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ESTŲ TAUTA šimtmetinės priespau
dos laikais savo istorijoje išmoko siekti 
kultūrinių bei politinių tikslų nekaltai 
atrodančioje priedangoje. Praeito šimtme 
čio antrojoje pusėje vykstant rusinimui, 
blaivybės draugijos ir giedotojų bei vai
dintojų sambūriai buvo vienintelės lei
džiamos organizacijos. Iš tikrųjų jos buvo 
labai gausiai steigiamos bendriesiems 
liaudies švietimo, tautinio kultūros gyve
nimo bei politinės laisvės kovos klausi
mams svarstyti.

Pirmoji estų dainų šventė 1869 m. buvo 
surengta caro Aleksandro II garbei kaip 
tariamoji padėka už baudžiavos panaiki
nimą. Tokia buvo viešoji dingstis, nes ki
taip būtų buvę neįmanoma pravesti tau
tinį parengimą, kuriam ištisais metais bu
vo ruošiamasi caro policijai neužkliūvan- 
čiose draugijose. „Rusijos caro garbei“ iš 
viso krašto susirinkusi, estų kaimo liaudis 
— „maarahvas“ (kaip ją paniekinamai 
vadino aukštesnieji sluoksniai) pirmą kar 
tą parodė savo tautinę sąmonę ir susiklau 
symą prieš prispaudėją.

Tuose pačiuose praeito šimtmečio blai
vybės ir giedotojų bei vaidintojų sambū
riuose kilo ir Nepriklausomybės mintis, 
savarankios valstybės vizija, kuri tik 
prieš 45-rius metus 1918-jų vasaryje virto 
tikrove. Kai estų organizacijų atstovai 
1917-jų balandyje Rusijos laikinajai vy
riausybei pateikė savivaldos reikalavimą 
ir planą, tai iš tikrųjų nebuvo kokia nors 
nauja mintis. Planas rėmėsi siekiu sukur 
ti iš estų apgyventų sričių savarankų val
domąjį vienetą. Toji mintis jau praeito 
šimtmečio 60-70-taisiais metais buvo daž
nai keliama ir pamėgta estų liaudyje. Ne
įmanoma buvo anuomet apie tai laikraš
čiuose rašyti ar viešai prabilti, bet argi 
kas galėjo uždrausti poezijoje pasvajoti?

„...Vieną kartą — kaip graži mintis — 
Vieną kartą Estijos valstybė bus!“, 

šie dainiaus Juhan'o Liiv'o (1864-1913) 
žodžiai praeito šimtmečio gale buvo visuo 
tinai suprantami kaip politinių vilčių iš
raiška.

Nūdieniai estų ir kitų Pabaltijo tautų 
prispaudėjai akyliau seka ir kiečiau per
sekioja, negu bet kada anksčiau caro žan-
darai. Aukščiau paminėtieji dainiaus žo
džiai, kaip visas eilėraštis, iš kurio jie pa
imti, yra išbraukti iš estų poezijos. Nėra 
jokios galimybės steigti tautines draugi
jas net pačiais nekalčiausiais tikslais už 
komunistinių organizacijų rėmų, nekal
bant apie minčių pasikeitimą kultūriniais 
ar politiniais tikslais, išskyrus komunisti
nius.

Tačiau ir smarkiausias spaudimas ne
įstengė išversti iš pamatų senosios giedo
tojų ir vaidintojų draugijų tradicijos. Ir 
nūdien estai mieliausiai jungiasi į dainos 
ir muzikos ansamblius, kaip tai vadinami 
mėgėjų chorai ir orkestrai. Antai, nedide
liam (maždaug 25.000 gyventojų) mieste 
Paernu veikia 6-7 moterų, vyrų ir mišrūs 
chorai ir keletas orkestrų. Kaimuose — 
tikras choristų perteklius. Nors aplamai 
dainų repertuaras nustatomas, tačiau pri
siminkime paskutinę dainų šventę Taline 
1960 m.

SOVIETINIAI NORAI IR GYVENIMAS
(Elta) Lietuvoje, spaudoje ar per radi

ją, nuolat šaukiama: tegul nutilsta varpai, 
šalin religinės šventės, ugdykime, plėski- 
me, dažniau renkime sovietines šventes, 
papročius. „Literatūros ir Meno“ (4 nr.) 
savaitraštis P. Pečiūros straipsnyje „Kad 
varpai nutiltų“ įtaigoja griebtis naujų 
liaudies papročių ir juos sulygina su baž
nyčių atlaidais. Autorius pateikė vieną pa 
vyzdį: turėję nedaug sėkmės atlaidai Kre
kenavos bažnyčioje, kai kur neturėjusios 
pasisekimo Velykos, „vis dažniau užmirš
tami Šiluvos atlaidai“...

Tačiau savaitraštyje čia pat skaitome, 
kad „bažnyčia nenori pasiduoti. Ji dar 
turi įtakos žmonėms. Ypač bažnyčia pa
naudoja religines šventes“. Jei jau bažny
čia, kaip teigiama rašytojų laikraštyje, 
mokamai panaudojanti savo šventes, tai, 
greičiausia, jos gyventojų mėgiamos, lan
komos. Tų religinių švenčių tarpe didžiau 
šią, pasirodo, komunistams nerimą kelia 
didžiosios religinės šventės — Kalėdos, 
Velykos, Sekminės, religiniai sekmadie
niai, dar ir krikštynų, vestuvių ir laidotu
vių apeigos. Visas jas turime pakeisti — 
sušunka Pečiūra — turime švenčių-pakai 
talų, ir čia jis išskaičiuoja įvairias šventes 
— gegužės pirmąją, moters dieną ir pan. 
Esą, Lietuvoje vis labiau įsigalinčios der
liaus šventės, net švaros sekmadieniai, 
vad. tautų draugystės šventės. Vilimasi, 
kad pavyks išstumti religines šventes, ta
čiau ir priduriama, kad „reikia dar daug 
ką nuveikti“. Dabar jau siūloma sudaryti

Rašo Adelaida Lemberg, 

„Teataja“ redaktorė

Ir toji buvo padėkos šventė, surengta 
ryšium su komunistinės okupacijos 20- 
mečio sukaktimi. Dėkota partijai ir vy
riausybei už įjungimą Sov. Sąjungon. At
likus nustatytąją programą, jungtiniai 
chorai buvo susirinkusiųjų klausytojų pri 
versti dainuoti tradicines Nepriklausomy
bės laikų dainų švenčių dainas, kurios 
šiaip draudžiamos ir nutylimos. Tačiau 
visi drauge — dainininkai ir su jais kartu 
dainuojanti publika — tatai įstengė. Taip 
susidarė gaivalinga antroji programa, už
trukusi pusantros valandos.

Kas atidžiai pasklaido sovietinę estų 
spaudą, užtinka, kad nepolitinio pobūdžio 
organizacijos, nors ir jos turi būti smar
kiai persunktos raudonąja politika, pri
traukia žymiai daugiau narių, negu visos 
tos, kurios nešioja „komunistinį“ vardą. 
Šiuo metu gausiausia estų masinė organi
zacija — sporto draugija „Kalev‘as“, tu
rinti per 70.000 narių. Net komsomolas 
nuo jos atsilieka dešimčia tūkstančių, ne
kalbant apie partiją. Be to, „Kalev'as“ — 
ne vienintelė sporto sąjunga Estijoj. Ta
čiau ji yra sena organizacija, įsteigta šio 
šimtmečio angoje. Jos nariai visuomet iš
siskyrė patriotiškumu ir dideliu indėliu 
laisvės kovose. Kaip dabar iš privačių šal
tinių patiriama, labai stengiamasi išsaugo 
ti grynai tautinį organizacijos pobūdį nuo 
rusų priemaišos. Pavyzdžiui, yra atsitiki
mų, kai, rusams norint įstoti, suirdavo vi
sa sporto ekipa.

Taline prieš keletą metų kai kurių 
Mokslų akademijos narių pasiūlymu buvo 
įsteigtas kraštotyros komitetas. Per trum
pą laiką toji iniciatyva virto plačiu sąjū
džiu. Visame krašte susikūrė kraštotyri
ninkų būreliai, į kuriuos su užsidegimu 
jungėsi mokyklinis jaunimas. Netrukus 
buvo daugiau negu 4.000 veiklių kraštoty
rininkų. Vėliau jų skaičius spaudoje jau 
nebuvo skelbiamas.

Toji veikla iš tikrųjų nesiribojo vien tik
kraštotyra. Jaunieji nariai aplankė senus 
apleistus paminklus ir su dideliu pietiz
mu juos sutvarkė. Rašytojų, kompozitorių 
ir kitų praeities kultūrininkų kapai nuo
lat gražiai prižiūrimi. Jau spaudoje jau
niesiems kraštotyrininkams buvo priekaiš 
taujama, kad jie gėlėmis ir atmintinėmis 
lentelėmis papuošia labai menkai žino
mus rašytojus ir menininkus, kai tuo tar
pu komunistinių kovotojų ir „tėvynės“ 
kare žuvusiųjų raudonarmiečių kapai vi
siškai apleisti. Beveik visiškai nepaisoma 
svarbiausio pirminio kraštotyros komite
to tikslo — „išlaikyti gyvą revoliucinę 
praeitį“. Vietoj to renkamos liaudies dai
nos, priežodžiai, patarlės ir kiti etnografi
nės reikšmės dalykai dar uoliau, negu Ne
priklausomybės laikais. Tas rankiotojų 
uolumas ir praeities tautinių paminklų 
priežiūra labai primena panašią jaunosios 
inteligentijos veiklą tamsiausiais carinio 
rusinimo laikais. Toji veikla; įkvėpta gi-

metinį tradicinį kalendorių švenčių ir pra 
mogų planą — šis turėsiąs pakeisti religi
nių švenčių kalendorių. O sekmadieniai? 
Į juos autorius kreipia kultūros įstaigų ir 
visuomeninių organizacijų dėmesį — vie
toje mišių, girdi, turėtų „tvirtai įsigalėti“ 
kultūros universitetų užsiėmimai. Beieš
kodami ko nors naujo, dabar religinių 
švenčių likviduotojai pasiūlė dar vieną 
pakaitalą: esą, kai kurie Kūčių valgiai ga 
lėtų būti panaudoti Naujųjų Metų ba
liui...

Kai siūlomos naujos, nebe religinės, bet 
sovietinės šventės, jau pabrėžiamas nau
jas bruožas — tos šventės turinčios būti 
ne tik pramogos, švenčių turinys turįs bū
ti nukreiptas, pasirodo, dideliems uždavi
niams — ekonominių ir kultūrinių uždavi 
nių vykdymui ir (o tai svarbiausia iš bol
ševikinio taško žiūrint) — tos šventės tu
rinčios prisidėti prie... komunistinio auk
lėjimo. Dėl to jau negeros jaunimo šven
tės, pvz., ugnies garbinimo šventė, ar Pa
parčio žiedo ieškojimas, nes, pagal aiški
nimus, ten stebime tik pramogą, o komu
nistiniam auklėjimui taip ir nėra vietos...

Kad varpai nutiltų... — toks yra jau 
daugelį metų siekiamas ir vis neįvykdo
mas noras bei troškimas Lietuvos komu
nistų tarpe. Jie norėtų ir sovietinio tipo 
krikštynų ir vestuvių, jie norėtų... bet tai, 
kaip matyti, tik norai, paskleidžiami spau 
doje ar įkyriai įtaigojami per Vilniaus 
radiją.

lauš patriotinio nusistatymo, anuomet 
daug prisidėjo, žadinant estų tautinę są
monę ir dvasinį pasipriešinimą kovai su 
rusinimo kėslais. Ar ne tas pat vyksta 
dabar?

Neatrodo, jog nūdienis estų jaunimas 
didžiuotųsi savo „revoliucine praeitimi“, 
kaip to nori komunistinė propaganda. Jis 
brangina savo tautos istorinę praeitį. 
Dienraštis „Sovietskaja Estonija“ nese
niai barė Tartu studentus už tai, kad jie 
vienai iš Maskvos atvykusiai studentų 
grupei aprodė įvairius savo miesto seno
vės paminklus ir išsamiai apie juos papa
sakojo, bet svečiai nieko negavę pamatyti 
iš „revoliucinės praeities“ ir „socialisti
nės statybos darbo“, kaip jie, anot laikraš 
čio, sugrįžę Maskvon paskui skundėsi. —

(ELI)

Nafta Lietuvoje dar neina į paviršių
(E) Apie naftą Lietuvoje vasario 4 d. 

per Vilniaus radiją pasisakė geologijos- 
mineralogijos mokslų kand. Balas. Jo žo
džiais, nafta yra Lietuvoje, tačiau jau ki
tas klausimas, kada bus prieita prie jos 
eksploatacijos. Ligšiol gauti tik duomenys 
apie tai, kokiame gylyje, ' sluoksniuose 
esama tos naftos. Girdi, nafta Lietuvoje 
dar neinanti į paviršių ir vykdomi tik ban 
dymai.

Mirties bausmės Sovietijoje

(E) Sovietų gynybos ministerijos orga
nas — „Krasnaja Zviezda“ vasario 10 d. 
pranešė apie penkių aukštų sovietinių pa
reigūnų nuteisimą mirties bausmėmis. Vi
si nuteistieji dirbo Rusijos Federacijos 
Respublikos įmonėse — karinių reikmenų 
gamykloj Leningra'do rajone. Aukščiausia 
jame Teisme jie buvo kaltinami specialia 
me fabrike užsakę aut. pieštukus (Ball
pen), skutimosi aparatus ir portfelius, vė
liau juos pardavinėję, aišku, pasipelnyda
mi. Penkių nuteistųjų mirti keturi bendri 
ninkai, jų tarpe fabriko direktorius Soko
lovas, nuteisti 15 m. kalėjimo bausmėmis 
su turto konfiskavimu.

Šveicarų „Der Bund“ su įtarimu žiūri į 
J. Valstybių nusistatymą mažinti savo ba
zes svetimuose kraštuose. Laikraštis rašo:

„Daugelis ginklų, kaip sakoma, pasens
ta. Tačiau ar iš tikro tai yra lemiamas pa
grindas vykdyti tiems pakeitimams? Kal
bant tiesiai dėl raketų bazių: argi ne Mask 
va yra reikalavusi atitraukti jas ir nuro- 
dinėjusi tai kaip sąlygą tam tikroms nusi 
ginklavimo priemonėms sutarti? Net ir la 
blausiai įtemptu Kubos krizės metu Chruš 
čipvas, prieš galutinai apsispręsdamas, 
siūlė pasimaininkauti: siūlėsi atsiimti so
vietines bazes iš Kubos, jei JAV atsiims iš 
Viduržemio jūros pakraščių savo bazes. 
Nors oficialūs sluoksniai viešai ir nieko ne 
sako, tačiau beveik aišku, kad Amerikos 
vyriausybė stengiasi santykiuose su Mask 
va pasiekti atoslūgio“.

Kitas-šveicarų laikraštis, „La Suisse“, 
dėl to linkęs net pateisinti de Gaulle‘1, ku
ris nori būtinai gamintis nuosavus gink
lus.

„Vašingtono krašto apsaugos ministeri
ja yra tos nuomonės“, rašo laikraštis, 
„kad bazės užsieniuose juo toliau, juo ma
žiau beturės reikšmės. Naujoji strategija, 
kuri jau pradedama įgyvendinti, remiama 
trim dalykais: pagreitinta tarpžemyninių 
raketų bazių statyba J. Valstybėse, suda
rymu reikšmingo, Poliarių raketomis 
ginkluoto povandeninio laivyno, sugrupa
vimu Indijoje tarpžemyninių greitųjų bom 
bonešių, kurie sovietų teritoriją gali pa
siekti niekur nenusileisdami. Strateginis 
J. Valstybių traukimasis iš pasaulio de 
Gaulle'iui pakiša mintį, kad Europa savo 
gynybai privalo turėti nuosavą atominę pa 
jėgą“.

PRIEŠ „TAUTINIUS“ ATOMINIUS 
GINKLUS IR PRIEŠ IŠLAIDAS JIEMS
Britų „The Guardian“ rašo:

„Kol Britų vyriausybė, kaip ir Prancūzų, 
užsispyrusi laikysis nusistatymo’ turėti sa 
vo branduolinių ginklų, tol ir kiti stengsis

P Sep/yn/oS DJĮ/NOS ~|
RINKIMAI VAKARŲ BERLYNE

Rinkimus į Vakarų Berlyno parlamentą 
laimėjo vėl Brandto vadovaujami socialde 
mokratai. Jie surinko 61.9 proc. balsų, 
krikščionys demokratai 28.9 proc., laisvie
ji demokratai 7.9 proc., o komunistai 1.3 
proc. Atstovų socialdemokratams išeitų 89, 
krikš. demokratams 41, laisviesiems demo 
kratams 10.

DU PRISIPAŽINO
Iš 5 suimtųjų ryšium su paskutiniuoju 

suokalbiu nužudyti Prancūzijos prez. de 
Gaulle'į du prisipažino, kad jie palaikė 
ryšį su vyriausiasiais suokalbininkais, ku
rie tebėra laisvi.

Prisipažino ponia de Liffiac ir kpt. Poi- 
nardas.

SOKOLOVUI NEPASISEKĖ
Už „rimtas paklaidas“ atleistas iš parei

gų Kazachstano pirmasis partijos sekreto 
rius Sokolovas.

1960 m. jis buvo pasiųstas ten į vadina
mąsias plėšinines žemes pakelti žemės 
ūkio gamybos. Deja, gamyba smuko.

Jo vietoj paskirtas buvęs slaptosios mi
licijos pareigūnas Kolomiets.

CHRUŠČIOVO PAŽADAS DĖL KUBOS
Amerika pastaruoju metu reiškė nema

ža susirūpinimo, kad sovietai Kuboje lai
ko daug savo karių. '

Dabar Chruščiovas pažadėjo tuos karius 
išsigabenti.

Tačiau Amerika per didelio pasitenkini 
mo dar nereiškia. Pirmiausia, jei sovietai 
leistų patiems kubiečiams tvarkyti prieš
lėktuvines raketas, tai bijoma, kad šie gali 
pradėt apšaudyti nuolat Kubą žvalgančius 
amerikieęių lėktuvus. Be to, patys labiau 
prieidami prie ginklų, kubiečiai gali la
biau prisidėti prie revoliucijų Lotynų 
Amerikos kraštuose.

IRAKO REVOLIUCIJOS ATBALSIAI
Nors revoliucija įvykdyta jau prieš kele 

tą savaičių, bet vyriausybėje dar laukia
ma pasikeitimų.

Naujoji revoliucinė vyriausybė ėmėsi 
griežtų priemonių prieš komunistus — jie 
uždaromi į stovyklas. Tuo ypač susirūpino 
sovietai.

Rytų Vokietijoje veikianti komunistų ra 
dijo stotis skatino irakiečius sukilti prieš 
dabartinę reakcinę vyriausybę.

Naujoji Amerikos 
strategija

APŠAUDĖ LAIVELĮ
Du sovietiniai MiG kovos lėktuvai iš, ke 

liasdešimt jardų atstumo apšaudė ameri
kiečių laivelį. Lėktuvai turėję Kubos ženk 
lūs.

Prez. Kennedys pareiškė, jog bus imtasi 
priemonių, kad tokie dalykai nepasikarto
tų.

878.356
Bedarbių skaičius D. Britanijoje pakilo 

iki 878.356.
Tai didžiausias skaičius po karo. Jis su

daro 3.9 procentus visų apdraustųjų dir
bančiųjų.

WILSONAS MASKVON
Naujasis britų Darbo partijos vadas 

Wilsonas priėmė kvietimą apsilankyti So
vietų Sąjungoje. Laikas dar nenustatytas, 
bet Wilsonas pirma važiuos į Vašingtoną 
ir tik tada į Maskvą.

Į Maskvą buvo pakviestas darbiečių va 
das Gaitskellis, bet dėl ligos negalėjo va
žiuoti.

PASAULYJ
— Moteris, kurios pavardė neskelbiama, 

nusipirko Avono pilį prie Ringwoodo, Ang 
lijoje, ruošdamasi ten praleisti senatvę 
(pirko už 16.500 svarų).

— 20 procentų visų užsieniečių, kurie 
tarp 1946 ir 1961 m. gavo britų pilietybę, 
sudaro vokiečiai (tai sudaro 19.400 asme
nų, o lenkų įsipilietino 33.400).

— Breslau miesto savivaldybė numatė 
1.5 mil. zlotų pastatyti 1970 metais pa
minklui paminėti pirmajam mėnulį pasiek 
siančiam astronautui.

— Kaukaze milicija suėmė 10 sukčių 
gaują, kuri naktimis apsivilkdavo milici
ninkų uniformomis, darydavo kratas ir ap 
vogdavo žmones.

— Naujasis Irako prezidentas pik. Are- 
fas pakeltas į maršalus.

— Aukščiausias pasaulyje—412 metrų— 
bokštas ruošiamas statyti šią vasarą Gren 
landijoje (ten bus navigacijos stotis).

— Vokietijoje, Sauerlande, išalkę ge
niai, beieškodami šalčių metu maisto, pra 
kapojo 13 avilių ir surijo bites.

— Austrijos sostinę Vieną 1962 m. ap
lankė 518.523 vokiečiai ir tik 501.322 aust
rai.

šitaip pat daryti. Tada bus sunkiau ir V. 
Vokietiją atkalbėti, kad ji nevykdytų savo 
branduolinių ginklų programos. Tada ir 
Italija jaus, kad jai reikia savų ginklų; to 
paties norės ir Viduriniųjų Rytų kraštai. 
Tada ir Rusijai bus vykdomas spaudimas, 
kad ji leistų turėti nuosavus ginklus Len
kijai ir Čekoslovakijai, o gal ir Rytų Vo
kietijai. Nors tie ginklai brangūs, norės jų 
turėti ir Azijos kraštų vyriausybės. Britų 
toksai nutarimas tik pagreitintų lenkty
nes apsiginkluoti branduoliniais ginklais“.

O tų pačių britų „The Observer“ pride
da dar naują —didelių išlaidų argumentą, 
rašydamas šitaip:

„Mūsų atsakymas būtų, kad vyriausybė 
turėtų tuojau pat atsisakyti savo pastan
gų turėti Britams nepriklausomus bran
duolinius ginklus, vis tiek, ar tai būtų už 
simojimas statytis Poliariams povandeni
nius laivus, ar projektai gamintis bombo
nešiams naujas raketas. Iki šiol mes esa
me dažnai dėl to ginčijęs!, nurodinėdami, 
kad tuo vyriausybė atiduos didžiausią sa
vo duoklę, jog būtų pristabdytas branduo 
linių ginklų plitimas. Dabar mes pasisako 
me dar, kad mums tai per daug kainuotų“.

LAISVĖ, TERORAS IR RESPUBLIKA
Ryšium su nauju pasikėsinimu prieš de.

Gaulle‘į prancūzų „L'Aurore“ rašo:
„Mūsų akimis, esminė laisvės dalis yra 

teisė pasakyti savo nuomonę, ginčytis, kri 
tikuoti vyriausybės veiksmus, ir visų kryp 
čių prancūzai, be abejo, apsijungtų tos 
laisvės ginti, jei vyriausybė kurią dieną 
sudarytų jai pavojų. Tačiau keista yra tvir 
tinti, kad esama už laisvę, o tuo pat metu 
griebiamasi prievartos. Ginklu rankoj ne 
galima kitam primesti savo galvojimo. Po 
litinis nusikaltimas visada lieka nusikal
timu“.

„Paris Jour“ rašo:
„Neapykanta ir aistros vis neišsibaigia. 

Norėdami savo kerštą patenkinti, fanati
kai mėnesiais ir metais bando vis nužudy 
ti valstybės 'galvą. Jeigu kurią nors nelai-
mingą dieną toks jų pasiryžimas pasisek
tų, tada turėtų būti aišku: de Gaulle'io 
mirtis būtų respublikos mirtis, gaulistų ir 
negaulistų respublikos“.

Zimanas teigia: doras žmogus neįsigyja 
namų

(E) „Tiesos“ vyr. redaktorius G. Zima
nas dienraštyje (19 nr.), plačiai palietęs 
Lietuvoje plintančią negerovę — šmeiži
mus, galutinoje išvadoje teigia, kad šmeiž 
tai esąs praeities palikimas. Esą, šmeiži
kų ginklas nukreiptas prieš doro žmogaus 
vardą. Pasak Zimaną, „doras tarybinis 
žmogus neįsigyja namų, vasarnamių, jis 
nesivaiko turto...“ Dar jis tvirtina, kad 
komunistai esą šmeižiami priešų, tų, ku
rie dar „svajoja apie smetoninį rojų, kam 
vaidenasi jo namukas ar centriukas, jo 
įmonėlė...“ Tačiau Zimanas verčiamas pri 
sipažinti, kad tų šmeižtų daUg, kad „Tie
sos“ redakcija neseniai gavusi net 33 
pusi, mašinėle rašytą nepagrįstą skundą, 
kad tenka ieškoti būdų su šmeižikais ko
voti ir nebūtinai jiems kelti bylą, bet siek
ti ir moralinio pasmerkimo. Žinoma, da
bar Zimanas jau kaltina asmenybės kul
to, taigi Stalino laikus. Anuomet, girdi, 
tiems šmeižikams buvusios palankios są
lygos. O šiaip tai esanti praeities liekana, 
dabar gi — jau turime „sveiką tarybinę 
atmosferą“...

Belieka Zimaną paklausti — jei toji at
mosfera taip sveika, kuo paaiškinti taip 
pagausėjusius šmeižimus Lietuvoje? Tai 
juk nesveikos atmosferos padarinys.

Pabaltijo kraštuose trūksta vaistų
(E) Pagal vokiečių spaudoje š.m. pra

džioje paskelbtas žinias, gautas iš Švedi
jos, Skandinavijoje gyveną pabaltiečiai 
patyrę, kad privačiuose laiškuose iš pa
vergtų Pabaltijo kraštų vis dažniau užsi
menama apie vaistų trūkumą. Tai kelia 
rūpestį Vakaruose gyvenančių tarpe. Pa
gal gautas žinias, sovietinės vaistų gamyk 
los produkcijos planus išpildančios tik 
ligi 30-70 proc., o sovietų nustatytos vais
tams iš užsienio gauti sąlygos faktiškai 
neįvykdomos. Vaistų trūkumas, be to, bu
tų stoka, jų blogos sąlygos sukėlusios kai 
kurių ligų, pvz., plaučių susirgimų, padi
dėjimą. Apie tai paskelbė sovietiniai lei
diniai (Estijos Mokslų Akad., Biologijos 
serija, 1962-1). Auga nelaimingų atsitiki
mų skaičius darbovietėse. Estijoje ypač 
pakilo apsinuodijimų skaičius arseniku. 
Estijos sostinėje — Taline 300.000 gyven
tojų teturi gyvenamąjį plotą, kuris maž
daug siekia 2 mil. kv. mtr. Čia įskaitomi 
įvairūs barakai ir kiti będos statiniai,

1
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LAUREATAS DRAMATURGAS PASISAKO
PASIKALBĖJIMAS APIE „GULBĖS GIESMĘ“ SU JOS AUTORIUM

Sužlnojęs, kad Lietuvių Rašytojų Drau
gija savo 1962 m. literatūros premiją, kuri 
Vasario 16 šventės proga įteikiama Los 
Angeles, paskyrė Jonui Griniui, kreipiaus 
į autorių, netolimą savo kaimyną, plates
nio paaiškinimo visuomenei.

— Sveikindamas Jus. Daktare, laimėju
si rašytojų literatūros premiją, norėčiau 
sužinoti ir lietuvius painformuoti, ką Jūs 
pats apie tai manote.

— Aišku, kad man buvo nemažas 
džiaugsmas ir staigmena gauti Bern. Braz
džionio telegrafinį pranešimą, kuris ma
ne raidiškai išvertė iš lovos, — atsakė 
„Gulbės giesmės“ autorius. — Man ypač 
maloni Lietuvių Rašytojų Draugijos pre
mija. Ji labiausiai nesuinteresuota, sudaro 
ma iš aukų tų lietuvių, kurie nori, kad lie 
tuviškojo žodžio dailioji kūryba nesusilp- 
tų pasauly. Be to, ta premija yra nepri
klausomos Lietuvos valstybinės premijos 
tęsinys. Argi maža garbė būti pastatytam 
greta J. Aisčio, Bern. Brazdžionio, F. Kir- 
šos, K. Bradūno, P. Andriušio, L. Andrie- 
kaus ir kitų? Nors aš pats vertinu savo 
„Stella maris“, „Žiurkių kamerą“ ir dar 
niekur nespausdintą „Vėjų“ komediją, bet 
man ypač prie širdies „Gulbės giesmė“. 
Juk prie jos grįžtu net du kartu. Malonu, 
kad ji pripažįstama, tik man gaila, kad ji 
iš spaudos išėjo su korektūros klaidomis. 
Važinėdamas po Ameriką, kai drama bu
vo spausdinama, aš pats visai negalėjau 
prižiūrėti korektūros.

— Ką Jūs „Gulbės giesmėj“ norėjot pa
vaizduoti? Kokia jos tema ir problema?

— Jau laikraščiuose buvo rašyta, kad 
„Gulbės giesmėj“ norėjau atvaizduoti Bar 
boros Radvilaitės ir karaliaus Žygimanto 
Augusto bendrąjį likimą. Tai istoriška te
ma. Bet šiais laikais istoriška tema man 
teatrodo pateisinama, kai ji atsiliepia į 
apskritai žmogiškus ir dar šių dienų rūpės 
čius. O mano dramoj istorišką temą papil
do ir Išplečia neapykantos trikampis tarp 
marčios, anytos ir sūnaus-vyro. Šis trikam 
pis, kai prieš vedusių meilę stoja anytos 
ir marčios neapykanta, kurion įtraukia
mas mylimas sūnus-vyras, nėra mažiau 
realus nei mažiau paplitęs už vadinamąjį 
meilės trikampį. Man rodos, kad šitas ne
apykantos trikampis lig šiol lietuvių lite
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IX 
t

„Nėra šiandieną tėvynės sūnų, 
Kaip mūsų Rainys kad bebuvo!“ 
Jakštas kalbėjo: — „tokių milžinų 
Gadynė jau, rasit, pražuvo.

Nebeužilgo pabaigti žadu 
Poemą, jo amžių apsakęs;
Gal, susirišę su Rainio vardu, 
Ir mes neužgesme, kaip žvakės“.

„Tiesa, jog nėra!.. Negreit ir bebus 
Tokių, kaip Rainys, patriotų!“ 
Pritarė Tumas: — „užtat jo kapus, 
Teisinga, kad amžiai guodotų.

Taip dar norėjos varguoliui ilgiau 
Patęsti ir už numylėtą
Savo tėvynę dar vargti daugiau!..
Bet Dievo nebuvo žadėta.

Na, ir tėvynė didvyrio sūnaus
Ir jo veikalų neapvylė:
Visas juk Vilnius jo kūno brangaus 
Išėjo sutikti už mylę.

Mūsų jaunuomenė, norint karti, 
Ne sykį net j i kritikavus, 
Nešė jo kūną ant rankų pati, 
Pati jj parvežus iš Davos“.

X

„Žinoma, Rainiui nebuvo vilties
Išgyti“, atsiliepė Klimas:
„Sako tačiau, būk. jam laiką mirties 
Paskubinęs susikrimtimasr

Sako. anonimas vargšą skaudžiai 
Užgavęs, lyg kūju užtvojęs;
Niekas tačiau taip jo kūno griaudžiai, 
Kaip Daugirdas, neapraudojęs“.

Tumas nusijuokė: „Kaip neraudos?
Jadvygai negal įsipiršti;
Liepė tam vargdieniui ant visados 
Ji meilę ir vilti užmiršti“.

„Na. ir be takto Kazys suvisu!“ 
Pritardamas Klimas šnekėjo. — 
„Buvo ant jos net pažvelgti baisu, 
Kai Raini kapuosna lydėjo.

Tartumei marmuras, be kibirkšties, 
Išblyškus, be ašarų akys!..
Žėdnas suprato: nuo meilės vilties
Ta bus amžinai atsisakius!“

XI

„Aukštdvario ponas!" pabudęs staigiai 
Iš miego vežėjas sušuko;

ratūroj dar nebuvo vaizduojamas. Jame 
savo pozicijas marti paprastai stengiasi 
sustiprinti ir meilės bei neapykantos rung 
tynęs laimėti įpėdiniais. Taip dažniausiai 
ir laimi, jei gamta nesukliudo. Bet tai ke
lia problemų, aktualių daugeliui jaunų mo 
terų. O „Gulbės giesmės“ marti — Barbo
ra Radvilaitė — šituo atžvilgiu nėra gam
tos apdovanota ir susilaukia nelaimės. Tai 
greit suuosto anyta — karalienė Bonna ir 
Barboros silpnybę išnaudoja. Ji gamtinėj 
srity rungtynes laimi, bet galutinai pralai 
mi sūnaus Žygimanto meilę, kurią Bonna 
norėjo paveržti iš marčios Barboros. Tai 
yra realistinė mano temos pusė ir nė kiek 
ne menkesnė už Barboros ir Žygimanto is
torinę meilę.

— Gal tada teisinga būtų sakyti, kad 
„Gulbės giesmės“ pagrindinė problema — 
psichologinė, būtent, meilė ir neapykanta 
Barboros Radvilaitės, karalienės Bonuos 
ir Žygimanto Augusto trikampy?

— Tai tebūtų teisinga tik iš dalies. Nors 
vertinu realistinę psichologiją, bet nema
nau, kad realizmas turėtų išsemti rašytojo 
uždavinius. Rašytojas turi žvelgti giliau 
ir plačiau negu konkretus gyvenimas; ki
taip tariant, jis turi pamatyti, kas už gyve 
nimo reiškinių paslėpta, būtent, morali
nius, dvasinius, metafizinius pradus. Man 
atrodo, kad į juos „Gulbės giesmę“ pake
lia meilės ir ištikimybės problema. Ištiki
mybė meilei ir priesaikai, ištikimybė jau
nystės idealams, ištikimybė Dievui — tai 
yra, man atrodo, tikroji „Gulbės giesmės“ 
problema. Dramos pradžioj Barboros Rad
vilaitės idealai žemiški — meilė ir karališ
kasis grožis. Dėl jų ji ryžtasi pakelti visas 
kančias, bet kol juos pasiekia, jie gyveni
miškai sudūžta, nes pati tuoj turi mirti. 
Nebegalėdama išlaikyti karalienės grožio, 
ji norėtų išlaikyti bent meilę. Bet ir ji že
mėj nebegalima. Tada Barborai belieka 
amžinybės viltis tikėjime. Tiesa, ji tai jau 
tė anksčiau, bet jai tai teišryškėja prieš 
mirtį. Į šitą ištikimybę ji ir kviečia prieš 
mirtį Žygimantą. Jam, tikros meilės nepa
žinusiam, dramos pradžioj jo idealu tėra 
meilė, kurią jam suteikia Barbora Radvi
laitė. Kovose dėl ištikimybės šiam idealui 
jis karaliuje įauga taip giliai, kad, netek
damas Barboros, jis nebetenka savo psi

chinės ir dvasinės atramos. Prievarta iš
rautas meilės idealas Žygimante palieka 
tokią neužpildomą tuštumą bei dvasinę 
žaizdą, kad karalius tampa bevalis beveik 
nihilistinis cinikas. Bet tarp savo klaidų 
jis vis grįžta į savo sudužusį idealą, kol 
praregi, kad jis tegalimas tik amžinybėj 
per tikėjimą Dievu. Šitaip Žygimantas iš
sprendžia savo tikėjimo ir Lietuvos Refor 
macijos problemą. Nors įvairūs veiksniai 
ir interesai jį stūmė į Reformaciją, nors 
jis pats šita kryptimi atliko kai kurių 
žingsnių, bet vis dėlto Lenkijos ir Lietuvos 
jis nesiryžo atskirti nuo Katalikų Bažny
čios. Žadėtoji Barborai ištikimybė to nelei 
d<5. Be abejo, tai mano istorinių faktų in
terpretacija. Bet kitaip psichologiškai ne
moku išaiškinti Žygimanto po Barboros 
mirties. Būtų įdomu išgirsti istorikų nuo
monę.

— Tai Jūs sutinkate su St. Pilkos pasta 
ba (jo recenzijoj „Drauge“), kad „Gulbės 
giesmėj“ matyti neslepiamų religinių in
tencijų?

— Taip, sutinku. Aš jų iš tikro neslė
piau, ir nėra ko slėpti. Man atrodo, kad ei
lės dramų silpnybė šiais laikais kaip tik 
pareina nuo to, jog jų autoriai savo meta- 
fzines ir religines pažiūras slepia, arba ši
tokių problemų nemato. Todėl daugely šių 
dienų dramų stinga gilumo ir tikrų drama 
tinių konfliktų.

— Išgirdus šitokią Jūsų pažiūrą, įdomu, 
kaip atrodo priekaištas, kad „Gulbės gies
mėj“ Barbora Radvilaitė atvaizduota per 
kilniai, beveik kaip. savotiška šventoji. 
Juk toks priekaištas buvo?

— Taip. Buvo „Šatrijos“ susirinkime. 
Bet į jį tada, rodos, neatsakiau, nes aplin
kybės nebuvo palankios gilesniam svarsty 
mui. Tiesa, kad vieni autoriai, rašiusieji 
apie Barborą Radvilaitę, teigė, jog ji bu
vusi išlepinta ir kaprizinga poniutė, o kiti 
laikė ją kilnia, pasiaukojusia karaliui, in
teligentinga ir išmokslinta moterim. 
Prasti atsiliepimai apie ją visai supranta- . 
mi, žinant, kokią galybę priešų ji turėjo 
dėl savo slaptos santuokos su karalium. 
Bet ir į šitas nepalankias nuomones buvo 
atsižvelgta. Pvz., mano atvaizduotoji Bar
bora Radvilaitė palankiais atoslūgio mo
mentais mėgsta papuošalus ir parfumus.

Žirgas Motiejaus, sužvengęs smagiai, 
Varguoliui net ausj atsuko.

„Laukiame“, tarė Motiejus, „svečių;
Nuo ilgesio veidas nuvyto,
Galima buvo akelių skaisčių 
Netekti, bežiūrint nuo ryto.

Mano mažutis bedievis rėksnys 
Beklykdams galėjo užkimti;
Krikšto ir krikšto kasdien vardienys 
Negal reikalavęs nurimti.

Laukia atvykęs ir kunigas Jonas; 
Bus kūmais Jadvyga ir Klimas.
Nutarta Juozu rėksnys nevidonas 
Pakrikštyt — brangus atminimas!“

Ir šnekučiuodami grįžo draugai, 
Žvalgydamies, tartum ko laukė; 
Rudenio skurdūs aplinkui vargai 
Tačiau jų akies nebetraukė.

—0—0—0—
Rausvai geltonus lapus nuo šilo 
Paveju blaško ruduo;
Nuliūdo girios; laukai nutilo;
Tik šniokščia upės vanduo;
Tiktai sušvilpia aukštai sėjikai;
Tik murkso, tartum sunykę grikai, 
Skurdžios rugienos
Vienintelės vienos

ant lauko!

O ne, ne vienos! Nagai artojo
Pureno žemę vargiai, 
žegnojo, sėjo, saldžiai svajojo: 
Derėsią laimūs rugiai.
Kaip jaunas amžius, galvas iškėlę, 
Kaip žalios rūtos, kerais sužėlę, 
Gražūs, linksmučiai
Banguoja rugučiai

ant lauko.

Nelinksmas laikas, nesveikas oras;
Pakiemiais lankos drugys;
Pagavęs krečia senius nedoras:
Vargiai senukas pagysi
Jau atsikosėt rečiau begalį
Ir štai, vaikučiams paskirstęs dalį, 
Paėmė žvakę,
Sudiev pasakė

kaimiečiams!

Sužvengė žirgas, šunelis loja;
Dukrele, aslą pašluok!
Ant juodbėrėlių piršliai atjoja!..
Piršleli, tik nemeluok!
Piršlys meluoja ir kraitį dera: 
Jaunoji rausta, bet midų geria,

Ir tai natūralu karalienės vainiko siekian
čiai didikei. Kaip gudri moteris, ji pavar
toja diplomatijos, susitikusi savo priešą
primą Dzieržgoskį; ji mėgina paveikti ka
ralių, kad jis nesutiktų su jos. kaip lega-
lios žmonos, bet ne karalienės pripažini
mu; ji instinktyviai neapkenčia savo di
džiausio priešo, — Bonnos (jos vardą iš
girdusi net suvirpa; nebeišlaiko sekreto, 
aiškiai pamačiusi Bonnos klastą); ji tiki 
burtininkais ir būrimais, kaip daugelis 
renesanso amžiaus didikų, ir dėl to susi
laukia net jai palankaus vyskupo pasta
bos. Tai vis žmogiškos didesnės ar mažes
nės silpnybės. Pagaliau jos ambicija pa
siekti karalienės vainiko kitaip negu intri
gomis nėra kažin kokia dorybė, kaip ir jos 
meilė Žygimantui, nors tą meilę ir sukilni 
na ištikimybę. „Šventumui“ belieka tai, 
kad Barbora Radvilaitė atvaizduota tikin 
čia katalike, kuri kritiškais arba jai lem-

(Nukelta į 3 psl.)

PAKELIUI JERUZALĖN

Laikotarpis nuo Trijų Karalių iki Gavė 
nios Lietuvoje paprastai vadinamas mės
ėdžiu. Jis būna ilgesnis ar trumpesnis pri 
klausomai nuo to, kaip anksti kuriais me
tais yra Velykos. Pasilinksminimai, šokiai 
ir vaišės atžymi tą laikotarpį. Ypač eks
travagantiškai tas laikotarpis švenčiamas 
laisvuose Vakaruose, Vokietijoje, Austri
joje, Italijoje ar Prancūzijoje, kur jis vadi 
namas „Carnevalo“ vardu ir pasiekia net 
perdėtų formų.

Katalikų Bažnyčia nesmerkia pasilinks
minimų, bet ji stengiasi nuolat priminti ti 
kintiesiems, kad šis gyvenimas nėra vien 
tik žaidimas ir malonumų ieškojimas. Jis 
yra kelias į išganymą ir amžinąjį prisikė
limą. Perdėtam malonumų ieškojimui Baž 
nyčia tad priešpastato susikaupimą ir at
gailą, kuri atžymi gavėnios laikotarpį, 
kaip pasirengimą Kristaus prisikėlimo 
džiaugsmui. Bet kelias į prisikėlimą veda 
per kančią ir mirtį Golgotoje. Todėl Baž
nyčia seniau nesitenkino vien dabarti-

Kepk, svočia drūta!
Karvojų su rūta

kaimiečiams!

Laurynas duoną nors valgo juodą, 
Bet darbus baigęs laukuos, 
Pusiau nupilstęs javų aruodą, 
Į mugę skuba brikuos.
Išlenkęs stiklą, namon raliuoja, 
Nes metų gal^sumegzt sapnuoja, 
Apsimokėjęs,
Vaikams išderėjęs 

riestainį.

Palaimins Dievas: sulauks krikštynų, 
Viršaičiu valsčius apšauks, 
Ar ant vestuvių gal nuo kaimyno 
Su rūta kvieslio sulauks, 
Tada užmiršęs vergų verguvę, 
Būry atgimęs, išves lietuvę 
Šokt skepetinę, 
Čigoną, suktinę 

ar žvirblį.

Juška senukas medžiot aptingo; 
Išnyko patys miškai;
Kur veisės stirnos, ten neturtingo 
Dabar ukėso laukai.
Už banko skolas ne be dejonės 
Atkirpo ponams bežemiai žmonės 
Skverną nemenką: 
Mat, ponams užtenka 

ir centro.

Juška sau tarė, bent kiek pasveikęs: 
„Tuščia su mūsų dvarais!
Nuobodų laiką, ruduo, suteikęs, 
Atsiųsk ilgais vakarais
Bent mielą svečią: žmogus atgimtų, 
Senus medžioklių laikus atmintų: 
Vėjus begaudęs 
Ir šernus šaudęs 

ar vilką“.

Ruduo nutaisė gamtos stebuklus; 
Nudraskė jos vainikus;
Talkon pakvietęs šalnos pabūklus, 

'Paliko tyrus plikus.
Gamta sau šypsos; ant lauko pliko 
Pribarsčius, sėklų nemaž paliko: 
Mylinčias poras 
Pavasario noras

palaimins.

Nelaisvėj gimę, nuskurdę žmonės, 
Varguos sulinkę žemai!
Kai jums beveržias tik vien dejonės. 
Nejau giedosiu linksmai?
Užgims didvyriai laisvos gadynės: 
Linksmesnė mūza sūnums tėvynės 
Kitą poetą, 
Daugiau numylėtą, 

palaimins.

Pabaigiau Villa St. Charles 
Šveicarijoj liepos 25 d. 1907 m. 

niais keturiais gavėnios ir dviem kančios 
savaitėmis, o tą pasirengimą pradėdavo 
trimis savaitėmis anksčiau, tad gavėnia 
turėjo septynias savaites, prie kurių jun
gėsi dvi kančios savaitės.

Užgavėnių sekmadienio mišiose tad Baž 
nyčia ir iškelia Kristaus kelią atpirkimo 
Golgoton. „Štai mes einame į Jeruzalę, ir 
įvyks visa, kas parašyta apie Žmogaus 
Sūnų. Jis bus paduotas pagonims, iš jo 
tyčiosis, bus plaktas ir apspiaudytas; nu
plakę jie jį užmuš, bet trečiąją dieną jis 
prisikels“ (Luk. 18,31). Apaštalai, kaip ir 
mūsų laikų nemaža Kristaus sekėjų, „pa
keliui į Jeruzalę“ buvo nustebę ir sekė bi
jodami. Jie negalėjo suprasti, kad jų myli
mas Mokytojas turės kentėti ir mirti.

Nesuprantame dažnai ir mes, kodėl Baž 
nyčia kasmet mums prieš akis stato tą 
liūdną Kristaus pažeminimą, tą baisų ir 
niekšišką išdavimą. Lyg Kristaus kančia 
dar stovėtų prieš akis, o nebūtų jau prieš 
du tūkstančius metų įvykusi ir Jo prisikė
limas lyg nesudarytų mūsų tikėjimo pa
grindų? Viso to prasmė yra daug gilesnė 
ir rimtesnė. Bažnyčia savo gavėnios litur
gija, pasninku, maldomis ir atgaila nenori 
vien tik mūsų jausmus veikti, kad mes 
žiūrėtume į Kristaus kančią lyg į kokią 
teatro dramą. Ne! Ji nori pabrėžti, kad at
pirkimo vyksmas tebevyksta ir šiandieną. 
Kristus juk ir šiandieną eina mokydamas 
tautas iš kartos į kartą. Bažnyčia yra ne 
tik jo mokslo paveldėtoja, bet ir jo likimo 
dslininke. Tai. kas įvyko prieš 2000 metų 
Judėjoje, yra apsisprendimas tarp tikėji
mo ir netikėjimo, tarp pripažinimo ir at
metimo, tarp meilės ir neapykantos, tarp 
garbinimo ir pajuokos. Tas apsisprendi
mas kartojasi milijonais kartų. Žmonijai 
visuomet tenka pasisakyti už arba prieš 
Kristų. Taigi ir mūsų Gavėnia nėra vien 
tik praeities prisiminimas, bet dabarties 
išgyvenimas. Pakeliui į Jeruzalę mums 
tenka dažnai matyti ir Judo išdavimą, ir 
Petro išsigynimą, ir daugelio tų pabėgi
mą, kurie „anksčiau su Juo ėjo“. Tai ypač 
dažnai įvyksta pavergtoje Lietuvoje, bet 
lygiai kartojasi ir laisvame pasaulyje. 
Kiekvienas mūsų einame su Kristumi į 
Jeruzalę. Kokią poziciją mes užimame Pi
loto rūmų kieme, jo teisme? Ar savo dar
bais, mintimis, elgesiu ir gyvenimu mes 
bendradarbiaujame Jo priešų sieki
muose?

Gavėnios prasmė ir mintis ir yra kas
met duoti progos kiekvienam pagalvoti 
apie save, permąstyti savo kelius ir su
prasti Kristaus kelio misiją. Kaip anas 
aklasis prie Jėriko kelio, išgirdęs apie 
Kristaus praėjimą „pakeliui į Jeruzalę“, 
maldaukime: „Jėzau, Dovydo Sūnau, pa
sigailėk mūsų!“

Roma, 1963 m. mons. CleRas

LIET. PAMALDOS IR REKOLEKCIJOS

BRADFORD — kovo 3 d., 12.30 vai. 
NOTTINGHAM — kovo 10d„ 12.15 vai. 
ROCHDALE — kovo 24 d., 11.30 vai. 
BRADFORD — kovo 31 d., 12.30 vai. 
PRESTON — kovo 10 d., 12.15 vai., St. Ig

natius bažn. (Meadow St.).
MANCHESTER — rekolekcijos. Kovo 16 

d., 4.30 vai. St. Chad's bažn. (Cheetham 
Hill Rd.) konferencija ir išpažintis. 
Kovo 17 d. 10.30 vai. rekolekcijos bus 
tęsiamos Notre Dame seselių vienuolyne 
(Bignor St., Manchester 8). Išpažintis 
prieš pamaldas. Rekolekcijų vedėjas 
kun. J. Kuzmickis.

—0—
WOLVERHAMPTON — kovo 3 d., 11 vai., 

St. John's Square.
KETTERING — rekolekcijos kovo 8 d., 8 

vai. vakare.
CORBY — rekolekcijos kovo 9 d., 8 vai. 

vakare, ir kovo 10 d., 12.15 vai. Occupa
tion Rd.

STOKE-ON-TRENT — rekolekcijos kovo 
16 d., 8 vai. vakare, ir kovo 17 d., 12 vai., 
Tunstall.
Rekolekcijas veda kun. Juozas Budzei- 

ka. MIC. Visus tautiečius kviečiame daly
vauti.

Kun. S. Matulis, MIC

Rašytojų D-jos premija dr. J. Griniui
(E) Lietuvių Rašytojų Draugija (šiuo 

metu jos valdyba yra Los Angeles mieste, 
Calif.) 500 dol. premiją už geriausią 1962 
m. laisvajame pasauly pasirodžiusią .kny
gą paskyrė dr. Jonui Griniui, gyv. Muen- 
chene. Premija paskirta už Čikagoje išleis 
tą dramą „Gulbės giesmė“. Be šios dra
mos, laureatas dar yra paskelbęs dramas: 
..Stella Maris“ ir Žiurkių kamera“.

Kai Vilniuje prenumeruojami 
komunistiniai leidiniai

(E) Vilniuje ir dar trijose Lietuvos vie
tose veikia vad. prenumeratinių leidinių 
knygynai. Tokie knygynai įpareigoti gy
ventojus raginti prenumeruoti ne tik kny
gas, žurnalus, bet ir įvairias enciklopedi 
jas, partijos istoriją, profesinius leidinius 
ir pan. Vilniaus miesto knygynas turi 
6.000 nuolatinių prenumeratorių. Jų esa
ma net Karagandoje. Murmanske, Lenin
grade — jiems iš Vilniaus paštu siuntinė
jami įvairūs, daugiausia partiniai leidi
niai. Šiais metais prenumeruoti siūloma 
Brechto, Vandos Vasilevskos, Tolstojaus 
ir kt. raštai.

-J
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MODERNUSIS JAUNIMAS .RflSo mms JAUNIMO STOVYKLOS
Šių laikų jaunimo klausimas yra našta 

socialinei sąžinei, ir dėl to šiais laikais 
į jaunimą kreipiama daugiau dėmesio ne
gu anksčiau. Anglija elgiasi kaip išdyku
sių vaikų motina, kuri nuolat skundžiasi, 
kad vaikai negeri, bet nesupranta, kodėl 
taip yra. Natūralu kaltinti jaunimą, bet 
ar tatai teisinga? Jauni -nusikaltėliai yra 
gera medžiaga, tačiau blogai išausta, o vi
so to priežastis — suirusios šeimos, nega
linčios duoti savo vaikams gero auklė
jimo.

Šiandien jaunimas žiūri su panieka į 
suaugusių varžomuosius papročius. Jis tu
ri tariamai neatsikratomų įpročių, kaip 
rūkymą, ir svaigalų gėrimą, nes mano, kad 
tai subrendimo ženklas. Jaunimas ne tik 
atmeta senųjų pasaulio jį varžančius pap
ročius, bet įtartinai žiūri į tai, kuo senieji 
gyvena, ir visą jų patyrimą. Jis susikuria 
savąjį pasaulį, realaus pasaulio malonią 
karikatūrą su savais elgesio ir moralės 
bruožais.

Būtų neteisinga vadinti visus jaunuolius 
kriminaliniais nusikaltėliais, nors jų tar
pe ir daug nusikaltėlių pasitaiko. Jauni
mas yra sukilęs prieš visuomenę, ir tai 
yra liga, kurią reikia gydyti. Tačiau kodėl 
ta generacija tokia išaugo?

Jei neminėti įkyraus savimi pasitikėji
mo, jaunimas yra nepribrendęs, augąs ir 
bandąs surasti tvirtesnį pagrindą po kojo
mis tame pasaulyje, kuriame suaugusieji 
neįstengia jo pasiekti: Jis privalo išspręsti 
savo asmeninius konfliktus ir savo am
žiaus neaiškumus. Valgyk, gerk ir būk 
linksmas, nes rytoj vandenilio bomba ar 
kas nors panašaus gal jau bus sunaikinusi 
civilizaciją. Daugeliui žmonių religija se
niai nustojo turėjusi reikšmės; aistra ir 
žvėriškumas gimė; du prisimenamieji pa
sauliniai karai palaidojo moralę; vedybos 
tapo pajuoka. Pasaulis priprato prie žiau
rumų. Prieš keletą metų žiaurumas buvo 
jų tėvų verslas; žiaurumas dabar yra kas
dieninis reiškinys. Žiaurumas padidina 
pasilinksminimą. Be to, čia prabanga per 
greitai susidarė, kad ją galima būtų svei
kai suvirškinti.

Tokiu būdu nėra ko stebėtis, jog pakilo 
jaunų nusikaltėlių skaičius, girtavimas ir 
lytinis palaidumas. Pasirodo, jog pranašai 
suklydo. Jie pranašavo, jog prabanga su
mažins nusikaltimus, tačiau išėjo atvirkš
čiai. Iš tikro ne prabanga, bet laimė suma
žina nusikaltimus. Tačiau laimės neįma
noma nupirkti: ji yra pasiekiama ne pato 
gumų ieškojime. Modernusis jaunuolis 
nepaprastai užimtas malonumų ieškojimu 
ir jų stengiasi nusipirkti, bet tai neatneša 
laimės.

Jaunimas nėra patenkintas, nes jis turi 
gana daug pinigų ir laisvalaikio, bet nei 
vienu, nei kitu nemoka tvarkingai naudo
tis. Nuo mažų dienų jis gavo visa tai, ko 
prašė, kas pinigais pasiekiama, ir todėl jis 
nieko kita nežino, kaip tik bandyti nusi
pirkti malonumų. O kad būtų patenkintas,

Kupranugario kupra
Kaip žinoma,, kupranugaris yra labai 

ištvermingas, jis ilgą laiką gali išbūti be 
vandens. Neseniai mokslininkai nustatė, 
kad jo kupra yra tiesiog „maisto sandė
lis“, o ne vandens rezervuaras. Buvo ma
noma, kad esantieji joje riebalai oksiduo
dami virsta vandeniu. Tad kam reikalinga 
kupra? Riebalų atsargas turi daugelis gy
vūnų, o kuprą — tik vienas kupranugaris.

Fiziologai atsakė į šį klausimą labai 
paprastai: jeigu kupranugario riebalų at
sargos visame kūne būtų išdėstytos vieno
dai, tai jos trukdytų šalinti šilumą. Nepa
kenčiamame dykumų karštyje jis negalėtų 
atvėsti ir žūtų nuo šilumos smūgio.

Tačiau, kaip pripažįsta mokslininkai, 
šio aiškinimo neužtenka. Matyti, kupranu 
garlo kūnas turi kažkokį ypatingą fiziolo
ginį aparatą, kuriam veikiant vandens ne
tenka tik audiniai, bet ne kraujas. Kupra
nugaryje tai vyksta kitaip, negu yisų kitų

NAUJI PASIKEITIMAI SIUNTINIŲ Į LIETUVĄ REIKALU
Dabar jau galime siųsti į Rusiją ir Pabaltijo Valstybes ne 
tik rūbus, avalynę, medžiagas, maistą ir visus kitokius 

smulkesnius dalykus, bet taip pat galime pasiųsti:
Auto mašinas, motociklus, dviračius, 
skalbimo mašinas, šaldytuvus ir t.t.

Be to, prašome nepamiršti:
Duodame lengviausias išsimokėjimo sąlygas. 
Pasiunčiame Jūsų pačių paruoštus siuntinius. 
Mūsų sąskaitos suteiks Jums teisę gauti 
mokesčio nuo Jūsų uždarbio sumažinimą 
(Income Tax).

Dėl visų informacijų ir kainoraščių prašome rašyti:

BALTIC STORES LTD
(Z. JURAS)

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

1.
2.
3. 
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jam reikalinga vis daugiau pinigų. Bet pi
nigams išsibaigus jaunimas ieško lengves
nių būdų jų pasigaminti, ir čia prieinama 
iki nusikaltimų. Be pinigų, jo vienintelis 
pasilinksminimas miestuose tampa chuli
ganizmu, nes nuobodu leisti laiką gatvės 
kampe. Dėl to susidaro įvairios gaujos. 
Burtis nėra nauja, bet nauja nešioti gink
lus ir atmesti įstatymus. Jaunuoliai nešio
ja peilius ar kitus pavojirtgus ginklus (kar 
tais net šaudomuosius), ne tiek naudoti, 
kiek pasirodyti. Dėl to bet koks pasiprieši 
nimas jų jautriam išdidumui išvirsta į 
riaušes, ir dažnai kraujai liejasi. Pavie
niui jie yra nekenksmingi, nedrąsūs ir bai 
liai, bet gaujoje visiškai pasikeičia. Pla
čiai žinoma, jog policija dažnai susiduria 
su jais, nes gaujas yra apėmęs jausmas, 
jog jie yra daugiau negu valdžia.- ,

Vidum šių dienų jaunimas gal yra labai 
panašus į savo tėvus, ir gal po kelerių me
tų, visiems vaikystės vėjams pranykus, jis 
susitvarkys ir gyvens, kaip tėvai gyvena. 
Tačiau jis yra geriau apsirengęs ir paval
gęs, fiziškai pajėgesnis, visapusiškai dau
giau pribrendęs, negu savo metu jų tėvai. 
Bet išorė apgaulinga: po šiuo tariamuoju 
subrendimu modernusis jaunimas turi 
daug tuštybės, gobšumo, savimylos, žiau
rumo. Tai jo kūdikystės žymės. Šios aist
ros jį kankina, nes jis neišmoko jų suval
dyti, ir beveik visas jo egoistiškumas kyla 
iš supratimo, jog jis nėra iš tikrųjų tiek 
subrendęs, kiek vaizduoja. Jo pasitikėji
mas savim yra vidinio netikrumo apgaub
tas. Jis negilus ir dirbtinis, bet tai nėra 
nauja ar keista. Kiekvieno žmogaus gyve
nime «pasitaiko laikotarpių, kai individas 
priešinasi visuomenės varžantiems papro
čiams ir kai jis stengiasi būti tuo, kuo 
nori.

Neseni dar laikai, kai jaunuoliui nevy
riška būdavo bendrauti su mergaitėmis. 
Tokia bendroji nuomonė ir paties nedrąsa 
vertė jį slėpti savo nedrąsumą ir ieškoti 
savo lyties draugų. Tas pats ir su mergaitė 
mis. Šiandien teisinga būtų pasakyti, jog 
jaunimas yra apsėstas aistrų. Nebėra jo
kio susilaikymo tarp lyčių, ir jeigu teisybę 
sakyti, tai mergaitės yra labiau pakriku
sios negu jaunuoliai. Nėra pagarbos, susi
laikymo. Dažnai matyti moralę žalojan
čios aprangos ir viešų veiksmų. Jauriimas 
kartu išvažiuoja atostogauti; mokykliniai 
vaikai „rimtai“ draugauja ir net kartais 
susižieduoja. Visaį normaliu dalyku laiko
ma, jog jaunimas susiporuoja, nors vedy
bų prospektai labai toli ar joms iš viso ne
įmanoma įvykti. Tatai sumažina pasirin
kimą ir palengvina sąlygas lytiniams san
tykiams. Šį teigimą patvirtina nėščių 
moksleivių ir studenčių skaičius, kuris 
nuolat auga. Skaistybė ir dorovė laikomos 
nepribrendimo ženklų, ir kartais matyti, 
kaip sunku nekaltam januoliui ar mergai
tei pakelti pajuoką ir erzinimus tų drau
gų, kurie gal pavydi šios nekaltybės.

Geriau suprasti šiam jaunimo moralės 

šiltakraujų gyvūnų organizmuose. Jo krau 
jas, net ir daug skysčių netekęs, nepasida
ro tąsus ir tirštas. Jis normaliai juda krau 
jo apytakos sistema ir vėsina organizmą.

Bet tai ne vienintelė mįslė. Vienas kup
ranugaris, kurį mokslininkai stebėjo 17 
dienų, gaudavo tik sausą pašarą: šieną bei 
datulės palmės lapus. Esant +38 C tempe
ratūrai, po septyniolikos dienų kelionės 
Sachara be lašelio skysčio, jis išgėrė iš
kart 100 1 vandens, sukėlęs mokslinin
kams nuostabą.

Kokiu būdu gyvūnas galėjo pakelti tokį 
greitą kraujo ir kitų skysčių, atsirandan
čių organizme, praskiedimą? Ši problema 
taip pat neišspręsta. Mokslininkai stengia 
si išaiškinti kupranugario fiziologijos ypa 
tumus, temperatūros reguliavimą, inkstų 
vaidmenį, kurie žmogaus kūne kontroliuo 
ja skysčių kiekį. Tyrimų rezultatai gali 
būti panaudoti praktinėje medicinoje.

i
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pasibaisėtinam vaizdui, reikia pažvelgti 
dar į gyvenimo aplinką, šiandien lytinis 
nemoralumas viešai rodomas ir ginamas; 
jaunimo nepamoko, jam nepataria tėvai, 
o jei jis ką nors žino, tai iš vyresniųjų 
draugų. Jo riaušingas aistras nuolat bom
barduoja šlykščios filmos, knygos, paveiks 
lai, skelbimai, kurie, atrodo, tiesiog taiko
mi jaunimui. Tai daugumas bando gelbėti 
savo sutriuškintą gyvenimą ankstybomis 
vedybomis, dažnai baigiamomis skyrybų 
teisme, ir taip paliekama po kelis nekaltus 
kūdikius kaip nors užaugti šiose be mora
lės džiunglėse.

šiais laikais jaunimas yra tapęs sava
rankišku. Kadaise šeimų ryšiai buvo stip
resni ir ilgiau išsilaikydavo. Prieš 40 metų 
tėvai savo šeimą valdė, mažino prašmatnu 
mą ir jaunystės kvailystes. Dabar jauni
mas linkęs galvoti, jog jis greičiau subręs
ta, ir todėl trokšta nepriklausomybės.

Kodėl taip vyksta? Atmetama religija, 
moralumo lukštas visu greičiu byra į šipu
lius. Tėvai rūpinasi vien tik savim, ir vai
kai išauga be moralinio išauklėjimo, be 
dorovės ir skaistybės idealų.

Šiomis egoizmo dienomis kai kurie ta
riamai laimingų šeimų vaikai ateina į pa
saulį negeidžiami ir laikomi nereikalingu 
kroviniu. Kaip sunku tam vaikui gyventi, 
jeigu jis žino, jog užgimė tėvų neapkenčia
mas.

Net ir geruose namuose blogiui nėra 
priešinamasi, nes padorūs tėvai stengiasi 
išvengti savo pareigų. Jie ne tiek aplei
džia vaikus materiališkai, kiek morališkai.

Galų gale atrodytų, jog pasaulis tragiš
kai baigs, kai jo vairą paims dabartinis 
jaunimas. Tačiau senajai kartai nėra ko 
rūpintis, nes dar kita didelė dalis jaunimo 
siekia mokslo, ir galima tikėtis, jog jis 
įstengs sėkmingai tęsti.

FENOMENALŪS DAŽAI

Japonijos sostinėje Tokio sukurti dažai, 
kurie nepasikeičia net esant didžiuliam 
karščiui. Jais nudažyta viela buvo įkaitin 
ta iki 1500 laipsnių ir neištirpo.

ELEKTROS LEMPA-MILŽINAS

Japonijoje pagaminta 50 kilovatų galin
gumo elektros lempa. Ji sveria 23 kg. Prie 
šios lempos galima skaityti laikraštį, 
esant nuo jos už 600 m.

DRAMATURGAS PASISAKO
tingais momentais prisimena Dievą ir į jį 
kreipiasi. Kuris tikintis krikščionis šitaip 
nesielgia šiandien? Kodėl rungtynėse, ku
riose dėl Barboros likimo dalyvavo visas 
valstybinis aparatas ir net žymūs vysku
pai, kodėl šitoks žmogus turėtų pasilikti 
religiškai neveiklus, kai kitoks veikimas 
jam beveik neįmanomas? Ir tai nepriešta
rauja istorijai, kuri nurodo, kad Dubin
giuose Barbora Radvilaitė nešiojusi net 
vienuolės habitą. Antra vertus, „Gulbės 
giesmėj“ yra pakankamai žemų ir net niek 
šingų personažų. Jiems atsverti reikėjo pa 
rodyti šviesesnių. Tarp jų yra ir Barbora 
Radvilaitė. Ji tokia ir lietuvių sąmonėj. 
Kam žeminti tremtinę, kuri daug kentėjo 
ir tikriausiai buvo palengva nunuodyta? 
Taigi ji dramoj tik šviesesnis asmuo, be
sistengiąs pakilti aukščiau kasdieninių in
teresų.

— Savo recenzijoj St. Pilka lyg prikišo, 
kad savo dramoj suvesdinot akis į akį Bar 
borą ir Bonną, žinant, kad istorijoj šitaip 
nebuvo. Kaip į tai žiūrit?

— Tikiu, kad Barbora ir Bonna nebuvo 
susitikusios. Bet leidžiau sau tokią „licen- 
ciam litteraticam“, atsimindamas karalie
nės Bonnos didelę neapykantą „mezalinci 
nei“ marčiai, nes istorinis fizinis nesusiti
kimas tėra smulkmena. Klausiau net vie
ną istoriką, ar tokio susitikimo „licencia 
litteratica“ leistina meniniais ir sceniniais 
sumetimais. Buvo atsakyta teigiamai. Me
niniai ir sceniniai motyvai tą „licenciam“ 
nulėmė. Nors Bonnos ir Barboros konflik 
tas numatytas ir prasideda „Gulbės gies
mės“ pradžioj, bet todvi moterys tesusitin
ka tik dramos antrojoj pusėj, kai senė 
Bonna užsimoja kylančiai jaunai marčiai 
suduoti lemiamą smūgį ir ją pribaigti. Ir 
St. Pilka šitas susitikimo scenas laiko ge
romis. Taigi, atrodo, kad „licencia littera
tica“ yra pateisinta meniškai.

— Kaip Jūs manote apie St. Pilkos pa
žiūrą, pagal kurią „Gulbės giesmė“ esanti 
melodramos žanro?

— Šitokio vardo (melodramos) nesikra- 
tyčiau, jei melodramai nebūtų norima su
teikti peikiamosios prasmės, šiais šalto 
abstraktizmo laikais šitaip būna. Jei šitaip 
ir nebūtų, su St. Pilka negalėčiau sutikti. 
Jis ir „Žiurkių kamerą“ ir „Gulbės gies
mę“ nori laikyti melodramomis pirmiau
siai, kad remarkose yra pažymėti muziki
niai efektai. Bet ar daug statoma, pvz., 
Prancūzijoj, klasikinių ir romantinių dra
mų, prie kurių režiseriai nepridėtų muziki 
nių efektų? Kodėl tat jais negalėtų pasi
naudoti autorius ir juos nurodyti? Taip 
pat ir aktų vardai „Gulbės giesmėj" nenu
rodo į melodramą, kaip mano St. Pilka. Ko 
dėl aktus tereiktų žymėti skaičiais? Ar 
prie šių negalima pridėti vardų? Aš šitaip

Prieš kiek laiko J. Lūža rašė apie jauni
mo stovyklas (žr. E.L. Nr. 48 1962.XII.3). 
Jis ten siūlo kai kurių idėjų. Viena iš pag 
rindinių — turėtų būti viena bendra sto
vykla visam lietuvių jaunimui. Kitaip ta
riant, turėtų kartu stovyklauti ir tie, ku
rie jau akį merkia, o ir tie, kuriems dar 
reikalinga nuolatinė mamos globa ir jos 
priežiūra.

Šį klausimą svarstėme ir mes trys: ma
ma, tėvelis ir aš. Ir bemaž visi trys suta
rėme šiuo klausimu.

Mums atrodo, kad mūsų žmonės iš viso 
permažai įvertina atostogas ir stovyklavi
mą, ypač saulėtam ir sveikame ore.

Gyvename daugiausia miestuose, kur 
susispietusi pramonė, kur mūsų tėvai dar 
bo gali gauti. Ten labai dažnai mūsų pa
dangę dengia suodini fogai, ir saulė retas 
svečias. Dieną, kai kartais saulutė pasiro
do, mūsų žmonės dirba fabrikuose, o jau
nimas lanko mokyklas. Tad mūsų plau
čiai retai kada kvėpuoja tyru švariu oru.

Aš stebėjau šio krašto gyventojus ang
lus. Jie ne tik per atostogas, bet net šavait 
galiais bėga iš miestų, bėga nuo fabrikų, 
bėga į tyrą orą. Taigi po metų vienokio ar 
kitokio darbo mums visiems Veikia paatos 
tegauti ar pastovyklauti. Reikia pakvėpuo 
ti tyru oru ir atsigauti. Reikia bent kiek 
savo plaučius pravėdinti, kad kitais me
tais vėl galėtume savo darbą tęsti. O ką 
bekalbėti apie mūsų priaugantį jaunimą, 
kuriam skaisčios saulutės spinduliai taip 
reikalingi!..

Atostogoms praleisti ir pastovyklauti 
mes turime savo sodybą, kurios mums 
daug kas pavydi, ypač atsilankę amerikie
čiai lietuviai. Ten sutinkame, savo senų 
pažįstamų ir draugų. Ten mūsų jaunimas 
užmezga naujų pažinčių. Ten mūsų mažy
liai gali jaustis ir klykti laisvai ir niekie
no netrukdomi. Reikia nuvažiuot ir pabu
vot toje jaukioje aplinkumoje bent vieną 
vasarą,) kad pajustume, ką duoda atosto
gos mūsų sodyboje.

Sutinku su Lūža, kad stovyklai reikia 
turėti gerus vadovus ir reikia jai gerai pa
siruošti. Ypač, jei stovykla būtų rengiama 
kartu visam lietuvių jaunimui. Mažyliai 
gali pažaisti, gali pabėgioti po mišką, gali 
paplaukioti po baseiną. Tačiau vyresnie
siems reikia duoti ką nors daugiau, reikia, 
kad jie našiai laiką sunaudotų. Reikia, 
kad jie kartu ir pailsėtų ir gautų ką nors 
savo dvasiai. Čia reikalas nėra taip jau 

pasielgiau, nes kai kurie dramos veiksmai 
yra beveik savarankiški. Pvz., manau, kad 
su mažu žodiniu įvadu III aktas arba Išti
kimybės byla žiūrovams būtų supranta
mas vienas atskirai, arba be jo vaidinami 
kiti veiksmai, nes jo sudėtingos masinės 
scenos mažos sudėties teatrui beveik ne
įkandamos. Nieko melodramatiško neįrodo 
nė dvi scenos su dviem vienuoliais. Ką bū 
tų galima manyti apie XVI amž. Lenkiją, 
jei joj nebūtų vienuolių, kai senato scenoj 
yra net keli vyskupai? Visai kitokios reikš 
mės turi mirusios Barboros šešėlis. Dėl jo 
sutikčiau „Gulbės giesmę“ vadinti roman
tiška, nors „Hamleto“ šitaip niekas neva
dina. Tvardauskas ir jo burtais iššauktasis 
Barboros šešėlis yra paimti iš legendos. 
Tai yra maždaug vaizduotės elementas, 
reikalingas karaliaus Žygimanto psichinei 
būsenai paryškinti, bet ne kam nors stebin 
ti. Greta fantastinio elemento yra dramoj 
ir jausmo, bet ne graudinimui, o papras
tam žmogiškam pilnumui. Man atrodo, 
kad šių dienų dramaturgijos krizės viena 
priežasčių yra vengimas jausmo, kaip ir 
metafizinio gilumo. Dabar neviena drama 

_ yra kažin kok$ abstraktus žaismas arba 
šaradų sprendimas, kuris šį-tą tekalba 
juslėms ir protui, bet beveik nieko nesako 
širdžiai. Tai beveik toks pat kraštutinu
mas, kaip grynai abstrakti tapyba ir skulp 
tūra. Todėl autorius, kuris apie savo veikė 
jų gyvenimo ir mirties klausimus kalba 
taip šaltai, kad nė pats nesijaudina ir ne
palieka galimybės savo veikėjams parody
ti jausmo, man atrodo panašus į enkave
distą tardytoją. Štai kodėl „Gulbės gies
mėj“ yra jausmo, bet ne specialiam jaudi
nimui.

— Jei su St. Pilkos duodamąja „Gulbės 
giesmės“ interpretacija nesutinka!, tai 
koks to skirtumo pagrindas?

— Man atrodo, kad St. Pilkos metodas 
prieiti prie dramos klaidingas. Mane šiek 
tiek stebina, kad kultūringas, plačiai apsi
skaitęs,, „senas teatro vilkas“ prie dramos 
prieina iš laiko, pagal išviršinius dramos 
faktelius nori spręsti apie esmę. Pvz., St. 
Pilka teisingai pastebi, kad „Gulbės gies
mės“ veiksmas vyksta uždarose patalpose, 
jog sustiprintų įspūdį. Bet jis iš to padaro 
klaidingą išvadą, kad tuo uždarumu bei 
kitomis priemonėmis siekiama „sentimen
talumo saldesio“. Jei iš tikro to būtų sie
kiama, tai neblogiau šis tikslas būtų gali
ma realizuoti atvirame ore, sakysim, mirš 
tarnai sergančią Barborą Radvilaitę nuga
benti į karališką parką prie tvenkinio su 
gulbėmis. Tai būtų efektinga, ir graudu, ir 
beveik istoriška, žinant, kad karalius Žy
gimantas Barboros Radvilaitės garbei įvei 
sė pirmąsias gulbes Lietuvoj. Bet už šito
kią sceną geriau tinka uždara patalpa, nes 

lengvas: reikia ir vadovo, ir organizacijos, 
ir pasiruošimo. Sakyčiau, gal net geriau 
būtų ir atskiras vadovas vyresniųjų sto
vyklai net ir tuo atveju, jei vyresniųjų sto 
vykia būtų kartu su mažyliais. Žinoma, 
stovyklų vadovai turėtų artimai bendra
darbiauti ir visus stovyklos reikalus tin
kamai derinti: laužai, gal iškylos, gal 
bendras maitinimasis ir svečių priėmi
mas ir tt.

Lėšų klausimas, man rodos, nėra sun
kiai sprendžiamas tiems, kurie nori sto
vyklauti ir pabuvoti tyrame ore. Šio kraš 
to gyventojai taupo atostogoms ir sutau
po nemažas sumas. O mes? O mūsų jauni
mas ar pratinamas taupyti? Jie daug per 
metus išleidžia visokioms liolėms ir vie
nos dienos žaisliukams. Kiek jie sutaupy
tų, jei tėvai bent kiek į šį labai rimtą rei
kalą atkreiptų dėmesį. Būtų dviguba nau
da: viena, įprastų taupyti, o, antra, turėtų 
savo pinigo būtinam reikalui. Taip, sutin
ku su Al. Baronu’: „Taupymas yra pasiutu 
šiai sunkus mokslas“. Man atrodo, kad šis 
reikalas vertas labai rimto dėmesio.

Aš ir šiais metais atvažiuosiu į sodybą: 
noriu pabuvoti mūsų žmonių draugijoje ir 
išvėdinti savo jaunus dar beaugančius 
plaučius.

Iki pasimatymo sodyboje.
O. Audronytė

DRAUDIMAI NEPADEDA
Lenkijoje gyvenąs lietuvis buvo gavęs 

leidimą nuvažiuoti į Lietuvą. Grįžęs atgal 
jis rašo:

„Žmonės uždirba labai menkai, ir iš to 
pragyventi neįmanoma. Bet žmonės šiaip 
taip gyvena — turi mėsos, duonos ir savo 
Snapso. Gyvena tik su šia diena, o ateinan 
čia diena nuolat reikia rūpintis.

„žmonės kalba tik lietuviškai.
„Nuvažiavau su 2 kostiumais, o grįžau 

be vieno, turėjau palikti.
„Mokyklos lietuviškos, tik rusų kalba 

eina kaip atskiras dėstomasis dalykas.
„žmonės tiki, visas šventes švenčia, ne

padeda nė draudimas".

— Antonio Weissteiner, buvęs vokiečių 
lakūnas, po karo buvo nuteistas 22 me
tams kalėti, nes užmušęs ir apiplėšęs Iš 
Italijos besitraukiančios vokiečių kariuo
menės dalinio kasininką; kai jis atsėdėjo 
10 metų, paaiškėjo, kad tokio įvykio iš vi
so nebuvo.

Barboros ir Žygimanto meilė buvo uždara, 
nuolatinio gynimosi stovy, o pradžioj ir 
slapta. Vengiau dekoratyvinių efektų, kad 
jie nenutrauktų dėmesio nuo psichinės ir 
idėjinės įtampos bei nuo charakterių. O 
norint dramos (ir dažnai romano) prasmę 
teisingai suprasti, pirmiausiai reikia žiū
rėti i pagrindinių veikėjų kritinius mo
mentus. Tuo tarpu St. Pilka į tai beveik 
nekreipė dėmesio. Pvz., jis tepasako, kad 
Barboros, Žygimanto ir Bonnos „vaidme
nys ryškūs, mūsų dramaturgijoj išimtini“. 
Jei taip, tai, rodos, negalima buvo pro juos 
praeiti tuo vienu sakiniu, o daug plačiau 
kalbėti apie kitus kažin kurios eilės fakte
lius. Sustojus prie tų trijų pagrindinių vei 
kėjų bei jų konfliktų, tuoj būtų matyti, 
kad didžiumoj jų charakteriai varo dra
mą, nes tie personažai yra dramatiški, t.y. 
kiekvienas jų turi prieštaraujančių jaus
mų, kurie tarp savęs grumiasi ir kai ku
riuos veikėjus net palaužia. Tokių drama
tiškų personažų būtų galima rasti ir ant
ros eilės veikėjuose. Bet jei tik pagrindi
niai veikėjai tebūtų rasti dramatiški, jau 
iš to būtų matyti, kad „Gulbės giesmė“ iš 
esmės yra drama (sakysim, romantiška), 
kai tuo tarpu melodramoj veikėjai daž
niausiai būna vienalyčiai, o veiksmas su
megztas aplinkybių, bet ne skirtingų cha
rakterių konflikto, kaip būna dramoj ir 
kaip yra „Gulbės giesmėj“. Pvz., Barboros 
Radvilaitės palūžimo dar prieš jos vaini
kavimą negalima išaiškinti išviršinėmis 
aplinkybėmis (tam reikėjo jos Susitikimų 
su Zerida, primų Dzieržgoskiu, ypač su 
Bonna). Taip pat išviršinėmis aplinkybė
mis (kad ir Barboros šešėlio pasirodymu) 
negalima išaiškinti karaliaus Žygimanto 
sužlugimo iki nihilizmo, nuo kurio jis gi
nasi ir apsigina Barboros prisiminimais.

— Ar Jūs visa tai apsvarstėt ir išanali- 
zavot, rašydamas „Gulbės giesmę“? Juk 
dabar Jūs kalbate kaip kritikas.

— Kai ką apsvarsčiau prieš rašydamas 
ir rašydamas, kai kas savaime atėjo iš siu
žeto, kai ką papiršo patys istoriški dramos 
veikėjai, o kai kurias mintis bei vaizdus 
pagimdė kitos aplinkybės. Be to, visada 
rašantysis yra pirmasis savo darbo kriti
kas. O šiuo momentu „Gulbės giesmė“ 
yra seniai post factum. Dabar galiu į ją 
pažiūrėti beveik taip, kaip žiūriu į kito ra
šytojo man gerai pažįstamą ir man artimą 
kūrinį. Kai kuriuos klausimus čia palie
čiau plačiau, kad, kilus diskusijoms, kurių 
kartais atsiranda nenumatytai, nebūtų ne
malonumų Lietuvių Rašytojų Draugijai. 
Jai už 1962 m. literatūrinės premijos pa
skyrimą esu labai dėkingas, — baigė pasi
kalbėjimą Jonas Grinius.

M. M, — (ELI)
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Europos lietuvių kronikų

LONDONAS
KAZIMIERINĖS

Pagrindinis Lietuvos globėjas šv. Kazi
mieras lietuvių jo vardo bažnyčioje bus pa 
minėtas sekmadieni, kovo 3 d„ pamaldo
mis, kurios bus 11 vai.

DBLS LONDONO I SKYRIAUS 
SUSIRINKIMAS

Po ilgesnės pertraukos ir snaudulio vėl 
kviečiamas Skyriaus susirinkimas, kuris 
įvyks kovo 3 d., sekmadieni. 6 vai. vakaro, 
Londono Lietuvių Sporto ir Socialinio Klu 
bo patalpose, 345A Victoria Park Rd., E.9.

Į susirinkimą, kaip numatoma, atvyks 
DBLS pirm. J. Vilčinskas, kuris padarys 
pranešimą iš DBLS veiklos. Susirinkimo 
metu turės būti išrinkta nauja valdyba.

Dabartinė Skyriaus valdyba kviečia vi
sus šio Skyriaus narius, Lietuvių Namų 
Bendrovės akcininkus bei prijaučiančius 
dalyvauti šiame susirinkime.

Skyriaus Valdyba

METINIS PARAPIJOS SUSIRINKIMAS
Kovo 10 d-, sekmadieni, 4 vai. po pietų, 

bus Londono Lietuvių Parapijos metinis 
susirinkimas.

Jis šaukiamas Parapijos salėje — 345A, 
Victoria Park Rd., London, E.9.

MŪSŲ RĖMĖJAI

Apsimokėdami daugiausia už kalendo
rių, šie tautiečiai yra pridėję aukų: 1.4.0 
Petras Senvaitis, 10 šil. K. Mitzkevičius, 
po 4 šil. J. Gvildys, A. Pūkštys, Ild. Mei
lus, A. Kožemekinas, V. Puidokienė, P. 
Zamaravičius, V. Stanionis, J. Kriščiūnas, 
P. Simonaitis ir P. Vitkus, 3 šil. P. Jaku- 
bėnas.

LIETUVIŲ BENDROVĖ LONDONO 
PARODOJE

Jau nuo 1908 metų, kiekvieną pavasari, 
Londone, įvyksta viena garsiausių pasau
lyje parodų, vadinama Daily Mail Ideal 
Home Exibition, kurią, statistikos duome
nimis, aplanko apie pusantro milijono žiū
rovų iš viso pasaulio.

Būdinga, kad šiais metais toje parodo
je, tarp tūkstanties įvairiausių firmų, pir
mą kartą toje parodoje dalyvaus lietuviš
ka bendrovė Dainora Ltd.

Pirmą kartą, lietuvis, atėjęs į tokią paro 
dą, galės rasti vieną vietelę, kur bus kalba 
ma lietuviškai. Tos vietos adresas yra šis: 
London, Olympia, DAINORA Ltd. Stand 
Nr. 332.

DĖMESIO DAINAVIETĖMS
Sekmadieni, kovo 3 d., 4 vai. p.p., visos 

narės ir Draugijai prijaučiančios moterys 
kviečiamos atvykti i susirinkimą.

Visos narės prašomos būtinai susirinki 
me dalyvauti, nes yra daug svarbių drau
gijai reikalų.

Dainavos Pirmininkė

MAŽA AUKA — DIDELĖ PAGALBA
Londono Liet. Moterų Šalpos Draugija 

DAINAVA vis daugiau ir daugiau gauna 
laiškų, kuriuose prašoma pagelbėti lietu
viams, gyvenantiems dabartinės Lenkijos 
ribose, į kur yra leidžiama pasiųsti dėvė
tus drabužius ir avalypę.

Artimą užjaučiančius tautiečius, gyve
nančius Anglijoje, prašome peržiūrėti sa
vo lagaminus ir atsiųsti atliekamus drabu
žius, kurie bus persiųsti vargan pateku
siems mūsų broliams.

Prašome aukoti geresniame stovyje dra 
bužius ar avalynę, nes visiškai sudėvėtų 
neverta siųsti iš viso.

Dainavietės taip pat nuolat sušelpia pi
niginėmis aukomis ir Anglijoje vargan pa 
tekusius tautiečius. Aukas ir padėvėtus 
drabužius prašome siųsti šiuo adresu:

DAINAVA, 1, Ladbroke Gardens, Lon
don, W. 11

Kviečiame pasinaudoti mūsų 
Taupymo ir Investavimo Skyriaus 

patarnavimu.
Jūsų sutaupos duos didžiausią 
pelną, jei jas investuosite į

BALTIC SAVINGS
&

INVESTMENTS Co.,
421, Hackney Rd., London, E.2. 

Tel. SHO 8734.
Taupyti galima per kiekvieną 
Anglijos, Škotijos ir Vali jos 

bankus.
Grynas metinis procentas 

mokamas 6%, 
kas yra lygu, Iškaičius nuošimčio 

mokestį, 9%.
Tarpininkaujame sutvarkyti palikimo 

reikalus.
Smulkesnių informacijų reikalu rašyti:

Z. Juras,
421, Hackney Rd., London, E.2, England.

NEPRIKLAUSOMOJI LIETUVA 
LONDONE

Lietuviškoji Londono visuomenė Nepri
klausomybės šventę atžymėjo vasario 17 d. 
Pamaldas Liet, bažnyčioje buvo užprašęs 
min. B.K. Balutis, kuris, nežiūrint sirgu- 
liavimo, su patarėju V. Balicku jose daly
vavo. Pamaldos sutraukė gausiau sostinės 
ir apylinkių tautiečių. Jas laikė ir apie tau 
tos laisvę, paties Dievo norimą ir lietuvių 
kova bei krauju ginamą, kalbėjo kun. S. 
Matulis, MIC.

Parapijos salėje, dail. V. Jokūbaičio pa
puoštoje, jvyko oficialinė ir meninė minė
jimo dalis. Surengė Pasaulio Liet. Bend
ruomenės D. Britanijos Krašto Valdyba. 
Atidarė pirm. J. Alkis ir pakvietė žodžiui 
Atstovybės Patarėją V. Balicką, kuris, vaiz 
džiai praskleidęs Lietuvos praeities bei da 
barties būdingas apraiškas, ragino, kad ne 
tarnautume svetimiems dievams, kad 
skaistus Lietuvos laisvės idealas skatintų 
mūsų mintis bei darbus ir jungtų visus į 
brolišką, stiprią tautinę bendruomenę.

Valdybos sekr. S. Kasparas stilingoje, 
kondensuotoje paskaitoje minėjo Lietuvos 
kovingą, sopulingą ir didvyrišką kelią, ža 
dantį ateities pragiedrulius.

Toliau J. Alkis pravedė tą dalį, kurioje 
prie tautos laisvės aukuro sudėta patrauk
lių meninių puokščių. Žavėjo J. Parulis 
smuiku ir P. Parulis akordeonu. Nuskam
bėjo penkių liet, dainų garsai, kurie, pa
siekę salėje dainininkus, ataidėjo žo
džiais. N. Petrauskaitė ir I. Urbonaitė de
klamavo apie tėviškę ir Lietuvą. Lietuviš
kos mokyklos mokiniai išpildė Šustą ir 
Suktinį, o į sceną nebetilpusi, todėl į salę 
nužengusi jaunimo tautinių šokių grupė 
mirgėjo ir traukė Žiogeliais, Rugeliais, 
Kubilu ir Kalveliu. Šokių mokytojos P. 
Nenortienės, pačių šokėjų ir muzikinių pa 
lydovų J.P. Paruliu triūsas neša gražius 
vaisius.

Užbaigai melodingai nuaidėjo Lietuvių 
Bažnyčios Londone Choras, atlikdamas 
Naujalio, Bendoriaus, Šimkaus ir Jonušo 
liaudies dainas. Naujas dainas ruošdami, 
vedėjas muz. J. Černis ir choristai paskyrė 
daug laiko, nepabūgo nei sniego, nei šal
čių. Klausytojai naujas pastangas ir skam 
besį priėmė dėkingai.

Nuskambėjus Tautos himnui, patalpos 
dar ilgai netuštėjo.

I minėjimą tautiečiai atsilankė gausiau, 
negu tikėtasi.

T. Banga

NCTTINGHAMAS
VASARIO 16 MINĖJIMAS

Vasario 16 d. Nottinghamo lietuviai su 
svečiais susirinko savo įprastinėje salėje, 
kur DBLS vietos Skyriaus valdyba suren
gė gražų Vasario 16 d. minėjimą.

Pradžioje į susirinkusius prabilo sk. 
pirm. Kz. Bivainis, apgailestaudamas, kad 
negalima šios šventės švęsti ten, kur buvo 
paskelbta Lietuvos nepriklausomybė. Po 
jo visiems gerai pažįstamas paskaitinin
kas K. Deveikis išryškino Lietuvos kovų 
dėl laisvės vaizdus: laisvės sąjūdžio vadai 
buvo kilę iš kaimų ir nenutolę nuo savo 
žmonių; ryžtingi knygnešiai gabeno kny
gas, o rūpestingos ir susipratusios moti
nos mokė vaikus jas skaityti; susipratę 
kunigai skleidė tautinį susipratimą baž
nyčiose ir organizacijose. Dėl to Nepri
klausomybės šventė mums, anot kun. Ka
telės, turėtų būti tarsi Velykos, o iš jos tu 
retų lietis tautinis susipratimas ir atgi
mimas.

Meninėje dalyje pirmiausia pasirodė 
puikus jaunimo choras, kurį suorganizavo 
ir veda EI. Vainorienė, su dviem dainom 
— „Plaukia Nemunėlis“ ir Norėčiau aš 
keliauti“. Vėliau tas pats chorelis išpildė 
dar dvi dainas — „Tėviškėle“ ir „Šalta 
žiemužė“. Reikia pažymėti, kad visos dai
nos jaunųjų dainininkų buvo išpildytos 
harmoningai ir subtiliai. Chorisčių .tarpe 
buvo jaunuolių, kurios lietuviškai nepa
kalba, tačiau jų įsijungimas į lietuvišką 
vienetą ir sveikintinas ir palaikytinas.

įspūdingai pasirodė ir tautinių šokių 
grupė, kuriai rūpestingai vadovauja V. 
Gasperienė. Jos rūpestingos globos ir ins 
trųkcijų dėka visi šokiai — ir „Noriu mie 
go“, ir „Kubilas“, ir „Kepurinė“ bei „Su
batėlė“ (gal teisingiau suktinis) — buvo 
pašokti grakščiai, išraiškiai, estetiškai. 
Reikėjo matyti gražaus jaunimo spalvin
gus tautinius rūbus, šviečiančius veidus ir 
degančias akis, kad pasidžiaugtum mūsų 
jaunąja karta.

Įsigyvendama ir palyginti ryškiai Mai
ronio „Aš norėčiau prikelti“ eilėraštį pa
deklamavo E. Jurkšaitytė. Tačiau dar la
biau sužavėjo I. Stulgienės-E, Vainorienės 
įkvėptai sudainuotas duetas — „Lietuva, 
brangi šalelė“. Meninė programa buvo už
baigta chorisčių ir šokėjų sutartine — 
„Leiskit į tėvynę“. Sutartinė tikrai buvo 
aukšto meninio lygio ir prasminga.

Pabaigoje pirm. K. Bivainis padėkojo 
visiems programos dalyviams, o ypač va
dovėms — E. Vainorienei ir V. Gasperie- 
nei, kurios savo pasiryžimu įrodė, kad 
mūsų jaunimas pajėgus stoti vyfesniųjų 
vieton ir atstovauti mūsų meninėms jė
goms. Valio, puiku!

Po oficialiosios meninės dalies sekė pa
silinksminimas su šokiais, loterija, alučiu 
ir pasišnekučiavimais.

Sekmadienį, vasario 17 d., St. Patrick's 
bažnyčioje iškilmingas Mišias už Lietuvą 
atnašavo kun. J. Kuzmickis, pasakęs šven
tės proga pritaikintą pamokslą. Mišios bu 
vo giedotos: jų metu puikiai giedojo vy
rų choras, diriguojamas A. Maldučio. Ten 
ka viešai pasidžiaugti tiek chorvedžio ryž 
tu, tiek vyrų pastangomis. Pagavę valan
dėlę laisvo laiko, jau kuris laikas jie visi 
rinkdavosi repeticijoms, kad parengtų lo
tyniškas, giedotines Mišias. Nors tą sek
madienį buvo šalta ir kai kurie choristai 
buvo prikimę, tačiau jų giedojimo lygis 
buvo aukštas. Kai choras gieda, ir mūsų 
pamaldų prasmė įgauna naujos dvasios.

Nottinghamo lietuviai dirba ir puikiai 
pasirodo visuomenei. O tai yra labai 
daug. J. Ks

BLYNŲ BALIUS
Nottinghamo Moterų Draugija kovo 2 

d., 7 vai. vakare, Elbow Caffe salėje, Mans 
field Rd., rengia didelį

BLYNŲ BALIŲ.
Kviečiame dalyvauti visus lietuvius ir 

pasiskonėti mūsų kepsniais.
Dėl patogumo visi, kurie mano mūsų 

vaišėse dalyvauti, užsirašo iš anksto pas 
p. Br. Oželienę — 78, Addison St.

Nottinghamo Moterų Draugijos Valdyba

PRANCŪZIJA
PrLB Krašto Tarybos Posėdis buvo su

šauktas Paryžiuje sausio 27 d. Dėl įvairių 
priežasčių laiku neįvykus Tarybos posė
džiui ir naujiems rinkimams, nuspręsta 
išrinkti naują Tarybą iki gegužės mėn. 
pradžios. Senajai Kr. Valdybai pavesta 
eiti pareigas iki Kr. Tarybos rinkimų.

Kr. Valdyba, išvykus vienam jos nariui, 
nebebuvo pilnos sudėties. Kr. Taryba įga 
liojo senąją Valdybą papildyti nauju na
riu. O. Greimienė sutiko būti Valdybos 
sekretore. Kr. Valdyba dabar yra ši: Kun. 
J. Petrošius — pirm., O. Greimienė — 
vicepirmininkė-sekretorė, P. Klimas — iž 
dininkas.

Tarybos posėdyje dalyvavo šie nariai: 
O. Gecaitė-Peruchė, P. Klimas, J. Matorė, 
S. Pagnier, K.J. Petrošius, B. Venckuvie- 
nė ir Garbės Teismo nariai: min. Ed. Tu
rauskas, pulk. J. Lanskoronskis.

Svečiai iš kitų kraštų. Praeitą vasarą ir 
rudenį lankėsi Paryžiuje iš Amerikos: 
prel. J. Balkūnas, J. Tūbelienė, T. ir J. 
Šlepečiai, Dr. R. Šomkaitė, A. ir K. Jonai
čiai, A. ir S. Mackevičiai, A. Juodeika, 
arch. Vitkus, R. Žukauskaitė, G. Mustei
kytė, A. Kezys, S. J., K. Trimakas. S. J., 
O. Pavilanytė-Mac Closkey, G. Vaitkutė, 
D. Nenortaitė, V. Viliutytė, J. Pauliūtė, 
Povilauskaitė, Kun. Pocius, D. Paramskai 
tė; iš Italijos: prel. L. Tulaba; iš Kanados:

COVENTRY
NEPRIKLAUSOMYBĖS MINĖJIMAS

DBLS Coventry Skyriaus Valdyba kovo 
9 d., 6 vai. vak., Ukrainiečių Klubo salėje, 
Leicester Causeway, kampas Newland Rd, 
rengia

Nepriklausomybės šventės Minėjimą.
Programoje: J. Zoko paskaita, šokiai, 

dainos ir loterija, veiks baras ir užkandi
nė:

Mielus tautiečius su pažįstamais iš toli 
ir arti prašom atsilankyti.

Salė pasiekiama šiais autobusais: nr. nr.
3, 14 ir 22.

Skyriaus Valdyba

:::::::::

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 kašmlro 

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

Hohner akordeonai.
Nauji puikiai iliustruoti lietuviški kainoraščiai.

Visas susirašinėjimas vykdomas lietuviškai.

:::

:::

::

IX

::

GARSINIMAS

DĖMESIO ANGLIJOS LIETUVIAMS

Ką tik išėjo iš spaudos svarbi knyga lie
tuvių kalba. Kas ją perskaitys, tikrai 
džiaugsis ir suramins savo širdį. Jos var
das yra Dieviškas Amžių Planas, su Brai
žiniu, arba Studijavimas švento Rašto, 
pirmas tomas. Šioje knygoje smulkme
niškai rašoma apie Ateitį, kas buvo išpra
našauta prieš tūkstančius metų ir kas 
įvyks šiame tūkstantmetiniame amžiuje 
Kristaus karaliavimo. Knyga \ drobės ap
darais, 368 puslapių, kaina tik 1 dol. Tu
rim Biblijų, Seno ir Naujo Testamento. Tu
rim Naują Testamentą patobulinta lietu
vių kalba. Gražiu viršeliu, 2 dol. Ten yra 
ir Psalmės sudėtos. Turim Gražių Giesmių 
rinkinėlį su 190 Giesmių, 50 cnt. Dieviška 
Manna, su kiekvienos dienos tekstu ir 
paaiškinimu 50 cnt. štai Jūsų Karalius, 
25 cnt., Dievas ir Protas, 15 cnt. Jėzus 
Pasaulio Išganytojas, 10 cnt. Neturtin
giems siunčiam nemokamai knygelių ir 
traktatų. Reikalaudami kreipkitės šiuo ad
resu: L.B.A. 212. E. 3rd., Spring Valley, 
III., U.S.A.

WOLVERHAMPTONAS
A.A. VILIUS ADOMAS

Vasario 17 d. Wolverhamptone mire, su
laukęs 90 metų amžiaus, seniausias Wol- 
verhamptone lietuvis-evangelikas Vilius 
Adomas.

Velionis gimė žvirgždaičiuose, Vilkaviš
kio apskr., 1873.11.7. Paskutinė gyvenamo
ji vieta Lietuvoje buvo Avikiai Suvalkijo
je. Adomas Anglijoje gyveno pas savo dūk 
rą ir žentą Martą ir Česlovą Renčeliaus- 
kus, kurių namuose ramiai ir pasirengęs 
užgeso.
Velionis paliko išblaškytus pasaulyje vai 

kus: dvi dukras, vieną sūnų, septynis vai
kaičius ir vieną provaikaitį.

Wolverhamptono lietuviai liūdi netekę 
visų mylimo senelio.

Tebūnie Jam lengva svečios šalies že
melė!

Danielius Narbutas

GGGGGGGGGGGGGGG
TAURAS VISADA TAURUS

TAUTIEČIAI,
jeigu jums iki šiol jau pa

sitarnaudavo TAURAS, tai jūs žinote, 
kad visada būna pasitarnaujama greit, 
sąžiningai ir siunčiamos tik geros prekės.

Kviečiame išbandyti visus tuos, kurie 
iki šiol dar nėra naudojęsi mūsų patar
navimu.

Geriausios vilnonės medžiagos paltams, 
kostiumams, suknelėms; nailonai, kapro- 
nas, šilkas ir kitokios dirbtinės medžia
gos; patalynės dalykai; avalynė, oda; vai
kų apranga ir apskritai visa, kas tik gali
ma siųsti.

Kojinės ir rankinės siuvimo mašinos 
(Singer, Pfaff, Alfa); švediški ir vokiški 
akordeonai; elektros reikmenys, radijo 
aparatai; laikrodžiai (Cyma, Avia ir kitų 
firmų).

Be kita ko, dabar galima siųsti 
jau pavartotos pramoninės pre
kėse laikrodžiai, siuvamosios ma
šinos, radijai, type-recorderiai ir 
kt.), bet tik geram stovyje, nes 
muitas imamas kaip ir už naujus.

Parašykite, kainoraščių paprašykite, 
klauskite, teiraukitės, lyginkite, darykitės 
išvadas. '

Visada jums pasitarnauti pasiruošęs

TAURAS
(A. BRIEDIS)

MAIL ORDER&PARCEL SERVICE
3, ST. DUNSTAN S GARDENS

LONDON, W.3 
ENGLAND

Tel. ACO 4374

GGGGGGGGGGGGGGG

K.E. Manglicas, J. Matulionytė ir R. Alek
saitė; iš Vokietijos: Dr. J. Grinius; iš An
glijos — stud. Andriušis ir V. Janulaitis.

Prof. A.J. Greimas, nuo 1962-63 mokslo 
metų, dėsto prancūzų filologiją Poitiers 
universitete.

Mūsų studentai — moksleiviai
Iš Amerikos: Z. Bernotaitė lanko Cours 

de Civilisation Francaise Sorbonoje, V. 
Tallat-Kelpšaitė studijuoja prancūzų kal
bą Sorbonoje, G. Vaičiūnaitė lanko Insti- 
tut d'Etudes Europeennes Sorbonoje. Iš 
Vokietijos: E. švėrinaitė studijuoja pran
cūzų kalbą. Paryžiečiai: I. Gontcharenko 
jau antri metai studijuoja mediciną. A.I. 
Martinkaitė lanko paskutinius metus Eco 
le Suparieure de Traducteurs et d'Inter- 
pretes Sorbonoje, P. Liutkus baigė teisės 
mokslus licencijato laipsniu; ruošia dokto 
ratą; šįmet baigia ir Institut d'Etudes Po- 
litiques, be to. dėsto valstybinę teisę Ecole 
Superieure dės Sciences Commerciales 
Appliquees; O. Pagnier lanko muzikos mo 
kyklą; šįmet atliks muzikos mokytojos 
praktikos darbus; V. Kasiulis studijuoja 
matematiką Sorbonoje; A. Raudys — ar
chitektūrą; A. Jasaitis— techniką; I. Cle
ment, baigusi komercijos mokyklą, dirba 
Paryžiuje; jos brolis lanko gimnaziją; J. 
Matorė, D. Vaicekauskas, M. Paignier, L. 
Masiulis ir K. Masiulytė mokosi gimnazi
joj; Eglė Liutkūtė šiais mokslo metais yra 
prancūzų kalbos profesoriaus asistentė 
mergaičių koledže Anglijoje.
Strasbourg. M. Šarkauskaitė gyvena sene
lių prieglaudoje. Ji netrukus sulauks 98 
metų (gimusi 1865 m.). Tai vyriausio am
žiaus lietuvė Prancūzijoje. Ji vis tikisi su 
grįžti į laisvą Lietuvą.

V. Račiūtės-Schaeffei- vyras paskutiniu 
laiku sunkiai sirgo. Sveikata dabar gerėja. 
Reuen. Apylinkės pirm. O. Gecaitė-Peru
chė sausio 27 d. lankėsi Paryžiuje ir daly
vavo Tarybos posėdyje.
Nilvange. Buv. legionierius J. Kuprins- 
kas, grįžęs iš Alžerijos, apsigyveno Kuna- 
cher. Turi namus, vedė ir augina dukrelę. 
V. Mikeitis su žmona jau keli metai gyve
na nuosavuose namuose. T. Augis gerai 
įsirengė butą. Jo 5 m. sūnus Petras lanko 
mokyklą. 1962.VI.25 po ilgos ir sunkios li
gos mirė Nilvange apylinkės buv. pirm. 
J. Jaknevičienės vyras. Ji dabar gyvena iš 
mažos našlei skiriamos pensijos. A. Niū- 
niava ruošiasi emigruoti į J.A.V. Vizos rei 
kalais lankėsi Paryžiuje.
Villerupt (Meurthe et Moselle)

A. Šumskienė ruošiasi išvykti Ameri
kon pas savo dukrą. Vasario mėn. vidury
je lankėsi su sūnumi Paryžiuje.
Mūsų mirusieji

Jaknevičius (Moselle); V. Kubilius 
(Rhone); P. Tupčiauskas (Ardennes); Se
selė Scolastique (Rhone).

VISI SKAITOME!
Kan. A. Steponaitis — Tėvynėje ir pa

saulyje — 1.9.4. Prisiminimai ir apybrai
žos.

J. Daumantas — Partizanai —- 1.13.0.
Prel. Jūras — Didysis ramybės šaltinis

— 1.9.4. Labai patraukli maldaknygė.
Alė Rūta — žvaigždė viršum girios —ro 

manas — 1.9.4.
Prof. Balčikonis ir kiti — Dabartinės 

Lietuvių Kalbos žodynas — 5.6.6. Apie 
45.000 žodžių.

Sagatas — Plauk, mano laiveli — eilės
— 0.14.8.

Baronas — Užgesęs sniegas — romanas
— 0.18.6. I

Brazdžionis — Vidudienio sodai—prem. 
eilės — 1.9.4.

Skipitis — Nepriklausomą Lietuvą sta
tant — 1.16.8.

Spalis — Alma Mater — 1.16.6.
Žodynai, plokštelės, žemėlapiai. Perio

dika.
Neatsiskaitę už 26 ir 27 tomus Liet. En

ciklopedijos prašau neuždelsti.
Rašyti:

DAINORA, 14, Priory Rd., Kew. Surrey.

PAIEŠKOJIMAI
AUSTINSKAS Jonas, sūnus Petro ar 

Prano, apie 60 m. amžiaus, buvęs Lietuvos 
kariuomenės karininkas, 1944 m. pasitrau 
kęs į Vokietiją, 1949 ar 1950 m. gyvenęs 
Anglijoj, pats ar žinantieji apie jį prašom 
rašyti „Europos Lietuvio“ Administraci
jai.

EUROPOS LIETUVIS — 
LITHUANIAN WEEKLY.
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Britain by the Lithuanian House 
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