
KADA AMERIKA BUS PASIVYTA?
NEPAPRASTAS SOVIETŲ PRAMONES PAJĖGUMAS — TIK MITAS

(Elta) JAV-se neseniai paskelbti tyrinę 
jimai nustatę, kad sovietų siekimus pra
lenkti pramonės srityje Ameriką tenka 
laikyti lakios vaizduotės padaru. Prince
ton universiteto, JAV, išleista G. Warren 
Nutter studija „The Growth of Industrial 
Production in the Soviet Union“ (Pramo
nės gamybos augimas Sovietų Sąjungoje) 
galutinėje išvadoje teigia: kalbos apie ne
paprastą sovietinės pramonės augimą ir 
būsimą JAV pramonės pralenkimą tenka 
laikyti paprasčiausiu mitu. Kaip teigia 
JAV savaitinis žurnalas „U.S. News & 
World Report" gegužės 7 d. laidoje, jei so
vietinė pramonė augtų dideliais šuoliais, 
0 amerikinė — lėtais, tai vis vien teks 
laukti nuo 23 ligi daugiau kaip 500 metų, 
kol sovietų pramonė sugebės pralenkti 
amerikietiškąją.

Minėtoji Nutter‘io studija (iš viso 706 
psl. Su įvairiais priedais, diagramomis) 
tai ne privataus asmens darbas — ji pa
rengta bendradarbiaujant su JAV Tauti
niu Ūkinių Tyrimų Biuru, o šio uždavi
nys — moksliškai tyrinėti įvairius ūki
nius reiškinius.

Profesorius Nutter nenuslepia sovieti
nių pastangų moderninti pramonę, kelti 
jos gamybą, nė to, kad jie pasiekę didelių 
laimėjimų kai kuriose srityse, kaip plieno 
gamyboje, erdvės užkariavime ar ginkla
vimosi srityje. Tačiau visumoje sovietų 
ūkyje rasime labai daug silpnų pusių.

Šioje studijoje iškeltas būdingas fak
tas, kad turint galvoje bendrąją pramonės 
gamybą, Sovietų Sąjunga atsilikusi nuo 
JAV-bių dar daugiau kaip 1913 m. —jau 
tai įtaigoja mintį, kad sovietams nebebus

F Sep/yn/oS DIENOS ~|
CARPENTERIS 3 KARTUS APSKRIDO

Sekantis amerikiečių astronautas Car- 
penteris gegužės 24 d. buvo paleistas į erd 
vę.

Jis nusileido sėkmingai į vandenyną, 3 
kartus apskridęs žemę. Nusileidęs ne ten, 
kur numatyta, 3 valandas turėjo laukti, 
kol helikopteris jį paėmė.

SALANAS IKI GYVOS GALVOS
Buvęs generolas Salanas, buvęs Alžyre 

teroristinės OAS vadas, nuteistas kalėti 
iki gyvos galvos.

Prisipažinęs teisme, kad buvęs OAS va 
du, Salanas vėliau visiškai nesiteisino ir 
nieko nebešnekėjo.

Išklausęs sprendimo, publikai šūkau
jant, Salanas apsiašarojo, o paskui ėmė 
isteriškai kvatotis.

KINIEČIAI AMERIKON
Kiniečiai masiškai veržiasi iš badaujan 

čio savo krašto į Hong Kongą. Hong Kon
go vadovybė, nebepajėdama susitvarkyti 
su didžiulėmis pabėgėlių masėmis, pradė
jo naujų nebeįsileisti daugiau, o atbėgan
čius grąžinti.

I reikalą įsikišo Amerika. Pasinaudoda 
mas atitinkamu įstatymu, prezidentas nu 
sprendė keletą tūkstančių įsileisti į Ame 
riką. Amerika prisideda ir maistu.

U THANTAS DĖL V. NAUJOSIOS 
GVINĖJOS

Olandija buvo prašiusi J. Tautų gen. 
sekretorių U Thantą įspėti Indoneziją, 
kad ji nebesiųstų daugiau karinių dalinių 
į V. Nauj. Gvinėją (nuo gegužės 15 d. 
Indonezija nuleidinėja ten parašiutinin
kus, o kraštas kol kas tebėra Olandijos ko 
Jonija).
U Thantas įspėjo abu suinteresuotuosius 

kraštus susilaikyti nuo karinių veiksmų.

SOVIETŲ LAIVAI ŠNIPINĖJA
Apsirūpinę elektroninėmis priemonė

mis, 3 sovietų laivai plaukioja Christmas 
salos rajone, sekdami amerikiečių ten 
vykdomuosius atominius sprogdinimus.

Jie plaukioja už 10-15 mylių nuo drau
džiamosios srities.

SPROGO „KINŲ SIENA“
Keturi sprogimai apardė apie ketvirtį 

mylios „kinų sienos“, kuri skiria Rytų 
Berlyną nuo Vakarų ties prancūzų zona.

Rytų Vokietijos vidaus reikalų ministe
rs dėl to pakaltino V. Berlyną.

SUOKALBININKAI - PASIKĖSINTOJAI 
SUIMTI

* Prancūzų policijai pasisekė suimti 15 
OAS narių, kurių uždavinys buvo nužu
dyti prez. de Gaulle‘į. Tarp jų esama paty 
rusių žudikų.

Išdavė juos imtinys.

įmanoma pralenkti amerikinės pramonės.
Dar šioje studijoje teigiama, kad atsilie 

ka ir sovietinės pramonės produktyvu
mas. Jei paimti vienos valandos gamybą, 
tai dabar sovietai tėra pasiekę vos 20% 
amerikiečių lygio, tuo tarpu, kai 1913 m. 
jie buvo pasiekę 23%.

Kiek metiĮ skiria sovietų ir JAV-bių 
pramonių susilyginimą? Pagal Nutter'į, 
štai koks skirtumas, jei sugretinti 1913 ir 
1958 metų pramonės gamybos šakas ir čia 
matysime, kiek metų sovietai buvo atsili
kę nuo JAV pramonės 1931 ir 1958 m. 
Taigi, 1913 m. plieno gamyboje sovietai 
buvo atsilikę 21 metais (1958 m. — 19 m., 
toliau skliaustuose visur žymimas 1958 
m. atsilikimas), elektros energijos — 13 
(15), anglies gamyboje — 45 (44), auto- 
vežimių padangose — 12 (42), geležinke
lių prekių vagonų gamyboje — 33 (71), 
geležinkelių keleivinių vagonų gamyboje 
— 21 (57), sviesto gamyboje — 21 (30), 
muilo gamyboje — 43 (50), batų gamybo
je— 24 (33), medvilninių dirbinių pramo 
nėję — 36 (50). Kaip matyti, palyginus 
su 1913 m., sovietų pramonė 1958 m. gero 
kai atsiliko, ir kai kuriose srityse (padan
gos, sviestas, geležinkelių vagonai) tas 
skirtumas ypač ryškus ir kalba sovietų 
nenaudai.

Ar sovietai kurioje nors pramonės sri
tyje sugebėjo pralenkti JAV-bes? Taip, iš 
peržvelgtų 47 pramonės produktų, sovie
tai tarp 1913 ir 1958 m. pralenkė ameri
kiečius šiose pramonės šakose: dviračiai, 
siuvimo mašinos, žuvies gamyba, miltai ir 
guminis apavas.

Jei paklausti, kada sovietai galėtų pra

PANAIKINTAS TRIBUNOLAS
Prancūzijos vyriausybė panaikino tribu 

nolą, kuris teisė Salaną ir kitus sukilėlius.
Atrodo, kad nepasitenkinimą sukėlė Sa 

lano bylos sprendimas.
NERAMUMAI ITALIJOJE

Trims mėnesiams praėjus, kai Italijos 
valdžią perėmė koalicinė vyriausybė, ten 
prasideda įtempta padėtis — streikai, ku
riais verčiama padidinti atlyginimus.

Streikavo jau 200.000 mokytojų. Skel
bė streiką geležinkeliečiai. Vieną dieną 
streikavo kavinės, barai, restoranai.
TEISMO SPRENDIMAS BLOGAI 
VEIKLA

Salaną nuteisus tik iki gyvos galvos, 
mirti nuteistasis buvęs generolas Jou- 
haudas prašėsi, kad jo byla būtų persvars 
tyta, nes jis nebuvo vyriausiasis OAS va
das.

Prancūzijos vyriausybė susirūpinusi 
ieško naujų priemonių, kaip susidoroti su 
OAS. Salano bylos sprendimas blogai pa
veikęs policiją ir žmones, dėl to spėjama, 
kad OAS įveikti gali būti sunkumų.
IEŠKO V. VOKIETIJOJE PASKOLOS

V. Vokietijos vyriausybė pripažino, kad 
iš tikro jau kuris laikas vyksta pasitari
mai dėl paskolos Rytų Vokietijai pirkti 
žaliavoms ir pramonės gaminiams.

R. Vokietija norėtų gauti apie 3.200 mi
lijonus markių (apie 300 mil. svarų).

NUOLAT IŠVEŽAMAS LIETUVIŲ 
JAUNIMAS

(E) Vilniaus radijo žiniomis, gegužės 9 
d. iš Vilniaus į Saratovą, tariamai savano 
riškam darbui, išvyko jaunuolių grupė. 
Esą, komjaunuoliai „noriai“ vyksta į pla
čiąsias komuzimo statybas, o jos, kiek ži
noma, vyksta plačiose Sibiro, Kazachsta
no, Užpoliarės ir kt. srityse. Jaunimas ten 
reikalingas, ir jis, girdi, „nedvejodamas“ 
sutinka būti gabenamas į tolimąsias sri
tis. Ryšium su šia nauja jaunuolių — vil
niškių grupe, radijo bendradarbio pa
klaustos dvi išvežtos lietuvaitės — Liolė 
Duobaitė ir Ona Valavičiūtė — pareiškė, 
kad jos „norinčios visas jėgas atiduoti 
liaudies reikalui, įsigyti naujų draugų, iš
mokti specialybės...“ Abi draugės ligšiol 
dirbo Vilniaus klinikinėje ligoninėje, ir 
dabar jos „džiaugiasi“ galėsiančios dirbti 
Saratovo srities kolchozuose ir pan. Kiti 
jaunuoliai dirbo fabrikuose, buvo baigę 
mokyklas, ir dabar jiems teks „laimė“ iš
mokti kito amato. Prieš jaunuolių išgabe
nimą į Saratovą neseniai didoka jaunimo 
grupė išgabenta į Almą-Atą (Kazachsta
ne), kita grupė išvyko į Karelijos respub
liką. Anot Vilniaus radijo, visi jie vyksta 
ten, kur labiausiai reikalingi (o tikrovėje 
— kur vykti reikalauja partija... — E.). 

lenkti amerikiečius pramonėje, tai, pasak 
„U.S. Nws & World Report“, priklauso 
nuo abiejų kraštų gamybos augimo. Pvz„ 
jei abiejų kraštų gamybos augimas eitų 
1913-1955 metų periodo tempais, tai sovie 
tai pasiektų JAV pramonės lygį 2513 me
tais... taigi už 553 metų. O jei tas augi
mas būtų panašus į 1958 m. gamybą, tai 
sovietai galėtų su amerikiečiais susilygin
ti 1998 m., taigi už 23 metų. Tačiau reikia 
žinoti ir tai, kad, panašiai kaip JAV, ir 
sovietinis ūkis turi svyravimų periodus, 
pergyvena šuolius žemyn ir aukštyn, tai 
jau dėl to darytina išvada, kad sovietų 
gamyba nesugebės niekuomet pralenkti 
amerikietiškosios. Jei 1955 m. sovietai bu 
vo pasiekę 22% JAV gamybos, tai jau 
reikštų ,kad sovietams teks dėti nepapras 
tų -pastangų siekiant susilyginti su JAV 
gamyba.

TOTALITARIZMAS
Totalitarinės diktatūros pasiekė laimė

jimų ir sustiprėjo atsilikusios pramonės 
kraštuose, kaip antai: Rusijoj, Kinijoj, 
Italijoj ir Ispanijoj. Kaip išaiškinti tą f ak 
tą, kad masinis totalitarinis judėjimas ir 
šiandien tebėra stiprus mažiau pramonin
guose kraštuose: Vakarų Europos Italijoj, 
Prancūzijoj, tuo tarpu kai pramoningi 
kraštai, kaip J.A.V. ir Anglija, nepalan
kūs komunistiniams ir fašistiniams judė
jimams?

Trys veiksniai vaidino čia svarbiausią 
vaidmenį totalitarinėms idėjoms plėstis: 
religijos susilpnėjimas, romantizmo iški
limas Vakarų literatūroje ir marksizmo 
įtaka. „Į Dievą daugiau netiki“ tuštumą, 
susilpnėjus religijai, sėkmingai stengiasi 
užpildyti totalitarizmas. Krikščioniškąją 
dogmą, daužo ne tik filosofijos smūgiai, 
bet ir tai, kad bažnyčia palaikė esamosios 
santvarkos blogybes. Vienas tikėjimas su
svyravo, tačiau apskritai be tikėjimo žmo 
nės nepabūna. Atsisakiusi dieviškojo, žmo 
nija ieško žemiškojo dievo. Totalitarizmas 
bažnyčią pakeičia partija, religinį dogma
tizmą — partinis dogmatizmas, bažnyti
nes apeigas — gatvės demonstracijomis, 
katechezę — partijos įstatais, šventuosius 
— vadais; velnius — opozicijonierials.

Partijos masių fanatizmas, jų nusilen
kimas prieš vadus visiškai primena reli
ginių procesijų 15 šimtmečio aprašymus.

Komunizmas naudojasi pasisekimu ka
talikiškuose kraštuose dar ir dėl to, kad 
kompartijos organizacinė hierarchijos 
struktūra turi daug bendra su katalikų 
hierarchijos struktūra.

—0—
Koks skirtumas tarp krikščionies ir ko

munisto?
„Krikščionis tiki į nuodėmių atleidimą 

prieš mirtį ir amžiną gyvenimą po jos, ko 
munistai — trupučiu gyvenimo prieš mir
tį ir paskui reabilitavimą“, kaip sako 
Deszo Arvey.

J, Gutauskas

Apdovanoti spaudos, radijo ir kt. 
darbuotojai

(E) Ryšium su visoje Sovietų Sąjungo
je plačiai minėta „Pravdos“ 50 m. sukak
timi, Sovietų S-gos Aukšč. Tarybos Prezi
diumas apdovanojo įvairiais ordinais, me
daliais ir Lietuvos žurnalistus ir kt. dar
buotojus spaudos, leidybos, radijo ir tele
vizijos pareigūnus. Lenino ordinu apdova 
notas „Tiesos“ redaktorius G. Zimanas, 
„Darbo Raudonosios Vėliavos" ordiną ga
vo N. Čeremnychas (Radijo ir televizijos 
Komiteto vyr. red.), „Tiesos*“ laužytojas 
Pr. Galinis ir „Valstiečių laikraščio“ red. 
Jurgis Karosas. „Garbės Ženklo“ ordiną 
gavo „Švyturio“ red. A. Bieliauskas, žur
nalistų s-gos vald. pirm. Jonas Karosas, 
„Tiesos“ korespondentas Vitoldas Minio
tas ir kt. Kiti apdovanoti įvairiais meda
liais, pvz., Juozas Bulota (,.šluotos“red.), 
Pavelas Gelbakas („Komunisto“ red. pa- 
vad.), Jonas Januitis (Radijo ir telev. ko
miteto pirm.), Ivanas Arechovas (Lietu
vos ck leidyklos spaustuvės meistras), 
EI. Drąsutienė (valst. politinės ir moksl. 
lit. leid. red. vedėja), du „Sovietskaja Lit- 
va“ pareigūnai — Menašas Chienas ir 
Estera Efros ir kt.

— Audros metu Amerikoje sudužo ke
leivinis lėktuvas su 45 keleiviais (visi 
žuvo).

— Vienas Siamo dvynių, atgabentų į 
Londoną iš Nigerijos, 5 valandas beope- 
ruojant, mirė.

—1 Netoli Miuncheno sprogo amerikie
čių lėktuvas, ir žuvo 26 asmenys.

Europos ir Amerikos spaudos nuotrupos

Viltingi veiksmai
Vertindamas amerikiečių ir SEATO 

kraštų priemones Laoso reikalu, britų 
„The Guardian“ rašo:

„Padėtis gali dar pablogėti, bet kol kas 
vyrauja ramybė. Iš tiesų ši krizė yra pati 
viltingiausia nuo 1945 metų, nes ji parodė, 
kokiu mastu didžiosios valstybės gali veik 
ti, stengdamosios išvengti karo. Kariau
jančios pusės aiškinosi ir teisinosi, bet ši
taip darė daugiau ne tie, kuriems rūpi šal 
tasis karas, o tie, kurie suinteresuoti 
anais vietiniais nesusipratimais. Kiniečių 
laikraščiai ir Chruščiovas šiurkščiai pasi
sakė dėl to, kad J. Valstybės nusiuntė į 
Siamą savo laivus ir karinius dalinius, 
bet to ir buvo laukta. Reikia tik pagalvoti 
apie sovietų ir kiniečių grasinimus 1958 
m., kai Britanija ir J. Valstybės išlaipdino 
savo karinius dalinius Viduriniuosiuose 
Rytuose. Laimė, dabartiniai vadai, kurie 
turi reikalų su tarptautinėmis krizėmis, 
nėra tokie dogmininkai. kaip jų pirmata- 
kai Jiek J. Valstybėse, tiek Sov. Sąjun
goje“.

Amerikiečių „N.Y. Herald Tribūne“ tuo 
pat klausimu rašo:

„Jūrininkai išsikėlė, ir jei padėtis Laose 
neaprims, jiems teks sutvarkyti. Preziden 
to Kennedžio veiksmai čia turi ypatingos 
reikšmės, ir atrodo, kad iki šiol viskas ge
rai vyksta. Kitų SEATO kraštų suvažiavi
mas buvo Įspūdingas, ir Pekino, Maskvos 
ir Hanojaus komunistams turėtų būti aiš
ku, kad Laose jie negali elgtis kaip norė
dami ir kad pavojinga bandyti jėga dary
ti sprendimus. Šitokie dalykai bus reikš
mingi ne tik dabartiniams neramumams 
Laose sutvarkyti, bet ir ateičiai“.

AR TERORISTAI SUPRAS?
Dėl to, kad Salanas buvo nuteistas, pa

lyginti, švelniai, vokiečių „Die Welt" rašo:
„Esama didelio pavojaus, kad OAS 

sprendimą supras ne kaip taikos ženklą, o 
kaip nurodymą pagriežtinti terorą. Ne 
mažesnės taip pat esama rizikos, kad iš ki 
tos pusės tuo pačiu atsakys FLN kraštu- 
tinieji“.

Prancūzų „Combat“ rašo:
„Vyriausybei, kurią OAS smerkia, tasai 

sprendimas bet kuriuo atveju yra ženklas 
būti pasiruošusiai. Be to, sprendimas dėl 
savo akivaizdžių prieštaravimų rodo gilią 
prarają, kuri Alžyro klausimu padalijo 
tautą“.

Prancūzų „L* Aurore“ šitaip atsklei
džia sprendimo prasmę:

„Tą sprendimą laikome žmogišku. Be 
kita ko, jj laikome sprendimu, kuris skir-

R. VOKIETIJA — SOVIETINĖ

RESPUBLIKA

Pagal Chruščiovo ir Ulbrichto slaptą su 
sitarimą Rytų Vokietija .turi būti įjungta 
Sov. Sąjungos ūkinėn santvarkon. Jai tai 
nebus kokia nors visiška naujiena, nes 
Rytų Vokietijos ekonomiją planavo sovie
tai jau Stalino laikais iki 1951 metų. Ta
da kiekvienoje reikšmingesnėje įmonėje 
ar kasykloje sėdėjo vis rusas kontrolie
rius. Aną padėtį Bonnos vyriausybės mi- 
nisteris Thedieckas piktai apibūdino kaip 
visišką Rytų Vokietijos ekonominio gyve
nimo išpardavimą. Tačiau ’ šitaip žiūrėjo 
į reikalą ir Rytų Vokietijos komunistų 
partijos opozicija.

Ulbrichtas, dabar vėl perduodamas sa
vo kraštą sovietams, veikė slaptai, nes ži
nojo, kokį nepasitenkinimą sukels net ir 
jo partijoje. Viskas buvo sutarta vasario 
mėn., o viešumon iškilo tik dabar. Kažkas 
iš Ulbrichto partijos centro komiteto ne
pajėgė, greičiau nenorėjo išlaikyti tos 
biaurios paslapties ir išpasakojo Vakarų 
žurnalistams. Partijos opoziciją žino, kad 
tuo padaromas galas bet kokioms viltims 
susijungti visai Vokietijai, jei sovietai per 
ims tvarkyt visą ekonominį gyvenimą. Ne 
norėdami susilaukti savo kraštui tokio ru 
sų kolonijos likimo, jie pasistengė išduo
ti pasauliui Ulbrichto susitarimą. Jie tikė 
josi sukelti audrą tarp pačių vokiečių ir 
tarp tų Rytų komunistų vadų, su kuriais 
Chruščiovo nebuvo tartasi dėl tokio per
ėmimo. Tikėtasi, kad nepasitenkinimą pa
rodys nors lenkai ir čekai, kurie savo eko
nominį gyvenimą iki šiol derino su Rytų 
Vokietijos, nes visi kartu buvo apsijungę 
Rytų bloko ekonominėje organizacijoje — 
Comecone. Be to, nesutardami su Ulbrich- 
tu ir matydami krašto sunkumus, parti
nės opozicijos vadai ruošė kelią naujam 
vadui — Karlui Schiroewanui. Jam per
ėmus valdžią, buvo tikėtasi susilaukti 
švelnesnės politikos ir ne tokios aklos pri
klausomybės nuo Maskvos. Bet tas noras 
buvo žinomas ir Maskvai ir Ulbrichtui. 
Taigi tuo susitarimu buvo užbėgta kitiems 
už akių. .

tas ramybei pasiekti, ir tikimės, kad ši
taip jis bus suprastas visų Prancūzijoje 
ir Alžyre. Viena ir kita pusė, vedančios 
brolžudišką karą ir aklas žudynes, turėtų 
paklausyti tokio šaukimo. Vieną dieną vis 
tiek išmuš ta valanda, kada prisilaikant 
respublikos įstatymų neišvengiamai teks 
tautai pasiekti taikos. Pageidautina,kad 
šis sprendimas prisidėtų prie to, jog šitaip 
įvyktų jau netrukus“.

BELGRADAS IR MASKVA
Šveicarų „National-Zeitung“ rašo, kad 

Chruščiovo kelionė į Bulgariją turėjo ir 
antrinį tikslą — sušvelninti Bulgarijos ir 
Jugoslavijos santykius. Laikraštis nu
rodo:

„Ta nesantaika aiškintina ne vien tik 
nuomonių skirtumais tarp ilgą laiką aiš
kiai stalinistinių įtakų apimtos bulgarų 
ir Tito komunistų partijų. Šalia to vis dar 
tebėra gyvi tautiniai priešingumai. Prieš 
Bulgarijos klausytojus pabrėždamase rei
kalą ir galimybes bendradarbiauti su Ju
goslavija, Chruščiovas norėjo pasakyti, 
kad... tarp Belgrado ir Maskvos jau užgy
dyti visi priešingumai ir įtempimai“.

KINIJOS VYRIAUSYBĖ KALTA
Veržiantis komunistinės Kinijos pabė

gėliams į Hong Kongą, „The Guardian“ 
rašo:

„Kyla klausimas, kaip kiniečiai galėtų 
gauti pakankamai pavalgyti ne tik Kwang 
tunge, iš kurio dar yra kaip pabėgti, bet 
ir toliau esančių provincijų, kuriose, kaip 
visi žinome, gali būti dar blogiau. Aišku, 
pirmoje eilėje už tai atsakinga Kinijos 
vyriausybė, o po to gal ir jos draugai ir 
sąjungininkai“.

Ir Lietuvoje rezoliucijos, mitingai prieš 
atominius bandymus

(E) Partijos nurodymu visoje Lietuvoje 
apie gegužės 10 d. pradėti šaukti mitingai 
ir priimtose rezoliucijose piktai pasisako
ma prieš JAV pradėtuosius atominius 
sprogdinimus Ramiojo Vandenyno srity. 
Visur kalbama apie niūrias žinias iš už 
vandenyno, apie atominius grybus, apie 
imperialistus, ištroškusius sukelti naują 
karą... Mitinguose, šaukiamuose įmonėse, 
kolchozuose ir kitur, jau puolama ne tik 
JAV-bės, bet ir Prancūzija, kurios, esą, 
parodžiusios savo tikrąjį „agresoriaus“ 
veidą. Rezoliucijos buvo priimtos ir aukš. 
mokyklose, universitetuose. Visur kyšojo 
mintys: mes protestuojame, reikalaujame 
nutraukti branduolinius sprogdinimus, 
mes prieš karo kurstytojus, mes nenori
me, kad vėl būtų pralietas milijonų žmo
nių nekaltas kraujas...

Protestai nuteisus Heinz Brandtą
(E) Pernai birželio mėn. iš Vak. Berly

no Rytų Vokietijos agentams pagrobus 
Frankfurte leidžiamo prof, sąjungų organo 
„Metall* bendradarbį Heinz Brandtą, ne
seniai jis R. Vokietijoje, apkaltinus, kad 
dirbo vak. vokiečių ir JAV žvalgyboms, 
nuteistas 13 m. kalėjimo. Brandtą pagro
bus jau buvo visa eilė protestų iš vakarų 
pasauly veikiančių prof, sąjungų pusės, 
ir tie protestai dar padidėjo H. Brandtą 
nuteisus. Šveicarų prof, sąjunga savo pro
teste pažymėjo: „Nuteisimas reiškia nesi
skaitymą su teisingumo reikalavimais ir 
žmogaus asmenybės gerbimu. Jis dar kar
tą įrodo, kad komunizmas paneigia visus 
tuos pagrindus, kuriais paremta tikroji 
demokratija ir tikras profsąjunginis ju
dėjimas.

PlASAULYl
— Daug europiečių skuba išvažiuoti iš 

Alžyro, artėjant liepos mėn. referendu
mui.

— Žmonėse dar yra 90 milijonų žaliųjų 
senų svaro banknotų, kuriuos reikėjo 
iškeisti iki gegužės 28 d.

— J. Tautų gen. sękr. U Thantas rug
pjūčio mėn. važiuoja į Soči susitikti su 
Chruščiovu.

— 15 metų berniukas, kuris Spandau 
kanalu plaukė iš Rytų į Vakarų Berlyną, 
liaudies milicininko buvo pašautas 7 šū
viais.

— Vakarų Nigerijos parlamente polici
ja panaudojo ašarines dujas, kai smarkiai 
susimušė įstatymų leidėjai.

— Pietų Tirolio ūkininkas Burgeris 
nubaustas 6 mėn. kalėjimo už italų tautos 
įžeidimą.

— R. Vokietijoje sovietinis teismas ,13 
metų nuteisė profesinių sąjungų laikraš
čio redaktorių Heinzą Brandtą, kuris iš 
V. Vokietijos buvo atvažiavęs į Berlyną 
ir jame pagrobtas jau prieš metus.
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PARTIZANINIO KARO ISTORIJA
Imame i rankas nauja anglišką knyga 

— K. V. Tauro parašytąją Guerilla War
fare on the Amber Coast (Partizanins ka
ras gintaro pakrantėje). Tai naujas „Vo
yages Press“ New Yorke leidinys (leidyk 
los adresas: 35 West 75th St., New York 
City 23, U.S.A.).

Knyga kietai įrišta, su aplanku, ir jos 
kaina 3 doleriai.

Kaip iš pavadinimo nesunku nuspręsti, 
čia aptariamos lietuvių partizanų grumty 
nės su sovietų pajėgomis Lietuvoje. To
kios knygos svetima kalba labai trūko. 
Mes jau žinome, kaip garsiai ir reikšmin
gai per pasaulį nuskambėjo Vengrijos re
voliucija. Tiesa, vengrų sukilėliai lygiai 
taip pat pralaimėjo, kaip kiek anksčiau 
lietuviai. Aukos neatnešė laimėjimo, ta
čiau jos bent privertė J. Tautas ir atskirų 
kraštų vyriausybes svarstyti, protestuoti, 
biaurėtis, laikraščiuose rašyti. Kai kam 
tai net atvėrė akis (čia turime galvoje 
tuomet smarkiai apibyrėjusias kai kurių 
laisvųjų kraštų komunistų partijas ar at
sivertimą tokių plačiai žinomų žmonių, 
kaip amerikiečių rašytojas Howardas 
Fastas). Nenorime, žinoma, tuo pasakyti, 
kad vengrai būtinai turėjo lieti kraują, 
jog kažkur kažkas atsiverstų. Tačiau jų 
kova nors tiek buvo verta. Ji dar ir šian
dien neužmirštama. O tai, kad lietuviai 
visu įniršiu kovojo ir žuvo, laisvasis pa
saulis beveik nežinojo ir tiesiog anuomet, 
apsvaigintas dar nesenos draugystės su 
sovietais, nenorėjo žinoti. Apie kokią nprs 
materialinę ar nors moralinę paramą nė 
kalba nekilo. Tik vėliau, kai jau kovos 
pasibaigė, bet Vakarų-Rytų santykiai pri
ėjo mirties tašką, pradėta tai kruvinai 
praeičiai rodyti šiokio tokio dėmesio 
(Kersteno komisija, sovietų pulkininko 
Burlickio parodymai, šen ten vienas kitas 
straipsnis ta tema ar vien tik užsimini
mas prabėgomis). Tačiau, suprantama, 
tai daryta ne dėl to, kad lietuviai kovojo 
jr žuvo ir kad dėl to verti laisvės, kad ta 
jų laisvė gintina, bet tik turint savų su
metimų.

Tačiau nuo mūsų tautos pasipriešinimo 
sovietams čia. Vakaruose, turi būti nuim
ta jei ne geležinė, tai bambukinė ar med
vilninė siena. Lietuvoje kelerius metus vy 
kusi pasipriešinimo revoliucija nebuvo 
matoma pasaulyje, tačiau nors šiandien 
apie ją turi būti žinoma. Reikia, kad pa
sauliui nors po laiko būtų pasistengta at
verti akys. Laisvės bylos sprendimai dar 
neatėjo, bet jie ateis, ir partizanų pralie
tąjį kraują reikės dėti ant sunkių svars
tyklių.

Šitam partizaninio judėjimo populiari
nimui tarp svetimųjų ir yra skirta mini
moji knyga. Tai pirmas didesnis bandy
mas ir, atrodo, labai vykusiai atliktas. 
Knyga parašyta patraukliai ir išleista su 
vakarietiška kultūra. Kad ji turėtų didės 
nio patrauklumo amerikiečiui ar anglui, 
Leo Cherne yra parašęs įžangą.

Kadangi knygų svetimomis kalbomis 
apie Lietuvos susikūrimą, jos kunigaikš
čius ir t.t. nebėra didesnio bado (tokių 

knygų vien pastaraisiais metais bent ke
lios yra pasirodžiusios net kitataučių pa
rašytos), tai čia žvilgsnis į praeitį meta
mas labai šykščiai — tik šešiuose pusla
pėliuose. Einama daiktiškai prie reikalo 
— prie tų sutarčių, kurias pasirašė sovie
tai ir naciai, pasidalydami Pabaltijį, o 
paskui dar pardavinėdami vieni kitiems 
atskirus Lietuvos ruožus, toliau — oku
pacija, nauja vyriausybė, „liaudies sei
mas“ ir t.t.

Po šitų trumpų įžangų ir pradedama ši 
didžiojo didvyriškumo, didelio ryžtingu
mo, o kartu jūrų kraujo istorija.

Pasipriešinimas pradedamas pasakoti 
nuo sovietų įžengimo į Lietuvą. Pirmiau
sia — Lietuvos diplomatų protestas (o jį 
reiškė visos Lietuvos atstovybės — Va
šingtone, Londone, Vatikane, Paryžiuje, 
Berlyne, Kopenhagoje, Stockholme, Ro
moje ir kt.). Viduje pasyvus (neiti balsuo
ti) ir aktyvus pasipriešinimas prasideda 
nuo pat raudonosios armijos įžengimo. 
Plačiai aprašyti, kaip visa tai kada vyko, 
neleistų knygos rėmai. Dėl to net ir išve
žimai aptariami tik labai prabėgom. Ka
dangi organizuotas pasipriešinimas pra
sideda tik vokiečiams, o karinė partizanų 
organizacija susidaro antrą kartą Lietu
vą okupavus bolševikams, tai čia ir užmez 
gamas pasakojimas. Pagirtina knygos 
ypatybė — neaprašinėti visko maždaug 
nuo Adomo ir Ievos, kai pagaliau tikra
jam reikalui nebelieka ir vietos knygose. 
Save ne kartą šitaip maitindami, labai ge
rai, jei tokių dalykų išvengiama sveti
miesiems skirtose knygose.

Reikalas išdėstytas planingai. Organi
zuoti pasipriešinimą vertė pirmosios so
vietų okupacijos patyrimas. Pasipriešini
mui vykdyti suorganizuota armija, kuri, 
tik pradėjus veikti, netrukus jau bandė

THE GREEN LINDEN
Neseniai esame paminėję Algirdo 

Landsbergio ir Clark Mills sudarytąją lie 
tuviškų dainų ir lietuvių poezijos rinkti
nę anglų kalba The Green Oak.

Dabar Clark Mills informuoja mus, kad 
jiedu abu turi prieš akis naują džiuginan
čią naujieną: jie sudarys lietuviškų liau
dies dainų atskirą rinktinę The Green 
Linden vardu. Rinktinėn numatoma sūdė 
ti apie 300 dainų.

Kada ta naujoji knyga išeis ar kiek ji 
kainuos, šiuo tarpu dar nėra jokių duome
nų. Jos ruošėjams šiuo metu rūpi suburti 
kuo daugiau talkininkų - vertėjų.

Kartu abu jie yra įsipareigoję paruošti 
specialų The Literary Review numerį, ku-

— Gegužės mėn. pradžioje Lietuvos es
tradinis orkestras išvyko koncertinei ke 
Lionei į Pavolgį ir Užkarpatę. Numatoma 
duoti 60 koncertų — lietuvių, sovietinių 
ir užsienio kompozitorių kūrinių.

apsijungti. Toliau kitataučiui trumpai ir 
vaizdingai papasakojama, kas partizanus 
sudarė, kokių principų jie laikėsi, kokia 
buvo jų drausmė, kaip jie buvo įpratę 
vadintis, kaip būdavo apmokomi, kaip įsi 
gydavo ginklų, šaudmenų, kur prisilaiky
davo. Kitos temos: pogrindžio spauda, mo 
terų veikla, kovos su enkavedistais, akty
vistų naikinimas, kova prieš politinius
maskaradus, partizanų reiškimasis išveži
mų metu, kalinių išlaisvinimai, pabėgi
mai imamųjų į sovietinę armiją, kova su 
kolonistais, su plėšikais, degtindariais 
ir t.t.

Lengviau visą reikalą suprasti padeda 
ir vaizdingumo teikia kiekviename skyre
lyje pateikiamieji pavyzdžiai, štai moterų 
partizaninei veiklai pavaizduoti papasa
kojamos net kelios istorijos. Viena — 
kaip Daliai ir Nastei buvo pavesta patal
pinti ligoninėse du sužeistuosius partiza
nus ir kaip paskui Nastė išgabeno iš ligo
ninės savo globojamąjį, kai reikalą suuo
dė NKVD. Antra — Aušrelės didvyrišku
mas Kalniškių mūšyje.

Tokių pavyzdžių - istorijų yra kiekvie
name skyrelyje, šitaip sudaroma ir parti
zaninio veikimo istorija ir pakankamai 
prisagstyta svarių, reikšmingų duomenų.

Visi pagrindiniai duomenys paimti iš 
J. Lukšos-Daumanto čia užsieniuose para
šytosios knygos „Partizanai už geležinės 
uždangos“. Tačiau šalia to šen ir ten yra 
pasirodę ir kitų duomenų, net ir sovietų 
spaudoje. Sovietai, žinoma, partizaninį 
judėjimą visada ir visur aptaria neigia
mai, tačiau, rašydami apie jį, pateikia 
kartais dar ligi šiol nežinotų duomenų ar
ba patvirtina jau žinomus. Šitokie daly
kai kaip tik pašalina bet kokią galimybę 
ginčyti judėjimo istorijos šališkumą.

K. Abr.

ris bus skirtas Pabaltijo, tautų kūrybai. 
Šitam pastarajam reikalui redaktoriai no 
ri gauti lietuvių, latvių ir estų poezijos, 
prozos ir straipsnių vertimų anglų kalba. 
Daugiausia vietos šiame leidinyje bus 
skirta po 1940 metų parašytiesiems dar
bams, vadinas, tiems, kurie buvo jau sve 
tur gyvenant parašyti. Pirmoje eilėje bus 
panaudojami dar angliškai niekur ne
spausdinti darbai.

Kadangi vertimų tobulinti, kaip matyti, 
bus talkon pakviesti amerikiečių poetai ir 
prozaikai, tai šio leidinio ruošėjai bus pa
tenkinti gaudami net ir pažodinių verti
mų. Kas gali pateikti tobulai atliktų ver
timų, redaktoriai bus ypač patenkinti.

Norintieji platesnių informacijų, turėtų 
kreiptis į Clark Mills. Iš jo būtų galima 
gauti taip pat paaiškinimų ir dėl pažodi
nio vertimo. Jo adresas: Clark Mills, c/o 
Scholastic Book Services, 33 West 42nd 
Street (Room 832), New York 36, N.Y., 
USA.

IŠAUKŠTINIMAS
šeštinėse minimoji tikėjimo tiesa yra

velykinės tiesos galutinis atbaigimas, jos 
viršūnė. Tai pilnutinis Kristaus įėjimas į 
jam skirtąją garbę (plg. Luko 24,26). 
Evangelijose ir Apaštalų Darbuose aprašy 
tasis dangun žengimo įvykis (Morkaus 
16,19; Luko 24,50s ir Apd. 1,9) nori pa
vaizduoti ne Kristaus atsiskyrimą, o jo iš
aukštinimą. Niekur nei šv. Rašte, nei teo
logijos mokslo knygose nėra kalbama 
apie kokią nors Kristaus tarpinę būseną 
tarp prisikėlimo ir dangun įžengimo. Pats 
Kristus prieš pat mirdamas ant kryžiaus 
prižadėjo jo dešinėj kybojusiam galvažu
džiui: „Iš tikrųjų sakau tau, šiandien tu 
būsi su manimi rojuje“ (Luko 23,43). Visi 
Kristaus pomirtiniai pasirodymai žemėje 
įvyksta iš jo dangiškosios būsenos. Vienas 
tokių yra ir jo pasirodymas apaštalams, 
praėjus 40 dienų po Velykų. Tą dieną nie 
kas nepasikeitė prisikėlusiojo Kristaus 
būsenoje, o tik apaštalai galutinai pažino 
jo garbę, kad galėtų būti pilnutiniais pri
sikėlimo liudininkais (plg. Apd. 5,30-32). 
Po įžengimo dangun Kristus nė kiek ne- 
nutolo nuo pasaulio, bet, per kančią atsie
kęs sau skirtąją garbę, gyvena pasaulyje 
nauju būdu, konkretizuodamas pasaulyje 
Dievo karalystę.

Liturgijoje šeštinių šventė iki IV am
žiaus nebuvo švenčiama 40 dienų po Vely
kų, o buvo jungiama su Sekminėmis. Da
bartinės datos šeštinės pirmą kartą doku 
mentuose yra paliudytos 370 metais. Nuo 
XII amžiaus iki 1955 metų jos buvo šven
čiamos su oktava. 1955 m. oktava buvo 
panaikinta.

Iš Kristaus dangun įžengimo tiesos šv.
Povilas daro dvejopą išvadą krikščionių 
gyvenimui. 1. Kristaus dangun žengimas 
yra laidas krikščioniui skirtojo dangaus 
gyvenimo. „Dievas, kurs yra turtingas 
gailestingumu dėl begalinės savo meilės, 
kuria jis mus mylėjo, kai mes buvome mi 
rę nuodėmėmis, atgaivino mus drauge su 
Kristumi (kurio malone jūs esate išgelbė-

MIRĖ J. GINKUS
(E) Balandžio mėn. pabaigoje JAV, 

Brooklyne, leukemijos pakirstas mirė žy
mus amerikiečių senosios kartos veikėjas 
Juozas Ginkus. Gimęs 1891 m., Ginkus į 
Ameriką buvo atvykęs 1908 m. ir visą lai
ką ligi mirties gyvai dalyvavo visuome
nės veikloje. Buvo vienas Amerikos Liet. 
S-gos steigėjų, BALFo ir ALT direktorius, 
visos eilės organizacijų narys. Nuo 1928 
m. įsteigė ir eilę metų vadovavo liet, radi
jo valandai. Daug padėjo tremtiniams at
vykti ir įsikurti JAV-se. Savo būdo bruo
žais, veikla Ginkus buvo mėgiamas Brook 
lyno ir kt. lietuvių kolonijų tarpe. 

ti), drauge prikėlė ir drauge pasodino dan 
guje, Kristuje Jėzuje, kad gerumu mums 
Kristuje Jėzuje parodytų ateinančiuosiuo 
se amžiuose apsčius savo malonės turtus?* 
(Efez. 2,4-7). Kaip Kristus, įvykdęs savo 
Tėvo jam skirtąjį žemėje uždavinį, įžen
gė į jo nuo amžių laukiančią garbę, taip ir 
kiekvienas į Kristų tikintysis po žemiško
sios kelionės įeis į niekuomet nesibaigian 
čią garbę Dievuje. 2. Jeigu Kristus yra
danguje, tai visas krikščionies gyvenimas 
turi būti nukreiptas į dangų ir taip veda
mas, kad būtų vertas įsilieti į amžinąją
laimę. „Taigi, jei jūs prisikėlėte drauge 
su Kristumi, ieškokite kas yra aukštai, 
kur Kristus sėdi Dievo dešinėje; pamėkite 
tai, kas yra aukštai, ne kas žemėje“ (Ko
los 3,1-2).

Kristaus buvimas savo Tėvo dešinėje 
yra pagrindas džiaugtis tiems, kurie jį 
myli: „Jei mylėtumėte mene, jūs juk 
džiaugtumėtės, kad aš einu pas Tėvą, nes 
Tėvas didesnis už mane“ (Jono 14,28). 
Taigi šeštinės savo esmėje yra viena iš 
didžiųjų krikščioniškojo džiaugsmo šven
čių. Jos krikščionijai nauju akivaizdumu 
paskelbia išganytojo žmogaus laimę, šeš
tinių motto yra tas pats, kaip Velykų: 
Aleliuja — Garbė Dievui!

Kun. Bronius Liubinas

MIRĖ PROF. J. BALDŽIUS 
(BALDAUSKAS)

(E) Gegužės 2 d. Vilniuje mirė buv. 
Vilniaus universiteto prof., pensininkas 
Juozas Baldžius (Baldauskas). Gimęs 
1902 m., 1925 m. baigęs Šiaulių gimnaziją, 
1925-29 m. išėjo Lietuvos Universiteto 
humanitarinių mokslų fakultetą ir 1936 
m. gavo daktaro laipsnį. Nuo to laiko bu
vo asistentu Vytauto Didž. universiteto 
humanitarinių m. fakultete, nuo 1940 m. 
docentu Vilniaus universitete. Laisvosios 
Lietuvos laikais spaudoje daugiausia rašė 
etnologijos ir folkloristikos klausimais. 
Dabar „Tiesoje“ (104 nr.) paskelbtame 
„draugų grupės“ nekrologe paminėta, 
kad J. Baldžius vokiečių okupacijos me
tais buvęs pašalintas iš universiteto, o 
1944 m. grįžęs atgal, dirbęs profesoriumi, 
etnografijos katedros vedėju, kurį laiką 
buvęs universiteto bibliotekos direkto
rium, Mokslų akademijos bendradarbiu, 
dėstęs partinėje mokykloje. Esą, 1951 m., 
taigi prieš 11 metų, Baldžius „dėl ligos“ 
pasitraukęs iš universiteto ir negalėjęs 
įvykdyti daugelio savo mokslinių sumany 
mų. Kokia buvo liga, partinis dienraštis 
nenurodė.

Leidinys apie Trakų pilį
(E) Lietuvos Mokslų akademijos istori

jos institutas ruošiasi išleisti išsamų lei
dinį apie Trakų pilį. Ryšium su leidiniu į 
Trakus buvo išvykusi kasin.ėjimų atlikti 
speciali mokslininkų grupė. Kita archeo
logų grupė, vadovaujama P. Kulikausko, 
išvyko J pietinę ir rytinę Lietuvos dalis. 
Jos tikslas — išžvalgyti piliakalnius ir su
daryti planą, pagal kurį... prasidėtų ar
cheologiniai kasinėjimai.

j 
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Vilku lizdas
APYSAKA IS KRYŽIUOČIŲ LAIKŲ

(VERTĖ A. VĖGĖLĖ)

(12)

— Įtikinsiu juos kiekvieną atskirai, 
kad sutarties su Lietuva sudarymas bus 
kiekvienam jų laipsnis Didžiojo Mistro 
vietai užimti; nesibijokite, Hochswaldas 
moka gerbti jūsų pajėgumą ir taip, kaip 
ir jūs, trokšta Brolijos galybės.

— Tuomet jūs būsite Brolijos maršal
ka, — tarė Dietrichas.

— Ačiū jums, — atsiliepė Hochswaldas 
ir spaudė ištiestąją busimojo Didžiojo 
Mistro ranką. Po to Hochswaldas nuėjo 
pailsėti, o Dietrichas nuėjo pas Didįjį 
Mistrą pranešti apie atvykstančius sve
čius.

Zigfridas gulėjo, kaip ir paprastai, savo 
kambaryje plačioj lovoj, apdengtoj meš
kos kailiu, atgabentuoju, matyt, iš Lietu
vos. Išgirdęs, kad kažkur pravėrė duris, 
jis ranka davė ženklą prieiti.

— Vis man tos kojos skauda, — pradė
jo jis aiškintis gulėdamas.

Dietrichas tačiau neklausė jo žodžių ir 
priėjęs tarė:

— Atvyksta pas mus svečiai, su ku
riais ir priimant ir kalbantis reikia skai
tytis.

Zigfridas tik užsimerkė, lyg norėdamas 
pasislėpti nuo neprašytųjų svečių.

— Jo šventenybės Jono XXII legatas, 
Kujavų vyskupas Gervardo, Gniezno ar
kivyskupo Janislovo ir Mogielnicų opato 
Domarato, tų dviejų rėksnių Pamario by
loje lydimas, — tęsė toliau Dietrichas.

— Jo šventenybės Jono XXII, — pakar

ZUZANA MORAVSKA

tojo nenoromis Zigfridas. — Juk jau po
piežius buvo atsiuntęs legatą dėl Rygos 
vyskupo, ir šis klausimas jau baigtas, — 
pridūrė po valandėlės.

— Su vyskupu jau baigta, — tarė ne
kantriai Dietrichas, — bet. kyla Dobrzinio 
ir Michalovo žemių klausimas, už kurias 
apskundė mus popiežiui lenkų karalius. 
Gervardas, be to, dar norėtų atgauti Ku
javų žemes, kurias mes užgrobėme... Die
vas žino, ką atneša tie pasiuntiniai.

— Taigi kalbėkis su jais, maršalka, — 
tarė Zigfridas. — Juk matai, kad silp
nas esu...

— Galiu kalbėtis, bet galutinai susitar
ti reikalingas Didžiojo Mistro sutikimas; 
todėl turite kalbėtis su jais. arba...

— Arba? — pertraukė nekantriai Zig
fridas.

— Arba, sušaukus visus komtūrus, įsa
kyti, kad mano valia būtų įvykdyta, kaip 
jūsų valia, — tarė iš lengvo Dietrichas.

— Niekuomet! — sušuko pašokęs nuo 
lovos Zigfridas. — Tai sumažins mano 
galią, pastatys jūsų valdžią šalia mano
sios, o juk tik aš, aš čia Mistras! Aš, Zig
fridas von Feuchtvangen! niekas neatims 
iš manęs valdžios, suprantate, niekas! — 
rėkė išraudonavęs Zigfridas.

— Niekas neišdrįs pakelti rankos prieš 
tą valdžią, — atsakė ramiai Dietrichas. — 
Tegu šventasai tėvas siunčia prakeiki
mus, o Brolija tegu už užkariautąsias sa
vo krauju žemes moka, o mes nulenkę 
galvas gerbsime Didžiojo Mistro valią, — 
tarė Dietrichas ir, linkterėjęs galvą, trau
kėsi į duris,

— Kai tai, grasinimas! neklausymas ma 
nęs! — sušuko Zigfridas.

— Ne, tai paklusnumas, — tarė pašiep
damas Zigfridą Dietrichas.

— Sumindžiosiu jus visus, čia, po kojų, 
— tarė Zigfridas, treptelėjęs koja grindys- 
na. — Čia, po mano kojomis, padės galvą 
Vladislovas, sutrinsiu Gedimino galybę ir 
padarysiu Broliją galingą! — rėkė su
gniaužęs kumštį.

Bet staiga sudrebėjo visas ir nugriuvo.
Dietrichas pažiūrėjo paniekinamai į gu 

lintįjį ir tarė išeidamas:
— Kad ne Dietrichas von Altenburg, 

taip sugriūtų ir Brolijos galybė.
Ir išėjo. Išeidamas sudavė plaktuku 

skardon, kad ateitų tarnas apalpusio Zig
frido prižiūrėti.

Ir vėl pasikartojo jau žinoma mums tė
vo Germano scena su gaivinančiais vais
tais.

Kai Malburgan atvyko lenkų pasiunti
niai, Zigfridas pavedė svečius priimti ir 
lygtis su jais Dietrichui, kuris ir sudarė 
Zigfrido vardu tokią su lenkais sutartį, 
kokios tik jis norėjo, žinoma, apgaudamas 
lenkus. Tuo pat laiku, kai jis čia vedė de
rybas su lenkais ir kalbėjosi su jais, kaip 
bendrai užpulti stabmeldžius lietuvius, jo 
pasiuntiniai keliavo su dovanomis Lietu
von susitaikyti su Gediminu ir prikalbin
ti jį užpulti lenkus.

IX.

Tuo laiku, kai Malburgo pilyje buvo 
tokia netvarka, kai maršalka Dietrich 
von Altenburgas, nepaisydamas Didžiojo 
Mistro, slapta ir viešai varė pradėtąjį sa
vo darbą, Lenkijos galybė kaskart augo. 
Lenkijos karalius tuo laiku sudarė sutartį 
su savo kaimynais valdovais prieš kry
žiuočius, ir kryžiuočių Brolija jau turėjo 
skaitytis su Lenkijos galybe. Dietrich von 
Altenburgas, matydamas augančią Lenki
jos galybę ir negalėdamas pakenkti jai, 
kiek galėdamas rūpinosi sukelti Lietuvą 
prieš Lenkiją. Trejis iš eilės metus kry
žiuočiai neužpuldinėjo Lietuvos gyvento

jų; jei kartais kryžiuočiai sunaikindavo 
kokį lietuvių sodžių, tuoj pats Dietrichas 
keliaudavo pas Gediminą su patikini
mais, kad tai tik atskiro būrio, o ne kry
žiuočių Brolijos užpuolimas ir kad tai dau 
giau nepasikartos, nes, girdi, Brolija neno 
ri pyktis su lietuviais. Gediminui žadėjo 
karaliaus karūną. Prikalbinėjo užpulti 
drauge Lenkiją.

Nesnaudė tuo laiku tačiau ir Lenkijos 
karalius. Ir jis stengėsi suartėti ir susi
taikyti su Gediminu. Siuntė pas Gedimi
ną pasiuntinius kryžiuočiai, siuntė taip 
pat ir lenkai. Nespės iškeliauti iš Vilniaus 
kryžiuočių pasiuntiniai, žiūrėk — jau 
traukia Vilniun lenkų pasiuntiniai. Taip 
jau porą metų lankė Gedimino pilį pa
siuntiniai. Gediminas tačiau, sudaręs 1321 
metais sutartį su Rygos arkivyskupu Vil
helmu, jo padedamas rūpinosi Romoje 
gauti karaliaus karūną ir maža ką tedarė 
su kryžiuočiais.

Pasiųstieji tuo tarpu Vilniun pas Gedi
miną Brolijos pasiuntiniai, rasdami pake
liui visur medines lietuvių pilis, tik trau
kė pečiais su panieka.

— Kam tiek rūpesčio? — kalbėjo Zigfri 
das von Papenheim. — Mūsų arklidės ir 
šunų būdos daug geresnės, kaip čia pilys.

— Paspirti koja, ir subyrės visa Lietu
va. Nesuprantu, kam Didysis Mistras tiek 
rūpinasi tuo, — kalbėjo toliau Zigfridas, 
nesuprasdamas Lietuvos galybės. — Aš 
vienas su dabar esančiais savo kariais ap
siimčiau sunaikinti visas šitas šunų 
būdas.

— Jūs dar neišbandėte lietuvių rankos 
ir nepažįstate jų, — atsiliepė Robertas iš 
Vartburgo. senas karžygys, gerai pažįstąs 
lietuvius ir ne sykį kovojęs su jais. — 
Rodosi, kad čia tik žagarų, medžių ir mo
lio krūva, kuri, paspirta koja, tuoj su
byrėtų, bet ne taip yra, kai išneria iš ši
tos krūvos lietuvių karžygiai, nors ir men
kai ginkluoti, tai ir kryžiuočių geri gink
lai ne ką tereiškia prieš juos.

Iš tiesų visa tai rodėsi lengva paimti, 
nes vietoj stiprių mūrų ir galingų pylimų 
buvo medinės sienos, aplink kurias iškas

ti gilūs perkasai. Valandėlę tais perkasais 
pakeliavus, pasirodė pagaliau ir naujai 
statomoji ant kalno akmeninė pilis, ku
rios bonios dar buvo neužbaigtos.

— Ir vilkai jau mokosi pasidaryti ge
resnius guolius, nepasitikėdami savo na
gams, — atsiliepė Zigfridas, pamatęs pui
kią mūrinę Gedimino pilį, aplink kurią, 
tarp Neries ir Vilnelės upių, ir namai jau 
buvo geresni.

— Hm, Brolija buvo teisinga, siųsdama 
sudaryti sutarties, nes kai tie vilkai, be 
Rygos arkivyskupo pagalbos, valdys dar 
Rusiją, turės geras pilis ir susitars su 
Vladislovu, tai Brolija priversta bus skai
tytis su jais, — tarė Robertas, žiūrėdamas 
į pilies mūrus.

— Robertai von Vartburg, kalbi taip, 
lyg kad pats nebetikėtum savo jėgoms, — 
atsiliepė ligšiol tylėjęs Hochswaldas. — 
Esame pasiųsti nevien neleisti Gediminui 
susitarti su Vladislovu, bet dargi pakurs
tyti jį prieš aną.

— Bet kuris gi Didysai Mistras pasiun
tė mus, ar tas, kurs kaip bosas dieną ir 
naktį lovoj rangosi, ar tas, kurs plėšias!, 
kad juo greičiausiai po jo pagriebtų savo 
rankosna valdžią! — atsiliepė šypsodama
sis Robertas.

— Tik žiūrėkite, kad neprakištumėte, 
— pridūrė dar.

— Kas tai, ar grasinimas? — sušuko 
supykęs Hochswaldas.

— Ne, tai Brolijos draugo draugiškas 
patarimas, — atsakė ironiškai Robertas. 
Tuo tarpu iš tos pilies pusės, kur buvo nu 
tiestas per Nerį medinis tiltas, pasigirdo 
triūbavimas, o paskui ir balsas, klausian
tis, ko atvyksta pasiuntiniai. Zigfridas 
liepė užtriūbuoti taikos ir ramybės ženk
lą. Neužilgo patiestas per Nerį tiltas, ir 
karžygiai įjojo pilies kieman.

Lietuviai šnairiai žiūrėjo į atvykusius 
kryžiuočius, ne vienas jų net balsiai su
keikė, bet pasiuntiniai tarsi nematė, ne
girdėjo tai. Jiems reikalinga buvo taika 
su Gediminu!

(Bus daugiau)
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Tolimojon Australijon
Lauktoji kelionė pas Australijos lietu

vius pagaliau prasidėjo. Gegužės 11 d., 
penktadieni, po pietų iš Temzės upės del
tos Tilbury uosto Orient Lines Strath
more laivas, per garsiakalbius pradėjus ai

RAŠO KUN. P. DAUKNYS

200 sv. Todėl neveltui kiekvienas keleivis

žyras. Ketvirtadienio vakare praplaukėm 
sąsiaurį tarp Sicilijos ir Maltos salų. Mal
tos sala turi seną ir įdomią istoriją. Ten 
rastos iškasenos rodo, kad ji jau buvo ap
gyventa priešistoriniais laikais. Yra suras

KASDIENIŠKOS
SMULKMENOS

dėti maršui, pakėlė inkarą ir pasijudino 
nuo krantinės. Iš šiaurės jūros atšniokš- 
tęs juodas debesis su perkūnu ir žaibais 
ir smarkiu lietum palydėjo išplaukian
čiuosius j žemės rutulio antrąją pusę. Už 
pusvalandžio, vilkikams atsikabinus, nu
ūžė ir juodasis debesis, tik iš tolo dar vis 
perkūnas tebegrūmojo. Tikrai simboliš
kas gamtos atsisveikinimas. Bet įsakymas 
lieka įsakymu, kaip karo metu fronte vo
kiečiai dažnai kartodavo. Įsakymas iš Ro
mos: važiuok! Iš pietų Australijos Adelai
dės: atvažiuok, laukiame!

Praplaukiant paskutinius uosto švytu
rius, pakyla keleivių baltos nosinaitės 
atsisveikinti. Daugelis palieka savo gim
tąjį kraštą, vieni dainuoja atsisveikinda
mi, kaip mūs anais metais vyrai išvykda
mi į Rytus: „Sudiev, sesutės lietuvaitės“, 
ar kaip Antanas Jakimavičius Mancheste- 
ry savo gražiuoju balsu: „Arrivederči o 
bella Roma“. Iš tikro Sudiev, mielieji D. 
Britanijos Tautiečiai! Londone išgyvenus 
beveik 8 metus, lankant įvairias kolonijas 
iki pačios Škotijos, buvo artimai susigy
venta. Ar pamaldos, ar tautinių švenčių 
minėjimai, ar kitomis progomis neretai 
susitinkant, patyriau tiek daug geros šir
dies. Neveltui tad ir daug po pasaulį ke
liavęs prof. Pakštas galėjo pasakyti, kad 
nuoširdesnių žmonių pasaulyje niekur ne 
sutiksi, kaip mūs brolius lietuvius! Būda
vo, ar per „E.L.“ tik paprašyk kuriam 
nors ligoniui pagalbos, kai jau daug kas 
atsiliepia, ištiesdamas brolišką pagalbos 
ranką. Ar pereitais metais, leidžiant kny
gą, kiek daug pagalbos susilaukiau! Bet 
per tą laiką nemaža ir savo akis amžinai 
užmerkė, nesulaukę pamatyti laisvos Lie
tuvos. Vienas iš pačių artimiausiųjų drau 
gų — Anglijos Rajono Skautų Vadas vyr. 
sktn. Kazimieras Vaitkevičius, kuris tik, 
vos pirmąjį kartą susitikęs Derby, pasa
kė: „Kapelione, mano namai yra tavo na
mai. Imk raktą, ir kada tik pro šalį va
žiuosi, užsuk, jei gali — nakvynei pasilik, 
jei ne — tai bent užkąsi“, čia ir a.a. Bro
nė Jucevičienė, baigusi Kaune universite
tą, su retu pasišventimu mokiusi Stoke- 
on-Trente vaikučius, ir visa eilė kitų ir 
brangių tautiečių ar užgimusių Viešpaty
je, ar iškeliavusių į užjūrius.

Prieš išvažiuojant vėl kiek mylinčios 
širdies teko patirti. Štai, kad ir dabar ra
šau ta puikiąja rašomąja mašinėle, kurią 
padovanojo DBLS Coventry sk„ kaip jo 
veiklusis pirmininkas Jonas Dimša pasa
kė: „Kapelione, nepamiršk mūsų ir DBL 
S. Parašyk apie kelionę, o nuvažiavęs į 
Australiją, parašyk, kaip gyvena mūsų 
tautiečiai toje tolimoje kengūrų žemėje“. 
Mūsų tikrai energingas ir niekad nenuils- 
tąs bet kam patarnauti Albinas Pranskū- 
nas, „E.L.“ administratorius ir DBLS sek
retorius, prieš išvažiavimą dar kartą nau
jas išleistuves suorganizavo Lietuvių Na
muose, dalyvaujant DBLS ir Centrinio 
sk. Valdyboms. O kur dar Adolfas ir Bro
nė Namajuškai, Juozas ir Marija Kleizai 
su Stasiu Valaičiu, Zigmas Juras, baigęs 
Šiaulių Prekybos Institutą, taip pat iš sa
vo krautuvės kapelioną su dovanom išly
dėjo. Kelionės išvakarės prabėgo pas 
mieluosius Henriką ir Albiną Petrauskus, 
kartu viešint tokiam artimam LAS‘o pir
mininkui Petrui Mašalaičiui. Bet kur čia 
visus gali išminėti. Visiems nuošrdus lie
tuviškas AČIŪ.

Laivas nesustodamas jau skrodžia ka
nalą, per bangas pasišokinėdamas, pasi
supdamas. Laive galima vaikščioti visais 
deniais, žmonių daug, įskaitant įgulą 
1669 „dūšios“. Visi keleiviai — emigrantai 
į Australiją. Vaikams iki 16 m. amžiaus 
kelionė visiškai veltui. Suaugusiems į bet 
kurią Australijos vietą tekainuoja tik po 
10 svarų, o visus likusius sumoka Austra
lijos valdžia. Mano puiki I klasės kabina 
vienam, pilną kainą mokant, būtų per

jaučia vienas kitam prielankumą, keliau
dami beveik visiškai veltui. Maistas ko 
puikiausias, įvairus pasirinkimas. Kanalu 
plaukiant laivo įgula jau aprodė, kaip 
naudotis diržais ir valtim, kad visi būtų 
apsipratę, jei reikėtų pasinaudoti.

Kas rytą išeina laivo dienraštis „Labas 
Rytas“, leidžiamas rotatorium, kaip mū
sų Anglijos Rajono Skautų „Budėkime“, 
tik ilgesnio formato ir poros puslapių. Ja
me surašyta, kada saulė teką, kada lei
džiasi, kiek per pereitą dieną padaryta 
mylių, kokios įdomesnės vietos praplau
kiamos, dienos įvykiai, .informacijos kelei 
viams, kada laikrodį pasukti į priekį. Pro 
šalį praplaukia daug laivų, didelių ir ma
žų. Mūsų dienraštis painformuoja, kad tų 
iškeltų vėliavų kilmė yra jau labai sena. 
Jau faraonų Egipto kariuomenė nešdavo 
šventas vėliavas. Senovėje Indijos armi
jos plačiose vėliavose buvo išpaišytas sli
binas, asirų — balandis, persų — erelis ar 
saulė. Klasinės Graikijos miestai kiekvie
nas turėjo savo emblemą: Atėnai — apuo 
ką, Tėbai — sfinksą ir t.t. O mes lietuviai 
didžiuojamės savo tautine vėliava Trispal 
ve — Mūsų Valstybinė Vėliava — raudo
na su baltu Vyčiu plevėsavo Kaune prie 
Nežinomojo Kareivio Kapo bokšte, virš 
Laisvės Varpo.

Antrąją kelionės dieną — šeštadienį po 
piet praplaukiam Prancūzijos Normandi
jos išsikišusį pusiasali ir Bresto uostą, 
įplaukiam i Biskajos įlanką. Jūrininkai 
pasakoja, kad tam pačiam laivui atplau
kiant iš Australijos, čia buvo tokia baisi 
audra, jog net vanduo liejosi per viršuti
nius denius. Dabar, palyginti, ramu, tik 
laivą iš lėto supa iš vienos pusės i kitą. 
Sekmadienį laive iš ryto iki pietų vyksta 
pamaldos, skamba giesmės po visą laivą. 
Daugiausia čia anglikonų, katalikų tik 
mažas būrelis, daugiausia airiai, bet jau 
palaikome vieni su kitais gerą ryšį. Po 
pietų išplaukiam iš Biskajos ir patenkam 
į šiltesnius Atlanto vandenis. Visi prade
da keisti savo uniformas, išsivilkti. Susi
daro ir brolių skautų grupė. Laikas bėga 
greitai, Įvairūs užsiėmimai, sportas. Dide
lės bibliotekos, kasdieną rodomos spalvo
tos filmos, organizuojami grupiniai žaidi
mai, turnyrai.

Pirmadienio vakare prisiartinam prie 
Gibraltaro sąsiaurio. Tolumoje pasirodo 
vis artėdami juodi Afrikos kalnai, o to
liau ir Ispanijos pakrantė su didingai iš
kilusia Gibraltaro uola. Pačiame sąsiaury
je siautė baisi vėtra. Paliekant žalsvąjį 
Atlantą, pasitiko melsvoji Viduržemio jū
ra. Plaukiant pro pačią Gibraltaro tvirto
vę, laivą sveikino švyturiai šviesų signali
zacijom, o keleiviai, pakeliui sutikę pirmą 
ją Britų bazę, su tradiciniu Scotch, nors 
tikrų škotų čia nedaug yra.

Laivo dienraštis informuoja, kad Gib
raltaro istorija prasideda 711 m., kada ara 
bų nukariautojas Tarik-Ibn-Zeyad, persi
kėlęs iš Afrikos per sąsiaurį, su nedide
lėm pajėgom lengvai užėmė dabartinę 
Gibraltaro uolą ir aplinkines kalvas. Uola 
buvo pavadinta Gibel Tarik, arba Tarlko 
viršukalne. Gibraltaras maurų rankose 
išbuvo septynis ir pusę šimtmečių. Galu
tinai ispanai Gibraltarą atsiėmė 1462 m. 
rugpiūčio 20 d. — šv. Bernardo šventės 
dieną ir nuo tada tas šventasis pasidarė 
Gibraltaro dangiškuoju globėju. Kai Ko
lumbas 1492 m. išplaukė atrasti Ameri
kos, ant Gibraltaro uolos jau 30 m. kaip 
plevėsavo Ispanijos vėliava. 1704 m. lie
pos 21 d. sąsiauryje pasirodė seras Jurgis 
Ročkas, vadovavęs jungtiniam britų-olan- 
dų laivynui. Apie 1800 britų ir olandų jū
rininkų išsikėlė į krantą ir po trijų dienų 
užėmė Gibraltarą. Nuo tada britai valdo 
jj iki šios dienos.

Laivas plaukia išilgai Afrikos pakran
čių, praslinko Marokas ir kalnuotasis Al

tų šventyklų liekanų, kurios stovėjo ma
žiausiai jau prieš 3.000 m. prieš Kr. Su
rastos dramblių ir hipopotamų liekanos. 
Mokslininkai spėlioja, kad tolimoje praei
tyje Maltos sala jungėsi su Afrikos žemy
nu. Malta 550 m. prieš Kr. buvo kartagi
niečių užimta, o pasibaigus pūnų karams 
ir Romai išsikovojus galutinę pergalę, 
218 m. Malta pamatė savo naujus užka
riautojus — romėnus. 60 m. po Kristaus, 
laivui sudužus. Maltos saloje išsikėlė Tau 
tų Apaštalas šv. Povilas, kuris ten pasili
ko tris mėnesius. Tam įvykiui paminėti 
maltiečiai prieš porą metų šventė tūkstan 
ties metų jubiliejų ir tuos metus buvo pa
vadinę šv. Povilo metais. Palikę Maltos, 
salą, laikrodžius pavarėm pusvalandžiu 
i priekį. Juo toliau plauksim į Rytus, juo 
dažniau laikrodžius reikės pasukti prie
kin, nes pietų Australijoj Adelaidės lai
kas yra 8 valandom ankstesnis už Angli
jos vasaros laiką. Kai laivas įplauks į 
Adelaidės uostą Sekminių I d. 11 vai. va
kare, Anglijoj dar tebus tik 3 vai. po pie
tų ir Lietuvių Sodyboj tradiciniame lietu
vių suvažiavime bus pats programos 
įkarštis. Ir tada prisiminsim vieni kitus!

Rytoj penktadienis. Lygiai viena savai
tė, kai išplaukta iš Anglijos, padarius 
daugiau kaip 2500 mylių kelio. Laivas pir 
mą kartą jau sustos pasiimti kuro prie 
Atėnų esančiame Piraeus uoste. Turėsim 
3 valandų ekskursiją po Atėnus. Ką pa
matysiu tame senieuslame Vakarų kultū
ros židinyje, parašysiu laive pakeliui į 
Port Saidą, nes ten prie Suezo kanalo lai
vas sustos antrą kartą ir bus galima vėl 
laišką išsiųsti. Iki pasimatymo!

Mielas Redaktoriau,
senatvei artėjant, ne kartą pagalvoju, 

ką gi tada reikės daryti, kai niekas nebe
duos darbo. Mano pusiau slapta svajonė: 
susėstumėm abu su žmona su knygom ran 
koše, Ir gal tada neberūpėtų, kad nėra už 
ką pakankamai duonos nusipirkti (apie 
mėsos pirkimą gal nė nebegalvosime, ji 
pensininkams bus per brangi). Negi vien 
duona žmogus gyvas, kaip sakoma? Daug 
knygų dar neskaityta, daug gerų knygų. 
Dabar, kai dar ne pensija mokama, o at
lyginimas, nėra visoms joms eilės. Ta sva
jonė vis dažniau grįžta: taip, tada skaity
sime. Tiesa, kartais tą šviesią svajonę ap
traukia tamsokas debesėlis. Skaitysime, 
sakau, tai skaitysime, bet kokia prasmė 
tada bus dar skaityti? Į grabą tų žinių, 
įspūdžių, gražybių nenusinešiu.

Tik britų filosofas Bertrandas Russellis 
apkapoja šitai svajonei sparnus. Jis jau 
yra daugiau negu senas. Dabar, rašyda
mas apie savo senatvę, jis prisipažino tu
rėjęs irgi tokią pat svajonę. Girdi, pasen- 
siąs, tai ir pradėsiąs kultūringą gyveni
mą, skaitysiąs sau geriausias knygas, ku
rių jaunystėje nesuspėjęs perskaityti. O 
išėjo jam kitaip. Paseno, dar labiau pase 
no, net visiškai paseno, o nėra laiko skai
tyti, ir gana.

Argi ir man šitaip atsitiktų? Argi su
dužtų ta graži svajonė?

Amerikoje dar vis tebevyksta nesusi
pratimų su negrais. Apskritai negrai ten 
kai kuriose valstijose, žinoma, nei viso-

mis teisėmis gali naudotis, nei ramiai gy
venti.

Tačiau dabar jau tvirtinama, kad yra 
nemaža Amerikoje negrų, kurie rado bū
dų prasimušti į priekį ir praturtėti. Skai
čiuojama, kad tokių smarkiai prasimušu 
šių yra bent 100, ir kiekvienas jų vertas 
nemažiau kaip po 250.000 dolerių. Bet ke
letas yra ir tikrų milijonierių.

Tie turtingieji vidutiniokai vis dau
giausia scenos žmonės, kaip dainininkė 
Home, dainininkė Anderson, Belafonte, 
Nat Cole, ar sunkaus svorio čempionas 
boksininkas Patterson.

SAVAITQALIS
SU KNYQA

RAŠO JURGIS GLIAUDĄ

Vieni poetai pasensta per tris dienas, ki 
ti išsilaiko trejis ar trisdešimt metų ar 
net ir ištisus amžius.

Kinai turėjo tokį poetą Tu Fu, gyvenu
sį prieš 1250 metų, ir jo kūryba, pasirodo, 
dar vis nepasenusi. Priešingai, taip tinka 
šiems laikams, kad nesunkiai jo eilėraš
čius galėtum palaikyti net rašytais mūsų 
laikais paties Mao Tse-tungo.

štai posmai:
„Sapnuoju didžiulius rūmus su dešimti 

mis tūkstančių kambarių, kur galės pri
siglausti visi sušalę sutvėrimai, ir jiems 
čia nušvinta veidai. Vėjų nei lietaus ne
pajudinami, stovės tie rūmai tvirti, kaip 
kalnas. Deja, kada gi aš pamatysiu to
kius puikius rūmus?“

Arba: „Nesiskųsk, jei vynas silpnas, 
nes nėra kas aria sorai sėti laukus, ir dar 
nesiliauja vis bumbsėję kovos būgnai; vi 
si vyrai iškeliavo į rytų frontą". Arba: 
„Už raudonai dažytų durų dvokia vynas 
ir mėsa. Plačiame kelyje drybso mirtinai 
sušalusiųjų kūnai. Tik plauko storumas 
skiria turtą nuo kraštutinio neturto. Tie 
keisti palyginimai pripildo mane nera
maus skausmo“.

Taip, nėra abejonių, kad jis tinka šiai 
dienai nušviesti ir aptarti, tasai Senasis 
poetas.

Kai skaitote Lietuvių Enciklopedijoje 
apie poetą Alfonsą Gricių, jūs tik tolstate 
nuo to poeto pasaulio. Kai jūs pastebite 
Griciaus kūrybos vertinimą periodikoje 
(skubų, neišmąstytą), jūs tik klystate 
su vertintoju. Jaunas poetas Gricius, iš
leidęs tris savo poezijos rinkinius, iki šiol 
tebėra neįvertintas, nesuprastas, pristato 
mas skaitytojui labai jau buitiniuose rė
muose. Labai žiauriai pultas „Aiduose“, 
jo pirmajam poezijos rinkiniui pasiro
džius, poetas po Žemės ir žmogaus rinki
nio 1953 m. jau Australijoje išleido Tro
pikų elegijas. 0 1961 m. jau Los Angelese 
pasirodo su savo trečiuoju rinkiniu — 
Pažadinti sfinksai.

Jo pirmajame rinkiny trafaretiškai ieš
kota... pozos. Jam nenorėjo atleisti, kad 
jo rupumas, lakoniškumas, gebėjimas ras
ti vaizdą pralenkia vieną kitą „pripažin
tąjį“. Tas spekuliacinės kritikos puoli
mas stengėsi Gricių sustabdyti, dezorien
tuoti, įbrukti šešėlin, užtušuoti jo jaunus, 
jau ryškiai kunkuliuojančius gabumus.

Tropikų elegijoms jau oficialiai buvo 
suteiktas „egzotikos“ vardas. Pagaliau ir 
Pažadinti sfinksai patenkina tariamuo
sius vertintojus, nes ir ten „egzotikos“ 
apstu.

Po tokios įdomios, daug kur nuodais 
atskiestos kritikos Gricius iki šiol lieka

nesuprastas, neįvertintas, keistas. Bet gi 
ar mėginta tą stiprų talentą vertinti lite
ratūrinėmis kategorijomis? Rasti idėjas, 
kurias reiškia autorius, suprasti formą, 
kuria jis apvelka savo vaizdus, žodžio ir 
rimo skambesį, jo dažnų trioletų tūrį ir 
kondensuotumą?

Suprantama, šioje apžvalgoje nesiima
me kelti tų temų, kuri kiekviena nesu
tilps skiltyje. Bet pastebėjimas to, ko ne
ieškota Griciuje, tikrai stebina ir neša 
nuostolį skaitytojui. Gricius yra talentas, 
ir apie jį verta kalbėti ir jo kūryba domė
tis. Tas savotiškas maltretavimas palietė 
ir Pažadintus sfinksus, nes jo knyga ne
figūravo kaip kandidatė 1961 m. premijai 
gauti, gal būt, dėl to, kad rinkiny tebuvo 
tik 20 eilėraščių? Ne koks šimtas monoto
niškų atodūsių, pavadintų poezija.

Kai jūs artėjate į Griciaus pasaulį, ku
piną melancholijos, apsisprendimo, savo
tiško žmogaus defetizmo kosmo ir gamtos 
šešėlyje, jūs staiga praregite keistą to de
fetizmo neišvengiamumą. Tos formos, ku
riomis poetas išsako savo pasaulėjautą, 
nuostabiai dera su siurrealizmo tapybi
niais vaizdais. Ir ta garsioji „egzotika“ 
slypi ne tame, kad skamba neįprasti var
dai ir vaizdai. Siurrealistinė tikrovė pa
gauna mus ten, kur „vingiuotais šuoliais 
tolsta dykumon takai“, arba išdžiuvusios 
upės agonija, arba kur žydi Juodos

Šią savaitę turėjome Išspręsti sunkų 
katės likimo klausimą. Ne todėl, kad katę 
sunku būtų nužudyti, nes ji, kaip sako
ma, turi ar ne devynias gyvybes.

Iškilo paprasta ekonominė problema. 
Ar verta laikyti katę, jei ji tik kartą gy 
venime tematė pelę, kai pati dar maža bu 
vo? Tada pelė išgąsdino ją. Dabar ji tik 
mėgsta miegoti, mėgsta patvoriais paslan 
kloti, o kai saulėta, tai ir išsitiesti pasi
lepinti. O juodą katinioką žaliaakį, kuris 
iš kaimynystės kažkur atsikarsto tvoro
mis persekioti jos, net ir susapnuoja. Jam 
jaučia ji didžiausią neapykantą. Kai jis 
Įpranta ją persekioti, tai iš tiesų būna 
įkyrus per akis. Ateis, šoktels ant palan
gės, terkštelės nagu į stiklą ir bėga to
lyn. Jis, matyt, bijo mūsų katės pašėlusio 
riksmo. Ji tada taip suklykia, kad mes bū 
tinai išsigąstame ne jos pačios, bet to 
riksmo. Jeigu ji miega prie lango, tai tas 
riksmas įvyksta neįprastai staigiai. Pa
šok, pasižiūrėk, kas čia per galas, tai re
tai kada ir aną biaurųjį katinuką erzin
toją bepamatysi kur nors toli jau. Kiek 
lėčiau viskas įvyksta, jei katė miega ne 
prie lango, bet kur nors toliau. Gundyto
jas turi tada terkštelėti į langą, o mūsų 
katė dar pašokti išgirdusi ir pasiekti stik 
lą. Tada gali prieš riksmą pastebėti, kas 
čia bus, ir nebėra reikalo išsigąsti. Kam 
mums tai reikalinga?

Be to, čia ne kaimas, katės negaudo pe 
lių, ir parduotuvėje reikia jai parūpinti 
maisto. Mums jau ateina senatvė, ir kiek 
čia ilgai dar galėsime mokėti po 7-10 ši
lingų savaitei už jos maistą? Turime pra 
dėti taupyti, kaip sako žmona, ir katę, tur 
būt, reikia nužudyti. Pasižiūrime į katę.

NAUJA M. M. M. TARYBA
E. TURAUSKIENĖ — MOTINŲ SĄJŪDŽIO TARPTAUTINĖ SEKRETORĖ

Pasaulinio Motinų Sąjūdžio (Mouve- 
ment Mondial des Mėres — trumpai vadi
namo M.M.M.) vyriausieji organai: Tarp
tautinė Taryba, Visuotinis susirinkimas ir 
Valdyba (Biuras) gegužės 16-19 d.d. po
sėdžiavo Paryžiuje.

M.M.M. gyvuoja nuo 1947 m. Jo pir- 
mapradininkių — narių steigėjų tarpe 
(jos yra Tarpt. Tarybos nariais ligi gyvos 
galvos) buvo a.a. Vera Bakšytė-Karvelie- 
nė, kurios papėdininke tapo ir tebėra ligi 
šiol Ona. Bačkienė.

Lietuvėms moterims M.M.M. Sąjūdyje 
atstovauja Lietuvių Moterų Komitetas 
Paryžiuje, kuriam ilgus metus pirminin
kavo O. Bačkienė, o šiai išvykus į J.A.V. 
dabar pirmininkauja Jokubauskaitė — 
Pagnier.

Nuo 1961 m. lapkričio mėn. galo M.M. 
M. Sąjūdis buvo persitvarkymo padėtyje, 
ū tam perorganizavimui vadovavo pra
plėsta Valdyba — Biuras, pavadintas Lai
kinuoju Komitetu, kuriame lietuvėms mo

terims atstovavo Elena Turauskienė.
Dabar įvykęs Visuotinis Sąjūdžio Susi

rinkimas išrinko naują Tarybą iš 15 na
rių, kurioje yra atstovaujamos šių tautų 
moterų organizacijos: Argentinos, Itali
jos, Kanados, Lietuvos, Liuksemburgo, 
Peru, Prancūzijos, Turkijos, Vietnamo, 
Vokietijos, Volta (Aukštoji) ir Ukrainos.

Be to, Tarpt. Taryboje lygiomis teisė
mis dalyvauja dar 9 gyvos narės - steigė
jos, kurių tarpe ir O. Bačkienė.

Naujoji Taryba Sąjūdžio pirmininke iš
rinko (perrinko) Ireną Mancaux, kuri 
Sąjūdžiui pirmininkauja nuo 1953 metų. 
Į naują Valdybą išrinktos: belgė, italė, 
liuksemburgietė, peruvietė, prancūzė, vo
kietė, ispanė ir ukrainietė.

Sąjūdžio Tarptautine Sekretore (Secre
taire Internationale) išrinkta Elena Tu
rauskienė.

Su atsidėjimu dirbdamos ir aukodamo- 
sios lietuvės moterys tuo būdu laimėjo žy
mią poziciją tarptautinėje plotmėje.

Tenka pastebėti, kad M.M.M. Sąjūdis 
dalyvauja UNESCO, Jungtinių Tautų įvai 
riuose kituose padaliniuose ir visoje eilėje 
kitų tarptautinių organizacijų.

M.M.M. tikslas: veikti tarptautinėje ir 
tautinėje plotmėje Motinų padėčiai page
rinti socialinėje, kultūrinėje ir teisinėje 
plotmėje ir ginti lemiamą motinos vaidme 
nį auklėjimo srityje.

M.M.M. Visuotinio Suvažiavimo metu 
italas prof. Enrico Medi, Euratomo vice
pirmininkas, laikė labai turiningą ir reikš 
mingą paskaitą: „Motina atominiame am
žiuje". Klausytojams iš pasaulinio masto, 
palyginti, jauno mokslininko lūpų teko iš 
girsti didžiai pranašių ir gilių minčių apie 
motinos vaidmenį mūsų gyvenamuoju 
laikotarpiu. Paskaitos mintys buvo tiek 
žavingos ir gražia forma pateiktos, kad vi 
sų bendru pageidavimu jos bus perduo
tos, nors ir kiek suglausta forma, per 
M.M.M. periodinį organą — biuletenį.

Prof. Enrico Medi užsitarnavo gilios pa
dėkos iš visų jo klausytojų.

rožės...
šis Griciaus poezijos rinkinys mus žavi 

savo lakoniškumu, didele kritika sau, nes 
autorius teatrinko tik 20 kūrinių. Jo polė
kis nėra tas siurrealistinis Aragono polė
kis (automatizmas), bet visiškai tapybi
nis atrinkimas vaizdų ir palyginimų, ko
kius regime, gal būt, Salvadoro Dali pa
saulyje, gal būt, Paul Klee, Joan Miro. 
Tas skaistus, permatomas koloritas, toks 
puikus Dykumų sonatoje. Staiga jūs sutin 
kate alegoriją, pervertą pralaimėjimo gro 
žiu, Gulbėje ir vėjuose. Upė ir Jūrų sona
ta, Kalnai ir Van Gogh ir Sodai — vis tai 
naujų, į siurrealistinę abstrakciją trans
formuotų vaizdų panorama. Gricius dvi
dešimties eilėraščių talpoje apreiškė savo 
pasaulį, kuris mus parbloškia visų pirma 
savo koloritu ir tame
džiančiu vaizdu, tai ilgesingai melancho
liškų, tai šiurpiai beviltiškų, bet visad 
deimantinio ryškumo grožiu.

Ką čia dabar iš tikro daryti? Už nužudy
mą, tur būt, reikės dar primokėti. Tai ir 
atidedame sprendimą ir išeiname pasi
vaikščioti. Išleidžiame ir katę, ir ji palydi 
mus iki kampo. Kai grįžtame, ji pasitinka 
paleidusi bumą.

Kas gi mus pasitiks, kai ji bus nužudy
ta? Kas gi be atodairos reikalaus maisto?

Ne, nebežudySime. Tai paskutinis mūsų 
sprendimas. Pirksime ir toliau jai maistą. 
Gal senatvė dar iš tikro ne čia pat už 
durų.

Kaip čia gali atiduoti nužudyti ilgame
čius savo draugus? Ne, tegu gyvena.

Tavo Jonas

kolorite atsisklei- Žmogaus Teisių Lyga svarsto sovietų

Jeigu anksčiau Griciui buvo prikišta 
„poza“, tai atsimename, kad V. Mačernis 
dainavo ateinančio poeto pozą ir liepė 
jam deginti žibintus. Griciaus talentą ir 
jo pasaulio ryškumą mes matome ir be 
žibintų, mes matome jį iš Griciaus .Pa
žadintų sfinksų“.

kolonizmą Pabaltijo Valstybėse

Tarptautinė Žmogaus Teisių Lyga, ku
rios centras yra New Yorke, ir kuri pata
riamuoju balsu dalyvauja Jungtinėse Tau
tose, pastaruoju metu pradėjo svarstyti 
sovietinio kolonizmo reiškinius Pabaltijo 
Valstybėse. Surinkusi atitinkamą medžia
gą, Lyga gali klausimą iškelti Jungtinėse 
Tautose.
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LIETUVOS
Mokslas mums sako, kad akmenys Lie

tuvos laukuose atsirado iš ne taip jau to
limos Skandinavijos uolingų kalnų, kurie 
vasaros kaitrų, o žiemą didžiųjų šalčių 
metu, pakaitomis tai kaitinami, tai šaldo
mi, per tūkstančius metų taip temperatū
rai kaitaliojantis, ilgainiui suskilo ir suai 
žėjo, o vėliau iš šiaurės slinkusių ledynų 
masės jau visokio dydžio gabalais atnešti 
Europon, taigi ir Lietuvon,

RAŠO K. JONELYNAS

aukštų rogių, suveždavo ant „bedugnio“ 
ežeriuko ledo ir palikdavo. Pavasarį, le
dams jau tirpstant, savaime aišku, tie 
akmenys pasileisdavo žemyn į vandenį, 
tartum norėdami įsitikinti, ar tikrai tas 
ežeriūkštis neturi dugno...

Bet tai dvarininkiškas akmenų iš laukų 
šalinimo būdas. Smulkesniam gi ūkinin
kui, kuris nei tiek arklių nei darbininkų,

Didžiuliai akmenys
Gana didelius akmenis Lietuvoje teko 

matyti tris. Vienas jų teko aptikti jauna
me Prienų miške, Mačiūnų kaimo palau
kėje, apie porą kilometrų nuo Prienų 
šiaurės pusėn.

Akmuo gulėjo žemės paviršiuje, jau
nom pušelėm aplink apaugęs ir galėjo bū
ti matomas tik arti jo priėjus. Savo for
ma jis buvo kiek panašus į nedidelę kai
mo pirtelę susiaurintu paviršiumi, tartum 
stogu. Aukštumo jis turėjo apie vidutinio 
žmogaus dydį, ir užlipti ant jo, ant nieko 
apačioje nepasistojus, atrodė, nebuvo ga
lima. Aukščiausiame akmens taške, pa
čiame jo „kraige“, iškaltoje skylėje buvo 
įcementuotas ir juodai nulakuotas plokš
čios geležies kryžius, mano apžiūrėjimo 
metu (1919), tur būt, „velnio“, jau nulenk 
tas ir aptrupėjusio lako vietose gerokai 
aprūdijęs.

Pasiteiravus apie tą „nukryžiuotą“ ak
menį, vietos žmonės papasakojo, kad 
prieš keletą metų ten vaikščiojęs kažkoks 
Prienų kunigas, kuris, pamatęs tą akme
nį, juo susižavėjęs. Tik jis, kaip kunigas, 
nieko įdomesnio negalėjęs sugalvoti, kaip 
tik akmens nugarė’ėje įstatyti ir {cemen
tuoti kryžių...

Antrą didelį akmenį, savo didumu ne
daug mažesnį už minėtąjį, aptikau Inkar- 
tų kaimo laukuose, kuriuos turėjau parei 
gos išskirstyti vienkiemiais. Tai bu^o jau 
Tauragnų valsčiuje, Utenos apskrityje. 
Akmuo irgi gulėjo žemės paviršiuje, aukš 
tokais baltalksniais apaugęs ir net nuo 
netolimo kelio visiškai nematomas. Tur 
būt, tik dėl to jis pašalinių žmonių nebu
vo pastebėtas ir liko nesužalotas.

Inkartų kaimo laukuose buvo ir dau
giau didelių akmenų, bet jau ne tokio 
„milžiniško“ didumo. Iš pastarųjų, suri- 
tinę juos į reikiamas vietas, darydavome 
„amžinus“ žemės matavimo ženklus, vadi-
namuosius „kapčius“, akmenų žiedan pri 
mesdami velėnų ir palaidos žemės akme
nims „sucementuoti“.

Trečias didelis akmuo tai PUNTUKAS, 
kuris, tikriausia, daugelio yra girdėtas, o 
gal ne vieno ir matytas. Jis ilgai buvo vis 
laikomas didžiausiu akmeniu Lietuvoje ir 
yra netoli nuo Anykščių.

Prieš keletą amžių lietuvius apkrikšti
jus ir naujai tikybai stipriau žmonėse įsi
galėjus, apie Puntuką prietaringų žmonių 
fantazija sukūrė pasaką, kad kažkurią 
naktį velnias nešęs Puntuką aukštai ore, 
norėdamas juo sumušti Anykščių bažny
čią. Bet velniui sumanymas nepavykęs, 
nes benešant artėjo rytas ir sugiedojęs 
gaidys; velniui reikėję skubiai grįžti pra
garan, todėl jis metęs akmenį nebaigtą 
nešti jo iki numatytosios vietos. Dėl to 
tik ir likusi bažnyčia nesumušta.

Minimasis akmuo, kaip didelis ir dar 
„iš aukštumos velnio mestas“, bent iki jo 
suradimo, buvęs įsmigęs į žemę, bet, pa
stebėjus nepaprastą jo didumą, ilgainiui 
tapo atkastas ir apie jį susidariusi aikšte
lė gražiai išlyginta.

Perskridus lietuviams lakūnams Dariui 
ir Girėnui per Atlantą iš New Yorko į 
Lietuvą, kurie, deja, tos savo didžios ke
lionės nebaigė, žūdami Soldino miške Vo
kietijoje, — Nepriklausomoji Lietuva, pa
gerbdama tą jų didelį žygį, iškalė Puntu
ke šių didvyrių bareljefus, kaip garsaus 
jų žygio atminimą.

Neperseniai iš Lietuvos gautomis žinio 
mis sakoma, kad dar kažkurioje Lietuvos 
vietoje rastas ir ketvirtas didelis akmuo, 
už Puntuką dar didesnis, bet jis esąs įs
migęs į žemę ir visas žemės paviršiuje 
nematomas.

Kitų, bet jau ne „milžiniškų“, akmenų 
Lietuvoje buvo gana dideliais kiekiais.

MUMIJA GALI KALBĖTI!

Vakarinėje (be abejo, ir rytinėje) Vo
kietijoje plačiai kartojamas anekdotas, 
kurį vakariečiai laikraštininkai nugirdę 
pašnabždomis Maskvoj.

Jungtinės Arabų Respublikos (Nesse- 
ro) archeologai kažkur Egipte atkasė fa
raonų karstą, kuriame buvo rasta gerai 
išsilaikiusi mumija, tik archeologai nega
lėjo atspėti, kokiai dinastijai ji priklausė 
ir koks gali būti jos amžius. Mokslinin
kams negalint į tuos klausimus atsakyti, 
pasisiūlė pabandyti su ekspedicija drau
ge buvęs Sovietų saugumo valdininkas — 
NGB arba enkavedistas.

Enkavedistas pastatė tik vieną sąlygą, 
kad mumijos ištirti eis jis vienui vienas. 
Po poros valandų enkavedistas grįžo, 
nors gerokai išvargęs, bet triumfuoda
mas. Jis pareiškė: „Mumijos amžius tiks
liai yra 3,075 metai“.

— Kaip tamsta galėjai taip tiksliai 
nustatyti? — stebėjosi arabų archeologai.

— Tai labai lengva, — atsakė enkave
distas. — Mumija pati prisipažino! N,

Vienoje vietoje, rodos, irgi Tauragnų vals 
čiuje, mačiau apie ketvirtį hektaro dirvo
nuojančios žemės plotą, — ištisą akmeny
ną! Dirva tame plote žemės ūkiui nebuvo 
bloga, bet dirbti nebuvo galima dėl ne
paprasto akmenų susitelkimo, Jon ne tik 
norago jokia jėga niekad nebuvo įtrauku
si, bet ir kastuvo niekas neįsmeigė. Ak
muo ten gulėjo su akmeniu susiglaudęs ir 
akmuo ant akmens, gal net keliomis eilė
mis žemėje.

Akmenų naikinimas
Pramonės šalyse ir akmuo kartais esti 

vertinga medžiaga. Bet Lietuvoje, žemės 
ūkio krašte, ji didelės vertės neturėjo. 
Akmenys, besimaišydami laukuose, tik 
ūkininkams darbus trukdydavo. Jie tik 
kaip nereikalingas apsunkinimas buvo.

Medinių trobesių pamatams ūkininkai 
akmenų nedaug sunaudodavo. Pakišdavo 
po pirmu medžio vainiku po vieną žmo
gaus galvos didumo akmenų eilę, ir to už
tekdavo. Tik vėliau, jau nepriklausomy
bės laikais, kultūrai vis kylant, bent nau
jai statomiems trobesiams pradėta daryti 
aukštus pamatus iš rkmenų, jungiant juos 
cementu, su žvyrium maišytu.

Bent iki Pirmojo Didžiojo Karo, rusų 
carų valdymo laikais, retai kur Lietuvoje 
galima buvo rasti akmenų mūro bažnyčią, 
vėjo malūną, klėtį, tiltą ar kitokį ne val
džios pastatą.

Kur netoliese buvo vedami nauji ar tai
somi seni plentai, tai tik ten, už akmenis 
dar gaunant pinigo, ūkininkai galėdavo 
tinkamai juos sunaudoti ir savus laukus 
nuo tų trukdytojų apvalyti. Bet kur į plen 
tus akmenų privežimas buvo per toli ten 
akmenys laukuose ir palikdavo gulėti il
gesniam laikui. O kadangi, kaip jau minė 
ta, jie ūkininkams tik trukdydavo dirbti, 
tai pradėta vis dėlto akmenis iš laukų 
šalinti. Neretai galima buvo užtikti ilgas 
rkmenų krūvas prie kelių ar ant žemės 
valdymo ribų, sudėliotas ar ir be tvarkos 
suverstas, atstojančius tvoras.

O vienas dvarininkas sumanė savo lau
kų akmenis jo turėtan „bedugnin“ ežeriu- 
kan suskandinti. Tam tikslui jis dides
nius akmenis rudenį pakeldavo ent ma
žesnių, kad žiemą prie žemės neprišaltų, 
o žiemos metu, atsiradus laukuose pakan
kamai sniego, suritindavo juos ant ne-

SOVIETINIAI ŠNIPAI
Sovietai per pastaruosius praeitų metų 

mėnesių didelėmis bausmėmis yra nuteisę 
visą eilę vokiečių, amerikiečių ir olandų 
už šnipinėjimą. Daugumas jų buvo pakai 
tinti fotografavimu karinių įrengimų, uos 
tų, radaro stočių. Vokietis Werner gavo 
net 15 metų, nors triukšmo daug sukėlęs 
su lėktuvu U-2 numuštasis lakūnas 
Powers buvo nuteistas tik 10 metų.

Daugumas nuteistųjų visiškai atvirai 
prisipažino, kaip įprasta sovietuose dar iš 
Stalino laikų. Daugumas tų kaltinamųjų 
prisipažino, kad jie dirbo amerikiečiams. 
O amerikiečiai netvirtina, kad jie neturi 
šnipų. Pavojingas šnipinėjimo žaidimas 
vyksta visą laiką, ir nė vienas kraštas ne
nori atsilikti. Bet galvojama, kad didžiu
lės bausmės vakariečių šnipams sovietuo
se buvo paskirtos dabar tik dėl to, jog so
vietai stengiasi bent šiek tiek nukreipti dė 
mesį nuo šnipų armijos, kuri veikia Vaka 
rų kraštuose, ypač V. Vokietijoje.

Norint suprasti, kiek tų sovietinių šni
pų gali būti, beveik užtektų suminėti, kad 
nuo 1952 m. vien tik V. Vokietijoje buvo 
areštuota ne mažiau kaip 18.000 jų, ir 
spėjama, kad dabar dar veikia apie 
16.000. Vien tik R. Vokietijos valstybės 
saugumo ministerija turi 22.000 paruoštų 
specialistų vykti į Vakarus ir vykdyti sa
botažus ir kitokią griaunamąją veiklą. 
Rytų Berlynas apskritai yra didžiulis 
centras tokiems specialistams ruošti. Ten 
turi savo skyrius ir Čekoslovakijos vidaus 
reikalų ir krašto apsaugos ministerijos, 
taip pat vengrai, lenkai, bulgare i, rumu
nai, net šiaurės Korėja ir komunistinė Ki
nija. Visų agentūrų darbą ir šnipų pa
skirstymą ir net daugeliu atvejų apmoky
mą tvarko rusai, kurie R. Vokietijoje turi 
ypač dideles savo agentūras. Vien R. Ber
lyno priemiestyje Kerlshorste yra ne ma
žiau 1.000 specialistų agentų, kurie ver
buoja kitus. O rusų karinės žvalgybos 
grupės dar yra Šverine, Leipcige. Magde
burge, Chemnice ir R. Berlyne, kiekvieno
je grupėje vis ne mažiau kaip po 25 kari
ninkus.

Turėdami tokį milžinišką skaičių šnipų, 
komunistai jį ir paskirsto įvairiems reika
lams. Apie 900 tų šnipų yra paskirstyta 
R. Vokietijos armijoje. Jų uždavinys ver
buoti kareivius ir jūrininkus, kad šie šni
pinėtų savo draugus. Kitas skyrius, kuria 
me dirba apie 800, rūpinasi surinkti žinias 
iš tų tūkstančių šnipų, kurie dirba V. Vo
kietijoje ir kitose NATO sąjungai priklau 
Šančiuose kraštuose. O tie Vakaruose dir
bantieji šnipai stengiasi fotografuoti lai
vus, daryti uostų brėžinius ir rūpintis są
lygomis. kad šnipai galėtų įsitaisyti dirbti 
laivuose. Dar vienas skyrius, įkurtas 1960 
m., rūpinasi šnipinėti amerikiečių, britų 
ir prancūzų karines misijas Potsdame. Vie 
na to skyriaus grupė apgyvendinta ir dir
ba netoli vakariečių karinių misijų štabų,

EUROPOS LIETUVIS

kiek dvarininkas, negalėjo turėti, toks 
akmenų iš laukų šalinimo būdas buvo per 
sunkus, arba ir visai neįmanomas. Be to, 
ir „bedugnį“ ežeriuką ne kiekvienas galė
jo turėti. O svetimsn juk neskandinsi.

Bet „bėda“ — didi išradėja. Ir ūkinin 
kai susigalvojo savo laukų akmenis „skan 
dinti“, tik ne vandenin, o žemėn. Prie pa
ties akmens iškasdavo jie duobę atitinka
mo platumo ir gilumo, kad akmuo {tilptų, 
o paskui, dirvą ariant, noragai jo jau ne
siektų, — {versdavo akmenį duobėn. Tai 
buvo pats paprasčiausias, gal pigiausias, 
bet didelių akmenų atvejais gana pavo
jingas jų šalinimo būdas, nes, kad leng
viau būtų akmenį duobėn įrišti, pačioje 
duobėje, po akmeniu, dar išrausdavo an
gą, arba tuštumą: tada tekdavo tik iš ki
tos pusės akmenį sujudinti — ir jis pats 
įslinkdavo duobėn. Bet kai vienam atsiti
ko nelaimė pačiam save po dideliu akme
niu pasilaidoti, tai, šiai žiniai po apylinkę 
paplitus, kiti liovėsi minėtu būdu savo 
laukų akmens „skandinti“.

Akmenų „augimais“
Viename kaime linksmas žmogus pasa

kojo, kad iš kitur atitekėjusi jaunamartė, 
po keleto metų apsipykusi su savo vyru, 
pastarajam prikaišiojo: „Kai atitekėjau, 
tai čia nieko nebuvo, nei akmenėlio lau
kuose, nei nieko! Gerai, kad vaikščiodama 
po kaimynų žemes keletą kartų po sterb
lę prirankiojus parnešiau ir vienoj kitoj 
vietoj pamėčiau, tai dabar jau ir daugiau 
atsiranda“.

Tas pasakojimas, labai galimas daly
kas, linksmo pasakotojo sugalvotas, bet 
kad žmonės akmenų veisimusi ir augimu 
tikėjo ir kad papykusi kaimietė galėjo to
kiu ūkio „pagerinimu“ pasigirti, tai dėl to 
ginčytis ir prieštarauti visiškai netenka. 
Kaime gyvenant visko galima patirti ar

kita seka tų misijų pareigūnus, kur jie va 
žiuoja ir ką daro, o trečia tik planuoja, 
kaip sutrukdyti toms misijoms atlikti sa
vo darbą. Dar kito 6.300 vyrų dalinio už
davinys yra saugoti R. Vokietijos komu
nistų vadus nuo savų žmonių pasikė
sinimų.

Už R. Berlyno yra mokykla, kuri ruošia 
agentus specialistus. Ten mokoma, kaip 
grasinti, kaip atlikti nužudymus ar kito
kius nusikaltimus, kaip šnipinėjimą orga
nizuoti per meilės istorijas. Mokykloje 
reikia išbūti vienerius metus, bet ne visi 
pajėgia, apie pusė nubyra. 6 mėnesius mo
koma politinių dalykų, o kitus 6 reikia at
likinėti praktiką — naudotis net elektro
nais. naujausiais būdais žudyti, fotogra
fuoti, gerai naudotis durklu, padirbinėti 
raktus ir t.t. Kas jau sėkmingai baigia, 
tai tuojau siunčiamas į Vakarus, šitokių 
ypač dide’es kvalifikacijas turinčių spe
cialistų nuo 1955 m. atsiųsta į Vakarų 
kraštus gali būti apie 120. Dalis ir jų su
imama, o dslis patys dėl ko nors pasiduo
da. Tie, kurie pasiduoda, dažnai atsineša 
sąrašus kitų šnipų. Štai neseniai Guenter 
Maennel nurodė smulkių duomenų apie R. 
Berlyne veikiančius šnipus ir pavardes tų 
14 agentų, kurie yra išsiųsti į Afriką, Vi- 
duriniuosius Rytus ir į Skandinavijos 
kraštus.

PAUKŠČIAI ORIENTUOJASI Į SAULĘ

Kaip orientuojasi paukščiai? Kaip jie 
randa kelią į tas šalis, kur žiemoja? Ilgą 
laiką tai buvo mįslė. Bet štai ne taip se
niai gauti nauji duomenys rodo, kad kel
rodžiu paukščiams tarnauja saulė. Tai įro 
dė anglų zoologo D. Mėtjuzo ir vokiečių 
mokslininko G. Kramero tyrimai.

Buvo atliktas toks bandymas. Paukščius 
kelioms dienoms įleido į laboratorijos sa
lę, kurioje saulę pakeitė stipri elektros 
lempa. Iš pradžių ji judėjo ta pačia orbita 
kaip ir saulė virš laboratorijos stogo, pas
kui gi jos judėjimo tvarka — „aušra“ ir 
„nusileidimas“ buvo pakeisti.

Po to, kai paukščiai priprato prie nau
jos „saulės“ judėjimo tvarkos, juos išvežė 
toli už laboratorijos ribų ir paleido. Paukš 
čiai nuskrido atgal, bet pasuko tokio geo
grafinio punkto kryptimi, kur saulės judė
jimo orbita ir laikas atitiko laboratorijos 
„saulės“ priprastai judėjimo tvarkai ir 
laikui.

Suklaidinti paukščiai ieškojo namų ne
tikru „adresu“, kurį mechaniškai užfiksa
vo jų smegenys.

Panašių bandymų buvo atlikta ir dau
giau. Aišku, tai dar nėra galutinis įrody
mas. Pavyzdžiui, neaišku, kaip į saulę ga
li orientuotis paukščiai, kertą ekvatorių. 
Tačiau reikia tikėti, kad tolesni bandy
mai išspręs šią mįslę. 

išgirsti. Koks nors senukas ar senukė, žiū
rėk, tau ir pasakys: „O iš kur gi tie ak
menys atsirado, jeigu jie neaugo? Turėjo 
augti, dėl to ir yra visokių, didelių ir ma
žų“... Pats girdėjau, kai viena senutė, 
nujausdama artėjančią savo gyvenimo pa 
baigą, pasiryžo būtinai visiems įniru
siems susitikusi pasakyti, kad žmonės že
mėj gyvendami turi radiją...

Kai kurie seni ir prietaringi žmonės 
tikrai tikėjo, krd akmenys augo. O kad 
dabar jie jau neauga, tai dėl to, kad Ma
rija juos prakeikusi... Mat, kai ji kažkada 
vaikščiojusi po žemę basa, tai į vieną ak
menį skaudžiai nusimušusi sau koją ir, 
dėl to gero — kai pyktelėjusi, prakeikė 
visus akmenis, sakydama: „Kad jūs dau
giau neaugtumet!“ Tik dėl to, girdi, dabar 
akmenys ir neauga.

Bet senesni artojai, radę dirvoj akmenį 
beardami, kurio ankstybesniais metais jo 
noragai nesiekdavo, tai tiki, kad tas ak
muo augo, arba bent kilo į žemės pavir
šių. Kitaip kaip gi tai galėti; atsitikti...

Pusiau „šventas“ akmuo
Skirstydamas vienkiemiais Legų kaimo 

žemę (Leliūnų valsč., Utenos apskrities), 
išgirdau, kad ūkininkai, minėdami savo 
laukų vietas, mini švento Jurgio akmenį. 
Aš juos paklausiau: „O kada gi ir kuriuo 
būdu tas Jurgis jūsų laukuose akmenį pa
liko ir kodėl jis jo neatsiima?“ Man tuoj 
buvo paaiškinta, kad akmuo tai ne Jur
gio, bet kai Jurgis savo žirgu jodinėjęs po

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

Oi nelaimė, ką ai matau — 
Širdį ver kaip yla-.
Numylėto/ mano vietoj 
Gyvena barzdyla.

A. Vienažindys

BENZINAS IR BIUROKRATAI

šeštadienio popietė. Mūsų „Moskvičius“ 
rieda plentu. I Vilnių įvažiuojame nuo 
Valakampių pusės.

— Kelionė baigiasi, — spausdamas pe
dalą, sakau šalia sėdinčiam bičiuliui.
Ir kaip tik tuo metu baigėsi benzinas. Ro 

dyklė sustojo ties nuliu. O mūsų mašina 
sustojo ties benzino kolonėle, esančia An- 
trkalnio gatvės gale.

Pasveikinau benzino pilstytoją ir užmez 
giau kalbą:

— Puiki tvarka dabar, — sakau. — Nei 
talonų reikia, bei ką — nusipirkai už gry
nus, įsipylei — ir važiuok toliau.

O jis, įdėmiai apžiūrėjęs mane, ir pori
na: — Nuosava mašina? Tai negausite 
benzino!

Pagalvojau, kad juokauja. Tačiau sekė 
griežtesnis nurodymas:

— Važiuokite toliau! Čia individualių 
mašinų savininkams benzino nėra! Va
žiuokite į Baltupio gatvę — ten gausite!

Bičiulis nekantraudamas šaukia iš ma
šinos:

— Ar greit bus tas tavo benzinas?! A?
Iš bagažinės pagriebęs tuščią kibirą, 

šaukiu:
— Dabar tikrai tuoj atnešiu! Palauk 

minutėlę!
Pasirodo, Baltupio gatvė nuo čia už ke

lių kilometrų. Na, bet nieko nepadarysi. 
Tvarka yra tvarka, ir aš lekiu su tuščiu 
kibiru. Atlekiu iki Gedimino aikštės. Žiū
riu: benzino kolonėlė. Aš prie jos.

— Gelbėk, brangusis! — sakau benzino 
pilstytojui. — Sušelpk! Mašiną palikau to
li. Negi po visą miestą lakstysiu?!

Jis ramiai, paaiškino:
— Tokią nustatė tvarką.
Padejavau dėl betvarke pagrįstos tvar

kos ir patraukiau ieškoti Baltupio gatvės. 
Kol pasiekiau palaimintą kolonėlę, kur 
galima gauti benzino, mūsų tuščiakibirių 
būrelis gerokai išaugo. O čia — prie vie
nintelės sostinėje kolonėlės individualių 
mašinų savininkams — sambrūzdis.

— Dabar tai nieko, — sako vienas pi
lietis. — Bet kas bus vasarą, kai motori
zuoti turistai mūsų sostinę užplūs? Tai 
bent keiksis, benzino po visą Vilnių ieš
kodami!

Eilėje nelaukiau. Grįžau su tuščiu ki
biru.

— Na, kur tavo žadėtasis benzinas? — 
šaiposi mano bičiulis, vaikščiodamas ap
link mašiną. — Nėra? Sveikinu. O aš 
gavau.

— Kur? — nustebau. — Argi įmanoma 
gauti?

— štai mūsų geroji kolonėlė. Nuvažiuo
ja!—Ir parodė tolyn riedantį sunkvežimį. 
— Vairuotojas pardavė. Matyt, geras suk
čius... Uždarbiauja, pardavinėdamas val
dišką benziną. O kodėl jam neuždarbiauti, 
kai tokia tvarka?

O kas sugalvojo tokią tvarką, kad sosti
nėje benzino sunku gauti, — niekaip ne
galėjome suprasti.

„Šluotos“ prierašas. Gerai, kad panai
kinti talonai benzinui individualių maši
nų šeimininkams. Tačiau štai kaip nevy
kusiai šį gerą sumanymą įgyvendino biu
rokratai iš Vyr. tiekimo ir realizavimo 
bei Naftos produktų valdybų. Sostinėje 
jie tam reikalui išskyrė tik vieną kolone
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žemę, tai buvęs ir Lietuvoj ir jojęs kaip 
tik per Legų kaimo laukus. Kalstyta ka
nopa žirgas užmynęs akmenį, kuriame ir 
likusi įspausta pasagos žymė. Paprašiau 
tą akmenį man parodyti.

Sulaukus po to pirmojo sekmadienio, 
nuėjus į vietą, rasta keletas didokų akine 
nų, kurie gulėjo vienas nuo kito per kele
tą metrų pasiskirstę kelių dešimtų ketvir 
tainių metrų plote. Jų dydis buvo maž
daug tokio didumo, kokius ūkininkai mėg 
davo dėti prie klėčių durų, lauko pusėje. 
Tai buvo smiltainiai akmenys, kuriuose 
retais sluoksniais buvo susigulėję ir su
akmenėję apie colio storumo kiti, jau 
kietesnio granito sluoksniai su žėručio 
priemaiša. Jau pačioje šio rašinio pradžio 
je minėtoj akmenų kelionėj minkštesnį 
smėlingi akmenų sluoksniai buvo išsidė- 
vėję ir sudarė įdubusius šonus. O minė
tieji kietųjų sluoksnių kraštai kyšojo ak
menų paviršiuje. Ir, nors akmenys buvo 
kampuoti, jie atrodė tartum kubilai ap
traukti mediniais lankais. Tų „lankų" bū
ta ne storų, apie nykščio storumo. Vienas 
tokių „lankų“, priešingai kitiems, nebuvo 
aplinkęs apie akmenį, bet buvo kitų tokių 
tarpe ir sulinkęs, kaip pasaga, tik per il- 
-gos formos, kokios niekad pasagos nebū
na. „Pasaga“ gulėjo savo galais atgręžta 
statmenai į vieną lanką, o sulenkta jos 
nugara į kitą. Ir, kaip kiti „lankai“, nebu
vo akmenin įspausta, bet iškilusi. Tačiau 
tas iškilimas visai nekliudė žmonėms fan
tazuoti ir kurti pasakas.

lę! Aišku, šių valdybų vadovams auto 
mėgėjai nepadėkos. Tokių biurokratiškų 
siurprizų jiems nereikia.

A. Starkus B. Kriauna
„Šluota“, 1962 m. Nr. 4

A. Laurinčiukas vėl į JAV

(E) Kelis mėnesius išbuvęs Lietuvoje 
„Tiesos“ atstovas JAV-se balandžio 21 d. 
vėl išvyko į JAV. Kaip ir ligšiol, Laurin
čiukas vėl patogiai gyvendamas „supuvu
siuose Vakaruose" visomis išgalėmis savo 
straipsniuose „Tiesai“ vengs šviesių gyve 
nimo pusių ir ryškiai juodins amerikinį 
gyvenimą.

Elektrėnai — komunistinio tipo miestas
(E) Lietuvos Aukšč. Tarybos įsaku 

VRES (šiluminės stoties ties Vieviu) gy
venvietei suteiktas naujas Elektrėnų pa
vadinimas. Vilniaus radijas paskelbė', kad 
per porą metų toji gyvenvietė išaugusi į 
modernišką „miestą“ — dabar jame gyve 
na apie 3.000 gyventojų. Greitu laiku tiki 
masi gyventojų Elektrėnuose sulaukti ligi 
5.000, ir tai būsiąs naujo komunistinio 
miesto tipo miestas. Jis išsidėstysiąs prie 
11 kv km ežero kranto, o patys gyventojai 
turėsią buities patogumus ir iš viso... pa
togų gyvenimą (? — E.).

Ryšium su numatoma Nemuno Dniepro 
vandens kelio statyba, per Vilniaus radi
ją energetikos ūkio valdybos viršininko 
pavad. Stumbras pastebėjo, kad būsią iš
naudoti visi Nemuno energetiniai galimu 
mai. Ant Nemuno pradės darbą net šešios 
HES, jų tarpe keturios Lietuvoje. Esą, 
Druskininkų HES būsianti tokio pat galin 
gurno, kaip dabar veikianti Kauno HES, 
Jurbarko būsianti du kartus galingesnė, 
o Alytaus HES net šešis kartus didesnė už 
Kauno HES. Anot Stumbro, elektros ener 
gijos Lietuvai niekada nepakaks, nes, pa 
gal visus planus, 1980 m. numatyta, kad 
Lietuvoje elektros reikėsią 17 kartų dau
giau, negu jos buvo sunaudota 1960 m.

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 
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.
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Tegyvuoja Lietuva!
„VIVE LA LITHUANIE!“ ŠAUKIA 1600 JAUNIMO

Vokietijos Lietuviai
JŲ SKAIČIUS, SVEIKATA, AMŽIUS džiovininkai yra

Vokietijoje gyvena apie 8.000 lietuvių. 
Jie čia liko arba, teisingiau pasakius, bu
vo palikti, nes nepralindo pro tankius imi 
gracinių kraštų sietus. Emigruoti netiko 
nė vienas plaučių ar kiomis sunkesnėmis 
ligomis sergantis ligonis, senesni žmonės, 
sociališkai silpnos šeimos, auginančios 
daug vaikų ir turinčios tik vieną darbingą 
asmenį. Be to, neleista emigruoti teismo 
baustiesiems ir politiškai nepatikimie
siems, kurių lietuvių tarpe labai nedaug. 
Galima drąsiai teigti, jog visiška 1944 
metų pabėgėlių dauguma norėjo ir dėjo 
visas pastangas iš Vokietijos išemigruoti. 
Mažesnis noras emigruoti buvo pastebi
mas klaipėdiečių ir 1941 metais išvykusių 
j Vokietiją — repatrijantų tarpe. Tačiau 
šioje grupėje, bent Balfo šelpiamųjų tar
pe, tinkamų emigruoti ir nebuvo ypač 
daug, nes dažnai tai buvo našlės su vai
kais, kurių vyrai žuvo kare, invalidai ar 
seneliai. 1957-1961 m. atvykusieji iš Lie
tuvos, nors daugelis jų yra kentėję Sibiro 
tremtyje ir bolševikų terorą, sveikatos 
atžvilgiu nėra tokioje blogoje padėtyje, 
kaip kad senieji pabėgėliai, imigracinių 
kraštų komisijų išrankos. Iš naujųjų pa
bėgėlių tarpo, kai, atvykus į V. Vokietiją, 
buvo patikrinta jų sveikata, kai kurie tu
rėjo atsigulti į džiovininkų sanatorijas ar 
Į kitas ligonines ir poilsio namus sveika
tos pataisyti ar gydytis. Tačiau jie nėra 
tik atranka, kaip kad senieji pabėgėliai, 
ir, jei jie galėtų emigruoti, kaip daugelis 
jų tą norą yra pareiškę, ir praeitų visi 
Imigracinių šalių sveikatos tikrinimą, tai 
tik tada atsijotieji prilygtų seniesiems pa
bėgėliams.

Suprantama 
nių, invalidų, 
nių sunkumų
tarpe. Ir žemiau išrašyti silpnųjų lietuvių 
skaičiai daugiausia yra iš senųjų pabėgė
lių. Štai jie: džiovininkų — 284, iš jų 20 
guli sanatorijose; sunkių chroniškų ligo
nių — 201 asmuo; invalidų — 145 asme
nys; senelių — 639 asmenys.

Nedarbingų šeitnų, kuriose abu tėvai ar 
vienas jų yra ligoniai, invalidai ar sene
liai, priskaitoma 186 šeimos — 541 asmuo.

Gausių šeimų, auginančių keturis ar 
daugiau mažamečių vaikų, yra 64 šeimos 
— 440 asmenų.

Suskaičius pačius silpniausius, kurie 
priklauso tik nuo pašalinės pagalbos, nes 

patys nepajėgia sau pragyvenimo užsi
dirbti, rasime mažiausiai 2.000 asmenų. 
Tai dar nereiškia, kad likusieji 6.000 visi 
jau yra gerai įsikūrę. Ir jų tarpe rasime 
dar daug vargstančių, bet jie geresnės 
sveikatos, tad ir kiek geresnėje padėtyje.

Statistiniai skaitmenys — abstraktus 
dalykas. Bet šiuo atveju tie skaitmenys 
reiškia gyvus žmones ir tai tokius, kurie 
kenčia ligų kančias, yra slegiami amžiaus 
naštos ar grumiasi iš paskutiniųjų jėgų 
dėl savo šeimos likimo. Kiekvieno, nors 
į tą pačią grupę įrikiuotojo asmens padė
tis yra kitoniška, individuali.

Patikrinę džiovininkų grupę, tarp jų ra
sime 20 gulinčių sanatorijose, kiti jų ne
seniai iš įsanatorijų grįžę į namus, treti 
jau seniau persirgę, ir net kai kurie po 
kiek dirbinėja. Kai džiova serga viengun
gis, jis kenčia vienas, 
nis yra šeimos narys, 
ar duonpelnis, kenčia 
miškai ir kiti šeimos
niame pavojuje, nes ir jie gali užsikrėsti 
ir susirgti. Visi džiovininkai yra gydytojų 
kontrolėje, ir nuolat jiems gresia pavojus 
atkristi ir vėl atsidurti sanatorijoje. Tad 
jie visi turi prisižiūrėti, gerai maitintis, 
Saugotis nenušalti ir nepervargti. Bet, de
ja, šioms sąlygoms išpildyti jie turi neper 
geriausių galimybių, nes jų pragyvenimo 
šaltiniai tėra arba mažos socialinės pašal
pos, arba menki uždarbiai, dirbant leng-

vesnius darbus. Todėl
būtinai reikalingi pašalinės pagalbos. Ge
ra tai, jog naujų susirgimų džiova dėl ge
ros medicininės priežiūros retai pasitaiko.

Į ligonių skaičių įrašyti tik chroniški 
ligoniai, reikalingi nuolatinės gydytojų

RAŠO I. Rugienius
Balfo Įgaliotinis Vokietijoje

tad, jog daugiausia ligo- 
senelių ar turinčių sociali- 
rasime senųjų pabėgėlių

priežiūros, dietos ir gerų sąlygų. Aišku, ir 
chroniškų ligonių kas žmogus, tai skirtin
ga padėtis. Geriau ligonis jaučiasi šeimo
je tarp savųjų, o daug sunkesnėje padėty
je yra atsidūręs vienišas ligonis svetimų
jų tarpe.

Tas pats pasakytina ir apie invalidus. 
Nevienodas laipsnis jų nustojo sveikatos 
ar neteko kurios kūno dalies. Vieni nete
kę regėjimo ar abiejų kojų, kiti tik men
kesnius kūno sužalojimus turi. Vieni jų 
kenčia skausmus, kiti jų neturi. Tačiau 
jie visi yra nelaimingi, nes jaučiasi esą 
visuomenei našta, negalį visiškai ar pilnai 
savimi pasirūpinti.

Seneliai suskaityti tik tie, kurie jau ne
pajėgia dirbti ar jų amžiui negali tinka
mo darbo gauti. Ir jų tarpe rasime ne tik 
amžiaus naštos slegiamų, bet dar ir ligo
nių. Jie, tur būt, daugiausia ilgisi tėvy
nės, prarastų viso gyvenimo darbo vaisių 
ir prislėgti, jog dažnai vienišiems, sveti
moje šaly teks amžius nugyventi.

Nedarbingos šeimos skirstytinos į dvi 
grupes. Vienoje rasim tas, kurios visą sa
vo amžių liks nedarbingos, negalės pačios 
savimi pasirūpinti ir nuolat bus reikalin
gos svetimos pagalbos. Kitos, auginančios 
sveikų vaikų, jiems užaugus, taps sava
rankiškos, ir joms svetima pagalba tik lai 
kinai reikalinga.

Gausios šeimos pagalbos taipgi tik lai
kinai reikalingos, kol paaugs vaikai ir 
galės tėvams padėti, šių šeimų vaikai dar 
tik mažamečiai, tai jie galės tėvams pagel 
bėti ir prie šeimos gerovės kėlimo prisidė
ti tik po keletos metų. Iki tol gausios šei
mos be pašalinės paramos turės skursti.

Geresniam vaizdui susidaryti, kokia 
proporcija likusiųjų Vokietijoje lietuvių 
sveikatos ir pajamų atžvilgiu yra silpni, 
paaiškėja pažiūrėjus atskirų vietovių gy
ventojų sudėtį. Tam tikslui pateikiame 
dar kiek statistikos, sudarytos iš vietovių, 
kuriose išimtinai tik senieji pabėgėliai 
gyvena. ,

Memmingene gyvena 108 lietuvių šei
mos — 252 asmenų. Iš jų 51 šeima — 131 
asmens, — tad daugiau kaip pusė memin- 
geniečių, yra arba visiškai nedarbingi, nes 
visi ar vienas šeimos narys yra ligoniai, 
invalidai ar seneliai, arba labai gausios 
šeimos, kuriose dirba tik vienas asmuo ir 
uždarbis menkas, lygus socialinei pa
šalpai.

Muencheno Ludwigsfeld priemiestyje 
gyvena 15 lietuvių šeimų, arba 38 asme
nys. Jų tarpe: džiovininkų — 11, chroniš
kų ligonių —7, invalidų —"2, senelių — 
4. Čia yra 8 šeimos — 20 asmenų — visiš
kai nedarbingos. Tad ir vėl matome, jog 
daugiau kaip pusė gyventoji! nepajėgs sa
vimi pasirūpinti.

Tokia pat būklė yra ir kitur." Pavyz
džiui, Luebecko miesto Meesen dalyje gy
vena 68 lietuvių šeimos (147 asmenys), 
kurių tarpe — džiovininkų — 11, chroniš
kų ligonių — 3, invalidų — 4, senelių 41, 
vaikų — 26. Ir čia dauguma gyventojų ne
darbingi.

Tikimės, kad šie skaitmenys pakanka-

Velykų atostogų, metu .1 Toriną atvyko 
1600 Jaunųjų maldininkų“ (12-16 metų) 
iš Prancūzijos, Belgijos,.i.Šveicarijos ir 
šiaurinės Afrikos. Pelegrinažą suruošė 
Prancūzijos saleziečiai,, o jam vadovavo 
Prancūzijos Episkopato Jauninai Sąjū
džiui Komisijos sekretorius Chalon-sur- 
Marne vyskupas J.Ę. Msgr. Pierard. Pele- 
grinažo tikslas — pagerbti jauniausiąjį 
Bažnyčios išpažinėją, penkiolikametį Don 
Bosco auklėtinį, šių dienų jaunimo pavyz 
dį ir globėją — šv. Domininką Savio, lan
kant tas vietas, kur prabėgo trumpa, bet 
tokia vaisinga jo vaikystė, ir meldžiantis 
už viso pasaulio jaunimą. Taigi pelegrina 
žui priklausė „Saleziečių jaunimo“ būriai, 
„Domininko Savio bičiulių“ klubai. „Ma
žųjų seminarijų“, „Prancūzijos ministran- 
tų“ ir skautų organizacijų atstovai.

Antrąją Velykų dieną Torine aplankę 
Saleziečių Darbų Centrą ir prie šv. Do
muko altoriaus -. davę 'iškilmingą įžodį, 
antradienį 50 pulmanų atvyko.į Crstelnuo 
vą, iš kur turėjo praąidėti. maldinga eise-

TEISYBĘ PASAKĖ

Mes visada tvirtinome ,kad Lietuvoje 
klasių kova' nevyko. Jei kas' buvo, tai tik 
kelios dešimtys1 ‘komunistų, kurie mūsų 
krašte vykdė politinio kurstymo darbą. 
O ir tie patys komunistai vis daugiausia 
nelietuviai; ’ Bet. „Mokslo ir gyvenimo“ 
Nr. 3 G. Zimanas parašė straipsnį apie 
klases ir jų kovą. Kadangi apie Lietuvą 
kaip ir nėra ko rašyti, tai tą temą nagri
nėdamas Zimanas ir išsileido į plačiuo
sius tarptautinius vandenis. Tik į straips a muuvo, rvcv4 oiv orkai Uizzctijo pdAdUAd- ‘

mai nušviečia Vokietijos lietuvių būklę :LS_S.“g.?!°
sveikatos, amžiaus ir ekonominės padė
ties atžvilgiais.

FILMAS PATRAUKIA, DARO ŽALOS IR MOKO

RAŠO ALĖ RŪTA
Aišku, kad filmai šiuo metu yra didelė 

meninė industrija, nešanti pelną, teikianti 
pramogos, varanti propagandą, daranti 
moralinę žalą arba kartais moralei pasi
tarnaujanti, žodžiu, pamėgta laisvalaikių 
užpildytoja. Kiekvienu atveju naujas fil
mas traukia mūsų dėmesį. Pęr pusantros 
ar dvi valandas pasijunti lyg perskaitęs 
knygą, akivaizdžiai pajutęs joje iškeltą
sias problemas, pamatęs nematytų vaiz
dų, pasigėrėjęs gabių žmonių vaidyba. Fil 
mas įjungia daugelį mokslo ir meno 
dalykų.

Bet nė vienas šių dienų filmas nevertas 
kad ir nedidelio įžangos mokesčio, juo la
biau — mūsų brangaus laiko. Pavyzdžiui, 
primenu filmą „The world's greatest si
nner“, kuriame, nors gal gamintojų sieki
mų, i r neblogų būta, nieko daugiau negali 
rasti, kaip neskoningą triukšmą, perdėtą 
ir nesveiką vaidybą, sujauktą turinį, keis
tas idėjas.

(Bus daugiau)

bet kai džiovos ligo 
ypač šeimos galva 
visa šeima ekono- 
nariai yra nuolati-

Yra filmų, kuriuose gali rasti ir žalin
gų momentų ir gerų bandymų. Jie būna 
įdomūs žiūrėti ir neblogi, jei žiūrovas su
geba atskirti pelus nuo grūdų. Toks gerai 
pagamintas, pilnas puikių vaizdų ir vos 
įtikėtinų, nuostabių momentų, yra nauja
sis filmas „Lonely are the brave“. Tai 
amerikietiško kaubojaus gyvenimo iškar
pa ir pabaiga, nepaprasta ir tragiška. Pa
grindinė mintis — didelė pasiaukojanti 
draugystė. Bet priemonės šiai draugystei 
paremti keistos ir nevisada pagirtinos: 
muštynės, išlaužimas kalėjimo, bėgimas 
nuo užsipelnytos bausmės. Jaunuoliui

toks filmas gali sukelti keistų ir nesveikų 
minčių. Aktoriaus Kirk Douglas vaidyba 
gera ir įtikinanti, filmą daranti meniškai 
stipriu.

Yra vėl filmų giedrių ir aiškių, kaip 
saulė. Tokie, jei meniškai ir nepergeriau
si, aiškiai' praveda kokią auklėjančią min
tį. įdomus, spalvingas ir geros minties 
yra naujas Walt Disney's gamybos filmas 
„Bon voyage!“, suktas daugiausia Pran
cūzijoj. Čia ištisai gražūs vaizdai, nedide
li, bet gražūs nuotykiai, daug juoko ir aiš
kios auklėjamosios minties. Parodoma 
vienos amerikiečių šeimos atostoginė ke
lionė į Europą, drauge iškeliant keletą 
jaunimo problemų ir pabrėžiant tėvų su
gyvenimo bei meilės ir ištikimybės reikš
mę. Tų pačių gamintojų ir panašaus po
būdžio yra ir filmas „The Big Red“, ypač 
geras ir . įdomus vaikams. Tai gudraus 
šuns ir jo globėjo berniuko įvairūs nuoty
kiai, perpinant labai gražiais gamtos vaiz 
dais (prancūziškosios Kanados), humoru 
ir geros širdies suaugusiais žmonėmis. 
Walt Disney filmai visada būna lengvo 
pramoginio ir auklėjamojo turinio, tech
niškai gerai pagaminti.

žino, kad joje nebuvo rokfęlerių ir mor- 
ganų. Tačiau buvę savų išnaudotojų, su 
kuriais kovoti skatinęs tikrasis draugas, 
„tegu ir su nelietuviška pavarde, tegu ir 
nelietuviškai kalbantis“.

Pasisakymas apie nelietuviškas pavar
des ir kalbėjimą nelietuviškai kaip tik ir 
yra prlsįpąžinimas, kad taip yra, kaip 
mes sakėme. Būrelis nelietuvių- tarnavo 
bolševikams, tai ir. viskas. Todėl labai 
malonu, kad Zimanas jau dabar viešai 
pripažino, kokią buvo padėtis. Iki šiol vis 
buvo kalbama apie armijas lietuvių-ko
munistų, Štai jums tos. armijos. Ne tik ne 
armijos, bet dar Ir tokia, kurstytojai, ku
rie lietuviškai nemokėjo.

na į Mondionio miestelį (4 km,atstumo), 
šv. Domuko tėviškę.

Jaunųjų maldininkų pąsitįktl Castelnuo 
vo aikštėj susirinko vaisiaus valdyba, 
bažnytinė valdžia, mokyklps, visi,gyven
toje!; atvyko ir Asti vyskupas, Kurio te
ritorijai priklauso Domininko Są,vjo mies
telis. Jų pasveikinti atėjo Jr lietuviu įstai- 
kos" berniukai su organizacijų į atstovais 
pryšaky.

Pasisveikinę vėliavomis ir. .kalbomis, 
maldininkų dalis (keturi šimtai) patrau
kė Castelnūovo parapijos .bažnyčios, link, 
nes buvo'nustatyta/kad tęj. pačioj bažny
čioj. kur buyo sutvirtintas šv. Domukas, 
gautų sutvirtinimo sakramenją.Jt.,vienas 
maldininkų — jaunas ,vietną,ipietls, dieną 
ankščiau pakrikštytas Marijp.s Krikščio
nių Pagalbos"bazilikoj Torine .visų maldi
ninkų akivaizdoj. „ . v

Iš Castelnuovo mąldininkai, ojrgąnizuo- 
tai "maldingais būreliais, nužygiavę į. Mon 
donį; "po pietų paskui patgauRė P(ė^ti-Don 
Bdsco gimtinėn, kur dalyvavę „Domuko 
taurės“" varžybose prieš ten esančioj,dide
lės amtitų mokyklos berniukų.komąųdas-

Saulei nusileidus didelėj, mojįyklo.a aikš 
tėj, po atviru dangum, suruošė fojklorls- 
tinį vakarą, užsitęsusį nuo 21 vai., iki 0,15. 
Jame aktyviai dalyvauti jaų.prįeš-.mętus 
buvo pakviestas ir Castelnuovo.Įjet, Jau
nimas. šiame tarptauĮįipiąme vakare, kur, 
tarp įspūdingos misterijos ,,»Le Jeu de,.-Do
minique“ vaizdų lrjy įvąirįąspalvių raketų 
sproginėjimo žva'įg^dėį^n,4iJ. velykiniam 
Italijos danguj, dainomis, ljękĮais,f.mažais 
orkeštrėliais pasirodė prancūzų, belgų, 
šveicarų ir italų jatŲįimj^ nęvienam bu
vo tikra staigmena’ išvysti ir Lietuvos 
atstovus. Lietuvos berniukai, simpatingo 
ir judraus organizatoriaus-' (vieno Pary
žiaus saleziečio) pristatytir-sudainaVo dai • 
nelę ir pašoko gerai pavykusius'du-tauti
niu šokiu. „Vive la Lituanie! Bravo! — 
Valio Lietu va!“ šaukė ■ ir •plojo’ prancūzai, 
belgai, šveicarai, italai ir net afrikiečiai, 
kurių didžiausia dalis tikrai pirmą kartą 
pamatė lietuvius ir Šį,tą išgirdo apie Jiems 
tokią tolimą Lietuvą.

PARTIZANAI IR GINKLAI
Bent pustuzinyje Lotynų Amerikos 

kraštų šiuo metu veikia vadinamieji par
tizanai. Jie daugiausia būna gerai ginkluo 
ti, visomis priemonėmis palaiko neramu
mus ir žodžiu ir veiksmu pasireiškia 
prieš amerikiečių tiems kraštams teikia
mąją paramą.

Kolumbijoje iš pradžių dar buvo tvirti
nama, kad tai tėra tik paprasti banditai. 
Reikalą geriau ištyrus paaiškėjo, kad vis 
dėlto veikia ne banditai, o gerai suorgani
zuoti partizanai. Kur ‘jie susiduria su ka
riuomenės daliniais, 'paprastai neišvengia 
ma mūšio.

Peru susiorganizavo ginkluoti kaimie
čių daliniai kovoti su vyriausybe. Ekvado 
rui didelių sunkumų sudaro jos tokie par
tizanai. Paragvajuje labai veikliai reiškia 
si vadinamoji „Išlaisvinimo armija“. Tų 
sukilėlių eilės didėja. Gvatemaloje parti
zanai nuolat užpuldinėja policiją ir ka
riuomenės dalinius, apiplėšinėja nuošales 
nius kaimus. Gvatemalos prezidentas Fu
entes viešai pripažino, kad policija užpul
dinėjama perdaug jau dažnai. Venezuelos 
vyriausybei kelia baimę, kad tie vadina
ntieji partizanai neatkirstų kelio tarp sos
tinės ir skystojo kuro šaltinių. Tada nu

kentėtų krašto ekonominis gyvenimas.
Visuose tuose kraštuose partizanai turi 

naujausius automatus ir šautuvus. Iš kur 
tie ginklai? Už kieno pinigus jie perkami? 
Kas iš šalies taip domisi Lotynų Amerikos 
kraštų gyvenimu ir rūpinasi ten kelti 
maištus ir revoliucijas?

Šiaurės Amerika, kuri pasiryžusi pini
gais paremti Lotynų Amerikos kraštų ūki 
nį atkutimą, pradėjo stebėti tuos reiški
nius. Be to, šiaurės Amerika, turėdama 
pašonėje subolševikėjusią Kubą, nenorėtų 
susilaukti dar daugiau tokių kaimynų. O 
dabar jau specialistų pranešimai rodo, 
kad tuose kraštuose stipriai reiškiasi so
vietai. Sovietų ambasadose ten ypač daug 
tarnautojų, kurių pagrindinis uždavinys 
sudaryti tinkamas sąlygas partizanams 
reikštis, organizuoti jų veiklą ir paruošti 
organizatorių. Kaip jau anksčiau spauda 
nurodinėjo, į Lotynų Amerikos kraštus so 
vietai yra nusiuntę paruoštų specialistų 
maištams organizuoti. Dėl to galima gal
voti, kad sovietai tuos organizuojamuo
sius partizanus aprūpina pinigais gink
lams pirkti ar net atgabena ginklų.

SOVIETINĖS TAIKOS PREMIJOS
Šiais metais vėl buvo paskirtos net 5 

sovietinės taikos premijos. Tarp jų sovie
tiniame krašte gyvena tik vengras Dobis, 
o visi kiti yra laisvųjų kraštų piliečiai. 
Kaip čia šitaip gali atsitikti? Juk sovietų 
spaudoje vis tvirtinama, kad Vakarai yra 
prieš taiką, o sovietai deda didžiules pas
tangas taikos kryptimi. Taigi jų pačių 
kovotojai už taiką turėtų būti 
patys žymiausi. O jei taip, tai ir premi
joms gauti geriausių'- kandidatų sovietai 
turėtų duoti. Tačiau premijas gauna lais
vųjų kraštų atstovai. Kodėl gi?

Tie užsienių žmonės yra reikalingesni ' 
komunistinei propagandai, ypač jei var- . 

■dai jų.plačiai žinomi. Pavyzdžiui," visiš
kai neaišku, kokiais taikos žygiais "pasi
reiškė Ganos prezidentas Dr. Nkruma. 
Premija jam, tur būt, paskirta ne dėl to, 
kad jis būtų kaip nors kovojęs už taiką, .........
Jis juk mėgsta paflirtuoti su Maskva. >iįa ?p.'e, zr"of 
Kadangi Nkruma. be to. dar turi ambięį- pns en a 
jų apjungti visą Afriką, tai dėl to soviež 
tams jis labai rūpi. Kitas garsaus vardo 
vyras yra dailininkas Picasso. Jis yra 
komunistas, bet kartais būna puolamas 
už visokius nukrypimus. Jis taip pat, 
matyt, reikalingas dėl savo vardo. Tačiau 
ir jis kovoje už taiką niekuo nepasi
reiškė. . ,r- 1

Vadinas, taikos premijos nieko bendro 
neturi su taika. Jos yra propągąndinėš 

, premijos, skirtos ■ žymesniems pasaulio 
žmonėms pavilioti.

KARALIAI AUTOBUSE"
Olandijos karalienė Julijona atšventė 

25 metų savo vedybinio gyvenimo sukakr 
tį (jai dabar 53 metai).

Ta šventės proga buvo atvažiavę 5 Įeiti 
valdovai ir dar visa eilė princų, ir .milijo
nais tulpių papuoštame Amsterdame tris 
dienas vyko baliai, puotos ir kitokie šyen 
tiniai subuvimai. . .

Didieji šventės dalyviai buvo D. Brita
nijos karalienė (viena turtingiausių mo
terų pasaulyje, nes jos asmeniniai turtai, 
paveldėjami po truputį nuo, jos senelės 
Viktorijos laikų, sudaro apie 70 mil. sva
rų, bet ją pralenkia Olandijos karalienė 
Julijona, kurios turtai siekia apie 350 
mil. svarų vertės), Persijos šachas, Nor
vegijos ir Belgijos karaliai ir Liuksem
burgo kunigaikštienė.

Karalienė Julijona svečius buvo apgy
vendinusi ne savo rūmuose, bet viešbuty
je, ir tai jai kainavo apie 2.500 svarų. 
Veždama į tulpių laukus Keukenhofe,' su
sodino svečius į autobusus, kuriuose bu
vo įrengti barai, kad keleiviai pakeliui 
turėtų kuo atsigaivinti. Svečiams, ypač 
pratusiems važinėti, prabangiais automo
biliais, tai buvusi šiokia tokia naujiena.

— Britų karališkoj, pinigų kalykla pra 
eitais metais ątpįušė didžįąu^ią -bet kada 
pagamintą pinigų . skaičių*— ,836.337.756 
(iš jų 538.641.671’pągąi)į|>lto..Britų kąsa- 
lijos kraštams).■ • ■

— Du sovietų piliečiai, kurie iš. Argen
tinos Važiavo į Bolivija,,Paragvajuje bu
vo "suimti, policija konfiskavo jų gabena
mąją propagąnjlįnę literatūrą, o- juos .pa
čius grąžino į'Argentiną.

— Sovietų teismas" nuteisė mlrti'-Sras- 
menlš, " kurie , Saratovo apylinkėse apl 
plėšė 37|;pardųotuyes fc,,40..$gio(gw. -

JUOKTIS SVHKA
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a

z v zl" •«>•< iVEDA P. Alšėnas.

Abu teisingi "■« ' - Ti., V
— Tėvelis sakė/— tvfttina mergina, — 

jog vyrą .reikia laimėti šturmu, kaip'kare.’
— Taip, teisybė, —pritariamai vyriškis, 

— bet tėvelis taip pat turėtų žinoti, kad 
kiekvienam karui, reikia ir pinigų:}. '

Anksti rytą
Mama: — Kelkis. Paukščiai jau seniai 

pabudo.
Vytukas: — Jeigu man reikėtų miegoti 

šiaudiniame lizde, ant visokių šakalių, -ir 
aš anksti kelčiaus..;

. LĄ^KINIĮ^gĮI^Ii .TRĄ^YTQJAS
Hiena — bailus ir kartu vienas iš pavo

jingiausių Afrikoje paplitusių grobuoųjų. 
Savo grobio ji ieško tik naktį, ir padaro 
daug nuostolio naminių gyvulių ūkiui.

.Dažnai jų auka tampa ir^žmegųsi .• ; t ' 
■" Tačiau kaip ne keista, Abisinijoje ma
žame Chararo miestelyje yra žmogus-) ku
ris "tramdo laukines hiepąs. Naktjr. kai 
Čhararą apgaubia'"sutemos, šis žmogus iš
eina į kiemą ir, prigesinto žibinto šviesoje 
maitina grobuonis. Iš pradžių, jęs bailiai 
Zuja "apie žmogų, bet pajutusio^ paėsos kva

"'.L'._ 2_j ir"ima, kaulus, iš rauku.
Tramdytojas jas vardais — Ardo!.. rtgakvči

V!s>ądrauBy!rtė jam/'ltrodo. brangiai i*al- hU,U 
rĮavo. žmogaus 1 ’' " J.
randais — hienų na£ų pėdsakais." ' 

______ __ •"i.Ol."2.
į • V-

rp ATSARGIAI. DAŽYTA
—• --

Kaip išsaugoti gazoryi(.4o.lxp,ų šviežumą, a- .

Nesusipratimas
Amerikos pr< 

ĮaĮ^papjjgtalį...... .
batus nusivalydavęs

JPamatęs tai darant anglai-labai nuste.
bps:' "A . ..L.’- -sa

— Mūsų karalius pats sau batų nevaloje*
— Ak. taip?.—prataręs Linkolnas. —įsi 

‘Tai’kaip jis jaučiasi nevalytais batais?..

ChurchUIis Ir jo gerbėjas - Jgg
Vienas Churchfllio gerbėjų jam'pasakė: SJ 
—-. Argi jūsų nedžiugina tai, kad, kai;<® 

jūs^lfąlbate, srtė visuomet perpildyta? įį, 
—"'žinoma,, tai mane džiugina,. atsa- vį».

kČ Čnurchl^is. sąmojaus meis^ya^.— bet, 
iš kitos pusės. aš visuomet prisjry^ii, kad

- ■*- irakalbos*. bet. mane
. salęĮę.,}tąda. minia

NerupesU^-ir tvarkimtos g g
MotėėyS."4$; skiMasf ffdvi kategorijas: '"" 

nerūpeglngas, kurios parrfėta abidvi pįrš- 
tines.,ir tvarkingas, kurios pameta tik vie 'įg 
" ’T* O

K ' - > .„s^^įįį .sprenae savaip.'Uos-sitną pirKejams "zanus
Rusų poetas Jevtušenko savo gyvenimą dažus, kurie atgaivina pageltusius gazo- 

pradėjo ten, kur daugelis kitų rusų poetų nūs. Dažai liejami su vandeniu, augalams
"baigė jį: Sibire. jie nekenksmingi,

Sūnus: _
— Trumpom ar ilgom rankovėm

marškiniai?

5
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Europos lietuvių kronika
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS

Motinos Dienos minėjimas buvo gegu
žės 12 d. Sporto ir Socialinio Klubo patal
pose.

Skaitytoja taiSkai
LAIKRAŠČIŲ LEIDĖJAMS

S.m. rugsėjo 10-15 dienomis Londone, 
Olimpijos parodų rūmuose, ruošiama 
spaudos paroda, kurioje, šalia didžiųjų 
pasaulio spaudos organų, galės pasirodyti 
ir egzilų spauda laisvame pasaulyje.

Laisvųjų žurnalistų tarptautinė federa
cija, kurios centras yra Londone, jungian 
tl Rytų ir Vidurio Europos žurnalistų išei 
vijoje, gavo vieną gražų pavilioną minėto 
je parodoje ir kviečia lietuvių laikraščių 
leidėjus laisvame pasaulyje dalyvauti su 
savo eksponatais.

Išeivijos spaudos pavilionas turės pri
statyti parodos lankytojams žurnalistų 
egzilėje nepaprastas pastangas: a) parody 
ti pasauliui, kas vyksta komunistų paverg 
tuose kraštuose, b) palaikyti tautini są
moningumą išeivijoje, c) teikti pavergtų
jų kraštų gyventojams objektyvias žinias,
d) palaikyti spaudos laisvės tradicijas ir
e) parodyti pasauliui mūsų laisvosios 
spaudos reikšmę.

Visi lietuvių laikraščių leidėjai yra kvie 
čiami prisiųsti iki liepos 1 dienos po tris 
egzempliorius savo periodinių leidinių, o, 
be to, prašomi suteikti parodos kartotekai 
sekančių žinių: laikraščio ar žurnalo pava 
dinlmas, adresas, kaip dažnai išeina, ku
ria kalba, tiražas, kaina, prenumeratos 
kaina, skelbimų tarifas ir nuo kada laik
raštis eina. Jeigu kuris laikraštis turėtų 
jdomią fotografiją ar plakatą, parodos 
rengėjai mielai norėtų pamatyti.

Lietuvių eksponatus parodai pavesta 
surinkti DBLS Valdybai, 1, Ladbroke 
Gardens, London, W. 11, England, šiuo 
adresu taip pat prašoma siųsti (oro paš
tu) atsakymus į kartotekos klausimus.

UŽSIRAŠĖ LYGIOMIS

ŠIMTMETINĖ
Šiemet, kaip žinome, sueina šimtmetinė 

sukaktis nuo didžiojo Lietuvos atgimimo 
dainiaus MAIRONIO gimimo. Ją Londo
nas minės birželio 23 d., 7.30 vai. Sporto 
ir Socialiniame (Parapijos) klube, 345A, 
Victoria Park Rd.

Paskaitą skaitys rašytojas kun. Jonas 
Kuzmickis-Gailius, Maironio mokinys. 
Bus meninė dalis. Rengėjai ateitininkai 
ir Londono Lietuvių Choras visus tautie
čius kviečia atsilankyti.

NEDELSTI KELIONĖN
Visi užsirašiusieji į „šaltinio“ ekskursi

ją Romon kuo greičiau tvarko pasus, 
Travel Document, vizas. Jų paruošimas 
užtrunka iki dviejų mėnesių. Visus reikia 
mus blankus, dokumentus ir kita siųsti 
vadovui: Rev. S. Matulis, 21, The Ovai, 
Hackney Rd., London, E.2, arba patiems 
susitvarkyti. Nedelsti, nepavėluoti.

EKSKURSIJA SODYBON
Jau užsakytas autobusas ekskursijai į 

Sekminių Sąskrydi Sodyboje. Norintieji 
pasinaudoti pigia ir patogia susisiekimo 
priemone, prašomi nedelsiant užsirašyti 
pas DBLS sekretorių, 1-2, Ladbroke Gar
dens, London, W.U. Telefonas PAR 2470. 
Autobusas nuo Lietuvių Namų išvažiuos 
9 vai. ryto, sekmadienį. Užsirašiusieji pra 
šomi nesivėluoti.

ARKLIŲ LENKTYNIŲ DERBY 
LOTERIJA

Londono Lietuvių šv. Kazimiero Parapl 
jos Komiteto rengiamosios Arklių Lenkty 
nių Loterijos bilietų traukimas vyks Spor
to ir Socialinio Klubo patalpose birželio 
2 d., 8 vai. vakaro.

Pačios arklių lenktynės bus Epsom, 
Surrey, birželio 6 d., 3 vai. p.p.

Minėjimą rengė Londono šeštadieninė 
mokykla. Minėjimo pagrindą sudarė pik. 
T. Vidugirio paskaita, kurioje jis gražiais 
savo prisiminimais iš Nepriklausomybės 
kovų, parodė, kad lietuvė motina savo au 
ką ant Nepriklausomybės kovų aukuro 
yra padėjusi, jog Lietuva būtų laisva nuo 
komunistų ir kitų klastingų kaimynų.

P. Mašalaitis jautriai ir gražia tarsena 
skaitė Laišką Motinai.

Tolimesnę programą atliko mokyklos 
vaikai, deklamuodami eilėraščius ir skam 
bindami. Pasireiškė Aušra Mamaitytė, Rū 
ta Demenytė, Jonukas Dėmenis, Kęstutis 
Zdanavičius. Rimutis Namajuška, Zigmu- 
tis Blizninkas. Po minėjimo buvo sureng
ta arbatėlė motinoms. Sekmadienį mūsų 
lietuviškoje bažnyčioje buvo atlaikytos 
pamaldos už motinas. R. L.

NOTTINGHAMAS
EKSPRESAS LIET. SODYBON

Birželio 9 d., 1 vai. p.p., tai yra, Sek
minių šeštadienį, iš Skill's Car Park, Der
by Rd., išvyksta Sekminių iškyla į Lietu
vių Sodybą Headley Park.

Kelionės kaina į abu galus vyrams 30 
šil., moterims 20 šil., jaunimui pusė 
kainos.

Mašina bus labai patogi ir nuovargio ne 
sudarys.

šion iškylon kviečiami visi, kurie dar 
nėra buvę, nes ji gali būti ir paskutinė.

Prašoma nedelsiant registruotis pas bet 
kurį Skyriaus Valdybos narį, nes reikia 
duoti žinoti Liet. Sodybos Administraci
jai, kiek reikės nakvynių ir kt.

Nottinghamo Skyr. Valdyba

I Europos lietuvių jaunimo suvažiavi
mą, kuris įvyks rugsėjo 1-8 d.d. Lietuvių 
Sodyboje, ligšiol užsirašė lygiomis 16 mer 
ginų ir 16 vyrų.

Ruošiama suvažiavimo programa, ir vi
siems kandidatams išsiuntinėti praneši
mai.

LONDONAS
BIRŽELIO ĮVYKIŲ MINĖJIMAS 

LONDONE
Birželio įvykių minėjimą Londone ruo

šia Baltų Taryba. Minėjimas įvyks birže
lio 16 d., šeštadienį, 7 vai. vakare Estų sa
lėje (18, Chepstow Villas, W. 11 — netoli 
nuo Lietuvių Namų).

Progai pritaikytą kalbą pasakyti pa
kviestas lordas Bosom. Taip pat trumpai 
kalbės ir visų trijų Pabaltijo tautų atsto
vai,

Šį kartą meninę dalį atliks latvių miš
rus choras ir solistė. Bus deklamuojama 
visų trijų tautų poezija anglų kalba.

Birželio įvykių minėjimai yra vieninte
lė proga visiems pabaltiečiams susiburti 
ir drauge atžymėti jų tautas ištikusią ne
laimę.

Baltų Taryba kviečia visus pabaltiečius 
ir Pabaltijo tautų bičiulius įsidėmėti mi
nėjimo datą ir atvykti į šį Pabaltijo tautų 
ruošiamą parengimą.

VISI SODYBON PER SEKMINES!
Londono Lietuvių šventos Onos Draugi

ja rengia iškylą autobusais. Išvažiuoja
ma nuo Lietuvių Bažnyčios (21, The Ovai, 
Hackney Road, London E.2). Sekminių 
pirmąją dieną (sekmadienį, birželio 10 
d.), 8.30 vai. ryto punktualiai, nebus lau
kiama pavėlavusiųjų, ir jiems kelionpini
giai nebus grąžinami.
Užsirašyti galima pas Valdybos nares F. 

Senkuvienę, V. Puidokienę, M. Vikanienę, 
arba klebonijoje (tel. SHO 8735)) ar Spor 
to ir Socialinio Klubo sekretorių (tel. 
AMH 4125).

Visi, kurie dar neužsirašė, prašomi pa
skubėti, nes jau nebedaug vietų yra likę. 
Kaina 12 šil. 6 penai.

Laimėjusiems premijos bus Išmokamos 
pristatant laimingąjį bilietą loterijos 
rengėjams: S. Kasparas, 21, The Ovai, 
Hackney Road, E.2.

Kurie' bilietai laimėjo, kiekvienas pir
kęs bilietus prašomas pasiteirauti pas sa
vo platintojus, kuriems bus pasiųsti lo
terijos sąrašai.

S. Kasparas
SPORTO IR SOCIALINIO KLUBO 

METINIS SUSIRINKIMAS
Gegužės 13 d. įvyko Klubo metinis su

sirinkimas, kuris buvo atidarytas malda. 
Susirinkimui pirmininkauti išrinktas V. 
Šalčiūnas, sekretoriauti S. Kasparas.

Klubo sekretorius Ignas Dailidė davė 
apyskaitą už 1961.1.29—1962.1.29 laikotar
pį. Baro pajamos 4771 sv. 4 šil. -10 penų, 
baro pelno nuošimtis 35.6 proc., kitos pa
jamos 1513 sv. 14 šil. 1 penas. Tad Klubas 
turėjo 6284 sv. 18 šil. ir 11 p. pajamų, iš
laidų 4540 sv. 3 šil. ir 9 p. Grynas pelnas 
1744 sv. 15 šil. 2 penai. Be to, sekretorius 
priminė, kad Klubas yra atdaras tik šešta 
dieniais ir sekmadieniais. Jo nuomone, ne 
buvo galima ką nors geriau padaryti. Su
sirinkimas padėkojo už nuoširdų darbą, 
ir komiteto vardu F. Senkuvienė įteikė 
sekretoriui mažą dovanėlę — žiebtuvėlį.

Revizijos komisijos vardu Z. Juras pa
darė pranešimą, kad visos sąskaitos sutin
ka su komiteto nutarimais. Klubas turi 
dvi revizijos komisijas — angliškus audi
torius ir savo lietuvišką komisiją, kuri 
prižiūri, kad išlaidos būtų daromos ten, 
kur reikalinga, ir pagal komiteto nutari
mus.

Priėmęs pranešimus, susirinkimas išrin 
ko šiems metams pirmininku — V. Lagu- 
navičių. Sekretoriaus pareigoms neatsira
do kandidatų. Susirinkimas įgaliojo Klu
bo patikėtinius ir komitetą surasti sekre
torių be rinkimų. Kasininku perrinktas 
A. Pūkštys. Revizijos komisija: Z. Juras, 
J. Siniušas, A. Aleksandravičienė. Angliš 
kieji auditoriai Geo W. Dawes and Co.

Klubo komitetan išrinkti: S. Kasparas, 
Ig. Dailidė, F. Senkuvienė, V. Šalčiūnas.

P. Mašalaitis padėkojo Klubo buvusiai 
vadovybei už įdėtą darbą tvarkant Klu
bo reikalus. R. L.

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

Visas susirašinėjimas vykdomas lietuviškai.
kainoraščiai.

PAVYZDINGAS SPAUSDINTO ŽODŽIO 
MYLĖTOJAS

Didžiai Gerbiamasis Pone,
Širdingai ačiū už Nidos Klubo leidžiamą
sias knygas, kurias esu gavęs. Žinoma, 
gavus knygas ir Rinktines, reikia atsiteis
ti. Pagalvosite, kad tapau nagas ir svarus 
slegiu į čiužinį neatsiteisdamas, gailėda
mas jų. Nesu dar pakol kas toks ir už 
spaudą nesu niekam skolingas.

Remdamasis senu gimtųjų Kražių, tegu 
ir kiek kitam reikalui taikomu posakiu, 
laikaus dėsnio: gavai spaudos — atsiteisk, 
nebūk skolingas. Galiu kartais nelaiku 
užversti kepšes. O iš tokio, kaip žinote, 
nieko tikrai negausi, o skolingam nuke-

liauti pas Abraomą nesinori.
Aš buvau skolingas už tris knygas ir 

už tris Rinktines, būtent: J. Gliaudos 
„Ikaro sonata“, I. Joerg „Laimės ieškoto
jai“, P. Andrušio „Daina iš kito galo“ ir 
Rinktinės Nr. 8, 9 ir 10.

Siunčiu 5.0.0 svarų pašto čekį. Tikiuosi, 
užteks. O kas atliks, nenurodau, kur pa
dėti. Jūs geriau žinote, kur reikalinga.

Su geriausiais linkėjimais
Pranais Ivanauskas

NORTHAMPTONAS
EKSKURSIJA SODYBON

DBLS Northamptono Skyriaus Valdyba 
praneša ir kartu kviečia kaip greičiau pra 
nešti, kas nori vykti į Lietuvių Sodybą 
per Sekmines. Patarirme vykti, kas tik ga 
Ii, ir aplankyti nors kartą metuose tą lietu 
vių nuosavą žemę šiame krašte, kuri ir sa 
vo gamta panaši į mūsiškę Tėvynėj Lie
tuvoj. Reikia tikėtis, kad ekskursija bus 
įdomi, nes važiuosime trys kolonijos susi 
dėjusios.

Be to, kurie važiuos savo automobiliais 
ir kitomis susisiekimo priemonėmis, susi
tarkime važiuoti kartu visi, nes ne visi ži 
no tą ilgą kelią. Be to, ir kitais sumeti
mais bus kartu geriau.

Dar apie dvi savaitės iki Sekminių, bet 
paskubėkime!

Skyriaus Valdyba

Visi keliai Sodybon

DBLS CENTRO ŽINIOS

Gegužės 23 d. įvykusiame DBLS Valdy 
bos posėdyje buvo svarstyta visa eilė eina 
mųjų reikalų. Patvirtinta Derby Sk. Val
dyba: Pirmininkas J. Levinskas, Sekr. J, 
Sadula, Kasininkas K. Kubilius.

DBLS Valdyba svarstė Skautų Vadovy
bės prašymą suteikti 20 sv. paramą skau- 
tų-jaunimo stovyklos vadovams parengti. 
Skautų Vadovybės prašymas patenkintas, 
ir minimoji suma jau įteikta. Taip pat 
DBLS Valdyba, Skautų vadovybei pra
šant, nutarė išsiuntinėti trumpą aplink
raštį DBLS Skyriams ir aukų lapus skau 
tų-jaunimo stovyklai paremti. Aukų lapai 
jau išsiuntinėti, ir visi DBLS Skyriai ir 
lietuviškoji visuomenė prašoma savo au
komis prisidėti prie skautų-jaunimo sto
vyklos išlaikymo. Šiam reikalui surink
tąsias aukas prašome prisiųsti DBLS Vai 
dybai ne vėliau kaip iki liepos 15 d.

Liūdnųjų birželio įvykių - deportacijų 
minėjimą rengia visi pabaltiečiai kartu. 
Šis minėjimas įvyks birželio 16 d., 7 val.v., 
Estų Namuose, 18 Chepstow Villas, Lon
don, W.11. Pagrindinę minėjimo kalbą pa 
sakys lordas Bossom, o po to lietuvių, lat 
vių ir estų atstovai trumpai pakalbės kiek 
vienas savo kalba. Meninę programos dalį 
atliks mišrus latvių choras. Minėjimo su
rengimu ir programos sudarymu pasirū
pino Baltų Taryba.

Su pereitu „Europos Lietuvio“ numeriu 
„E.L.“ prenumeratoriams Anglijoje buvo 
išsiuntinėta Peticija (Declaration) para
šams rinkti. Jau pirmieji su surinktais pa 
rašais blankai grąžinti DBLS Valdybai. 
Yra tautiečių, kurie prašo papildomai Pe
ticijos blankų. Reiškiame padėką tautie
čiams, jau attikusiems savo pareigą, ir ti
kime, kad visi su „E.L.“ išsiųstieji Petici
jos blankai bus grąžinti DBLS Valdybai 
su parašais.

Kadangi šįmet ypač kviečiami į Lietu
vių Sodybą Sekminių metu atsilankyti 
taip pat ir tie, kurie dar niekada nėra 
buvę, tai čia spausdiname ir Sodybos pla
ną. Jis bus parankus gal ir ekskursijoms, 
bet ypač pavieniams asmenims, kurie at
važiuos savo susisiekimo priemonėmis ar 
traukiniais-autobusais.

Oro spėjimo specialistai yra tos nuomo
nės, kad vistiek jau turės įvykti pasikeiti
mų į gerąją pusę. Vadinas, Sekminės pri
valėtų jau turėti sekmininį orą, gal ir že
me ridinėjančią saulę. O jei saulė ir už 
debesėlio tarpais pasislėptų, šilumos juk 
užteks visiems, tos širdį šildančios šilu

mos, kuri papuošia žmogų šypsena, kai jis 
būna linksmas ir smagus dideliame savų
jų būryje.

Būryje tenka būti ir savo kolonijose. 
Čia, žiūrėk, susirinkimas, čia kuris nors 
minėjimas ar pasišokimas. Tačiau Sekmi
nės Lietuvių Sodyboje yra metinė didžio
ji visų šventė, senoms pažintims atgaivin
ti, naujoms užmegzti ir pasijusti, kad di
deliame šventiškame būryje, kur aukštai 
čiai. kur žemaičiai, kur dzūkai reiškiasi, 
kaip viena tauta.

Todėl jau dabar griežtai nusistatykite, 
kad Sekminių metu sukate tik į Sodybą ir 
niekur kitur.

GERAS PATARIMAS
Norėdamas padėti savo šeimai arba giminėms Lietuvoj, geriau

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

(Z. JURAS)

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

paruoštus

i

MANCHESTERIS
GRAŽIOS IŠLEISTUVĖS

Gegužės 19 d. Klubo patalpose buvo su 
ruoštos lituanistinės sekmadieninės mo
kyklos baigusių ketvirtąjį skyrių mokinių 
išleistuvės. Tai lietuviškame mancheste- 
riškių gyvenime pirmas toks kaip ir isto
rinis įvykis. Prie išpuošto ir gardžiais Vai 
giais apkrauto vaišių stalo susėdo jaunie
ji, tėveliai, svečiai, viso per pusšimtį as
menų. Po mokyklos vedėjo D. Dainausko 
prakalbos prieš visus pasirodė šio poky
lio kaltininkai. Kiekvienas jų perskaitė 
straipsnelį iš knygos, padeklamavo po ei
lėraštį ir perskaitė savo laisvos, kūrybos. 
Klubo pirm. A. Kuzmickas įteikė mokyk
los baigimo pažymėjimus, kuriuos gana 
vykusiai pagamino Paulauskas. Mokyklą 
baigė: Irena Jokubaitytė, Antanas Jokū
baitis, Petras Gugas ir Jonas Padvoiskis. 
Širdingų ir pasididžiavimo pilnų prakal
bų pasakė A. Padvoiskis, A. Kuzmickas, 
L. Venckus, M. Pilkauskas ir viešnia iš 
Derby — skaučių vadovė sės. Zinkuvienė.

Vaišes paruošė Jokubaitienė ir Pilkaus
kienė.

Tai dar viena kolonijos tautiečių ilgo ir 
sunkaus kultūrinio darbo pradalgėlė.

D. Dalnutis
JUDRUS SUSIRINKIMAS

Manchesterio DBLS Skyrius turėjo gau 
sų susirinkimą. Susirinkimas buvo disku
sinis. Manchesteriškiai žinomi savo kriti
kais. Todėl ir šįkart kliuvo visiems ir iš 
kairės ir iš dešinės. Pozityvias ir prasmin 
gas kalbas pasakė A. Jaloveckas ir A. Pil
kauskas. Sąjungos Tarybos narys D. Ba
naitis ta proga padarė išsamų S-gos veik 
los pranešimą. Užverbuotas gana gražus 
būrys naujų narių. Belieka nuo žodžių 
pereiti prie darbo, kas, atrodo, ir bus pa
daryta. D. Dainutis
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