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GYVENIMAS TOKS PAT SUNKUS Europos ir Amerikos spaudos nuotrupos

(Elta) Neseniai atvykę iš Lietuvos 
Eltos atstovui papasakojo apie Lietuvoje 
patirtas nuomones dėl Karaliaučiaus, Klai 
pėdos, dar šį tą dėl lietuviškumo miestuo
se ir religinių jausmų gyventojų tarpe.

Kaip Tamsta vertini ūkini Karaliau
čiaus srities pramonės . priskyrimą Lietu
vos Liaudies ūkio tarybai? Kaip atrodo 
Lietuvos ryšiai su Karaliaučiaus sritimi, 
ar kalbėta apie ne tik ūkinį, bet ir politinį 
srities priskyrimą Lietuvai? — pirmiausia 
buvo klausiami iš Lietuvos atvykusieji.

— Taip, po karo buvo gandų, kad pa
vergtosios Lietuvos „vyriausybė“ su Palec 
kiu, Gedvilu ir Sniečkumi vedusi tuo rei
kalu derybas su Maskva, tačiau šių pagei
davimas buvo grubiai atmestas. Bendro lie 
■tuvių kėlimosi į Karaliaučiaus sritį nebu
vo, ir kiek jų ten yra, neteko patirti ar 
spaudoje pastebėti. Girdėti, kad lietuviai 
dirbą srities pramonėje, žvejyboje. Į kol
chozus kiek daugiau pakliuvo Suvalkijos 
lietuvių. Dėl ūkinio priskyrimo Lietuvai 
tenka štai kas pasakyti — toji Kaliningra
do (Karaliaučiaus) sritis turėjo sunkumų, 
ypač maistu apsirūpinti. Karaliaučiaus gy
ventojai dažnais atvejais atvykdavo su 
sunkvežimiais maisto apsipirkti į Lietuvos 
miestus, net į Klaipėdą. Praėjusiais me
tais maistu aprūpinimas ne tik Karaliau
čiuje, bet ir kituose tos srities miestuose 
buvęs ypač sunkus. Kai dabar sritį prijun 
gė ūkiškai, tai į Lietuvos pramonės valdy
bas neišvengiamai įsileis daugiau rusų pa
reigūnų. Būtų visai kitas vaizdas, jei sritis 
būtų buvusi prijungta tuojau po karo. Kas 
yra buvęs Karaliaučiuje, pasakoja, kad 
miesto vaizdas niūrūs — atstatomi tik bū
tiniausi pastatai, gyvenamieji namai, nau
jų pastatų nematyti. Toks pat vaizdas Til
žėje.

— O kaip su Klapėda? Ar daug likę se
nų klaipėdiečių, kokių tautybių gyventojų 
rasime Klaipėdoje, ką galima pasakyti 
apie miesto pramonę? — toliau neseniai
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IŠVENGTA STREIKO

Protestuodamas prieš sudarytąjį planą 
pertvarkyti krašto geležinkelius, Britani
jos geležinkeliečių profesinės sąjungos bu
vo šiai savaitei numačiusios 3 dienų strei 
ką.

Geležinkelių valdybai padarius tam tik
ras nuolaidas, streikas atšauktas.

MASKVOS BYLA
Vengrijoje suimtas ir sovietams perduo

tas britų biznierius Wynne buvo teisiamas 
Maskvoje už šnipinėjimą. Su juo kartu 
teistas sovietų pilietis Penkovskis, kuris 
perdavinėjęs britams raketų paslaptis.

Byloje iškelta nemaža fantastinių daly
kų.

Bylos sprendimas: Penkovskis nuteistas 
mirti, o Wynne — 8 m. kalėjimo.

ITALIJOS PARLAMENTAS
Italijos parlamentas turi 630 atstovų.
Kai komunistų padaugėjo 26 atstovais, 

tai jų partija bus antroji didžiausia parla 
mente. Krikščionys demokratai turi 260 at 
stovų, o komunistai 166. Kitos mažesnės.

Italų komunistų partija ypač lanksti pri 
sitaikyti. Savo metu ji rėmė monarchiją, 
o dabar pasisako net už Bendrąją Rinką.

ATŠILDOMI SANTYKIAI
Tarp Kanados ir JAV buvo visiškai at

šalę santykiai, kol Kanados ministeriu pir 
mininku buvo Diefenbakeris. Santykiai 
ypač buvo įtempti, kai Kanados vyriausy
bė atsisakė prisidėti prie JAV siūlomosios 
atominės gynybos. Dėl to ir Kanados par
lamentas buvo paleistas.

Naujasis min. pirm. Pearsonas dabar 
nuvažiavo į JAV atgaivinti santykių ir ta
rėsi su prez. Kennedžiu.

PALEISTI KETURI VYSKUPAI
Vengrijos vyriausybė leido naudotis 

laisve keturiems katalikų vyskupams, ku
rie iki šiol buvo laikomi namų arešte.

Nežinia tik. ar jiems bus leista eiti savo 
pareigas.

POSŪKIS LENKIJOJE
Gomulka buvo susitikęs su kard. Wysz- 

ynskiu, ir pasikalbėjimas užtruko 7 vai. 
Susitikimas buvo slaptas.

Susitikimas supuolė su kard. Koenigo 
kelione į Lenkiją. Manoma, kad po to pa
sitarimo pasikeis santykiai tarp valstybės 
ir Bažnyčios.
PASIKEITIMAI BRITU 
SAVIVALDYBĖSE

Britų savivaldybių rinkimuose darbie- 
čiai laimėjo 544 vietas, o liberalai 80.

Konservatoriai pralaimėjo 550 vietų.

Lietuvoje gyvenusius paklausė Eltos at
stovas.

— Galima spėti, kad senų klaipėdiečių 
bus likę 5-10 proc. Klaipėdos mieste lietu
vių gali būti apie 40 proc., tiek pat rusų ir 
apie 20 proc. kitų tautybių gyventojų. 
Klaipėda labai atstatyta ir išsiplėtusi, ta
čiau jaučiamas didelis butų trūkumas, o 
gyventojų skaičius nuolat auga. Dedamos 
pastangos gražinti miestą. Klaipėda dabar 
turi du uostus: prekybos uostas išplėstas, 
o žvejų uostas — naujas. Abu vienodai 
reikšmingi ir abu visasąjunginės reikš
mės.

Klaipėdoje veikia prieškarinės pramo
nės įmonės, kaip faneros, celiuliozės, „Tri
nyčiai“ baldų, medvilnės (Gulbės), laivų 
remonto (buv. Lindenau), tik padidintos. 

,Iš naujų — Baltijos laivų statyba, žuvies 
konservų fabrikas (buv. „Maisto“ fabri
ke). Privačiai statybai reikia gauti leidi
mą iš miesto vykdomojo komiteto, šiuo 
metu tiek Klaipėdoje, tiek kituose miestuo 
se (pvz., Palangoje, Neringoje ir kt.) indi
viduali statyba nebeleidžiama.

— O koks pastarojo meto pragyvenimas 
Lietuvoje? Ar gaunamojo atlyginimo pa
kanka ir pragyvenimui ir taupyti?

— Maisto kainos 1962 m. pabrango. 
Pvz., sviesto 1 kg kaina — 3,50 rb., jautie
nos 1 kg — 2,00 rb., kiaulienos 1 kg — 2,20 
rb., duonos kg. — 0,14-0,22 rb., cukraus 1 
kg — 0,85 rb. Vidutinės rūšies eilutė (kos
tiumas) — 3 m medžiagos — 18-26 rb., už 
metrą geros rūšies 30-45 rb. Eilutės (kos
tiumo) su pasiuvimu kaina —apie 150 rb., 
vyr. avalynės kaina — 12 iki 50 rb. (čia 
reikia atminti, kad vidutinis mėn. atlygi
nimas Lietuvoje pernai siekė apie 60 rb.).

Būdinga — gaunamas atlyginimas daž
niausiai sunaudojamas iki paskutinės ka
peikos. Vien tik iš atlyginimo neįmanoma 
sudaryti sutaupų.

—O kaip lietuviškumas, pvz., įstaigose?
— Pastaruoju metu, atsiradus daugiau

ARBA MOKĖKITE, ARBA JIS 
PASITRAUKS

J. Tautų organizaciją ištiko finansinė 
krizė: nėra pinigų įsipareigojimams vyk
dyti, nes ne visi nariai sumoka priklausan 
čius mokesčius (tarp nemokančiųjų pirmo 
ji vieta tenka Sov. Sąjungai). O J. Tautos, 
be įvairių administracinių išlaidų, palaiko 
tvarką Konge ir Viduriniuosiuose Rytuo
se, ir tas karinių dalinių išlaikymas ypač 
daug reikalauja pinigų.

Dėl to J. Tautų gen. sekretorius U Than 
tas grasina, kad jis pasitrauksiąs, jei sko
lininkai nemokės.

PAGALBA ČEKOSLOVAKIJAI
Prez. Novotnys paskelbė, kad Sov. Są

junga duos Čekoslovakijai 8000 tonų mė
sos ir 2000 tonų sviesto, stengdamasi „pa
dėti susidoroti su sunkumais“.
CHOLEROS EPIDEMIJA

Malaccos valstijoje (Malajuose) užre
gistruoti 84 susirgimai cholera (3 mirė).

Pradėta masiškai skiepyti.
ATGYJA KALBOS

Ryšium su kardinolo Wyszynskio atvyki 
mu į Romą vėl atgijo kalbos, kad Vatika
nas netrukus išspręs diplomatinių santy
kių su komunistiniais kraštais klausimą.

Lietuvos dvasininkai kreipėsi į Ispanijos 
kardinolą

(E) Ispanijoje už pilietinio karo metu 
įvykdytus žiaurumus nuteisus mirti komu 
nistą Julian Grimau, su prašymu jį palikti 
gyvą į Toledo kardinolą buvo kreipęsi ke
turi Lietuvos dvasininkai: vyskupas P. 
Maželis, Telšių vyskupijos administrato
rius, kan. J. Stankevičius — Kauno arki
vyskupijos ir Vilkaviškio vyskupijos val
dytojas, kan. P. Bakšys — Kaišiadorių 
vyskupijos ir Panevėžio vysk, valdytojas 
ir kan. Č. Krivaitis — Vilniaus arkivysku
pijos valdytojas.

„EUROPOS LIETUVIS“ BBC 
PROGRAMOJE

Gegužės 6 d., pirmadienį, britų BBC ra
dijas perdavė programą, kurioje plačiau 
buvo kalbėta apie „Europos Lietuvį“.

Programoje buvo aptariami 5 Londone 
spausdinamieji kitataučių laikraščiai (len 
kų, žydų, čekoslovakų, ukrainiečių ir lietu
vių). Dėl lietuvių pasisakymas buvo pla
tus ir gražus, ir pasikalbėjimas buvo at
liktas su DBLS ir Lietuvių Namų Akc. fi
ves sekretorium A. Pranskūnu.

Pasikalbėjimas sukėlė ypač didelį susido 
mėjimą tarp klausytojų.

'lietuvių specialistų, taip pat ir politiškai 
patikimų, atsakingose pareigose lietuvių 
esama daugiau kaip rusų, —- pasakojo vi
sai neseniai dar buvę Lietuvoje. Vykd. ko
mitetų įstaigose lietuviškai susikalbama 
visur. Eilinių milicininkų dauguma — lie
tuviai, tačiau vyresniojo laipsnio milici
ninkų tarpe rusų gali būti 50 proc. Viešojo 
susisiekimo tarnyboje gali būti 60 proc. 
lietuvių ir 40 proc. rusų.

— Kaip su religinėmis šventėmis, baž
nyčių lankymu, ar didelis ateistinės propa 
gandos poveikis? — buvo paskutinis klau
simas.

— Tradicinės šventės atžymimos senu 
papročiu, žinoma, pavergtoje Lietuvoje 
tautinių švenčių nebėra. Tiesiogiai bažny
čias lankyti draudžiama tik partiniams ir 
komjaunuoliams. Sunku pasakyti, koks di
delis ateistų skaičius, tačiau, atrodo, dau
giausia yra indiferentų (abejingų). Nuo
širdžiai tikinčių palyginti daugiau yra kai 
mo vietovėse.

Bažnyčios Lietuvoje išlaikomos iš tikin
čiųjų aukų ir įplaukų už religinius patarna 
vimus. Artimiesiems pageidaujant, kuni
gai ligonis lanko. Religingų šeimų vaikai 
daugiausia katechizuojami pačių tėvų. Jei 
palyginti su kitomis religinėmis /bendruo
menėmis, tai katalikai, aišku, daugiau at
sparesni ateistinei propagandai.

PAGERBKIME A. A. VYSK. PADOLSKĮ

Jau ketveri metai, kai a.a. vyskupas Pa- 
dolskis iškeliavo į amžinybę. Tačiau jo kū
nas dar ligi šiai dienai ilsisi priglaustas 
Tėvų Marijonų kapuose. Tikrai jau būtų 
laikas pasirūpinti a.a. vyskupo Padolskio 
kūnui tinkama amžino poilsio vieta ir pa
minklu.

šv. Kazimiero Kolegija Romoje, kurios 
prezidentu buvo a.a. garbingasis velionis, 
pati viena dėl finansinių sunkumų ne
įstengtų to atlikti.

A.a. vyskupas Padolskis buvo brangus 
ne tik šv. Kazimiero Kolegijai, bet ir vi
siems lietuviams, išsiskirsčiusiems plačia
me pasaulyje, kurių reikalais velionis taip 
nuoširdžiai rūpinosi ir sielojosi. Taigi tik
tų, kad ir visi lietuviai prisidėtų prie jo ka 
po ir paminklo pastatymo.

Tam reikalui šv. Kazimiero Kolegijos 
Vadovybė sudarė komisiją iš kun. Rapolo 
Krasausko, kun. Jono Staškevičiaus ir 
kun. Kazimiero Dobrovolskio ir jai pavedė 
pasirūpinti, kad vysk. Padolskio kūnui bū
tų nupirkta Romos kapuose vieta ir pasta
tytas paminklas.

Minėtoji komisija, apsvarsčiusi jai pa
vestąjį darbą, nutarė, kad reiktų nupirkti 
didesnę vietą Romos kapuose, jog ten ras
tų amžino poilsio vietą ne tik vyskupo Pa
dolskio kūnas, bet eventualiai ir kiti Ro
moj gyvenantieji lietuviai dvasiškiai. Šiam 
planui įvykdyti reiktų apie 6.000 dolerių. 
Tai gana didelė suma ir reikalauja visų pa 
ramos. Komisija todėl kreipiasi į visus lie
tuvius, ypač į vyskupo Padolskio prietelius 
ir gerbėjus, prašydama aukomis šį darbą 
paremti.

Tikimės, kad mus suprasite ir nepagailė 
site vyskupo Padolskio atminimui savo 
aukos pasiųsti.

Darbą atlikus, visuomenei bus pateikta 
pajamų ir išlaidų apyskaita.

Aukas prašome siųsti šiuo adresu:
Rev. K. Dobrovolskis, Via Casalmonfer- 

rato 20, Roma 4, Qu. 465, Italia.
Už Jūsų paramą ir aukas iš anksto šir

dingai dėkojame.
Kapo ir paminklo statymo komisija

NAUJI PRELATAI
(E) Trys lietuviai kunigai, gyveną Ro

moje — šv. Kazimiero Kolegijos rėkt. kun. 
Z. Ignatavičius, Kolegijos dvasios vadas 
kun. Vyt. Balčiūnas ir PLB Romos Lietu
vių Bendruomenės pirm, ir ilgametis Eltos 
italų kalba redaktorius kun. Vincas Min
cevičius — balandžio mėn. popiežiaus Jo
no XXIII pakelti į prelatus.

Vėl 200 Lietuvos statybininkų į 
Kazachstaną

(E) Vilniaus radijo žiniomis, balandžio 
23 d. iš Vilniaus į Kazachstaną išvyko Lie
tuvos specialistų būrys, šį kartą daugiau 
kaip 200 statybininkų. Ta proga stotyje 
■įvyko mitingas, išlydėti susirinko daug 
vilniečių, o pareigūnai išvykstantiems kai 
bėjo: tai draugystės traukinys... Lietuvos 
statybininkų vardas brangus Kazachstane, 
ten padirbėsite neblogai, jūs ten negailėsi
te savo jėgų, draugai, dėsit visas pastan
gas, kad statybos būtų įvykdytos greitai 
ir pigiai... Su lietuviais darbininkais, spe
cialistais dar buvo išgabenti vagonuose pa
krauti buldozeriai, ekskąvatoriai, auto ma
šinos.

Ilgi Maskvos nagai
PARTNERIAI VISURV. Vokietijos ekonomikos ministeris ir

kandidatas į kanclerius prof. Erhardas 
sukvietė profesinių sąjungų ir darbdavių 
atstovus tartis, ir tuo būdu buvo išvengta 
didžiulio streiko Baden-Wuerttembergo 
provincijoje. Tačiau, pasirodo, metalistus 
griebtis streiko skatino Maskva. Dėl to 
šveicarų „Journal de Geneve“ rašo:

„Maskvai galima atsikirsti, kad komu
nistų partija yra uždrausta. Be abejo, tai 
jokiu būdu nereiškia, kad Vakarų Vokieti
joje jau nebėra komunistų. Jų skaičius, 
nors ir pamažu, dar net didėja. Galima tik 
keltis klausimą, kodėl gi rusai leidžia savo 
sąjungininkams V. Vokietijoje drumsti 
padėtį. Atsakymas būtų paprastas. Per V. 
Vokietiją jie stengiasi pakenkti visai poli
tinei sąjungai. Jiems seniai jau aišku, kad 
V. Vokietija yra ne tik politišku ir geogra
finiu požiūriu iškili tvirtovė, bet kartu ir 
raktas į Atlanto sąjungą. Ardydama ramy 
bę darbo fronte, ji siekia griauti ūkinį gy
venimą, kuris sudaro Vokietijos politikos 
pagrindą“.

Ryšium su tuo grėsusiu streiku austrų 
„Die Presse“ rašo:

„Anksčiau streikai galiodavo, kaip pas
kutinė priemonė kovojant dėl pakenčia- 
mesnių, teisingesnių darbo sąlygų ir už
darbių. Tačiau pastaraisiais metais —ir ne 
vien tik Vokietijoje — prisigyventa to, kad 
jau griebiamasi kardo savo reikalavi
mams dėl didesnio atlyginimo paremti“.

Tačiau Erhardui pasisekė susitarti, ir 
dėl to danų „Berlingske Tidende“ rašo:

„Erhardui teko priimti iššūkį ir pasiro
dyti pajėgiam pasitarimais sutvarkyti rei 
kalus, o tai bus jo, kaip valstybės vadovo, 
išskirtinė savybė, palyginti su Adenauerio 
daugiau autoritetu remiamais metodais“.

Erhardo sugebėjimus iškelia ir švedų 
„Dagens Nyheter“, kuris rašo:

„Žinoma, pasitarimuose nulėmė tas pa
grindinis dalykas, kad toje esminėje ūkio 
šakoje turi būti išlaikyta ramybė. Tačiau 
Erhardo laikysena derybose, jo aiškus nu
sistatymas, kada jis jokiu atveju neparo
dė savo solidarumo su darbdaviais, tik su
stiprino jo paties prestižą“.

SUJUDIMAS DĖL KOZLOVO LIGOS
Šveicarų „Neue Zuercher“ Zeitung“ rašo: 
„Nieko tikra dar negalima pasakyti, ar 

Kozlovo pasitraukimas dabar reiškia, kad 
Chruščiovas atsikrato pajėgaus varžovo, 
ar Kozlovo pasišalinimas sujaukia ir pa
ties jo pono padėtį. Pastarosiomis dieno
mis vėl krinta į akį partinėje spaudoje ir 
kalbose pabrėžtinai kartojami posakiai 
apie „kolektyvinę vadovybę“, leninistinį 
kursą ir partijos ir liaudies vienybę. Anks 
čiau tie dalykai buvo kartojami tik po 
Stalino mirties ir tada, kai 1957 metais 
buvo susidorota su antipartine Malenkovo 
ir Molotovo grupe. Taigi šitai reikštų vėl 
naują posūkį. Kozlovo iškritimas, be abe
jo, niekais paverčia jau nustatytą tvarką, 
kas po Chruščiovo turi perimti valdžią, o 
dėl to gali kilti naujų nesusipratimų, kas 
dabar bus tas įpėdinis, ir nesutarimų dėl 
tos vietos“.

Kaip platinamos knygos Lietuvoje?
(E) Balandžio 15 d. Lietuvoje prasidėjo 

tradicinis knygų platinimo mėnuo. Organi
zuojami rašytojų susitikimai su skaityto
jais. Vilniuje numatyta surengti poezijos 
diena, o Klaipėdoje, šakiuose, Pasvalyje — 
literatūros vakarai. Brukant agitacinio tu
rinio knygas, pasirodo, į platinimo tinklą 
.'įkinkyti ne tik knygynai, bet ir vaistinės, 
vartotojų kooperacijos parduotuvės ir įvai 
rios kitos įstaigos. Vilniaus radijas paste
bėjo: beveik 19 proc. knygų Lietuvoje iš
platinama ne per knygynus.

PĮAjSAOLYJl
— Airijos parlamentas nutarė pasiūlyti 

prez. Kennedžiui garbės pilietybę.
— Nuėjęs išsiimti vedyboms leidimo, 

New Yorko gubernatorius Rockefelleris, 
pasirodo, neturėjo prie savęs apsimokėti 
reikalingų 3 dolerių, ir juos paskolino jam 
sekretorius.

— Vokiečių „Der Spiegei“ savaitraštis, 
kurio leidėjas ir redaktoriai pernai buvo 
suimti ir pakaltinti valstybės paslapčių iš 
davimu, dabar ruošiasi traukti teismo at
sakomybėn vyriausybę, kuri tuo savo 
veiksmu pažeidusi konstituciją.

— Sukako 100 metų, kai Dunantas 
įsteigė Raudonąjį Kryžių.

— Jacksone, Mississippės valstijoje, 
JAV, negras Lee pakaltintas, kad jis nesi
stengia parūpinti pragyvenimo savo 26 
vaikams.

— V. Vokietijoje 10.000 gyventojų ten
ka 104 loyos ligoninėse,

Amerikiečių „The New York Times“ 
rašo:

„Atkuntančią Europą, trečiąją didumu 
ūkinę pajėgą pasaulyje, sveikiname kaip 
vertingą prekybos partnerį. Tačiau pagei 
dautina, kad Europa būtų toks pat partne
ris ir kitose srityse. Jai nebegalima pasi
tenkinti posūnio ar satelito padėtim JAV- 
bių, kurių atominių ginklų monopolis Va
karams daro neabejotinos įtakos ir Euro
pos politikai, šis reikalas laikomas sun
kiai sprendžiamu ir painiu. Geriausia gali
mybė jam išspręsti, mūsų galva, būtų su
darymas NATO atominių pajėgų, kuriose 
dalyvautų JAV-bės, bet kurios būtų kont
roliuojamos ne vien amerikiečių, bet visų 
bendrai. Nėra jokio pagrindo pasisakyti 
prieš tokią pajėgą, kuri būtų šalia tauti
nių atominių pajėgų, kokias mes ir britai 
jau turime, o prancūzai netrukus turės“.

NEVIENODAS LIKIMAS

Čilė atsisakė patenkinti Vokietijos reika 
lavimą išduoti masinėmis žudynėmis kal
tinamą Eichmano draugą Rauffą. O Argen 
tinoje leidžiamasis „Argentinisches Tage- 
blatt“ rašo:

„Jei Izraelis būtų paprašęs išduoti Eich- 
maną, tai būtų atsitikę taip pat, kaip da
bar Čilėje, ir Eichmanas gyventų sau kaip 
garbingas be priekaišto vyras Argentinoje, 
jo pelenai nebūtų buvę išbarstyti Vidurže 
mio jūroje, žudynės — įsisenėjęs dalykas 
Čilėje, net masinės žudynės. Argentina ne
žino mirties bausmės. Ir Čilė masiniam 
žudikui patikrino apsaugą“,

PAVERGTŲJŲ SEIMAS SVEIKINA 

DE GAULLE

Prancūzijos prezidentas de Gaulle, lan
kydamasis Prancūzijos rytinėse provinci
jose, tarp kita ko pareiškė, kad Europos 
ateitį tegali užtikrinti taika laisvėje ir kad 
šiuo metu nelaisvės jungo prispaustos Cent 
ro ir Rytų Europos tautos taip pat sulauks 
apsisprendimo teisės vykdymo.

Pavergtųjų Seimas, didžiai vertindamas 
šį Prancūzijos prezidento pareiškimą, pa
siuntė jam ir visai prancūzų tautai sovie
tų pavergtųjų Centro ir Rytų Europos tau 
tų vardu sveikinimo ir padėkos telegramą,

Kor,

ŽURNALISTŲ PASKAITOS

Tarptautinė Laisvųjų Žurnalistų Fede
racija nutarė kas mėnesį ruošti paskaitas 
svarbiais bėgamaisiais klausimais. Paskai 
tos vyks Londone (46 Green St., W.l).

Pirmąją paskaitą „Konferencija Kon
ge“ gegužės 21 d., antradienį, 8.30 vai., 
skaitys lon Ratiu. Kaip stebėtojas jis yra 
dalyvavęs V J.T. Ekonominės Komisijos 
konferencijoj Afrikai, kuri vyko Konge.

Paskaitos proga pirmininkaus britų par 
lamento narys John Biggs Davison.

Ion Ratiu yra Tarpt. Laisvųjų Žurnalis
tų Sąjungos pirmininkas.

„JAUNIMO BIBLIOTEKA“ ITALŲ

SPAUDOJE

Italijos mokytojų žurnalas „Scuola ita- 
liana moderną“ šiltai atsiliepė apie Cas- 
telnuove leidžiamą lietuviškų knygų rinki 
nį „Jaunimo Bibliotekos“ vardu. Priminęs 
sunkią tremtinių padėtį, žurnalo redakto
rius kviečia Italijos mokytojus tokią drą
sią ir išganingą iniciatyvą paremti. Ir re
daktorius savo ruožtu pats pirmasis paSiun 
tė'5.000 lirų auką.

Reikia pripažinti, kad, nors ir smulkiom 
sumelėm, vis tiek keli mokytojai atsiliepė 
iš įvairių pusiasalio kraštų. Jautrus ir jau 
dinantis ypač vienos pradinės mokyklos 
mokinių gestas: V-tojo skyriaus mokiniai 
sudėjo visas kuklias savo santaupas (2.000 
lirų) ir pasiuntė lietuviškajai „Jaunimo 
Bibliotekai“.

Lietuvių darbą tremties jaunimui ir 
ypač „J.B.“ iniciatyvą įvertino taip pat ir 
Saleziečių Centro Žinių agentūra ANS.

Ponams NAVICKAMS, 

jų sūnui ir broliui 
A.A. VYTUI

tragiškai žuvus Amerikoje, 
liūdesio valandą giliausią užuojautą 

reiškia
DBLS Rochdale Skyrius

s
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TIESOS IEŠ
Tai yra įvadas Aleksandro Merkelio pa

rašytosios ir dabar J.A.V. spausdinamo
sios didžiulės Antano Smetonos monogra
fijos.

Čia, kaip skaitytojas matys, autorius iš
kelia skirtingus požiūrius i praeitį, kartu 
pabrėždamas, kad teisingiausia yra viską 
vertinti remiantis faktais.

Per XX-jo amžiaus pirmuosius keturias 
dešimt metų Antano Smetonos veikla yra 
tiek glaudžiai susijusi su Lietuvos gyveni
mu, jog per tą laiką bevelk nebuvo nė vieno 
žymesnio visuomeninio, kultūrinio ir poli
tinio įvykio, kuriame jis nebūtų dalyvavęs 
ir tai dažniausiai ne eiliniu, bet jo vadovy
bėje. Jo veikla plati ir gili: jis visuomeni
ninkas, laikraštininkas, kultūrininkas, po
litikas, mokslininkas, valstybininkas, ne
vengiąs jokio darbo, kuriuo buvo siekiama 
Lietuvos ir lietuvių tautos gerovės. Ir vis 
dėlto A. Smetonai buvo lemta tapti kont
roversine asmenybe, šiuo metu, gal būt, 
pačia kontroversiškiausia iš visų kadaise 
buvusių žymiųjų lietuvių. Vieniems jis žy
mus, daug lėmęs ir nusipelnęs lietuvių tau
tos veikėjas, kitiems — žmogus, daugiau 
Lietuvai bloga, negu gera, padaręs; tokie, 
jei galėtų, A. Smetoną visai iš Lietuvos 
praeities išbrauktų. Kadangi to negalima 
padaryti, tai Lietuvos įvykius, susijusius 
su A. Smetonos veikla, jie vaizduoja ne 
tokius, kokie jie iš tikrųjų buvo, bet ko
kius nori, kad būtų buvę.

Konstatavus A. Smetonos kontroversi
jos faktą, savaime kyla klausimas, kokios 
priežastys ją sukėlė. Jų ne viena. Pirmiau
sia reikia pažymėti, kad kone kiekviena 
žymi asmenybė yra daugiau ar mažiau 
kontroversinė, ir taip esti dėl to, kad jos 
vertei ne visų taikomas vienokis mastas. 
Iš visų mokslų istorija yra pats subjekty
viausias, nes joje atsispindi ją nagrinėjan- 
čiojo pažiūros ir jo laiko dvasia. Ryškiau
sias to pavyzdys galėtų būti komunistinis 
istorinių faktų vaizdavimas, kur praeitis 
rodoma pagal iš anksto sudarytus dėsnius: 
įvykius, kurie daugiau ar mažiau patvir
tina tuos dėsnius, vaizduoja plačiau, kurie 
ne nutyli, arba tik iškelia jų prieštaringu
mą... Taigi, asmenybės kontroversišku- 
mas kyla ne tiek iš paties asmens veiklos, 
kiek iš to masto bei metodo, kuriuo as
muo ir jo veikla vertinama.

Rodos, Vytautas Didysis turėtų būti ma
žiausiai kontroversinė ir ginčų kelianti as
menybė. Tačiau taip iš tikrųjų nėra: vie
naip jį vaizduoja lenkai, kitaip mes, lietu
viai, o dar kitaip — vokiečiai, rusai ar ku
rios kitos tautos žmonės. Pagaliau ir mes 
patys apie savo didįjį karžygį esame ne vie 
nokios nuomonės. Vytautas valstybinin
kas ir karo vadas tikrai yra nusipelnęs 
Didžiojo vardą, bet to jokiu būdu negali
ma pasakyti apie Vytautą kultūrininką.

Vydūnas, aptardamas Lietuvos valsty
bės gyvenimą, teigia, kad Vytautas visoj 
Europoj buvo pagarsėjęs didžiu karvedžiu, 
ir tas, rasi, bus sužadinęs pačių lietuvių 
širdis. Tačiau tuo metu per menkai buvę 
dirbama tautai ugdyti, kad ji tvirtėtų, ne
buvusios pakankamai žadinamos ir stipri
namos nei jos medžiaginės, nei dorinės, 
galios, žemės didumas toli dar nesąs tau
tos stiprumas. Tačiau Vydūnas, būdamas 
nuoseklus ir suprasdamas to meto gyveni
mo sąlygas, pripažįsta, kad Vytautas nė 
negalėjęs kitaip veikti, o sunki politinė jo 
padėtis neleidusi jam daug apie tai net 
galvoti. Vydūnui Vytautas tik valstybės 
valdovas, o menkas tautos gaivintojas, net 
ir pačiai valstybei tvirtėti nepakankamai 
jos jėgas vienijęs ir ugdęs. Todėl po jo 
mirties valstybė pradėjus irti. Taip, pasak 
Vydūno, buvę todėl, kad lietuvių tauta 
nebuvus nuosekliai ugdoma tautiniam gy
venimui ir nebuvę pakankamai jėgų vals
tybei kurti. Lietuvos valdovai buvę nar
sūs karvedžiai, o Vytautas, be to, dar ir 
labai gudrus ir didis diplomatas, bet nė 
vienas jų nemokėjęs dėti valstybei tvirtų 
pamatų.

Vydūnas, vertindamas Vytautą Didįjį 
kultūrininko mastu, nenuneigia jo, kaip 
valstybės ir karo vado, reikšmės, bet jo 
kurtą Lietuvos valstybę sieja su tolimes
niu tragišku jos likimu. Visai kitaip elgias 
1863 m. sukilėlių kapelionas, vėliau Ame
rikoje pasitraukęs iš kunigystės Vladas 
Dembskis, vertindamas vyskupą Motiejų 
Valančių. Iš kunigo virtęs laisvamaniu, 
Vladas Dembskis nepripažįsta vysk. M. 
Valančiui jokių nuopelnų. Jam XIX-jo 
amžiaus pirmosios pusės pati žymiau
sia ir raiškiausia asmenybė, palikusi gau
sų literatūrinį lobį, savo Šventųjų Gyve
nimais ugdžiusi religinę bei tautinę rezis
tenciją, tik lietuvybės viliūgas. Atsijai 
nuo gyvenamo laiko vertinant, ir nepri
klausomoj Lietuvoj kai kam vysk. M. Va
lančius atrodė dviveidis, savo veiksmuos 
neišlaikęs vieningos linijos, kai tuo tarpu 
Vaclovas Biržiška, siedamas vysk. M. Va
lančių su jo gyventu laikotarpiu, jį laiko 
pačia ryškiausia asmenybe, savo veikla vi
sai Lietuvos XIX a. istorijai uždėjusią sa
vo valančinį antspaudą.

Arba štai vėl vysk. Antanas Baranaus
kas, pats žymiausias XIX a. antrosios pu
sės lietuvių poetas, net paties Vaižganto 
buvo laikomas tautiniu renegatu. Lietu
viškų deimančiukų ieškotoją Vaižgantą 
prie tos neteisingos išvados privedė ne ob
jektyvios tiesos siekimas, bet subjektyvi 
patriotinė nuotaika. Anykščių šilelio poe
tas ir Pragiedrulių autorius — abu buvo 
dideli Lietuvos patriotai, mylėjo savo tau
tą ir siekė jai laimės, tik tą patriotizmą ir 
laimę kiekvienas iš jų savaip suprato. A. 
Baranauskas buvo senojo patriotizmo epi

K A N T
gonas, o Vaižgantas — naujojo apaštalas, 
uolus skelbėjas ir karštas gynėjas. Nors 
jiems kurį laiką teko vienu metu gyventi, 
tačiau jie buvo jau skirtingų epochų žmo
nės. tiek bendra tarp savęs beturį, kaip 
saulėlydis ir saulėtekis.

Pagaliau ir Vincas Kudirka savo metu 
buvo gana smarkiai kunigų puolamas, vi
saip jų koneveikiamas, bedieviu pravar
džiuojamas, o vėliau, anot M. Biržiškos, 
savo tautos sutaikintas su Bažnyčia, tau
tinis pozityvistas virto kaip ir tautiniu 
šventuoju. Laikas, lydimas gilesnio bei 
objektyvesnio praeities pažinimo, žymiųjų 
asmenybių kontroversiškumą dildo, ir lai 
ko perspektyvoje jų paveikslas ir darbų 
vertė atrodo kitaip, negu atrodė kai ku
riems jų amžininkams, priešingų įsitikini
mų žmonėms.

Nors netrukus sukaks 20 metų, kai mirė 
pirmasis ir paskutinysis nepriklausomos 
Lietuvos prezidentas Antanas Smetona, ir 
jo asmenybė bei veikla jau priklauso pra
eičiai, tačiau laikas jo kontroversijos dar 
neišdildė ir, gal būt, dar neveikiai išdildys. 
Taip daugiausia yra dėl to, kad ne tik jo 
asmuo, bet ir pats nepriklausomybės lai
kotarpis, o ypač jo pastarųjų trylikos me
tų laikotarpis, yra tapęs daugiau ar ma
žiau kontroversiškas, žlugus Lietuvos ne
priklausomybei, pradėta ieškoti kaltinin
kų ir, daug nesukant galvos, rasta: kal
čiausi esą tie, kurie buvo atsakingiausi, 
kurie buvo valdžios viršūnėse. Kaltinimas, 
be abejo, būtų logiškas ir ne be pagrindo, 
jeigu tai, kas 1940 m. birželio 15 d. įvyko 
Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje, būtų buvę 
išvengiama, esant kitiems prie valstybės 
vairo. Tačiau tai buvo neišvengiamas da
lykas, ir dėl jo ką nors kaltinti ne tik netei 
singa, bet ir neišmintinga: praeitį esamo
sios kartos pirmiausia turi suprasti, o ne 
ją smerkti ar ginti, nes nei jos smerkimas, 
nei gynimas nieko nebegali lemti, tėra tuš
čios pastangos, beprasmė kova su įsivaiz
duotais vėjo malūnais. Taip vaizduojant 
netolimąją praeitį, iš kontroversijos paten 
karna į kontradikciją, prieštaravimą buvu
siems faktams, nes kas buvo balta, rodo
ma juoda ir atvirkščiai.

Praeitį vaizduojant, svarbiausias daly
kas yra, remiantis faktais, išryškinti tris 
pagrindinius dalykus: kas buvo, kaip bu
vo ir kodėl buvo. Tik taip ryškinamas pra
eities paveikslas tiksliausiai atitiks buvu
sią tikrovę, kuri, pagal žmonių įsitikini
mus ir nuotaikas, vieniems gali patikti, 
kitiems — ne, vieni ją teisins, kiti — ją 
smerks. Praeitis pastovi, nebesikeičia. Kin 
ta tik atkuriamas jos paveikslas, jei iške
liama anksčiau neišryškintų faktų, arba 
jei ankstesni teigimai nuneigiami ar žino
mieji faktai nušviečiami kitais požiūriais.

Taip aš stengiuosi vaizduoti ir Antano 
Smetonos nueitą gyvenimo kelią ir jo,

■^^JEKMADENIO/ 
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PASAULIS IR JO TARNAI

Šios dienos Evangelija Kristaus lūpo
mis skelbia Jo žengimą į dangų ir Švento
sios Dvasios atsiuntimą: „Aš einu pas Tė
vą... ir aš atsiųsiu jums Ramintoją...“ Tai 
du žymiausi įvykiai Kristaus Bažnyčios 
istorijoje, po visų didžiausio Kristaus pri
sikėlimo stebuklo. Šiais trimis kertiniais 
akmenimis remiasi visas mūsų tikėjimas 
ir katalikų Bažnyčios egzistencija. Kris
tus yra Dievo siųstas žmonijos ir pasaulio 
Išganytojas, savo prisikėlimu įrodęs savo 
mokslo tikrumą ir mirties bei nuodėmės 
nugalėjimą. Kristaus žengimas į dangų 
liudija mums mūsų ateitį ir rodo mums 
kelią, kuriuo turime eiti. Šventosios Dva
sios gi atsiuntimas duoda mums jėgos ir 
šviesos tame gyvenimo kelyje nepaklysti ir 
sekti Kristaus pėdomis. „Atėjusi šv. Dva
sia įrodys pasauliui, kas turi nuodėmę, 
kas teisybę ir kam skiriama teismas!“ 
Štai raktas, kuris atidaro mums duris į 
tikrosios tiesos pažinimą. Pasaulis pama
tys savo teismą! Už tai jis taip nepaken
čia tos šviesos, to aiškumo...

Pažvelkime pirmiausia, kas yra tas pa
saulis. Pasaulis— ne kalnai, miškai, ne 
okeanai. Tik žmonės gali mylėti ir nekęsti. 
Kurie tad žmonės čia turima galvoje? Juk 
Kristus pats išskiria iš pasaulio savo mo
kinius: „Kadangi tačiau jūs neesate iš pa
saulio, bet aš jus išrinkau iš pasaulio, to
dėl pasaulis jūsų nekenčia“ (Jo 15,19). 
Taigi ne visi žmonės čia suprantama pa
saulio prasme.

Kas išskiria Kristaus mokinius ir tikin
čiuosius iš to pasaulio? Gal „pasaulis“ 
reiškia tik blogus žmones, nusikaltėlius, 
plėšikus?... Tikriausiai, kad ne, nes šiame 
gyvenime yra beveik neįmanoma atskirti 
gerų žmonių nuo blogų. Gėris ir blogis yra 
kiekviename mūsų taip susipynę, taip 
priklauso žmogaus esmei, kad tik maži 
skirtumai pastebimi išorėje. Priešingai — 
pats Kristus Mato Evangelijoje 21 skyriu
je 23 eilutėje sako: „Muitininkai ir paleis
tuvės eis pirm jūsų Dievo karalystėn“. 
Nuostabus tai pasakymas ir sulyginimas.

kaip visuomenininko, kultūrininko, politi
ko ir valstybininko vaidmenį lietuvių tau
tai ir Lietuvos valstybei. Kadangi jo gyve
nimas yra glaudžiai susijęs su Lietuvos 
XX amžiaus keturių pirmųjų dešimtme
čių svarbiausiais įvykiais, tai aš ir vaiz
duoju jį plačiame tų įvykių fone, nes tik 
tuo būdu galima tą jo vaidmenį geriausiai 
ir, kiek įmanoma, objektingiausiai nu
šviesti.

Iš vienos pusės stovi išoriniai tikrai be 
priekaištų fariziejai ir šv. Rašto žinovai, 
griežtai vykdantys Senąjį Įstatymą, iš ki
tos — muitininkai ir gatvės mergaitės... 
Ir šie paskutiniai turėtų pirmenybę patek
ti į Dievo karalystę. Vadinas, jie nepriskal 
tomi prie šio pasaulio, o morališkai aukš
tai vertintini fariziejai — laikomi šio „pa
saulio“ atstovais. Šis tikrai nuostabus pa
radoksas padeda mums suprasti, kas yra 
tas „pasaulis“ ir kas jam priklauso. Nusi
kaltę — taip sakant, blogi žmonės, parsi
duodančios gatvės mergaitės ir vadinamie 
ji sukčiai muitininkai kartais stovi arčiau 
Dievo karalystės, nes jie savo moralinia
me puolime jaučia savo menkavertiškumą, 
savo klaidas, savo nusikaltimus, o „teisy
bės“ ir įstatymo mokslo kupini fariziejai, 
mokslo paragavę ateistai-bedieviai, mano
si viską žiną ir suprantą ir keliasi į puiky
bę ir reikalauja sau visų pripažinimo ir jų 
Įvertinimo. Deja tam, kuris jiems nenusi
lenkia. Už tai tokiem ir sunkiau patekti 
Dievo karalystėn. Jų pasaulis atrodo esąs 
jų karalystė! Menkavertiškumo, nuolanku 
mo pajautimas jiems tolimas. Kas mažai 
žino, dažnai rodosi viską žinąs. Tik tas, 
kas daug žino, gali sau leisti prisipažinti, 
kad jis ne viską žino. Tokie talentai ir ge
nijai, kaip Goethė, Bethowenas, Rodinas 
ir daugybė kitų, savo atsiminimuose ir 
laiškuose patys prisipažįsta jaučią Savo 
menkumą ir savo kūrinių netobulumą. Ly
giai kaip ir didieji šventieji jautėsi esą 
tiktai „nusidėjėliais“ ir visą gyvenimą sten 
gėsi tobulėti savyje dvasiškai, kaip ir tik
rieji menininkai dažnai ilgus metus dirba 
tobulindami savo kūrinius, šio pasaulio 
didžiūnai betgi manosi esą pakankamai di 
deli ir nebegali augti dvasioje.

Taigi Kristus šiandieną ir kalba Evange 
lijoje apie tą pasaulį, kuris turi nuodėmę 
ir kuriam skiriamas teismas. Netikėjimo 
nuodėmę Kristus laiko viena iš didžiausių, 
nes čia pasireiškia ne tik žmogaus dvasios 
puikybė, bet ir tikrasis sukilimas prieš 
Dievą. Netikintis bedievis negali būti indi- 
ferentas-abejingas tikėjimo klausimams. 
Jis stato save Dievo vietoje ir reikalauja 
iš visų sau nusilenkti. Iš čia seka išvada: 
„Kaip mane persekiojo, taip persekios ir 
jus, nes jūs esate ne iš šio pasaulio!“ Tą iš 
vadą padarė pats Kristus. Netikintis pa
saulis nepalieka tikėjimo ramybėje ir vis 
iš naujo puola katalikų Bažnyčią vien už 
tai, kad ji yra Kristaus įsteigta, kad Kris
tus atnešė pasauliui tiesos ir meilės Evan
geliją, kuri viena tegali padaryti žmones 
laimingais.

Džiaukimės būdami tų išrinktųjų ne iš 
šio pasaulio tarpe ir niekad nenusiminki
me dėl bedievių puolimų. „Jei jūs būtute 
iš šio pasaulio — t.y. šio pasaulio vergai, 
—pasaulis mylėtų, kas yra jojo... Atsimin 
kite mano žodžius, kuriuos aš esu jums sa
kęs: Tarnas ne didesnis už valdovą...“

Būkime ištikimi Kristaus, o ne pasaulio 
tarnai!

Roma, 1963. Mons. CleRas

Persispausdiname naudodamiesi leidėjų — ALSS LF — maloniu sutikimu.

Tautų kapinynas
Sibiro tundroje

TAUTVAIŠIENĖ

(8)

Sergantysis ištrūko iš jį laikiusių mote
rų, lindo po lovą, be pertraukos kalbėda
mas ir kliedėdamas: „Kur mano tėtis?“ 
O jaunuolio tėvas buvo toli nuo čia — 
Krasnojarsko vergų stovykloje.

Sekančią dieną jaunuolis mirė. Jo moti
na dar kelionėje buvo pamišusi. Sūnui 
mirus, ji valkstės! sūnaus drabužiais, no
rėdama apsikrėsti šiltine, kad numirtų. 
Tuo kartu ji nemirė. Ji pasimirė po trejų 
metų. Pakilo tamsioji purga. Moteriškė 
ėjo iš savo landynės į čia pat buvusį tro
besį iš viršininkės pasiskolinti adatos. Be
kovodama su audra, ji nepataikė į trobesį.

Po poliarinės nakties „kajūrai“ (šunų 
traukiamų rogių vairuotojai) rado maž
daug už kilometro nuo salos ją sėdomis 
ant upės ledo sušalusią. Pirštas, ant kurio 
buvo jos žiedas, buvo nulaužtas.

Jaunuolio sužadėtinė sirgo barako tam
soje.

Gavome dar antrą žmonių pakinkymą. 
Ir vėl vežėme ligonius J izoliatorių. Nuga
benome valdininką Vitkauską, valstietę 
D., jos berniuką, siuvėją Petraitienę, 65 
metų amžiaus moterį.

Izoliatorius buvo įrengtas barako patal
pose. Jį šildė visą laiką kūrenama skardos 
krosnelė. Kiekvienas ligonis čia gulėjo ant 
savo lentų.

Mums grįžtant iš darbo, purga ir vėl su
stiprėjo — sunku mums buvo stumtis pir
myn. Susitikome su keturiais rogių trau- 
kikais. Rogėse skersai buvo sudėti keturi 
karstai, šėlstančioje sniego audroje paste
bėjome iš tų rogių slystančius ir virstan
čius karstus. Traukikai pametė viską, be
skubėdami dingo sniego verpetuose. Ilgai 

klajoję, pagaliau susiradome įėjimą į mū
sų baraką ir, kaip po kautynių, sulindome 
į savo landynę, tamsią, tylią ir šaltą. Me
tėme kietai pažastyje laikytus medžio ga
balus, nes eidamos tamsoje ar šviesoje aki
mis visuomet ieškodavome medžio gabalų 
kurui. Įsižiebėme skalą.

Žmonės ant narų buvo geriau ir lais
viau susitvarkę, užimdami išvežtųjų vie
tas. Dabar gulint buvo galima sulenkti ke- 
Jius. Utėlėms buvo kur kas sunkiau pereiti 
iš vieno gulinčio i kitą. Neklystu, taip sa
kydama, nes taip negailestingai galvojo 
kiekvienas iš pasilikusių barake.

Užbaigusios tos dienos sunkias kautynes 
su šėlstančia purga, grįžo kelios malkų 
piovėjos. šioje žiaurių vėjų ir audrų šaly
je darbas reiškia sunkią kovą, prašokan
čią kiekvieno jėgas.

Pakūrėme savo krosnelę, bet dabar apie 
ją jau nesirinko nei vaikai, nei suaugę, 
kaip anksčiau kad būdavo. Dabar kiekvie 
nas, uždėjęs ant krosnelės savo skardinu
kę ar virdulėlj, slinko atgal į savo vietą 
ant narų.

Nebegirdėjome nusiskundimų. Buvome 
apimti jau tokio beviltiškumo, kai žmogus 
nebesiskundžia savo likimu, nebesikeičia 
mintimis bei įspūdžiais su kaimynais ir ne- 
beaimanuoja. Sielos ir fizinių kančių iš
varginti, tylėjome. Buvome it tie nuvaryti 
nuo kojų gyvuliai, tamsoje patekę i liekno 
klimpstančią prarają, nuolat, bet veltui 
bandą išlipti iš dumblo, kur kiekvienas ju
desys reiškia jiems kančią ir smukimą vis 
gilyn ir gilyn.

Lauke ir vėl siautėjo tamsioji purga vi
su savo galingumu.

Šiltine aš nesirgau, nes buvau ja persir
gusi pirmojo karo metu, bet šlykščiai pra

kiuręs pirštas negijo (apaugo laukinėmis 
mėsomis), stingo sąnariai, ant nugaros at
sivėrė cingos žaizdos, kraujavo dantų sme
genys. Antrą dieną ir sveikoji mano ranka 
buvo visiškai bejėgė. Rytą pabudusi paju
tau neapsakomą skausmą — buvo pečių 
raumenų aštrus nervų uždegimas. Pavyde 
jau ramiai gulintiems ir bejėgiams. Supra 
tau, kad aš už juos stipresnė, nes tokį žiau 
rų skausmą jaučia tik stiprūs organizmai. 
Prašiau savo draugų atleisti man garsų 
vaitojimą, kurio kartais neįstengiau su
laikyti.

Praslinko ir vėl viena kita para, bet 
niekas mūsų kančių vietovės vis dar ne
atkasė.

Greta manęs gulėjo gailestingoji sesuo- 
akušerė Z-nienė. Atvykus mums į salą, 
daktarė paėmė ją dirbti į ligoninę, bet už 
per drąsias kalbas ji buvo pavaryta, pa
skirta rąstų iš ledo kirsti. Moteris, persir
gusi šiltine, dabar cingos kankinama, gu
lėjo bejėgė. Tokioje būklėje ji ėmė raustis 
savo kišenėje ir, suradusi, davė man nar
kotikų. Nuo jų mano skausmai kiek lio
vėsi.

Iš lėto slinko tamsios ir šaltos paros vie 
na po kitos. Dabar niekas nebandė užkur
ti židinio. Kas turėjo duonos plutą, apsi
klojęs galvą, ją graužė, jei dar pajėgė. Tik 
kartais šią tylą sujaukdavo Petraičių trejų 
metų dukrelės vos girdimas verkšlenimas. 
Už sienos girdėjome mirštančio aimanavi
mus. Iš priešais esančių narų pasigirsdavo 
ten gulėjusios jaunuolės, valstietės Daunie 
nės dukters, vaitojimai. Ji buvo persirgusi 
šiltine. Grįžusi barakan ir neradusi ant 
narų motinos ir broliuko, ėjo jų ieškoti. 
Beeidama nušalo veidą, kuris dabar buvo 
nuklotas pūslėmis.

„Apklokite mane, tetulės, apklokite, 
mielos tetulės, apklokite“, — maldaująs 
balsas sklido iš kampo, kur gulėjo nelai
mingoji. Ligonės vaitojimas tęsėsi valan- 
dą-kitą. Niekas-nenuėjo jos apkloti. Kas gi 
būtų pajėgęs tai atlikti? Jos motina ir bro
liukas buvo izoliatoriuje.

Šalia jos buvo Deveikių šeimos vieta. 
Tėvas ir motina mirė. Jų kūnai gulėjo ne 
kapinėse, o sniege. Vyresnysis berniukas 
pabėgo į kitas patalpas. Mažosios mergytės 
kitame kampe jau kelinta diena gulėjo 
mirusios. Aš galvojau, kad ten pat galėjo 
būti jų vyresniosios dukters vieta.

Šalia dviejų mergaičių ir motinos gulėjo 
jau miręs Motekaičių šeimos tėvas. Viena 
tų mergaičių be pertraukos tyliai meldėsi. 
Petraičiai, tėvas su motina, savo kūnais 
šildė prisiglaudę trejų metų dukrelę. Argi 
galėjo tėvai savo vaiką palikti tokiame 
šaltyje nešildę? Išlindęs iš guolio, būtų 
miręs. Ten ant narų dar gulėjo kelios vi
sai silpnos moterys.

Bandžiau pakilti. Reikėjo ką nors dary
ti, kad ir skaudžiai geliančia ranka. Tam
soje šiaip taip nuslinkau, geliančios ran-, 
kos trimis pirštais šį tą užmečiau ant šą
lančios mergaitės. Jos motinos gražūs kai
liniai buvo iškeisti į maisto produktus 
sandėlio viršininko žmonai. Greit Dauniū- 
tės aimanavimai liovėsi — ji amžinai už
migo.

Mūsų barako antroji pusė buvo pavėjui. 
Todėl ten sniegas duris retai kada užneš
davo, bet užtat žmonės ten kentėjo nuo 
šalčio. Dažnai, vėtroms kiek aprimus, ne
galėdavome aplinkos pažinti: kietai su
plakto sniego kalnai būdavo šluote nu
šluoti, buvo matyti plika žemė, samanos 
nudraskytos, net akmenukai vėjo nunešti 
ir nauji sniego kalnai sunešti ir suplakti 
kitose vietose, o senasis sniegas vienodai 
gražiai išlygintas.

Audrai kiek aprimus, pajėgesnieji kai
mynai ir vėl mus atkasė, pakūrė židinį. Ir 
vėl į mūsų patalpas sugrįžo silpna gyvybė. 
Pakilo kai kurios moterys ir iš prigimties 
nelabai pajėgus, cingos žaizdų apniktas, 
bet visuomet kitiems padedąs mokytojas 
Petraitis. Atėjo rogių vilkikai ir įžiebė 
žvakę.

Savo kančias užbaigė valstietės Daunie
nės duktė, o rankpelnio Deveikos septynių 
šeimos narių vietoje gulėjo mažųjų duk
relių lavoniukai: iš gausios šeimos gyvi 
tepasiliko du vyresnieji vaikai. Buvo mi
ręs ir valdininkas Motekaitis. Mūsų patai 
pose gyvenę, valdininkas Vitkauskas ir jo 
motina mirė izoliatoriuje. Liko tik 16 me
tų amžiaus jų duktė.

Atėjo nešikai, suvyniojo lavonus į ant
klodes ir ištraukė juos iš patalpų sniego 
laiptukais pro priemenės lubų skylę.

Nebegalėjau atsikelti, nes įskaudintus 
sąnarius neapsakomai gėlė ir neleido nė 
truputėlio pajudėti. Iš atminties neišnyks
ta mūsų patalpose matyti šiurpūs vaizdai. 
Išnešant Motekaitienę, nuo narų nulipo 

tik viena jų mergaitė, o antroji jau nebe
pajėgė. Jos nenatūraliai didelės įdubusios 
akys sustingusiai žiūrėjo į priešingą tam
sią sieną, o lūpos monotoniškai kažką 
šnibždėjo.

Vyniojant jaunuolės lavoną, mačiau jos 
nušalusį be odos veidą, mačiau jos sukne
lę, kurią jos motina, didelė optimistė, 
vykstant mums į šiaurę, laive siuvo iš su
dėvėto šilkinio pamušalo, kalbėdama ir 
mokydama dukterį: „Nemanyk Amerikoje 
elgtis taip, kaip įpratai kolchoze begyven
dama“.

Lengvai ir skubiai nešėjai išnešė Devei
kos mergaičių lavonėlius į lavoninę. Atro
dė, kad jos skubėjo pas savo tėvus į snie
guotą kalniuką.

Ligoninėj dirbusi vergė dantų gydytoja 
atnešė man kelis vitaminus ir kažin kokio 
tepalo. Tepalą tik kiek vėliau galėjau nau 
doti, nes dėl didelių skausmų ir šalčio ne
galėjau savo rankos pakelti. Gal vitaminai 
ir poilsis kiek padėjo. Pradėjo sveikti rude 
nį sužeistas pūliuojąs pirštas. Mėsos ir ne
gydomos pačios dingo. Ranka atgavo nor
malią išvaizdą. Po dešimties dienų rankas 
jau galėjau kilnoti iki alkūnių. Nors keliai 
buvo sutinę, pečiai sustingę, bet reikėjo 
eiti iš patalpų, imti virves ir pradėti dar
bą. Ilgesniam laikui neatleido iš darbo, 
nes buvo maža sveikų žmonių. Be to, ne
išėję į darbą mėnesio pradžioje, gaudavo 
nedirbančiojo kortelę, pagal kurią buvo 
galima pirktis tik pusę dirbančiojo nor
mos, už kurią dar reikėjo mokėti rubliais.

VADINAMASIS DARBO JĖGOS 
GELBĖJIMAS

Buvo vasario mėnesio pradžia. Nors 
saulė pasirodydavo tik kelioms minutėms, 
bet aušra ir saulėlydis ilgai neužgęsdavo. 
Vėjas didino žiaurųjį šaltį. Keli šimtai 
Trofimovsko statytojų ir jų vaikų mirė 
poliarinės nakties metu. Jų lavonai gulėjo 
nepalaidoti po sniegu prie barako sienų, 
prie prieangių, prie ligoninės.

Cinga vis labiau ir labiau plito tarp gy
vųjų žmonių, o vergų stovyklos viešpačių 
akivaizdoje buvo didžiojo plano vykdy
mas: reikėjo gelbėti likusią dar gyvą dar
bo jėgą.

(Bus daugiau)
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Mano viešnage Amerikoj (3)
Be abejo, kilnesniųjų amerikiečių ir 

tauriųjų lietuvių jautrumas ir dosnumas, 
kuri pats nekartą patyriau, nedaug gali 
sušvelninti sukomercinto kapitalistinio 
gyvenimo kietumus. Juos, mano nuomone, 
aštrina ne tik darbo (statymo, bet ir pri
valomo ligos draudimo nebuvimas. Tai 
antra rykštė daugumai Amerikos lietuvių 
i padidintą taupumą ir šykštumą. Tai Da
moklo kardas senstantiems, nestiprios 
sveikatos asmenims ir šeimoms su vaikais. 
Kai šitokie pradeda sirgti, tada nuo jų 
Amerikoj lupa devynis kailius. Tada jų 
nelaime piktnaudžiauja žymi dalis gydy
tojų ir nemažiau ja piktnaudžiauja įvai
rios ligoninės, besireklamuojančios savo 
gerumu. Nuo neišvengiamų ligos nelaimių 
Amerikos lietuviai stengiasi apsidrausti 
privačiai įvairiose fraternalinėse draugi
jose ir apdraudos bendrovėse. Bet šių tai
syklės sudėtingos ir nevisiems negalavimų 
ir ligų atvejams tinka. Todėl žmonės kar
tais draudžiasi dviejose ir trijose. Bet li
gos ir kitokios apdraudos reikalauja pini
gų, iš kurių apdraudos bendrovės tunka 
(apdraudos bendrovių palociai Amerikos 
miestuose yra tarp pačių didžiausių ir 
puošniausių). Man vienas pažįstamas, ku
rį lankiau ligoninėje po operacijos, pasa
kojo, kad jo nelaimės išlaidas vargiai pa
dengs privati apdrauda, nors jis buvo ap
sidraudęs dviejose bendrovėse. Jis guodė
si bent tuo, kad ligoninė esanti gera, vie
na geriausių, nes vedama prityrusių sese- 
lių-vienuolių. Nenorėdamas gadinti jam 
ūpo, nepasakiau, kad ta jo gera ligoninė 
yra prastesnė negu mano matytos valdiš
kos ligoninės Vokietijoj ir Prancūzijoj. O 
jis vien už gulėjimą ligoninėj turėjo mo
kėti nemažiau 20 dol. per dieną. Iš to ma
tyti, kad iš ligonių pelną lupasi biznieriai, 
jų bendrovės, gydytojai, neišskiriant nė 
vienuolynų.

Bet žmonės kažin kodėl prie šitokio kie
tumo neteisybių pripranta. Užuot kovoję 
prieš kietumo ydas, arba nors galvoję apie 
tą kovą, jie verčiau patys linksta į širdies 
kietumą. Man buvo keista, kad Kultūros 
kongrese šviesūs lietuviai nieko nereagavo 
į mano paskaitą, kurioj gerą pastraipą bu
vau paskyręs apie privalomą draudimą li
gos atveju. Matyt, negailestingų lupikų 
(jų tarpe yra ir lietuvių gydytojų) gudri 
propaganda jau yra apglušinusi lietuvių 
socialinio solidarumo ir užuojautos jaus
mą.

Stebino mane taip pat, kad šito jausmo 
mažai teparodo ir įvairių konfesijų Ame
rikos krikščionys, neišskiriant nė katalikų. 
Pvz., valstybės-savivaldybės išnaudoja tė
vus ir katalikų parapijas, nesuorganizuo- 
damos pakankamai gerų mokyklų; parapi
jos savo mokykloms išlaikyti išnaudoja 
įvairių kongregacijų seseles; o šios išnau
doja ligonius, kad iš gauto pelno ligoninė
se galėtų išsilaikyti pačios ir plėsti vie
nuolynų įstaigas. Todėl be didelės klaidos 
kietą amerikiečių gyvenimą galima va
dinti kapitalistiniu ir pagonišku. Jis atro
do pagoniškesnis negu bet kuriame Vak. 
Europos krašte, nes Europoj dar tebevei
kia krikščionybės ir humanizmo kultūrinės 
tradicijos, kurios niekada nėra vadovavu
sios Amerikos gyvenimui.

BIOLOGINIS „TAKE IT EASY“

Jis pagoniškas ir kitu savo kraštutinu
mu — pervertintais biologiniais patogu
mais ir smagumais, kurie atitraukia nuo 
dvasinių interesų, sulepšina jaunų žmonių 
valią ir atima norą kovoti prieš savo ir to 
pagoniško gyvenimo ydas. To kraštutinu
mo gimdomas chaosas, matyt, taip stipriai 
yra sumaišęs protus kai kurių lietuvių 
sluoksniuose, kad, pvz., santariečių vadai 
dorovės net nebenori laikyti pagrindine 
integraline kultūros sritim, nes kiekvieną, 
pamėgmusį dorovę šiek tiek ginti viešai, 
jie plūsta ir vadina moralistu, siaurapro
čiu, fanatiku. Šitai teko man pačiam pa
tirti. Bet neteko patirti, kad jie pasisaky
tų prieš girtuokliavimus, nors tai nėra 
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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 

jjj: medžiagų vyriškiems ir moteriškiems kostiumams,
suknelėms ir paltams.

Odos. Avalynė. Apatiniai. šveicariškos kašmiro 
vilnos skarelės. Pūkuotos skaros „Babuški“.

Moteriški, vyriški ir vaikiški megztiniai.
~!Į Hohner akordeonai.

Nauji puikiai iliustruoti lietuviški kainoraščiai.
Visas susirašinėjimas vykdomas lietuviškai.

kultūra. O gėrimas ir valgymas, reikalingi 
žmonėms, Amerikos kontinento gyvenime 
yra beveik pakelti į dorybes. Šito dažniau
siai nėra tarp šviesiųjų lietuvių, bet ap
skritai skilvis ir gomurys keliami į didvy
rius. Man vienas lietuvis kunigas nusi- 
skųsdamas pasakojo, kad jis nebepajėgiąs 
lankytis į įvairių progų baliukus, nes ne
nueiti į juos reikštų susipykti su pažįsta
mais. Juokaudamas jis prasitarė, kad da
bar lietuviai „švenčią“ neįtikėtinas su
kaktis — 5, 7, 8 metų, kai pirko namą, vi- 
lukę ar automobilį, jau nekalbant apie 
gimtadienius (lietuviški vardadieniai jau 
beveik pamiršti). O tuose baliukuose žmo
nės pasiragindami „darbuojasi“ kartais

RAŠO DR. JONAS GRINIUS

iki persivalgymo ir persigėrimo, kad sek
madienį nebenueitų į bažnyčią pamaldų 
arba pirmadienį vyktų į darbą su skau
dančia galva. Man atrodo, kad tokius len
kiškai bajoriškus papročius ypač palaiko 
Kanados lietuviai. Pats patyriau, kaip ke
li ateitininkai (sendraugiai ir sendraugės) 
neatėjo Toronte į Kristaus Karaliaus aka
demiją, nes „reikėję“ dalyvauti trijų mer
gaičių „graduation“ baliuke, kuriuo jos 
buvo „gerbiamos“ už įsigytą prieš kelis 
mėnesius vidurinės mokyklos atestatą 
(matyt, kad tai kažin kas panašu į Ameri
kos dolerinės „bajorijos“ debiutančių ba
lių, kurį lietuviai taip pat nori išpopulia
rinti savo tarpe). Montrealy į ateitininkų 
sendraugių susirinkimą, kur buvau pa
kviestas su paskaita apie jaunimo auklėji
mą okupuotoj Lietuvoj, neatėjo keli sen
draugiai, nes jie „turėję“ dalyvauti vieno 
gimtadienio baliuke. O šitokie baliukai 
suryja nemažai pinigų, sveikatos ir žlugdo 
šviesesnius kultūrinius sumanymus.

Tos neaukštos skilvinės pramogos nere
tai pagerbiamos net kultūrinėse organiza
cijose. Sakysim, ir Kultūros kongresas 
tarp posėdžių neapsiėjo be banketo, kuris 
dar buvo sujungtas su literatūros vakaru. 
Lietuviai poetai savo eilėraščius skaitė 
prie valgiais apkrautų stalų. Kodėl jie šį 
poetinės kūrybos pažeminimą kentėjo? 
Kodėl solistai eina dainuoti į šitokius ban
ketus? Man aiškino, kad tai amerikiečių 
įprotis. Bet tai žemo lygio įprotis, nes ne
visi amerikiečiai šitaip daro. Jam, tur būt, 
su skaudama širdimi nusilenkė ir II Kul
tūros kongresui ruošti komitetas, nes per 
banketą norėjo gauti pajamų, kurių kitaip 
nebūtų gavęs. Matyt, komitetas nesitikėjo, 
kad Chicagos lietuviška publika ateis į 
literatūros vakarą pasiklausyti savų poe
tų bei rašytojų ir šitaip suneš reikalingą 
sumą. Todėl reikėjo griebtis populiaraus 
masalo — banketo su paaukotais valgiais 
ir apkrautais stalais.

Dažnai kultūrinių-socialinių organizaci
jų beveik visas veikimas susiveda į banke
tus. Reikia BALFui padėti — banketas; 
reikia paremti lietuvių šeštadieninę mo
kyklą — banketas; reikia padėti išlaikyti 
lietuvišką radijo valandėlę — banketas; 
reikia Bostono tautininkams išlaikyti sa
vus namus — už tai kas mėnesis banketas 
su svaigiais gėralais, nes tik Šitaip tegali
ma suduoti šiokį tokį smūgį Liet. Bend
ruomenės Kultūros klubui, kuris kelinti 
metai gerai laikosi savo reguliariomis mė
nesinėmis paskaitomis, su kukliomis kavu
tėmis po diskusijų. Tai gražus pavyzdys.

Dėl tų banketų šviesieji Amerikos lie
tuviai skundžiasi, nes tie banketai juos iš
vargina, net svarbių intencijų turinčius 
nebespėja aplankyti, mieliau paaukotų ke
lis dolerius, kad tik nereiktų į tuos nekū
rybiškus (dažnai vienodus) banketus lan
kytis — gaišinti laiką ir energiją. Nors 
Amerikos kontinente valgių ir gėrimų iš 
viso pasaulio yra per akis, bet šviesieji 
Amerikos lietuviai banketų monotonijos 
dar vis neboikotuoja, tikėdami per juos 
įtraukti į kultūrinių bei socialinių reikalų 

paramą šykštuolius ir tuos lietuvius, ku
riems tesuprantami biologiniai smagumai. 
Tiesa, šito nestinga nei Europoj, nei visa
me pasauly; bet Europoj daugelis bent su
pranta, kad gilus nusilenkimas bei aukos 
venaliniams dievaičiams nėra kultūra, o 
žmonių silpnybės, nuosmukis, vertelgų 
eksploatuojamas, ir kad jų nedera painio
ti su kultūra, kuri tekuriama visada tik su 
didesne ar mažesne auka. Tačiau Ameri
kos kontinente vertybių skalė dažnai atro
do apversta kojomis aukštyn.

Be abejo, „take it easy“ ir kitų biologi
nių reiškinių pervertinimą galima aiškinti 
žmonių instinktyvia reakcija prieš Ameri
kos sukomercinto gyvenimo kietumus, ku
rių neišvengia nė turtuoliai (Amerikoj 
yra ir pralobusių lietuvių, kurie savo klu
bams išmeta po kelis tūkstančius dolerių 
per metus, bet kurie lietuvių kultūros rei
kalams nedaug dosnesni už šykščiuosius 
„namininkus“, arba tuos, kurie savo vaikų 
nebemoko lietuviškai, kad jie greičiau pa
skęstų be garso anoniminėj patogumų ba
loj). Priimant šį biologinių smagumų aiš
kinimą, atrodo, kad gyvenimo kietumus 
stiprina ne viena pramonė ir prekyba, di
riguojama didžiųjų anoniminių kapitalų, 
bet ir ūkininkų luomo stoka.

Tokių ūkininkų, kaip Europoj, kur eks
ploatuojama žemė dirbama su meile, nes 
ji yra gimtosios tėviškės sklypas, Ameri
koj beveik nėra. Juk JAV tėra tik apie 10 
proc. gyventojų, dirbančių žemės ūky, o 
juose ūkininkų dar mažiau. Ir kas tai per 
ūkininkai europine prasme, jei jų gyvena
mojo namo reikia kartais ieškoti beveik 
kaip su šakaliu? Pravažiuodamas dažnai 
matai didžiulius žemės plotus, daržines- 
kūtes ir du siloso bokštus, aukštus, kaip 
varpines. Tai sumechaninto, supramonin
to ir sukomercinto žemės ūkio šventovės, 
o gyvenamasis namas visai neimponuo
jantis, dažnai apleistas, o kartais ir jo vi
sai nematai. Tai reiškia, kad savininkas 
gyvena artimiausiame miestely arba mies
te. Tik Kanados ūkininkai panašesni į eu
ropiečius. Jų sodybose galima pamatyti ir 
gražių gyvenamųjų namų. Taigi, kai Ame
rikos ūkininkai yra negausūs, neturi nei 
sentimento tėviškei, nei kreipia dėmesio į 
grožį, o elgiasi, kaip eiliniai pramoninin
kai ir prekybininkai, suprantama, kad jie 
negali sudaryti pusiausvyros ir sušvelnin
ti miestų gyvenimo, kurį kausto pasiūlos, 
paklausos, pelno, prestižo, beveik geleži
niai dėsniai. Labai įtempia ir sukietina 
gyvenimą didžiuliai nuotoliai. Juos pade
da nugalėti geri keliai ir automašinos, bet 
šios žmones ir į skolas įklampina, ir neiš- 
gelbsti nuo persidirbimo, katastrofų, ligų 
ir mirties. „Rush, rush!“ — skubėk, visur 
skubėk ir bėk, ypač minios susitelkimo 
valandomis (rush-hours); uždusdamas 
bėk, kad pralenktum kitus apsukresnius; 
skubėk nuo pat pradžios mokyklos, kad 
greičiau už minią atsidurtum pas laukian
tį „graborių“.

(Bus daugiau)

ARTHUR CONTE KNYGA
Arthur Conte (V. Europos S-gos pirmi

ninkas, buv. Prancūzijos Parlamento Už
sienio K-jos vicepirmininkas) savo pasku
tinėj knygoj „La Succession“ apie sovietus 
rašo:

„Kiek liečia sovietų vadų gerą valią, tai 
į ją galima bus atsižvelgti tik tada, kai jie 
teigiamai atsakys į šiuos du pagrindinius 
klausimus, kurie, kol į juos nebus įtikina
mai atsakyta, palaikė ir tebepalaiko nepasi 
tikėjimą tarp Rytų ir Vakarų. Pirmas klau 
simas: ar jūs sutinkate duoti lenkų tautai, 
baltų tautoms, čekų, vengrų, rumunų ir 
bulgarų tautoms visas galimybes laisvai iš 
sitarti dėl jų likimo laisvo apsisprendimo 
keliu ir tarptautinėje priežiūroje?

Antras klausimas: ar jūs lojaliai priima
te idėją, nuo kurios priklauso visi kiti klau 
Simai, t.y. bendrą, simultanišką ir kontro-

-W£-secures:-VW£-

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 STOBES LTD
(Z. JURAS)

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

1.
2.
3.

GARSINIMAS 

DĖMESIO ANGLUOS 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.

KASDIENIŠKOS
SMULKMENOS

Mielas Redaktoriau,

Daug yra opių dalykų. O tarp tų opiųjų, 
man rodos, yra ir siuntinėlių už geležinės 
uždangos siuntimas. Kiek čia visokių ne
aiškumų, kiek nesusipratimų, pykčių ir 
skundų!

Pats geriausias dalykas, žinoma, pačiam 
pagal savo skonį ir pageidavimus viską su
pirkti, susirašyti ir nugabenti į Inturisto 
įgaliotas agentūras. Ten paims muitą, tam 
tikrus mokesčius ir išsiųs. Bet kas gali ši
tai padaryti? Nebent tie, kurie gyvena to
kias agentūras turinčiuose didžiuosiuose 
miestuose. Tačiau net ir šitokios tvarkos 
prisilaikantieji kartais susiduria su tam 
tikrais sunkumais. Nenorint tokių sunku
mų turėti, patogiausia išeitis — siųsti per 
siuntinėlių reikalais tarpininkaujančius as 
menis ar sambūrius. Deja, čia ir prasideda 
miškas, kuriame nesunku pasiklysti; dar 
net juo toliau brendi, juo’daugiau me
džių... _

—0—
Kadangi reikalas, sakau, ypač opus, tai 

geriausia būtų jo visiškai nejudinti. Kas 
siunčia, tai ir taip jau nusimano, kaip čia 
kas yra. Bet visiškai nejudinti irgi nege
rai. Gal geriausia būtų ieškoti kokios nors 
pačios priimtiniausios išeities.

Kokia ji galėtų būti?
Atsargumo čia reikia ir dar labai dide

lio. Jei siuntinių bendrovės ar privatūs 
asmenys jau dirba tokį darbą, tai tegu sau 
dirba. Kas nori pasinaudoti jų patarnavi
mais, tegu laimingai naudojasi.

O mes dar įsteikime bendruomeninę 
siuntinių tarnybą.

Aš žinau, kad šitokia mintis nėra jokia 
naujiena. Klausimas daug kartų buvo 
svarstytas, vienų užgintas, kitų suniekin
tas ir ligi šiol niekada dar nebuvęs įgyven
dintas. Kodėl taip buvo, tur būt, neverta 
čia nagrinėti. Daug svarbiau imti ir vieną 
kartą įgyvendinti. Geriau vėliau negu nie
kad.

Kas galėtų įgyvendinti?
Aišku, Lietuvių Namų Akc. Bendrovė. 

Ji turi galimybių be didesnių kapitalų or
ganizaciškai tinkamai pasiruošti. Organi
zacinį darbą atlikusi, ji iš savo apyvartos 
kapitalų galėtų verstis ir siuntinių patar
navimus vykdydama.

Nesiekdama didelių pelnų, siųsdama tik 
tokias prekes, kokios užsakomos, ji galėtų, 
palyginti, pigiai pasitarnauti ir siuntėjams 
nesudaryti jokių rūpesčių. Parašei užsaky
mą, atsiuntei kartu su pinigais ir lauk ra
mus, kol už tavo siuntinį grįš pakvitavi
mas. Viskas vykdoma greit ir tvarkingai 
ir sąžiningai, kad nebūtų pagrindo jokiems 
nesusipratimams.

liuojamą nusiginklavimą? Ar jūs sutinka
te, pagal universalines ir savitarpes taisyk 
les, kad tarptautinės kontrolės komisijos 
galėtų laisvai keliauti sovietų teritorijoje 
ir laisvai tikrinti jūsų kareivines, ginklų 
atsargas, ginklų fabrikus, kariuomenės 
bandymus bei manevrų sąlygas, o ypač jū
sų atominius bandymus; žinoma, tokia pat 
kontrolė būtų vykdoma ir JAV-se ir visuo
se kituose kraštuose.

Kiekvienas protaująs žmogus laukia die 
nos, kada prasidės nuoširdus dialogas tarp 
Rytų ir Vakarų. Vakarai neturi eiti į dery
bas užrištom akim. Jų pagrindinė pareiga: 
būti visada įsitikinusiais, kad eventualinės 
derybos su Maskva bus tiktai tada sėkmin 
gos ir rimtos, kai laisvos tautos derėsis su 
ja ne paskirai, bet visos susijungusios į 
vieną bloką ir jo vardu“.

Kontrolė čia, žinoma, turėtų būti geleži
nė, jei kietesnio žodžio nėra.

Atsakomybė Lietuvių Namų Akc. Bend
rovės būtų lygiai tokia pat tiesioginė, kaip 
dabar už Lietuvių Sodybą, už laikraštį, 
knygas ir barus.

O jei Lietuvių Namų Akc. Bendrovė pa
sirūpintų tokį skyrių įsteigti, manau, kad 
siuntinius saviesiems siunčiantieji tik pa
dėkotų.

Iki rudens, iki karštojo siuntinių sezono, 
dar yra gražaus laiko pasiruošti.

Tavo Jonas

Pasipiktino: parodyti iškreipti grafikų 
darbai

(E) Lietuvoje pasirodęs dailės kūrinių 
leidinys -„Lietuvių grafika, 1960, 1961, 
1962 m.“ spaudoje sukėlė plačius atgar
sius. „Literatūros ir Meno“ (7 nr.) savait 
raštyje J. Umbrasas leidinį įvertino dau
giau teigiamai, nors pastebėjo, kad knygos 
sudarytojas dail. R. Gibavičius įtraukęs vi 
dutinių ir silpnų darbų. Šiaip knyga esan
ti reikalinga, net graži. Tačiau „Tiesa“ 
(53 nr.) paskelbė piktą straipsnį. Jo au
toriai V. Uloza su D. Šniuku ypač pasipik
tino, matyti, grafikų darbuose pasireišku
siu modernizmu. Girdi, skaitytojas, greta 
įdvasintų gyvų žmonių, leidinyje randa 
„perkreiptus, išsivėpusius veidus, išsigimu 
sius“. Daugiausia kritikos teko S. Aleške- 
vičiūtei-Kisarauskienei, iš dalies ir dail. S. 
Krasauskui, M. Bulakai, T. Kulakauskui, 
pačiam leidinio sudarytojui R. Gibavičlui 
ir eilei kitų. Pagal „Tiesos“ autorius, lie
tuvių grafika parodyta iškreiptai, pasiro
dę „nesveiki kai kurių dailininkų svyravi
mai“. Padaryti kartūs priekaištai ir leidi
nio sudarytojui, ir Dailininkų Sąjungai, ir 
Valst. grožinės literatūros leidyklai. Parti
jos linijos gynėjams, aišku, pikta, kad gra 
fikų darbai nebūtinai atstovauja Krem
liaus peršamajam „socialistiniam realiz
mui" ir nepilnai priderinti prie chruščio
vinių pasisakymų moderniojo meno klausi 
mais ir Iljičiovo varoviškų nurodymų.

A. Venclova: užsienio reakcionieriai 
naudojasi mūsų klaidomis

(E) Maskvoje buvusiame sovietinių ra
šytojų s-gos plenume kovo 27 d. kalbėjo ir 
rašytojas A. Venclova ir, žinoma, pasisa
kė už vad. socialistinio realizmo meną. Ta 
proga Venclova (jo kalba paskelbta „Tie
soje“, 74 nr.) kalbėjo prieš naujus ieškoji
mus lietuvių poetų kūryboje. Jam nepati
ko: toje poezijoje traukiamasi nuo visuo
meninių temų, sukama į asmeniškas, daž
nai „kamerines, o kartais ir į dekadentiš
kai estetines temeles“. Jam ir pikta, kad 
lietuviai, jaunieji autoriai nesirūpiną kū
rinių forma.

A. Venclova palietė ir komunistams, at
rodo, opų dalyką: kai kurių kūrinių auto
riai sugeba įtikti „užsienio reakcionie
riams“. Esą, jiems nesą didesnio džiaugs
mo, kaip naudotis tomis lietuvių rašytojų 
klaidomis ir juos... apšmeižti. Venclova 
Maskvoje aiškino, kad užsienyje esančios 
dvi skirtingos lietuvių emigracijos dalys: 
viena jų, senesnioji, nuoširdžiai remianti 
sovietinę Lietuvą, o kita, kuriai stengiasi 
vadovauti „buvę Hitlerio kolaborantai“, 
viskas siutina, viskas — Venclovo žodžiais 
— jų sutinkama apsiputojus... Nepasiseki 
mai, esą, sutinkami su neslepiamu džiaugs 
mu. Jei, anot Venclovos, užsienio lietuvių 
spaudoje pasirodo perspausdinti jaunųjų, 
Lietuvoje kuriančių, poetų kūriniai, tai 
jie būna parašyti ir „mums, ir jums“, jie 
esą skurdūs idėjiniu atžvilgiu. Dabar 
Venclova sušunka, kad tų kūrinių auto
riams jau gėda, nes jie sugebėję įtikti... 
priešams.
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PAREMKIME JAUNIMĄLONDONAS
MLN, V. SIDZIKAUSKO PRANEŠIMAS Šiais jubiliejiniais Lietuvos Skautybės 

LONDONO LIETUVIAMS metais Anglijos Rajonui tenka atlikti dau-
Gogužės 19 d„ sekmadienį, 5 vai. p.p., gelį svarbių uždavinių, jų tarpe vasaras

Londono Lietuvių Sporto ir Socialinio Klu 
bo salėje padarys politinį pranešimą iš Pa 
vergtųjų Tautų Seimo ir Laisvės Komiteto 
veiklos šių organizacijų pirmininkas V. Si
dzikauskas.

Kviečiami visi lietuviai atsilankyti į šį 
pranešimą, ir kartu būtų malonu, kad kiek 
vienas pasikvietų dar savo kaimynus pasi
klausyti.

Pranešimo pradžia punktuali, dėl to bū
tų malonu, kad niekas nesivėluotų.

PER SEKMINES SODYBON
Sekminių pirmąją dieną (birže

lio 2 d., sekmadienį) autobusu eks
kursija ruošiama į Lietuvių Sody
bą nuo Lietuvių Namų Londone.

Autobusas pajudės 9 vai. rytą.
Prašom ko greičiausiai užsirašy

ti 1 Ladbroke Gardens (telefonu 
PARk 2470).

MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS
Gegužės 26 d., sekmadieni, 4 vai. p.p., 

Londono Lietuvių Sporto ir Socialinio Klu 
bo (Parapijos) salės patalpose rengiamas 
Motinos Dienos minėjimas.

Minėjimą rengia Londono, šeštadieninė 
mokykla, šios mokyklos mokiniai kviečia 
savo mamytes ir visą londoniškę lietuviš
ką bendruomenę atsilankyti į šį minėjimą.
ANGLUOS ATEITININKŲ DRAUGOVĖS 

METINIS SUSIRINKIMAS
Tradicinis ateitininkų draugovės įkūri

mo metinis susirinkimas vyksta Lietuvių 
Sodyboje lietuviško sąskrydžio metu per 
Sekmines ir šiais metais. Jis bus Lietuvių 
Sodyboje pirmąją Sekminių dieną. Visi at
eitininkai prašomi taip susitvarkyti, kad 
galėtų dalyvauti susirinkime. Smulkesnė 
susirinkimo darbotvarkė bus pasiųsta kiek 
vienam atskirai.

Draugovės Valdyba
PARAPIJOS DERBY ARKLIŲ 

LENKTYNIŲ LOTERIJA
Visi, kurie platina šios loterijos bilietus, 

prašomi sugrąžinti šakneles, pinigus ir nę- 
išplatintus bilietus ne vėliau kaip iki gegu 
žės 22 dienos. Loterijos traukimas vyks ge
gužės 25 d., 8 vai. vakaro, Londono Lietu
vių Sporto ir Socialinio Klubo patalpose 
(345A, Victoria Park Rd., E.9).

Laimėjusiųjų sąrašai bus pasiųsti vi
siems platintojams gegužės 25 d. Pačios 
lenktynės bus gegužės 29 d., 3 vai. p.p., Ep
som, Surrey. Po lenktynių laimėjusieji ga
lės atsiimti savo premijas, pristatydami lai 
mingąjį bilietą.

Bilietus grąžinti ir laiminguosius bilie
tus paskui siųsti šiuo adresu: S. Kasparas, 
21, The Oval, Hackney Rd., London, E.2.

Reiškiu nuoširdžią padėką komiteto var
du visiems platintojams.

S. Kasparas
EKSKURSIJA Į LIETUVIŲ SĄSKRYDĮ 

SODYBOJE
Kaip ir kiekvienais metais, londoniečiai 

gausiai dalyvauja lietuviškajame sąskrydy 
je Lietuvių Sodyboje. Daugumas jau turi 
savo automobilius, bet dar yra tokių, kurie 
jų neturi ar nenori turėti. Tai tiems rengia 
ma ekskursija autobusais. Autobusai išva
žiuoja nuo Lietuvių Bažnyčios (21, The 
Oval, Hackney Rd., London, E.2) Sekminių 
pirmąją dieną (sekmadienį, birželio 2d.), 
8.30 vai. ryto punktualiai. Pavėlavusiųjų 
nebus laukiama, ir kelionpinigiai jiems ne
bus grąžinami, išskyrus ligos atvejį. Iš So
dybos išvažiuojama apie 7 vai. vakaro, tuo 
būdu nuo Lietuvių Bažnyčios visi dar galės 
lengvai pasinaudoti Londono susisiekimo 
priemonėmis pasiekti savo namams iki vi
durnakčio. Kaina: 12 šil. 6 penai, vaikams 
galima nuolaida, jeigu du vaikai užima vie
no suaugusio vietą; visais kitais atvejais 
kaina kaip suaugusiems, nes autobusą sam 
dant vaikams nuolaidų nedaroma.

Užsirašyti ir pinigus sumokėti galima: S. 
Kasparui, Z. Jurui (Baltic Stores, Hackney 
Rd.), J. Dailidei (Sporto ir Socialinis Klu
bas), Lietuvių Bažnyčios klebonijoje.

ATOSTOGOS J. A. VALSTYBĖSE
Lietuvių Namų administratorius ir ba

ro vedėjas K. Makūnas atostogų praleisti 
išvyko pas draugus ir pažįstamus į JAV.

Atrodo, kad ir daugiau lietuvių ruošiasi 
paatostogauti Amerikoje.

stovyklą suorganizuoti ir reprezentacinę 
skiltį paruošti į pasaulinę skautų Jamborę 
Graikijoje.

Paruošiamuosius darbus ir skilties suda
rymą su atsidėjimu atlieka reprezentantų 
vadovas ps. B. Zinkus. Viskas sklandžiai 
vyksta, tik, deja, tenka susidurti su didele 
kliūtimi — su finansiniais trūkumais.

Jamborės dalyvių finansavimu rūpinasi 
Brolijos įsteigtas Jamborės fondas, nuolat 
rinkdamas aukas visuose rajonuose ir kito- 
kais būdais stengdamasis sudaryti pakan
kamą sumą pinigų, bet, žinoma, be dides
nės visuomeninės paramos vargu ar pasi
seks tai padaryti.

Kadangi šį kartą šioje Jamborėje Lietu
vai atstovaus Vokietijos ir Anglijos lietu
vių skautai, mums, Anglijoj gyvenantiems 
lietuviams, tenka didelis uždavinys ir privi 
legija tinkamai paremti savo jaunuosius 
ambasadorius, kad jie, nuvykę Graikijon, 
atliktų savo uždavinius su pasididžiavimu, 
jausdami bendrą visų pritarimą ir paramą.

Dėl to kreipiuosi į visuomenę, paskiras 
organizacijas bei lietuviškų įmonių savinin 
kus, kad atėjus laikui ar progai paremtų 
mūsų jamboristus.

Lietuvos reprezentacija yra mūsų visų 
bendras reikalas. Skautų vadovai turi pro
gą ir gali puikiai tai atlikti viso pasaulio 
jaunimo tarpe. Padėkime jiems.

J. Alkis
DBL B-nės Krašto Valdybos Pirmininkas

DBLS BRADFORDO SKYRIAUS 
SUSIRINKIMAS

Gegužės 25 d., 6 vai., Vyties klubo patal
pose šaukiamas DBLS Bradfordo skyriaus 
narių ir tai idėjai prijaučiančių susirin- 
"kimas.

Susirinkime V. Ignaitis padarys prane
šimą apie Sąjungos ir LN b-vės akcininkų 
metinius suvažiavimus ir numatyta pa
svarstyti kiti aktualūs šių dienų mūsų rei
kalai.

DBLS Bradfordo Skyriaus Valdyba

GIEDOS SOLISTĖ
Gegužės 19 d. St. Ann's bažnyčioje, ku

rioje bus laikomos rekolekcijų pabaigtu
vių pamaldos 12.30 vai., solo porą lotyniš
kų giesmių pagiedos solistė Mary Barker, 
vargonais akomponuojant T. Burokui.

Kviečiu minėtose pamaldose ko 
siausiai dalyvauti.

Kun. J. Kuzmickis

MANCHESTERIS

gau-

NE VISIŠKAI TAIP
Manchesterio Lietuvių Skautų Tėvų Ko

mitetas „Europos Lietuvio“ Nr. 15 pa
skelbė padėką tiems, kurie aukojo vėlia
vai įsigyti. Tačiau tame skelbime įsibrovė 
nemaloni klaida. Boltono skyriuje aukų 
1.14.0 surinko ne P. Stripikis, bet J, Banys,

NORTHAMPTONAS
ĮSPŪDINGAS MINĖJIMAS

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

džių yra už 10 km. Atrinktieji stovėjo nu
siminę — teks likti.

Autobusas atvažiavo perpildytas. Penki 
atrinktieji liko.

Tvarką dariusiai moteriškei įlipus į au
tobusą, ją paklausė vienas keleivis:

— O kur jūs važiuojate?
— Į... Veiverius.
Veiveriai nuo Skriaudžių —tik už 5 km. 

Pasinaudojus savo iniciatyva, moteriškė 
apmovė pasilikusius laukti.

E. Petrauskas

Oi nelaimi, ką ai matau — 
širdį ver kaip yla: 
Numylėtai mano vietaj 
Gyvena barzdyla.

A. Vienažindys

PATOGUMAI SAVITARNOS PRINCIPU
Kol mieste nebuvo autobusų stoties, mes 

nekentėjome. Mat, laukdavome šiltuose ir 
šviesiuose geležinkelio stoties rūmuose. O 
pastačius naują autobusų stotį pradėjome 
kentėti. Projektuotojai pamiršo krosnį, tai 
apšilti tenka trypiant kojomis ir be persto 
jo kartojant gamybinės gimnastikos prati
mus. Na, o kad nebūtų tamsu, norėjome 
vadovautis posakiu „Išsišiepk ir bus švie
siau!“, bet, deja, kiek nesišiepiam, stotyje 
nepašviesėja. Einant stotin vakare, teks 
atsinešti žibalinę lempą.

Keleivių vardu J. Dubulis
Pakruojis.

SUTEMUS REIKIA MIEGOTI
Ežero gatvėje yra elektros stulpai; ant 

kai kurių kabo ir elektros lemputės. Kabo, 
bet nešviečia, šviesos nešėjai sako, jog ne
būtina naktimis vaikštinėti neapšviesta 
gatve.

Telšiai.

Kelionių įspūdžiai
INICIATYVOS NAUDA

JAMBORĖS FONDUI AUKOJO
Wolverhamptonas (rinko O. Narbutas)— 

4.0.0, Bradfordas (rinko J. Vrubliauskas)— 
7.3.6, Ashbourne (rinko J. Maslauskas) — 
1.30, Derby (rinko J. Maslauskas) —4.11.5, 
Wolverhamptonas (rinko „Saulutės“ Sk.) 
— 6.5.0, Stoke-on-Trent (rinko J. Rente- 
lis) — 2.19.6, Corby (rinko p.p. Černiaus
kai — 4.15.0.

Anglijos Rajonui aukojo Stoke-on-Trent 
Tėvų Komitetas — 13.3.6.

Visiems aukotojams ir aukų rinkėjams 
nuoširdžiai dėkojame.

Rajono Vadovybė

Skriaudžių sustojimo vietoje (autobusų 
linijoje Kaunas—Kazlų Rūda) susirinkęs 
didelis būrys žmonių. Visi neramiai šneka 
si: žmonių daug, tad ne visi tilps į autobu
są. Labiausiai jaudinasi moteris su dviem 
didžiuliais lagaminais:

— Jeigu autobusas bus pilnas, iš mūsų 
penki keleiviai pasiliks. Pasiliks, žinoma, 
tie, kurie važiuoja arčiausiai. Todėl dabar, 
kol yra laiko, išsiaiškinkime, kur kas va
žiuoja.

Ir pati energingai ėmėsi darbo. Ji suri
kiavo žmones į eilę ir pro kiekvieną eida
ma, paklausdavo: „Kur važiuojate?“

— Kaunas!
— Garliava!
— Jurginiškės!
Pagal energingos moters nutarimą buvo 

atrinkti 5 žmonės, važiuojantieji arčiau
siai — į Jurginiškės, kurios nuo Skriau-

Niekas nepasakys, kad mūsų miestelio 
gatvės neapšviestos. Pasišvietus su žibin
tuvėliu aukštų stulpų viršūnėse, galima 
įžiūrėti mažytes lemputes,

Vabalninkas.
(Iš „Šluotos“, 1963 m. nr. 5)

LIETUVIŲ SODYBA

SEKMINĖS JAU ČIA PAT
Kas nori turėti daugiau laiko pasilinks

minti ir pasižmonėti, į Sodybą vyksta iš 
vakaro. Didžiulė palapinė nakvynėms jau 
užsakyta. Vykstantieji prašomi atsivežti 
šiltas antklodes, nes jų Sodyba negalės vi
siems parūpinti. (Kvepiančio šieno, jei tik 
lietus leis išdžiovinti, bus iki valiai...).

Ekskursijų organizatoriai prašomi iš 
anksto pranešti bent apytikrį žmonių skai
čių ir atvykimo dieną.

Apskritai susidomėjimas Sekminių są
skrydžiu yra labai didelis. Pasiteiravimai 
ir nakvynių užsakymai plaukia iš visų pu 
šių. Pirmą kartą mūsų Sekminių iškilmė
mis susidomėjo ir Sodybos Klubo nariai 
nelietuviai. Jiems atskirai išsiuntinėti pa
kvietimai dalyvauti šokiuose Sekminių iš
vakarėse.

Sekminės jau čia pat. Ar jau pasiruošta 
kelionei į mūsų mažąją Lietuvą, į Sodybą, 
į visų lietuvių atlaidinį kermošių?

DAR YRA KAMBARIŲ
Lietuvių Sodyboje vis 'dar yra laisvų kam 

barių vasaros atostogoms (išskyrus Sekmi
nes ir Bank Holiday). Ypač geras kamba
rių pasirinkimas birželio pradžioje. Bet 
dar yra vienas kitas kambarys ir kitoms 
savaitėms.

Lietuviai iki rugpjūčio vidurio vis dar 
sudaro daugumą.

Rašyti: Holiday Residence, Headley 
Park, Bordon, Hants.

SKAUTAI SODYBOJE
Praėjusį sekmadienį Sodyboje iškylavo 

keletas šimtų lenkų skautų bei skaučių. Ta 
proga apsilankė ir šiaip gana daug lenkų 
visuomenės.

KLUBAS STIPRĖJA

ir veidų, kuriuos anksčiau matyda-

minėjimo susirinkusieji dar pasikal- 
L. Nemeika palinksmino lietuviška

Gegužės 5 d. Katedroje kun. Budzeika 
atlaikė šv. mišias, kurios buvo užprašytos 
už mūsų visų motinas, ir pasakė dienai pri 
taikytą pamokslą. Po pamaldų ten pat sa
lėje įvyko Motinos dienos minėjimas.

Skyriaus pirmininkas A. BarančiukaS, 
pradėjęs minėjimą, pakvietė į garbės pre 
zidiumą kun. Budzeiką ir Ketteringo Sk. 
pirm. A. Kirkilionį. Paskaitą skaitė kun. 
Budzeika, aptardamas joje motinų nuopel
nus, skatindamas nepamiršti jų.

Bakaitienė apgailestavo, kad ji Motinos 
dienos minėjime nebemato tų gražių vei
delių 
vo.

Po 
bėjo,
muzika ir dainomis iš plokštelių.

Svečių buvo iš Ketteringo Skyriaus — 
pirm. A. Kirkilionis, Bakaičiai, L. Nemei
ka, P. Adomaitis, Bataitis, Navickas ir kt. 
J. Kondrotas buvo atkeliavęs iš Market 
Harborough. O vietos lietuviai gražiai su
sirinko ir gražiai pagerbė savo motinas.

Kun. Budzeikai, L. Švalkui už gražias 
kalbas, ąvečiams, kolonijos gyventojams, 
kurie dalyvavo, visiems prisidėjusiems au
komis, A. A. Linkevičiams, kurie kunigą 
priėmė į savo pastogę, P. Jaškūnui už pa
tarnavimą savo mašina, Skyriaus valdyba 
reiškia didelę pagarbą ir padėką.

Kartu pranešame, kad pamaldos Kated 
roję gali būti paskutinės, nes vietos ten 
maža. Kun. Budzeika susitarė dėl pamal
dų vienuolyno koplyčioje miesto centre, 
Abington St. Visiems bus labai patogus 
susisiekimas.

Northamptono Skyriaus Valdyba

Kviečiame pasinaudoti mūsų 
Taupymo ir Investavimo Skyriaus 

patarnavimu.
Jūsų su taupos duos didžiausią 

pelną, jei jas investuosite 
BALTIC SAVINGS 

& 
INVESTMENTS Co., 

421, Hackney Rd., London, 
Tel. SHO 8734.

Maskvos aidas: ir Lietuvoje „apšviesti“ 
kūrybiniai darbuotojai

(E) Balandžio 4-5 dd. Vilniaus rusų dra 
mos teatre kom. partija buvo sukvietusi 
respublikinį „kūrybinių darbuotojų“ pasi
tarimą. Atvyko visi žymieji'partiniai, val
džios atstovai su A. Sniečkumi, šis susi
rinkusiems priminė, kad kultūros veikė
jai esą „didžiai atsakingi liaudžiai“ (su
prask — partijai — E.), kad jie privalą 
„teisingai spręsti naujus kūrybos uždavi
nius“, partija gi aplamai smerkianti sveti
mos ideologijos pasireiškimus kai kurių 
meno veikėjų darbe. Be LKP sekt. A. Bar 
kausko pranešimo, diskusijose dalyvavo: 
dailininkų atstovai — J. Kuzminskis, V. 
Mackevičius, A. Savickas, rašytojų — J. 
Baltušis, A. Maldonis, E. Mieželaitis, teat
ro — J. Kavaliauskas, kino studijos — J. 
Požėra ir kt.

REKOLEKCIJOS
HUDDERSFIELD — gegužės 17 d., 7 vai. 
vak., St. Joseph's bažn.
ROCHDALE — gegužės 18 d., 11 vai. ryto.
BRADFORD — gegužės 18 d., 4 vai. p.p. 
konferencija ir išpažintis; gegužės 19 d. — 
12.30 vai.
LEEDS — gegužės 19 d., 3 vai. p.p. H. Ro
sary bažn.

Tie, kurie vakarinių pamaldų metu no
rės priimti Šv. Komuniją, prašomi tris va
landas prieš tai nieko nevalgyti.
PAMALDOS

Corby lietuviškos pamaldos bus gegužės 
26 d., 12.30 vai., Occupation Rd.

E.2.

Taupyti galima per kiekvieną 
Anglijos, Škotijos ir Valijos 

bankus.
Grynas metinis procentas

mokamas 6%,
kas yra lygu, Iškaičius nuošimčio 

mokestį, 9%.
Tarpininkaujame sutvarkyti palikimo 

reikalus.
Smulkesnių informacijų reikalu rašyti:

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

TAURAS VISADA TAURUS

Gegužės 18 d., 6.30 val. p.p., Grand
stand Hotel, Nottingham Rd., Der
by, LSS Anglijos Rajono „Budėki
me“ žurnalas ruošia

Literatūros vakarą,
kurio programos atlikti yra pa
kviesti D. Britanijoje gyvenantieji 
rašytojai. Programoje taip pat da
lyvauja lietuviai solistai, Londono 
Lietuvių Choras, Londono, Man- 
chesterlo ir Nottinghamo tautinių 
šokių šokėjai.

Po programos šokiams gros ge
ras džiazas.

Kviečiami visų kolonijų lietuviai!
«»»»>»»»>»«■■..... .

Naujai perorganizuotas Sodybos Klubas 
turi gerą pasisekimą. Jau įstojo daugiau 
kaip 30 naujų narių (nelietuvių), sumokė
dami po 1 svarą nario mokesčio.

Kai kurie nariai organizuoja Sodyboje 
privačius pobūvius, vardines ir pan. Yra 
Vilties, kad per vasarą naujų narių skai
čius dar gerokai padidės.

DERBY
PAMALDOS EVANGELIKAMS

Pamaldas lietuviams evangelikams su 
šv. Komunija laikysiu gegužės 19 d., 14.30 
vai., Derby St. Mary's Chapel (Sowter 
Rd. ir St. Mary's sankryžoje).
Mano naujasis adresas: Lutheran Church 

House, „Lynthorne“, Avenue Rd., Leices
ter.

PAVASARIS BE GĖLIŲ — 
NAMAI BE KNYGŲ!

Naujausios knygos:
V. Kavaliūnas — Kalnų giesmė — prem. 

romanas, kaina 0.18.6.
V. Volertas — Upė teka vingiais '■— ro

manas — 1.5.8.
J. Narūne — Gintaro takais — Lietuvos 

vaizdai eilėraščiuose — 0.14.0.
K. Grigaitytė — Rudens sapnai —prem.

poezijos rinkinys —0.14.8.
Noreika — Trys velniai — neprkl. kovų 

prisiminimai — 0.7.4.
K. Grigaitytė — Veidu prie žemės —no

velės — 0.14.8.
T. Narbutas —Marijos šventovės Ameri

koje — 0.18.6.
P. Alšėnas —Tūkstantis šypsnių —1.2.0.
Periodika, žemėlapiai, plokštelės.
Rašykite: „Dainora“, 14, Priory Rd.,

Kew-Surrey.

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

Kun. Aldonis Putcė ^GGGGGGGGGGGGGG

Kur gauti plokštelių?
(E) Lietuvoje susirūpinta klasikinės mu 

zikos plokštelių trūkumu. Pasirodo, estra
dinės (lengvosios) muzikos plokštelių ne
trūksta, bet mažesniuose miestuose sunku 
gauti plokštelių su Beethoveno, Čaikovs
kio ir kt. kompozitorių kūryba. Laiškuose 
„Literatūros ir Meno“ savaitraščiui (16 
nr.) skaitytojai nusiskundė, kad tik radijo 
bangomis galima išgirsti M.K. Čiurlionio 
„Miške“ ar „Jūrą“, jo fortepioninius pre
liudus ar harmonizuotas liaudies dainas. 
Veltui muzikos mylėtojai ieško Čiurlionio 
muzikos įrašų Vilniuje ir Kaune, be to, pa
sigendama ir plokštelių su Kipro Petraus
ko, Antano Sodeikos, Aleksandros Staške- 
vičiūtės įdainuotomis arijomis ar daino
mis.

NAUJOJI ZELANDIJA

Mokslo laipsniai lietuviams
Gegužės 10 d. Aucklando Universitetas 

suteikė mokslo laipsnius trims lietuviams: 
Jurgiui Arimantui Cibulskiui chemijos 
B.Sc., Ramūnui Tarvydui geologijos B. Sc. 
ir Geniui Procutai pedagogikos.

R. Tarvydas lieka universitete toliau gi
lintis geologijos srityje. J.A. Cibulskis pra 
dėjo dirbti N.Z. Forests Products laborato
rijoje, o G. Procuta išvyko į JAV-bes. Me
tų pradžioje į tą patį universitetą įstojo 
Saulius Petraška, studijuos inžineriją.

Atvyks į Londoną
Greitu laiku į Londoną iš Aucklando at

vyks gailestingoji sesuo Nata Liutikaitė, 
veikli N.Z. L.B-nės veikėja ir įvairių val
dybų narė.
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