupę“. Staliną pribaigė jau diskusijų da
lyviai. Kitų komunistinių partijų atsto
vai atvyko į suvažiavimą neįtardami, kad 
įvyks toksai pomirtinis ištrėmimas. Net 
italų delegatai laikė savo pareiga uždėti 
vainiką ant Stalino karsto.

Maskvoje vyksta aštri kova tarp gru
pių, norinčių pravesti tam tikrą vienos 
kitai priešingą politiką.

Nekomunistinių kraštų komunistai nu
siskundžia, kad jie paliekami be pakan
kamos informacijos. Italų kompartijoj 
apie tai jau pradėta kalbėti atvirai ir su
prantamai. Italų partijos lyderis Toglia- 
ttis savo centro komitetą paklausė: „Ar 
buvo reikalinga vėl imti kaltinti ir gru
puoti ugnį prieš senuosius Stalino bendra 
darbius, 1957 metais išmestus iš C. K.?“ 
Į šį klausimą, jo žodžiais, „nelengva duot 
galutinį atsakymą, nes mes nežinome so
vietinės partijos ir jos vykdomųjų organų 
viso vidinio gyvenimo“.

Apie tai labai aiškiai kalbėjo tam pa
čiam italų kompartijos posėdy Amendola 
—• jaunosios kartos atstovas, vadinamųjų 
„jaunųjų liūtų“ vadas.

Jeigu Togliattis tik užsiminė, tai Amen 
dola tiesiai nurodė į vidinę kovą, kuri so
vietinėj partijoj reiškėsi iki suvažiavimo. 
Tuo iš tiesų jis paneigė suvažiavimo kal
bėtojų patikinimus, kad antipartinė gru
pė neturi jokios reikšmės ir kad sovietinė 
partija dabar pasiekė visiško „vienalytiš
kumo“ ir t.t.

Togliattis klausia, kaip ga’ėjo būti įma
nomi dabar pasmerktieji Stalino veiks
mai ir kur garantijos, kad panašūs veiks
mai nepasikartos. Visų blogybių negalima 
aiškinti Stalino asmens neigiamomis sa
vybėmis. Juk, kalbėjo Togliattis. be Sta
lino, buvo kitų, kurie kartu su juo vykdė 
neteisėtumus. Torračinis (senosios gvar
dijos komunistas) pasakė, kad nesąmonė 
būtų tikėti, jog „visas pasibaisėtinas išsi
gimimo vyksmas būtų vieno žmogaus rei
kalas. Todėl natūraliai kilo reikalas nu
imti kaukę nuo platesnių sluoksnių. Bet 
šie reikalavimai gali eiti ir toliau ir prieiti 
iki paties Chruščiovo, taip pat priklau
sančio valdančiajai grupei, kuri supo Sta 
liną ir susilaukė su juo visos atsako
mybės.

Togliattis samprotavo kitaip. Chruščio
vo atsakomybės neliesdamas, jis iškėlė 
klausimą apskritai dėl sovietinės parti
jos. Jis priminė, kad Leninas įspėjo dėl 
Stalino. Kodėl gi partija, žinodama jo įs
pėjimą, su tuo nesiskaitė? Negalima iš
ryškinti visų Togliačio argumentų, nes 
jie yra labai bendri, tačiau jie meta min
tį, kad būtinai reikia atkurti ir kritiškai 
paanalizuoti visą sovietinės partijos isto
riją, norint suprasti, kaip valdančioji gru 
pė laikėsi.

Italų „kairieji“ centro komiteto nariai 
pasisakė dar drąsiau. Vienas jų, Vianello, 
pareiškė, „kad įgyvendinti komunistų par 
tijos naujajai programai reikia bendrau
jant su masėmis naujo tipo partijos ir so
cialistinės demokratijos prielaidų“. Ka
dangi partija vis dar yra sovietiniam gy-

R. Leonaitės likimas JAV. sovietų ir 
vokiečių spaudoje

(E) Reginos Leonaitės grįžimą į Vilnių 
pastaruoju metu plačiai aprašė vokiečių 
ir kt. Europos kraštų spauda, o JAV spau 
doje pasirodė ir polemika su Maskvos 
„Komsomolsk aj a Pravda“ pareiškimais 
apie Leonaitę. Balandžio 10 d. laidoje so
vietinis dienraštis priminė, kad Leonaitė 
pasakiusi: nesu kalinė, pati tvarkau savo 
likimą... „Koms. Pravda“ puolė ir ameri
kiečių Ass. Press agentūrą ir pastebėjo, 
kad Leonaitei esant JAV-se, JAV reakci
niai sluoksniai „tai norėję išnaudoti šal
tojo karo aštrinimui“. Tikrovėje JAV spau 
dos agentūra nieko neskelbusi apie tai, 
kad Leonaitė esanti „kalinė“. Kaip prane
ša Vašingtono „The Evening Star“ (balan 
džio 16 d.), tik jos tėvas, P. Leonas, pasi
kalbėjime su spauda paminėjęs, kad jo 
duktė esanti režimo kalinė, esanti išnaudo 
jama purvinai propagandai. Jis su žmona 
gavę Leonaitės laišką. Šioji nurodžiusi, 
kad ji su savo sužadėtiniu atvyktų į JAV, 
jei tik jiems būtų leista. Tačiau, Leono 
žodžiais, sovietai atsisakę juos išleisti. 

venime viešpataujanti jėga, partijos vh 
duje laisvų diskusijų vystymasis yra bū
tina sąlyga suklestėti demokratijai visam 
krašte.

„Jaunieji liūtai“ reikalauja sovietinėj 
ir visose komunistinėse partijose visiškos 
diskusijų laisvės. Jie patenkinti, kad bu
vo iškelti nesusipratimai su albanais ir 
kiniečiais. Tai ypač jaučiama Amendolos 
prakalbose. Nurodydamas į tai, kad XXII 
suvažiavimas atidengė sovietinės kom
partijos vidaus kovrs ir nesutarimus su 
kitomis partijomis, Amendola tęsė: „Lai 
būna mažiau tariamosios vienybės... 
Reikia turėti galvoje padėties skirtumus 
ir apskritai politinę padėtį Sovietų Sąjun
goje ir Kinijoje, Italijoje ir Prancūzijoje, 
Jugoslavijoje ir Kuboje. Mes, italų komu
nistai, negalime užsidaryti savyje, bet pri 
valome dalyvauti visus klausimus svars
tant ir pareikšti savo nepriklausomą nuo
monę dėl kitų partijų politikos, jų laimėji 
mų pagrindus ir jų nepasisekimus“. Taigi 
Amendolos vadovaujamoji srovė stengia
si sukurti savo rūšies revoliuciją komu
nistiniame judėjime.

XXII suvsžiavimas sukėlė didelį susi
jaudinimą visose komunistinėse partijose. 
Po suvažiavimo Torezas Prancūzijoj ir 
Ulbrichtas Rytų Vokietijoj buvo privers
ti pasirodyti kaip nustalinimo šalininkai. 
Torezas pirmą kartą prašneko apie Stali
no „nusikaltimus“, bet tai nekliudo jam 
kritikuoti Togliattį ir kitus prancūzų ko
munistus ir italų partijos kai kuriuos 
oportunistus ir revizionistus. Kitos euro
pinės kompartijos -(išskyrus albanus) lygi 
nosi su Chruščiovu. Jos visos neturi to
kios padėties, kaip italų kompartija, kuri 
yra vienintelė dabar tokia didelė ir nesan 
ti prie valdžios.

Šiuo metu italui kompartija turi kiek 
daugiau kaip milijoną septynis šimtus 
tūkstančių narių. Prancūzijos kompartija 
turi apie tris šimtus tūkstančių narių. 
Tai esminis skirtumas. Italų partija gali 
išsilaikyti savo lėšomis. Turėdama finan
sinį pagrindą, ji yra daugiau nepriklauso 
ma. Anksčiau ji gaudavo piniginės para
mos pradžioje iš Maskvos, vėliau iš Len
kijos. Nežinoma, ar ji ir dabar gauna. 
Kiekvienu atveju, ji gali išsiversti be pa
ramos ir gal išsiverčia.

P SephjnioS^
PAKISTANAS IR KINIJA TARIASI

Pakistano ir komunistinės Kinijos vy
riausybės nusprendė pradėti tartis dėl gin 
čijamų pasienio žemių Sinkiango provin
cijoje.

Dveji metai praėjo, kol diplomatiniu 
keliu buvo prieita tokio sprendimo.

Ginčijamasi dėl 4.000 kvadratinių my
lių, kurias dabar valdo Pakistanas.

KANADA NUVERTINO DOLERI
Kanada savo dolerio vertę numušė iki 

92J centų.
Opozicija tvirtina, kad tai rodo vyriau

sybės nesugebėjimą tvarkytis, o’ valdan
tieji konservatoriai — kad tai teikia gėrės 
nių vilčių eksportui ir sąlygas plėsti biz
niams.

U THANTO VILTYS
J. Tautų generalinis sekretorius U 

Thantas laikosi tos nuomonės, kad ato
minių ginklų bandymus draudžianti sutar 
tis bus pasirašyta, kai amerikiečiai baigs 
dabar pradėtuosius bandymus ir sovietai 
tuos, kuriems jau yra pasiruošę.

INDIJA PALAIKO SOVIETUS
Indijos atstovas nusiginklavimo konfe

rencijoje pasisakė už visišką nusiginklavi
mą be kontrolės, kurios bijosi sovietai ir 
kurios mintį palaiko Vakarai.

Pagal Indijos atstovą, suinteresuotieji 
kraštai galės pasikviesti kontrolę tada, 
kai jau bus smarkiai nusiginkluota ir su
stiprėjęs pasitikėjimas vieni kitais.

INDIJA RUOŠIASI KARUI
Indijos min. pirm. Nehru pareiškė, kad 

jo kraštas stiprina savo karines pajėgas, 
jog galėtų kariauti su Kinija

Indija kaip tik pasiuntė Kinijai notą 
dėl pasienio ginčijamųjų sričių. Kinija šį
kart buvo apkaltinusi Indiją, kad jos ka
riniai daliniai 18 kartų pastaruoju metu 
buvę įsibrovę į Sinkiango provinciją, o 
lėktuvai šiais metais 37 kartus pažeidę jos 
erdvę.

Europos ir Amerikos spaudos nuotrupos

Smerkiamos nuolaidos
Prancūzų „Combat“ dėl vokiečių susi

rūpinimo amerikiečių siūlomomis nuolai
domis Berlyno klausimu rašo:

„Ir esama pagrindo (susirūpinti) tuo 
amerikoniškuoju praktiškumu, kuris imas 
rizikos ginčijamuosius Vokietijos klausi
mus atskiru susitarimu tvarkydamas, pa
tenkinti sovietų apetitus. Mes jau turime 
patyrimo iš kitų vietų, su kokiais pavojais 
susijęs toks „de facto“ pripažinimas. Vis
kas leidžia spėti, kad Kennedys ir Chruš
čiovas supranta, jog reikia kantriai atsi
dėjus žiūrėti nebepakartoti Franklino 
Roosevelto klaidos, kuri davė pagrindo 
Stalinui reikštis. Jiems reikia nuolat pri
minti, kad tas kelias pavojingas ir kad abi 
pusės rizikuoja apsigauti“.

šveicarų „Neue Zuercher Zeitung“ rašo: 
„Bandydami išspręsti tariamąją krizę, 

mes, kaip atrodo, rengiamės susilaukti tik 
ro pavojaus. Dėl to galimas dalykas, kad 
amerikiečių pasiūlymai dėl Berlyno yra 
blogesni vaistai už pačią tą blogybę, ku
riai aptvarkyti jie yra skirti. Norint tuos 
pasiūlymus teisingoj šviesoj pamatyti, rei 
kia visą eilę šaltojo karo faktų parodyti 
tikroje šviesoje. Susikirtimas yra visuoti
nis. Jis gali baigtis tiktai tada, kai viena 
sistema „palaidos“ kitą, kaip Chruščiovas 
visu pritrenkiančiu atvirumu ir begėdiš
ku akiplėšiškumu yra sakęs, kad jo siste
ma turinti būti mūsiškės duobkasiu“.

Amerikiečių „N.Y. Herald Tribūne“ 
nurodo:

„Dėl Berlyno painiavos, kaip matyti, iki 
šiol nėra pagrindo džiūgauti, kad reikalas 
jau bus sutvarkytas. Sovietai ligi šiol yra 
pabrėžę (ir net perdaug pabrėžę) tą Rus- 
ko ir Dobrynino pasikalbėjimų aspektą, 
kuris sutampa su jų pačių norais. O jie iki 
šiol nėra dar parodę, kad būtų pasiryžę 
savo nusistatymą kaip nors keisti“.

Šveicarų „Tribūne de Geneve“ pažymi: 
„Kremlius nuslepia, kad jis pasiryžęs 

pasiekti jau dvylika metų siekiamojo tiks
lo, būtent, priversti Vakarus pripažinti 
komunistinį režimą, kurį jis yra primetęs 
Rytų Vokietijai. Visa tai atsitinka kaip tik 
tuo metu, kai tas režime s savo turimą 
menką autonomiją perduoda rusiškie
siems ponams. O kai dėl tariamojo suve
reniteto, kurį Vašingtonas pasiryžęs pri
pažinti, tuo atveju, jei Rusko sumanymas 
būtų vykdomas. Chruščiovas galėtų tik 
trinti rankas“.

DIENOS -|
MONARCHŲ SUVAŽIAVIMAS

Olandijos karalienė Julijona ir jos vy
ras princas Bernardas atšventė sidabrines 
vestuves

Ta proga buvo suvažiavę daugumas pa
saulio monarchų: Britanijos, Norvegijos, 
Švedijos, Persijos ir kt.

VOROŠILOVUI VĖL SUTEIKTA
MALONĖ

Pašalintas iš visų aukštų vietų, marš. 
Vorošilovas nebebuvo jau leidžiamas su 
Sovietiniais didžiūnais priiminėti paradų.

Tačiau dabar jis buvo išrinktas į aukš
čiausiąją tarybą, ir gegužės 1 d. parado 
metu jam buvo leista pastovėti tarp mar
šalų Malinovskio ir Krylovo tribūnoje.

RIAUŠĖS PORTUGALIJOJE
Lisabonoje, Oporte ir kitose Portugali

jos vietose ryšium su gegužės pirmąja įvy
ko neramumų.

4 žuvo, 72 sužeisti.
Tai rimčiausios riaušės Portugalijoje 

pastaruoju metu.
O Ispanijoje plečiasi streikai, dėl to tri

jose provincijose įvestas karo stovis.

SALANAS BUS TEISIAMAS
Buvęs generolas Salanas bus teisiamas 

(mirti jis buvo jau nuteistas už akių). By
la prasidės gegužės 15 d.

Tuo tarpu Alžyre teroras tebevyksta. 
Gegužės 2 d. vieno sprogimo metu žuvo 
35 muzulmonai. OAS žudynėmis nori iš
provokuoti muzulmonus pradėti vėl kovo
ti, kad niekais būtų paverstas Eviano susi 
tarimas.

NATO GAUNA 5 POVANDENINIUS
Amerika nutarė 5 savo atominius povan 

deninius Polaris raketomis ginkluotus lai
vus perduoti NATO pajėgų vadovybei.

Tačiau tuo atveju, jei kiltų reikalas pa
naudoti laivus karui, Amerikos preziden
tas turėtų tarti paskutinį žodį, jei iki tol 
nebūtų kitaip sutartą,

GERAS, TIK NETIKRAS DALYKAS
Britų „The Guardian“ rašo dėl Indijos 

ir Kinijos nusistatymo tartis ginčijamųjų 
pasienio sričių reikalu:

„Sienos ginčas tarp Indijos ir Kinijos, 
kuris ankstyvesniais laikais tikrai būtų 
baigęsis karu, dabar suka kitu keliu. Abi 
pusės prisiima aiškius, nors ir nesuderina
mus įsipareigojimus, kurių jos negali atsi
sakyti, norėdamos išlikti garbingos. Nuo 
pat to laiko, kai kiniečiai, Indijai visiškai 
nepastebint, nutiesė Aksai Chino kelią, 
Indija jau yra padariusi didelę pažangą, 
pagrįsdama savo reikalavimus dėl tos sri
ties, ir todėl, kaip sako Nehru, kiniečiai 
yra susirūpinę ir karingai nusiteikę“. 
„Tačiau“, toliau rašo laikraštis, „viena 
totalitarinių režimų silpnybė yra ta, jog 
niekada nesi tikras, kad jie nepakeis savo 
kurso, kaip tokiais atvejais kiniečiai jau 
yra papratę pasielgti. Šitokia galimybė tu
rėtų paskatinti Indijos vyriausybę tvirtai 
laikytis“.

PENKTOSIOS RESPUBLIKOS 
MINISTERIS PIRMININKAS

Vyriausybei Prancūzijoje pasikeitus 
amerikiečių „The New York Times“ šitaip 
aptaria padėtį:

„šiuo metu Georges Pompidou tereikia 
tik mažiau prisidaryti naujų rūpesčių. 
Prancūzija turi nuostabias perspektyvas: 
parlamentui surištos rankos, Alžyre nera
mu, bet blogiausia jau yra praėję, ir pre
zidentas de Gaulle‘is yra stipresnis negu 
bet kada. Daug lengviau yra būti prancū
zų penktosios respublikos ministeriu pir
mininku, negu trečiosios ar ketvirtosios“.

pasMjįly
— Japonija pareiškė nepasitenkinimą 

amerikiečių vykdomaisiais atominių gink 
lų bandymais.

— Tris čekoslovakų šnipus nuteisusi Ir 
vieną vėl suėmusi Šveicarija pareiškė 
griežtą protestą Čekoslovakijos pasiunti
nybei dėl jos slaptosios tarnybos veiklos.

— Japonijoje įvyko trigubas traukinių 
Susidūrimas, kurio metu žuvo 154, sužeis
ta 385.

— 99 britų rašytojai ir intelektualai 
kreipėsi raštu į Jugoslavijos Titą, prašy
dami paleisti Djilą, kuris buvo suimtas 
dėl Amerikoje spausdinamosios jo knygos 
„Pasikalbėjimai su Stalinu“.

— V. Vokietijos kancleris Dr. Adenaue- 
ris rugsėjo mėnesį lankysis Prancūzijoje.

— Riaušių metu tarp hindusų ir muzul- 
monų rytų Pakistane žuvo 7, sužeista 13.

— Amerikos profesinės sąjungos tarp 
1956 ir 1961 metų neteko 500.000 narių 
(dabar turi jų 17 milijonų).

— Ralfas B’unche, J. Tautų vienas iš 
sekretorių, negras, parinktas busimie
siems rinkimams kandidatu į senatą.

— V. Vokietijos prezidentas Liubkė ga
vo Berlyno garbės miestiečio titulą (tarp 
ankstyvesnių garbės miestiečių minimi 
Rusijos caras Nikalojus I, Humboldtas, 
Bismarkas, Moltkė, Robertas Kochas, Ja
kobas Kaiseris, Teodoras Heussas, Otto 
Dibelius ir kt.).

— Lenino vardo taikos premiją sovietai 
paskyrė Ganos prezidentui Nkrumai (be 
to, premijos paskirtos dar dail. Picasso, 
vengrų politikui Dobi, pakistaniečiui poe
tui Faizui, čilietei visuomenininkei Table
te de Espionosa).

— 11 dienų laukęs, kol užeis tinkamas 
debesėlis, kad būtų galima dirbtinį lietų 
daryti, australų lėktuvas pagaliau sulau
kė tokio, bet nebespėjo pakilti iš Melbour
ne aerodromo, nes lietus pats pirma pra
kiuro.

300 STUDENTŲ DEMONSTRACIJA
Pasinaudodami gegužės pirmosios iškil

mėmis, apie 300 čekų studentų Prahoje 
pradėjo demonstracijų metu reikšti pro
testą, kad trūksta mėsos ir kitokių maisto 
dalykų.

Automatais ginkluota milicija išsklaidė 
studentus.

DAR KETURIOS DIVIZIJOS
Amerika nori, kad V. Vokietija savo ka

rinius dalinius Šiaurės Atlanto Organizaci 
joje padidintų iki 16 divizijų.

Dabar ji ten laiko 12 divizijų.
V. Vokietijos gynybos ministeris Strau- 

ssas laikraščiams pareiškė, kad toks rei
kalavimas nepateisinamas ir vargu jį ga
lima įvykdyti.

— Vilniaus radijo žiniomis, Kauno po
litechnikos institutas šiais metais numatąs 
išleisti apie 630 jaunų specialistų. Balan
džio antroje pusėje institute vyko diplo
mantų skirstymas. Daugiausia institutas 
išleis inžinierių-mechanikų — 176. (E)
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EUROPOS LIETUVIS

DVIDEŠIMT PENKTASIS TOMAS 0/

MOTINOS DIENA

K. Abr.

Būtų labai įdomu patirti, ką Lietuvių 
Enciklopedijos prenumeratoriai daro, kai 
jie gauna naują tomą. Tur būt, tie, kurie 
turi marias laiko, verčia puslapį po pusla
pio ir skaito, kas jiems labiausiai krinta į 
akis. O kiti deda į spintą ir laukia gied
rios dienos.

Aš pats negaliu praleisti neperžiūrėjęs, 
nepervertęs, nesustojęs ties kai kuriomis 
vietomis. Sako, kad Enciklopedijoje pasi
taiko klaidų. Kartais, tiesa, ir pats paste
biu vieną kitą, bet atsitiktinai (štai ir 
XXV tome 413 psl. po fotografija paaiški
nime esama korektūros klaidos — vietoj 
Rokiškio parašyta Rokišio). Jei jau yra 
naujas tomas, tai kur čia žmogus blusinė- 
siesi! Tegu suranda klaidas specialistai. 
O eiliniam skaitytojui negi aprėpti viską, 
ką sursšė specialistai! Mūsų reikalas tais 
šimtais puslapių atsigaivinti.

Skaitytojus jau pasiekė Enciklopedijos 
XXV tomas, redaguotas J. Puzino ir P. če 
pėno.

Čia pirmajame puslapyje susiduriame 
su Raudondvariu. Prieš pradedant skaity
ti, ką apie jį parašė A. Bendorius ir R. 
Krasauskas, mrn ir atbėga atmintin pir
mosios S. Stanevičiaus pasakėčios eilutės 
„Kur Nevėžis nuo amžių pro Raudoną 
Dvarą gryną vandenį savo į Nemuną va
ro“, Rodos, be tų eilučių ir straipsniai 
apie Raudondv.-rį nebūtų tokie įdomūs.

Raudonikį Petrą pažinojau, tad ir jo čia 
aprašytasis gyvenimas ir darbai verčia su 
stoti ir pasižiūrėti, ypač ką gi tas į senat
vę barzdą užsiželdinęs profesorius padarė 
jaunystėje. Suimtas, kalintas, vėl suimtas, 
ištremtas. Šito aš tikrai iki šiol nežinojau.

Paukščiokas Raudonuogė sustabdo ma
ne pasiskaityti, svarbiausia, kad apie jį 
rašo Jonas Kardelis. Žinau, kad Kardeliui 
labai artimas dalykas yra laikraštis, spau
da, taip pat ir muzika. O, matote, štai jo 
gražus straipsnis Enciklopedijoje apie gra 
žų paukščioką! O to iau ir apie kitus.

Sustoju ir ties raudomis. Tuos tautosaki 
nės srities straipsnius paprastai rašo dide
li specialistai, kurie tiek žino, kiek mes 
jau niekada nežinosime, nors ir Enciklo
pediją turėsime (apie raudas rašo Jonas 
Balys). Kadangi raudos yra lietuviškas 
dalykas ir turi savo istoriją ir poeziją, 
kaip čia gali praleisti neperskaitęs! „Ak 
brolau, ak tieteliau, ar neturėjai duonos 
kvietelių? Kodėlei numirei? Kcdėlei mane 
palikai? Ak, ak. kur tu nuėjai? Aš pas ta
ve būsiu, tu prieg manęs ne“.

Ties Ravensburgu traukia pažįstamų pa 
valdės (anot Vienuolio, „pastebėjau pa
vardes kai kurių pažįstamų“).

Apie Stbnku Raziną gimnazistaudamas 
esu matęs filmą (doras gimnazistas dar, 
atsimenu, tada turėjo slėptis, kad mokyto
jai nepagautų kine). Esu girdėjęs ir dai
nuojant apie jį, tą sukilėlį prieš carizmą. 
Dabar žiūriu Enciklopedijoje — žuvo žmo 
gus, sukapotas gyves į 4 dalis. Net ir da
bar ne visiškoje malonėje (didžiausias trū 
kūmas: nebuvo komunistų partijoje ir ne
sistengė įgyvendinti jos pmgramos...).

Įdomių teiginių pateikia Dr. J. Grinius, 
rašydamas apie realizmą mene ir literatū

roję (.....todėl Žemaitės apysakos realis
tiškesnės už V. Krėvės apysakas“).

Dar ir savo spaudoje retkarčiais užtin
kame kokią žinelę apie prof. Konstantiną 
Regelį. Tai dėl to, kad jis ilgus metus gy
veno ir dirbo Lietuvoje, profesoriavo ir 
tvarkė botanikos sodą. Kaip Enciklopedi
joje atžymima, bolševikams atėjus pasi
traukęs iš Lietuvos, dirbo Graze, Bagda
de, Istambule, o dabar vėl Graze.

Sustabdo mane Reimeris — kartais jo 
eilėraščių paskaitau. Reimontas — šio ne 
tik romanų skaityta, o štai čia pat, Londo 
ne, turime „Kaimiečius“ (geriausias len
kų literatūros veikalo vertimas į svetimą 
kalbą, kaip pripažino lenkai) ir kitus jo 
darbus vertusį Fabijoną Neveravičių.

Ties Rekrutais esu priverstas sustoti ir 
dėl to, kad tai su Lietuvos istorija susijęs 
dalykas, ir dėl to dar, kad senieji žmonės 
mūsų kartos atminimu mėgdavo kartais 
ta tema pakalbėti, ypač kai būdavo palie
čiamas ėjimas į kariuomenę ar karinės tar 
nybos ilgis (o ir mūsų rašytojai dar iki 
pat šių laikų tos temos nepadeda į šalį).

Remarque (Erich Maria) — senas pa
žįstamas iš knygų. Dar, tur būt, ir dabar 
kartą paskaityčiau jo Vakarų fronte nieko 
nauja ar Kelias atgal, jei po ranka pa
kliūtų. Po Remarko yra tekę skaityti ir ki 
tų karinių romanų, bet jie savo nuotaiko
mis. atrodo, nepra’enkia jo, ir gana. O žiū
rėkite. kiek jis jau yra prirašęs!

Dideli straipsniai išspausdinti rezisten
cijos temomis. Daug naujų ir nežinomų da 
lykų kaip dažnam, taip ir man. Deja, vie
na, kas šiuo atveju man visada nepatinka, 
tai pats žodis rezistencija. Argi jau lietu- dar būtų 7. Tačiau ne visos raidės pajėgia 
vių kalba nebeturi tinkamo žodžio šitam sutilpti į tomą.
reikalui apibūdinti? O jei net ir neturėtų,

Su dideliu liūdesiu mes dar minime bir- 
že’io 13-tosios baisiąją naktį, kai 1941 m. 
dešimtys tūkstančių Lietuvos sūnų ir duk
rų buvo žiauriausiu būdu bolševikų areš
tuojami, sunkvežimiais į stotis gabenami 
ir iš ten gyvuliniais vagonais vežami į Si
biro kančias ir mirtį. Tas prisiminimas, 
aišku, tebėra labai prasmingas. Tačiau 
mums, lietuviams, turėtų būti taip pat gi
liai prasminga ir gegužio 13-toji diena. Tą 
dieną 1951 metais, beveik dešimtmečiui 
praėjus nuo anos skaudžios nakties. Romo 
je susirinkę tremtyje tuo metu gyvenusie
ji Lietuvos Bažnyčios vyskupai — Arki
vyskupas Metropolitas Juozapas J. Skvi
reckas, Vyskupas Vincentas Padolskis 
(abudu jau užmigę Viešpatyje) ir Vysku
pe s Brizgys — paaukojo visą Lietuvą ir 
visus lietuvius Nekaltajai Marijos šven
čiausiajai Širdžiai. Gegužės mėnesio 13 
d. paskyrė Lietuvių Tautos Karalienės Ne 
kalčiausios Marijos širdies švente. Tai bu
vo atsakymas į 1917 metų gegužės mėne
sio 13-tosios dienos Dievo Motinos Fati- 
moje pareikštąjį prašymą, kad visos pašau 
lio tautos pasiaukotų jos Nekalčiausiajai 
Širdžiai ir malda bei atgaila nukreiptų tau 
toms gresiantį pavojų ir su’aikytų komu
nizmo išsiplėtimą visame pasaulyje.

tai juk galima būtų, rodos, gražiai pada
ryti. Gražiai ir taisyklingai. Čia gi turime

• svetur savo terpe tokius didelius kalbos 
! vyrus — Skardžių, Salį, Joniką, Dambriū-
• ną. Jablonskis vienas tiek ir tiek visokiau 
' šių gražių žodžių prikūrė, tai ką dabar čia
■ jiems visiems reikštų vienas žodis!

Rašant apie Ribbentropą, pateikiami
■ tekstai jo susitarimų su Molotovu, pasira

šytų 1939 m. rugpiūčio 23 d.
1 Apie riestainius straipsnelis mažas, bet 
! jis patraukia akį. Kas gi čia mūsų, vyres- 
1 niųjų, nebus skaninęsis riestainiais (arba
■ baronkomis, jeigu kam nors malonesnis 

tęs svetimas žodis; o jis turėtų būti malo-
1 nesnis už riestainį tiems, kurie yra įsimy

lėję rezistenciją ir neieško jai lietuviško 
' pakaitalo). Po daugelio metų riestainį man 
1 pasisekė neseniai užtikti kartą ir patirti jo 
1 skonį. Dabar, tur būt, nebe taip jau ska- 
1 nu, kaip vaikystės metais.

Dar sustabdo mane riešutai, Rietavas, 
Ryga, rykštė, Rilkė, Rimydis, Rimka, Rim 
kūnas, Rimša, rytų aukštaičiai, Rokiškis, 
romanas, romėnai, Roemeris ir kt. Galė
čiau pasakyti ir kodėl patraukia, bet labai 
gerai žinau, kg d laikymasis saiko išeina 
kaip ir dorybė. Net ir tuo atveju, kai pra
dedama be saiko plepėti.

Turėdami čia jau didelę R raidės dalį, 
galėtumėm pasiskaičiuoti, kiek dar naujų 
Enciklopedijos tomų sulauksime. Tikrai, 
tur būt, ir redaktoriai dar negali žinoti. 
Apytikriai galima spėti, kad iš viso išeis 
vis dėlto daugiau kaip 30 tomų. Ateina rai 
dės S, Š, T, U, V, Z, Ž. Jei kiekvienai būtų 
skiriama tik po tomą, tai matote, vis tiek

GEGUŽES 1
Lietuvių R.K. Kunigų Vienybė Ameriko 

je kreipėsi atsišaukimu į visas laisvajame 
pasaulyje esančias lietuviškas parapijas 
ir tuo pačiu į visus lietuvius katalikus, 
kad šiais metais gegužės 13-toji diena bū
tų ypatingu būdu atšvęsta ir visas gegužės 
mėnuo būtų lietuvių išgyventas, kaip mal 
dos ir atgailos mėnuo-už Lietuvos laisvę, 
teisingą pasaulio taiką ir nusidėjėlių atsi
vertimą. Savo atsišaukime rašo: „Komu
nizmas jau baigia išsiplėtoti po visus pa
saulio kontinentus. Jis plėšia iš širdžių ti
kėjimą, giiauna tautų laisvę ir neša žmo
nijai vergiją. Akivaizdoje šių faktų, kada 
vyksta žūtbūtinė kova ne tik tarp konti
nentų užgrobimo, bet mirtina kova dėl pa 
ties žmogaus sielos, joks asmuo, jokia tau 
ta neturėtų likti abejinga Dievo balsui, ku 
ris buvo per Mariją pasakytas 1917 metais 
Fatimoje. Ten Marija kalbėjo, jei žmonės 
nedarys atgailos ir nesitaisys, komuniz
mas išplės savo klaidas visame pasauly
je ‘. Savo atsišaukimą baigia raginimu: 
„Tesitęsia Maldos-Atgailos Diena šįmet 
per visą gegužės mėnesį, nes malda ir at
gaila yra dvasinė atominė energija, kuri 
vienintelė gali sunaikinti komunizmą ir 
prikelti visą žmoniją ir Lietuvą Dievo ir 
Tėvynės garbei!“ Negali šiandien likti kur

>RįMČIAQ

„Motinos diena skirta motinai pagerbti. 
Motinos dienos šventės arba motinos pa
gerbimo dienos įvedimo iniciatyva pri
klauso amerikietei A. Jarvis, kuri 1908 m. 
pirmoji išsirūpino Filadelfijos mieste vi
soms motinoms pagerbti dieną. Po to ji ir 
jos šalininkės parašė tūkstančius laiškų 
ir vises JAV skatino įvesti Motinos die
nos minėjimą. 1913 m. Pensilvanijos vals
tybė paskelbė Motinos dienos šventę. Tais 
pačiais metais JAV senatas ir kongresas 
Motinos dienos šventimo reikalu priėmė 
rezoliuciją, ir nuo 1914 m. oficialiai JAV 
buvo paskelbtas gegužės 
dienis Motinos diena. Ta 
nepaprastai populiari, 
klausomai Lietuvai, ir 

rengimas yra pa- 
pasaulyje. Tą dieną 
viešuose susirinki- 
motinos visuomeni- 
valdžios institucijų 
pat šeimos vaikai

antrasis sekma- 
diena JAV yra 

Atsikūrus nepri- 
Lietuvoje buvo

pradėta atskirų organizacijų ir vienu lai
ku rengti Motinos dieną. Betgi 1929 III 24 
Lietuvos organizacijų atstovų nutarta Mo
tinos dieną švęsti ir minėjimus rengti pir
mą gegužės sekmadienį. Motinos dienos 
šventimas ir minėjimų 
plitęs beveik visame 
motinos pagerbiamos 
muose, gausių šeimų 
nių organizacijų ar 
apdovanojamos. Taip 
stengiasi pagerbti savo motinas ir apdo
vanoti.“ — Tiek apie Motinos dieną užtin
kame Lietuvių Enciklopedijos XIX tome. 
Čia aprašytoji graži motinų pagerbimo tra

tus šiam kunigų šauksmui nė vienas tau
rus lietuvis, ypač Dievo Apvaizda tikinty
sis, kai politikai ir valstybių vairuotojai 
nesuranda bendros kalbos ir atominio ka
ro grėsmė, kaip Damoklio kardas, kabo 
ant visos žmonijos. Mes, lietuviai, mėgsta
me didžiuotis savo tautos praeitimi, ir net 
mūsų Tautos Himne įrašyta: „Lietuva, Tė
vyne mūsų, tu didvyrių žeme, iš praeities 
tavo sūnūs te stiprybę semia“. Tačiau ar 
užtenka didžiuotis tik kitų nuopelnais? 
Ar mes neturime vis dažniau save paklaus 
ti, koks gi yra mano, tavo, mūsų kiekvieno 
įnašas į tautos ateitį ir jos likimą? Gal no
rėsime teisintis, kad mes esame tik sauje
lė ir niekas mūsų šauksmo negirdi. Mes 
neturime didžių ir įžymių, pasaulinio gar
so žmonių. Esame išblaškyti po visą pašau 
lį ir dar labiau savųjų tarpe, per tarpusa
vio ginčus ir susiskaldymą į politines gru
pes ir pasaulėžiūrines grupeles. O tai yra 
mūsų pagrindinė silpnybė ir mūsų „maxi 
ma culpa“ — didžiausioji kaltė. Tačiau jai 
pašalinti juk reikia taip nedaug, tik trupu 
tį geros valios ir atsakingumo jausmo 
prieš savo kenčiančią tautą ir prieš žmoni 
ją, kuri išstatyta į istorijoje negirdėtą pa
vojų.

Gegužės 13-toji tebūna mums kiekvie-

dicija yra kruopščiai puoselėjama lietu, 
vių tarpe svetimuose kraštuose, kur ji 
įgauna ypatingo" jautrumo bruožą. Įvy. 
kiai, kurių pasėkoje susikūrė šiandieninės 
lietuvių kolonijos laisvajame pasaulyje, 
yra atžymėti daugelio motinų sukruvintų 
širdžių neišsakomu skausmu. Kas suskai
čiuos tas motinas, kurios gimdė gyvuli
niuose trėmimo vagonuose 1941 metai? ir 
po 1944-jų? Kas parašys netekimo skundą 
tų motinų, kurioms buvo iš rankų išplėšti 
kūdikiai ir nužudyti jų akivaizdoje? Kas 
išmatuos skausmą tų motinų, kurios buvo 
priverstos palikti savo kūdikius nepažįsta 
miesiems ir šiandien yra tapusios savo vai 
kų nepažįstamosiomis? Kas įvertins did
vyrišką kovą tų motinų, kurios, neteku
sios savo vyrų, vienišos išaugino savo kū
dikius, besigrumdamos su įvairiausio po
būdžio sunkumais, įskaitant kasdieninę 
bado grėsmę? Kas išsakys nuotaiką tų ap
leistųjų motinų, kurios su didžiausia mei
le išaugino būrį vaikų, o šiandien paliktos 
be jokios globos ir dar persekiojamos už 
tariamuosius vaiki) nusikaltimus, kuriuos 
jos savo širdies gilumoje laiko savo pačių 
vaikui įdiegta dorybe?

Motinos dienos minėjimo laisvojo pa
saulio lietuvių tarpe turėtų tapti gyvosios 
meilės atsinaujinimo diena. Kiekvienas lie 
tuvis turėtų pasistengti padaryti kokį 
nors meilės darbą kuriai nors vargingai 
motinai. Neturėtų būti apsiribojama mie
la savo motinos pagerbimo ceremonija, o 
turėtų būti atveriama širdies gerumas ten, 
kur yra didelė kančia ir apleidimas. Daug 
vietos Motinos dienos minėjime turėtų 
užimti nuoširdi malda už motinas. Moti
nystė yra žmogaus jėgas prašokanti parei 
ga, nes ji betarpiai tęsia Dievo darbą. Už 
tai ir tobulai ji tegali būti atliekama tik 
Dievo pagalba.

Kun. Bronius Liubinas

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
ECCLES — gegužės 13 d., 12.15 vai. 
NOTTINGHAM — gegužės 13 d., 12.15 vai. 
BRADFORD — gegužės 20 d., 12.30 vai. 
ROCHDALE — gegužės 27 d„ 11.30 vai.

KANTATA APIE LIETUVĄ
Bostono Liet. Mišrus choras, vadovauja

mas muz. Juliaus Gaidelio, smarkiai ruo
šiasi savo metiniam koncertui, kuris įvyks 
gegužės 20 d. Bostone.

Programoje: „Kantata apie Lietuvą“, 
komp. J. Gaidelio muzika, poeto St. San- 
tvaro žodžiai.

Tai bus vienas didžiausių tame krašte 
pastatytų lietuviškos muzikos kūrinių, pri 
taikytų chorui su solistais. (Dr)

NAUJAS „ŠALTINIS“
Velykiniame „Šaltinyje" Nr. 2(3) rašo- ' 

kun. Dr. F. Gureckas, Dr. J. Vidzgiris, 
prel. J.B., St. žibt.. D. Sadūnaitė, J. Jurko- 
nienė, P. Girdauskas, B.K. Balutis, Ig. Šmi 
gelskis, kun. J. Gutauskas, M. Aukštaitė, 
V. Anelauskas, L. Švalkus. J. Janonis, 
kun. A. Kazlauskas ir kt.

nam susimąstymo diena, iš kurio išplauk
tų visų ryžtingas ir vieningas darbas, su
jungtas su pasitikėjimu Dievo visagalybe, 
dėl gražesnės ateities mūsų brangios lais
vos Lietuvos.

Tėv. Alfonsas Bernatonis

ė
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<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>Vilku lizdas
APYSAKA IŠ KRYŽIUOČIŲ LAIKŲ

(VERTĖ A. VĖGĖLĖ)

(9)

— Jis drauge su tavo sūnum buvo ne
laisvėje, drauge su juo pabėgo! — šaukė 
Bernardas. Siaurutis gi šliaužėjo nuo se
nelio prie tėvo kojų, melsdamas juos pasi
gailėti ano nelaimingojo.

Pagaliau pakėlė Tubingas ranką aukš
tyn ir, nuleidęs ją ant Kronivo peties, 
sušuko:

—Nepadoru užmušti mūsų sūnaus drau 
gą. Jis iš anos tautos, iš kurios galima pa
imti už jį nemaža pinigų. Na, ir ten iš Ge
dimino miesto, rodos, rengiamasi pulti 
juos... jeigu jis žino žemę?

— Jis buvo nelaisvėje, jis nežino savo 
tėvų žemės! — nenoromis atsiliepė Kro- 
nivas.

— Bet jis žino savo tėvų kalbą, tuo gali 
pasitarnauti jums, jei rengiatės pulti juos! 
— tarė Bernardas, norėdamas išgelbėti sa 
vo draugą.

Kronivas kažką sumurmėjo. Tačiau Tu
bingas, nežiūrėdamas tai, liepė paleisti ir 
paskutinį belaisvį. Siaurutis puolė jam 
glėbin, šaukdamas:

—Jonai, mes pas manuosius, būk su 
mumis!

Tubingas, stengdamasis nuraminti žmo
nes, liepė paskelbti1 rytdienai pokylį, kur 
bus riebaus jaučio ir avinų, kurių kraujas 
turės būti pralietas dievams ant aukuro. 
Ir visi linksmai patraukė Tubingo pilin.
Senasis kunigas džiaugėsi, kad sugrįžo jo nors dingusiųjų pėdsakus, nuolat vaikščio Ne kur kitur, tik paupiu turėjo juos blo

ZUZANA MORAVSKA J 
♦ 
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vaikaitis ir giminaitis. Kronivas, be sū
naus, atgavo dar ir žmoną, kuri nuo ano 
meto, kai Siaurutis buvo pąimtas nelais
vėn, lyg ir pamišo ir, kaip laukinis žvėris, 
slapstėsi girioje, o dabar ramiai grįžo su 
visais pilin.

Visi linksmai išsiskirstė, kad vėl rytoj 
per iškilmę susirinktų.

VII.

Didelėn Malburgo pilies salėn įėjo 
paprastas kryžiuotis ir su atitinkama pa
garba galvos linkterėjimu pasveikino du 
sėdinčius gan senokus karžygius. Viename 
jų atpažįstame Ditrichą, brolijos maršal
ka. Kitas gi, aukštesnis už jį tarnyboje, 
na, ir ūgyje, buvo pats kryžiuočių mistras 
Zigfrid von Furchtwagen.

— Eik šen ir pasakok, — tarė rimtai 
mistras.

— Jau dusyk norėjau pranešti Jūsų Di
denybei svarbią žinią, kurią suteikė Ko- 
bolda, Hekso iš „Vilkų lizdo“ žmona.

— Sakyk ir negaišink veltui laiko!
— Dar vakar pavakariu grįžo, norėda

ma pranešti Jūsų Didenybei, jog ji atrado 
abudu pražuvusius vaikinus.

— Kur jie yra? — paklausė karžygys 
Dietrich von Altenburg.

— Vargšė moteriškė, norėdama, kad 
ko greičiausiai būtų paleistas Keksas, die
ną ir naktį klaidžiojo, kad užtiktų kokius 

jo Vislos pakrante, būdama tikra, kad jei 
dar jaunieji vilkeliai gyvi, tai ji ras juos 
kurioje nors oloje...

— Netęsk taip pasakojimo, o sakyk, kur 
jie yra? — nekantriai atsiliepė Dietrich 
von Altenburg, kuris, pasirėmęs ant stalo, 
godžiai sekė kiekvieną žodį, tuo tarpu kai 
mistras snausdamas klausėsi, pasakojimo. 
Pertraukus kalbą, mistras tik mosterėjo 
ranka, lyg norėdamas pasakyti:

— Liaukis, tegu išsiplepa!
— Aš visai netęsiu be reikalo, tik sa

kau, kas atsitiko, o viskas smulkiausiai 
reikia pasakyti, kad Jų Didenybės žinotų, 
kas tai per vilkeliai, kuriuos greičiau lapė 
mis galima pavadinti, — tęsė toliau pasa
kotojas .— Jei ne apsukri Hekso žmona, 
tai tikrai būtų pabėgę!.. — Dietrich von 
Altenburg nekantriai sujudėjo, bet mist
ras davė ženklą nepertraukti kalbos ir ra
miai klausytis.

— Taigi ėjo ji Vislos pakraščiu, pir
miausiai ta puse, kuri eina nuo Malburgo 
pilies kanalu, o paskiau pasuko upės įlan- 
kon, o kadangi ten buvo daug nendrių, tai 
kaip vižlas į'indo tan nendrynam ieškoda
ma kokio nors jų pėdsako. Ne sykį buvo 
įbridusi ir vandenin, vis ieškodama bran
giųjų vilkelių lizdo; bet kur tau, niekur ne 
buvo! Tik trečią ar ketvirtą dieną sutiko 
moteris, kurios, nedrąsiai eidamos pakran 
te, dairėsi, lyg ko bijodamos. Kobolda 
tuoj pamanė sau, kad gal jos paslėpė kur 
nors tuos vilkelius, jei taip kažko bijosi. 
Priėjo todėl prie jų, bet tos moterys, pama 
čiusios ją. leidosi bėgti, žegnodamosios ir 
spiaudydamosios. Tuomet ji pradėjo šauk
ti, kad ir ji taip pat išpažįsta šventąjį kry 
žiu, pikto joms nelinki, tik Dievo vardu 
šaukia, idant suteiktų jai pagalbą, nes 
esanti labai nuvargusi keliauninkė. Drą
sesnioji tų bėgančiųjų sustojo, išgirdusį 
šauksmą, Kobolda gi tuomet pradėjo verk 
ti ir skųstis, kad pražuvę du jos sūnūs. 
Pėdsako jokio, o ji, nuliūdusi motina, jau 
kelintą dieną klajoja, norėdama nors ma
žiausią savo brangiųjų pėdsaką surasti. 

gas žmogus ar žvėris nutempti, nes per- 
šlapusioj žemėj pastebėjo savo brangiųjų 
pėdelius ir net kraujo pėdsaką užtiko. Mo 
terys sustojo ir išklausė Koboldos kalbos. 
Išsyk visos prisiminė vieną atsitikimą ir 
visos kartu pradėjo pasakoti apie jį.

— Girdėjome, — sako, — nendryne kaž 
kas judėjo ir vaitojo.

— Kur? kurioje vietoje? — paklausė 
tuoj jas Kobolda. Moterys apsakė jai, 
kaip jos ėjo upėn skalbinių plauti, kaip 
išgirdo vaitojimą ir kaip persigandusios 
palikusios paupyje skalbinius, leidosi bėg 
ti, o dabar atėjo pažiūrėti, ar tebėra jų 
skalbiniai. Bet gal piktoji dvasia pagriebė 
juos, nes geras žmogus niekuomet, sako, 
neims svetimų ir dar šlapių baltinių, juk 
tai'sukelia marą.

— Tai tiktai piktoji dvasia užsmaugė 
mano sūnelius, arba norėjo patraukti juos 
savo pusėn; jie buvo kaip angelėliai! — 
šaukė Kobolda.

Sužinojusi, kuriame nendryne buvo 
gąsdinta, įbrido vandenin ir, čia brisdama, 
čia plaukdama, priplaukė nendryną, kur 
rado taip sušliaužiotą žolę, kad lyg du kū
nai būtų ten gulėję, ir pastebėjo žmonių 
pėdas. Aplink nendryną buvo vanduo, ir 
iš ten kitaip negalima buvo pasiekti kran 
tų. kaip tiktai plaukiant. Sugrįžo ji vėl 
prie laukiančių ir užjaučiančių ją dėl ta
riamosios nelaimės moterų, kurios parodė 
jai vietą, kur gulėjo baltiniai. Apie tą vie
tą rado ji vienas apsiavusio žmogaus pė
das, vedančias Malburgo pilin; be to, ten 
buvo matyti ir dviejų basų žmonių pėd
sakai.

Pamačiusi juos, Kobolda jau nebelaukė 
toliau ir, palikusi besistebiančias ir jos 
besigailinčias moteris, ėjo anais pėdsakais 
ir priėjo tankumyną. Buvo pats vidudie
nis, saulė labai degino, bet Kobolda nieko 
nepaisė ir vis ieškojo. Iš tolo užgirdo ji 
kažkokį šnirpštimą. Prisiartino ji tyliai 
prie tos vietos ir pamatė vieną mūsų vilke 
lį išsitiesusį, o kitą sėdintį prie jo ir besi
stengiantį pabudinti jį. Bet nepasisekė 
jam padaryti tai. nes geležinės Koboldos 

rankos pagriebė jį už sprando. Vaikinas 
norėjo ištrūkti iš jos rankų, draskėsi, ken 
džiojo, net iškando jos žando mėsos gaba
lą, tačiau ji partrenkė jį žemėn, prispaudė 
krūtinę ir įpylė burnon skystimo, nuo ku
rio ne taip jau lengva pabusti...

— Ką! nunuodijo jį!? — sušuko Diet- 
rich von Altenburg, pakildamas nuo kė
dės ir trenkdamas kumštim stalan.

Didysai mistras vėl nuramino jį, o Drė-' 
ga tęsė toliau:

— Nesibijokite, garbusis karžygy, juk 
Kobolda norėjo, kad būtų paleistas jos vy
ras, todėl nenuodijo vilkelių, kuriuos įsa
kėte atvesti gyvus, už ką žadėjote dovano
ti Keksui gyvybę. Vilkeliui nieko bloga 
neatsitiko, nes nuo to Skystimo jis užmi
go, o Koboldai buvo lengviau jį gyvą pa
imti .Antrasai gi gulėjo, tai tam dar leng
viau buvo įpilti burnon skystimo. Užmig- 
džiusi taip abudu, apžiūrėjo savo žaizdas, 
kurias padarė jai pasiutęs vilkelis, nuėjo 
toliau suieškoti vežimo jiems atvežti. Iš
ėjusi ant kelio, išgirdo jojančius mūsų 
žmones, puolė prie jų ir išdėstė jiems visą 
reikalą. Tuoj buvo pasiųsti iš būrio keli 
žmonės, kurie ir atnešė miegančius vilke
lius. Prašė ji tuojau atgabenti juos pilin, 
bet būrio vadas, karžygys Guenter, nelei
do savo žmonių ir, sakydamas, kad jie esą 
reikalingi jam, pasiėmė su savim juos ir 
nusigabeno. Man gi liepė grįžti su Hekso 
žmona ir pranešti jums visa tai. Be to, tu
riu jums dar pranešti, kad Kobolda .aiš- ■ 
kiaušiai matė ten aklojo Bernardo pėdas. 
Tasai, vilkeliams pabėgus, dvi dienas ne
žinia kur tąsėsi, o išeidamas iš pilies ir 
grįždamas jon ilgoką laiką kalbėjosi su tė
vu Germanu, kuris dabar vietoj Hekso 
prižiūri „Vilkų lizdą“.

— Ką tu čia plepi! — sušuko ligšiol 
tylėjęs Zigfrid von Furchtwagen. — Neap
kalbinėk šventų žmonių prakeiktu savo 
liežuviu.

Visiems truputį patylėjus, Dietrich von 
Altenburg paklausė Drėgą:

— Tai kur gi yra šitie surastieji? y
(Bus daugiau)
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BENDRUOMENĖ KRYŽKELĖJE
RAŠO A. Mariūnas

Kai skaitai Europos Lietuvi, nedažnai 
užtinki žinutę apie Vokietijoje gyvenan
čius lietuvius. Jų yra čia nemaža, bet jie 
išsiblaškę visoje Vokietijoje. Vienoje kito
je vietoje dar „Siedlunguose" susitelkę. 
Nors ir veikia Pasaulio Lietuvių Bendruo
menė Vokietijoj, bet ji nepajėgia visų lie
tuvių bent organizaciškai sutelkti j vieną 
vienetą. Yra apie 50 apylinkių su daugiau 
ar mažiau narių, bet tų apylinkių veiki
mas arba visai yra užsnūdęs, arba tik pa
bunda prieš rinkimus į PLB Krašto Tary
bą, kai, Tarybos kandidatų raginama, vie
na kita apylinkė parodo gyvybės ženklus.

Krašto Valdyba irgi deda tik tiek pa
stangų, kad bent dalis apylinkių tuose rin 
kimuose dalyvautų. Po rinkimų vėl visos 
apylinkės užsnūsta, ir tik sekančių rinki
mų pradžia jas pabudina.

Krašto Tarybos kandidatai renkami vie 
nu sąrašu, bet, kai jau išrenkami, susi- 
skirsto į grupes pagal Lietuvos partijų ar 
čia Vokietijos naujų grupių principus. 
Kiek toji Taryba rūpinasi Bendruomenės 
reikalu, pakanka pasiklausyti diskusijų 
jos posėdžių metu. Labai daug ginčijama
si, kaip čia paimti „valdžią“ į savo ran
kas ir savo žmones pasodinti Krašto Val
dybos soste. Krikščionys, liberalai ar fron 
tininkai, kaip jie ten save nevadintų, už
miršę, kad Bendruomenė yra nepartinė, vi 
šokiais pažadais kitoms grupėms stengia
si savo žmones į Krašto Valdybą pravesti. 
Žinau dviejų Tarybų kadencijas, kur vis
ką nusvėrė vienas žmogus. Į kurią pusę jis 
perėjo, tos pusės buvo ir „valdžia“. Val
džios paėmimas į savo rankas yra ne tiek 
svarbus Bendruomenės reikalams tvarky
ti, bet svarbu, kad tada galima Vasario 16 
Gimnaziją tiek ūkio, tiek mokslo, tiek mo 
kytojų parinkimu savo rankose turėti. Dėl 
šių varžybų gimnazijos veikla turi gana 
smarkiai nukentėti. Nuo to laiko, kai gim
nazija įsikūrė, pasikeitė 7 direktoriai. 
Priešpaskutinis direktorius turėjo išeiti to 
dėl, kad į Valdybą vėl buvo išrinktas as
muo, kuris to direktoriaus anksčiau iš ūk 
vedžio pareigi; buvo atleistas, arba, ge
riau pasakius, išstumtas. Tai buvo grynas 
asmeniškumas ir vieno prieš kitą neapy
kanta. Ar tokiems veiksmams vieta mūsų 
Bendruomenėje ir gimnazijoje, nesiimu 
spręsti. Bet, kad tam reiktų užkirsti ke
lią ir tokius asmenis, kurie savo asmeniš
kus reikalus stato aukščiau negu Bendruo 
menės, reiktų daugiau į Bendruomenės or 
ganus neįleisti.

Grįžtant prie apylinkių apsnūdimo, 
reiktų surasti tas priežastis, dėl kurių 
apylinkių veikla susilpnėjo arba visai nu 
stojo veikti. Užmiršo lietuviai, kad jie lie 
tuviai yra, ar nėra daugiau jokio akstino, 
kuris skatintų ir toliau burtis į bendruo
menę ir bent atlikti tai, kas šiek tiek prisi 
dėtų prie Bendruomenės veiklos. Nežinau, 
ar aš teisingai sprendžiu, bet manyčiau, 
kad Bendruomenės veikla būtų vaisinges 
nė, jei apylinkės galėtų daugiau pasireikš 
ti ir daugiau įtakos Bendruomenės veiklo
je turėti. Dabar, kaip jau minėjau, apylin 
kių veikla ir įtaka tik rinkimų į Krašto 
Tarybą metu šiek tiek pasireiškia. Pra
ėjus rinkimams, Krašto Taryba ir jos iš
rinkta Valdyba labai maža tesirūpina apy 
linkėmis, nes tarpusaviai ginčai ir Valdy
bos bei gimnazijos administravimas už
ima visą laiką.

To pasėkoje kasmet mažėja norinčių rin 
kimuose dalyvauti narių skaičius. Yra apy 
linkių, kur iš 130 narių tik 10 narių daly
vavo rinkimuose. Vokietijoje Krašto Val
dybos duomenimis yra dar apie 7000 lietu 
vių. Iš jų galinčių balsuoti apie 3000 asme 
nų. 1954 metais rinkimuose dalyvavo apie 
2400 narių, 1956 m. apie 1200 asmenų, 
1959 m. apie 630 asmenų. Paskutiniuose 
rinkimuose dalyvavo 26 apylinkės. Vieno
je apylinkėje balsavo 132 nariai, taigi ga
lima spręsti, kiek iš kitų apylinkių balsa
vo, jei jos visos apie 500 balsų tedavė. 
Dėl nedalyvavimo rinkimuose ne vien ben 
druomenės nariai kalti, bet ir rinkimų 
nuostatai, kurie nėra pritaikyti dabarti
nei Bendruomenės išsiblaškymo padėčiai. 
Pagal rinkimų nuostatus, rinkimuose ga
li dalyvauti tik tie nariai, kurių apylinkių 
Valdybos rinkimų komisijai pristatė rin
kikų sąrašus. Bet jei Valdyba jų neprista 
tė, tai atskiri jos nariai negali balsuoti. 
Kita priežastis yra ta, kad rinkimuose ga 
U dalyvauti tik tie, kurie sumokėjo nario 
mokestį arba nuo jo buvo atleisti. Bend
ruomenės statutas nenumato nario mokes 
Mo, bet numato, kad apylinkių Valdybos 
renka solidarumo įnašus.

Sąrašai sudaromi tuojau paskelbus rin
kimus. „Tuojau“ yra neapibrėžta sąvoka, 
ir kiekvienas juos gali sudaryti tada, ka
da jis „tuojau“ prisitaiko sau. Bet jei są
rašų per 7 savaites prieš rinkimus apylin 
kės Valdyba neparuošia ir nepraneša savo 
rinkikams, kad jie gali juos tikrinti, tai 

toji apylinkė negali rinkimuose dalyvauti, 
nors jos paskiri nariai ir norėtų dalyvau
ti. Tik nariams, kurie jokiai apylinkei ne
priklauso, yrą leidžiama balsuoti rinkimų 
komisijai tiesiogiai. Bet ir tokių narių są
rašus turi sudaryti Krašto Valdyba. Toji 
rinkimų nuostatų spraga tebėra nuo jų pa 
skelbimo dienos, ir niekas nesirūpina tų 
nuostatų pritaikymu dabartiniam bendruo 
menės gyvenimui.

Jei išrinktoji Krašto Taryba ir Valdyba 
veikia visų Vokietijoje gyvenančių lietu
vių vardu, tai turėtų būti duota galimybė 
visiems lietuviams dalyvauti rinkimuose, 
pašalinant visas kliūtis, kurios trukdo rin 
kimuose dalyvauti. Viena tų kliūčių yra 
sąlyga, kad nario mokestis būtų sumokė
tas. Bet tai yra buvusios Lietuvoje Tauti
ninkų sąjungos cenzinės rinkimų sistemos 
liekana, ji turėtų būti pašalinta. Pagal 
Bendruomenės statutą, visi lietuviai yra 
Bendruomenės nariai. Tam nereikia jokio 
įstojimo pareiškimo ar priėmimo. Tas, kas 
save laiko lietuviu, nežiūrint jo dabarti
nės pilietybės, yra bendruomenės narys. 
Iš bendruomenės jis negali būti pašalin
tas, tačiau tik Krašto Valdyba dėl tam 
tikrų priežasčių gali jam atimti pilnatei- 
siškumo teisę. Taigi, kas šitokio Krašto 
Valdybos nutarimo negavo, yra pilnateisis 
bendruomenės narys ir pagal rinkimų nuo 
status turi būti įtrauktas į rinkikų sąra
šus. Jei Bendruomenės statutas numatytų 
nario mokestį, tada jo nesumokėjusieji ne 
galėtų rinkti. Bet to Bendruomenės statu
tas nenumato. Jis numato tik solidarumo 
įnašus, kuriuos renka apylinkės Valdyba. 
Taigi apylinkės Valdyba yra įpareigota so 
lidarumo įnašus rinkti, o jei apylinkės 
Valdyba to nepadarė ir paskiras narys ne 
atsisakė to įnašo mokėti, tai ne apylinkės 
nario, bet apylinkės Valdybos kaltė, kad 
ji nevykdė Bendruomenės statuto jai nu
matytųjų pareigų. Dėl šito Bendruomenės 
statuto ir rinkimų nuostatų nesuderinimo 
yra daug painiavos ir neaiškumų, ir tai 
išeina bendruomenės veiklos nenaudai.

(Bus daugiau)

SENOJO KOLONIALIZMO LIEKANOS
Atsakinėdamas į studentų kausimus 

britų televizijos programoje, sovietų am
basadorius Londone Soldatovas patiksli
no Rusijos ir Sov. Sąjungos sąvokas. Bri
tai ir apskritai Vakarai savo spaudoje 
mėgsta Sov. Sąjungos vietoje sakyti: Ru
sija. Šitaip darė ir Soldatovui klausimus 
davusieji studentai. Jis pareiškė, kad Ru 
sija yra tik dalis Sov. Sąjungos, tik apie 
pusę jos. O Sov. Sąjunga sudaro 220 mi
lijonų gyventojų. Vadinas, apie pusė jų 
yra kolonijinio režimo padėtyje tuo me
tu, kai pati Sov. Sąjunga nuolat puola ko 
lonializmą.

O kitur pasaulyje kolonializmas pasku 
bom naikinamas, ir ne kas jo jau beliko. 
Britai po šio paskutiniojo karo dar tebe
buvo pati didžiausia kolonijų valdytoja 
visame pasaulyje. Pradedant 1947 metais 
ji suteikė nepriklausomybę 13 buvusių 
savo kolonijų, kurių visų gyventojai su
daro 560 milijonų. Dėl vienų ar kitų prie 
žasčių ji dar turi savo žinioje 47 žemes, 
bet jų visų gyventojai sudaro jau tik 20 
mil. Dviems kraštams nepriklausomybė 
buvo suteikta praeitais metais, o trys su
silauks jos šiais metais (Britų Gvinėja, 
Uganda ir Jamaika). Tada liks tik Vidu
rio Afrikos Federacija ir Kenija, kuriose 
kyla tam tikrų sunkumų sprendimams 
daryti. Kai ir tie kraštai gaus nepriklau
somybę, tada liks dar smulkios tolimos 
salos, kurių nenori savo žinion perimti 
nė arčiau esančios nepriklausomos vals
tybės. Tokios yra Tonga ir šv. Elenos 
sala.

Prancūzija turėjo kolonijų su 68 mil. 
gyventojų. Pasitraukusi iš Sirijos, Indo- 
kinijos, Maroko ir Tuniso ir suteikusi ne
priklausomybę dar visai eilei smulkių 
kraštų, Prancūzija šiandien rūpinasi tik 
ko greičiau atsikratyti Alžyro. Po to ji 
turės dar savo žinioje prancūzų Somaliją 
Rytų Afrikoje, Gvijaną Brazilijos šiaurė
je ir grupes mažyčių salų, kurių bus sun
ku atsikratyti, nes dėl savo mažumo jos 
nepajėgs pačios vienos nepriklausomai 
tvarkytis. Ispanija, kuri kadaise garsi 
buvo didžiuliais nukariavimais, beturi da 
bar Afrikoje siaurą ruoželį Gvinėjos, Sa- 
haros, Ifni ir Fernando Po salą.

Danai, kurių vikingai užkariautojai 
dar ir šiandien minimi pasakojimuose ir 
aptariami istorijose, savo žinioj laiko tik 
didžiulius Grenlandijos ledynus.

Garsėjusiems senovėje jūrininkams 
olandams liko dar gabalas Naujosios Gvi 
nėjos, kurią dabar nori pasigrobti Indo-

„ROJAUS VARTAI“ LAIMĖJO PREMIJĄ

Lietuvių Rašytojų Draugija šiemet pa
skyrė dvi premijas už 1960-61 metų groži
nę literatūrą. Balandžio 14 d. komisija pa
skyrė premijas Leonardui Andriekui už 
jo poezijos knygą „Saulė Kryžiuose“, Rui
giui Andriušiui už jo romaną „Rojaus 
Vartus“. P. Andriušio romaną yra išleidęs 
Nidos Knygų Klubas.

Šias dvi premijas sudėjo lietuviškosios 
kultūros rėmėjai. Lietuvių Rašytojų D-jos 
valdyba laiškais kreipėsi į visą eilę žmo
nių, kviesdama pabūti mecenatais ir pre
mijoms paaukoti po 20 dol. Visuomenė 
reagavo jautriai ir suaukojo tiek pinigų, 
kad premijas jau galima įteikti. Kiekviena 
premija yra po 500 dol.

Premijų įteikimo šventė įvyko balan
džio 29 d. Brooklyne. Literatūros šventėje 
dalyvavo laureatas Leonardas Andriekus, 
kuris gyvena Brooklyne, o Pulgis Andriu
šis iš tolimosios Australijos atsiuntė savo 
žodį. (Da)

E. Mieželaitis laimėjo Lenino premiją

(E) Velykų išvakarėse, balandžio 21 d., 
Maskvoje ir kitur paskelbta pavardės lai
mėjusių Lenino (anksčiau — Stalino var
do) premijas. Tokių laimėtojų iš literatū
ros, meno, mokslo ir technikos sričių pa
skelbta daugiau kaip šimtas. Kiekvienam 
paskirta 7.500 rublių premija.

Literatūros srity, kaip buvo tikėtasi 
(šiuo reikalu Maskvoje ir kitur buvo ren
giami specialūs susitikimai, pasiųsta šim
tai laiškų premijų skyrimo komitetui...) 
už eilėraščių rusų kalba rinkinį „Žmogus“ 
Lenino premija pripažinta Lietuvos poe
tui Eduardui Mieželaičiui. Kitas laimėto
jas — baltgudžių poetas Peter Brovka. 
Kultūros srityje Lenino premijas gavo pia 
nistas E. Gilels ir skulptorius, Markso - 
Engelso paminklo Maskvoje kūrėjas Lev 
Kerbei. Kitų laureatų tarpe minėtini: žy
mus fizikas Leo Landau, jau aštuoni mė
nesiai dėl sužeidimo beveik be sąmonės 
gulįs ligoninėje, be to, premijuotas ir 1938 
m. buvęs Stalino teroro auka, jau miręs 
mokslininkas prof. N. Nevskij (už jo vei
kalą „Tangutų filologija“). Apdovanoti ir 
architektai, sukūrę kongreso (teatro) salę 
Kremliuje.

Maskvoje paklaustas apie nuotaikas pre 
miją laimėjus, E. Mieželaitis atsakė, kad 
„džiaugiuos už visą gimtąją lietuvių poezi 
ją“. Jis, žinoma, esąs dėkingas komunistų 
partijai, valdžiai. Dabar turėsianti dar la
biau sustiprėti lietuvių ir rusų poetų 
draugystė...

nezija, Antilų salos ir Surinam ruožas 
Lotynų Amerikoje.

Apskritai, tie Europos kraštai, kurie 
turėjo kolonijų, arba suteikė nepriklau
somybę joms, arba yra pasiruošę tai pa
daryti artimiausiu laiku, jei kolonijos že
mės plotas yra pakankamai didelis valdy 
tis ir išsilaikyti. Tokia Olandija norėtų 
savo dalį N. Gvinėjoje perleisti valdyti J. 
Tautoms, kol ten gyvenantieji dar pusiau 
kiniai papuasai priaugs patys valdytis. 
Bet, suprantama, būtų nenormalu, jei da 
bar iš Olandijos N. Gvinėją perimtų pati 
neseniai nepriklausomai valdytis pradė
jusi Indonezija, kuri jau trokšta kolo
nijų.

Daugiau užsispyrimo pasilaikyti koloni 
jas rodo vien tik Portugalija, iš kurios 
pastaruoju metu Indija atėmė Goją. Ji 
turi dvi didesnes kolonijas — Angolą su 
4.605 0000 gyventojų ir Mozambiką su 
6.520.000 gyventojų. Kelios kitos yra ma
žos — nuo keliasdešimt iki kelių šimtų 
tūkstančių gyventojų. Blogiausia padėtis 
yra Angoloje, kurioje vyksta sukilimai. 
Goja nerodė jokio noro pati prisijungti 
prie Indijos. Daugumas gyventojų ten 
yra krikščionys, todėl jie nesitiki, kad 
dabar galės turėti tokias pat teises, kaip 
304 milijonai Indijos hindusų. Be to, Go- 
joje esama geležies ir mangano išteklių, 
kurie padėjo palaikyti pragyvenimo lygį. 
Portugalija ir mokesčiais nesunkino gy
ventojų padėties.

Bet sunku tikėtis, kad ir Portugalija 
pajėgtų išlaikyti savo tas kolonijas. Tai
gi dar praeis kiek metų, ir pasaulyje ko
lonijinėmis imperijoms liks tik Sov. Są
junga ir Kinija, kuri užėmė Tibetą ir su
siglobia sau Indijos pasienio žemes. Grei 
čiausia, kad tie mažesnieji ar silpnesnieji 
kraštai, kurie dabar įsigyja kolonijų, ne
pajėgs jų išlaikyti ir turės perleisti ko
munistiniams kraštams, nes su komunis
tinių kraštų parama jie išvirsta kolonia- 
listais.

— Pietų Afrikos policininkas nusivijo 
skubantį automobilį, bet kai pasivijo, tai 
paaiškėjo, kad jame vežama jo žmona 
gimdyti (jis ne kvitą išrašė, bet palydėjo 
skubantį automobilį).

— Kai prez. Kennedžiui gegužės 29 d. 
sukaks 45 metai, jis iš savo tėvo gaus 2.5 
mil. dolerių.

KASDIENIŠKOS
SMULKMENOS

Mielas Redaktoriau,
manau, kad ir Tau savp metu yra tekę 

dainuoti
Gale lauko toli
Trys berželiai augo.
Trys berželiai, svyru svyrūnėliai
Tarpu savęs kalbasi.

Man teko šitą dainą traukti einant savo 
miesto gatvėmis. Metų daug jau prabėgo 
nuo anų laikų, tačiau vis dar atsimenu ir 
žinau, kad toji Liudo Giros parašytoji dai
na buvo išvirtusi į liaudies dainą. Daug 
kur ji būdavo dainuojama, nors niekam 
nė į galvą neateidavo, kad ją parašė barz
dotasis dzūkas Liudas.

—0—
Kai prisiminiau tą dainą, tai man iškilo 

labai opus klausimas: ar dar mes galėtu
mėm dabar ją dainuoti, ar turėtumėm iš
braukti iš savo atminties? Galėti tai, žino
ma, galime, kas gi mums! Tik ar verta dar 
pasilaikyti dainą tokio žmogaus, kuris, 
kaip sakoma, į senatvę išvirto bolševiku 
ir pardaviku?

Kaip Tu sakytum?
Po šio karo norvegai buvo įsiutę ant 

Knuto Hamsuno, kad jis pasitarnavo na
ciams, kai šie buvo užėmę jų kraštą. Taip 
įsiutę buvo, kad net masiškai grąžino jam 
iš savo privačių bibliotekų surinktas jo 
knygas. Dabar Hamsunas jau miręs, o ir 
šiaip metų daug prabėgo nuo anų įvykių, 
ir aistros aprimo. O ar mūsų aistros apri
mo? Mūsų padėtis, be abejo, visiškai kito 
kia, negu norvegų. Kol svetur gyvename, 
net ir kažkokiais balzamais tepamos žaiz
dos nenori gyti. Liudas Gira tebėra parda- 
vikas, kolaborantas, nors jau ir miręs. Ta 
čiau ar jo sukurtoji ta sena daina apie 
tris berželius gali būti išmesta iš mūsų kul 
tūros be širdies skausmo, lengvu rankos 
mostelėjimu ar plunksnos brūkštelėjimu? 
Norėčiau manyti, kad negali.

Klausimas kyla ne vien dėl Liudo Giros, 
ir į jį atsakoma labai įvairiai.

—0—
Liudo Giros kolaborantiški ryšiai su 

okupantu buvo, man rodos, savanoriški, 
pagal tą dėsnį, kad ranka ranką mazgoja.

Dalis rašytojų ir kitokių meno žmonių 
okupacijoje išėjo kitokį kelią, negu jis. 
Vieni jų prisitaikė nepuldami į glėbį. Pa
tylėjo, susilaukė spaudimo ir pagaliau pra 
dėjo dainuoti, ko iš ji) norima. Kiti buvo 
suimti ir sumesti į kalėjimus ar išgabenti 
į sibirus „persiauklėti“. Kurie iš tų dar 
gyvi grįžo, lygiai taip pat garbina kolcho
zų ir vadinamąjį laimingą gyvenimą — 
pučia tą pačią dūdą, kaip ir visi kiti.

Bet daugumas jų nepriklausomybės lai
kais jau buvo reiškęsi ir be jokio prie
kaišto.

Tarp jų ir tarp Liudo Giros yra nema
žas moralinis skirtumas. Tačiau kai dėl 
jų ankstyvesniosios kūrybos, tai, tur būt, 
jokio klausimo nekyla.

Tragiškas tas mūsų pasaulis, ypač 
mums, kurių žemę nuolat mindžioja sveti
mos tautos ir primestinės ideologijos. At
eina, užgriūna, o su tuo vyksmu, žiūrėk, 
mums kas nors ir nubyra.

—0—
Kalbant dėl literatūros, taigi gražiai at

simename, kai pirmosios bolševikų okupa 
cijos metu komsomolcų brigados buvo 
siunčiamos per bibliotekas atlikti „valy
mo“. Kitos ėjo per knygynus.

Užėjo vokiečiai, tai ir vėl pasirodė nau
ji įsakymai. Grįžo bolševikai — grįžo kar
tu ir valytojų brigados. Kai išeis bolševi
kai, tai reikės naujų brigadų.

Jeigu būtumėm pesimistai, tai šitoje 
maišatyje, suprantama, dainuotumėm 
ne apie tris berželius. Tada trauktumėm:

Bereik, motinėle, mane auginai...
Tik pesimizmui nėra vietos. Mūsų bro

lis tiek matė visokių brigadų, valytojų ir 
stumdytojų, kad jau nebenustebinsi jo. 
Kaip tas šaunusis kareivis Šveikas, jis vis

ADOMAS IR IEVA BUVO KOMUNISTAI

Didžiųjų konferencijos metu Chruščio
vas, trenkęs batu į stalą, šaukia:

— Kapitalizmo laidotuvės jau nebetoli! 
Visi tapsite komunistais! Adomas ir Ieva 
— ir jie buvo komunistai...

Karštas katalikas, jaunasis Kennedys, 
nebeišlaiko:

— Negali būti! Tai melas! Adomas ir 
Ieva buvo tikri Dievo vaikai.

Norėdamas išgelbėti konferenciją, įsi
kiša Macmillanas:

— Nesikarščiuokit, ponai. Adomas ir 
Ieva galėjo būti, galėjo ir nebūti komu
nistai. Kas ten iš tikrųjų žino? Tai tokie 
jau seni laikai, nebent ponas Adenaueris 
prisimintų.

Atsistoja senasis kancleris ir ramiai 
dėsto:

— Taigi, laikai tikrai seni... Nebeprisi
menu nė aš. Tačiau šį kartą pilnai sutinku 
su draugo Chruščiovo tvirtinimu — Ado
mas ir Ieva buvo komunistai, nes jie nie
ko neturėjo, vaikščiojo nuogi ir gyveno 
rojuje.

(( 

kariauja, gina svetimas tėvynes ir ideolo
gijas ir žygiuoja pirmyn, ieškodamas sa
vosios. Taip, žinoma, jei nepakliūva } bu
delio nagus...

Noriu truputį grįžti į rūkymo klausimą. 
I jį grąžino mane darbiečių parlamentaras 
R. H. S. Crosšmanas. Jis rašo, kad per die 
ną surūkydavęs 40-50 cigarečių, bet dak
taras jam pareiškė, kad kažkokios ne
tvarkos esama viename jo plautyje. Pradė 
ta tyrinėti, rentgeno nuotraukas daryti, ta 
čiau paaiškėjo, kad ne vėžys.

r Nepaisant tokios geros žinios, nuo to 
laiko jis nesurūkė jau nė vienos cigaretės.

Kažin, o jeigu mus kas nors pajėgtų 
taip išgąsdinti, tai gal irgi sugebėtumėm 
atsisakyti to įpročio? Sveikatos sutaupytu 
mėm sau ir kitiems, o vardan tos tabaki
nės revoliucijos galėtumėm ir visuomenės 
reikalams daugiau sukrapštyti. Kas jau 
rūko, tai per savaitę dūmais paleidžia ne 
mažiau kaip 10 šilingų ar net visą svarą. 
Per metus išeina graži suma. Jei kas iš 
mūsų tokias sumas sugebėtų išlupti, oi, 
milžiniški kapitalai susidarytų.

Žinote, būtų galima sudaryti tokių me
tančių rūkyti klubus ar būrelius. Tik 
jiems tinkamai gyvuoti ir gražiu keliu 
pasukti reikėtų, tur būt, įspūdingų gairių, 
kad patrauklu būtų. Gal į tokį klubą ta
da taip pat įstotų

Tavo Jonas

Rašytojo diena
Balandžio 15 d. Kaune įvyko vadinamo

ji rašytojo diena. Centriniame knygyne 
skaitytojai galėjo pamatyti rašytojus: V. 
Bložę, A. Churginą, A. Markevičių, G. Me 
telskį, A. Miškinį, VI. Mozūriūną ir K. Vai 
rą-Račkauską. Kitame knygyne su skaity
tojais susitiko rašytojai J. Avyžius, K. 
Boruta, V. Bubnys ir A. Maldonis. (E)

J. Gustaičio 50 m. sukaktis

(E) Lietuvoje spauda paminėjo akto
riaus, režisoriaus ir dramaturgo Juozo 
Gustaičio 50 m. sukaktį. „Tiesoje“ rašyda 
mas Vyt. Mažeika pripažino, kad J. Gus
taitis profesiškai subrendo A. Olekos-Ži- 
linsko vadovautoje Kauno dramos studijo 
je. Režisūra J. Gustaitis susidomėjo 1940 
m., dirbdamas Kauno radiofone. Jis reži
savo operas, ir Gustaičio stambiausiu pa
siekimu laikomas operos „Pilėnai“ pasta
tymas. 1948 m. kartu su J. Chlivicku Gus 
taitis parašė pjesę „Obelys žydės“ ir 1950 
m. „Į naują ateitį“. Dabar rašo libretą nau 
jai Klovos operai. Gustaičiui suteiktas 
„liaudies artisto“ garbės vardas ir paskir 
ta valst. premija.

3 milijonai komjaunimo | Kazachstaną ir 

kitas sritis

(E) Maskvoje balandžio 16-20 d.d. įvy
kusiame 14-me Komjaunimo suvažiąvime 
kalbėjęs pirmasis tos organizacijos sekre
torius S. Pavlovas ypač iškėlė komjauni
mo uždavinius žemės ūkyje (tai vėliau sa 
vo kalboje išryškino ir Chruščiovas). S. 
Pavlovas, be kitų teiginių, nupasakojo, 
kiek komjaunuolių siunčiama dirbti i 
vad. plėšinių žemes, kurios vadinamos 
priešakine žemės ūkio fronto linija. Per 
ketveris metus pagal komjaunimo keliala
pius nuolatiniam darbui į plėšinius atva
žiavo 29.000 merginų, 11.000 jaunų staty
bininkų, 36.000 baigusių aukštąsias mo
kyklas ir technikumus, o derlių nuimti 
plėšiniuose padėjo daugiau kaip 600.000 
„jaunų patriotų“ iš visų Sovietijos kam
pų. To paties Pavlovo žodžiais, šiuo metu 
iš viso (aišku, „savanoriškai“ — E.) vad. 
Užpoliarinėje ir Vid. Azijoje, Pabaltijy, 
Tol. Rytuose ir kt. Sovietijos srityse dirba 
apie 3 milijonus jaunuolių. Jau žinoma, 
kad ir iš Lietuvos, „savanoriškai“ su tais 
komjaunimo kelialapiais į tolimas Sovieti 
jos sritis gabenami šimtai jaunuolių. Jie 
ten verčiami mokytis naujų profesijų. Ba
landžio 20 d. Maskvoje Komjaunimo ck 
plenume pirmuoju sekretoriumi perrink
tas S. Pavlovas.

— Balandžio mėn. Vilniuje keturias die 
nas truko jaunųjų dramaturgų seminaras. 
Pranešimus padarė: J. Grušas, J. Lanku
tis, A. Liobytė, B. Juškevičius, D. Judele- 
vičius. (E)

Tėvas visada sakydavo man, kad visi 
biznieriai yra kalės vaikai, bet iki šiol aš 
niekad nebuvau patikėjęs.

Prezidentas Kennedys
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MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS

Gegužės 12 d„ 7.30 vai. vakare, Sporto 
ir Socialinio Klubo (Parapijos) salės pa
talpose Londono šeštadieninė Mokykla 
rengia Motinoms pagerbti minėjimą. Pa
skaitą skaitys pik. T, Vidugiris.

Kviečiame visus atsilankyti.

VISOJE GEGUŽĖJE
Lietuvių bažnyčioje kiekvieną gegužės 

mėnesio dieną yra gegužinės pamaldos 8 
vai. vakare, šeštadieniais ir sekmadie
niais 7 vai. vakaro.

SEKMINIŲ IŠKYLA SODYBON
Rengiama iškyla autobusais Lietuvių 

Sodybon per Sekmines. Visi, kurie numa
to dalyvauti lietuvių suvažiavime Sodybo 
je, prašomi užsirašyti pas Šv. Onos Mote
rų Draugijos valdybos nares V. Puidokie
nę, F. Senkuvienę, M. Vikanienę ar klebo
nijoje (tel. SHO 3835), arba pas Sporto 
ir Soc. Klubo sekretorių (tel. AMH 4125).

Išvažiuojame nuo Lietuvių bažnyčios, 
21 The Oval, Hackney Rd., E.2., 8.30 vai. 
ryto.

Ankstyvas užsirašymas labai palengvi
na iškylos rengimą. Kaina, atrodo, bus 
kaip praeitais metais — 12.6 šil.

SPORTO IR SOCIALINIO KLUBO 
SUSIRINKIMAS

Gegužės 13 d., sekmadienj, 4 vai. p.p., 
kviečiamas metinis Klubo narių susirinki 
mas Klubo patalpose, 345A Victoria Park 
Road, London, E.9.

Susirinkimo metu bus priimtas praeitų 
metų veiklos ataskaitinis pranešimas, nu
statytos gcirės sekantiems metams ir ren
kama Klubo vadovybė sekantiem metam.

Nariams dalyvavimas privalomas.

SEKMINIŲ SĄSKRYDIS SODYBOJE

Jau eilė metų, kaip Anglijos lietuviai 
per Sekmines susirenka Sodyboje. Be abe 
jo, toks sąskrydis pareikalauja rūpesčio ir 
didelių pastangų iš rengėjų, o taip pat ir 
iš dalyvių, nes reikia suorganizuoti eks
kursijas, nusamdyti autobusus ir kai ku
rių kolonijų lietuviams atlikti 100 ar 200 
mylių keliones. Tas viskas pareikalauja 
tam tikro pasirengimo ir rūpesčio, bet su
dėtosios pastrngos pasiteisina atvykus.

Šiais metais sąskrydis Sodyboje prasi
dės jau šeštadienį. Ypač norima sutraukti 
kuo daugiau jaunimo ir visus tuos, kurie 
dar nėra Sodyboje lankęsi, šeštadienio va
karo linksmajai daliai — šokiams kapela 
jau užsakyta. Nakvynės reikalu kaip gali
ma greičiau prašome kreiptis į Sodybos ve 
deją, nes rengėjams be galo svarbu žinoti 
iš vakaro atvykstančiųjų skaičių.

Sekminių programa jau numatyta. Pa
maldos bus 11.30 vai. Po pamaldų tuoj pat 
Londono Lietuvių Choro, vad. V. Mamai- 
čio, dainų koncertas. Po koncerto pietūs. 
Dar vėliau loterija, žaidimai ir kt. Norin
tieji pasišokti, ypač jaunimas, galės šokti 
visą popietę.

Londoniečiai, norintieji pasinaudoti pi
gia ir patogia susisiekimo priemone — 
specialiais autobusais, prašomi užsirašyti 
kur kam patogiau: pas Šv. Onos Moterų D- 
jos valdybos nares — V. Puidokienę, F. 
Senkuvienę, klebonijoje (tel. SHO 8735), 
arba pas DBLS sekretorių, 1-2, Ladbroke 
Gardens, W.ll (tel. PAR 2470).

jėgos, pasirodė

MIRĖ J. KLIMAITIS

Balandžio 15 d. Swansea mirė lietuvis 
Jonas Klimaitis. Palaidotas vietos kapinė
se.

VISAIS KELIAIS Į ROMĄ
Rugpjūčio pradžioje iš visur laisvieji lie 

tuviai suplauks į Romą, į tarptautinį išei
vių kongresą ir tautos dainiaus Maironio 
minėjimą.

Iš D. Britanijos „Šaltinis“ pirmą lietu
vių keliautojų grupę jau sudarė. Antras 
būrys irgi yra apypilnis. Jei kas dar norė
tų prisidėti, paskubėkite. Laimės pirmieji, 
nes vietų skaičius liko ribotas. Rašyti iki 
gegužės 17 dienos: kun. S. Matulis, 21, 
The Oval, Hackney Rd., London, E.2. Ke
lionė rugp. 2-11 d.d. Kaina viskam tik 28 
gns. Vaikams iki 14 m. nuolaida.

CHORO IŠKYLA
Londono Lietuvių Choras gegužės 19 d. 

ruošia priešsekmininę (pavasario) iškylą 
į Sodybą. Gegužės 20 d. Sodyboje pamal
dos 11 vai. Londono ir ir apylinkių lietu
viai maloniai kviečiami atvykti į Sodybą 
gegužės 20 d., sekmadienį.

LONDONO LIETUVIŲ PARAPIJOS 
DERBY ARKLIŲ LENKTYNIŲ 

LOTERIJA
Šiais metais Derby arklių lenktynės yra 

birželio 6 d., 3 vai. p p., Epsomo stadione.
Londono Liet. Parapija rengia šioms 

arklių lenktynėms loteriją. Bilietai plati
nami mūsų bažnyčios rėmėjų visose didės 
niųjų miestų apylinkėse — Birminghame, 
Wolverhamptone, Coventry, Leicesteryje, 
Derby, Stoke-on-Trente. Nottinghame, 
Sheffielde, Rochda’ėje, Manchesteryje, Ke 
tteringe, Corby, Gloucesteryje, Bo'.tone, 
Northamptone.

Visi šių lietuviškų bendruomenių lietu
viai prašomi paremti šią loteriją, įsigy
jant bilietų, ir pabandyti laimę. Šios lote
rijos pelnas skiriamas bažnyčios išlaiky
mui, daugiausia remontams.

Išplatintus bi’ietus ir neišplatintus kar
tu su pinigais platintojai privalo grąžinti 
rengėjams iki gegužės 30 d. šiuo adresu: 
S. Kasparas, 21, The Oval, Hackney Rd., 
London, E.2.

Visiems platintojams ir loterijos rėmė
jams nuoširdus ačiū.

S. Kasparas

NORTHAMPTONAS
ATSISVEIKINIMAS SU KAPELIONU

KUN. P. DAUKNIU

Balandžio 15 d. po pamaldų keletas lie
tuvių susirinko pas N. A. Linkevičius į jų 
nuosavus puošnius namus ir, prie sotaus 
stalo, dalyvaujant ir mūsų kolonijos ka
pelionui, skyriaus pirm. A. Barančiukas 
išdėstė kapeliono kun. P. Dauknio nuopel
nus kolonijai.

Nuo 1956 m. gegužės 13 d. buvo atvykęs 
8 kartus įvairiomis progomis pamaldų lai
kyti, dalyvaudavo mūsų minėjimuose, ku
riuose skaitydavo paskaitas motinos die
nos, rugsėjo 8 d., Kariuomenės šventės, 
Vasario 16, šv. Kazimiero progomis, o sky 
riaus dešimtmečio minėjime kalbėjo kaip 
DBLS atstovas. Lankydavosi pas gyvento
jus, ragindavo būti vieningiems, skaityti 
lietuvišką spaudą. Pakrikštijo penkis vai
kučius.

Atvykdavo į koloniją dideliu motociklu. 
Kartais būdavo blogas oras, lietus ar snie
gas, slidus kelias, kapelionas visuomet bū 
davo linksmas, pasiryžęs visas kliūtis nu
galėti. Už tai buvo išreikšta kapelionui 
padėka ir apgailestauta, kad jis išvyksta 
į tolimą šalį. Atsiprašyta, jei kas buvo ne
gera, ir palinkėta laimingai nuvykti ir 
įteikta tautiečių piniginė dovanėlė.

Dar kalbėjo L. Švalkus, aptardamas iš- 
vykstančiojo nuopelnus ir palinkėdamas 
Australijoj pasidarbuoti lietuviams ir Lie 
tuvai. Jis paskaitė eilėraštį „Keleiviui“. 
N. A. Linkevičių gražus subuvimas buvo 
ne vien tik kapelionui išleisti: ta proga 
pasveikinom šeimininkę Nastaziją jos var 
do dieną, lietuviškai pakeldami ir 3 kar
tus valio sušukdami, žodžiu, turėjome vi
sokeriopai gražų lietuvišką subuvimą. La
bai didelis ačiū Linkevičiams.

Mūsų kolonija maža, bet pradeda stip
rėti. Jau trečdalis lietuvių gyvena nuosa- 
vuos gražiai sutvarkytuos namuos. Tiki
masi daugiau lietuviškų subuvimų, o tuo 
stiprės ir veikla. A. B.

KAUNAS — LONDONAS

S, Čiurlionienės parašyta 3 veiksmų ko
medija .^Pinigėliai“ pirmą kartą buvo pa
statyta Kaune 1919 m. pabaigoje. Ją statė 
Konstantino Glinskio vadovaujama Vil
niaus Teatro Studija. Tuomet vaidino: Z. 
Arlauskaitė, V. Braziulevičius, A. Busilas, 
V. Dulaitis, S. Glemžienė, A. Kernauskas, 
E. Rucevičienė, J. Sakalauskaitė ir J. 
Strazdas. Ir šitą komediją žmonės taip 
pamėgo, kad ji šiandieną jau statoma net 
Didžiosios Britų imperijos sostinėje. Da
bar vaidina Londono Vaidilos ir Lietuvos 
Atgimimo Sąjūdžio rinktinės meno
Šią įdomią komediją pamatysime Londo
ne gegužės 26 d., šeštadienį, Parapijos 
salėje.

Pradžia 7,30 vai. vakare.

NOTTINGHAMAS
j

MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS

Gegužės 12 d., 4 vai. p.p., šeštadienį, No- 
ttinghamo Moterų Draugija Meadows Co
mmunity Centre, Kirkwhite St., rengia

Motinos dienos minėjimą.
Programoje: J. Maslausko paskaita. Me

ninę dalį, kuri bus įvairi ir įdomi, išpildys 
Nottinghamo jaunimas - skautai. Bus lo
terija, veiks baras su kietais ir minkštais 
užkandžiais. Šokiai tęsis iki 11 vai.

Šokiams gros geras ir populiarus ukrai
niečių orkestras.

Kviečiame dalyvauti visus Nottingha
mo ir apylinkių lietuvius,

Nottinghamo Lietuvių Moterų Draugija

DU MARGUČIAI BUVO NETIKRI

Antrąją Velykų dieną, nors oras šalto
kas, gausiai susirinko Nottinghamo ir net 
tolimų apylinkių lietuvių, palaikydami lie 
tuviškas tradicijas, į ruoštąjį margučių ba 
lių. Buvo dalis jau ir čia gimusių ir augu 
šių, kuriems tas žaidimas su margučiais 
nelabai žinomas. Todėl jiems buvo nuosta 
bu, kad žaidžia ne tik jauni, bet ir pražilę 
žmonės, vargina dantis, tauškindami į 
juos kažkokiais spalvotais kiaušiniais. 
Juk jie žino, kad višta spalvotų kiaušinių 
nededa. Tačiau vėliau ir jiems pradėjo pa 
tikti, kai įsitikino, kad margutis tikrai yra 
kiaušinis ir dar vištos, bet ne koks nors 
padaras, kuris gali išsprogdinti visą salę.

Margučių buvo labai daug ir įvairių spal 
vų, bet susirinkusiems vis rūpėjo ne pats 
gražiausias, o stipriausias margutis, ' ir į 
kurį kampą salės pasuksi, tai ir vadina su 
stipriausiu susidaužti.

Teko Įsitikinti, kad du margučiai vis 
dėlto buvo netikri — vienas cukrinis, o ki
tas — neišaiškintas.

Margučiams buvo skirtos trys premijos 
— už gražiausią, už stipriausią ir tam, kas 
greičiau suvalgys.

Margučių komisiją sudarė J. Rentelis 
(Stoke-on-Trent), Vainorienė (Notting-, 
ham), Liutkevičius (Doncasteris), Plepis 
(Northamptonas). Komisijai dėl gražiau
sio margučio nebuvo daug vargo, nes tik 
penki buvo išstatyti premijuoti. Matyt, 
kiti nedrįso, o tie visi penki buvo gražiau 
šiai išmarginti. Bet gražiausias buvo J. 
Vainoriūtės. Stipriausias pasirodė A. šal
čiaus, o greičiausiai margutį suvalgė P. 
Veikšra. Jie ir gavo premijas.

Iš šalies stebint, sunkiausias ir juokin
giausias numeris atrodė, kai visi greit vai 
gė, tik sunku buvo ištarti žodį „suval
giau“.

Po to buvo šokiai, kuriems grojo broliai 
Zaveckai. k.b.

DERBY
PAMALDOS EVANGELIKAMS

Pamaldas lietuviams evangelikams lai
kysiu gegužės 13 d., 15 vai., Derby, St. Ma
ry's Chapel (Sowter Rd. ir St. Mary's san
kryžoje).

Kun. Aldonis Putcė

COVENTRY
MOTINOS DIENA IR IŠLEISTUVĖS

Praeitą šeštadienį DBLS sk. Valdyba 
Cooperative salėje suruošė Motinos Die
nos minėjimą ir išleistuves ilgamečiam 
kolonijos .kapelionui kun. P. Daukniui, 
kuris paskirtas į tolimąją Australiją pas 
mūsų brolius ir seses toliau tęsti religinio 
ir tautinio darbo, šeštadienio popietis pa
sitaikė iš tikro pavasariškas, diena saulė
ta, vyšnios žydi. Į tą dvigubą šventę suva
žiavo gausiai ne tik kolonijos tautiečiai, 
bet ir svečių iš gretimų kolonijų. Iš anksto 

Birminghamo atstovai su sk.
pirmininku Vincu Tamašausku, inž. stud. 
V. Anelausku, St. čereškevičium, Dragū
nu ir kt. Čia labai malonu prisiminti, kad 
Birminghamo sk. pirmininkas lietuvišku 
nuoširdumu tėviškai globoja Birmingha
mo dniversitete studijuojantį ir dabar jau 
baigiantį inžinierijos studijas Vincą Ane- 
lauską. Buvo svečių iš Leicesterio, tai 
Paukščiai su būriu tautiečių; buvo North- 
amptono atstovų.

Tautiečiams gausiai susirinkus, minėji
mą pradėjo DBLS sk. pirmininkas Jonas 
Dimša, pasižymėjęs organizaciniais gabu
mais žmogus. Po trumpos pirmininko pra
kalbos mirusios ir žuvusios motinos buvo 
pagerbtos susikaupimo valandėle, o po jos 
mažosios dukrelės visų dalyvaujančių 
mamyčių krūtines papuošė gyvomis gėlė
mis. Motinos Dienai skirtajai paskaitai 
pakviestas kun. Dauknys, kuris savo gyva 
me žodyje išreiškė pagarbą ir meilę lietu
vei motinai, kuri savo vaikams ilgais prie 
spaudos metais diegė gilią Tėvynės meilę, 
savo Tautai davė didvyrių, dainių, poetų, 
savanorių, partizanų, nedvejojusių ir savo 
gyvybę atiduoti už Tautos Laisvę ir Nepri 
klausomybę.

Po paskaitos DBLS sk. pirmininkas J. 
Dimša pasakė puikią atsisveikinimo kalbą 
išvykstančiam kun. P. Daukniui į Austra
liją. Kun. Dauknys iš Tilbury uosto jau iš 
plaukia gegužės 11 d. Išvykstančiam 
DBLS Coventry sk. vardu pirmininkas 
įteikė naujutėlę rašomąją mašinėlę Olym
pia De Luxe. Išvykstančiajam tai buvo la
bai naudinga dovana, kaip sakė, tai buvo 
tik tolima svajonė kada nors tokią puikią 
mašinėlę įsigyti.

Po oficialiosios dalies sekė šokiai, ku
riems su nuotaika ir užsimojimu, nepa
mirštant nė lietuviškų polkučių, puikiai 
grojo Venckaus kapela. Tuo tarpu Anta
nas Paulavičius su savo mašina kapelioną 
nuvežė aplankyti izoliacinėje ligoninėje 
gulintį prieš porą savaičių apsirgusį Tomą 
Toliušį. Ligonis yra iš to Coventry trium
virato, kurį jis sudaro su teisėju Nikode
mu Mockum ir Baliu Ilčiuku. Turėdami 
savo grynai lietuviškus namus ir patys vie 
ni juose gyvendami,' jie visuomet nakvy
nei ir viešnagei pasikviečia lietuvį kunigą 
bet kada jam lankantis kolonijoje. Palin
kėję ligoniui sveikatos ir pasveikinę Mo
tinos Dienos minėjimo dalyvių vardu, vėl 
grįžo toliau tęsti programos. Buvo praves
ta loterija.

Sekmadienį lietuviškos pamaldos už lie
tuves motinas vyko Šv. Elizabetos bažny
čioje. Altorius kaip tyčia pačių engiu bu
vo papuoštas lietuviškų spalvų gėlėmis: 
tarp žalumynų švietė geltonos ir raudonos 
tulpės, o pačios Šv. Mišios buvo palydi
mos giesmėmis. Motinos Dienos pamaldos 
buvo baigtos skambiai giedant Lietuvos 
Himną. Po pamaldų Antanas Anužis už
prašė šv. Mišias už savo tėvų Lietuvoje 
Igno-Pranciškaus ir Barboros-Uršulės 
Anužių vėles, o Kotavičius už savo seserį 
Emiliją, mirusią Lietuvoje.

Aldona ir Vladas Mineikiai išvykstan
čiam kapelionui savo namuose suruošė 
naujas išleistuves, dalyvaujant DBLS sk. 
Valdybai su pirmininku J. Dimša prieky
je ir būreliu tautiečių.

Ši dviguba šventė dar kartą parodė visų 
mūsų tautiečių gilią Tėvynės Lietuvos 
meilę ir nuoširdumą. Tesuskamba tik 
Laisvės Varpas, ir kiekvienas atiduos sa
vo įnašą Tėvynei.

CORBY
PAMINĖTA MOTINOS DIENA

DBLS Corby Skyrius gegužės 6 d. suren 
gė Motinos Dienos minėjimą, į kurį iš 
Londono atsilankė DBLS Valdybos sekrę. 
torius A. Pranskūnas su žmona.

Energinga Corby Sk. Valdyba, kurią 
dabar sudaro pir. A. Kukanauskas, sekr. 
B. Černiauskienė ir kas. V. Petrauskas, 
skyriaus reikalus ir veiklą tvarko labai 
gražiai. Corby lietuvių kolonija, kaip ir 
kitos kolonijos, dėl emigracijos yra suma 
žėjusi, ir, jei seniau pajėgdavo užpildyti 
didžiulę salę, tai šiandien to nebėra.

Motinos dienos minėjimą atidarė Sk. 
pirmininkas A. Kukanauskas, paprašyda
mas sugiedoti „Marija, Marija“. I garbės 
prezidiumą pakvietė dvi Corby Sk. moti
nas ir trumpam žodžiui DBLS Valdybos 
sekretorių A. Pranskūną. A. Pranskūnas 
trumpa kalba paminėjo Motinos Dienos 
minėjimo prasmę, į talką pasikviesdamas 
savo žmoną, kuri padeklamavo tris eilėraš 
čius. E. Pranskūnienės deklamacija minė
jimo dalyvių buvo sutikta labai šiltai. Po 
to dar du jaunieji Černiauskai padėklams 
vo po eilėraštį ir oficialioji minėjimo da
lis buvo užbaigta Tautos Himnu.

Po oficialiosios dalies sekė vaišės, arba
tėlė. kavutė, pasikalbėjimai, lietuviškų 
plokštelių muzika ir loterija.

Malonu matyti, nors ir negausų, skyrių, 
dar pajėgiantį surengti panašius minėji
mus, bet ypač malonu ir kas labiausiai 
krinta į akį tai Corbiečių nuoširdumas, 
susiklausymas ir draugiškumas.

MANCHESTERIS
SKYRIAUS SUSIRINKIMAS

Manchesterio DBLS Skyriaus Valdyba 
gegužės 12 d., 6 vai. vakare, Mancheste
rio Lietuvių Klubo patalpose šaukia susi
rinkimą, į kurį prašomi atsilankyti ne tik 
Sk. nariai, bet visi Manchesterio ir apy
linkės lietuviai. Šiame susirinkime prane
šimą padarys DBLS Tarybos narys D. Ba
naitis.

KAS NENORI SUŽINOTI apie savo ar
timųjų, ypač moterų ir vaikų, atskirtų 
nuo vyrų, pergyvenimus Sibire?

Iš ten ištrūkusi mūsų tautietė H. Taut
vaišienė pasakoja apie tai naujai išleisto
je knygoje

TAUTŲ KAPINYNAS SIBIRO

TUNDROJE.

Kaina 9 šil.
Knygą galima gauti „Darbininkų Bal

so“ administracijoj, 1, Ladbroke Gardens, 
London, W.ll.

Prisiuntusieji 10 šil., priedo gaus susipa 
žinti DARBININKŲ BALSĄ, lietuvių 
trade-unionistų laikraštį.

TREJOS DEVYNERIOS LONDONE
Kas nori gauti trejų devynerių Londo

ne, prašom kreiptis į Baltic Stores, 421, 
Hackney Rd., London, E.2.

100 gramų su persiuntimu 11.6 šil.

TREJOS DEVYNERIOS
Lietuviams žinomąsias trejas devyne- 

rias galima dabar gauti šiuo adresu:
L. Pluskat, Neheim-Huesten/Westf., 

Graf Gottfriedstr. 76, Germany.
100 g žolių pokelis kainuoja 5 vokiškas 

markes.

REIKALINGAS SEZONINIS 
DARBININKAS

Lietuvių Sodyboje reikalingas vasaros 
sezonui (nuo birželio pradžios) virtuvės 
darbininkas ar darbininkė.

Amžius ir patyrimas nesvarbu. Rašyti 
L. Sodybos Vedėjui, Headley Park, Bor- 
don, Hants.

GERAS PATARIMAS

p

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

BALTIC STORES LTD.
(Z. JURAS)

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

fl

Pasiunčiame: medžiagas, rubus, 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.

siuvamąsias

suteikiama

gausite už

paruoštus
Kiekvieno siuntinio pristatymas garantuotas.
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TAZAB & CO. LTD.
22, ROLAND GARDENS, LONDON, S.W.7, 

LIETUVIŲ SKYRIUS
DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ FIRMA PASAULYJE

Didelis pasirinkimas prekių, specialiai gamintų mūsų 
firmai, kurių labiausiai pageidaujama Lietuvoje. 
Grynos vilnos medžiagų žaketai tikro avies kailio 
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.

SUSIŽEIDĖ VLADAS ŠLAITAS

Gauta žinių, kad sunkiai susižeidė poe
tas Vladas šlaitas.

Paguldytas Sa'fordo Hope ligoninėje.
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