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Nepatikimi skaitmenys
KAI SKAITMENIMIS SIEKIAMA SUDARYT GEROVĖS VAIZDĄ

Europos ir Amerikos spaudos nuotrupos

Stalinizmas vis dar gyvas
(Elta) Centralinė statistikos valdyba VII 

niuje pateikė dar daugiau duomenų apie 
1962 m. įvykdytą liaudies ūkio planą 
(„Tiesa“, 18 nr.).

Transporto ir ryšių srityje — geležin
keliais, automobiliais, Nemuno laivinin
kystėje — keleivių ir prekių pervežta dau 
giau kaip 1961 m. Skaitmens nurodyti, pa 
lyginus su 1961 m., o išpildyti planai — 
procentais, tad neįmanoma nustatyti, kiek 
transporto apyvartos atitinka tariamai 
kasmet kylančiai darbo žmonių materiali
nei gerovei, nes juk gyventojų skaičius 
taip pat kiekvieneriais metais kyla.

Praėjusiais metais miestų vidaus susisie 
kimas (autobusais) buvo vykdomas 30-je 
miestų.

Nors giriamasi pasiekimais telefonų 
įrengimo srityje, nors pernai automatinės 
telefono stotys buvo įrengtos septyniuose 
pavergtos Lietuvos miestuose, tačiau, kaip 
matyti iš minėto statistikos pranešimo, 
dar pilnai automatinės telefono stotys ne
veikia Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir kt. 
miestuose. Labai lėtai plinta ir telefono 
abonentų skaičius — 1962 m. miestuose jis 
padidėjo vos 4,7 tūkstančio, kaimo vieto
vėse — 1,1 tūkst. Šių metų pradžioje tele
vizija gali naudotis 90 proc. Lietuvos teri
torijos.

Kapitalinės statybos srityje, šalia jau 
skelbtų didesnių statybų, būdinga, kad, 
palyginti su 1961 m., daugiau kapitaliniai 
įdėjimai padidėjo chemijos pramonėje — 
2 kartus. Toliau seka — miško, popieriaus 
ir medžio apdirbimo pramonė (39 proc. 
daugiau), žemės ūkis (21 proc.), mašinų 
gamyba (20 proc.), transportas (13 proc.) 
ir kt.

dė, kad pensijų dydis — menkas, kad jas 
turėtų gauti žymiai didesnis Lietuvos gy
ventojų skaičius, taip pat ir studentijai 
mokamos stipendijos tiek nedidelės, kad, 
atvykusių į Vakarus žiniomis, tokias sti
pendijas gaudami studentai negali pra
gyventi.

Jei dabar pažvelgti į prekybą, tai, nors 
pgl. statistinius duomenis, Lietuvoje maž
meninės prekių apyvartos planas įvykdy
tas 102 proc., prekių buvo parduota — vir 
šum plano — už 17 mil. rb., nors pasigir
ta, kad 1962 m. žymiai daugiau parduota 
maisto produktų ir kt. reikmenų, tačiau 
tuoj pat ir prisipažinta, kad „gyventojų 
paklausa... dar nevisiškai patenkinta“, 
kitais žodžiais, prekių Lietuvoje vis trūks
ta. Vėl paskelbti tie patys, žinomi nusi
skundimai — blogai su prekių kokybe 
ir pan.

Švietimo srity — Iki 1962-63 mokslo me 
tų pradžios visos buvusios septynmetės 
mokyklos pertvarkytos į aštuonmetes. 
Šiuo metu Lietuvoje veikia 920 aštuonme
čių mokyklų, 433 vid. mokyklos ir 2.747 
pradžios mokylos. Veikia 45 mokyklos-in- 
tematai, kuriuose gyvena ir mokosi 12,7 
tūkst. moksleivių. Lietuvoje, vykdant 
mokslo reformos įstatymą, toliau plečia
mas vad. gamybinis mokymas 9-11 klasių 
fabrikuose, gamyklose, žemės ūkio įmonė
se ir įv. dirbtuvėse mokosi daugiau kaip 
34.000 moksleivių, ir giriamasi, kad šis

įdirbančių * (tarnautojų, darbininkų) 
skaičius Lietuvoje, dar negalutiniais duo
menimis, praėjusiais metais siekė 770.000 
(be kolchozininkų). Palyginti su 1961 m., 
naujų darbuotojų skaičius pakilęs 42.000 
— labiausiai pramonėje, statyboje, žemės 
ūkyje ir transporte (padidėjimas šiose sri
tyse pasiekė daugiau kaip 25.000).

Ar Lietuvoje gerėja materialinis gyven
tojų aprūpinimas? Vilniaus centr. statisti
kos valdyba į tai atsako teigiamai, nes, 
esą, pernai buvo daugiau išmokėta pensi
jų — jas gauna per 150.000 gyv. Daugiau 
kaip 14.000 studentų (iš viso su neakivaiz
diniais — 33.000) ir per 20.000 techniku
mų ir kt. spec, mokyklų moksleivių (iš vi
so arti 40.000) gauna valst. stipendijas. Ta 
čiau statistikos autoriai, žinoma, nenuro-

KAS KALTAS?
Visur pasitaiko nusikaltėlių ir nusikal

timų. Negalima norėti, kad tokių dalykų 
visiškai nebūtų girdėti ir jaunimo eilėse. 
Juk ir seniau atsitikdavo, kad mokykloje 
kuris nors jaunuolis apkraustydavo savo 
draugų kišenes. Tačiau ar vyresnieji yra 
girdėję, kad kurioje nors nepriklausomos 
Lietuvos gimnazijoje ar vidurinėje mo
kykloje vagystės reikštųsi plačiu mastu, 
kad mokinius tiesiog būtų apėmusi vogi
mo epidemiją?

Kai skaitome „Komjaunimo tiesoje“ 
vasario 1 d- išspausdintąjį Z. Paliulio re
portažą iš Ariogalos, tai mus šiurpas nu
krečia. Kas gi čia atsitiko, kad dabar 
moksleiviai jau sugeba sudarinėti vagių 
gaujas? Vagia jie nebe plunksną nuo savo 
draugo suolo, bet jau dviračius, paprastus 
ir motorinius. Iš Ariogalos jie net į Kau
ną būriais važiuoja vagiliauti. Vagia vai
kinai ir merginos, kas tik po ranka pa
kliūva — dviračius, laikrodžius, pinigus, 
net triušius.

Prieš 20 metų tikrai šitaip nėra buvę. 
Vadinas, atsitiko kažkas keista, kad nema
ža jaunimo jau sugedo. Tai ar jūs nema
note, kad už tai kalta sovietinė santvarka 
su savo tvarka? Ar ne dėl to jaunimas va
gia, kad jų tėvams visko trūksta, kad jie 
patys net dviračiams dalių negali nusi
pirkti? Pagaliau kolchozų, sovchozų prie
kyje stovintieji, prekių pristatymą, sandė
lius tvarkantieji dažnai vagia, suka. Argi 
jaunimas ne iš jų mokosi?

Sovietai smerkia sovietinius turistus

(E) Maskvos literatūrinis žurnalas „No 
vyj Mir“ paskelbė straipsnį, nusiskųsda- 
mas, kad sovietų turistai užsienyje elgiasi 
nenatūraliai ir vengia kontaktų su žmonė 
mis. Delegacijų vadovai, kaip vaikai, biją, 
kad niekas nepasišalintų nuo grupės ir 
neišeitų atskirai pasivaikščioti. (Abejoti
na, ar partija, saugumas organizuodami 
turistų keliones, išdrįs raginti savo pilie
čius nesibaidyti kontaktų su Vakarų pa
saulio žmonėmis — E.).

r SeįtfųnioS DIENOS -Į
BIDAULTAS SUIMTAS
Pakeliui į Muencheną buvo suimtas pran 

cūzų OAS vadas Bidaultas.
Prieš suimamas jis buvo nusiuntęs pra

šymą Dr. Adenaueriui, prašydamas politi
nio prieglobsčio. Suimtas jis vėl paprašė 
prieglobsčio.

PALAIDOTI GRIŪTIES
Kalnuotoje pietinėje Peru dalyje žemės 

griūtis palietė Pampalloctos miestelį ir pa
laidojo kelis šimtus žmonių.

Gelbėjimo darbus trukdė smarkus lie
tus. Gelbėjimo darbus vykdantieji turėjo 
pasiekti miestelį kalnų takais.

KINIJA NORI ŽEMIŲ IŠ SOV. S-GOS
Kinija įspėjo Sov. Sąjungą, kad tinka

mam metui atėjus ji pareikalaus didelių 
plotų Sibiro teritorijos, kuri pastaraisiais 
amžiais buvo Rusijos užimta.

Tie plotai — apie tūkstančio mylių ruo
žas pagal Ramųjį vandenyną į šiaurę nuo 
Vladivostoko iki Amūro upės. Tame ruože 
yra sutelkta sovietų Tolimųjų Rytų pramo 
nė su Komsomolsko ir Chabarovsko mies
tais.

MINDSZENC1UI PASIŪLYS IŠVAŽIUOT
Vienos arkivyskupas Koenigas netrukus 

važiuoja į Vengriją ir tikisi pasimatyti su 
kardinolu Mindszenčiu, kuris nuo 1956 m. 
revoliucijos gyvena amerikiečių ambasa
doje. Jis pasiūlys Mindszenčiui palikti 
Vengriją.

Vengrų įstaigos skelbia, kad kardinolui 
jau kelis kartus buvo duotas pažadas, jog 
jis nebus areštuotas, jei norės palikti kraš 
tą.

BRANDTAS PERRINKTAS
Naujasis V. Berlyno parlamentas mies

to burmistru 97 balsais prieš 37 vėl perrin 
ko Willį Brandtą.

Parlamente koaliciją šįkart sudarė so
cialdemokratai ir laisvieji demokratai. 
Krikščionys demokratai pirmą kartą po 
10 metų yra opozicijoje.

ADŽUBEJUS PAS POPIEŽIŲ
Popiežius privačioje audiencijoje pri- 

'ėmė „Izvestijų“ redaktorių Adžubejų su 
žmona. Jo žmona yra Chruščiovo duktė.

Laikraščiai jau anksčiau rašė, kad Vati
kanas ir Kremlius sieks glaudesnių tarpu
savio santykių. Po Adžųbejaus vizito po
piežiui, kaip spėjama, gali būti rimtesnių 
galimybių Chruščiovo kelionei į Romą ir į 
Vatikaną.

KIEK KAINUOS BRANDUOLINIAI
GINKLAI?

Amerikiečių apskaičiavimu, Šiaurės At
lanto karinėms pajėgoms aprūpinti bran
duoliniais ginklais per 10 metų teks išleis 
ti 1.800 mil. svarų.

Vokietija pasiryžusi atiduoti savo dalį 
net ir tuo atveju, jei jos sąjungininkė 
Prancūzija priešintųsi, 

priverčiamas mokymasis jau apimąs 91 
proc. visų (9-11 klasių) mokinių.

Abiturientų, išleidžiamų specialistų 
skaičius kasmet auga. 1962 m. abiturientų 
buvo 12.600. Dabar Lietuvoje veikia 11 
aukštųjų mokyklų ir 75 technikumai bei 
kitos spec. vid. mokyklos. Įvairių specia
listų (baigusių aukštąjį ir specialųjį vid. 
mokslą) 1962 m. išleista daugiau kaip 10. 
000, jų tarpe —926 inžinieriai, 2.123 tech
nikai įvairioms liaudies ūkio šakoms, 
1.864 pedagogai, 1.826 sąskaitybos darbuo 
tojai, 1.708 žemės ūkio specialistai, 843 
gydytojai ir vid- medicinos personalas 
(med. seserys, felčeriai).

Perdėtas kinų skaičius Lietuvoje — esą, 
metų pabaigoje jis siekęs 1.420 (net 112 
daugiau kaip 1961 m.), tikrumoje gi pašto 
šiųjų, stacionarinių kinų skaičius nesie
kia nė šimto, o „kinų“ kategorijon, statis
tinių duomenų skaitytojams klaidinti, 
įtraukiama kiekviena kultūros namų ar 
kita salė, kur retkarčiais parodomi filmai 
ir pan.

Darbo žmonių buities pagerėjimo negali 
įrodyti ir tariamai gerėjančios butų sąly
gos. Butų vis trūksta ir vaizdo nepagerina 
teiginys, kad darbininkai ir tarnautojai 
savo sąskaita ir „su valst. kredito pagal
ba“ pasistatę gyven. namų, kurių bendras 
plotas siekiąs 711.000 kv. mtr. ar tai, kad 
3.200 namų pasistatę kolchozininkai ir 
vad. kaimo inteligentija.

POTVYNIAI
Kaip ir kitur, pradėjus tirpti sniegui, 

daugelyje Britanijos vietų išsiliejo upės ir 
prasidėjo potvyniai.

Kai anksčiau sniegas buvo atkirtęs ke
lius, tai dabar kai kur tai padarė vanduo.

Kiek mokslininkų pasitraukė iš Rytų 
Vokietijos?

(E) Nepaisant „gėdos sienos“, 1962 m. 
iš sovietinės rytų Vokietijos į Eed. Vokieti 
ją pasitraukė 70 mokslininkų. Nuo 1958 
m. sausio 1 d. bendras į Vakarus pasitrau 
kusių mokslininkų skaičius siekia 1.676, 
profesorių — 126, docentų — 135 ir kitų 
dėstytojų — 234, tad bendras skaičius — 
2.171. Pagal Bonnoje vokiečių vyriausy
bės leidžiamo „Bulletin“ (nr. 8) duomenis, 
pasitraukę mokslininkai paskiromis šako
mis pasiskirsto: medicinos mokslininkai 
— 498, gamtos — 478„ humanitarinių 
mokslų — 272, technikos atstovų — 209, 
žemės ūkio, miškų ūkio — 129, kitų — 90. 
Pasitraukus mokslininkams, daugiausia 
nuostolių patyrė Humboldt universitetas 
Berlyne (291 pasitraukęs) ir Mokslų aka
demijos tyrinėjimų institutai (235). Iš 
paskirų universitetų pabėgo: Leipcigo 
(206), Hallės (152), Jenos (101), Rostocko 
(78), Greifswaldo (63).

PAISAULY
— Prie West Tilburg (Britanijoje) trau 

kinys ties pervaža suvažinėjo 32 avis.
— Minint Stalino mirties dešimtmetį, 

prie jo antkapio tik vienas kažkoks gerbė
jas padėjo gėlių (o užsieniuose puikiausiai 
jį minėjo Albanija).

— Edda Mussolini Ciano paprašė teis
mą, kad būtų uždrausta rodyti filmą, ku
rioje vaizduojamas jos vyro gyvenimas.

— Britų vyriausybė nesutiko leisti so
vietų armijos dainų ir šokio ansambliui 
dalyvauti komunistų „Daily Worker“ šven 
tės programoje, nors tas ansamblis koncer 
tuoja Britanijoje.

— Britai išleidžia naujų pašto ženklų 
(kovo 21d. — laisvei nuo bado, gegužės 
mėn. — gamtos savaitei ir tarptautinei gel 
bėjimo valčių konferencijai atžymėti).

— Bulgarų mokslininkai tvirtina, kad 
jie suradę, kaip pagaminti tokias be niko 
tino cigaretes, kurios gydy° astmą, ulcerį 
ir aukštą kraujo spaudimą.

— Indijos muitininkai užčiupo kontra
bandininkų be muito įgabentų 10.000 laik
rodžių.

— OAS 5 vyrų grupė Paryžiaus vidury 
apiplėšė banką — 400.000 frankų (apie 
28.500 svarų).

— Windesheime, Vokietijoje, nuvirto 
sunkvežimis, kuris vežė apie 15.000 litrų 
mozelinio vyno, ir paliejo tą brangų skys- 
tymėlį.

— Bulgarijos rinkimuose balsavo dau
giau kaip 9.588.000, arba 99.97 procentai 
turinčiųjų teisę balsuoti, ir iš jų 99.47 pro
centai atidavė balsą už partijos išstatytuo 
sius kandidatus.

Ar kitokios dabar sąlygos Sov. Sąjungo
je, kai jau praėjo net dešimt metų, kaip 
mirė Stalinas? Į tą klausimą amerikiečių 
„The New York Times“ atsako šitaip:

„Senasis tironas jau nebebus garbina
mas kaip pusdievis. Slaptosios policijos 
galia aptramdyta. Daugumas priverčiamo
jo darbo stovyklų buvo likviduota ir jų im 
tiniai paleisti. Geležinė uždanga praskydo. 
Žymesnė ūkio srities pažanga leido page
rinti pragyvenimo lygį. Tačiau jau kaip 
tik toji padarytoji pažanga pabrėžtinai ro 
do, kiek dar reikia padaryti, kad sovietų 
visuomenė visiškai atsikratytų stalinizmo. 
Komunistų partijos diktatūra tebėra, ir 
Sov. Sąjungoje nėra nieko panašaus, ką 
būtų galima palyginti su žodžio ir spaudos 
laisve, šiandieninis Chruščiovo kultas 
daug kuo vis tebeprimena Stalino kultą“.

SOVIETAI GALI BOTI KIETESNI

šveicarų „Neue Zuercher Zeitung“ rašo 
ryšium su pastarąja Chruščiovo kalba dėl 
santykių su Vakarais:

„Satelitinių kraštų komunistų sluoks
niai galvoja, kad Chruščiovas tą kalbą pa
sakė po pastaruoju metu įvykusio sovietų 
partijos prezidiumo ir sekretoriato pasita
rimo ir kad joje į Rytų-Vakarų nesutari
mų reikalą žiūrima iš sovietų-kinų santy
kių taško. Tų pasitarimų išdava bus di
džiulis taktinis posūkis sovietų užsienių 
politikoje, kad būtų Kinijai užkirstas ke
lias kaltinti Sovietų Sąjungą prieš kitų 
kraštų komunistus, jog ji išduodanti Mask 
voje pasaulio komunistų 1960 m. pasirašy
tąją deklaraciją. Tuo pačiu būtų užkirstas

Rinitas arba kodėl Lietuvoje gaišta 
paršeliai?

(E) Tuo pačiu metu, kai Lietuvos kol- 
chozininkus „jaudina“ kubaniečių iniciaty 
va — lenktyniauti, daugiau gaminti vals
tybei, kai išsijuosę dirba partiniai varo
vai, iš fermų ateina niūrios žinios apie 
kiaulių ligą — rinitą, gaišinančią parše
lius. Iš Biržų „Tiesai“ (33 nr.) aliarmuo
ja, kad rajono kolchozuose, fermose, kurio 
se šeriamos kiaulės, nugaišo daugiau kaip 
trečdalis paršelių. Plintanti rinito liga da
bar laikoma skaudžiausia kiaulių fermų 
rykšte. Tas ligas nevyksta likviduoti, nes, 
esą, jai kelio nepastoja veterinarijos dar
buotojai, veislininkystės stočių specialis
tai ir kiti kolchozų pareigūnai. Dabar Bir
žų rajone, aišku, ir kitur girdėti nusiskun
dimai — nesiseka mums auginti kiaules... 

Sujaudinto Bimbos ašaros ir padėka 
partijai

(E) Vilniaus Kapsuko vardo universite
tui praėj. metų pabaigoje JAV gyvenan
čiam „pažangiųjų“ veikėjui A. Bimbai su
teikus istorijos mokslų daktaro vardą, da
bar „Tiesoje“ (38 nr.) paskelbtas A. Bim
bos padėkos žodis. Jis pastebėjo, nebesu- 
randąs žodžių padėkai ir „nuoširdžiausiai 
apkabinąs tuos draugus ir bičiulius, kurie 
pasiūlę universiteto mokslinei tarybai pa
gerbti jo vardą...“ (suprantama, kad tie 
bičiuliai, draugai tai — partija, pasiūliusi 
— pavedusi tarybai atlikti tą propagandi
nį žygį — E.). A. Bimbos padėka pasiųsta 
universiteto rektoriaus akademiko prof. 
Jono Kubiliaus vardu.

SIŪLO PASIMOKYTI Iš LIETUVIŲ...

Niekuomet lenkai nepasižymėjo dosnu
mu lietuviams — net ir pagyrimais, kurie 
paprastai nieko nekainuoja. Bet, kaip sa
koma, nėra taisyklių be išimčių. Viena to
kia reta išimtis pastebėta ir lenkų Londo
no dienraštyje „Dziennik Polski“, kuris sa 
vo kovo 4 d. laidoj, skyriuje „Laiškai Re
dakcijai“, išsispausdino šitokį savo skaity 
tojo laiškelį antrašte „Kad taip lenkai“...

Gerb. Pone Redaktoriau!
Žinojau, kad lietuviai turi daug gerų sa

vybių, bet dabar mano pasigėrėjimas jais 
neapsakomai (niepomiernie) paūgėjo, kai 
sužinojau iš „Dziennik“, kad Lietuvos ne
priklausomybės minėjime nebuvo kalbų. 
Kad tai taip lenkai galėtų to išmokti iš sa
vo giminaičių (pobratymcow)!

Su pagarba Bronislaw Dygat
Richmond, Surrey.
Minėtas minėjimas įvyko Londone, Lie

tuvių Namuose, draugiško subuvimo 
(Cocktails) kitataučiams forma. Vieton 
prakalbų svečiams išdalyta trumpi lape
liai su pažymėjimu, kas atsitiko Lietuvoje 
pereitais metais. Tas turėjo gal net geres
nių pasekmių negu ilgos kalbos, nes tame 
pat „Dziennik Polski“ išspausdintas ilgas 
(trijų kolonų) straipsnis „Lietuva šian
dien ir rytoj“, paremtas žiniomis iš tų pat 
lapelių. Dzūkas

kelias Pekingo įtakai didėti Azijos, Loty
nų Amerikos ir Artimųjų Rytų komunistų 
partijose. Remiantis tomis pat informacijo 
mis, Chruščiovui Iškilo reikalas reikalau
ti didesnės kainos už susipratimą su Va
karais“.

GALIMYBĖS SUTARTI TOLIMOS

Ar jau suspėjo pasikeisti sovietų ta po
litika? To klausimo nekeldamas, britų 
„The Guardian“ rašo:

„Jau daugiau kaip mėnuo, kai Chruščio 
vas paskelbė, kad jis iš principo priimtų 
branduolinius bandymus draudžiančią su
tartį su inspekcija vietoje. Tačiau pasita 
rimai Ženevoje vis tebesitęsia, ir vis taip 
pat toli atrodo galimybė sutarti, kaip ir iki 
šiol. Abi pusės sutinka, kad turėtų būti ko 
kia nors inspekcija vietoje, tačiau ameri
kiečiai reikalauja, kad būtų tikrinama po 
7 ar 8 kartus per metus, o. rusai atsisako 
leisti daugiau kaip 2 ar 3. Nors abiejų pu 
šių skirtingi nusistatymai yra greičiau de
talėse, o ne principiniai, bet atrodo, lyg 
tarp jų būtų neperžengiama praraja“.

DE GAULLETS KALTAS

O Vakarų stiprybė apgriauta. Dėl jos ita 
lų „III Messaggero“ rašo:

„Iki šiol buvo jaučiama, kad galingiau
sias ir pats saugiausias grasinamasis gink 
las, kuris vakar dienos galvojimu buvo 
svarbiausias veiksnys Vakarų saugumui 
išlaikyti, tai Europos vienybė. Deja, dešim 
čiai metų prabėgus nuo Stalino mirties vis 
dėlto išsipildė staliniškos pranašystės ir 
prakeikimas Europai. Niūrią Maskvos pra 
našystę pavertė tikrove generolas de Gau 
lle'is: jis Angliją nustūmė į izoliaciją, Eu
ropos Bendrajai Rinkai pridarė netvarkos, 
Paryžiaus sutartį sudarydamas leido vėl iš 
kilti tradiciniam nepasitikėjimui Vokieti
ja ir ypač pasunkino Amerikos ryšius su 
senuoju žemynu gynybos klausimais. Tų 
de Gaulle'io veiksmų išdava yra ta, kad 
šiandien Kennedys nebegali jau kalbėti vi 
sų Vakarų, o taip pat ir apsijungusios Eu 
ropos vardu su Chruščiovu dėl nusigink
lavimo, dėl Berlyno, Afrikos ir Pietryčių 
Azijos. O tai ir yra tas grasinamasis gink
las, kurio mes netekome ir kurį mums rei 
kia susigrąžinti“.

BRITANIJA IR PRANCŪZIJA

Britų „The Observer“ rašo:
„Britanija ir Prancūzija geografiškai 

yra kaimynės, o iš reikalo sąjungininkės; 
savaime ir lengvai jos nesusidraugauja. 
Istoriškai žiūrint tos dvi tautos, abi be
veik vienodo didumo ir stiprumo, dažnai 
yra varžiusios tarp savęs, kovodamos už 
didesnį imperijos gabalą ar dėl vadovavi
mo Europai. Dėl to ypač svarbu, kad britų 
ir prancūzų vyriausybės ir visi, kas tik tuo 
se kraštuose atsakingi, būtų ypač atsar
gūs, kai reikia vieniems su kitais turėti rei 
kalų. Trumpai tariant, pats laikas bandyti 
atstatyti gerus santykius“.

Didžiuojamasi skulptorių Rimšos, Zikaro, 
Mikėno mokykla

(E) Vilniuje vasario 15 d., pora mėne
sių veikusi, uždaryta portreto paroda, pa
gal dail. Gudyną (plg. „Literatūra ir Me
nas, 6 nr.) sutraukusi maždaug 10.000 lan 
kytojų. E. Pranckūno straipsnyje kiek 
priekaištaujama lietuvių skulptoriams — 
girdi, jie galėję pasekti tapytojų, grafikų 
pavyzdžiu, pateikti grupinių, figūrinių 
portretų. Dail. doc. Br. Vyšniauskas čia at 
sako, kad lietuviai skulptoriai turį gerą 
Rimšos-Zikaro-Mikėno realistinę skulptū
ros mokyklą, be to, jie turį geras liaudies 
meno skulptūrines tradicijas. Priekaištai 
skulptoriams turį pagrindo, tačiau be rei
kalo tie dailininkai kartais griebiasi maš- 
tabiškumo.

Iš minėtoje parodoje eksponuotų darbų 
daugiau dėmesio sukėlė A. Ambraziūno 
darbas „M. K. Čiurlionis“ ir V. Vildžiūno 
„Petras Rimša“. Nors žiūrovų būreliai vis 
domėjęsi šiais kūriniais, tačiau, Vyšniaus
ko nuomone, jie ne be trūkumų. Parodoje 
dar pasirodė su darbais šie skulptoriai: P. 
Aleksandravičius, K. Bogdanas (Lenino 
portretas), N. Gaigalaitė („nešanti į paro
dą viską, ką padaro...“), J. Kėdainis, K. 
Kisielis, J. Mozūraitė, Z. Pranaitytė, J. 
Naruševičius ir kt.

P. Vaškys kuria vaško figūras
(E) Skulpt. Petras Vaškys, mokslus bai . 

gęs Italijoje, turįs skulptūros studiją Phi- 
ladelphijoje, JAV, ir ten dėstąs meno aka 
demijoje, gavo užsakymą iš istorinio Phi- 
ladelphijos vaško muziejaus pagaminti 
apie 100 vaško figūrų, vaizduojančių žy
miuosius JAV istorinius asmenis ir įvy
kius,

1
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Musų dailininkai 
Paryžiuje

Vytautas Kasiulis pereitų metų balan
džio mėnesi du savo darbus rodė nepri
klausomųjų dailininkų salone (Grand Pa
lais). Spalio 5 d. — lapkričio 1 d. įvyko jo 
tapybos paroda Galerie des Beaux-Arts. 
Taip pat spalio mėn. du V. Kasiulio gua
šai buvo išstatyti akvarelinės tapybos sa
lone Paryžiaus miesto modernaus meno 
muziejuje. Lapkričio 17 d. — gruodžio 22 
d. jvyko jo darbų paroda New Yorke (D- 
Alessio Gallery). Si paroda, praėjus nu
matytam laikui, buvo dar pratęsta.

Apie A. Kasiuli spauda rašė: „Kasiulis, 
jausmingas dailininkas, daro subtilius pa
veikslus, kurių pagrindinė žymė — deko
ratyvinis patrauklumas ir lyriškumas. Jo 
spalvos šiltos lyg vilna, ir kai kurias Ka
siulio aliejines tapybas nesunku būtų įsi
vaizduoti kaip paveikslinius kilimus. — 
Pas Kasiulj nėra nereikalingų smulkmenų, 
kiekvienas daiktas žiūrovui perduodamas 
pačiu efektingiausiu pavidalu. Už tai ir už 
tobulai atkurtas nuotaikas žiūrovui pa
tiks Kasiulio arklių lenktynės, jo gaidžių 
prekiautojai, atklydę iš gryniausios tauto
sakos, jo muzikantai arba motinos su vai
kais. Kasiulis užburia ir skatina svajoti" 
(„Journal de 1‘Amateur d‘Art“),

„Kasiulio tapyba turi žavesį, kuriam ne 
galima atsispirti. Ar tik nekyla jis iš tos 
ironijos, kuria vaizduojami Kasiulio perso 
nažai, ir iš jų poetiškos aplinkos, kuri mus 
kviečia leistis j svajones? O gal tas žave
sys išplaukia iš Kasiulio technikos: labai 
tikslaus piešinio, atlikto ant juodo fono 
spalvotomis dėmėmis, šešėlių ir šviesos 
kontrastingumo? Kas mus labiausiai pa
traukia, tai stipri tapytojo asmenybė. Kai 
kas norėtų j| lyginti su Chagall, su Dufy, 
bet tikrenybėje skaidrus Kasiulio vaizduo
tės pasaulis yra ištisai savitas“ („Le Fi
garo“).

Antanas Mončys pereitų metų kovo 16 
d. — balandžio 13 d. buvo išstatęs penkio
lika savo skulptūrų dvylikos prancūzų ta
pytojų ir dviejų skulptorių parodoje (Ga
lerie du Damier). Balandžio 17-30 d.d. jis 
toj pačioj galerijoj rodė trylika skulptūrų 
kartu su galerijoj išstatytais vienuolika 
paveikslų, kurie kandidatavo į „Signatu
res 1962“ premiją. Gegužės mėnesi A. 
Mončys su 2,50 m. aukščio metalo skulp
tūra dalyvavo 14-jame jaunosios skulptū
ros salone Rodin muziejaus sode. Birželio 
mėn. jis išstatė vieną skulptūrą pirmaja
me Europos religinio meno salone Pary
žiaus miesto modernaus meno muziejuje 
ir birželio 24 d. tam pačiam muziejuj da
lyvavo tarptautinėj mažosios bronzos pa
rodoje. Ryšium su šia paroda galerija 
„Transposition“ birželio 13-30 d.d. rodė 

mažo formato skulptūras ir skulptorių pie 
šinius, kur A. Mončys buvo išstatęs vieną 
skulptūrą. 1963 m. sausio 22-25 d.d. A, 
Mončys turėjo savo skulptūrų ir piešinių 
parodą Qeuvres Universitaires de Paris 
patalpose.

Apie A. Mončj Edward F. Fry rašė: „Sa
vo paskutinių trejų metų darbais Mončys 
iškilo kaip vienas iš nedaugelio tikrų ryš
kiai išsiskiriančių talentų šių dienų skulp
tūroje. Jis neiliustruoja savo darbais jo
kių regimų vaizdų, neprisideda prie „objet 
trouve“ krypties, kuri atsitiktinai užtik
tuose daiktuose {žiūri estetinę vertę, bet 
visą dėmes} sukaupia įgyvendinti grynai 
plastiškiesiems, architektoniškiems skulp
tūros uždaviniams. Tokia laikysena šių 
dienų skulptūros pasaulyje gana retai už
tinkama, ypač jei mes prisiminsime daž
nus iliustratyviai vaizdinius Cesario skulp 
tūrų sprendimus, dadaistiškas 'Tinguely ir 
kitų pastangas arba, sakysime, ekspresio- 
nistiškas ir pasakojamai iliustratyvines 
tradicijas skulptūroje, kaip jas išreiškė 
Giacometti, o toliau sekė Richier ir jos 
karta pirmąjį dešimtmetį po antrojo pašau 
linio karo“. „Mončys rodo’ simboliškas for 
mas, kurios išreiškiamos taip, kad apdirba 
moji medžiaga kuo labiausiai išlaikytų 
sau būdingąjį grožį“ („Arts“).

Castelnuovo lietuviai Italijos spaudoje
Vasario 17 d. apeninų pusiasaly plačiai 

skaitomas italų dienraštis „Gazzetta del 
popolo“ sekmadienio laidoj išsispausdino 
savo bendradarbio Dr. Fernando Geuna 
straipsnį „Lietuvos kampelis Castelnuo
vo“. Žurnalistas Dr. Geuna Italijoj pažįs
tamas jau nuo fašizmo laikų kaip kovoto
jas prieš diktatūrą ir net nuo jos nukentė
jęs. Todėl jis ir jaučia daug simpatijos 
tremtiniams lietuviams.

Aprašęs „ant kalvutės grakščiai besistie 
piančią vilaitę“ ir ant jos vartų įskaitęs 
„Collegio Lituano“, su šilta simpatija ap
rašo josios gyventojus, kurie visi tremti
niai, nes „Lietuva, kartu su Latvija ir Esti 
ja, buvo raudonosios armijos užgrobta ir 
smurtu prijungta prie URSS... Jie čia at
kutę mažą laisvos Lietuvos vaizdą: kalba, 
dainos, tautiniai šokiai, papročiai, žodžiu, 
gyvenimas, lyg kad būtų laisvoj Lietuvoj“. 
Ir italams primena, kad „šiandien šie jau
nieji Castelnuovo lietuviai, kaip ir kitos 
lietuvių bendruomenės, švenčia dvigubą 
tautos šventę: 727-ąsias tautos susivieniji
mo metines ir nepriklausomybės atkūri
mą, paskelbtą Lietuvos sostinėj, Vilniuj, 
1918 metais.

Gegužės mėn. A. Mončys su trim medžio 
skulptūromis dalyvaus Lascombes pilyje 
atidaromoje trečioje „Vynuogės ir vynas 
1963“ parodoje, kuri tęsis iki spalio mė
nesio.

Pranas (Gailius) pereitų metų liepos 
ir rugpjūčio mėn. buvo išstatęs dvi savo 
tapybas dvylikos tapytojų parodoje (Ga
lerie „Le Soleil dans la Tete“). Lapkričio 
6-30 d.d. turėjo savo akvarelių parodą Ga
lerie Dumay. Gruodžio 6-9 d.d. du jo raiži 
niai buvo išstatyti lietuvių grafikos paro
doje Freiburge, Vokietijoje, kartu su P. 
Augiaus, A. Dargio, V.K. Jonyno, Ž. Mik
šio, V. Petravičiaus, V. Rato, T. Valiaus, 
V.O. Virkau ir R. Viesulo darbais (Frei- 
burgo miesto konferencijų ir parodų rū
muose). 1963 m. sausio 8-15 d.d. Pranas 
Gailius su penkiais raižiniais (sausa ada
ta) dalyvavo knygos iliustratorių salone 
(Cercle de la Librairie). Sausio 9-28 d.d. 
jis buvo išstatęs vieną tapybą 14-jame jau 
nosios tapybos salone Paryžiaus miesto 
modernaus meno muziejuje.

Apie Praną Gailių spauda rašė: „Ribo
tam plote, kaip tinka akvarelei, Pranas su 
geba sukoncentruoti visą pasaulį, iš lėto 
besimainantį, su visomis dramatiškomis 
įtampomis. Jokiai apibrėžtai gamtos šakai 
nepriklausančios formos juda, skleidžiasi, 
virpa taiklaus braižo tinkle, kuris pulsuo
ja neįtikimu gyvumu. Tai nepaprasti, ori
ginalūs ir retai užtinkamo stiprumo regė
jimai“ („Arts“).

Šį mėnesį Pranas Gailius rengia savo 
grafikos parodą, kuri bus atidaryta vasa
rio 22 d. (iki kovo 15 d.) „La Nouvelle 
Gravure“ galerijoj, 42, rue de Seine.

(PLŽ)

Apžvelgęs berniukų einamąjį mokslo 
kursą ir spaudos mokyklą, žurnalistas pa
brėžia, kad „įstaiga savo išsilaikimui ne
turi jokių pajamų, o yra išlaikoma vien 
tik po laisvą pasaulį pasklidusių tautiečių 
aukomis“.

Lietuvių „charakterio bei jų tikėjimo 
tvirtumo“ pavaizdavimui žurnalistas kal
ba apie kun. J. Gustą, kurs, ištremtas Si
biran tik dėl to, kad drįso religiškai palai
doti savo mirusį tėvą, ir ten atlikęs baus
mę, vėl prašosi grąžinamas, kad Sibiro ka 
syklose galėtų padėti savo tautiečiams at
sispirti dvasioje. „Ir grįžta kaip sėjėjas į 
apleistą dirvą, ir jai atneša naujos gyvy
bės srovę; bet ten palaidoja savąją“. -

„Tikrai reikia pakelti kepurę prieš to
kią tautą, kaip lietuvių“, baigia straipsnį 
Dr. Geuna.

To paties žurnalisto pasiūlymu italų tv 
būtų norėjusi atvykti Castelnuovan ir per 
duoti kelis Nepriklausomybės šventės mo
mentus italų publikai; tik Roma atsiklaus 
ta dėl aiškių politinių sumetimų atsakė 
neigiamai. Kitaip ir būt negalėjo.

C.P.

Ir^JEKMADffiNIoJ

KRISTOFORŲ JUDĖJIMAS

Žvelgiant į krikščionių pasaulio žemėla
pį, matyti, kad daug didesnė jo dalis skęs
ta tamsybės šešėlyje, kuriame nespindi 
Kristaus šviesa. Gausybė pagonių ir kita
tikių nieko dar nežino apie Kristų, kuris 
prieš 2000 metų atėjo pasaulin „nešti švie
są tautom, skęstančiom tamsybėse“.

Mūsų laikų pasaulyje tame žemėlapyje 
tenka prijungti dar naują didelį šešėlį, ku 
ris viešpatauja bedieviškojo komunizmo 
kraštuose. Čia Kristaus šviesai neleidžia
ma degti, priešingai — ji gesinama žmo
nių širdyse.

Taip pat liūdnas faktas tenka konstatuo 
ti žvelgiant ir į krikščioniškųjų tautų sri
tis. Daug kur sutinkama ir čia tokių, kurie 
eina gyvenimo keliu be jokių idealų, be 
entuziazmo, paskęsdami materializme ir 
pamiršdami Kristaus mokslo tiesas.

Visiems aukščiau minėtiems, kurie skęs 
ta dvasios tamsybėse, NEŠTI KRISTAUS 
ŠVIESĄ — pasirinko sau šūkiu naujas 
kristoforų — KRISTAUS NEŠĖJŲ — ju-' 
dėjimas, šis judėjimas prasidėjo 1945 me
tais Jungtinėse Amerikos Valstybėse, Niu 
jorko arkivyskupo kardinolo Spellmano 
globoje. Jį sukūrė ir dabar dar jam tebeva 
dovauja kunigas James Keller, Mariknol- 
l‘io misijonierių kongregacijos vienuolis. 
Visur matydamas dvasinį apsnūdimą, 
skurdą, jis pasiryžo eiti pagalbon tamsy
bėse skęstantiems. Su savo draugais jis 
suorganizavo KRISTAUS NEŠĖJŲ judėji
mą. Bet KRISTOFORŲ judėjimas yra dau 
giau negu organizacija: jis yra dvasia. Jis 
neveda narių sąrašų, neima nario mokes
čių, bet iš visų savo padėjėjų reikalauja 
vykdyti misijonierišką dvasią. Amerikoje 
tai susilaukė nepaprastų pasėkų. Iš Kris
toforų centro Niujorke kasmet išleidžia
ma daugybė leidinių, kurie skleidžia tą 
idėją. Kiekvieną mėnesį išeina „Kristofo
rų Žinios“, kurių išplatinama daugiau kaip 
vienas milijonas egzempliorių. Be to, šim
tas šeši Amerikos žurnalai veik kasdien 
duoda trumputes meditacijas, kuriose nu
rodoma Kristaus nešėjams, ką jie gali kas 
dien padaryti Kristaus karalystei plėsti 
žmonių širdyse. Taip pat ir 811 Amerikos 
radijo stočių kas savaitę skleidžia 15 minu 
čių programą Kristaus nešėjų dvasioje. 
Ir televizija čia plačiai įsijungia. 306 Ame 
rikos ir Kanados televizijos stotys kas sa
vaitę skiria pusę valandos Kristaus tar
nybai.

Kristui atiduoti pasaulį yra daugybė ke 

lių ir būdų, tik visi tikintieji turi visur ir 
visuomet atsiminti savo apaštališkąją pa
reigą. Nuodėmė nesunaikino išganymo vii 
ties, ir blogis nėra pasaulio viešpats. Ge
riau uždegti mažą žvakutę, negu keikti 
tamsybes, sako senas kiniečių priežodis, 
kuris yra pasirinktas Kristoforų judėjimo 
motto. Daryti gera visur ir visada. Kiek
vienam parodyti, kad mes gyvename Kris
taus dvasia, ir ją nešti į platųjį pasauli. 
Tai kaip tik primena mūsų lietuvių jauni
mo pasirinktąjį Lietuvoje ir Amerikoje ki 
tą šūkį: VISKĄ ATNAUJINTI KRISTU
JE, kurį tikrai pavyzdingai vykdo lietu
viai ateitininkai, pavasarininkai ir vyčių 
organizacija Amerikoje. Tai tikrai šių die 
nų moderniško apaštalavimo aukštieji ide 
alai, kurie taip atitinka Evangelijos pasa
kymą: „surinkite ir trupinius, kad jie ne
žūtų!“ Surinkti visus, kuriuose dar plėve- 
na kad ir atšalusi Kristaus dvasios lieps
nelė, atgaivinti, sustiprinti. Bet tų trupi
nių rinkimo tikslas nėra tai juos sau pasi
laikyti, bet duoti kitiems dar alkstantiems 
Kristaus mokslo palaimos. Pabudinti mie
gančius brolius, išjudinti indiferentiškuo
sius vadinamuosius „šiaudinius“ tikinčiuo 
sius ir visus padaryti Kristaus apaštalais. 
Kataliko vardas savaime reiškia praktiką. 
„Aš pasidariau visiems visų broliu“, sako 
apaštalas Povilas, „kad visus laimėčiau 
Kristui!“ Tai Kristaus nešėjo — Kristofo
ro — idealas. Jis turi apimti viso pasaulio 
tikinčiuosius ir tapti mūsų bendru tikslu, 
kad Kristaus Bažnyčia greičiau galėtų 
įgyvendinti pasaulyje savo misiją ir visų 
širdyse uždegti Kristaus šviesą!

1963 m. mons. CleRas

LIET. PAMALDOS IR REKOLEKCIJOS

STOKE-ON-TRENT — rekolekcijos kovo 
16 d., 8 vai. vakare, ir kovo 17 d., 12 vai., 
Tunstall.

COVENTRY — rekolekcijos kovo 23 d„ 
7.30 vai. vakare, ir kovo 24 d., 12.30 vai., 
St. Elizabeth's Rd.

DERBY — rekolekcijos kovo 30 d., 7 vai. 
vakare, ir kovo 31 d., 11 vai., Convent of 
Mercy, Bridge Gate.
Rekolekcijas veda kun. Juozas Budzei- 

ka, MIC. Visus tautiečius kviečiame daly
vauti.

Kun. S. Matulis, MIC

ROCHDALE — kovo 24 d., 11.30 vai. 
BRADFORD — kovo 31 d., 12.30 vai. 
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.

PARTIZANAI IR PARDAVIKAI
TIESA IR MELAS APIE PAVERGTĄJĄ LIETUVĄ

O Viešpatie, kam mano žemėj, 
šventoj, kaip kūdikio malda, 
pravirko kryžkeliuos sutentę 
smuikeliai gailesčio rauda...

Partizanų daina

Ant mano rašomojo stalo susirikiavu
sios didžiojo šalčio metu perskaitytos ke
turios knygos. Pirmos dvi parašytos ir iš
leistos pavergtoje Lietuvoje — Antano 
Venclovos romanas „Gimimo diena“ ir Ka 
zio Borutos apysaka-kronika „Sunkūs pa
minklai“; trečia — sukurta kovojančioje 
Lietuvoje ir išleista JAV — „Laisvės kovo 
tojų dainos“ ir pagaliau ketvirta — anglės 
rašytojos Audrey Erskine Lindop romanas 
„The Way to the Lantern". \

Taigi, keturios knygos ir visos savitos, 
originalios, tačiau tam tikra prasme ir la
bai giminingos. Visų jų foną sudaro revo
liucinis siautėjimas: A. Venclova ir K. Bo
ruta vaizduoja „neseniai praėjusius lai
kus“ Lietuvoje, kada raudonoji armija „iš 
laisvino“ Lietuvą iš nepriklausomybės; 
partizanų dainos apdainuoja lietuvių tau
tos dramatiškas kovas dėl laisvės; A. E. 
Lindop piešia prancūzų revoliuciją su an- 
tirevoliucionierių įskundimu, provizoriniu 
teismu ir masinėmis skerdynėmis.

A. E. Lindop, kurios „The Singer not the 
Song“ nevienas galėjo matyti kino ekrane, 
šešerius metus rinko medžiagą apie pran
cūzų revoliuciją ir pastebėjo: „Charakte
riai yra fiktyvūs, tačiau fonas, aš tikiu, 
autentiškas“. Aprašydama Paryžiaus varg 
šų kvartalus, ji sukuria pasibaisėtinai šiur 
pius vargo, skurdo, bado ir moralinio pa
krikimo vaizdus, tačiau visą laiką lieka ob 
jektyvi: ji nedievina nei karaliaus Liudvi
ko, revoliucinio teismo nubausto mirties 
bausme, nei revoliucijos vadų. Priešingai, 
A. E. Lindop teisingai iškelia karaliaus nu 
tolimą nuo tautos, dvaro moralinį nuo- 
smūkį, bet kartu ir revoliucijos vadų egoiz 
mą, kerštą, pasileidimą, arivizmą. Kaip 
subrendusi ir rimta rašytoja, autorė skai
tytojams neltaigoja nei rojalistinės. nei re 
voliucinės tezės: ji tirštais dažais piešia 

anų laikų Prancūzijos paveikslą, leisdama 
patiems skaitytojams susidaryti atitinka
mas išvadas. Pagaliau ji nevaizduoja jo
kios kitos valstybės, „laisvinančios“ Pran-

Z. PYKULIS

cūziją iš karaliaus dvaro bei buržuazijos 
hegemonijos, o dargi pažymi, kad revoliu
cinė armija šoko kovoti prieš valstybės 
priešus su įprastu senu šūkiu — „už tėvy
nę ir karalių“.

A. E. Lindop yra anglė ir, vaizduodama 
Prancūzijos revoliuciją, stengiasi būti ob
jektyvi, nerodydama simpatijos nei vie
nai, nei antrai pusei. Tačiau A. Venclova 
ir K. Boruta yra'lietuviai, mokęsi nepri
klausomybės laikotarpy; ir vienas ir ant
ras savo romanuose vaizduoja jų pačių 
gimtojo krašto, taigi tėvynės, tragiškiau
sią laikotarpį — sovietinę okupaciją; deja, 
nė vienam jų neprilygti prie A. E. Lindop 
objektyvumo, savo krašto ir tiesos meilės.

Neanalizuosiu nei A. Venclovos „Gimi
mo dienos“, nei K. Borutos „Sunkių pa
minklų“ turinio, kuris yra šabloniškas ir 
pagal komunistų partijos duotąjį kurpalį 
sukirptas. Tiktai pažymėsiu, kad A. Venc
lova, nusitvėręs prekybininko Petro Ka
reivos, tariamo ministerio, jo giminaičio 
Stasio Virpšvos, pulkininko Dalbos-Dal- 
baičio, o K. Boruta — tariamųjų Jurbarko 
laisvės laikų pareigūnų šaržuotų ir sukąri 
katūrintų manekenų, stengiasi Lietuvos 
dramatišką laikotarpį sukišti į Prokrusto 
lovą, iškraipydami istorinius faktus ir 
apoetizuodami komunistų aktyvistus, pro
pagandininkus ir veikėjus. Juodviejų dės
nis: teršk viską, kas primena Lietuvos lais 
vę ir nepriklausomybę, o pulk ant kelių ir 
šliaužk pilvu prieš komunizmo ir S. Rusi
jos dievaičius.

I. „Neužmiršk, kas lietuviui brangu“
Lietuvos žmonės mylėjo ir myli lietuvis 

ką žemę prie Baltijos jūros ir laisvę, iško

votą sunkiu nepriklausomybės kovų me
tu. Vergija, ištrėmimas į Sibiro taigas — 
pati sunkiausia žemėje kančia, už kurią 
daug prasmingesnė ir vertingesnė mirtis 
kovos lauke.

Dėl to ne be prasmės kovojanti mūsų 
tauta, ištikta antrosios sovietų okupacijos, 
taip aukštai vertino partizanus, kad apie 
juos ir jų kovos prasmę dainavo:

Jie drąsumu praeis didvyrių kelią, 
jiems Visagalis tiek jėgų suteiks... 
Jie dvasios milžinai žaliųjų girių, 
laisvi jie nori būti — ne vergai!

(Laisvės k. dainos, 153, 241 psl.)

Partizanų ir tautos laisvės kovotojų 
tikslas buvo aiškus — ne ištikimybė ko
kiai partijai, ne pavergėjo diktatas ir net 
ne ištaiga ar gerbūvis, bet — „kad mums 
amžiais laisvę šviestų, kad nemirtume ver 
gaiš“ (LKS 164, 258 psl.)

Laisvės kovotojai žinojo, kad pilka Lie
tuvos „žemė, nes jos veidas pilkas, prakai
tu pramirkus juodžemio kupra: nerasi čia 
aukso, vynmedžio nei šilko, bet užtat ir 
dilgė širdžiai čia sava“ (LKD 171, 265 
psl.).

Nebijojo darbo lietuvis ir smagus vaka
rais grįždavo į saugius namus, žinodamas, 
kad niekas naktį nesiverš į jo namus ir be 
reikalo nekis į kalėjimą — „nuosava pirkę 
lė nuo audrų priglaus“ (t.p.).

Lietuvis žinojo, kad gimtoji žemė nepa
jėgs padaryti jo turtuoliu, tačiau turto jis 
ir nesivaikė. Jis gerai nuvokė —

Čia tavo motulė paprašys užkąsti, 
žilagalvis tėvas pats tau patarnaus, 
čia veltui nemėto juodos duonos kąsnio, 
bet užtai čia niekas niekad nebadaus!..

(LKD 171, 265 psl.)
Kai skaitai šį meilės himną gimtajai že

mei, šią pagarbos poemą savo šeimai ir 
kaimynams, — šiurpu nukrečia A. Venclo
vos ir K. Borutos burnojimas. Štai A. 
Venclova vos besikuriančią nepriklauso
mą Lietuvą, neokupuotą nei rusų, nei vo

kiečių, mato pro komunistinės propagan
dos raudonus akinius, pilną „dvarų, fabri
kų, bankų“ (GD, 155 psl.), taigi — pilną 
dvarininkų, fabrikantų bei bankininkų, 
kurie, girdi, „visada parduos tėvynę; jeigu 
tik liks jai (t.y. buržuazijai. Z.P.) jos pini 
ginė, turtas“ (t.p.). Kas kita jam, parsida
vėliui, So v. Rusija ir rusas okupantas, 
prieš kurį jis, apspiaudęs savo brolius, tie 
siog-ant kelių klaupiasi:

„Aš buvau Tarybų Sąjungoje... Ten 
žmonės grubūs ir drąsūs. O kaip jie dirba! 
Jie veja šimtmečius. Žmogų, išaugusį čia, 
ypač jeigu jis buvo viskuo aprūpintas, ten 
gal nustebintų gerų manierų nebuvimas, 
kaip sako mūsų miesčionys, dar ne visai 
sutvarkyto gyvenimo nepatogumai, bet do 
ro, galvojančio žmogaus negalėtų nedžiu
ginti ir nežavėti entuziazmas, veržlumas, 
smalsumas — viską žinoti, pajėgti, viską 
padaryti. Tai naujas pasaulis, ir nelengva 
iš karto jį suprasti ir, pasakysiu, prie jo 
priprasti. Ten formuojasi žmogus be sočia 
linių ir tautinių prietarų, jo jėgą nujau
čia pasaulinė reakcija ir paniškai jo bijo. 
Štai kodėl Tarybų Sąjungos priešai taip 
meluoja, juodina ją, šmeižia... Aš niekur 
nemačiau tokio patriotizmo... Taip mylėti 
savo žemę, savo fabrikus, statybą tegali 
tik žmonės, kurie žino, kad visa tai — jų“ 
(156 psl.).

Kokia nelogiška, kokia komunizmu pa- 
sigėrusio rašeivos Sov. Rusijos ir ruso pa- 
negyrika, kurioje jis vis dėlto prieš savo 
norą prisipažįsta, kad mažutė laisva Lie
tuva šimtmečiais pralenkė S. Rusiją, o jo
je buvo „viskuo aprūpintų“ žmonių. Dar 
daugiau: kaldamas pagal partijos nuskap- 
tuotą kurpalių, jis teoretiškai tvirtina, jog 
S. Rusijoje „formuojasi žmogus be sociali
nių ir tautinių prietarų“, tačiau už kelių 
eilučių tuoj pripažįsta, kad praktikoje toji 
teorija ten nevykdoma: „Aš niekur nema
čiau tokio patriotizmo“... t.y. tautiškumo, 
nacizmo. Ir šiandien, be abejo, A. Venclo
va pats savo akimis mato, kaip rusas-ko- 
munistas „myli“ okupuotą Lietuvą, užim
damas pelningiausias vietas partijoje, ad
ministracijoje, prekyboje, fabrikuose bei 
įmonėse, tik ne kolchozininkų tarpe.

Panašią dūdelę pučia ir jo draugas K. 
Boruta „Sunkių paminklų“ apysakoje 
apie skulptorių Vincą Grybą. Pagal jį, 
laisvoje Lietuvoje „visas gyvenimas buvę 

sustingęs, priklausė nuo užsienio rinkų už 
gaidų. Siautė krizė ir nedarbas, visai 
smukdydami gyvenimo lygį. Lobo tamsio
mis kombinacijomis visokie biznieriai, sar 
paliai ir beinoriai, o visas kraštas skur
do“ (SP, 113 psl.). Skurdo, anot K. Boru
tos, ir V. Grybas ,nes „didesnių darbų ne
buvo. Tuo tarpu vis dar gaišo su Sintautų 
bažnyčios šventaisiais“ (t.p.). Kas kita bu 
vo, kai Lietuvą pavergė Sov. Rusija. Atsi
rado „darbo“ ne tik visam kraštui, bet ir 
skulptoriui V. Grybui. Daugiau jam nerei 
kėjo puošti bažnyčių šventųjų statulomis: 
„Žiemą gauna užsakymą ruoštis meno de
kadai Maskvoje, sukurti Markso, Engelso, 
Lenino, Stalino biustus“ (145 psl.).

Dabar ir skųstis nėra prasmės, nes „ko
va laimėta. Prasidės naujas, laisvas gyve
nimas. Tai stokim visi į darbą! Kurkime, 
stiprinkime tarybinę santvarką!.. Einu vi
sur, kur reikės, kur palieps Lietuvos Ko
munistų partija“, — tvirtina K. Boruta V. 
Grybo žodžiais.

Taigi, logika kaip ir jau minėto A. Venc 
lovos: komunistų okupuotuose kraštuose 
laisvė suprantama aklu paklusimu komu
nistų partijai. Nieko sau laisvė! Mes ją 
vakaruose vadiname vergija, sovietine 
okupacija.

Kai sovietų okupuotoje Lietuvoje tokie 
savo tėvynės išdavikai ir parsidavėliai 
pradėjo įtaigoti, kad savi žmonės — išnau 
dotojai, o okupantai rusai — „laisvės ne
šėjai“, — pati tauta šoko ryžtinga daina 
stiprinti tiesos įvaizdį, dainuodama:

Neužmiršk, kas esi, mielas broli, 
neužmiršk, kas lietuviui brangu.

Pavergė mūs šalį azijatai, 
išteriojo šventuosius jausmus, 
išmindžiojo rūtų darželį 
ir išdegino gimtus namus.

Žudyt tautą laukiniams padėjo 
išdavikai tautos — kraugeriai: ,
neužmirš jųjų darbo gynėjai, 
neužmirš Lietuva amžinai!

(LKD 19, 37 psl.)
Kiek daug tiesos vos dviejuose keturei

liuose!

(Bus daugiau)
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MUSU VISU REIKALAS
Aiškink reikalą, kaip įmanydamas, o at 

sakymas bus vis tas pats: jei norime, kad 
lietuvių vardas neišnyktų su vadinamąja 
dipukų karta, reikia, kad jaunimas išliktų 
lietuviškas.

Ir vėl kedenk tą nutautimo klausimą

thing you can do, we can do it better...). 
O kad šitai būtų galima atlikti, reikia šiek 
tiek lietuviško atsinaujinupo, kuris be sto 
vykios yra daug mažiau galimas.

Praėjusiais metais per jaunimo sąskrydį 
buvo nagrinėjami lietuvių santykiai su vie

moka gerai lietuviškai. Ypačiai svarbu pri 
kalbinti vienoj ar kitoj srity pasireiškian
čius talentus, štai neseniai anglų spaudoje 
nuskambėjo vardas jauno lietuvio studen 
to Rimo Vainoriaus, kuris vienas pats Not 
tinghame stato, režisuoja ir vaidina filmą

KASDIENIŠKOS
SMULKMENOS

kaip benorėdamas, o visada prieisi išva
dos, kad iš visų priemonių pati veiksmin
giausia lietuviškumo išlaikymui yra vasa
ros stovyklos.

Todėl reikia sveikinti skautų ir jaunimo 
vadovus, kad jie, nebodami galimų sunku
mų, pasiryžo šiais metais organizuoti pla
čią skautų ir apskritai jaunimo stovyklą 
Sodyboje. Ir ne vieną savaitę, bet dvi.

Bet sveikinimų neužtenka. Kad šitas jų 
gražus užsimojimas dar gražiau pasisek
tų, reikia dviejų dalykų. Būtent, kad jau
nimas stovykloje gausiai dalyvautų ir kad 
vyresnieji ją nuoširdžiai paremtų.

Iš tikrųjų jaunimo stovykla yra mūsų 
visų reikalas. Kas iš to, kad turėsim Liet. 
Namus, organizacijas, laikraštį, o neturė
sime lietuviškos priaugančios kartos. To
dėl nė vienas mūsų neturėtų atsisakyti va
saros stovyklą pagal išgales paremti. Kas 
keliais šilingais, kas darbu, kas transporto 
priemonėmis, kasi—talka stovyklos vado
vams — visi turėtų nuoširdžiai įsijungti į 
šitą, dienos terminu tariant, lietuviško jau 
nimo (iš dalies ir vyresniųjų) smegenų 
atnaujinimą — perplovimą.

Iš kitos pusės jaunimas turėtų pasisteng 
ti įrodyti, kad jie ne tik gali vyresniųjų 
pradėtuosius lietuviškus darbus tęsti, bet 
juos dar geriau, išmaningiau suorganizuo 
ti. Jų šūkis turėtų būti: Visa, ką jūs galite 
padaryti, mes padarome geriau. (Any-

tos jaunimu. Nors nuomonės kiek įvaira
vo, bet dauguma kalbėjusiųjų pabrėžė, 
kad, nežiūrint gero kalbos žinojimo, vis 
tiek dar nesi laikomas savu, nesi lygus 
tarp lygių. Tačiau čia pat iškilo įdomus 
palyginimas: jei nesi lygus, tai ėsi arba di 
dėsnis, arba mažesnis. Ir džiugu konstatuo 
ti, kad dauguma lietuviško jaunimo rikiuo 
jasi į gerąją pusę nusveriančioje svarstyk
lių lėkštėje. Išvada — lietuviškumas ne
kenkia pasidaryti populiariu tarp vietinių 
gyventojų. Priešingai, jis dar gana dažnai 
padeda.

Būtų gera, kad senieji stovyklautojai 
pabandytų atsigabenti ir tuos, kurie dar 
nėra buvę jaunimo stovykloje arba nebe-

(City Be My Overcoat). Filmo autorius bū 
tinai turėtų ją atgabenti į stovyklą, kad ir 
savieji galėtų jo talentu pasidžiaugti. Esa
ma lietuvių tarpe gerų sportininkų, daini
ninkų, muzikantų, baleto šokėjų, meninin
kų. Kodėl jiems neatvykti, nepasirodyti? 
Adelaidės lietuviai Australijoje suruošė 
jaunųjų talentų konkursą. Kodėl Anglijos 
lietuviams nepabandyti? Tiesa, mūsų jė
gos mažesnės ir išsklaidytos, bet jaunųjų 
valia plieną lenkia.

Baigiant dar kartą norisi užakcentuoti, 
kad jaunimo stovykla yra labai naudingas 
dalykas ir kad jos pasisekimas yra visų 
lietuvių reikalas.

J. Lūža

Ten, kur Nemunas banguoja

BANGINIS SU KOJOMIS
Žvejai pagavo netoli Kurilų salų kašalo- 

tą su dviem porinėmis ataugomis užpaka
linėje kūno dalyje. Vadovaudamiesi rent- 
geniniais tyrimais, mokslininkai nustatė, 
kad tų ataugų viduje yra neišsivysčiusių 
kaulų. Panašus reiškinys buvo pastebėtas 
netoli Kurilų salų ir kiek anksčiau. Tai 
ryškus atavizmo (grįžimo prie pirmtakų) 
pavyzdys. Jis dar kartą patvirtina, jog se
novėje banginiai gyveno sausumoje.

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).

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

(Tarybinės spaudos ištraukos,
Oi nelaimė, ką ai matau — 
Širdį ver kaip yla: 
Numylėto] mano vietoj 
Gyvena barzdyla.

A. Vienažindys

KAUNE YRA KUR

Nežinau kaip kituose miestuose, bet 
Kaune tai tikrai yra kur!

Susitikau Kaune bičiulį, kurio nebuvau 
matęs jau kokius septynerius metus. Apsi- 
kabinom. Pasibučiavom. Žiūrime kulturin 
gai vienas į kitą. O kalba nesimezga.

— O jei taip po šlakelį tokia proga — 
kaip manai? — mirktelėjo jisai man.

— Proga nebloga! — sutikau. — Trau
kini kur nors į restoraną arba kavinę...

— O kam? — nesutiko mano bičiulis.
— Kaune, brolau, ne bėda, čia yra kur! 
Restorane — žmonės! Išgersi — visi ma
to... Nepatogu. O čia — nors voliokis! Nė 
lapė nelos!

Nužingsniavom mudu siaurute Vilijam
polės gatvele. Sustojom prie vartelių. Žiū
riu — ir adresėlis kultūringai ant lentelės 
užrašytas: II Takas Nr. 8. Už vartelių — 
kiemelis. Kiemelyje — kultūringa altanė- 
lė. Staliukas. Suoliukai. Aplink lysvutės — 
svogūnėliai žaliuoja, agurkėliai auga. O 
šeimininkėlė Rumševičienė jau priekaištė- 
le suoliukus bešluostanti, jau iš po skver
no pusę litro betraukianti. Kamštį — lauk. 
Čia pat užkandėlei agurkėlį nuraškė, svo
gūnėlį išrovė. Taip ir liejasi kultūra iš vi
sos aplinkos.

Išgėrėm mudu tą buteliuką, agurkėlį su- 
krimtom. O mūsų mieloji šeimininkėlė ir 
sako:

— Keturi rubleliai, ponučiai.
— O kodėl keturi? Juk pusė litro degti

nės kainuoja du rublius aštuoniasdešimt 
penkias kapeikas. Na, dar agurkėlį davė
te... tebus jau visi trys. Bet kodėl keturi?
— nesutikau.

— Tai parduotuvėje, ponuti, trys. O čia, 
ponuti, ne parduotuvė. Čia, ponuti, degti
nukė — trys ir pusė, užkandukė — pusė. 
Išeina kaip tik keturi.

Sumokėjom keturis. Bičiulis irgi įsi
žeidė:

— Eikim iš čia! — pakilo jis. — Ne pas 
ją vieną to gero yra. Kaune, ačiū Dievui, 
yra kur! Pšigockienė už tuos pačius dar ir 
televiziją parodo, ot!..

Aukšta, iš tolo matoma televizoriaus an 
tena atvedė mus Raudondvario plente 
prie namo Nr. 52. Čia dvi sesutės sutiko 
mus išskėstomis rankomis. Televizorių 
įjungė. Puslitriuką ant stalo tarkštelėjo. 
O kultūros aplink — nors vežimu vežk!

kurios aiškios ir be aiškinimų)
Čia ir gulbės, ir karalaitės, ir visokios šer 
vetėlės išsiuvinėtos. Išgėrėm. Kultūringai 
užkandom. Keturis rublius padavėm. Grą
žos negavom. Vėl einam.

Mano bičiulis — stabt prie Raudondva
rio pi. Nr. 42.

— O gal gana? — pamėginau atkalbėti, 
nes jis jau svyravo.

— Pas Kopūstavičienę noriu! — atkirto 
jis besipinančiu liežuviu. — Ji kultūringa 
moteris! Pasigersi — čia pat ant bulvieno- 
kų paguldo, nusnūsti leidžia... Ant bulvie- 
nokų noriu, ot!..

Ant bulvienokų bičiulio nebeleidau. Pa- 
sišaukėm taksi, įsėdom. O jis vis veržėsi 
išlipti ir piktai murmėjo:

— Dar Raudondvario plente 35, pas 
Dauginienę nebuvom... Ir pas „babušką“ 
nebuvom... O Dubysos gatvėj — ir dvide
šimtam, ir dvidešimt ketvirtam, ir dvide
šimt aštuntam... Gerrsiu!.. Kaune, ačiū 
Dievui, yra kur, ot!..

Z. Žiogas
V. špokas

„Šluota“, 1962 m. Nr. 19

Mielas Redaktoriau,
man rodos, kad „Europos Lietuvis“ savo 
keliolikos metų gyvenime dar nėra turėjęs 
tokio civilinio bendradarbio, kuris kas nu 
merį rašytų ir ištesėtų bent keletą metų. 
Rodos, kad sakau teisybę, nors ta teisybė 
gal ir neįdomi. Kur kas įdomiau būtų išsi
aiškinti, kodėl taip yra. Kai pavartau bri
tų ar amerikiečių laikraščius, savaitraš
čius ir net dienraščius, reikalas visiškai ki 
taip atrodo. Atsiversi atitinkam ą puslapį 
ir būtinai rasi atitinkamą skyrių ir vis tą 
patį pastovų bendradarbį, kurios nors sri
ties specialistą. Taip, žinoma, padaromas 
geras laikraštis, jo pagrindai, o kas ateina 
dar papildomai —tai papuošalas, atsaky
mai į specialius klausimus.

Mes, be abejo, negalime nė galvoti apie 
tokį laikraštį. O jeigu negalime, tai nerūs
tauk ir ant manęs, kad aš pamažu aptings 
tu. Jeigu man ir šiais nedarbo laikais' pasi 
taiko pora valandų padirbėti antvalan- 
džių, aš neatsisakau. Tada atleidžiu sau, 
sakydamas: tegu galas tas kasdieniškas 
smulkmenas!

Ar galėtum pakaltinti mane?
Jei galėtum, tai imk akmenį ir mesk į 

mane.

Matai, sakyčiau, kad vis dėlto tą akme
nį verta būtų geriau įsidėti kišenėn, o ne 
sviesti j mane, ir dar dėl vienos priežas
ties, kurios niekada nesu viešai minėjęs 
(kai kurias kitas priežastis atitinkamomis 
progomis esu jau kėlęs), ir štai dėl ko.

Mano galva, jei jau rašyti, tai tokiais 
klausimais, kurie yra opesni. Iš viso kiek 
čia mes turime tokių opių klausimų! Ne
tiesiame kelių, nestatome tiltų ir mokyk
lų ir net ne visur pajėgiame apsirūpinti 
mokytojais toms mokyklėlėms, kurios tu
rėtų laikyti už skvernų lietuvybę. Bet ir 
toje nykioje tuštybėje iškyla kartais vie
nas kitas opus klausimas, ir laikraštinin
ko šventa pareiga būtų jį iškelti. O mūsų 
sąlygos vis dėlto tokios, kad tas laikrašti
ninkas turi tylom praeiti pro tuos opiuo
sius klausimus ir apsimesti, tarytum jis 
nematytų. Tai tenka šiandien daryti dėl 
vadinamosios šventos ramybės. Tačiau 
laikraštininkas nematomis praeiti pro 
opiuosius klausimus gali - tik darydamas
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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 maginas, motociklus, dviračius, 
skalbimo mašinas, šaldytuvus ir t.t.

c

I

Be to, prašome nepamiršti:
1. Duodame lengviausias išsimokėjimo sąlygas.
2. Pasiunčiame Jūsų pačių paruoštus siuntinius.
3. 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.

Nuo Stalingrado
1953 m. vasario 2 d. Sovietų „Pravda“ 

laikraštyje pasirodė išsamus generolo Iva 
no Ivanovičiaus Čuikovo straipsnis. Ypa
tinga garbė buvo suteikta Čuikovui, lei
džiant jam aprašyti įvykį, kuris prieš 10 
metų sujudino visą pasaulį. Tai buvo Sta
lingrado mūšis.

Kai Čuikovas parašė šį straipsnį, Stali
nas tuoj nusvėrė, kad didžiausias Stalin
grado mūšio laimėjimo nuopelnas tenka 
skirti generolui Čuikovui, bet ne maršalui 
Žukovui. Tiesa, Žukovas buvo visų raudo
nųjų pajėgų prie Stalingrado vyriausiuo
ju vadu, bet kovose prie Stalingrado ir pa
čiame Stalingrade generolui Čuikovui tekę 
suvaidinti sunkiuasią ir lemiantį vaid
menį.

Vasilij čuikov savo straipsnyje „Prav- 
doje“ nepašykštėjo didžiadvasiškumo 
tiems nuopelnams pareikšti, kurie lietė 
paties Stalino genijų Stalingrado mūšyje. 
Jis rašė: „1942 m. įvykiai visiškai patvirti 
no tą genialią Didžiausiojo karo vado Sta
lino prognozę. Draugas Stalinas išdirbo ge 
nialų strateginį planą vokiečių fašistinių 
pajėgų prie Stalingrado sutriuškinimui. 
Tų dienų didžiausias karo vadas Juozapas 
Stalinas jau nuo pat mūšio pradžios nubrė 
žė rusų ofenzyvos planą ir tikslą“.

Tos pačios vasario 2 d. vakarą Kremliu-
je vyko iškilmingos vaišės. Pokylio metu 
generolas Andriejus Ivanovičius Jeremen- 
ko nuoširdžiai pasveikino generolą Čuiko- 
vą už jo gražiai parašytą „Pravdoje“ 
straipsnį.

Bėgo dienos. Pasimirė Stalinas, o šie du 
generolai nešiojo jau maršalo titulus. 
1963 m. sausio 27 d. atėjo maršalo Jere- 
menkos eilė, kad atšviežintų Sovietų pilie
čių smegenyse Stalingrado mūšio bylą. 
Atsižvelgdamas į naują istorijos raidą, Je- 
remenko nebekalba apie Stalingrado mū
šį, o tik apie mūšį prie Volgos. Nenukryp
damas nuo generalinės linijos istorijoje, 
Jeremenko rašo Pravdoje:

„Legenda apie svarbiausiąjį Stalino

KUO SIRGO SENOVĖS EGIPTIEČIAI?
Pastaruoju metu mokslininkai išmoko 

nustatyti, kuo sirgo senovės žmonės. Pa
vyzdžiui, Britų medicininė draugija prane 
ša, kad, panaudojus rentgeno spindulius, 
mumifikuotame lavone buvo rasti artrito 
simptomai. Tuo pačiu metodu buvo nusta
tyta, kad viena žynė sirgo džiova. Apskri
tai senovės egiptiečiams nebuvo svetimos 
šiuolaikinės ligos — podagra, plaučių už
degimas, inkstų bei kepenų akmenys.

iki Volgogrado
vaidmenį prie planavimo ir kariškų opera 
cijų vedimo Volgogrado srityje, istorinės 
tikrovės labui, reikia išrauti iš šaknų. Vi
sų komunistų priešakyje, kurie prie Vol
gos žūt būt kariavo, stovėjo ištikimas lėni 
nistas, dabartinis partijos ir valstybės gal 
va Nikita Sergejevičius Chruščiovas“.

Mes visiškai tikime, kad 1973 metais šio 
mūšio paminėjimo straipsnis bus jau kito 
maršalo rašytas ir tada ir vėl išgirsime, 
kas suvaidino tą svarbiausiąją rolę prie 
Stalingrado ar kitokio „grado“.

(iš Elsevier nr. 7 1963.)

SMEGENŲ CHIRURGIJA 
NEATIDARANT KAUKOLĖS

Du JAV neurochirurgai pasiūlė tarptau 
tiniam neurochirurgų kongresui naują sme 
genų operavimo techniką, kuri įgalina ope 
ruoti „neatidarant kaukolės“. Jie pasiūlė 
naudoti protonų spindulių pluoštus, ku
riuos skleidžia Harvardo universiteto cik- 
lotronas. Tie spinduliai pereina per kauko 
lę, ir juos galima sukoncentruoti smegeny
se reikiamoje vietoje. Toks gydymo būdas 
tiriamas taip pat Švedijoje (Upsalos mies
to universitete). Tokiu būdu galima iš
vengti infekcijos pavojaus. Tačiau naudo
ti tokiam tikslui ciklotronus tuo tarpu yra

nuolaidas savo sąžinei. O koks čia laikraš 
tininkas, kuris knebinėjasi su nereikšmin
gomis smulkmenomis? Gaudo musę, o ne
mato dramblio? Jei žurnalistas atsiduria 
tokioje bjauroję padėtyje, jis vertas pasi
gailėjimo.

Turiu prisipažinti Tau, kad ir aš vertas 
tokio sąlyginio pasigailėjimo. Nebe kartą 
man rūpėjo Iškelti ir šį irtą, bet...

O aš jau esu sakęs, kad pigaus juokda
rio vaidmuo man nelabai prie širdies

Tai apie ką gi mes galėtume pakalbėti?
Na, tyčia pakalbėkime apie meną. Pro

ga gi kaip ir būtų, štai pastaruoju metu 
juk ir Lietuvių Namuose Londone net trys 
dailininkai rodė savo paveikslus.

Tas parodėles apžiūrėjęs, nusidanginau 
į Karališkąją Meno Akademiją, kur rodo
mas amerikiečių paveikslų rinkinys. Eida
mas į tą parodą, turiu prisipažinti, nešiau
si jau gatavai susidarytą įspūdį. Amerika, 
galvoju sau, didelė. Tai jos ir menas turi 
būti didelis, šiek tiek pažįstu amerikiečių 
literatūrą, ir man rodos, kad ji apskritai 
yra didelė — šviežia, žavi, įspūdinga ir 
kartu amerikietiška.

Deja, šitoji tapybos paroda mane pri
trenkė. Man rodos, kad žiūrėdamas į tuos 
paveikslus nepamačiau didžiosios Ameri
kos didelio meno. Negali būti, kad Ameri
ka tegalėtų tik tokį meną sukurti! Kleckai 
ir taškai drobėje negali reikšti nei Ameri
kos, nei jos meno, nors ir kažin kaip libe
raliai žiūrėtume į modernųjį meną.

Tiesa, šioje parodoje daugumo dailinin
kų duota tik po vieną paveikslą, ir tai ne
leidžia susidaryti kiek pllnesnio ir teisin
gesnio vaizdo. Bet man vis dėlto atrodo, 
kad Amerika dar neturi meno, jeigu galė
čiau darytis platesnes išvadas iš to, ką čia 
mačiau. Tasai menas dar tik stengiasi gim 
ti, ir jis dar svetimas Amerikai. Amerikos 
meno reikalams vadovauja vidutinio am
žiaus entuziastai, kurie žavisi Europos mo 
dernistais. Gal jie šiandien ir nebesižavi 
jau, gal jiems ir nusibodo žavėtis, tačiau 
žavėdamiesi, kol kiek jaunesni buvo, už
krėtė jaunimą. Dabar tas jaunimas žavisi 
ir užmiršta iš to didelio entuziazmo, kad 
Amerikai reikia ne žavėtis ,bet savo meną 
kurti — amerikietišką ir didelį.

šito dalyko toje parodoje ir pasigedau. 
Pasigedau ir išėjau nusivylęs.

Tavo Jonas

KARALIAUS DOVYDO NAMAI
Benton Harbor miestelyje, prie Michi

gan ežero, yra įsikūrusi savotiška religinė 
sekta, kuri laiko save Izraelio tauta, įsikū
rusia sau „Karaliaus Dovydo Namus" 
Amerikoje, šitie izraelitai nekerpa sau 
plaukų ir neskuta barzdų, nes ir Kristus 
to nedaręs. Jie sako: vokiečiai piešia Kris
tų panašų į vokietį, anglai vaizduoja jį 
anglu, bet visi piešia jį su barzda ir neklrp 
tais plaukais. Ir Kristaus apaštalas Povi
las pasakęs: „Tebūnie gėda tam vyrui, ku
ris nusikirps plaukus ar nusiskus barzdą“.

Jų religija atrodo esanti žydų ir krikš
čionių tikybų mišinys. Jie tiki, jog buvęs 
Kristus, bet būsiąs ir antras išganytojas. 
Apie buvusįjį yra susispietę gentilai (ne
žydai), o apie busimąjį susirinks visos Izra 
elio tautos. Ir antrasis Kristus būsiąs tik
rasis išganytojas: jis ateisiąs po tūkstan- 
ties metų, būsiąs nukryžiuotas ir tuo būdu 
sunaikinsiąs mirties kaltininką velnią. 
Pasauly tada užviešpatausianti amžina tai 
ka ir laimė. Nebūsią jokio vargo, nebūsią 
žmonėms ašarų ir nebūsią mirties!

Prie šio aprašymo atspausdintas pa- 
veikslėlis-foto nuotrauka 15-kos vyrų beiz 
bolo komanda, kurios visi vyrai ilgais, ne
kirptais plaukais ir neskustomis barz
domis.

K. Jo - nas
dar per brangu. I§ „Amerikos Įdomybės“.

ATSAKYMAS p. K. VALTERIUI

Įdomu, kas buvo netvarkoje su Stoke- 
on-Trent kronikos žinute, dėl kurios p. 
Valteris parašė. Blaiviai žiūrint, rodos, 
reiktų pasidžiaugti tokiu veiklumu, kada 
įvykis seka įvykį. Kodėl p. K. Valteris 
mūsų įvykius išskyrė kabutėmis? Savos 
rūšies įžeidimas, pašaipa ar nežinojimas, 
kur tokie ženklai vartojami?

Dejuoti, kad tų įvykių neteko matyti, 
yra netikslu. Kodėl p. K. Valteris nepasi
kalbėjo su ponia Valteriene? Jis būtų su
žinojęs, kad mažas būrelis stokiečių savo 
laiku sutelkė apie tris šimtus svečių išklau 
syti meninės dalies, kurią puikiai atliko 
ponia Valteriene ir Bradfordo grupė.

Geležiniai įstatymai daug kur pasikeitė. 
Tamsta dar esi pereito šimtmečio prana
šas. Bažnyčios geležiniai įstatymai-įsaky- 
mai keitėsi ir keisis kartu su gyvenimu. 

Vien dešimtis Dievo plieninių įsakymų nię

kada nepasikeis, nes jie amžini, kaip lt 
pats jų kūrėjas.

Jei p. K. Valteris mestų savo pamėgtą
ją donkichotišką kovą, o pradėtų vesti šio 
laikraščio kampelyje sveikatos ir higienos 
skyrelį, tai, kaip daktaras, tikrai atliktų 
didelį ir naudingą darbą.

šaukti tyruose nėra reikalo, nes niekas 
tuo reikalu p. Valterio neįgaliojo, o ir to
kio pranašo galios neturi. Nulipk, pone 
daktare, nuo to aukšto arklio, mesk tą uto
pinį svaičiojimą ir pasitenkink normalaus 
žmogaus veikla.

Tokie jau mūsų seni, seni papročiai: nei 
krikštynos bei pakasynos, nei vestuvės bei 
pabaigtuvės neapseidavo be kaušo alučio 
ar stikliuko šnapselio. Anuo metu net Kris 
tus nesutiko, kad vestuvėse trūktų vyno. 
Kas be ko, visi mes puikiai žinome, kad 
besaikis rūkymas ir gėrimas yra labai ža
lingi. Bet kas nežalinga, jei per daug? 
Net mylėti per- daug nesveika!

V. Andruškevlįius
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Europos lietuviu kronikų
LONDONAS

16-TAM DBLS SUVAŽIAMIMUI 
ARTĖJANT

Praeitą savaitę DBLS Valdyba išsiunti
nėjo 16 Suvažiavimo Dienotvarkę ir trum
pą aplinkrašti visoms Skyrių Valdyboms. 
16 DBLS Metinis Sk. atstovų Suvažiavi
mas įvyks 1963 m. kovo 23-24 dienomis. 
Pakartotinai prašome Sk. Valdybas iki ko 
vo 15 d. prisiųsti Centrui savo veiklos per 
praeitus metus trumpus aprašymus. Taip 
pat Sk. Valdybos prašomos iki kovo 17 d- 
pranešti S-gos sekretoriui atstovų pavar
des ir ar jiems reikalinga parūpinti nak
vynę.

Oficialusis Lietuvių Namų B-vės akci
ninkų metinis susirinkimas Įvyks sekma
dienį, kovo 24 d., 14 vai.

DBLS TARYBOS POSĖDIS
DBLS Tarybos posėdis įvyks kovo 23 d., 

vieną valandą prieš DBLS Suvažiavimo 
atidarymą. Į ši posėdį kviečiami visi DB
LS Tarybos nariai, DBLS ir Lietuvių Na
mų B-vės Pirmininkai.

D.B.L.S. 16-TO METINIO SKYRIŲ
ATSTOVŲ SUVAŽIAVIMO LONDONE

DIENOTVARKĖ
šeštadienis, 1963 m. kovo 23 d.

14 vai. — Suvažiavimo atidarymas
1. Prezidiumo rinkimai
2. Mandatų ir Nominacijų komisijų 

rinkimai
3. 15-to Suvažiavimo protokolo skai

tymas
4. DBLS Valdybos pranešimas:

a) Sąjungos Pirmininkas 
bHždlninkas

5. Revizijos Komisijos pranešimas
6. Apyskaitos ir Rev. Kom. praneši

mo priėmimas
7. Tarybos pranešimas — S. Kuzmins 

kas
8. Lietuvių Namų B-vės reikalai — 

S. Nenortas
19 vai. — Vakarienė

Sekmadienis, 1963 m. kovo 24 d.
9 vai. — Pamaldos
11 vai. — Suvažiavimo tąsa

9. Mandatų ir Nominacijų komisijų 
pranešimas

ID.Rinkimai:
aJSąjungos Pirmininko
b) Valdybos
c) Tarybos
d) Revizijos komisijos

ll.Sąmata 1963 metams
12.Klausimai ir sumanymai

13 vai. — Suvažiavimo uždarymas
14 vai. — Lietuvių Namų B-vės akcinin

kų metinis susirinkimas.

MANCHESTERIS
DBLS SKYRIAUS SUSIRINKIMAS

Kovo 17 d., 4 vai. popiet, Lietuvių Soc. 
Klubo patalpose Mančesteryje šaukiamas 
DBLS-gos Mančesterio Skyriaus visuoti
nis narių susirinkimas. Nariams dalyvavi
mas privalomas. Taip pat maloniai kvie
čiami dalyvauti visi Mančesterio ir apylin
kės lietuviai, kurie domisi DBLS-gos rei
kalais.

DBLS-gos Mančesterio Skyriaus 
Valdyba

PAIEŠKOJIMAI

MAŽEIKA Justinas, Juozo sunūs, gyve
nęs Marijampolės mieste, pats ar žinantie
ji apie jį prašom rašyti: Jonas Dubickas, 
1612 Parsons Ave., E. St. Louis, Ill., U.S.A.

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

LIETUVIŲ SKYRIUS
DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ FIRMA PASAULYJE

Didelis pasirinkimas prekių, specialiai gamintų mūsų 
firmai, kurių labiausiai pageidaujama Lietuvoje. 
Grynos vilnos medžiagų žaketai tikro avies kailio 
pamušalu, tikros odos paltai ir žaketai. Moteriški 
nailoninio kailio paltai su specialiu šiltu pamušalu ar 
be pamušalo. Didelis pasirinkimas grynos vilnos 
medžiagų vyriškiems ir moteriškiems kostiumams, 

suknelėms ir paltams.
Odos. Avalynė. Apatiniai. šveicariškos kašmiro 

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

Hohner akordeonai.
Nauji puikiai iliustruoti lietuviški kainoraščiai.

Visas susirašinėjimas vykdomas lietuviškai.

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.

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.

WOLVERHAMPTONAS
Vasario 23 dieną „Three Crowns“ resto

rano šokių salėje įvyko DBLS skyriaus 
ruošiamas Nepriklausomybės šventės mi
nėjimas. Vakarą puikiai pravedė skyriaus 
pirmininkas D. Narbutas. Kol žmonės rin
kosi, grojo lietuviškų plokštelių muzika.

Atidarė skyriaus pirmininkas, pasisaky
damas už paramą Tautos Fondui ir iškel
damas Nepriklausomybės šventės prasmę. 
Po to pakvietė kpt. V. Andruškevičių, ku
ris su gražiu būreliu svečių atsilankė iš 
Stoke-on-Trento. Andruškevičiu's taip pat 
iškėlė Tautos Fondo svarbą.

Baigdamas jis pakvietė tylos minute pa 
gerbti visus už tėvynę žuvusius ir žūvan
čius. V. Kelmistraitis skatino — nenuleisti 
rankų, judėti, krutėti, kai dalis jau pa
vargo. Kaip „Vilties“ klubo atstovas, jis 
skatino gyventi ta dvasia.

Po Kelmistraičio geriausių linkėjimų žo 
dį tarė Vladas Narbutas, liepdamas nepa
miršti, kas esame ir kam gyvename, ne
teršti Lietuvos ir lietuvio vardo.

Meninėje programoje Drūtys padekla
mavo eilėraštį, Drūtytė pirmą kartą pasi
rodė su akordeonu, pagrodama eilę lietu
viškų melodijų. Vladas Narbutas deklama 
vo Maironį. Buivydas pagrojo akordeonu.

V. K,

DERBY
PAMINĖTA 15 M. SUKAKTIS

Vasario 23 d. DBLS-gos Derby Skyrius 
turėjo ypatingą šventę. Tą dieną įvyko vi
suotinis metinis narių susirinkimas. Taip 
pat paminėta skyriaus 15 metų sukaktis.

Susirinko didesnė narių dalis ir keletas 
svečių. Per 15 metų skyrius yra veikęs, dir 
bęs ir kitiems savo darbais rodęsis. Bet 
jam yra tekę pergyventi ir sunkių momen 
tų, ypač tada, kai iš tokio didelio skyriaus 
tebuvo likę vos keletas narių. Tačiau vis
kas buvo pergyventa. Šiuo metu skyrius 
vėl stovi ant tvirtų kojų ir, gali pasidi
džiuoti savo gražia veikla. Reikia tikėtis, 
kad artimoje ateityje ir vėl visi čia susi
burs į vieną gražią lietuvišką šeimą.

Sk. Pirmininkas nušvietė mūsų organi
zacijos bei skyriaus reikšmę bei reikalin
gumą, primindamas, kad visapusiškas 
bendradarbiavimas ir veikla yra ir bus 
svarbiausias skyriaus uždavinys. Be kita 
ko, sk. pirmininkas pažymėjo, kad mūsų 
skyrius, nors ir iš lengvo, įgauna pasitikė
jimą vietos lietuvių tarpe. Praeitų metų 
bėgyje yra įstoję 2 nauji nariai, ir šiuo me 
tu skyriuje yra 22 nariai. Pereitais metais 
bendromis jėgomis su Sk. Šalpos Komite
tu buvo suruošta keletas parengimų: Ve
lykų stalas, Dariaus ir Girėno bei Kariuo
menės Šventės minėjimai ir t.t. Sk. Šalpos 
Komitetas taip pat buvo veiklus. Jis ap
tvarkė mirusiųjų kapus, lankė sergančius 
vietos lietuvius, rūpinosi bažnyčios papuo 
Šimu, gražiai ir turtingai suruošė Kalėdų 
eglutę vaikučiams ir t.t. Vienu žodžiu, bu
vo dirbama pasiaukojant ir energingai.

Susirinkimas į skyriaus valdomuosius 
organus išrinko sekančius narius:

Sk. V-bą dabar sudaro J. Levinskas, K. 
Kubilius ir J. Sadula. Revizijos Komisijon 
išrinkti J. Maslauskas, J. Pakėnas ir V. 
Junokas. Skyriaus narių nutarimu, vien
balsiai buvo nutarta Sk. Šalpos Komitetą 
palikti tą patį. — S. Sarapinienę, M. Rau- 
linaitienę, A. Valantiną ir K. Griškonį. Į 
DBLS-gos metinį atstovų suvažiavimą 
vienbalsiai išrinktas J. Levinskas. šis sky
riaus susirinkimas, kaip ir ankstyvesnieji, 
buvo labai gražiai ir tvarkingai pravestas. 
Jam pirmininkavusio J. Maslausko ir sek
retoriavusio K. Kubiliaus.

Po susirinkimo susilaukta gražios staig
menos: S. Sarapinienė ir M. Raulinaitienė 
surengė blynų vaišes.

J. Levinskas

LIETUVIŲ SODYBA
SIR KING HALL KLUBO NARYS

Žinomas anglų rašytojas ir radijo ben
dradarbis Sir Stephen and Lady King 
Hall įstojo nariais į Lietuvių Sodybos Klu 
bą. Ta proga, užsimokėdami nario mokes
tį, jie paaukojo vieną svarą lietuviškiems 
reikalams.

Sir S. King Hall turi gražią rezidenciją 
netolimame Headley bažnytkaimy. Jis do
misi pabėgėlių problemomis ir dažnai rašo 
anglų didžiojoje spaudoje. Orui atšilus, 
žada dažniau su draugais apsilankyti So
dyboje.

VELYKOS SODYBOJE
Kaip ir kiekvienais metais, Sodyboje pri 

imami užsakymai Velykų atostogoms. 
Kas norėtų Velykas praleisti pavasarinėj 
kaimo aplinkumoj, prašomi nedelsiant už
sirašyti.

Ta proga primenama, kad dar yra lais
vų kambarių vasaros atostogoms, ypač bir 
želio pradžioje ir liepos mėnesio pirmojoje 
pusėje.

Rašyti: Headley Park, Bordon, Hants. 
(Tel. Bordon 10).

BUS REIKALINGAS PADĖJĖJAS
Vasaros sezonui (maždaug nuo gegužės 

vidurio) Liet. Sodyboje bus reikalingas 
energingas ir mėgstąs darbą virėjo padėjė
jas, nors šiek tiek nusimanąs virtuvės rei
kaluose. Praeities patyrimas nebūtinas. 
Geras atlyginimas ir pilnas išlaikymas. 
Kreiptis į Sodybos Vedėją, Headley Park, 
Bordon, Hants.

ITALIJA
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS

ŠVENTĖ Š. ITALIJOJ
Vasario 17 dieną Tautos Šventė į Castel 

nuovo lietuvių gimn-ją sutraukė šiaurinėj 
Italijoj išsisklaidžiusius tautiečius.

Rytą gimnazijos direktorius kun. St. 
Petraitis atlaikė pamaldas už Tėvynę, ku
rių metu auklėtinių choras sugiedojo 
Šimkaus „lietuviškąsias mišias“. Popieti
niam minėjime prelegentas kun. St. Šilei
ka, pristatęs senųjų emigrantų lietuvių 
Amerikoje gyvenimą, organizuotumą bei 
pastangas pagelbėti iš anuometinės vergi
jos besistengiančiai pakilti Lietuvai, nu
rodė ir mums, šios dienos tremtiniams, ke 
lią bei priemones lietuvybei išlaikyti: or
ganizuotumas, lietuviškos organizacijos, 
knygos, pašalpa jaunimo auklėjimui, stei
gimas ir išlaikymas lietuviškų mokyklų. 
— Meninę minėjimo dalį išpildė jaunimas 
deklamacijom, dainom, dūdų orkestrėliu. 
Minėjimas užbaigtas Tautos Himnu ir vė
liavos nuleidimu.

Kviečiame pasinaudoti mūsų 
Taupymo ir Investavimo Skyriaus 

patarnavimu.
Jūsų su taupos 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.

VISI SKAITOME!

VOKIETIJA
MINĖJIMAS HAMBURGE

Vasario 23 d. P.L.B. Vokietijos Krašto 
Valdyba suruošė Hamburge vasario 16 d. 
minėjimą. Minėjimas su koncertu ir tau
tiniais šokiais įvyko vienoje vokiečių mo
kyklos salėje su scena, kur apskritai daž
nai ruošiami tokie minėjimai — koncertai.

Be gausaus skaičiaus lietuvių iš Ham
burgo, Pinnebergo, Geestachto ir kitų apy 
linkių, buvo atvažiavę mielų svečių ir iš 
toliau. Tarp tų svečių buvo I. Rugienius, 
kun. Liubinas, kun. Kelleris su ponia, 
Boehm-Krutulytė su vyru, Stankaičiai ir 
kiti. Buvo nemaža kviestinių vokiečių sve
čių, bet jų būtų galėję būti ir daugiau, jei
gu rengėjai savo laiku būtų parūpinę tin
kamus pakvietimus išsiųsti. Pakvietimai 
buvo per daug „parapijiniai“, be formos 
ir minkštame popieriuje mašinėle atspaus 
dinti. Tokius pasiųsti kitataučiams reikė
tų turėti „drąsos“... Puikiai atspausdinti 
pakvietimai — gražiam popieriuje, gražios 
formos ir su lietuviškais ornamentais — 
buvo rasti tik minėjimo salėje ant kė
džių...

■Minėjimą atidarė kun. V. šarka. Po to 
Vasario 16 Gimnazijos moksleivių grupė 
parodė dainų ir poezijos montažą „Vasa
rio 16-tajai“. Montažas paliko publikai gi
lų įspūdį. Po to kun. V. Šarka pakvietė kai 
bėti parlamento narį Dr. Roland Seffrin. 
Jo kalboje buvo jaučiamas didelis širdin
gumas ir palankumas lietuvių tautai. 
Paskui Dr. P. Karvelis atpasakojo visą lie
tuvių tautos ir valdžios istoriją, pradėda
mas karalium Mindaugu ir baigdamas šių 
dienų įvykiais. Jis patikino, kad Vyr. Iš
laisvinimo Komitetas ir toliaus dės visas 
pastangas Lietuvos išlaisvinimui.

Koncerto metu Vasario 16 Gimnazijos 
mokiniai gražiai ir gyvai išpildė tautinius 
šokius: „Jonkelį“, „Kepurinę“, „Kubilą“, 
„Lenciūgėlį“ ir „Malūną“. Jų tautiniai 
kostiumai žibėjo įvairiomis spalvomis ir 
žavėjo žiūrovus. Įspūdingai ir-su įgudimu 
deklamavo Albinas Gedvilą. Maria Pan- 
se Simaniūkštytė įsijaučiančiu balsu padai 
navo „Oi, varge, varge“, „Kur bakūžė sa
manota“, „Linelius roviau“, „Mano gimti
nė“, „Visur tyla“ ir publikai pageidaujant 
dar „Pamylėjau šiandien“. Darius Lapins
kas jai akompanavo. Koncertą užbaigė 
Eliza Gedikaitė-Tamošaitienė, meistriškai 
padeklamavusi „Eglę žalčių karalienę“.

Minėjimą užbaigė kun. V. Šarka trumpa 
malda, padėkos ir atsisveikinimo žodžiais. 
Visi bendrai sugiedojo Tautos Himną.

Koncertui pasibaigus visi buvo pakvies
ti lietuviškam pobūviui kavinėje. Šie po-

JUOKTIS SVHKA

SKOTO TAUPUMAS
Neseniai miręs aktorius Skotas Harry 

Lauder ryškiausiu škotiško taupumo pa
vyzdžiu laikęs savo pažįstamą asmenį, ku
ris skalbyklon siųsdamas pižamą į jos ki
šenes įdėdavęs po porą kojinių.

GREITAI ATSPĖJO
Tarnaitė, užėjusi į ponios miegamąjį, 

pranešė:
— Poniute, čia atėjo kažkoks ponas ir 

nori su jumis būtinai pasimatyti.
— Taigi, matai, kad aš neapsirengusi. 

O kaip jis pasivadino?
— Pavardės nepasakė, tik mane įgnybo.
— A, tai ponas Petras. Paprašyk, tegul 

užeina...

PAMALDOS EVANGELIKAMS
Pamaldas lietuviams evangelikams su 

Šv. Komunija laikysiu kovo 17 d., 14.30 v., 
Derby St. Mary‘s Chapel (Sowter Rd. ir 
St. Mary's sankryžoje).

Kun. Aldonis Putcė

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, 
UI., U.S.A. 

būviai daug kam labai reikšmingi ir lau
kiami. Kaip visuomet, taip ir šįkart bičiu
liai ir pažįstami, kartais net po kelerius 
metus nesimatę, stengiasi išsikalbėti. Mi
nėjime nėra laiko, bet ir tiems pobūviams 
beveik daug kas neturėjo laiko. Kodėl? 
Todėl, kad rengėjai turi mašinas ir užmirš 
ta, jog daugumas tautiečių automašinų ne 
turi, yra priversti naudotis viešomis susi
siekimo priemonėmis, kurios tik ribotai 
veikia. Minėjimai kažkodėl visuomet pra
sideda per vėlai, nors kassyk dalyviai pri
mena ir prašo pradėti anksčiau. Jeigu tik
rai negalima pradėti anksčiau, tai reikėtų 
griežtai sutrumpinti visas kalbas. Vienu 
žodžiu, reikia padaryti taip, kad būtų kiek 
daugiau laiko ir tiems pobūviams, kad tau 
tiečiams, ypač atvažiavusiems iš apylin
kių, netektų skubėti į paskutinį traukinį 
ar tramvajų, visai trumpai arba ir visai 
nepabuvus pobūviuose.

V. ir J. čekauskai

SUEIGŲ NAMAI PINNEBERGE
Vokietijoje jie vadinami „Haus der Be- 

gegnung“, ir tokių namų yra daugelyje 
miestų, kur gyvena didesnis skaičius „už
sieniečių be tėvynės“. Tai vietovės, kur už
sieniečiai gali susirinkti posėdžiams, pra
mogoms, pamokoms, kursams. Tokie na
mai yra ir Pinneberge. Jais naudojasi len
kai, latviai, ukrainiečiai: Jais naudojasi 
ir vokiečių jaunuomenė.

Iki šiol namai nebuvo dar visai užbaig
ti. Bet vasario 16 d. buvo jau suruoštas 
iškilmingas atidarymas — įkurtuvės. Iš 
kviestųjų garbės svečių buvo Oberregie- 
rungsrat Dr. Walsdorff iš Kiel, Pinneber
go miesto burmistras H. Glissman, Regie- 
rungsrat Schneider, Kultūrinio skyriaus 
vedėjas Dr. Peters, Raudonojo Kryžiaus 
p-kė K. Bartram, Pohl ir kiti aukšti parei
gūnai bei kviesti svečiai. Iškilmės vyko 
modernioje neperdidelėje salėje. A. Cipu- 
lis, latvis, kuris vadovauja ir tvarko šiuos 
namus, atidarė iškilmes. Pasakė kalbas 
aukštieji svečiai. Oberregierunsrat Dr. 
Walsdorff pareiškė džiaugsmą, kad pavy
ko šį sumanymą įvykdyti Pinneberge

Po kalbų buvo geras ir įdomus koncer
tas. Ukrainiečiai, latviai ir lenkai atliko 
programą.

Iš lietuvių pusės buvo visas komitetas ir 
dar pora svečių. Meninėje dalyje negalėta 
dalyvauti, nes nei Pinneberge, nei Ham
burge nėra tinkamų jėgų. Atsitiktinai tos 
įkurtuvės įvyko kaip tik vasario 16 d. — 
buvo gera proga nors žodį apie tai prasi
tarti. Bet tas žodis nebuvo pasakytas... 
Lietuvių grupė čia maža, bet oficialiai ji 
yra, turi komitetą.

NEPAPRASTAS JAUTRUMAS
Viena jauna anglė mergina, išdirbusi 

15 dienų kvepalų gamykloje, paprašė at
leisti ją iš darbo, nes negalinti pakęsti par 
fumo kvapo.

Ji grįžusi į kaimą pagelbėti tėvui... au
ginti kiaules.

AIŠKŪS PASIREIŠKIMAI
Gydytojas: — Kodėl tamsta užsispyręs 

tvirtini, jog sergi inkstų liga?
Pacientas: — Matote, perskaičiau me

diciniškoje knygoje, jog susirgus inkstų 
liga pradžioje nieko nejuntama. O aš kaip 
tik nieko nejuntu...

Iš KO ATSPĖJO
— Ir sena gi buvo tavo žąsis, — sako be 

vaišinančiam svečiui šykštuoliui jo drau
gas.

— Iš kur tu pažįsti, kad ji sena?
— Iš dantų.
— Juk žąsis dantų neturi.
— Bet aš turiu...

DĖL SKONIO NESIGINČIJAMA
Amerikiečių palydovų skridimus stebin

čioje stotyje, esančioje Nigerijoje, buvo 
nutiestas kabelis ryšiui su radiolokacijos 
bokštu.

Greitai ryšys nutrūko. Atkasus tranšė
ją, paaiškėjo, kad pusaštunto kilometro ka 
belio suvalgė... termitai. Jiems patiko 
plastmasinė izoliacija.
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