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KYŠININKAVIMAS — KOMUNISTINIO REŽIMO PADARINYS

(Elta) Kyšininkavimas Sovietų Sąjun
goje ir jos pavergtuose kraštuose auga 
diena iš dienos. Jau nebepakanka įstaty
minių priemonių, vis dažniau šaukiamasi 
talkos kovoje su kyšių ėmimu. Žinoma, 
jei kyšininkavimas vis daugiau bujoja, 
tai, pagal komunistinę propagandą, kaltin 
ti tegalima... praeitį. Tai esanti biauri lie 
kana, tai praeities rūdys..: Tai viešoji 
propagandos pusė. O patys gyventojai, 
kad ir Lietuvoje, aiškiai žino, kur tenka 
ieškoti to kyšininkavimo priežasčių ir kas 
čia daugiausia kaltas.

Šį kartą pasekime „Tiesoje“ (114 nr.) 
paskelbtas Aukšč. Teismo teisėjo J. Mi
siūno mintis. Jis savo straipsnyje pasako
ja apie organizuotus kyšininkavimo atve
jus. Jis nurodo, kaip, pvz„ kyšininkai iš 
Joniškio sudaro sandėrius su vagimis ir 
grobstytojais Pavenčio cukraus fabrike ir 
Joniškio runkelių priėmimo punkte. Tie 
kyšininkai — vis, pasirodo, su partiniu 
bilietu kišenėje ir dažnai turį atsakingas 
pareigas, kaip vyriausiosios tiekimo - re
alizavimo valdybos prie min. tarybos pa
reigūnai ir pan. Nors, girdi, mūsų visuo
menėje, anot Misiūno, pastebimas aukš
tas žmonių sąmoningumas, kyšininkai ne 
galį ilgai parazitauti, bet... jų byloms, 
suktybėms galo nesimato. Jie smarkiai 
baudžiami, o drauge jie tarpsta.

Misiūnas kalba apie kyšininkavimą, 
kaip apie visą Sovietiją palietusią blogy
bę, ir įtaigoja, kad kapitalizmas buvęs 
toks stiprus, jog jo atgyvenos ir dabar ne
nugalimos. Jis nekalba apie tai, kad sieki
mas pralobti, susikurti „miesčionišką gy
venimėlį" kaip tik yra išdava komunisti
nio režimo, kolchozinės sistemos, begali-

sumas bando pateisinti stambius nusikal
tėlius, Pagaliau Misiūnas šaukiasi parti
nių organų, visuomenės, spaudos, darbi
ninkų talkos kovojant su kyšininkavimu. 
Jis nurodo, kad gyvenime įsitvirtinanti 
nauja, komunistinė moralė, bet nutyli, 
kad toji naujoji moralė kaip tik ir sudarė 

kyšininkavimui

Komunizmo nepasisekimo 
duomenys

nės biurokratijos; netikrumo, mažų atly
ginimų — tik jie sudaro vešlią dirvą kyši
ninkavimui bujoti.

Dabar toji kova su kyšininkais aštrė
janti. O kadangi šiuo metu Sovietijoje 
priimta remtis I>enino žodžiais, ir Misiū
nas primena Lenino skelbtą kovą kyšinin
kams. Tai tik rodo, kad su kyšininkavimo palankiausias sąlygas 
blogybe nesugebėta susidoroti net dau
giau kaip per 40 metų. Lietuvoje gi buvo 
atitinkamai papildytas Baudž. Kodeksas. 
Už kyšininkavimą baudžiama nuo 3 iki 
15 m. kalėjimo, nutrėmimo bausmėmis, 
turto konfiskavimu, o sunkinančių aplin
kybių atveju numatyta ir mirties bausmė.

Tačiau kyšininkavimas ir toliau klesti. 
Misiūnas, beieškodamas kyšininkavimo 
augimo priežasčių, vis kalbėdamas apie 
tas nelaimingas „praeities atgyvenas“, 
atkreipia dėmesį į biurokratizmą ir reika
lą su juo kovoti, šis biurokratizmas esąs 
įsiveisęs į kai kurias valstybines įstaigas, 
ir taip susidarančios sąlygos kyšininkau- 
ti. Kad biurokratizmas išbujojo tik bolše
vikinio režimo metu, apie tai, aišku, Mi
siūnas negali prasitarti.

Toliau Aukšč. Teismo narys Misiūnas 
pastebi, kad įstaigų tarnautojai esą žmo
nės, vis dar neatsikratę privačiasavinin- 
kiškumo jausmo, ir čia jis ypač iškelia 
Lietuvos Vartotojų kooperatyvų sąjungos 
sistemą — čia. esą, dažnai iš vienos vietos 
į kitą perkeldinėjami žmonės, padarę nu
sikaltimus, apsivogę, kyšininkai ir gir
tuokliai. Visi jie skiriami į vadovaujan
čius darbus, tuo tarpu, kai, pasak Misiū
no, juos reikėtų siųsti dirbti fizinio dar
bo. Be to, Lietuvoje dar esą, teigia Misiū
nas, ir advokatų, kurie už dideles pinigų

bujoti.

APIE BŪSIMĄ KARĄ

parlamento Aukštuosiuose ru
sva rstant gynybos išlaidas, praei-

NIUNKA KLAIDINA LIETUVIUS

siejasi su ka- 
nepatinka ir

Markso ir Le-

(Elta) Komunistinei spaudai toliau aiš
kinant partijos programą, apie teriamąją 
valstiečio tragediją kapitalizmo pasaulyje 

pasišovė aiškinti LKP ck narys V/Niunka 
(„Tiesos“ 112 nr.). Jis siekia atremti Lie
tuvoje buvusių partijų skiepytas mintis, 
kad Lietuvoje smulkusis valstiečių ūkis 
turėjęs tvirtą pagrindą ir kad toks ūkis 
Lietuvos valstiečiui galėjęs užtikrinti eko
nominį klestėjimą ir materialinę gerovę. 
Dabar Niunka aiškina, kad kapitalistinis 
ūkis pergyvenąs gilią krizę ir kad valstie
čių nuskurdimo priežastys 
pitalistine santvarka. Jam 
„šeimyninių ūkių“ idėja.

Niunkai prireikė griebtis
nino minčių, ir jis pacitavo Lenino žo
džius, kad „kapitalizmas... veda žemdir
bystę į priekį, bet jis negali to padaryti 
kitaip, kaip skurdindamas, smukdydames 
ir slėgdamas smulkiųjų gamintojų masę“. 
Tačiau Niunka, visai klaidingai remdama 
sis Leninu, aišku, sąmoningai nepamini 
sovietams dabar nepriimtino to paties Le
nino 1921 m. paskelbto vadinamojo NEP'o 
(Naujos Ekonominės Politikos). Bolševi
kų istorijos trumpasis kursas pastebėjo, 
kad NEPe pasireiškęs „visas lenininės po
litikos išmintingumas ir tolregiškumas“ 
(apie tai jau nekalba perredaguotoji 
chruščiovinė partijos istorija). Pagal mi
nėtąjį istorijos kursą, Leninas, buvęs nuo
monės, kad „prekių apyvartos laisvė ūkiš 
kai suinteresuos valstietį, pakels jo darbo 
našumą ir sparčiai pakels žemės ūkį... 
esą. iš pradžių būsiąs pagyvintas ir kapi
talizmas šalyje“. Taigi iš tikro tai buvo 
tam tikras „atsikvėpimo“ laikotarpis So
vietuose. ir nenuostabu, kad NEP'o perio
du 1921-28 m. suprivatintas ūkis žymiai 
pagyvėjo.

Taigi Lenino mintys čia ne vietoje, ir 
sovietinio gyvenimo patirtis įrodo, kad 
valstietis smukdinamas kaip tik ne kapi
talizmo, bet komunistiniame pasaulyje.

Jei Niunka dar teigia, kad technikos 
įvedimas į žemės ūkį vedąs į krizes, jis ir 
vėl klysta: jis gali pakelti to ūkio našumą, 
ir čia geriausias pavyzdys —JAV žemdir
bystė, kur aukštai išvystytos mechaniza

cijos ir kitų priemonių dėka viso krašto 
gyventojus maistu aprūpina (ir su pertek 
liumi) vos 16 proc. žemės ūkyje dirbančių 
gyventojų. Tuo tarpu Sovietijoje, nors me 
chanizacija ir vystoma, vis dar neišsikaps 
tomą iš įvairių sunkumų, trūkumų maisto 
gamybos srityje.

Niunkai ypač nepatinka žemės ūkio pro 
dūktų „perviršis“ (ypač JAV-se) ar, jo žo 
džiais, „valstybiniu mastu kai kur organi
zuojamas žemės ūkio gamybos priemonių 
bei pagamintos produkcijos naikinimas“. 
Tai, pasak Niunkos, tikra blogybė, nes 
„didžioji dauguma pasaulio gyventojų“ ne 
turinti pakankamai maisto... Tą „didžią
ją daugumą“ vis dėlto Niunka rado ne 
JAV-se, bet P. Amerikos kraštuose, kur, 
girdi, du trečdaliai gyventojų badauja... 
Tikrovėje tas maisto „perviršis“ JAV-se 
dar prisideda sumažinti daugelio kraš
tų trūkumus maisto srityje. Aplamai, 
valstietis vakarų pasaulyje pergyvenąs 
tragediją, teigia Niunka, jam Vakaruose 
vaidenasi badas, skurdas... Tai tik sieki
mas laikraščio skaitytojus ’Lietuvoje su
klaidinti ir jų dėmesį nukreipti nuo tikro 
sios padėties —valstiečio tragedijos ko
munizmo pasaulyje, ypač kolchoziniuose 
ūkiuose.

Britų 
muose, 
tą savaitę lordas Montgomery, buvęs ka
riuomenės vadas, pasakė kalbą, kurioje 
išdėstė, kaip turės būti vedamas busima
sis karas. Jis pasakė, kad karo veiksmai 
žemyne turės atrodyti visai kitaip, negu 
paskutiniame kare.

„Mums turi būti pirmiausiai visiškai 
aiškūs karo dėsniai", pasakė Montgome
ry, „karvedybos vadovėlio pirmoji taisyk 
lė: nežygiuok į Maskvą. Įvairūs asmenys 
tą išbandė: Napoleonas, Hitleris. Nieko 
neišėjo.

„Nežinau, ar gerbiamieji lordai žino 
antrą taisyklę: nepradėk vesti karo veiks
mų su savo žemyno kariuomene Kinijoje.

„Tai yra milžiniškas kraštas, kuriame 
nėra galimybės užsibrėžti kokių nors tiks 
lų, ir karinės pajėgos, kovojančios Kini
joje, būtų apsuptos vadinamųjų Ming 
Bing, kas yra liaudies kariai.

„Juo daugiau aš studijuoju busimojo 
karo problemą, juo labiau prieinu išva
dos, kad svarbiausiąjį puolimo smūgį tu
rės duoti oro ir jūrų pajėgos, jeigu išsi
vystys neribotas atominis karas. Puola
mosios pajėgos turės būti judrios. Žemy
no kariuomenė bus reikalinga tik stabdy
ti žemėje, apsaugoti svarbią teritoriją ir 
gyventojus, bet tos kariuomenės strategi
ja bus gynimosi, nes joks žymesnis judė
jimas bus negalimas dėl baisiai išardytų 
kelių po atominio bombardavimo ir dėl 
pabėgėlių bangos.

„Jūra turi būti kuo daugiau išnaudoja
ma, kad karinės pajėgos galėtų būti jud
rios ir kad būtų įrengtos atominiams 
ginklams leisti aikštelės.

„Busimajame kare sprendimas pa
kryps į tą pusę, kuri greičiausiai imsis 
reikalingos iniciatyvos ir panaudos savo 
ginklų arsenalus geriausiu būdu iš pat 
pr.-džios. Tai reiškia, kad reikia pasiskir
ti tikslą iš anksto, o kai ateis laikas, vie
ningai tempti vis tą pačią virvę“.

Chruščiovo piktą pasisakymą prieš Eu
ropos Ekonominę Bendruomenę vokiečių 
„Die Welt" šitaip aptaria: „Negali būti jo
kių abejonių, kad esama glaudaus ryšio 
tarp tos žinios, jog Rusijoje pakeliamos 
maisto dalykų kainos, tarp to, jog Chruš
čiovas užsipuolė ‘Europos Ekonominę 
Bendruomenę, ir tarp lėtai, tačiau teigia
ma kryptimi vykstančių pasitarimų dėl 
Didžiosios Britanijos įstojimo į ūkinę Eu
ropos bendruomenę. Vakaruose yra gana 
daug žmonių, kurie lyg apžavėti žiūri, 
kaip „sekasi“ tarptautiniam komunizmui; 
jie stengiasi įtikinti save ir kitus, kad lais 
vasis pasaulis nepajėgs atlaikyti raudo
nojo potvynio veržimosi... Tačiau pagal- 
votina apie Kiniją, kuriai nepasisekė ko
munų reikalas ir kurioje viešpatauja ba
das; pagalvotina apie Albaniją, kuri, ap
leista Maskvos ir Pekino, Italiją ir kitus 
Vakarų kraštus maldauja pagalbos; pagal 
votina apie Rytų zoną, kuri yra priversta 
kreiptis ir prašyti kreditų savo mirtiną 
priešą — Federalinę Respubliką, nes 
Maskvos kreditų neužtenka, jeigu jų iš 
viso būna; pagalvotina pagaliau ir apie 
Sov. Sąjungą, kurioje dabar net trisdešlm- 
čia procentų pabrango mėsa ir sviestas“.

Britų „Daily Mail" rašo:
„Jeigu dar reikia, kad kas nors sustip

rintų mūsų tikėjimą į Europos Ekonominę 
Bendruomenę, tai šitai atliko kaip tik 
Chruščiovas, piktai užsipuldamas ją. At
rodo, kad Chruščiovas yra supratęs, jog 
D. Britanijos įsijungimas į Bendrąją Rin
ką ir Jungtinių Valstybių bendradarbia
vimas su Europos Ekonomine Bendruome 
ne smarkiai sustiprins Vakarus. Kai ta 
Bendroji Rinka komunizmui pasidaro ža
linga, tai ji turėtų mums j gera išeiti“.

Vokiečių „Muenchner Merkur“ sampro
tauja:

, Nesinaudojant jokiais propagandi
niais iškraipymais, galima drąsiai tvirtin 
ti, kad Chruščiovas eina klaidingu keliu. 
Jo miglotas pasiūlymas sukurti prie J. 
Tautų pasaulinę prekybos organizaciją 
rodo jo nevykusį bandymą sugriauti iš
mintingai tvarkomą Europos atkutimą, iš 
kurio jis pats yra beveik išjungtas. Tasai 
kartumas, su kuriuo jis išliejo savo ne
apykantą. gali būti pateisinamas tik jo 
paties vidaus politikos didžiaisiais sunku
mais. Mėsos Ir sviesto kainų pakėlimas

Sov. Sąjungoje leidžia suprasti, koks smū 
gis ištiko jo žemės ūkio politiką“.

Britų „The Daily Telegraph“ išvada:
„Nebloga, kad perteklius, o ne trūkumai 

sudaro Vakarams rūpesčių. O Rytų bloke 
nuolatinį trūkumų pagrindą sudaro kolek 
tyvinis ūkininkavimas“.

ŽUDYNES VYKDĖ IR SOVIETAI

Eichmannui 
amerikiečių

įvykdytąja mir- 
,.The New York

tautą, kuri 
politine doktrina. Neapykan

neapykantą bu-

ir kituose komunistlniuo-

„N. Y. Herald Tribūne“, 
bausmę Eichmannui, ši-

Ryšium su 
ties bausme 
Times“ rašo:

„Turėjome 
vo pavertusi
ta reiškia žudynes. Tačiau ar vien tik Vo
kietija iki karo buvo tasai vienintelis 
kraštas, kuriame nevaržomas galėjo reikš 
tis žudikiškas jausmas? Ne. įvairių for
mų neapykanta buvo taip pat kurstoma ir 
Sov. Sąjungoje 
se kraštuose“.

Amerikiečių 
pateisindamas
taip pasisako dėl ateities:

„Negalime džiaugtis dėl žmogaus mir
ties, net ir dėl tokio žmogaus. Bet galėtu
mėm pasakyti, kad mirties bausmės įvyk
dymas Adolfui Eichmannui turi rodyti są
moningą teisingumo veiksmą. Tik tegu bū 
na mums leista pasimelsti už tai, kad ši
tokios rūšies tasai parodomasis veiksmas 
jau būtų paskutinis pasaulyje“.

JOUHAUDO LAIŠKAS

Buvusiam OAS teroristinės europiečių 
organizacijos Alžyre vado Salano pava
duotojui, kuris nuteistas mirti laukia ka
lėjime savo likimo, parašius laišką Sala- 
nui, kad šis sustabdytų terorą, prancūzų 
„Le Figaro“ rašo:

„Reikia trokšti, kad Afrikoje būtų iš
girstas „juodakojo“ (alžyrietiškojo euro
piečio) Jouhaudo baimės kupinas balsas, 
kuris po aštuonerių baisybėmis persunk
tų metų šaukiasi Alžyre grįžti į brolybę“.

Kitas prancūzų laikraštis, „L‘ Aurore“, 
savo išvadas darosi tokias:

„Paryžiaus vyriausybė nebeturėtų jau 
lieti kraujo, kai jau ir taip tiek daug jo 
pralieta. Jouhaudo turėtų būti pasigailė
ta. Nebereikia, kad tasai kareivis ir savo 
bendrininkų kankinys dar turėtų laukti“.

Kolchozininkus stumia iš sodybinių 
sklypų

f SeĮilųnicS DIENOS
AMERIKONIŠKI GINKLAI

Šiais ir kitais metais Vakarų Vokietija 
Amerikoje pirks ginklų už 1,250 mil. do
lerių (446 mil, svarų), tuo prisidėdama 
prie amerikiečių karinių dalinių išlaiky
mo savo krašte.

Gynybos ministeris Straussas matėsi su 
prez. Kennedžiu, ir jų nuomonės sutapu
sios Berlyno klausimu.

JOUHAUDAS PRIEŠ TERORĄ
Nuteistasis mirti buvęs prancūzų gene

rolas Jouhaudas parašė laišką, prašyda
mas iki gyvos galvos nuteistąjį OAS vadą 
Salaną įsakyti sustabdyti Alžyre vykdo
muosius teroro veiksmus.

Johaudas buvo OAS vado padėjėjas. Jo 
prašymas persvarstyti bylą buvo atmes
tas.

EILĖS LENKIJOS PARDUOTUVĖSE
Maskvoje skubiai sušaukus komunisti

nių kraštų vadų konferenciją ekonominių 
reikalų svarstyti, paniką Lenkijoje sukė
lė šeimininkės. Jos lygiai taip pat skubiai 
užplūdo parduotuves, pirkdamos miltų, 
cukraus, makaronų ir bulvių atsargas. Jų 
tvirtinimu, ko gi jie ten susirinko, jei ne 
kainų pakelti?

RAŠO APIE LIETUVĄ

Naujosios Zealandijos katalikų savait
raštis „Zealandia" jau penkta savaitė iš 
eilės spausdinasi vis žinių apie religijos 
persekiojimą Lietuvoje ir Lietuvos tikin
tąją sunkią dalią komunizmo priespau
doje.

Žinios yra imtos iš
Eltos žinių agentūros
— Elta Press šaltinių, 
straipsnis yra pavadintas 
šia Katakombų gadynė".

,Zeals ndia“ savaitraštis 
naudojasi Eltos šaltiniais 
“Sijos padėčiai Lietuvoje

(E) Gegužės 20 d. per Vilniaus radiją 
paskelbti atsakymai į žemdirbių klausi
mus žemės ūkio mokesčių reikalu pavaiz
davo partijos nusistatymą įvairiomis prie 
menėmis spausti kolchozininkus ir apsun
kinti sodybinių sklypų naudojimą, labiau 
pririšti prie kolchozų. Pasirodo, kad kol- 
chozininkei Rozalijai Martinkienei, seny
vo amžiaus moteriškei, mokestis pakeltas 
todėl, jog jos sūnus išėjęs iš kolchozo į se
zoninį samdomą darbą. Tad, aiškinama. 

. neteisingai daroma išeinant iš darbo kol
choze, ir mokestis pakeliamas teisėtai... 
Paaiškinta, kad, jei kolchozininko šeimo
je atskiri nariai išeina iš kolchozo ar iš jo 
pašalinti, tai sodybiniam ūkiui mokestis 
tuojau padidinamas 75 proc. Ta pačia pro 
ga dar paaiškinta, kad kolchozininkų šei
mos. kurios neišdirbo praėjusiais metais 
nustatyto darbadienių minimumo, moka 
50 proc .didesnį mokestį.

NOTA UŽ NOTĄ
Amerikiečių komendantas Berlyne pa

reiškė rusams protestą dėl „ypač rimto 
atvejo“, kai R. Berlyno milicija paleido 
daugiau kaip 200 šūvių į garlaivį, kuriuo 
plaukė 13 pabėgėlių.

Proteste tokie dalykai laikomi pavojin
gais ir keliančiais nerimą V. Berlyne.

JUODASIS IMPERIALIZMAS
Nigerijos užsienių reikalų ministeris pa 

kaltino Ganos aukštąjį komisarą Nigeri
joje griaunamąja veikla ir kišimusi į 
krašto vidaus reikalus — maišymąsi ko
operatyvuose ir profesinėse sąjungose.

Jo pareiškimu, Nigerija negali sutikti 
su juodojo imperializmo pastangomis.

mūsų laisvosios
itališkosios laidos

Šios savaitės
„Lietuvai grę-

jau eilė metų 
dabartinei re- 

nušviesti.

„Sūnus palaidūnas“ grįžo JAV
(E) Šalia Johnsono, šiomis dienomis 

atgal į JAV, nusivylęs Sovietijoje. grįžo 
kitas amerikietis — Robert Webster. Jis 
1959 m. dirbo Maskvoje įrengiant JAV pa 
rodą ir vėliau nutarė pasilikti Sovietų 
Sąjungoje, buvo įsigijęs ir sovietų piliety
bę. Grįžęs į New Yorką, spaudos atsto
vams pareiškė, kad jis norįs susitaikyti 
su žmona ir sieksiąs atitaisyti ' savo 
klaidas.

PAKEITĖ POLITIKA
Tvirtinama, kad teroristinė OAS Alžy

re pradeda silpnėti.
Kartu ši organizacija keičia ir savo po

litiką. Dabar nebebūsią jau šaudomi civi 
liai gyventojai — organizacija kovosianti 
su žandarmerija ir kariuomene ir naikin
sianti karinius įrengimus.
• Sekminių pirmąją dieną Saharoje buvo 
padegtas natūraliųjų dujų šaltinis.

SUKILIMAS VENEZUELOJE
Kapitonas Silva su draugu ir 400 vyrų 

buvo užėmę jūrinę bazę Cabello, Venezu- 
eloje.

Sukilimas numalšintas, bet vien vyriau 
sybės pajėgų nuostoliai: 120 žuvusių, 300- 
400 sužeistų.

PAVĖLUOTAS REIKALAS
Buvęs Eichmanno padėjėjas Brunneris 

buvo suorganizavęs agentus, kurie turėjo 
pagrobti pasaulio sionistų pirmininką 
Goldmanną. Jis būtų buvęs paleistas už 
Eichmanną.

Vakarų Vokietijos policija išaiškino 
agentus ir ištrėmė. Brunneris gyvena Li
bane.

KITA SIENA
Rytų vokiečiai stato tokią pat kaip Ber

lyno sieną R. Vokietijos viduriu.
Kol kas ji pastatyta tik kai kuriose vie 

tose. Tai turėtų būti gynimosi linija.
V. Vokietijoje susirūpinimą kelia Berly 

no siena, nes rytų policija be jokios ato
dairos šaudo visus norinčius pro ją pra
smukti.

SUSIRŪPINIMAS ŽMONIŲ VOGIMU
Sąjungininkų įstaigos Berlyne susirūpi

nusios aiškina tuos ypatingus atvejus, kai 
R. Berlyno liaudies policija grobia neleis 
tinu būdu žmones.

Pažymėtinas atvejis: 17 m. amžiaus 
mergina kalbėjosi per sieną su savo pažįs 
tama. Ji buvo įtraukta R. Berlynan (su 
ja buvusi draugė pabėgo).

O sovietai išsiuntinėjo sąjungininkams 
notą, įspėdami dėl pasienio susišaudymų 
Berlyne. Notoje nepažymima, kad susišau 
dymai vyko tada, kai rytų policija perse
kiojo šūviais ir sužeidė kanalu plaukusį 
15 metų berniuką ir kitais panašiais atve 
jais. Nota Vakaruose laikoma pastango
mis prislėpti žiauriam rytiečių milicijos 
elgesiui su bandančiais pabėgti gyvento
jais.

SĄLYGOS PASKOLAI
Rytų Vokietija paprašė Vakarų Vokie

tiją 2.400 milijonų markių paskolos ang
lims pirkti ir 800 mil. kitokioms prekėms. 
Paskola prašoma dešimčiai metų.

V. Vokietija ilgai svarstė reikalą, o Dr. 
Adenaueris dabar pareiškė, kad paskola 
bus duota, bet su sąlyga: tarp Rytų ir Va 
karų turi būti atstatyta judėjimo laisvė.

LIETUVOJE

kad jų Court- 
pasiūlytąją su- 
dirbtinių audi-

COURTAULDŲ BIZNIS

Britų spauda paskelbė, 
aulds firma laimėjo rusų 
tartį pastatyti Lietuvoje
nių (fibro) fabriko mašinas ir įrengimus 
už 6 mil. svarų.

Kiek anksčiau, kai Courtaulds stengėsi 
perimti ICI firmą, rusai atvirai buvo la
bai suinteresuoti, kad pasisektų tas per
ėmimo biznis.

V. ŠALCIŪNĄ,

OAS BAIGĖ PALIAUBAS
Kelias dienas trukusi beveik visiška 

mybė Alžyre baigta. OAS vėl pradėjo 
roro veiksmus.

Viskas buvo ramu, kol OAS tarėsi
teroristine muzulmonų organizacija FLN.

ra 
te-

su

jo motinai Lietuvoje mirus, 
nuoširdžiai užjaučia

Londono Lietuvių Choro 
dirigentas ir choristai
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STASIO SANTVARO SUKAKTIS
Dar, rodos, ne kažin kiek laiko teprabė- 

go, kai gimnaziste udami skaitėme pirmą
sias Stasio Santvaro poezijos knygas, to
kias nem’ironiškas, o jeigu reikėtų tiks
lesnio palyginimo — tai smogiškas, su pri 
slėptos minties debesėliais.

Anuomet mums, jauniems, patiko visi 
vėjai, a.’ jie būtų atėję iš tikrųjų „Ketu
rių vėjų“, ar iš ..Baro1' žurnrle dideėmis 
mįslėmis ka.bėjusio Juozo Albino Herba- 
čiausko, ar pagaliau ir iš Stasio Santva- 
ro, kuris, žiūrėkite, kaip „nusižengdavo“ 
rikiuodamas savo eilėraščius Į eilutes ir 
posmus — čia liga ta eilutė, čia greta jos 
žymiai trumpesnė, o čia trečia ar ketvir
ta vėl savaip rikiuojasi su dviem pirmo
siomis.

Vėliau ir kiti ėmė taip ir panašiai rašy
ti, ir ta anūometinė nusižengimų prieš 
klasikus revoliucija įsiteisino. Ne tik įsi
teisino. Šiandien juk poezija dar toliau 
žengė, ir net mes tie, kurie žavėjomės nau 
jovėmis ir poetinėmis revoliucijomis, šian 
dien kartais skaitome naujus poetinės kū 
rybos reiškinius ir būname priversti prisi 
pažinti, kad nebesuprantame. Ne mums, 
tada sakome, tos naujovės, ne mums. Ma
tyt, patys pasenome, o tai labai gali būti. 
Taigi ir Maironis dainavo, kad jaunųjų 
dūmos mums nebesuprantamos bus.

Iš tiesų- gali būti nebesuprantamos. 
Daug laiko jau praėjo nuo anų skaisčios 
jaunystės dienų. Juk štai Stasys Santva
ras jau sulaukė pažymėtino 60 metų am
žiaus! Tai išeitų, kad ir mūsų, anuomet jį 
revoliucininku laikiusių, amžius taip pat 
bus paėjėjęs krūvelę metų į priekį. Juk 
pirmieji Santvaro eilėraščiai pasirodė pe
riodikoje jau. 1921 metais.

Santvaras yra ne tik poetas, bet ir dra
maturgas (jo dramos „Žvejai“ ir „Kaimy 
nai“ sėkmingai buvo rodomos Lietuvos 
teatruose, o taip pat Rygoje ir Taline), 
Dramaturgo likimas, ypač mažuose kraš
tuose. tur būt, žiauresnis dar ir už poeto. 
Jis minimas, kol jo veikalai rodomi sce
noje. O paskui nė tų veikalų niekas nebe
kartoja naujomis laidomis, nes mūsų skai 
tytojas daugiausia, tur būt, nemėgsta dra 
minių veikalų. Teigi tiek dar džiaugsmo 
ir Santvarui šiandien, kad prieš keletą 
metų didiesiems savosios poezijos mėgė
jams buvo išleista rinktinė jo poezijos 
knyga , Atidari langai“, o per laikračius 
pasiekia žinios, kad sukakties proga išlei
džiamas ir jau net ir išleistas naujausias 
ja ei'ėraščių rinkinys.

Apskritai, Stasys Santvaras ne kažin 
klek savo poezijos rinkinių yra paleidęs į 
pasau'į: „Saulėtekio maldos" (1924 me
teis), .Minių mylimoji“ (1926), „Pakal
nių debesys“ (1936), „Giesmės apie saulę 
ir sielą“ (1939) ir „Laivai palaužtom bu
rėm“ (1946). Gali būti, kad poezija jam 
yra buvusi tik reta puota, nes jis juk gy
venimo ir darbo sūkuriuose sukosi visą 
savo gyvenimėlį Lietuvoje. Apie septynio 
lika metų turėdamas, 1919 m. išėjo sava
noriu krašto ginti (o gimęs jis 1902 m. ge 
gūžės 27 d. Rūsteikoniuose. Kauno apskri 
tyje). Paskui dirbo Eltoje, administravo 
Tautos Teatrą ir Vilko akį ir tuo pat me 
tu pats mokėsi vaidybinio meno. 1926 m. 
Klaipėdoje, o 1927-1932 m. Milane mokėsi 
dainuoti, paskui Kauno Valstybės Teatre 
dainavo ir dirbo kaip dramaturgas, vertė 
teatrui operų libretus. Tai vis žygiai ir 

darbai, kurie ne artina prie poezijos, bet 
tolina nuo jos.

Tačiau didelio svorio jam neužversti 
kalnais ei’ėraščių galėjo turėti ir kitas da
lykas. Jis gali būti lygiai teisingas, kaip 
ir poeto apsikrovimas darbais. O tas ant
rasis dalykas — tai Santvaro nenoras ga
minti eilėraščius. Jeigu rašyti, tai tik po
eziją. o ne eilėraščius. Sklaidydami „Lai
vus palaužtom burėm“, tartum labiausiai 
prieiname tos nuomonės.

Iš viso St. Santvaro poezija yra ypač sa 
vita, originali, santvariška. Dar pridėtu- 
mėm: dramatiška ir nuoširdi.

Stasys Santvaras
VABALĖLIS

Kckias tu pareigas eini,
Mažasis vabalėli? —
Nurims audra, prašvis tamsiam slėny, — 
Kur brisi tu per šlapią smėlį?..
Ar vyšnių žieduose gimei? Ar saulės 

ašarėlėj
Tu siūdeisi tą vaiskų drabužėlį? — 
Kokias tu pareigas eini tamsiam slėny, 
Mažasis debesėli?

MEDINĖ SKRYNIA
Sudėsiu į medinę skrynią savo daiktus — 
Skeveldras sielos, lieso kūno likučius 
Ir tarsiu: mano dienos baigtos, 
Tos dienos liūdnos ir praeinančios.

SAVAITQALIS
SU KNYQA

RAŠO JURGIS GLIAUDĄ

šiuos 1962 metus pradėjome su dviem 
novelių rinkiniais. Autoriai? Poetė Kotry 
na Grigaitytė ir Irena Joerg. Abiejų au
torių vardai gerai ir patraukliai žinomi 
mūsų skaitančiajai visuomenei. Grigaity
tė pateikė mums novelių rinkinį VEIDU 
PRIE ŽEMĖS. Irena Joerg — LAIMĖS 
IEŠKOTOJUS.

Standartinis novelės (short story) api
būdinimas visad grindžiamas glaustai iš
dėstytu siužetu ir atmazgos netikėtumu. 
O. Henry, persistengdamas atmazgą pa
teikti nelaukčiausią (twist), aukojo jai ir 
logišką jos pagrįstumą, favorizuodamas 
staigmeną ir suk.ėtimą. Jo pirmtakai no
velės meistrai Čechovas ir Maupassantas 
buvo labiau santūrūs, ir jie, o ne O. Hen
ry yra tikrieji novelės rašymo pavyzdžiai.

K. Grigaitytė rinkinyje VEIDU PRIE 
ŽEMĖS davė 13 novelių. Jų siužetai įvai
rūs. vaizduojamųjų asmenų galerija mar
ga, laiko, aplinkybių, aplinkos sferos ro
do sumanų rinkinio suredagavimą, ven
giant tai, kad visos novelės neturėtų vie-

Per tą 40 metų, kai jis rašo, kai kurie 
eilėraščiai pasidarė tikri deimantai ir per 
lai, kurių nebeįveiks nė laiko kietumas. 
Priešingai, laikas tik nuskaidrina tokius 
dalykus, kaip „Vabalėlis“,* „Rudenio duo
na“, „Medinė skrynia“ ir kitus. Jeigu mes 
kalbame apie savo poeziją, jeigu minime 
pačius geriausius jos dalykus, tai tarp jų 
kūrybos žavesiu visada švies ir rinktiniai 
Stasio Santvaro eilėraščiai.

Džiaugdamiesi, kad poetas yra šiapus 
uždangų tarp mūsų, sukakties proga linki 
me kūrybinės ilgų metų ugnelės.

O jau vėliau per miesto akmeninį bruką 
Vežimas vilks mane į stotį —
Į tą, kur paskutinį kartą garvežiai su

šunka, 
Kur amžinai reikės sustoti.

Iš ratų dar pažvelgsiu į namų grandinę, 
Į ūkanon įbridusius bažnyčios bokštus, 
Į skubančią keleivių minią,
Kuri plačiuos laukuos kovoja, vargsta ir 

užtrokšta.

Tyla, ramybė, kaip širdis numirusi. 
Tada apgaubs pakalnės sodą...
Ir ten. kur draikėsi buitis pairusi — 
Krūmokšniai šniokš gedėjimą nuobodų...

nos vedamosios idėjos. Visa tai padarė 
rinkinį įdomų ir brandų, turint galvoje 
tą redagavimą.

Iš jos novelių „Veni, Creator'* bus bene 
pati „ohenriškoji“. Gaivalinga, skubiai 
besikeičiančiomis padėtimis, ir „Senelė“ 
— labiausiai „mopasaniškoji“ tuo rafinuo 
tu traktavimu moters įtakos lepiam jaus
mui. „Neįspėta mįslė“ puiki noveliškais 
atradimais skaitytojui. Ir vienintelė rinki 
nio lyriškoji pasaka „Žuvėdra ant uolos“, 
išspausdinta rinkinio pabaigoj, išblaško 
tą skaitytojo kelionę po puikių novelių pa 
rodą, pačios autorės per lyrišku požiūriu 
į pasakojamuosius įvykius, kas novelių 
rašytojui, tur būt, turėtų būti mirtina 
nuodėmė. Iš esmės VEIDU PRIE ŽEMĖS 
yra puikus novelių rinkinys. Grigaitytė 
neištęsė pasakojimo per 10-15 puslapių 
kiekvienam kūriniui (išimtis „Žuvėdra 
ant uolos“), ji daugiur sušildė toną, vys
tydama pasakojimą pirmuoju asmeniu, ji 
labai santūriai pabėrė lyriškumo, niekur 
nerizikuodama pakliūti į sentimentalu
mą. Jeigu ji užgriebia gamtą, panaudoja

„Tebūnie pagarbinta šventoji Trejybė 
ir nedalomoji vienybė: dėkokime jai, ka
dangi padarė ji mums savo gailestingu
mo“ (Šv. Mišių introitas). Pirmąjį sekma 
dieni po Sekminių Bažnyčia mini vieną di 
džiųjų tikėjimo paslapčių, Triasmenio Die 
vo paslaptį. Dievas yra vienas, bet trijuo
se asmenyse: Dievas Tėvas, Dievas Sūnus 
ir Dievas šv. Dvasia. Visi trys asmenys 
yra vienas amžinasis, begalinis, nesuvo
kiamasis Dievas. Tėvas yra pirmasis die
viškasis asmuo, Sūnus yra antrasis Die
viškasis asmuo Tėvo amžiais gimdomas, 
šv. Dvasia yra trečiasis dieviškasis as
muo, paeinantis iš Tėvo ir Sūnaus. Žmo
gaus protas nepajėgia šios begalinio Die
vo vidinio gyvenimo paslapties suvokti. 
Švč. Trejybės paslaptis tiek yra žinoma, 
kiek ji yra paties Dievo apreikšta. Taip 
Kristus siunčia savo mokytinius mokyti 
tautų ir jų krikštyti triasmenio Dievo 
vardu: „Eikite tat ir mokykite visas tau
tas, krikštydami juos vardan Tėvo ir Sū
naus ir šventosios Dvasios (Mato 28,19). 
Ypač ryškiai ir pakartotinai Kristus ap
reiškia Dievo triasmeniškumą, kai kalba 
apie šv. Dvasios atsiuntimą: „Ramintojas 
šv. Dvasia, kurį Tėvas atsiųs mano vardu, 
jis jus viso išmokys ir primins jums vi
sa, ką tik aš jums kalbėjau“ (Jono 14, 26;

aprašymą tik tiek, kiek reikia sukurti see 
nos nuotaikai, arba paryškinti, arba 
kontrastuoti veikėjo išgyvenimams. Gam 
ta Grigaitytei niekad nėra objektas, ku
riam reiktų skirti dėmesį, atitruksiant 
nuo esmės arba laužiant siužeto visumą. 
Tai puiki savybė, prisimenant, kad auto
rė yra poetė ir tikrai surastų gamtai vaiz
duoti priemonių stiliaus ir emocijų plo
tyje.

Rašyti plačiai, neskaitant puslapių 
skaičiaus, netinka novelištui. Tokiu vaiz
davimo metodu niekad nesukursi geros 
novelės, ir Boule de Suif (Maupassanto) 
gali būti tik geniali išmintis. Rašyti nove
lę tai reiškia negailestingai kondensuoti 
pasakojimą, išieškant visa tai, kas yra 
esmingiausia. Todėl šia prasme Grigaity- 
tės VEIDU PRIE ŽEMĖS rinkinys yra 
tikras autorės ir mūsų literatūros laimė
jimas lietuviškos novelės fronte.

Tą laimėjimą mažina kai kurie reiški- 
nėliai. Tai autorės nesirūpinimas būti no
velėje savita, surasti savo individualią 
kalbą, savo individualią manierą reikšti 
dialogui ir dažna pastanga ilgą laikotarpį 
atpasakoti vien dėl atpasakojimo (pvz„ 
psl. 106-107). Tačiau, antraip, to neieško- 
jimas apsaugojo nuo pretenzingumo, nuo 
pastangos pertempti stygą, tapti nenatū
ralia. VEIDU PRIE ŽEMĖS yra brandus 
kūrinys.

Rinkinį išleido Lietuviškos Knygos klu 
bas Chicagoje.

Kitoje Savaitgalis su knyga skiltyje pa
liesime, klek mūsų laikraščio skiltys lei
džia, Irenos Joerg „Laimės ieškotojus“. 

plg. Jono 14,16; 15,26; 16,7-11 ir kt.). čia 
yra atveriamos žmogui dieviškojo vidinio 
gyvenimo gilybės, • kurios tegali sukelti 
nuostabą, dėkingumą ir pagarbą. Šv. Povi 
las visų žmonių vardu sušunka: „O Dievo 
turtų, išminties ir žinojimo gilybe, kaip 
nesuprantami jo teismai ir nesusekami jo 
keliai! Nes kas pažino Viešpaties mintį? 
Arba kas buvo jo patarėjas? Arba kas da 
vė jam pirmas, kad tam būtų atsilyginta? 
Nes iš jo, per jį ir jame yra visa; jam gar
bė per amžius! Amen“. (Rom. 11,33-36). 
Kasdieniniame gyvenime švč. Trejybės 
paslaptis yra labai dažnai tikinčiųjų lū
pose. Juk kiekvieną kartą, kai daroma 
kryžiaus ženklas, t.y„ kai žegnojamasi, vi 
sada minima Triasmenis Dievas. Trumpo
ji maldelė „Garbė Tėvui ir Sūnui ir šv. 
Dvasiai“ taip pat išreiškia ne ką kitą, 
kaip Triasmenio Dievo išpažinimą. Ta
čiau būtų negera, kad Triasmenio Dievo 
išpažinimas ir garbinimas liktųsi tik lū
pose, nepaliesdamas žmogaus dvasios gel 
mių. Juoba Dievas apsireiškė žmogui savo 
vidiniu gyvenimu, kad žmogus atsiskleis
tų Dievui savo vidumi ir įvyktų gelmių 
susijungimas. Į apaštalo Judo klausimą, 
„Viešpatie, kas atsitiko, kad tu nori apsi
reikšti mums?“, Kristus taip atsako: „Jei 
kas mane myli, tas laikys mano žodžius; 
ir mano Tėvas jį mylės; mes pas jį ateisi
me ir pasidarysime pas jį buveinę“ (Jono 
14, 22-23). Triasmenis Dievas nori būti 
žmogaus mylimas ir į žmogaus meilę atsa 
ko savo dieviškąja meile, kuri siekia pil
nutinio susijungimo. Triasmenis Dievas, 
kuris nėra suvokiamas protu ir kurio ne
apima visa visata, ateina į jį mylinčio 
žmogaus sielą ir apsigyvena jame. Šitoji 
tiesa turi būti akivaizdžiai prisimenama 
visuomet, kai daroma kryžiaus ženklas, 
kai vienu ar kitu būdu reiškiama žodinė 
pagarba švč. Trejybei.

Švč. Trejybės šventė primena žmonėms 
Dievo didybę ir jo gerumą. Dievo didybė 
įpareigoja pagarbiai nusilenkti, o Jo ge
rumas skatina būti geru Dievui ir žmo
nėms. Dievo gerumas taip pat skatina ne
palūžti kasdieninio gyvenimo sunkumuo
se, o nepaliaujamai kreipti žvilgsnį ir vii 
tį į begaliniai gerą Dievą, kuris nori atei
ti i jį mylinčio žmogaus vidų ir padėti su
sitvarkyti su visomis problemomis. Visa 
turi būti daroma „Vardan Tėvo ir Sūnaus 
ir Šventosios Dvasios“!

Kun. Bronius Liubinas

— Pasaulio Lietuvių Seimas, nutarus 
Pasaulio Liet. Bendruomenei, šaukiamas 
1963 m. rugpjūčio 30-31 d.d. ir rugsėjo 1 
d. Toronte, Kanadoje. Jau pradėti planuo
ti parengiamieji darbai. Seimo data su- 
puls su Kanados Lietuvių Diena. Pirmasis 
Pas. Liet. Seimas buvo New Yorke. (E)

VILLA LITUANIA
Lankydamiesi Romoje, Italijoje, apsisto 

kite naujai įrengtuose Liet. šv. Kazimiero 
Kolegijos svečių namuose:

VILLA LITUANIA
Piazza Asti 25/Via Casalmonferrato 33.

Tel.: 78. 90. 33; 78. 00. 14.
Roma — Italia.

Rasite jaukią aplinką, gerą maistą ir 
neperdėtą kainą.

Pageidaujama, kad dėl apsistojimo lai
ko būtų susitarta iš anksto.

Kolegijos Vadovybė

i
i

ZUZANA MORAVSKA 10

Vilku lizdas
APYSAKA IŠ KRYŽIUOČIŲ LAIKŲ

(VERTĖ A. VĖGĖLĖ)

(14)

Puota tęsėsi ligi pat saulėlydžio; sve
čiai, kas ir kur kaip galėjo, atsigulė pa
silsėti. Senelis, Gedimino pilies užvaizdą, 
nurodė kryžiuočių pasiuntiniams gryčią, 
kurioje jiems buvo paklotos lovos, kiek
vienam atskirai pakabinta po rankšluos
tį, pastatyta po dubenį vandens ir po 
ąsotį midaus.

Gediminas atsigulė savo kambaryje ir, 
buvo gerokai išgėręs, negalėjo tačiau už
migti. Matyti buvo, kad po linksmos puo
tos kažkokia nerami mintis nedavė jam 
miego. Pagaliau užmigo, bet baisius, ma
tyt, sapnavo sapnus, nes dažnai prabus- 
davo: vos švintant jau jis nebemiegojo ir, 
prasitrynęs akis, dairėsi aplinkui. Atsidu
so pagaliau kaip žmogus, nusimetęs nuo 
pečių kokią sunkenybę.

Tuo metu nubudo meška, gulėjusi neto
li jo lovos, pritūpė ant paskutinių kojų, 
pakėlė, galvą aukštyn ir klausėsi, laukda
ma įsakymų, o gal kasdieninių glostymų. 
Bet Gediminas nekreipė j ją dėmesio. Pa
žiūrėjo jis pro langą, tris sykius nusispio- 
vė, lyg norėdamas užmiršti, ką naktį sap
navo, pagaliau suplojo delnais. Tuoj pri
ėjo prie jo trys meškos ir tarnas.

— Tubingas! — sušuko kunigaikštis.
Tarnas, nesuprasdamas, ką reiškia iš

tartasis senelio Kunigo vardas, tik palen
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kė galvą ir, it kvailas, žiūrėjo į kuni
gaikštį.

— Pašauk pas mane akląjį Kunigą, — 
ir parodė ranka duris.

Tarnas kuo greičiausiai pasiskubino iš
pildyti pono įsakymą. Paskui tarną pasi
leido bėgti meška, tarsi norėdama grei
čiau už tarną išpildyti pono įsakymą, ap- 
lenkė Tarną ir kojomis atsidarė duris. Pa
matęs tai, Gediminas nusišypsojo.

— Išmintingas sutvėrimas! — tarė jis 
ir sušvilpė.

Meška tuoj sugrįžo ir atsigulė prie Ge
dimino kojų. Gediminas sėdėjo susimąs
tęs o meška tuo tarpu apavė jam kojas, 
bet Gediminas nė nepastebėjo to, taip jis 
buvo susimąstęs.

Staiga atsidarė durys, ir įėjo Siauručio 
vedamas Tubingas. Pakėlė Gediminas 
galvą, pamatė stovinčią priešais save iš
tikimą- mešką, paėmė iš jos barsukų odos 
diržą, kuriuo juosdamasis sušuko:

— I kampą, meška!
Meška tuoj nudūlino į kampą ir atsi

gulė.
— Sveikas, mielasis Kunige, — tarė Ge 

diminas suspausdamas Tubingo ranką.
— Sveikas, Gediminai, Lietuvos tėve! 

tegu dievai, kurie taip anksti rytą pabu
dino mus, atsiunčia tau gerą mintį ir te- 
prašalina piktaią dvasią!

Gediminas, užuot atsakęs, atsiduso tik
tai ir pastūmė kėdę atsisėsti.

—■' Ne, nesisėsiu, kol nesužinosiu, ar ne 
įlindo tavo širdin kirminas, tasai kirmi
nas, kuris nori sugraužti šventuosius mū
sų ąžuolus, pasikasti po jais ir išgriauti, o 
jų vietoje pastatyti tuos ženklus, kurie 
juoduoja ant kryžiuočių apsiaustų. Šis 
ženklas visuomet stovi man akyse, kaip 
kokia šmėkla, ir sudreba man širdis vien 
tik pamanius, kad priešų kirvis padarys 
juos iš šitų medžių, kurie per amžius skel 
bė mums dievų valią, o jų vietoje pasta
tys savo ženklus... Tuomet prakeikimas 
tau. prakeikimas visiems tiems, kurie pri 
kalbino tave, nes žus mūsų praeitis, žus 
mūsų dievai, žus Lietuvos garbė!

Ir. stovėdamas prieš Didįjį kunigaikšti, 
senelis iškėlė abi rankas aukštyn, tarsi 
norėdamas drauge su žodžiais mesti ant 
Gedimino perkūnus. Gediminas gi klausė 
si nuleidęs galvą senelio žodžių.

Nutilo abudu. Tylą gi pirmasai pertrau 
kė Gediminas tardamas:

— Susilaikyk, Tubingai, su prakeiki
mais! pakviečiau tave, taigi tavo patari
mo. ne prakeikimu laukiu. Jei norėčiau eit 
išvien su kryžiuočiais ir niekinčiau tėvų 
tikėjimą, neklausčiau kunigų patarimų, 
bet savo valia visa daryčiau.

— Niekšiška būtų tavo valia, jei ji ne
būtu visos tautos valia; tuomet pats pa
degčiau tavo pilį ir sudeginčiau tave ir sa 
ve dievu garbei, — tarė Tubingas, dėda
mas ranką ant kunigaikščio peties.

— Nepyk, tėve, kartoju, mano pilis 
yra miela mūsų dievams, nors ir svetimo
mis rankomis ji pastatyta, nes pirmiau, 
negu pradėjau mūryti ją, pastačiau šven
tykla Perkūnui; o pilis šita reikalinga, 
nes kai įsiveržė per mūsų miškus priešai 
ir kaskart gilyn mūsų žemėn pradeda 
ateiti, reikia duoti suprasti jiems, kad ir 
mes mokame statyti pilis, kad ir mes gali
me susilyginti su jais galybe.

— Mūsų tėvų tikėjimo ir tėvynės mei
lės jėga įveiksime juos, kaip ligšiol įveik

davome; antraip — vargas tavo vaikams, 
vargas visai tautai, kurios ir vardas iš
nyks. .. Išnyks! — pakartojo senelis, — jei 
susidėsi su kryžiuočiais.

— Nenoriu susidėti su jais, todėl ir ieš 
kau tavo patarimo, bet erzinti jų taip pat 
negaliu, pasiuntiniams reikia duoti atsa
kymas. jie nori susidėti su mumis prieš ki 
tą galvbę, kuri taip pat pavojinga mums...

— Visa mums pavojinga, — pertraukė 
Tubingas, — nuo to laiko, kai mūsų gry
čias pradėjo lankyti ateiviai, apsakinėda 
mi savo dievų didybę, nuo to laiko, kai 
sumažėjo dievų garbinimas. Nors neregės 
mano akys, bet toliau mato už akis tų.'ku 
rie aiškiai mato saulę; nes jie toje saulė
je ieško tik sau šviesos, kuri apšviestų 
jiems karūną ant galvos. Ir tu, Gedimine, 
sieki jos, bet su karūna ant galvos silp
nesnis būsi, kaip tavo tėvai, kurie sėmėsi 
sau jėgų kardo ir tautos vienybės galy
bėje.

— Ir aš noriu tautos vienybės, — atsa
kė Gediminas.

— Nori, tai nesusidėk su niekuo.
— Tai užpuls mūsų žeme priešai! nes 

jei nesusidėsiu su kryžiuočiais prieš Len
kijos karalių, jis susidės su Didžiuoju 
Mistru ir iš dviejų pusių užpuls mūsų 
žemę.

— Šventieji dievai, kodėl jūsų globa nu 
sigrįžo nuo ištikimų jums žmonių! kodėl 
taip susilpnėjo mūsų rankų galybė, kad 
nebegalime patys apsiginti! — tarė nulei
dęs galvą Tubingas.

— Nesusilpnėjo mūsų rankos, dar ir 
dabar apgins jos mūsų žemę ir žmones 
nuo priešu! Bet jei amžinai gyvensime tik 
savo miškuose, nežinodami, kas pas kai
mynus dedasi, ir neprisižiūrėdami, kain 
jie gyvena, lengviau jie nugalės mus. Juk 
ir gink'us jie turi geresnius, o taip pat ir 
daug žino tokių dalykų, apie kuriuos mū
sų žmonės nė negirdėjo.

— O tačiau jie gerai gyveno! — per

traukė Tubingas. — Dabar parsigabenai 
iš tolimų kraštų amatininkus, o žiūrėk, 
kas dedasi: šitie ateiviai, o ypač lenkai— 
belaisviai, kuriuos laisvai laikai, moko 
mūsų žmones giesmių, moko gerbti jų 
Dievą... Na. ir tu pats buvai pas vyresnįjį 
ju tikėjimo kunigą! — pridūrė po valandė 
lės, — kaltas todėl esi prieš dievus ir 
prieš žmones, kuriems išplėši didžiausią 
jų turtą: tėvų tikėjimą...

— Piktžodžiauji, Kunige! Tu, būdamas 
prie šventųjų ąžuolų ugnies, nematai nie
ko, kas dedasi už mūsų miškų, o aš kar
du naudodamasis nukeliauju už tų miškų, 
ir žinau savo žmones! Ir žmonės, dalyvau 
jantieji užpuolimuose, mato, kaip kitur 
yra. ir patys norėtų būti taip pat aprū
pinti...

— Prakeikimas jiems, prakeikimas 
tau, jei vedi savo žmones į piktą! — suri
ko vėl Tubingas.

Ir, lyg apalpęs iš nuovargio, krito Į sė
dynę.

Susiraukė tik Gediminas ir rūsčiai su
šuko:

— Gana to! Kunigaikštis esu ir visos 
Lietuvos valdovas! Toli siekiu į rytus nau 
jas žemes užkariaudamas, turiu teisę val
dyti. kaip man patinka! Jei pasišaukiau, 
tai reiškia, kad gerbiu tėvų papročius ir 
be mielojo dievams vyriausiojo Kunigo 
nieko nenoriu daryti; bet bauginimų ne
nusigąsiu. ne! dievai gi. ką mato mano dar 
bus, teis mane.

Tokiu rūsčiu balsu tarė tai Gediminas, 
kad net suglaudusios ausys meškos pri
šliaužė prie savo pono, lyg norėdamos 
melsti jį pasigailėti. Išbalęs Siaurutis sto
vėjo pasirėmęs tarp senelio ir kunigaikš
čio. ir buvo matyti, kad jo sieloje ėjo kaž
kokia paslaptinga kova.

(Bus daugiau)
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ATĖNAI

Plaukęs lygiai savaitę, gegužės 18 d. 
baltasis Strathmore laivas, lyg gulbė, su 
maršu įplaukė į Pirėjaus uostą saulėtoje 
Graikijoje. Neužilgo prie krantinės atva
žiavo 12 autobusų, ir laivo ekskursantai 
išvyko j garsiąją Graikijos sostinę — Atė 
nūs. Tarp kalvų ir melsvos jūros įlankų 
sostinė su Pirėjaus uostu susilieja į vieną 

-didžiulį miestą. Atėnai šiuo metu turi jau 
per pusantro milijono gyventojų. Vadovė 
autobuso garsiakalbiu aiškina žymiąsias 
vietas, pro kurias pravažiuojame. Iš pir
mųjų žodžių ji pasireiškia kaip savo kraš 
to patriotė ir per 3 valandas užtrukusią 
ekskursiją nupasakoja žymiuosius senovi 
nės Graikijos istorinius įvykius, poetus, 
menininkus, tautos vyrus, kovas už 
laisvę.

Atėnai turi 5000 metų istoriją, ir jų 
meno paminklai tebekalba ir šiandien, o 
jų meno paminklų ypač gausu ir didžia
jame Vatikano muziejuje, šiandieninių 
Atėnų viduryje aukštai iškilusi tebestovi 
garsioji Akropolio kalva — senovės Atė
nų valdovų gyvenvietė ir jų dievaičių 
šventyklos. Akropolio viršukalnėje tebe
stovi graikų klasinio meno šedevras ir Eu 
ropos civilizacijos simbolis — Parteno- 
nas. Nuo Akropolio žvelgiant žemyn, mo
derniojo miesto rūmų tarpe šen ir ten ma 
tyti senovės paminklų ir šventovių.

Iš kur kilo Atėnų vardas? Graikai turi 
plačią mitologiją. Senovės laikais jų die
vaitė Atėnė susiginčijo su jūros dievaičiu 
Poseidonu: kuris iš judviejų globos jau 
kylantį meno miestą? Nesutardami pali
ko tai nuspręsti miesto gyventojams. No
rėdamas paveikti sprendimą, Poseidonas 
savo trišake jūrų lazda nuvertė ant Ak
ropolio uolą ir užpylė sūraus vandens. Jis 
gyventojams žadėjo suteikti pirmenybę 
jūrose. Atėnė savo ietimi pajudino uolą, 
ir iš jų išdygo alyvmedis. Ji miestui žadė
jo maisto ir išminties. Vyrai išsirinko Po
seidoną, o moterys — Atėnę; bet moterų 
balsų buvo vienu daugiau negu vyrų, ir 
naujasis miestas gavo Atėnų vardą.

Atėnuose kylant menui ir demokrati
jai, Azijoj tada pasireiškė nauja jėga — 
Persija. Pastarosios karalius Darius pano 
ro užimti graikų kolonijas prie Dunojaus, 
bet atėniečiai sukliudė tai. Tada 490 m. 
prieš Kristų persų laivynas atplaukė prie 
Maratono nubausti atėniečių. Atėnų gy
ventojai už viską labiausiai brangino lais 
vę. ir miesto taryba priėmė Miltijado ka
rinį planą. Graikai ir po 25 šimtmečių di
džiuojasi, kad tai buvo pirmutinė Vakarų 
pergalė prieš barbarų hordas, kuri buvo
laimėta prie Maratono. Fidipidas — grei
čiausias Atėnų bėgikes po Maratono per
galės buvo išsiųstas iš kovos lauko į Atė
nus, kad juo skubiau nuneštų džiaugsmin 
gąją žinią. Iš Maratono iki Atėnų buvo 
26 mylios. Kai Fidipidas atbėgo į Atėnus, 
spėjo tik ištarti: „Menikikamenen“ — 
Mes laimėjome! ir išsisėmęs krito ant že
mės negyvas. Čia pradžią gavo Olimpija- 
dose Maratono bėgimas, kuris turi tą patį 
nuotolį — 26 mylias. Maratono kovoje 
žuvo 192 atėniečiai, o persų — 6400.

Didieji graikų poetai, rašytojai, meni
ninkai, kiekvienas savu būdu, iškėlė kla
sinių laikų Akropolio grožį. To meto žy
miausias Atėnų valdovas buvo Periklis, 
atėniečių išrinktas 461 m. prieš Kr., ir jis 
Atėnus valdė ištisus 30 metų. Tai Atėnų 
aukso laikotarpis. Jo metu garsieji grai
kų menininkai suvažiavo į Atėnus. Lais
vuose demokratiškuose Atėnuose filosofi
ja, literatūra ir menas surado tinkamą iš
raišką, ir buvo sukurti šedevrai, kurie 
sudaro Europos civilizacijos pradžią. Ak
ropolis buvo išpuoštas naujomis statulo
mis. Kalvoje gyvenamieji namai nugriau
ti ir padaryta vietos naujoms šventyk
loms ir paminklams, kurie tebestovi ir po 
24 šimtmečių. Partenonas buvo pastaty
tas 447-438 m. prieš Kr. Architektai Ikti- 
nas su Kalikratu sudarė Partenono planą, 
o skulptorius Fidias su kitais meninin
kais išpuošė, ir graikai didžiuojasi, kad 
jokia žmogaus ranka negali prilygti Par
tenono grožiui. Partenoną supa 46 dori- 
kos stiliaus balto marmuro statulos. Kai 
4 šimt. po Kr. gotai, vadovaujami Alari- 
ko. apsupę Atėnus, prisiartino prie Akro
polio, tai pirmą kartą išvydę klasinio me
no graikų dievaičių statulas, kurios lyg 
gyvos žvelgė į juos; tai jie taip išsigando, 
kad tuojau pat pasitraukė nuo Atėnų.

Prieš Akropolį ant kitos kalvos nulygin 
tos viršukalnės stovi Areopagas — seno
vės Atėnų vyriausias teismas. Šiame teis
me buvo pasmerktas mirti filosofas So
kratas ir ten pasakė savo garsiąją Apolo
giją. kurios paskutiniai žodžiai yra tokie: 
„Išsiskyrimo valanda atėjo, ir mes kiek
vienas einame savais keliais, aš — mirti, 
o jūs — gyventi. Kuris kelias geresnis, 
vienas Dievas težino“. Tai buvo 399 m. 
Prieš Kr. Areopage yra bronzinė lenta su 
tokiu įrašu: „Čia, šioje teisingumo kalvo
je, Viešpaties 50 Metais stovėjo šv. Povi
las, kuris Areopago viduryje prabilo į 
atėniečius, kaip užrašyta Apaštalų Darbų 
17 skyriuje: „Atėnų vyrai, aš matau, kad 
Jūs visais atžvilgiais esate perdaug pamal 
dūs, Juk praeidamas ir žiūrėdamas į jūsų
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dievų statulas, radau taip pat aukurą su 
įrašu NEŽINOMAM DIEVUI. Taigi, ką 
jūs nežinodami garbinate, tai aš jums 
skelbiu!“ Vienas iš pirmiausiai čia pri- 
ėmusiųjų krikščionybę buvo vyriausiojo 
teismo narys areopagitas Dionyzas. Jis 
vėliau buvo už tikėjimą nukankintas ir 
tapo šv. Dionyzu Areopagitu — Atėnų 
miesto šventuoju globėju. Dar ir kitų 
daug dalykų teko Atėnuose aplankyti, bet 
kur čia trumpai gali viską apsakyti!

Grįžom į savo laivą ir neužilgo su mar
šų aidais pajudėjom iš Pirėjaus uosto. 
Prie krantinės buvo susirinkę šimtai žmo 
nių, gal dėl to, kad tai buvo pats didžiau
sias laivas uoste, ar patraukti maršų. Bet 
buvo vėl lygiai taip malonu, kai nuo kran 
tinės pradėjo plevėsuoti baltos nosinaitės, 
kaip atsisveikinant su Europa. Laivas 
dabar šauna tiesia linija į Suezo kanalą. 
Pro šalį praslenka Kretos sala, kuri savo 
padėtimi, derlingumu ir gyventojų skai
čiumi yra svarbiausioji Viduržemio jūros 
rytinės dalies sala. Išilgai visos salos eina 
kalnų virtinė, kurių viršūnės yra iki 8000 
pėdų aukščio, ir toli jūroje jos matyti. 
Sudie, Europa!

SUEZO KANALAS
Gegužės 20 d. — sekmadienio rytas. 

Jau be maršų jplaukėm į Port Saido uos
tą. Egiptiečiai britams nėra svetingi, o 
mūsų, Australijos emigrantų, net neįsilei 
do nė į krantą išlipti. Netrukus laivą iš 
abiejų pusių apspito per 100 valčių. Tai 
egiptiečiai biznieriai, įkyriai siūlantieji 
savo gaminius: kilimus, skrybėles, sanda- 
lius, vėduokles ir įvairius odos gaminius. 
Kol tik čia laivas stovėjo (daugiau kaip 
10 valandų), jie be perstojo vis šaukė ang 
liškai: „Ei, ei, geriausios odos rankinukas 
tik 7 svarai. Kiek duodi? Ar tik 1 sv.? Ne, 
be 3 sv. neduodu!“ Kas susitaria, iš val
ties į denį užmeta virvę ir norimąjį daly
ką gali užsitraukti, pinigus įdėjęs į krep
šį. kurį vėl nusitraukia nuo laivo.

Suezo kanalas navigacijai buvo atidary 
tas 1869 m. lapkričio 17 d. Visi gerai prisi 
menam, kai 1956 m. spalio 31 d. britai su 
prancūzais, o Izraelis pora dienų anks
čiau, pradėjo invaziją užimti kanalą, kurį 
prieš tai nusavino egiptiečiai. Tai buvo 
tos nelaimingosios dienos, kai tuo pat me 
tu sukilo vengrai dėl savo Tautos Laisvės 
ir Nepriklausomybės ir kai Rusijos bol
ševikai krauju ir ugnimi užgniaužė veng
rų kilniuosius troškimus ir viltis.

Nuo Port Said uosto švyturio iki Suezo

OSTRAVA ■ KARV1NA KASYKLOS
Čekoslovakijos vyriausybės nutarimas 

įvesti jaunimui 5 metų darbo prievolę bu
vo padiktuotas visiškos nevilties. Tas nu
tarimas žiaurus. Tačiau vargu dėl to tie
siogiai gali būti siejamas čekoslovakų 
atsisakinėjimas eiti dirbti į kasyklas ar 
studentų demonstracijos prieš vyriausybę 
gegužės 1 d. Iki šiol niekais nuėjo visos 
Novotnio vyriausybės pastangos įvykdyti 
ekonominius planus. Taigi nors žmonių 
keliamieji neramumai reikalauti atleisti- 
vadeles ir patenkinti būtiniausius žmonių 
reikalavimus, bet vyriausybė imasi dar 
griežtesnių priemonių.

Čekoslovakijos ekonominė padėtis iš 
tikro nepaprastai sunki. Visos ligšiolinės 
priemonės nebuvo išganingos. O tam kraš 
tui statomieji - komunistinės ekonomijos 
reikalavimai yra labai svarbūs, čekoslova 
kijos pramonė iš seno yra gerai įrengta. 
Dėl to dabar ji turi patenkinti ūkiškai at
silikusių Azijos ir Afrikos kraštų užsaky
mus ir reikalavimus, kaip sutarta su Sov. 
Sąjunga ir kitais komunistiniais kraštais. 
Jei pramonė galėtų gerai veikti, būtų svei 
ka ir pačiai Čekoslovakijai.

Bet Čekoslovakijos- įmonių darbas re
miasi akmens anglimi. O keturi penkta
daliai jos anglies turėtų būti iškasami 
Ostrava-Karvina kasyklose. Ten pat yra 
sugrupuoti ir krašto plieno fabrikai. Di
džiausia bėda .kad tos anglies neiškasama 
tiek, kiek reikėtų ir kiek užplanuojama. 
Praktika parodė, kad kasykloms sudaro
mieji planai niekada nebūna įvykdomi. 
Kad reikalas realiau atrodytų, šiems me
tams anglies gamybos planas sumažintas 
net 600.000 tonų. Jei šių metų realistiškes 
nis planas net būtų įvykdytas, tai vis tiek 
gamyba būtų 2.6% mažesnė už 1961 m. ir 
4.8% mažesnė už 1960 m.

Gamyba krinta, o ne kyla dėl to. kad 
niekas nenori eiti dirbti į kasyklas. Net 
ir tie darbininkai, kurie paviliojami. neil
ga tedirba. Kasmet vidutiniškai pasikei
čia kasyklose bent trečdalis visų darbinin 
kų. Praeiti metai buvo ypač pažymėtini, 
nes net 99% visų tais metais užverbuotų 
darbininkų vėl pabėgo iš kasyklų. Svar
biausia priežastis: nežmoniškos darbo są
lygos. Profesinių sąjungy laikraštis „Pra- 
ce“ rašė šitaip: „Praeitais metais į Ostra
va kasyklas atėjo dirbti 24.840 darbinin
kų, o pasitraukė iš to darbo 24.535“. Bet 
praeiti metai nebe pirmi tokie liūdni Če
koslovakijos ūkio vadovams. Jau prieš po
rą metų vyriausybė buvo labai susirūpi

įlankos pietuose Suezo kanalas turi 87 su 
puse mylias ilgio. Kanalas pereina per 
Timsah ežerą ir Didįjį ir Mažąjį Karčiuo 
sius ežerus. Juo plaukiant jau pradėjo 
saulė svilinti. Giliame laivo pavėsyje ter 
mometras pasiekė F 99 laipsnius, ir ši tem 
peratūra, tik keliais laipsniais svyruoda
ma, jau laikosi pastoviai. Tik saulei nusi 
leidus atvėsta.

Laivai kanalu plaukia tik vilkstinėm, 
prasilenkdami ežeruose. Mūsų vilkstinę 
iš Port Saido į pietus sudarė 14 laivų, 
plaukiančių vienas, paskui kitą. Jį per
plaukti užtruko 15 valandų, ne tiek plau
kiant, kiek stovint ir laukiant, kol kita 
vilkstinė iš pietų atplauks ir prasilenks 
Karčiuosiuose ežeruose.

Išplaukę iš kanalo, patekom į Suezo 
įlanką, turinčią 175 mylias ilgio, o už jos 
toliau į pietus prasideda Raudonoji jūra, 
kuri tęsiasi į pietus per 1200 mylių. Į ją 
neįteka jokia upė, o jos šiaurinėje dalyje 
net ir lietus niekada nelyja, kaip infor
muoja laivo dienraštis. Abi jos pusės, 
tiek Afrikos, tiek Arabijos pusiasalio 
(įrantai yra smėlėti ir žemi, bet už jų to
lau rymo kalnai, o pati jūra yra lyg tų 

kalnų gilus slėnis, čia jau perplaukiam 
ir tropinę liniją. Dabar jau galima labai 
įvertinti, ką reiškia turėti laivo kabinose 
oro vėsintuvus. Kitaip žmogus pavirstum 
į kotletą keptuvėje.

Anksčiau, kol dar nebuvo išrasti šaldy
tuvai laivai turėdavo kartu gabentis ir 
gyvu'ius mėsai, ir karves pienui, ir kiau
les ir visą kitą gyvąjį inventorių, nes 
tropikuose paskersta mėsa teišsilaiko die
ną ar kitą. Iš to meto yra užsilikusių 
kelionių aprašymų, kai vienas laivo kelei 
vis pabudęs rytą išgirdo ir karves bau
biant, ir kiaules žviegiant, ir gaidį gie
dant, ir žąsis gagenant, tai pamanė, kad 
jis sapnuoja kaimo ūkį, bet atėjęs iš tvar 
tų kvapas įtikino jį, kad čia ne sapnas. 
Taip anksčiau būdavo laivuose, kol mūsų 
šimtmečio pradžios išradimai ir jų pritai 
kymai laivuose nepagerino tų sąlygų.

Raudonojoje jūroje matyti labai cha
rakteringų skraidančių žuvų, kurios vadi 
narnos Exocoetus vardu. Jos iš vandens 
pakyla kaip sklandytuvai ir smarkiai 
p’asdendamos savo pelekais gali nuskris
ti iki 500 pėdų nuotolio, o jos skrenda 
norėdamos pabėgti nuo grobuonių žuvų.

Jau netrukus laivas įplauks į Adeno 
uostą, esantį pietų Arabijos pusiasalio 
pietuose. Plaukę dvi savaites nuo Angli
jos iki Adeno, jau padarėme 4150 mylių, 
čia britų kolonija, ir mūsų emigrantams 
į Australiją nereikia jokių formalumų iš
lipti į krantą.

nusi, kaip pritraukti į kasyklas darbinin
kų. Vyriausybė buvo įsakiusi savivaldy
bėms, profesinėms sąjungoms ir įmonių 
vadovybėms imtis visų priemonių, kad 
kasykloms būtų pristatyta darbininkų.

Teoretiškai toks reikalavimas atrodė ge 
ras. Bet praktiškai jis pasirodė netikęs, 
įmonių vadovai ir profesinių sąjungų pa
reigūnai tuojau pasinaudojo šia proga pa
šalinti iš darbo visiems tinginams ir viso
kiems triukšmadariams. Jų vietas turėjo 
užpildyti nauji darbininkai. O tokiems 
vilioti buvo imtasi net keisčiausių priemo
nių. Tas pats „Prace“ laikraštis išdrįso iš 
kelti aikštėn kai kurias pareigūnų šuny
bes. Jei kas norėdavo nusipirkti automo
bilį, jam būdavo sakoma: „Padirbėk me
tus Ostrava-Karvina kasyklose, padėk 
mums įvykdyti planus, tai gausi leidimą“. 
Savivaldybės tokias sąlygas pasiūlydavo 
tiems, kurie norėdavo gauti butą. Parei
gūnai buto nepažadėdavo, bet sutikdavo 
įtraukti į geresnius sąrašus. Kiek toks vi
liojimas davė naudos, papasakojo „Tvor- 
ba“ laikraštis. Priviliotasis savanoris at
eidavo, atlikdavo 3 dienų praktiką, prisi
statydavo į kasyklą, pasiimdavo tokiems 
skiriamąjį mokestį, o po to ir dingdavo 
iš akių.

Pionieriai — komunistų talkininkai

(E) Gegužės mėn. vidury ir Lietuvoje 
minima pionierių organizacijos 40 m. su
kaktis. Dabar Lietuvoje pionierių organi
zacijoje dirba 150.000 jaunuolių priešmo
kyklinio amžiaus. Numatyti įvairūs minė
jimai, laužai, meniniai pasirodymai, ap
dovanojimai. Knygynuose pasirodė visa 
eilė leidinių, skirtų pionieriams, Tai vai
kams tinkamos knygos, tačiau jų turinys 
grynai komunistinis, ir tai patvirtina ir 
Vilniaus radijas, pastebėdamas, kad tuose 
leidiniuose Lietuvos pionieriai įžvelgs 
„daug naujo apie mūsų didžiąją tėvynę, 
pionierių organizacijos istoriją, didįjį tė
vynės karą...“. Tad pionierių organizaci
ja tikrovėje tetarnauja jaunimo tarpe vis 
labiau ugdyti komunizmui.

Europai nepaprastai svarbu, kad Brita
nija priklausytų jai ir visiškai su ja bend 
radarbiaųtų. Dr. Adenaueris

• Time magazinas

Mielas Redaktoriau,
Tremtinių rašytojų P.E..N. centras Lon 

done kuris laikas jau leidžia „Areną“.
Tai žurnalas, kuriame rašoma ir angliš 

kai, ir prancūziškai, ir vokiškai. Neseniai 
to žurnalo išėjo septintasis numeris, ku
rio dalis skirta lietuvių literatūrai. Kai ku 
rios kitos tautybės turėjo sau vietos anks 
tyvesniuose numeriuose.

Tas žurnalas, kaip jau, rodos, buvo mi 
nėta, sklinda ten, kur jam pati tinkamiau
sia vieta. Kadangi tremtinių P.E.N. cent
ras turi glaudžių ryšių ir bendrų reikalų 
su įvairių kraštų. P.E.N. klubais ir daly
vauja tarptautiniuose jų suvažiavimuose, 
tai dėl to ir šis žurnalas pasiekia nemaža 
reikšmingų literatūros ir kultūros žmo
nių. Dėl to tik džiaugtis reikia, kad ir mū
sų rašytojų žodis per šio žurnalo pusla
pius pasiekia juos.

Tačiau šį „Arenos“ numerį pavarčius 
vis iš naujo kyla mintis: ar čia ir apskri
tai panašiomis progomis tinkamai mes re 
prezentuojamės? Man kažkaip vis atrodo, 
kad ne taip, kaip reikia, ir gana.

Šįkart čia turime A. Rannito straipsnį 
apie lietuvių dainas (prancūziškai), A. 
Nykos-Niliūno apie lietuvių literatūrą 
tremtyje (angliškai), A. Škėmos ir J. Tys- 
liavos po eilėraštį (angliškai), Stp. Zo- 
barsko „Monsinjoro suoliuką“ (prancūziš 
kai), H. Radausko eilėraštį (angliškai), 
A.J. Greimo straipsnį apie H. Radauską 
(prancūziškai), B. Brazdžionio eilėraštį 
(angliškai), J. Aisčio eilėraštį (vokiškai), 
dar angliškai po eilėraštį J. Kėkšto, K. 
Bradūno, H. Nagio ir A. Nykos-Niliūno, 
J. Meko „Vilką“ (angliškai), A. Kašubos 
poezijos prozoje gabalą (angliškai), A. 
Landsbergio „žodžiai, gražieji žodžiai“ 
(angliškai).

Labai atsiprašau, kad surašiau čia vi
sus tuos lietuvių autorių dalykus. Ma
nau, kad tai nepakenks. Priešingai, paryš 
kins mūsų abejones.

O jos štai kokios.
Visa, kas pateikiama vokiškai ar pran

cūziškai, tenka priimti be jokių abejonių. 
Kokių nors naujesnių vertimų tomis kal
bomis pastaruoju metu nėra buvę. Abejo
nes kelia vertimai į anglų kalbą, štai J. 
Meko tas išgarsintasis „Vilkas“ buvo ir 
šen jau ir ten. O visi čia išspausdintieji 
eilėraščiai, išskyrus Kašubos, buvo jau ir 
periodikoje ir visi yra „The Green Oak“ 
antologijoje. Vadinas, kramtome ir atra- 
jojame, lyg tos žalosios. Kol dar patys tai 
saviesiems darome, tai nė priekaištauti 
nėra ko. Blogiau, kai vis tais pačiais da
lykais operuojame prieš svetimuosius. 
Ar jie neturės pagrįstos teisės pradėti gal 
voti, kad mes tiek tiktai tos savo literatū
ros ir teturime?

—0— _____
Apie neišnaudotas progas jau buvo ra

šyta mūsų laikraščiuose ir šauktasi orga
nizuotos pagalbos raštu ir žodžiu. Deja, 
jeigu pašauktum buteliuko išgerti, tai bū
tų kitas reikalas, prisišauktum talkon...

O štai kaip kiti sugeba tai padaryti.
New Yorke eina toks „The Baltic Re

view“. Jį redaguoja net trijų tautybių re
daktoriai: lietuvis Dr. A. Trimakas, latvis 
A. Berzins ir estas L. Vahter.

O žinote, kokį gražų dalyką to žurnalo 
Nr. 24 padarė latviai? Jie gavo, net 5 pus 
lapius paminėti praeitais metais miru
siam savo poetui Janiui Mediniui, buvu
siam Sibiro kaliniui V-319. Puslapiu su
pažindinę su tuo savo kankiniu, kituose 
keturiuose davė jo eilėraščių vertimų (ei

VAŽIUOJANT ATOSTOGŲ, 
LIETUVIŠKA KNYGA — 
GERIAUSIAS DRAUGAS

Tautvaišienė — Tautų kapinynas Sibi
ro tundroje — 0.9.6.

Pleškevičius—Mes nešėme laisvę—0.7.4 
Enskaitis — Audra eina — 0.7.4.
Baronas — Lieptai ir bedugnės — 1.2.0.
Dr. Balys — Lietuvių dainos Ameriko

je su gaidomis, apie 475 dainos —1.16.8.
Dr. Prunskis — Vyrai klystkeliuose — 

1.2.0.
Grigaitytė — Veidu prie žemės, nove- tinkančios 

lės — 0.14.8.
Santvaras — Atidari langai, eilės — 

1.2.0.
Nagys—Mėlynas sniegas, eilės —0.14.8.
Gricius — Pažadinti sfinksai, eilės — 

0.11.0.
V. Krėvės Raštai. 4 tomai, atskiro tomo 

kaina — 1.19.6.
Elementorius, žemėlapiai, maldakny

gės, plokštelės.
Neatsiskaitę už paskutinius tomus Liet. 

Encikl. ir . neatsaką į laiškus bus paieško
mi per laikraštį. Prašau atsiskaityti.

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

lėraščiai rašyti kalėjimuose ir Sibire), 
štai jums posmas vieno vertimo:

Nužemintai prašąlu tave aš, skausme: 
nepalik manęs pusgyvio.

Paskutinis pasipriešinimas mano dingo, 
visos viltys.

Perkeisk mane j akmenį, arba atsiųsk 
man didžiu') miegą. 

Kuris užburtą mane išlaikytų amžins, 
pakol būsiu pašauktas.

Jaudina, tiesa? Jaudina.
O mane taip pat jaudina ir lietuviškas 

mūsų apkiautimas. Argi mes neturime 
kankinių? Argi viskas, kas lietuviška, 
taip jau nieko neverta?

Tą žurnalą, tikiuos, skaito ne vien tik 
lietuviai.

„Europos Lietuvis“ rašė, kad Londono 
Lietuvių Sporto ir Socialinis Klubas sa
vo metinį susirinkimą pradėjo malda.

Man tai buvo didelė naujiena. Tokių 
dalykų savo amželyje dar nebuvau girdė
jęs ar matęs. Tik dar ir pats nesuprantu, 
ar tokį dalyką reikėtų laikyti didele dory 
be, ar tiesiog maldos išniekinimu, jos nu
vertinimu. Beveik būčiau linkęs manyti, 
kad čia yra tasai antrasis atvejis, arba 
dar koks nors trečias, koks nors apsime
timas, tartiufiškumas. Argi nebuvo saky
ta, kad atiduokite kas ciesoriaus cieso
riui, o kas Dievo Dievui?

Melstis vieta bažnyčioje, namie, religi
nių organizacijų susirinkimuose.

Niekada nesu matęs, kad bare kas nors 
žegnotųsi, imdamas alaus bokalą į ranką. 
Net ir mūsų kaime, kuris apskritai buvo 
religingas, prieš valgį ir po valgio žegno
davosi, aušrines giedodavo ir gegužines, 
bet kai būdavo koks nors balius, tie mūsų 
mužikėliai turėdavo tiek takto ir suprati
mo neišniekinti maldos ir poterių. Tada 
susirinkę gerdavo, valgydavo, šnekėdavęs 
ir dainuodavo, bet poterius palikdavo 
nuošaliai.

Tavo Jonas

Studentai ir visuomeniniai mokslai

(E) Lietuvoje netinkamai, neraciona
liai studijuojami visuomeniniai mokslai
aukštosiose mokyklose — tokią išvadą 
padarė doc. J. Galvydis „Tiesos“ (106 nr.) 
svarstymo tvarka (diskusine) paskelbta
me straipsnyje. Nurodęs, kaip dėstytojai 
aiškina visuomenės mokslus, J. Galvydis 
aiškina, kad studentams pats darbymetis 
ateina tik prieš, koliokviumus ir ypač 
prieš egzaminus. Jis teigia: „tai dažniau
sia šturmu, paskubomis, paviršutiniškai, 
kur kliuvo, kur nekliuvo atliekamas 
darbas“.

Jaunimas ekskursuoja po Lietuvą

(E) Dar gegužės pradžioje Lietuvos jau 
nimas pradėjo savo turistinę vasarą. Kaip 
pranešė Vilniaus radijas, tūkstančiai lie
tuvių moksleivių ir pionierių labai noriai 
lanko istorines, revoliucines vietas, susi
pažįsta su sovietinės armijos ir „didžiojo 
tėvynės karo“ partizanų kovų keliais, su
sitinka su įžymiausiais žmonėmis, pirmū
nais, komunistinio darbo kolektyvais, kul 
tūros ir mokslo veikėjais. Tai dalykai, ku 
rie pirmoje eilėje rodomi po Lietuvą va- 
žinėjantiems „turistams“. Tos kelionės ir 
tų „istorinių“ vietų lankymas siejamas su 
Lietuvoje plačiai minima pionierių orga
nizacijos 40 m. sukaktimi.

GGGGGGGGGGGGGGG
TAUTIEČIAI,

Akį veriančios dovanos, žinomos ir 
vertinamos visame pasaulyje. Gražiausių 
spalvų derinio itališkos pliušinės, viengu
bos ar dvigubos, lovatiesės, gėlėmis ar 
figūromis, su muitu 7 sv. 1 šil. 6 p.

Tokios pat, bet aplinkui su kuteliais, 
viengubai lovai ar dideliam

seklyčios stalui, su muitu 5 sv. 7 šil. 6 p.
Pritaikyti kilimėliai ant sienos — 

„briedžiai“ — 4 sv. 1 šil. G p.
Visų trijų svoris 16 svarų.

TAURAS
(A. Briedis)

MAIL ORDER&PARCEL SERVICE
88. GOLDSMITH AVE.,

LONDON, W.3.
Tel. ACO 947

GGGGGGGGGGGGGGG
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Vokietijos Lietuviai
LONDONAS

BIRŽELIO ĮVYKIŲ MINĖJIMAS 
LONDONE

Birželio įvykių minėjimą Londone ruo
šia Baltų Tsryba. 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.

RETA ATGAIVA
MAIRONIO šimtmetinės sukakties mi

nėjimas Londone jau arti. Vietiniai ir 
apylinkės lietuviai neužmirškime birželio 
23 d., 7.30 vai., atsilankyti Sporto ir So
cialiniame klube (345A, Victoria Park 
Rd.) ir valandėlę praleisti didžiojo tautos 
žadintojo dvasioje. Kalbės Maironio mo
kinys rašytojas ir žurnalistas kun. Jonas 
Kuzmickis-Gailius, skambės maironinė 
poezija, daina bei giesmė. Bus muzikos.

Ištiso šimtmečio sukaktis yra reta. Ren
gėjai — ateitininkai ir Londono Lietuvių 
choras — maloniai kviečia reta proga 
pasinaudoti.

SKRIAUDOS IR KOVOS
Skriaudų ir kovų birželį minint. Lietu

vių bažnyčioje birželio 17 d., 11 vai., bus 
laikomos pamaldos už žuvusius, nukan
kintus laisvės kovotojus, ištrėmimą, kalė
jimus ir vergovę nešančius tautiečius. 
Kviečiama visus atsilankyti.

Ta pačia mintimi Liet, bažnyčioje bir
želio 15 d. buvo kitos šv. Mišios.

LIETUVIŲ NAMŲ AKC. BENDROVĖS 
REVIZIJA

DBLS Tarybos nariai S. Kuzminskas ir 
J. Benderius birželio 9 d. padarė Liet. 
Namų B-vės reviziją. Rado, kad visos kny 
gos vedamos tvarkingai ir jų įrašai atitin
ka sąskaitas ir dokumentus. Buvo patik
rinta ir kasa, ir joje rastoji grynų pinigų 
suma atitiko kasos knygos įrašą.

Bendra B-vės finansinė padėtis laips
niškai gerėja ir stabilizuojasi. Tačiau ir 
toliau Liet. Namų B-vės vadovybė turės 
dėti visas galimas pastangas bendram 
B-vės įsiskolinimui mažinti.

BRADFORDAS
ORGANIZACIJŲ ATSTOVŲ 

PASITARIMAS
Birželio 3 d. Vyties klubo iniciatyva 

klubo patalpose įvyko Bradfordo lietuviš
kų organizacijų atstovų pasitarimas, ku
riame dalyvavo devyni asmenys.

Pasitarimą atidarė klubo valdybos pir
mininkas J. Šergalis, pakvietęs pirminin
kauti A. Bučį. Pirmiausiai buvo aptartas 
Maironio minėjimas, kuris numatytas rug 
sėjo mėn. pabaigoje. Tam minėjimui nu
matyta sutelkti visas kūrybines vietos lie
tuvių jėgas. Kad meninė programa būtų 
įdomesnė ir originalesnė, A. Bučys sutiko 
parašyti montažą, į kurį įpins Maironio 
ei’ėraščių, dainų ir tautinių šokių.

Ilgėliau pasikalbėta apie savaitgalio 
mokyklą. Komisijai pasiūlyta pasitarti su 
mokytojais ir tėvų atstovais ir, jei bus ga
lima, sušaukti tėvų susirinkimą.

Atkreiptas dėmesys ir į esamąjį knygy
ną, kuriam klubo valdyba sutiko užleisti

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

LIETUVIŲ SKYRIUS
DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ FIRMA PASAULYJE

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

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

Hohner akordeonai.
Nauji puikiai iliustruoti lietuviški kainoraščiai.

Visas susirašinėjimas vykdomas lietuviškai.

atremontuotą svečių kambarį. Pageidau
ta, kad knygynui būtų įtaisyta tinkama 
spinta.

Atkreiptas dėmesys, kad ligšiol Brad- 
forde neveikia jokia liet, moterų organi
zacija, nors tam būtų gražių galimybių. 
Pajudintas ir labdaros — savitarpinės pa
galbos organizuotas klausimas. Nutarta 
susipažinti su jau kitur veikiančios savi
šalpos kasos įstatais.

Kad kultūrinis darbas būtų organizuo
tai plečiamas, jam organizuoti ir derinti 
pakviesti: E. Galbuogienė, O. Peleckienė, 
A. Bučys, V. Ignaitis ir A. Šukys. Nepa
miršta ir meninė veikla, kuriai organizuo 
ti nutarta pakviesti: T. Buroką (prašant 
atgaivinti Atžalyną), A. Bučį ir O. Pelec- 
kienę, talkininkaujant skautų atstovams 
— I. Tačelauskaitei ir A. Elvikiui.

Nutarta nepamiršti ir sporto: jei tik bū
tų galima, norima įrengti krepšinio aikš
telę prie klubo; organizuoti krepšinio, sta
lo teniso žaidynes, šachmatų ir šaškių 
pirmenybes. Sporto reikalams tvarkyti pa 
kviesti J. Šergalis ir S. Grybas, talkinin
kaujant I. Tačelruskaitei ir J. Puleikiui.

Buvo pasisakyta, kad panašūs organi
zacijų atstovų pasitarimai būtų ir ateity
je laikas nuo laiko kviečiami Vyties klu
bo valdybos.

Atrodo, kad ateityje galima tikėtis tru
putį didesnės veiklos ir gyvumo. Nors 
žmonių skaičius mažėja, tačiau ir pasilie
kantieji čia gyventi galėtų gyviau su
krusti. J. Ks

MANCHESTERIS
IŠVEŽTŲJŲ MINĖJIMAS

Manchesterio Lietuvių Socialinis Klu
bas, visų Manchesteryje ir apylinkėje 
veikiančių organizacijų talkininkauja
mas, birželio 16 d. rengia

IŠVEŽTŲJŲ MINĖJIMĄ
Minėjimo programa:
4 vėl. p.p. Moston R.-katalikų kapinėse 

prie lietuvių pamink.inio kryžiaus pamal
dos, kurių metu bus padėti vainikai išvež 
tiesiems ir už laisvę "žuvusiems. pagerbti. 
Eisena prie paminklinio kryžiaus prasi
dės nuo kapinių koplyčios, dalyvaujant 
visoms organizacijoms su tautinėmis ir 
organizacijų vėliavomis.

5.30 vai. Manchesterio Lietuvių Klubo 
patalpose A. Pilkausko paskaita ir meni
nė dalis. Po to veiks bufetas.

Visi Manchesterio ir apylinkės tautie
čiai. kurie brangina mūsų nepriklauso
mos tėvynės prisiminimą, kviečiami gau
siai dalyvauti šiame išvežtųjų ir už laisvę 
žuvusiųjų pagerbimo minėjime.

Klubo Valdyba

KLUBO NARIŲ PUSMETINIS 
SUSIRINKIMAS

Manchesterio Lietuvių Socialinis Klu
bas liepos 1 d., sekmadienį, 4 vai. p.p., sa
vo patalpose šaukia savo narių visuotinį 
pusmetinį

SUSIRINKIMĄ
Kvorumui nesusirinkus numatytą va

landą, susirinkimas bus atidėtas vienai 
valandai ir po to bus pravestas nežiūrint 
į susirinkusių narių skaičių.

Visi klubo nariai kviečiami susirinkime 
dalyvauti. Klubo Valdyba

MANSFIELD AS
JONINIŲ PASILINKSMINIMAS

Mansfieldo Skyriaus Valdyba ruošia 
lietuvišką Joninių pasilinksminimą.

Pasilinksminimas bus birželio 23 d., 
7 vai. vakare, kuris įvyks Eight Bells Ho
tel, Mansfield, Notts.

Visus lietuvius maloniai kviečiame at
silankyti.

Skyriaus Valdyba

(3)
PAGALBA LIETUVIŲ ĮKURDINIMUI
šalia nuolatinės šalpos maistu, drabu

žiais, pinigais ir emigracinės pagalbos, 
Balfas daug gera Vokietijos lietuvams pa 
darė pagelbėdamas įsigyti reikalingiau
sių baldų, ypač lovų ir jų priedų, kai 
kam amato įrankių ir keletai šeimų butų. 
Ta pagalba buvo pradėta teikti 1959 m. 
pabaigoj.

Iš paties Balfo surinktų lėšų 65 lietu
vių šeimos gavo $ 10,610.-

Balfui tarpininkaujant, paruošus deta
lius įkurdinimo planus, pagalbos gavo:

a) iš CARE 42 šeimos $ 5,000.-
b) iš Amerikos valdžios (USEP) 24 šei

mos $ 12,645.95
c) iš anglų draugijos — Adoption Com

mittee for Aid To Displaced Persons
85 lietuvių šeimos $ 13,000.-
29 latvių šeimos $ 3,425.-
12 estų šeimų $ 2,535.-

Tuo būdu buvo pagelbėta 216 lietuvių 
šeimoms, suteikiant joms iš viso $ 41,255., 
ir 41 latvių ir estų šeimai — $5,960. -.

Įsikūrimo pagalbos prašymų vis gauna 
ma. Stengiamasi jos išprašyti pirmoj ei
lėj iš svetimų šaltinių, o kur negalima, 
kreipiamasi į Balfo Vadovybę, bet ir ji 
dėl lėšų trūkumo negali visų pagalbos rei 
kalingų prašymus patenkinti.

Yra viena labai padori, grynų lietuvių 
šeima, auginanti du mokyklinio amžiaus 
vaikus. Tėvas 52 metų, džiovininkas, ne
darbingas, motina jau 10 metų serga sun 
kiu reumatu ir guli lovoje. Pragyvena iš 
socialinės pašalpos (4 asmenys į mėnesį 
gauna apie $ 47.-). Tėvas turi šeiminin
kauti, prižiūrėti ligonį, vaikus. Sunkiau
sias jam darbas — baltinių skalbimas. 
Jis labai prašo skalbimo mašinos, kuriai 
nupirkti reiktų apie $ 150.-. Būtų labai 
gražu, jei tam tikslui Balfas gautų aukų 
ir galėtų tai nelaimingai šeimai gyveni
mą palengvinti.

ATEITIES PLANAI
Anglų draugija —Adoption Committee, 

be vienkartinės įsikūrimo pašalpos, dar 
surado globėjus vargingoms šeimoms ar 
asmenims. Globėjus suranda taipgi Belgų 
domininkono, Nobelio premijos laureato, 
kunigo Pire vadovaujama draugija — 
Aide Aux Personnes Deplacees, kuri, be 
to, stato pabėgėliams apgyvendinti na
mus, žinomus Europos kaimų vardu. Bal- 
fui pristačius ir paprašius, šioji Belgų 
Draugija surado globėjus (Belgijoj, Ang
lijoj, N. Zelandijoj) ir daugeliui lietuvių 
šeimų. Tas globėjų suradimas yra gražus 
dalykas, bet jame glūdi ir daug loterinio 
ar laimės elemento. Vieni globėjai gailes
tingesni, geresnės širdies ar daugiau išsi- 
galintieji savo globojamiesiems nuolat 
pagelbsti, prisiųsdami kiek pinigų, siun
tinių ar pasikviesdami pas save vaikus 
sveikatos sustiprinti ar paatostogauti; ki
ti prisimena ir ką ne ką atsiunčia tik di
džiųjų švenčių proga, o dar kiti mėgsta 
tik susirašinėti, o ne konkrečiai padėti. 
Jei globojamasis nerangus ar mažai raš
tingas (susirašinėjamą anglų, prancūzų 
ar vokiečių kalbomis, kas yra nemažas 
apsunkinimas tų kalbų nemokančiam), 
dažnai neįstengia sumegzti geresnių san
tykių, ir ryšiai arba nutrūksta, arba glo
bėjai kreipiasi į Balfą klausdami, kas at
sitiko, kad globojamasis į laiškus neatsa
ko. Gražu, kad įvairiuose pasaulio kraš
tuose susiranda gerų žmonių, atjaučian
čių ir gelbstinčių pabėgėlius, bet tai turi 
ir neigiamų pusių, nes sunku sekti, ar pa
galbos reikalingasis sulaukia iš globėjo 
paramos ir kiek.

Šelpiamųjų balsas nėra lemiantis svars 
tant ateities planus. Mes galime tik pasi
sakyti, ko mums trūksta, o sprendimus 
daryti — aukotojų — šelpėjų dalykas. 
Esame giliai dėkingi už likšiolinę pagalbą 
pinigais, maistu, drabužiais. Šių metų pa
baigoj nutrūkus Balfo daiktinei šalpai, 
daugelio lietuvių padėtis pablogės. Kai 
menkos pajamos, kiekvienas priedas la
bai reikšmingas. Suprantama, kad vietoj 
tų gėrybių, kurias iki šiol Balfas Vokieti
jos lietuviams siųsdavo, piniginio ekviva
lento nėra galima laukti.

Nelabai didelė paslaptis, jog lietuviai 
Amerikos valdžios per Balfą duodamojo 
maisto daugiau gaudavo, negu kitų tautų 
pabėgėliai iš kitų organizacijų. Užtat Vo
kietijos lietuviai tikrai nuoširdžiai dėkin
gi Balfo Pirmininkui kan. Dr. J.B. Kon
čiui, kuris, būdamas Vokietijoje, pats 
maisto kiekius užplanavo ir drąsiai lietu
vių reikalus ne kartą nuo priekaištų gy
nė. Priekaištų ir iš vokiečių ir amerikie
čių pusės netrūko. Tačiau kan. Končius 
juos sugebėjo atremti, ir buvo išlaikyti 
geri santykiai tiek su vokiečių, tiek ir su 
amerikiečių valdžiomis ir privačiomis 
šalpos organizacijomis. Balfo bendradar
biavimas ir santykiai su didžiosiomis vo
kiečių šalpos organizacijomis — Caritu 
ir evangelikų draugija — ir dabar glau
dūs ir šilti. Juodvi ir po š.m. liepos 1 d. 
iki metų pabaigos sutiko pagelbėti atplau 
kiančias į Vokietiją lietuviams skirtąsias 
Balfo siuntas priimti ir išvežioti. Tad per 
planuojant Balfo veiklą Vokietijoje būtų 
tikslu to įsigytojo kredito neprarasti, bet

jį plėsti, tariantis su jomis lietuvių toli- 
mesnės paramos problemomis.

MIŠRIOSIOS ŠEIMOS IR KITOS TEMOS
Apskritai kalbant apie Vokietijos lietu

vius, tektų pabrėžti, jog jų moralė gana 
gera. Balfui težinomas tik vienas lietuvis, 
laikomas Stuttgart kalėjime, laukiąs teis
mo. Net ir menkų prasižengimų lietuvių 
tarpe labai retai pasitaiko. Nėra nusi
skundimų, kad lietuviai kur pernelyg gir 
tuokliautų. Nėra nė darbo vengiančių. Vi
si, kas tik pajėgia, dirba. Tiesa, vienas ki
tas jaunas vyrukas karo suirutės buvo 
išmuštas iš normalaus gyvenimo vėžių, 
bet tokių ir normaliame gyvenime pasi
taiko, šiuo metu tokius ant vienos rankos 
pirštų galima suskaityti. Pagaliau visam 
kultūringam pasauly karitatyvinių drau
gijų viena darbo sričių ir yra pagelbėti 
iššokusiems iš normalių vėžių grįžti į pa
dorų gyvenimą. Kaip pavyzdį galima nu
rodyti, kai vokiečių Caritas siuntė lietu
vį alkoholiką į sanatoriją gydytis ir mo
kėjo gydymo išlaidas, kad tą vyrą išgelbė
tų jo šeimai. Ir Nepriklausomoje Lietu
voje veikė kaliniams globoti ir kitos drau 
gijos, kurios rūpinosi „atmatomis“. Tad 
jei ir Balfas kuriam paslydusiam lietu
viui padėjo, tai užtat nėra smerktinas. 
Gražiai kun. L. Jankus pastebėjo, jog jei 
ir koks vargšas vokietis Balfo gėrybių ga 
vo, tai lietuviai dėl to nenukentėjo, nes jų 
gauna latviai, estai ir kitų tautų pabėgė
liai, o galint artimui padėti yra gražus 
darbas. Tačiau iš viso bereikalingai Bal
fui prikišama vokiečių šelpimas; 1941 m. 
iš Lietuvos repatrijavo apie 40 ar 50.000 
asmenų. Jų tarpe neginčytinai buvo gero
kas skaičius tikrų lietuvių. Balfas jų šel
pė 3.000-4.000. Tikrieji vokiečiai į Balfą 
pagalbos niekad nesikreipė, o šelpiamieji, 
kad ir repatriantai, bet lietuviai.

Vokietijoje likusių lietuvių tarpe vokie 
taites vedusių daugiausia užtiksime tar

VOKIETIJA
KUN. DR. JONO PETRAIČIO 
KUNIGYSTĖS SIDABRINIO 
JUBILIEJAUS MINĖJIMAS

V. Vokietijoj gyvenantieji Kauno arki
vyskupijos kunigai ir Memmingeno šv. 
Hildegardos namų vienuolės seserys į 
kun. Dr. J. Petraičio kunigystės sidabri
nio jubiliejaus iškilmingą šventę sukvietė 
daug svečių iš visos V. Vokietijos. Gražio 
je šv. Hildegardos namų koplyčioje gegu
žės 22 d., sukaktuvių dieną, jubiliatas at
laikė iškilmingas šv. Mišias, asistuojamas 
savo studijų dienų draugų kunigų Dr. Jo
no Avižos ir Jono Tautkevičiaus. Giedojo 
našlaičių choras. Pamokslus sakė lietuviš 
kai mons. K. Razminas ir vokiškai kun. 
Di.krath. Lietuviškasis pamokslininkas 
perdavė jubiliatui šv. Tėvo Jono XXIII 
sveikinimo telegramą, pasirašytą kardino
lo Cicognani. Iškilminguose pietuose da
lyvavo 20 kunigų (iš jų 12 lietuvių), Me
mmingeno miesto vyr. burmistras, Me
mmingeno lietuvių atstovai ir eilė kitų 
asmenų. Solenizantą ir svečius pasveiki
no šv. Hildegardos namų viršininkė sesuo 
M. Nomediana, pareikšdama viltį, kad 
šis pobūvis gal bent dalinai atstosiąs ju
biliatui tą tėviškės aplinką, kurioje prieš 
25 metus šventė primicijas, o dabar mie
liausiai švęstų šį savo garbingąjį jubilie
jų. Šv. Hildegardos namų auklėtiniai naš
laičiai vykusiai paįvairino šventę, atlik
dami visą eilę meniškų numerių. Grojo 
saleziečių, orkestras. Pirmutinis sveikino 
miesto vyr. burmistras Dr. Berndl ir įtei
kė vazą gėlių su Memmingeno spalvomis. 
Dr. Berndl iškėlė gyvą kontaktą, kuris 
yra tarp Memmingeno lietuvių kunigų 
(anksčiau kun. BungoS, dabar kun. Pet
raičio), ir miesto savivaldybės. Ypač jis 
išgyrė lietuviškąją virtuvę, kurios gami
niais esąs ne kartą skaninęsis ir kuriems 
vokiškoji virtuvė negalinti prilygti. Sielo- 
vados direktorius tėv. Alfonsas Bernato
nis sveikino Vokietijos lietuvių kunigų 
vardu, kun. J. Tautkevičius Kauno arki
vyskupijos kunigų vardu, Memmingeno 
miesto dekanas Memmingeno vokiečių 
kunigų ir tikinčiųjų vardu, K. Radzevi
čius Memmingeno lietuvių vardu. Jis pra 
nešė, krd Memmingeno lietuviai savo kle
bonui ir savo PLB apylinkės pirmininkui 
šio jubiliejaus proga dovanoja rašomąjį 
stalą. Sveikinimo žodį tarė PLB Vokieti
jos Kr. Valdybos pirmininkas kun. Bro
nius Liubinas, ypač iškeldamas jubiliato 
nuopelnus Vasario 16 Gimnazijoje ir veik 
lą Memmingeno lietuvių apylinkėje, ku
rios pirmininku jis yra. Šalia kitų linkėji
mų pareiškė viltį, kad Memmingeno „Dar 
nos“ choras, pailsėjęs ilgesnėse atostogo
se, vėl pradės veikti ir taip gražiai, kaip 
anksčiau, populiarinti lietuvišką dainą sa
vųjų ir kitataučių tarpe.

Visiems sveikinusiems ir visiems tos iš
kilmės organizatoriams jautriai padėkojo 
jubiliatas. Sveikinimų laiškais ir telegra
momis buvo gauta iš daugelio privačių 
asmenų ir institucijų. Vakare jubiliejaus 
iškilmės susilaukė gražios pabaigos Mari
jos Dangun Ėmimo bažnyčioje gegužinių 
pamaldų metu. Pilnai bažnyčiai tikinčių
jų jubiliatą pristatė vietos klebonas ir jį

navusiųjų Plechavičiaus rinktinėje ar 
prievarta paimtųjų j vokiečių kariuome
nę ar jos pagalbinius dalinius. Bet ar ga
lima šituos vyrus dėl to niekinti ar įžeidi
nėti? Jie tikrai nėra užsitarnavę nei pašai 
pos, nei paniekos. Reikia tik atsiminti, Į 
kokią padėtį jie pateko, kai dauguma jų, 
paleistų iš nelaisvės 1946 m., atsidūrė gat 
vėje svetimame krašte. Pradžioje daug 
kur jie buvo priimti į DP stovyklas, bet 
netrukus, kaip tarnavę priešo kariniuose 
daliniuose, sąjungininkų — UNRRA pa
reigūnų — buvo išskirti iš DP tarpo ir pa
šalinti iš stovyklų. Miestuose tada vyra
vo nedarbas, maisto ir rūbų stoka. Iš ne
laisvės jie grįžo nusilpę. Jie spruko į kai
mus, pas ūkininkus, kur gavo darbo nors 
tik už maistą ir pastogę. Natūralu, jog 
būdami jauni susipažino su vokietaitėmis 
ir jas vedė. Visa ko netekę, vargšai pabė
gėliai negalėjo tikėtis, jog juos „pasida
bos" iš geresnių namų merginos (nors 
yra ir turtingesnes vedusių). Dažnai jie 
vedė tokias pat pabėgėles, kaip jie patys, 
ar šiaip neturtingas. Lietuvaičių nebuvo, 
o, antra, atsidūrę be tarptautinės globos, 
kuria naudojosi kiti lietuviai stovyklose, 
jie ieškojo atramos ir legalizacijos pas vo
kiečius dar ir dėl baimės, kad nebūtų iš
duoti rusams. Jie gi nekalti, kad tėvynės | 
mei'ės jausmų vedini pakluso Nepriklau- 9 
somos Lietuvos generolo ir kitų aukštų 
karininkų kvietimo ir stojo į Plechavi
čiaus rinktinę, Tie vyrai lietuvybei neat
šalę. Kai kur jie yra gerai susiorganizavę 
į veiklias bendruomenės apylinkes ir do
misi lietuvių judėjimu ir tėvynės laisvi
nimo darbais.

Šiems vyrams, kadangi jie nebuvo pri
pažinti DP, pirmosios emigracijos, vyku- 
sios 1948-1951 m. į JAV ir kitus kraštus, 
durys buvo užtrenktos. Vėliau. Vokietijai 
ekonomiškai atsikūrus, atsirado darbų, 
jie pradėjo šiaip taip kurtis, o jų žmonos, 
kilusios iš Vokietijos ir čia turėdamos sa
vo artimųjų, nepanoro emigruoti.

pakvietė pakalbėti apie Marijos švento
ves Lietuvoje. Kun. Dr. J. Petraitis palie
tė Aušros Vartų Marijos stebuklingąjį pa 
veikslą ir Šiluvos verkiančiąją Mariją. 
Pabaigoje pamaldose gausiai dalyvaujan
tieji lietuviai sugiedojo 2 posmus Mairo
nio „Marija, Marija“. Tokiu būdu kun. 
Dr. Jono Petraičio sidabrinio kunigystės 
jubiliejaus minėjimas virto malda už Lie
tuvą ir Lietuvos populiarinimu vokiečių 
tarpe. ELI

ITALIJA
JAUNIMO REKOLEKCIJOS

CASTELNUOVE
Didžiąją Savaitę, nuo pirmadienio iki 

ketvirtadienio. Castelnuovo Don Bosco 
liet, gimnazijoj vyko jaunimo rekolekci
jos, kurias pravedė iš Romos atvykęs 
Monsignoras Kl. Razminas. Auklėtiniai 
rekolekcijas atliko tikrai pavyzdingai, 
nes ir garbus rekolekcijų vedėjas mokėjo 
sumaniai užimponuoti jaunųjų klausyto
jų širdeles. Iškilmingoj bendroj Didžiojo 
Ketvirtadienio eucharistinėj Puotoj ber
niukai kartu su auklėtojais priėjo velyki
nės Komunijos. Trys iš jauniausiųjų — 
Paulius Dreslius, Stasys Jasulaitis ir Gin
tautas Sutkaitis — pirmą kartą susitiko 
su eucharistiniu Kristumi. Msgr. Razmi
nas ir Velykų šventes praleido liet, jau
nimo tarpe.
Saleziečių gimnazijai 10 metų!

1952 m. gegužės 8 d. CASTELNUOVO 
DON BOSCO miestelyje buvo atidaryta 
lietuviška saleziečių įstaiga, kurioj tuoj 
įsikūrė lietuviška mokykla — gimnazija 
su amatų skyriumi — spaustuve. Taigi 
gegužės 8 dieną sueina 10 metų nuo šio 
lietuvybės židinio Italijoje įsikūrimo.

FILATELISTAMS
Petkus Šarūnas, Perkūno g-vė 5, but. 5, 

Klaipėda, nori gauti Anglijos ir jos kolo
nijų pašto ženklų ir susirašinėti su jau
nais filatelistais.
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