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PO SOVIETINIU
3 KEVALU

Tautinės pramogos Lietuvos
rusams

Atvažiavo į Lietuvą Pskovo srities Puš
kino vardo dramos teatras, rodė savo me
ną Vilniuje, Kaune, Panevėžyje, Marijam
polėje, kuri dabar Kapsuku vadinama, ir 
kitur. O išvažiuodamas išsivežė Lietuvos 
aukščiausiojo sovieto prezidiumo garbės 
raštą.

Ačiū, labai ačiū už visą meną! — atsi
sveikindamas sakė Paleckio pavaduotojas 
Baltušis. Atskirus artistus dar raštais ap
dovanojo kultūros ministerija.

Tie garbės raštai, tiesa, sovietuose pla
čiai praktikuojami, todėl nieko nebestebi
na. Kaip jau esame pastebėję, kai kurie 
atskiri asmenys jau turi iš Paleckio ar jo 
pavaduotojo susilaukę net po kelis tokius 
raštus. Tačiau mūsų dėmesį šįkart patrau
kia tas dalykas, kad gastroles vykdė dabar 
ne šokėjai, ne koks nors choras ar opera, 
o rusiškas dramos teatras. Kam gi jis čia 
Lietuvoje galėjo pasitarnauti?

Kai eina kalba apie šokį ar muziką, tai 
šitokie menai juk daugiau ar mažiau su
prantami visoms tautoms, nors dainos žo
džio gali ir nesuprasti. Bet drama jau ki
tas reikalas. Į rusiško dramos teatro vai
dinimus gali eiti tik tuo atveju, jei moki 
rusiškai.

Vadinas, garbės raštai tam rusiškam 
teatrui buvo išduoti už tai, kad jis čia at
važiavęs apšvietė rusiškai kalbančius Lie
tuvos gyventojus. Kitaip sakant, pagerb
tas buvo rusų teatras, kuris suteikė pramo 
gą į Lietuvą suvarytiems visokiems virši
ninkams. Kaip matome, tiems viršinin
kams būtinai reikia tautinių pramogų.

O lietuviški pareigūnai tuoj skuba atsi
dėkoti tiems linksmintojams, kurie pra
džiugina už jų pečių stovinčiuosius tik
ruosius viršininkus...

Sauvaliavimas patvirtinamas
Rugpjūčio 21 d. „Komjaunimo tiesa“ iš

sispausdino vedamąjį „Komunistai ir kom 
jaunuoliai — visada kariai“. Teisybė, tas 
vedamasis buvo persispausdintas iš „Prav 
dos“, nes „Komjaunimo tiesa“ pati jaučia
si per menka svaidytis per daug dideliais 
žodžiais.

Bet, žinoma, kariauti esama tam tikros 
teisės ir Lietuvoje. Štai, rugpiūčio 23 d. 
jau toje pat „Komjaunimo tiesoje“ skaito
me ruso Mirskio reportažą apie tai, kaip 
jaunos darbininkės buvo paskelbusios ka
rą savo viršininkams Kauno „Drobės“ fa
brike. Matome, kad tame fabrike direkto
riaus pavaduotojas yra rusas Dmitrijus 
Makucha, pamainos meistrė — Zinaida Či 
žikova, valymo ir adymo skyriaus briga
dininke — Praskovija Kašura. žodžiu, ši
tie ir dar kiti ruskiai tvarko ten darbinin
kes. '

Maža to, kad tvarko. Bet jie dar įsivedė 
tvarką prigriebti darbininkėms ir kiekvie
na proga atskaitinėti joms iš atlyginimo 
tam tikras sumas nuostoliams padengti. 
Dėl to darbininkės nebeišlaikė ir parašė 
skundą: atvažiuokite ir pažiūrėkite, kaip 
čia sauvaliaujama, kaip mes čia esame ap 
vagiamos. Sako, atskaičiuoja mums už 
broką pagal aktus, kurie surašomi be mū
sų žinios. Atskaičiuojama už tokį broką, 
kuris yra lengvai pataisomas. Gelbėkite 
nuo tokio sauvaliavimo!

Parašė jos ne kokioms nors įstaigoms, 
bet laikraščiui, žinodamos, kad laikraštis 
sovietuose dažnai eina teismo pareigas.

Jei toks sauvaliavimas būtų vykdomas 
tuose kraštuose, kur nėra sovietinės san
tvarkos, tai audyklos neturėtų darbinin
kų. Tai galima tik sovietinėmis sąlygomis. 
O kur gi nebus galima, jei, va .Mirskis bu
vo atsiųstas, išklausė, ką kalba tie rusai 
viršininkai ir viršininkės, ir laikraštyje pa 
grasino darbininkėms. Lukoševičienė, va, 
sako, gavo butą, jos vaikas buvo priimtas 
į darželį. Tai ko ji čia, sako, dar protes
tuoja! Jei nepatenkinta ir norės išeiti iš 
fabriko, tai, vadinas, iš jos bus galima at
imti butą ir jos vaiką išvaryti iš darželio. 
Jeigu nebijai, tai spurstėk.

O, kaip gi nebijosi, kad paskui gali iš 
viso negauti darbo!

„Taip, darbininkas mūsų šalyje — ger
biamas asmuo“, sako Mirskis. Atvažiuoja 
rusai korespondentai, pasiklauso ir pa
smerkia tuos „gerbiamuosius“ darbinin
kus. Kitaip sakant, nuteisia juos tylėti ir 
toliau kęsti sauvaliavimus.
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Džiaugsmas, kad išnaudojami 
vaikai

T. Vasiliauskas per „Komjaunimo tiesą“ 
džiaugiasi, kad Kauno VI vidurinės mo
kyklos moksleiviai sutaupė valstybei 12 
tūkstančių rublių. Matote, tie vaikai atre
montavo mokyklą, pagamino naujus sten
dus ir vaizdinių priemonių.

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ EINA SU

Rugsėjo mėnuo yra Lietuvių Bendruo
menės mėnuo. Ne kartą jau buvo nutarta, 
kad per tą mėnesį visa mūsų spauda ir 
lietuviai, kur tik jie gyvena laisvajame pa
saulyje, būtų pasiryžę aiškinti, kas yra 
Lietuvių Bendruomenė, ir dėtų pastangas 
ko daugiau tautiečių suburti į Bendruo
menę.

Mes manome, kad kol yra ir bus lietuvių 
pasaulyje, tol Lietuvių Bendruomenės idė
ja ir tokia jos organizacija gyvuos. Ir gy
vuos ji tiek ir tol, kiek ir kol ji eis su gy
venimu, prisitaikys ir panaudos jo vis nau
jus besikeičiančius reikalavimus ir sąly
gas. Ir ne tik panaudos, bet ir pati mėgins 
sau palankias sąlygas išugdyti.

Atsakyti į klausimą ir teisingai nu
spręsti, ką reiškia „visuomet eiti su gyve
nimu“, nėra lengva. Tuos klausimus per 
rugsėjo mėnesį ar ir bet kada kaip tik tu
rėtume ko nuodugniau nagrinėti. Gal rasis 
naujų sumanymų, pastebėjimų ir planų, 
kuriuos mes dienų sūkuriuose pražiūrime, 
užmirštame, nepastebime.

Aš nesijaučiu nei istorikas, nei filosofas, 
nei koks neklystantis politikas esąs (tik 
paprastas ūkininkas), kad keliais žodžiais 
ir paragrafais galėčiau į tą painų, labai 
sudėtingą reikalą katekizmiškai atsakyti. 
Noriu tik pasidalyti kai kuriais savo paste
bėjimais per 71 metus savo gyvenimo 
Amerikoje, ar kaip jūs dabar mėgstate 
pasakyti, — „išeivijoje“.

Kas lieka, kas ištirpsta

Amerikos lietuvių bendruomenės isto
rija per šimtą metų ir jų išlikimo galimy
bės, — teisingiau sakant tai, kas iš jų dar 
likosi, — šiandien visiems matomos ir be
veik aiškios. Jos turėjo daug šviesių ir ne 
mažiau tamsių, liūdnų, pražūtingų pusių. 
Bet mes iš praeities patyrimo pamokų ne
daug tesimokome.

Ten, kur lietuviai laikėsi vienas prie ki
to susibūrę ir stengėsi eiti su gyvenimu, 
jie išliko ir laimėjo. Tėvynėje Lietuvoje 
kaip tik buvo tokios sąlygos. Motina prie 
ratelio priespaudos laikais mokė savo vai
kus skaityti iš elementoriaus ar malda
knygės ir rado būdų jiems įskiepyti Lietu
vos meilę. Išgyventa vergija, baudžiava, 
okupacijos, Kražių skerdynės. Dideli ir 
nedraugiški kaimynai. Bet kai lietuvių 
tauta rengėsi laisvei, kovojo už ją, prisi
taikė ir panaudojo tarptautines sąlygas 
(jų tarpe JAV prezidento Wilsono tautų 
apsisprendimo programą), tai buvo laimė
tas net pats aukščiausias politikos sieki
mas — valstybinė nepriklausomybė.

Tuo laiku per šimtą metų išeivijoje mū
sų tautiečiai išliko lietuviais tik ten, kur 
jie būrėsi, laikėsi vienas prie kito, sukūrė 
pagrindus savo bendram ir lietuviškam 
švietimui ugdyti, kultūriniam savaimingu
mui reikštis. Tuomet jie jau galėjo ir se
najai tėvynei naudingai pagelbėti.

Kur nebuvo lietuviško švietimo, savo 
kultūros ugdymo, tautinės garbės ir sąmo
nės gilinimo, platesnio žvilgsnio už laiki
nius asmenius išrokavimus ir pramogas — 
ten lietuviai ilgainiui neatsilaikė, gyveni
mo modernėjimui neprisitaikė, naujų gali
mybių lietuviškai neišnaudojo ir beveik 
išnyko. Teisybę sakant, jie neišnyko, bet 
sutirpo kitų tautų jūroje.

Nuo Jogailos ir Jadvygos ligi „kaip 
smagiau laikas praleisti“

Mano atminimu, lietuviai pradžioje bū
rėsi labai savotiškai, nes tokios buvo sąly
gos, tokia susidrumstusi jų tautinė sąmonė 
ir mažiau negu kuklus jų pasirengimas vi
suomeninio gyvenimo būdui. Buvo steigia
mos organizacijos, kaip „lietuvių-lenkų 
Jogailos draugystė“ arba „lietuvių-lenkų 
Jadvygos draugystė“. I jas stojo tie, kurie 
mokėjo susikalbėti lenkiškai ar norėjo bū
ti „ponai“, nes tatai laikė kažkuo aukščiau 
už gryną lietuviškumą. Tai buvo praeities 
liūdnos ir juokingos liekanos. Gyvenimas 
ne taip ėjo, ir tos draugijos vėliau išnyko.

Tada pradėjo kurtis lietuviškai aiškes
nės Šv. Jono, šv. Juozapo, šv. Kazimiero, 
Šv. Jurgio, beveik visais litanijos šventųjų 
vardais draugijos, o po jų sekė Mindaugo, 
Gedimino, Vytauto, Simano Daukanto, Ka-

Dėl vaizdinių priemonių nieko negalė
tume pasakyti. Gamindami kokį nors gaub 
lį, mokiniai kartu gilina ir geografijos ži
nias. Bet ką gi reikia pasakyti apie remon 
to darbus?

Krašte, kur veikia vaikus saugantieji 
įstatymai, galėtų būti patraukti atsakomy
bėn ir net atsisėsti kalėjiman tie, kurie 
verčia vaikus imtis mokyklą remontuoti. 
Bet sovietiniai laikraščiai, matote, su 
džiaugsmu priima tokią liūdną žinią dėl 
vaikų išnaudojimo.

GYVENIMU
Juozas J. BACHUNAS, 

PLB Valdybos Pirmininkas

reivių draugijos su uniformomis, šalpos ir 
apdraudos draugijos ar klubai padėti ligoj 
atsidūrus arba paprastų paprasčiausiai — 
„smagiau laiką praleisti“.

Jaunoji tų lietuvių karta į šias draugijas 
mažai rašėsi ar visai nestojo, nes ji ten ne
rado sau artimosios dvasios nei stiliaus, 
kuriuos buvo jau įsisavinusi šio krašto 
aplinkoje ir mokyklose. Tie, kurie dar ne
buvo galutinai atitrūkę nuo lietuvių, stei
gė „Baltos Rožės“ ar „Raudonos Rožės“ 
klubus, o mergaitės — „Lelijos“ ar „Rū
tos" klubus. Kai kada tai buvo tik sporto, 
pramogų, socialinio bendravimo klubai. 
Ir jie visi šiandien jau išnyko, neturėjo 
prieauglio, nes steigėjai nepraplėtė savo 
ribotų skonių ir pažiūrų, nenorėjo ir nesu
gebėjo eiti su naujo gyvenimo platesniais 
ir gilesniais reikalavimais.

Visaip ėjome „su gyvenimu“

Būtų per ilga istorija išminėti, kaip dau
giau prasikūrę lietuviai statė draugijų ir 
klubų namus, sales, steigė biznio bendro
ves. Tie namai ir biznio kompanijos šian
dien daugiausia yra visai išnykusios ar tik 
merdėja, be vilties išvengti numatyto liki
mo. Jos irgi nėjo su gyvenimu, atsakyčiau; 
tik reikėtų daug aiškintis, su kokiu gyve
nimu jos turėjo eiti ir ką reiškia „eiti su 
gyvenimu“.

Bet ir tada kartais būdavo gudrių žmo
nių, kurie mokėjo „eiti su gyvenimu“ ir 
sąlygas išnaudoti, bet tik ne bendruome
nės, o sayo naudai. Jeigu man leistumėt 
paminėti vieną kitą linksmesnį atsimini
mą, turėčiau pasakyti, kad mano vaikystė
je Chicagoje beveik kiekvienas apsukres
nis karčiamninkas tvėrė „lietuviškas drau
gijas“, nes iš jų jis turėjo apčiuopiamos 
naudos. Karčiamos gale paprastai būdavo 
laikoma svetainiukė, kur jo sukurta „drau
gija“ turėjo kas mėnesį ar dažniau susirin
kimus. Dalyvius vaišinant gėrimais ir val
giais, karčiamninkui būdavo naudos. Ir 
šiaip nariai į jo svetainę užeidavo arba čia 
keldavo triukšmingas vestuves, vardines 
ir kitokias šventes.

Gal per daug nebarsite, kad ir aš jau
nystėje buvau išmėginęs, nors ir mažą, bet 
apčiuopiamą tokio „visuomeninio veiki
mo“ skonį. Kai turėjau spaustuvėlę su 
Žemaičiu, tai buvau persikrovęs darbu ne 
tik spaustuvėje, bet ir draugijose. Labai 
tada dar stigo sekretorių, kurie galėtų su
rašyti susirinkimų nutarimus ir protoko
lus. Norom nenorom man teko būti (kai 
kada žmonės tiesiog priversdavo) sekreto
riumi 10 ar net 12 organizacijų iš karto. 
Net vakarais beveik nelikdavo laiko priva
čiam gyvenimui. Bet kai tos visos draugi
jos ruošdavo balių, pikniką ar kokį didesnį 
parengimą, kur reikėjo garsinimų, arba 
naujai draugijai reikėdavo konstitucijos, o 
be konstitucijos draugija negali būti, visus 
spaudos darbelius jos užsakydavo mūsų 
spaustuvėj. Buvo, nors ir labai mažas, bet 
vis dėlto „biznis“.

Tačiau tokiu būdu ir karčiamninkų 
„draugijos“ ir tokie „bizniai“ negalėjo 
pastoviau išsilaikyti. Visa pasibaigdavo, 
kai nusibosdavo, žmonės pasendavo, arba 
geriau prasikūrę nebesidomėdavo tokia 
„veikla“. Pastovios lietuvių bendruomenės 
idėja čia neturėjo šaknų.

Naujų organizacijų potvynis

Dabar, kada prieš 10-15 metų suvažiavo 
Amerikon daug tūkstančių naujų lietuvių, 
į mūsų organizacijas ir klubus jie stojo, 
palyginti, negausiai, arba įstoję vėliau nu
dildavo.

Jie buvo kitokios dvasios, kitaip išauk
lėti, atsirėmę kitų tradicijų. Jie sparčiai 
kūrė kitokias draugijas, organizacijas ir 
partijas, — tai, ką atsivežė iš laisvosios 
Lietuvos laikų ar ką buvo pradėję net per 
visai trumpą laikotarpį tremtinių stovyk
lose. čia kūrėsi šviesiečiai, santariečiai, 
neolituanai, ateitininkai, varpininkai, re
zistentai, laisvės kovotojai, vlikininkai, 
frontininkai ir krikščionys demokratai, o 
taip pat skautai, šauliai, profesoriai, ra- 
movėnai, paštininkai ir visokios tikros ir 
neva profesinės draugijos.

Ankstybesniųjų Amerikos lietuvių jau
nimas į jas beveik nestojo. Ir naujų atvy
kėlių jaunimas, išskyrus skautus ir kiek 
kitus, nelabai. Jie kartais kuria vėl visai 
naujas organizacijas,' ar nieko.

Tebėra kažkoks nesusiderinimas su lai
ku ir gyvenimu. Vis kažkaip nepataikoma, 
blaškomasi tarp atsiminimų ir svajonių ir 

to, koks yra naujasis gyvenimas, jo reika
lavimai ir jo tikrosios galimybės.

Kitaip juk nebūtų tokio blaškymosi, iš
siskirstymo ir nesusikalbėjimo, kur kar
tais niekam neaišku, kas, prieš ką, dėl ko 
ir už ką maištauja.

Plačiausias tebėra Bendruomenės ratas

Taigi, brangūs sesės ir broliai, mes te
beturime tas pačias bėdas, tuos pačius 
vargus ir rūpesčius ir vis dar lyg neįtelpa- 
me į savo laiką. Vieni gal per daug atsili
kę, kiti gal per daug svetimuose vandeny
se užplaukę.

Turime tai aiškintis ir ieškoti būdų, kaip 
pataikyti į savo laiką ir gyvenimo sąlygas,

Europos ir Amerikos spaudos nuotrupos

Pekingas ir Maskva
Gilindamas ginčą su Maskva, Kinijos 

Mao Tse-tungas Japonijos socialistams pa 
reiškė, kad Sov. Sąjunga yra prisigrobusi 
per daug žemių iš savo kaimynų, net iš tų 
kraštų, kurie šiandien yra komunistiški. 
Tai ypač sujaudino Sov. Sąjungos valdan
čiuosius. O šveicarų „Der Bund“ dėl to 
rašo:

„Jeigu tie žodžiai tikrai yra Mao pasa
kyti, tai dėl jų teisingumo negali būti dve
jopos nuomonės. Nors Maskva pasirašė 
Atlanto chartą, kuri visoms tautoms paža
da pergalę ir laisvę, tačiau Sov. Sąjunga 
išėjo vienintelė laimėtoja, pasigrobdama 
viską, kas tik buvo pasiekiama. Dėl to, ži
noma, skaudu iš didžiojo raudonojo „bro
lio“ girdėti priminimus. Dar net daugiau 
negu skaudu. „Pravda“ sako, kad „pavo
jingas politinis žaidimas“ yra Kinijos ban 
dymas „ideologiniu karu“ priversti Sov. S- 
gą izoliuotis. Iš tiesų Maskvai gali būti 
pavojinga, jei visi tie amputuotieji pasie
nio kraštai, kurie jau ir dabar vis aiškiau 
stengiasi patys imtis vairą į rankas, kartą 
nusistatys pasikviesti Mao paliudyti už 
juos“.

Šveicarų „National Zeitung“ rašo:
„Maskva pakaltino Kinijos valdovą, 

kad jis nori pakeisti pasaulio žemėlapį. 
Kaip atrodo, iškyla didžiulio masto nesusi 
pratimas dėl teritorijų tarp abiejų komu
nistinių galybių. Tas posūkis neįvyko kaip 
nors staiga. Jau ir anksčiau įvairiomis pro 
gomis viešumą pasiekdavo gandai, kad Ki 
nija kelia sienų klausimą. Jau prieš 
kurį laiką Pekingo laikraščiai sukėlė sen
saciją, kai jie, tariamai pasisakydami dėl 
teisingos marksizmo - leninizmo linijos, 
pakaltino Maskvą, kad ji yra sulaužiusi 
daugybę tarptautinių sutarčių“.

Švedų „Stockholm - Tidningen“ į tą gi
lėjantį skilimą žiūri, kaip į viltį teikiantį 
dalyką. Jis rašo:

„Didelės reikšmės dalykas yra tas dabar 
vis gilėjąs lūžis tarp Pekingo ir Maskvos. 
Abi pusės labai stengiasi viena kitai su
versti tokias kaltes, kurios gali būti skau
džiausiai jaučiamos. Tačiau nė viena pusė

r SeįtiįHioS DIENOS -Į
TOGLIAČIO TESTAMENTAS

Ne tik italų komunistai, bet ir sovietinė 
„Pravda“ paskelbė mirusio Italijos komur 
nistų vado Togliačio politinį testamentą.

Jame pasisakoma už komunistų vieny
bę, reiškiama abejonių dėl sovietų šaukia
mojo komunistų partijų suvažiavimo, reiš 
kiamas nepasitenkinimas, kad Sov. Sąjun
goje ir kituose komunistiniuose kraštuose 
per lėtai vykdomas demokratinimas ir as
mens laisvės grąžinimas ir reikalaujama 
sustabdyti karingąjį ateizmą ir keisti po
žiūrį į katalikų Bažnyčią.

PRANCŪZIJA NEDUOS ILGALAIKIŲ 
PASKOLŲ

Prancūzija nutarė neduoti prekių nei 
Sov. Sąjungai, nei kitiems kraštams ilges
niam laikui išsimokėti, kaip 5 metai.

Tuo būdu Prancūzija laikysis tokios pat 
tvarkos, kaip V. Vokietija ir JAV.

Britanija tokio nusistatymo nesilaiko— 
ji leidžia išsimokėti iki 15 metų. Italija ir 
Japonija taip pat praktikuoja ilgalaikius 
kreditus.
MOTERYS BAŽNYČIOS
SUVAŽIAVIME

Popiežius Paulius VI paskelbė, kad į kai 
kuriuos Bažnyčios suvažiavimo posėdžius 
bus leidžiamos dalyvauti ir moterys.

Nauja — trečioji — Bažnyčios suvažia
vimo sesija prasidėjo pirmadienį.

kuriuose natūraliai ir sveikai vyksta kar
tų pasikeitimas.

Atrodo, dėl vieno beveik visai sutaria
me: mums lietuviams reikia bendros pa-
saulinės organizacijos, kokią turi žydai ir 
kitos tautos. Mes vis labiau imame sutarti, 
kad tokia organizacija, ar net daugelio pa
našių organizacijų tinklas, yra Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenė ir atskirų kraštų 
Lietuvių Bendruomenės. Gal sutiksime, 
kad burtis į tą ratą gali ir privalo visi lie
tuviai, įvairaus amžiaus ir , įsitikinimų, 
įvairių kultūrų daržuose auklėti. Ir visi 
ieškosime priemonių, kaip eiti su gyveni
mu, išsilaikyti ir laimėti ateitį.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenė deda 
pastangas, kad viso pasaulio lietuviai tau
tiniais reikalais būtų vieningi, vieni kitus 
geriau pažintų, gerbtų ir aukotų bent dalį 
savo pastangų didžiausiam ir visuotiniam 
mūsų siekimui — padėti, kad Lietuva vėl 
būtų laisva, demokratiška ir nepriklau
soma.

neturi jokių iliuzijų dėl to, kokio galo bus 
susilaukta, būtent: komunizmo susiskaldy 
mo pasaulyje. Žinoma, Mao Tse-tungas 
čia yra tasai žmogus, kuris, vaizdingai šne 
kant, sudaro grėsmę komunizmui išlėkti į 
orą. Bet tuomet įvyktų tai, ko troško Dul
les ir Atlanto sąjunga: paskubomis sūnyk 
tų pasaulinis komunizmas“.

Amerikiečių „The New York Times“ iš
kelia dar vieną dalyką, kuris gali tik padi
dinti skilimą. Jis kalba apie paskelbtąjį 
mirusio italų komunistų vado Togliačio 
revizionistinį testamentą. Tas laikraštis 
rašo:

„Kadangi Togliačio prestižas pasaulio 
komunistų judėjime buvo toks didelis, tai 
tikras dalykas, kad jo testamento paskel
bimas dar padidins skilimą marksistų - 
leninistų eilėse. Togliačio pareiškimas 
yra lyg kokia programa stiprioms pasauli 
nio komunizmo revizionistinėms pajėgoms. 
Galėtų net keista atrodyti, kad kairieji ki
niečiai ir dešinysis Togliattis stovi vienoje 
gretoje prieš Chruščiovą, kai eina kalba 
dėl dabartinės marksizmo - leninizmo kri
zės. Dėl to prašosi atsakymas, kad dauge
lyje suskilusio komunizmo kraštų nacio
nalizmas yra laimėjęs prieš ideologiją“.

ŪKINIAI NEGALAVIMAI
Britų „The Daily Telegraph“ rašo:
„Rusijos ir satelitinių kraštų vadams 

didelio rūpesčio kelia, kad taip griežtai jų 
tvarkomąjį ūkinį gyvenimą naikina nuo
latinės vagystės ir nesėkmės. Jie žino, 
kad gyventojai yra nepatenkinti vykdo
mųjų pagerinimų lėtumu ir vis aiškiau pa
stebi, kokio skirtumo esama tarp jų ir ka
pitalistinių kraštų gyvenimo. Klausimas 
čia glūdi toje nelanksčioje, centralizuoto
je ūkio sistemoje, kurioje visa kontrolė 
priklauso visagalei komunistų partijai. 
Iki kokio laipsnio ji galėtų rodyti lankstu
mą ir be pavojaus leisti rinkai daryti įta
kos? Čia ir yra visas branduolys komunis 
tinės filosofijos, prie kurios vis grįžtama 
po Stalino mirties, kai prasidėjo atoslū
gis“.

SOV. S-GA VIS TIEK ŠAUKIA 
KOMUNISTUS TARTIS

Chruščiovas pareiškė, kad Sov. Sąjunga 
vis tiek pasiryžusi sušaukti pasaulio komu 
nistų partijų suvažiavimą, nors Kinijos 
partija nedalyvauja.

Gruodžio mėn. šaukiamas paruošiama
sis suvažiavimas. Sovietų pastangas re
mia dauguma komunistų partijų.

HIMNAS SU MASKVA
Sov. Bulgarija naudojosi himnu, kuria

me garbinamas Stalinas su jo saule. 1956 
m. tame himne buvo uždraustas Stalino 
vardas, bet pats himnas vis tiek tebebuvo 
naudojamas.

Naujasis himnas pradedamas taip: „Bro 
liai bulgarai, Maskva yra su mumis. Di
džioji partija veda pergalingas mūsų ei
les“.

MINISTERIAI PRIEŠ DR. BANDĄ
Malawio min. pirmininkas Dr. Banda pa 

šalino 3 savo ministerius, o 3 pasitraukė 
patys. Ministerial, padedami Kinijos, no
rėję nužudyti Dr. Bandą.

Malawis tik prieš 2 mėnesius gavo ne
priklausomybę.

KINIJA DĖL R. VOKIETIJOS
Kinijos „Liaudies dienraštis“ pakaltino 

Chruščiovą, kad jis ruošiąsis Vakarų Vo
kietijai parduoti Rytų Vokietiją.
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2 EUROPOS LIETUVIS

Aloyzo Barono novelės
Aloyzas Baironas iškilo jau atsidūręs 

svetur, ir jis yra davęs .čia skaitytojams 
net keliolika knygų —romanų, novelių rin 
kinių ir satyrinių eilėraščių. Tai vienas 
pačių darbščiausiųjų mūsų rašytojų, kuris 
yra pajėgus fabrikuose, raštinėse (o dabar 
laikraštyje) užsidirbti duonos kąsnį ir at 
liekamu laiku dar pateikti skaitytojui kny 
gą po knygos.

Pati naujausioji jo knyga — Nidos Kny 
gų Klubo išleistasis novelių rinkinys Sau
lės grįžimas.

Ne kokia nors naujiena, kad po kelio
liktos knygos rašytojas kartais parodo iš- 
sirašymo žymes. Šitaip ne kartą yra atsiti 
kę ir su labai dideliais pasaulinio garso 
rašytojais, ypač kai jie sulaukia jau se
natvės. Baronas, žinoma, yra dar jaunas 
žmogus, ir šitas novelių rinkinys, sakytu
me, rodo, kad jis dar savo kūriniuose tebe 
auga, tebestiprėja. Tokią džiaugsmingą 
išvadą norėtume darytis matydami, kad 
jis gana pastebimai apsivalė nuo per daug 
poezijos, kurios kupina būdavo jo proza.

Kad ir ne visais atvejais, poezija yra 
gal bent iš dalies jaunystės žymė, nors kai 
kurie literatūros teoretikai tvirtina, kad 
poezijos gyslelės neturįs nė romanistas ne
gali parašyti gero romano. Kai pradedi 
labiau gilintis į atskirus rašytojus, tai esi 
priverstas sutikti, kad tokiame tvirtinime 
esama tiesos. Tačiau Aloyzas Baronas pir 
mosiose savo prozos knygose buvo gal 
kiek per daug poetiškas. Gausiomis rieš
kučiomis poezija veržėsi aprašymuose ir 
iš romanų ir novelių veikėjų lūpų.

Daliai skaitytojų toks jo poetiškumas, 
atrodo, labai patiko. O kita dalis galvojo, 
kad nesigailėjimas poezijos prozai vis dėl
to nėra labai išganingas.

Tačiau pažiūrėkite dabar į Saulės grį
žimo noveles! Koks visiškai kitas yra čia 
Al. Baronas, palyginus su pirmosiomis jo 
knygomis! Skaitytojas, kuris buvo įpratęs 

(30)

Balandžio 28 d., penktadienis
Koks vakaras! Ir kaip gali būti žmogus 

laimingas šioje žemėje!
Tik ką nusileido saulė už tamsaus miško, 

žmonės ir gyvuliai nutilo, pasislėpę po namus 
ir staldus. Buvo tamsu ir paslaptinga alėjoje... 
Liepos, apsigobusios jaunų lapelių mezginiais, 
snaudė... Tolėliau, pačiame paventyje, suokė 
lakštingala. Plaukė giesmė per vakaro tylą 
kartu su berželių ir žydinčių ievų kvapu, ir ro
dės, kad tai ji taip kvepia.

Sėdėjau alėjoj, savo mėgstamoje vietoje, 
ant upės kranto, o šalia manęs stovėjo Anta
nas, atsikėlęs j pilką liepos kamieną. Buvau 
laiminga... tokia laiminga, kiek žmogus gali 
čia būti laimingas. Jutau rožes širdyje ir spar
nus ant pečių... Lyg vaiku pavirtusi, neatsi
miniau praeities, nebijojau ateities, tiek teži
nojau, kad gera man, linksma, lengva... Ir, 
kaip vaikas, užsimaniau pažaisti.

— Antanėli Pasakyk man kokią nors pa
saką! Toks užėjo noras pasiklausyti.

— Nežinau, ar beatsimenu kokią. Seniai 
visos išvėso iš galvos... Nebent kokią trumpą.

— Bet kokią, vis tiek.
Priglaudžiau galvą prie jo peties ir užmer

kiau akis, o jis pradėjo patylomis, tarsi bijo
damas sutrikdyti lakštingalą:

„Gyveno diedelis ir bobutė, turėjo vištą ir 
gaidelį. Išėjo vištelė ir gaidelis į girią riešu
tauti, atrado lazdynėlį. „Tu lipk, gaideli“. — 
„Mano kelinaitės plyš; lipk tu, vištele“. — 
„Mano andarokaitis plyš“. Įlindo gaidelis į 
lazdynėlį, o vištelė iš apačios: „Kar-kar-kar — 
mesk nors vieną kekelę; kar-kar-kar — nors 
vieną kekelę“. Metė gaidelis kekelę ir išmušė 
vištelei akį. „Gaidei, gaidel, kam akį išmušei?“
— „Kam lazdynėlis palūžo“. — „Lazdynėl, laz- 
dynėl, kam tu palūžai?“ — „Kad ožkelė nu
graužė“. — „Ožkel, ožkel, kam tu nugraužei?“
— „Kad piemenėlis neganė“. — „Piemenėl, 
piemenėl, kam tu neganei?“ — „Kad bobutė 
bandelės nepakepė“. — „Bobut, bobut, kam tu 
bandelės nepakepei?“ — „Kad kiaulė tešlą su
ėdė“. — „Kiaulei, kiaulei, kam tešlą suėdei?“
— „Kad vilkas paršelius nunešė“. — „Vilke, 
vilke, kam paršelius nunešei?“ — „Mano gerk
lė neužrakinama...“

O laime, kokia tu visagalė! Kaip viską 
gražini ir keiti! Tai per tave ta trumpa naivi 
pasakėlė pasirodė man gražesnė už gražiau
sias poemas. Prašiau atkartoti dar sykį ir dar 
sykį. Jis pasakojo ir juokės sakydamas, kad aš 
tikrai esanti lyg vaikas, nereikalaujanti gra
žių daiktų, ir lyg vaiką galima esą mane užim
ti bet kuo. O laime, kokia tu visagalė!

Gegužės 1 d.
Mūsų vestuvės atidėtos metams — taip 

nori tėveliai ir aš. Tėveliai tvirtina, kad aš dar 
esanti labai jauna ir nieko nekenksią palauk
ti; o man taip gera dabar: esu pas tėvus, An
taną matau kasdien — ko gi daugiau benorė
ti? žinau, kad tas laikas niekados nebesugrįš, 
kad niekados jau nebegyvensiu pas tėvelius — 
ir taip gaila atsisveikinti su dabartiniu gyve
nimu, jog noriu jį kuo ilgiausiai pratęsti. Be 
to, turiu darbų, kuriuos noriu pabaigti. Nuo 
vakacijų Kaziuką atiduosime. į gimnaziją — 
tas darbas bus atliktas; bet palieka dar mano 
mergaitės, negaliu mesti jas mokius, būtinai 
noriu išvaryti lig galo visą savo „prelekcijų“ 
kursą, kurs truks lig Kalėdų.

Tik vienas Antanas nelabai tesidžiaugė 
tuo mūsų sumanymu, bet, niekam jo dejavimų 
neklausant, sutiko su visų noru.

Vaikščiodami po sodą, svajojome apie at
eitį, darėme mudviejų gyvenimo planą.

— Rudenį tikiuos atidaryti savo ligoninę, 
— sakė mano mieliausiasis. — Atėjus pas ma
ne, rasi viską surengtą. Matai, brangioji, kaip 
įvyksta tavo svajonės: svajojai, nuvažiavus 
kažin kur toli, gelbėti ligonis, o dabar gali būti 
gailestingąja seserim čia pat tėvynėje. Turėsi 
savo globoje visą ligoninę, padėsi man gydy
ti... darbo nepritruks; pamatysi, kiek jo atrasi. 
Gal bent tuokart nebdejuosi, kad niekam jo
kios naudos iš tavęs nesą, ką?

— Tur būt, nebdejuosiu. Kad žinotumei, 
kokia aš laiminga pamąsčius, kad gal tikrai 
nevisai veltui gyvensiu pasaulyje! Jau dabar 
iš tikro vien noro tereikės, nes ir dirvą turėsiu 
platesnę naudai atnešti, ir, jei nemokėsiu, tu 
visados mane pamokysi, žinai, kad tave myliu 
iš visos širdies, tačiau man rodos, kad dar per 
mažai už viską, ką man padarei ir padarysi...

— Niekus kalbi, Viktutė!.. Daug galėsi 
darbuotis: gelbėsi ir žmonių kūną ir siela galė
si rūpintis, nes kas tau neleis sakyti gyjan- 
tiems ligoniams tokių „prelekcijų“, kaip kad 
savo mergaitėms sakai?

— žinoma, būtinai mokysiu, kaip ir kame 
galėdama, juk tai vyriausias kelias į mūsų 
tikslą. Ir kokia aš laiminga, Antanėli Mūsų 
namai bus grynai lietuviški, nes lietuviškai 
mudu tarp savęs kalbame ir kalbėsime visados.

— Taip, Viktutė. Sergėk mus, Dieve, tik 
vardu būti lietuviais! Jokiam žmogui nevalia 
būti tik vardu savo tėvynės sūnumi, o mums 
lietuviams ypač. Mes esame pionieriai, o pio

ŠATRIJOS RAGANA
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nierius turi imtis kiekvieno darbo ir nepailsti 
nė valandėlei. Aukšta, stora siena prieš mus, 
turime naudotis kiekvienu plyšeliu, įleisdami 
pro jį nors mažytį spindulėlį. Kas kiek gali, 
kas kaip išmano — teleidžia. Kad tik greičiau 
sugriautume tą amžinąją sieną, kad tik grei
čiau atsidustume laisvai, plačiai!.. Griausim 
ir mudu, Viktutė, sujungę jėgas, griausim, kiek 
galėdami ir išmanydami. O pavojingas tai dar
bas, mano mieliausioji! Nė juste nepajusim, 
kaip gal reikės dangintis kur nors už devynių 
kalnų ir miškų... Niekis tai! Vis dėlto gerą 
skylę lig to laiko išgriausim. Reikės — važiuo
sim ir lauksim grįžimo valandos — vėl griau
ti... Ar taip, Viktutė?

— Važiuosim, Antanei, ir lauksim...

į aną puošnųjį Al. Baroną ir kuriam jis 
anoks patiko, gali net nusivilti. Su anuo 
puošniuoju juk buvo suaugta* susigy
venta.

Tiesa, negalėtume pasakyti, kad rašyto
jas staiga būtų pasikeitęs ir apsivalęs nuo 
per didelio puošnumo. Tai įvyko palaips
niui, ir ši knyga nėra pirmoji, kurioje be
veik nebėra poezijos.

Nepaisant galimo nuomonių pasidaliji
mo tuo puošnumo reikalu, norėtume pasa
kyti, kad dėl tokio poezijos atsisakymo Al. 
Barono proza laimėjo. Poetas jis pasiliko 
ir toliau daug kuo. Bet tas nebe toks jau 
puošnus jo sakinys pasiekė didesnio skaid 
rūmo ir. tur būt, įtaigumo. O vaizduo
jamieji žmonės dabar jau nebeturi to pa
našumo vienas į kitą, kurį jiems anksty
vesnėje Barono kūryboje teikdavo nuolati 
nis filosofavimas ir poetizavimas.

šiame rinkinyje Al. Baronas reiškiasi ir 
dar vienu naujumu. Beveik visos Saulės 
grįžimo novelės vaizduoja jau lietuvį sve
tur. Kas jo iki šiol yra parašyta, tai dau
giausia vis iš Lietuvos gyvenimo ir karo 
metų. Ką anksčiau Al. Baronas rašė, tai 
buvo mūsų buvęs gyvenimas. Dabar rašy
tojas jau vis daugiau kreipia akis į savo 
aplinką ir iš jos semiasi medžiagos. Net ir 
tie dalykai, kuriuose dar grįžtama į pra
eitį, jau ateina lyg saldus medus, kuris 
įvykio metu nebuvo nei saldus, nei me
dus („Vaiduoklis“, o ypač „Plakatas“).

Naujojoje aplinkoje jau kitoks gyveni
mas, kitokie žmonės ir rūpesčiai. Tokią 
lietuvę motiną („Motina“), kokią mums 
pavaizduoja Al. Baronas, Lietuvoje, toje 
šiandien rašytojui saldžioje praeityje, var 
gu būtum galėjęs surasti. Tai jau ypatin
ga išeivė motina, kurią naujosios aplinkos 
sąlygos pripratino smuklėje ramintis ir ne 
kęsti savo dukters, kad ta įstojo į vienuo
lyną. Tokių tikrų ar galimų lietuvių moti
nų, tur būt, teužtiksi tik Amerikoje, kur 

senosios išeivijos tarpe yra vykusi stipri 
ir jokios tolerancijos nežinanti pasaulėžiū 
rų kova. Tolerancija juk ne visada reiš
kiasi ir šviesuomenėje, o mūsų išeivijos 
anuomet tik labai mažą procentą tesudarė 
šviesuomenė, kuri, po teisybei, ir pati grū 
mesi tarpusavy.

Tik Amerikoje, tur būt, teįmanomas ir 
„Dėkingumo" Pilkis, kuris net ir senatvė
je iš įpratimo rankioja butelius. Tačiau 
didžiumoj novelių lietuviai pastatomi 
prieš ypatingas svetimo krašto aplinkos 
problemas. Gal „šeštosios generacijos“ 
Juknys galėjo toks būti ir Lietuvoje. Juk 
materialistų visur yra. Bet Juknys Lietu
voje nebūtų, greičiausia, turėjęs to ypatin 
go bruožo, kuris jį priverčia nulupti savo 
gyventoją, kad papildomai surinktosios 
sumos leistų jam pačiam save įamžinti. 
Nenublukintas materialistinės aplinkos, 
tas didelis žmogelis, be abejo, būtų numu 
šęs savo gyventojui nuomą ir įsiamžinęs 
jo širdyje, o ne pakeldamas ją taip, pasa
kytume, šventvagiškai bažnyčios vitraže.

Tik svetimam krašte ir Nausėdos pro
blema išvirsta į problemą. Lietuvoje ne-

ZUZANAI ARLAUSKAITEI 75-RI METAI
(E) Buvusi Lietuvos valstybinio ir kelių 

kitų teatrų aktorė, Vokietijoje, Ingolstadte 
vadovavusi vaidintojų trupei, o pastaruo
sius 15-ka metų vadovaujanti Detroito 
Dramos mėgėjų sambūriui (čia režisuojan
ti ir kartais vaidinanti), Zuzana Arlaus- 
kaitė-Mikšienė paminėjo 75 m. amžiaus 
sukaktį.

Ji gimė 1889 m. rugpiūčio 28 d. Šiauliuo
se. Ten baigė progimnaziją. 1908 m. Rygo
je įgijo mokytojos teises ir keletą metų 
mokytojavo tenykštėje lietuvių mokykloje. 
1915 m. Petrapilyje baigė gimnaziją. 1912- 
1919 m. mokytojavo Petrapilyje ir Carsko- 
je Selo, kur buvo lietuvių mokyklos vedė
ja. Į sceną išėjo Šiauliuose dar gimnaziste 
būdama. Paskui vaidino lietuvių mėgėjų 
teatruose Rygoje, Šiauliuose, Petrapilyje, 
iki, grįžusi į nepriklausomą Lietuvą, pate
ko į Kauno Valstybinį dramos teatrą. 

simaišė su lietuviukais italaitės, ir Nau
sėda dėl to būtų galėjęs būti ramus. Jo 
sūnus, tur būt, Lietuvoje nebūtų tokia 
lengva ranka nė išsiskyręs. Bet Ameri
koje tie dalykai madingi.

Gali būti, kad kalta artėjanti senatvė 
svetimam krašte. Gali būti, kad dėl to ir 
man pati sunkiausiai užmirštama rinki
nio novelė pasidarė „Saulės grįžimas“, pa 
gal kurią pavadintas visas rinkinys. Se
natvė, nesugebėjimas pramatyti, kiek ilgai 
dar gyvensi, — šitai Mikučio tragedija. 
Atrodė, kad. va, greit krisi, kad užteks tų 
sutaupytų pinigėlių ne tik keliems stikle
liams kasdien sau, bet ir kitiems, kompa
nijai palaikyti. Bet nelaimingas neapskai 
čiavimas žiauriai apgavo žmogų, kaip ne 
vieną gal ir mūsų apgaus.

žodžiu, šis, kad ir nestambus, Aloyzo 
Barono trumpų novelių rinkinys yra ma
loni dovana skaitytojui. Maloni, kad joje 
iškeliami mūsų gyvenimo bruožai. Malo
ni, kad joje pats rašytojas pasirodo pa
sukęs į įtaigiausią kelią. Dėl to ačiū jam 
už tuos perliukus.

K. Abr.

Su Detroito Dramos mėgėjų sambūriu ji 
yra pastačiusi 36 veikalus ir suruošusi 87 
spektaklius Detroite, Čikagoje, Clevelan- 
de, New Yorke, Kanadoje — Toronte, Ha
miltone, Londone ir kt. Spektaklius ruošia 
daugiausia labdaros ir Lietuvos vadavimo 
organizacijų kviečiama. Detroite ji popu
liariausia asmenybė. Yra kelių organizaci
jų garbės narė. Nežiūrint deimantinio am
žiaus. iš scenos žada nesitraukti nei po 
56-rių metų. (A.N.)

— V. Vokietija rugsėjo 14 d. išleidžia 
15 ir 20 pfenigų Europos ženklų su gėlytė
mis, kurios turi po 22 lapelius — simbolis 
.22 Europos kraštų, kurie priklauso paštų 
sąjungai.

Nusileido tylus, šiltas vakaras, ir suma
nėme vedu keltis luotu pas tą gluosnį, kuriame 
giedojo lakštingala.

Ramiai ramiai liūliavo Venta... jos sidab
rinėse bangose didelis mėnuo lingavo savo vei
dą, tiesdamas mums po kojų platų vieškelį, 
auksu grįstą. Tyliai, iš lengvo nerdami irklus 
tame aukse, vis arčiau plaukėm prie to dainos 
burtininko. Tyla, nieko netrukdoma, gili ty
la... Tos dainos klauso seni gluosniai ir, žemai 
pasilenkę, susigraudinę bučiuoja savo tamsio
mis šakomis sidabrinį Ventos veidą, ir kelmai, 
juodas galvas tarp bangų iškėlę, ir žvaigždės, 
mirgančios upės gelmėje... Nutilę ir mudu 
klausėm jos burtų, sustoję po gluosniu. O dai
na vis plaukė, graudi ir galinga, lingavo, kaip 
bangos, lėkė tolybėn, tolybėn, ir, rodės, dan
gus tebuvo jai riba...

Ir rodės mums, kad lakštingala mudviem 
tegieda, kad su ta daina lekiame aukštyn, 
aukštyn, tarp žvaigždelių, kad aplinkui nebėra 
jau nieko — tik mudu ir ta daina...

Grįžome taip pat pamažu, patylomis... 
Ramiai liūliavo Venta; naktis nusileido šilta, 
sidabrinė...

Koks gražus šis pasaulis, ir kaip aš jį my
liu! žiūriu tai į snaudžiančius upės vandenis, 
apipintus tamsių gluosnių vainiku, tai į 
žvaigždes, žibančias viršum mūsų ir po mumis, 
tai į jį, į tą mano iš viso pasaulio išrinktąjį... 
Sutinku jo akis, žiūrinčias į mane — ir jaučiu 
tiek noro ir jėgų dirbti, naudingai gyventi, ir 
tiek laimės, tiek laimės, kad nėra visoje pla
čioje žemėje žmogaus, kurs būtų laimingesnis 
už mane. Prieš mane aiškus ir tiesus gyveni
mas. Gal ir daug jis man ašarų rengia, gal ne 
sykį nelaimė, lyg juoda baidyklė, užstos man 
kelią — niekis tai! Tam gyvenimas... Bet ži
nau, kad jis, tas mano išrinktasis, niekados 
manęs neužvils, kad jo padedama ir prie jo 
šalies neprasapnuosiu amžiaus ir nepaklysiu 
iš kelio, vedančio prie idealo...

(PABAIGA)
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Kaip atrodys „Mažoji lietuviška tarybini 
enciklopedija“

(E) „Mažosios lietuviškosios tarybinės 
enciklopedijos“ medžiagos pirmoji dalia 
Vilniuje atiduota spaudai tik šių metų 
liepos mėnesį. Apie paruošiamąjį darbą 
Vilniaus „Eltos“ korespondentą informs* 
vo vyr. redaktoriaus prof. Matulio pava
duotojas P. Ulevičius. Pagrindinis tos en
ciklopedijos tikslas, Ulevičiaus žodžiais, 
„visapusiškai marksistiškai nušviesti is
torinį lietuvių tautos vystymąsi, parodyti 
Lietuvos liaudies laimėjimus...“ Jau tie 
žodžiai nusako viso šio leidinio dvasią bei 
tikslą.

Pagal Ulevičių, pvz., pirmame tome bus 
plačiai rašoma apie kovą prieš buržuazi
nius nacionalistus, būsiąs platus straips
nis apie ateistinės pasaulėžiūros plitimą 
praeityje ir dabar. Atskiruose straips
niuose bus rašoma apie užsienio lietuvius 
ir „ypač apie aktyvius pažangaus judėji
mo veikėjus". Redakcinėje kolegijoje dir
ba 100 narių. Visuose trijuose tomuose 
numatyta daugiau kaip 25.000 straipsnių 
ir apie 2.800 nuotraukų, piešinių, repro
dukcijų. Leidimas numatytas užbaigti 
1966 m., o tiražas (kaip ir pridera agitaci
niam leidiniui — E.) būsiąs „masinis“ — 
60.000 egz.
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PIRMOJI VIETA
Sako, ir šventojo nagai į save lenkti.
Kiekvienas žmogus linkęs rūpintis sa

vim. Ir gerai daro, jog pats save aprūpina 
ir nelaukia, kad kiti juo pasirūpintų ir jį 
aptarnautų.

Bet yra riba, kur rūpestis savim virsta 
rūpesčiu tik savim — egoizmu.

Egoistu, tiesa, niekas nenori būti vadi
namas; bet būti egoistu paprastai nesigėdi 
ar nepastebi tokiu esąs.

Tai tas, kurs sėda prie stalo ir valgo, kas 
jam patinka, visai nepagalvodamas apie 
kitus, kartu su juo prie stalo sėdinčius.

Tai tas, kurs stengiasi pirmuoju įlipti į 
tramvajų ar į traukinį ir užimti geriausią
ją vietą, visai nekreipdamas dėmesio į 
tuos, kuriems tenka stovėti. Panašių- pa
vyzdžių juk daug pasitaiko. „Pirmoji vieta 
man!“, toks yra sąmoningas ar nesąmonin
gas egoisto dėsnis.

Apie pirmąją vietą yra gražus ir prak
tiškas patarimas Evangelijoj: Pakviestas į 
vestuves, nesisėsk pirmoj vietoj, kad kar
tais nebūtų pakviestas garbingesnis už 
tave ir kad šeimininkas nesakytų tau „Už
leisk šitam vietą!“; ir tuomet tu nurau
dęs turėsi eiti į paskutinę vietą. Bet būda
mas pakviestas, eik ir atsisėsk paskutinėj 
vietoj, kad šeimininkas atėjęs tau sakytų; 
„Prieteliau, slink aukščiau!“; tuomet tau 
bus garbė kitų pakviestųjų akyse (Lk. 14, 
8-11). — Tai vienas iš mažų ir paprastų 
atsitikimų gyvenime: nesėsk į pirmąją vie
tą, kad tavęs neišjuoktų!

Svarbesnis gi principas: neaukštink sa
vęs; negalvok, kad pirmoji vieta tau skir
ta — palik pirmąją ir geresniąją vietą ki
tiems! Juk kas save aukština, bus paže
mintas.

Čia nereikalaujama, kad save užmirš
tum; bet reikalaujama, kad kitų neužmirš
tum.

Bet kaip krikščioniškam gyvenime? Ne
jaugi klysta tas, kurs stengiasi būti kiek 
galima geresnis, pirmaeilis krikščionis, 
kiek.galima tobulesnis?

Pirmaeilis krikščionis yra kaip tik tas, 
kurs neieško sau pirmos vietos. — Pagal 
Kristaus žodį: „Jei kas nori eiti paskui'“ 
Mane, tegul pats savęs išsižada, tegul ima 
savo kryžių ir teseka Mane“(Mt. 16,24).— 
To, kurs savęs išsižada, juk nepavadinsim 
egoistu.

Apaštalus, kurie kartais savo tarpe 
svarstydavo, kuris iš jų užims pirmąją 
vietą busimojoj karalystėj, Kristus mokė: 
„Kas tarp jūsų nori būti didesnis, tebūnie 
jūsų tarnas; ir kas tarp jūsų nori būti pir
mas, bus jūsų vergas“ (Mt.20,26s). —Pir
maeilio krikščionio pavyzdys yra pats 
Kristus, kurs atėjo „ne kad jam tarnautų, 
bet pats tarnauti ir atiduoti savo gyvybę 
daugeliui atvaduoti“ (ten pat 28).

Būti pirmuoju tarnavime, visada pasi
rengusiu kitiems patarnauti ir jiems pa
dėti! Tai neegoistinis pirmos vietos troš
kimas!

Kunigas Vincas

Sovietiniai kariai lanko bažnyčią

(E) „Kai kurie“ sovietų kariai ir parti
jos pareigūnai pastoviai lanko bažnyčią, 
kaip skelbia Maskvos laikraščiai. Kariuo
menės organas „Krasnaja Zviezda“ nese
niai paskelbė vedamąjį apie ateistinę pro
pagandą. Laikraštis pasakoja apie Smo
lenske tarnaujantį kareivį Korostovą. Jis 
buvęs komjaunuoliu, norėta jį išrinkti sky
riaus sekretorium, tačiau paaiškėję, kad 
jis lankęs tikinčiųjų susirinkimus. Gavęs 
atostogų jis nuvykęs į bažnyčią. Laikraš
čio nuomone, su kariais tenka palaikyti 
asmeninį ryšį, nes priešingu atveju jų auk
lėjimas neatnešąs reikiamų pasėkų. *
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VATIKANO RADIJAS LIETUVIŠKAI BULIAUS IR KARMENReikia džiaugtis, kad lietuvių tautai, uždarytai sovietų kalėjime, šiek tiek vilties nuneša svetimų valstybių radijai — Madrido, Romos, Vatikano ir Amerikos Balso. Tarp jų stipriausiai aptarnaujamas Amerikos Balsas, nors jis oficialiai biurokratinis, mažai skaitosi su pavergtųjų tautų interesais, o apie lietuvių gyvenimą žinių teduoda tik sekmadieniais. Be to, nuo pernai vasaros, gaila, jis yra panaikinęs transliacijas vidurinėmis bangomis, pasitenkindamas tik trumposiomis. Dėl to dažniausiai betenka klausytis Vatikano radijo.Nors šis radijas, kaip kiekvienas kitas, turi savų tikslų, tačiau jo programos — gana plačios apimties; jose daug vietos yra palikta lietuvių bendradarbių gerai valiai ir jų iniciatyvai. Todėl greta religinių ir bažnytinių klausimų dažnai, kartais net kasdien, galima išgirsti žinių ir iš lietuvių gyvenimo. Dėl šitų pastangų neužmiršti lietuviškų klausimų turime būti labiausiai dėkingi Vatikano radijui. Bet tai nereiškia, kad viskas jame yra tobula. Linkint tam radijui didesnio pasisekimo, vis dėlto norisi pasakyti keletą kritiškų pastabų, kurios liečia lietuviškų programų paruošimą ir atlikimą.Visai suprantama, kad Vatikano radijas yra suinteresuotas žiniomis apie popiežiaus darbus, Vatikano ir katalikų veiklą pasauly. Todėl normalu, kad apie tai informuojami Lietuvos klausytojai. Bet, kadangi lietuviškos valandėlės trumpos, tetrunka tik 15 minučių per dieną, svarbu, kad perduodamos žinios būtų reikšmingos, apvalytos nuo smulkmenų, suglaustai suredaguotos ir nebūtų kartojamos be svarbaus reikalo. Deja, šituo atžvilgiu lietuviškų programų vykdytojai nekartą nusikalsta. Sakysim, žinia apie Šv. Tėvo motu proprio raštą „In fructibus multis“ buvo duota du kartu. Pirmą kartą buvo pranešta, kad toks raštas išeis, o antrą kartą, kai jis buvo paskelbtas, bendradarbis nesugebėjo suglaustai perduoti jo turinio, o papa šakojo apie jo išleidimo aplinkybes bei apie susižinojimo priemonių svarbą.' Gražu, kad popiežius Povilas VI lankė Romos kalėjimą. Bet ar tai buvo pirmosios svarbos žinia, jei ji buvo kartota net du kartu (IV.8 ir IV.9)? Turint laiko smulkmenoms, gal ir naudinga pranešti apie Vatikano naujų ženklų išleidimą. Bet kiekvienu atveju buvo tuščias laiko gaišinimas skelbti tų naujų pašto ženklų kainas, nes už geležinės uždangos niekas jų negali nusipirkti. Taip pat tuščiai gaištas laikas, pranešant pavardes vyskupų, dalyvavusių Prancūzijos studentų maldininkystės kelionėj j Chartres katedrą.Nereikšmingų ir vandeningai suredaguotų žinių būna taip pat apie lietuvių gyvenimą. Pvz., IV.18 buvo pranešta apie įvykusį VLIKo posėdį, kuriame nebuvo jokių svarbių nutarimų, išskyrus naujo nario atsiradimą jo prezidiume. Gerai, kad IV .21 buvo pranešta apie Chicago j įvykusį ALTos posėdį, bet be reikalo buvo gaišintas laikas, skelbiant, kas tam posėdžiui pirmininkavo bei sekretoriavo ir kaip buvo ragintos organizacijos dalyvauti lietuvių Kongrese Washingtone.Malonu, kad Vatikano radijas praneša apie lietuvių svarbesnius žurnalus, bet apie juos nereikalingos technikinio pobūdžio žinios. Pvz., referuojant apie „Litua- nus“ žurnalą, buvo suminėtos visų skyrių redaktorių pavardės, bet nebuvo pasakyta nei kokius specialius numerius žurnalas yra išleidęs, nei kokiais klausimais jis daugiausia lig šiol rašė, nei kodėl pravedama jo reforma. Taip pat kyla klausimas, ar verta skelbti „Laiškų Lietuviams“ ir „Aidų“ žurnalų turinius su straipsnių autorių pavardėmis. Atrodo, kad pavergtos Lietuvos klausytojams būtų svarbiau išgirsti žymesnių straipsnių citatas ir santraukas, nes tai prasklaidytų šabloniškas materialistines mintis skaitytojų galvose. Todėl malonu buvo girdėti, kai dviem ar trim atvejais buvo perduodamos Dr. A. Maceinos straipsnių santraukos.Didelės reikšmės per Vatikano radiją turėtų turėti aktualios paskaitėlės įvairiais pasaulėžiūros klausimais. Jos galėtų prasklaidyti sovietinių ateistų tariamai mokslinius puolimus prieš krikščionių religiją ir filosofiją. Deja, šioj srity Vatikano radijas blogiau atlieka savo misiją negu žiniomis. Joj tiek atsitiktinumų, banalybių, nesitaikymo prie Lietuvos klausyto-
IR VASARĄ, IR ŽIEMĄ,

IR RUDENĮ, IR PAVASARĮ 
ne tik maistu, bet ir kitomis gėrybėmis

Jei saviems padėti nori, 
Padarysi tai tikrai,
Kreipkis tik tuojau pas TAURĄ, 
Ir neliks kišenė kiaura!

TAURAS
(A. BRIEDIS)

3, ST. DUNSTAN'S GARDENS, 
LONDON, W.3 
Tel. ACO 4374

DR. J. GRINIUS

jų interesų, kad iš piktumo sunku iki galo išklausyti kelias minutes banalių paskaitėlių. Tiesa, ir šioj srity pasitaiko išimčių. Pavasarį buvo transliuota bene keturių paskaitėlių ciklas apie Galileo Galilėją. Jos buvo kompetetingo bendradarbio gerai paruoštos turinio ir stiliaus atžvilgiais bei atitiko pavergtų tikinčiųjų reikalus.Bet tą patį praėjusį pavasarį buvo paskaitėlių, dėl kurių klausytojas turėjo piktintis. Pvz., dviejų paskaitėlių cikle autorius buvo užsimojęs išaiškinti subtilius skirtumus tarp ontologinų ir psichologinių ateistų. Bet jis buvo toks nuo gyvenimo atitrūkęs ir nepasiruošęs, kad abiejose paskaitėlėse kartojosi. Nebuvo vengta tų pačių argumentų bei frazių, kurios buvo pakartotos žodis žodin. Kitas bendradarbis, užmiršęs Bažnyčios raginimą vesti dia logą savo laiko kalba, pasigavo cituoti prieš 43m. išleistą kun. J. Geručio knygelę, tartum norėdamas patvirtinti komunistų kalbas apie atsilikimą, kad katalikų apologetai tik senienas tekartoja, o lietuviai kunigai nieko naujo neparašo. Kitą kartą (IV.9) tas pats bendradarbis ragino bendrauti su Dievu, bet buvo taip nepasiruošęs, jog užmiršo pasakyti, kad viena svarbi su Dievu bendravimo formų yra malda. Tokią neapgalvotą paskaitėlę vargiai būtų skelbęs mažaraščiams skiriamas laikraštukas, o ji buvo transliuota per Vatikano radiją visam pasauliui! Gal netektų viešai protestuoti dėl šitokio nuosmukio, jei tai
BEUODEGIS VASARISRomėnų metų skaičiavimas, jų mėnesių pavadinimai labai paplitę įvairiose kalbose. Romėnai senovėje naudojosi kalendoriumi, kuris buvo padalytas į 10 mėnesių ir turėjo 304 dienas. Lyginius skaičius prietaringi romėnai laikė „nelaimingais“, todėl mėnesiai turėjo arba 29, arba 31 dieną. Metai prasidėdavo pirmuoju pavasario mėnesiu — kovu — Mars, skirtu karo dievui Marsui. Gruodis — Decėmber — buvo dešimtasis — paskutinysis mėnuo, kilęs nuo lotyniško žodžio „decem“ — dešimt. Laiko tarpas tarp gruodžio ir pavasario pradžios buvo „nemėnesinis“. Tokie metai žymiai atsilikdavo nuo saulės metų.VII a. pr. m. e. „nemėnesinis“ laikotarpis buvo išskirtas į du mėnesius: vienuoliktuoju mėnesiu buvo padarytas sausis — Januarius, dvyliktuoju ir paskutiniuoju metų mėnesiu tapo vasaris — Februarius, šitaip pavadintas mirusiųjų dievo garbei. Jo daliai teko 28 d., kurios nepriklausė kitiems mėnesiams. Paskutinioji 28-ji jo diena buvo skirta „mirusioms sieloms“. Taip vasaris tapo dvigubai „nelaimingas“: buvo trumpesnis už kitus mėnesius ir turėjo lyginį skaičių.Pridėjus prie metų du mėnesius, romėnų kalendorius vis dėlto atsilikdavo nuo šaulės daugiau kaip 10 dienų. Kiekvienais metais kalendoriaus dienos vis mažiau atitikdavo gamtos reiškinius. Todėl kas dveji metai tekdavo pridėti tryliktą mėnesį — marcedonijų (tai reiškia „vystantis“ — pasirodęs vienais metais jis pradingdavo kitais). Marcedonijus trukdavo 22-23 dienas. Papildomo mėnesio įvedimas buvo atsakingas dalykas. Naudodamiesi suteiktais įgaliojimais, romėnai, dangstydamiesi kalendoriaus „taisymu“, čia trumpindavo, čia ilgindavo metus. Įklimpusiems į skolas buvo parankesni ilgi metai, o mokesčių rinkėjai norėjo trumpesnių metų. Painiava buvo tiek politiniame, tiek ir ūkiniame Romos gyvenime. „Romos generolai, — rašė apie tai Volteras, ■— visada laimėdavo, bet jie niekada nežinodavo, kokią dieną jie laimėdavo“. Pagrindinės liaudies šventės, susijusios su gamtos reiškiniais, kiekvienais metais vis anksčiau įvykdavo. Pavyzdžiui, Bakcho — vyno ir linksmybių dievo — diena buvo švenčiama vynuogėms dar nesunokus, kai dar niekas neturėdavo vyno, o rugiapiūtės šventė kartais įvykdavo žiemą.Iš esmės kalendorių reformavo 46 m. pr. m. e. romėnų karvedys ir politikas Julijus Cezaris, dalyvaujant Egipto astronomui Sozigenui. Pagal Julijaus kalendorių metai buvo padalyti į 12 mėnesių, kuriuose buvo 365 dienos. Kiekvieni ketvirti metai būdavo „metais su diena“ — turėjo 366 dienas. „Pilnų“ mėnesių (turėjusių 31 dieną) skaičius liko ankstesnis, o prie kiekvieno „tuščio“ (turėjusio 28 dienas) ir prie vasario mėnesio, turėjusio 28 dienas, buvo pridėta po vieną dieną. Taip vasaris ir šį kartą liko nuplautas, palyginus jį su kitais mėnesiais, — jis turėjo 29 dienas (keliamaisiais metais — 30).Mirus Julijui Cezariui, vienas iš mėnesių — liepa — buvo pavadintas jo vardu— Julius. Kiek vėliau, mėnuo, sekęs po liepos, taip pat buvo kitaip pavadintas: jis gavo Romos imperatoriaus Augusto vardą— Augustus. Įsakymas apie naują mėnesio pavadinimą jau buvo išleistas, kai staiga senatas susigriebė: rugpiūtis — Augustus 

būtų buvęs vienas kartas. Sakytum, kad žmogus po pasilinksminimų per Velykas buvo labai išsiblaškęs, nepajėgė deramai pasiruošti. Tik, deja, šito bendradarbio paskaitėlės dažniausiai būna žemiausio lygio, vis tiek, ar jis kalbėtų apie šv. Gertrūdos ekstazę, ar katekizminiais klausimais.Vatikano radijas taip pat kenčia dėl per menko lietuvių kalbos paisymo. Pvz., dažnai tenka girdėti „randasi“ vietoj yra, „skaitlingai“ vietoj gausiai, ir panašiai. Nors lietuvių kalboj galima vartoti Povilą ir Paulių, bet, kai kalba eina apie vieną ir tą patį popiežių Povilą VI, lietuviai Vatikano radijuje turėtų susitarti dėl katro vieno vardo. Šis vienas nesusitarimas pakankamai liudija, kad lietuviai kunigai Vatikano radijo skyriuj neturi vieno vadovo, arba to vadovo niekas neklauso.Kol prie minėto radijo tebuvo vienas pastovus darbininkas, galėjome apgailestaudami pakęsti visokius nepasiruošimus ir nuosmukius. Bet pastaraisiais metais, Dievui dėkų, pastoviai girdime keturis balsus, kurių tik vienas vargina klausytojus savo mikčiojimais (gal dėl to ir netaisyklingais kirčiais). Todėl jiems statytini ir didesni reikalavimai — aktualumo ir planingumo paskaitėlėse, kompetencijos, glausto literatūrinio stiliaus, geros kalbos, trumpai tariant, pagarbos su rizika klausančiam Lietuvos žmogui, kuris neturi jausti programoj nuosmukių kiekvieną sa vaitę po kelis. Atkištinis suvartojimas tų 15 minučių, kurias kasdien duoda Vatikano radijas Lietuvai, reikštų nusižengimą visų tų, kurie už lietuvišką programą atsakingi.

teturėjo 30 dienų, tuo tarpu liepa — Julius, skirtas jo pirmtakui, — 31. Tai, Augusto nuomone, pabrėžė Cezario pranašumą prieš jį, o su tuo, žinoma, jis nenorėjo sutikti.Senatas palaikė imperatorių, ir buvo nuspręsta rugpiūtį prailginti, paėmus dieną iš kokio nors „pilno“ mėnesio, turinčio 31 dieną. Bet iš kokio mėnesio paimti dieną? Pirmoji metų mėnesių pusė buvo skirta dievams, ir romėnai nenorėjo jų rūstinti. Po jais sekęs liepa — Julius jau buvo pakeistas ir Augustas nenorėjo sudaryti precedento, bijodamas, kad ateityje tai gali paliesti jo vardo mėnesį.Po ilgų svarstymų garbėtroškos imperatoriaus auka tapo vėl tas pats vasaris — Februarius, nes jis buvo skirtas „mirusioms sieloms“, kurios jau nebegalėjo įsižeisti. Taip iš vasario vėl buvo atimta diena (keliamuosiuose metuose vis dėlto liko dvidešimt devynios).Štai tokia „beuodegio“ vasario istorija.
INJANGA

DAR VIENA AFRIKOS MĮSLĖInjanga — pats rytinis Pietų Rodezijos rajonas, apimantis apie 6500 kv. km plotą. Injangos kalnai iškyla 2750 m aukščiau jūros lygio ir yra aukščiausi Pietų Rode- zijoje. Kaip tik šiuose Injangos kalnuose buvo aptikti nežinomi senovės civilizacijos pėdsakai, dar neišaiškinti, apgaubti išnykusios tautos istorijos romantikos. Senovinių Rodezijos paminklų tarpe Injanga užima antrąją vietą po garsiosios Zimbabvės. Visa jos teritorija nusėta senovės statinių, akmeninių įtvirtinimų, tiltų (iki 3-5 km ilgio) griuvėsiais. Kalvų šlaituose išlikę suterasintų laukų likučiai, kurie primena sunaikintas Pietų Arabijos terasas. Manoma, kad suterasintuose kalnų šlaituose senovėje buvo auginami kultūriniai augalai, pavyzdžiui, ryžiai. Tačiau tai tik prielaida, nes laukinių augalų tarpe neaptikta nė vieno kultūrinio augalo. Žemdirbystė išnyko, išnykus nežinomai tautai.Tai pačiai epochai priskiriamos ir vadinamosios vergų duobės. Jos paprastai aptinkamos kalnų šlaituose. Tai iki 2,5 m gylio ir 10 m skersmens akmenimis išdėliotos duobės. Iš viršaus į jas veda siauras 4 pėdų gylio ir 2 pėdų pločio tunelis. Aplink pilna griuvėsių. Matyt, kiekviena tokia duobė buvo savotiškas gyvenvietės centras. Kai kurie archeologai aiškina, kad tai yra buvę persiuntimo punktai svarbiausiuose vergų prekybos keliuose.Tačiau bene patikimiausia hipotezė yra ta, kad šios duobės buvo savotiški tvartai naminiams gyvuliams, kurie nakčiai būdavo į jas suvaromi. Virš jų tikriausiai stovėjo žmonių gyvenamieji būstai. Šaltomis naktimis gyventojai tokiu būdu šildėsi gyvulių šiluma.Kalvų viršūnėse aptikta akmeninių įtvirtinimų griuvėsių. Šie įtvirtinimai galėjo tarnauti statytojams apsisaugoti nuo kitų genčių įsiveržimų, nors visuose įtvirtinimuose šaudymo angų ir nerandama.Kokia tikroji šios kultūros istorija, kas buvo tie statytojai — dar viena neišaiškinta Rodezijos mįslė.

ŽEMĖJ
(2) (Tęsinys)Išvargusius, pavėlavusius Cooks sutiko su šaunia vakariene, su bonka vyno keturiems. Iš viso tenka pažymėti, kad visą kelionės metą maistas buvo puikus. Visad keturių patiekalų ir dar kiekvieną galėjai parinkti iš kelių. Pagaminimas irgi geras, išskyrus Granadą, kur skoningų Andalūzijos šaltbarščių negalima buvo praryti, lyg šunį su plaukais būtų pavirinę; žuvys ir majonezas irgi nelindo į burną (batų tepalas, tur būt, neprastesnis), o alus daug brangesnis kaip kitur.Važiuojantiems prie jūros pasilsėti, pasimaudyti, gal ne tiek svarbus hotelio kambarys, bet mes, kuriems rūpėjo šiek tiek kraštą pažinti, kurie turėjome padaryti 1600 mylių karštame klimate, pageidavome kambarių su dušu ir vonia, kitaip po 24 valandų kvepėsi, lyg šeškas. Cooks tuo atžvilgiu gerai pasitarnavo. Prakaitą varėm nuo kūno keliskart per dieną, kartais rūpėjo ir naktį.Daugumas hotelių buvo miesto centre. Tam pačiam hotelyjė vieni iš mūsų gaudavo ramesnius kambarius, kiti triukšmin- gesnius, bet tai buvo grynai laimės reikalas. Pavyzdžiui, Alicantėje gavome bene patį geriausią kambarį, veik butą: salonas, miegamasis, vonios kambarys ir balkonas, išeinąs į palmių promenadą ir besitęsiąs į kitą turistinę alėją. Tuo tarpu Madride teko kambarys į triukšmingą gatvę, bet ne tiek tas triukšmas ir karštis žudė, kiek blogai išvalytas, dvokiąs mašinų kuras, leidžiąs tirštus dūmus. P. Bačkis vėliau sakė, kad jo mašina vos slenkanti dėka to kuro, tuo tarpu Prancūzijoje lekianti lyg pajaunėjusi.Prancūzijoje, Italijoje, Šveicarijoje už tokius hotelius ir maistą tektų sumokėti daug daugiau. Ispanijoje pigiau ne todėl, kad ten maistas nebrangus, priešingai, jo aukštos kainos nustebino mane, bet kad ten darbo jėga labai pigi. Uždarbiai po truputėlį kyla. Esu tikras, kad jau po kele- rių metų teks mokėti žymiai brangiau už tą pačią kelionę. Žymių jau yra, bet grįžkime prie mūsų kelionės.Po gero ir sotaus priėmimo sėdame į mašiną. Lietus barbena stogą, žaibai drasko dangų, bet šilta. Sėdime pirmoje eilėje, taigi viskas bado akis. Vingiais kylame į statų kalną, kelias kiek primena kelionę į Rhonos ledyną Šveicarijoje, tįk jis mažiau pavojingas. Gražūs vaizdai ir atsidengiančios panoramos lepina akis. Rami Viduržemio jūra trina savo šonus į išraižytus krantus. Vienur kitur rodyklės į stovyklą, į palapinių miestą. Užrašai anglų, vokiečių kalba. Laisvai augą kaktusai traukia dėmesį. Saulė mėgina žvilgterti į mūsų jau besileidžiančią mašiną. Kelio šonais kunkuliuoja vanduo, rodydamas, kad nėra kanalizacijos. Skubam į Barceloną. Tai daugiau kaip dviejų milijonų miestas, uostas su plačiomis alėjomis, naktimis apšvies tais fontanais, įvairiatautė minia. Miestas, kuris niekad nemiega, kur visad triukšminga, gyva.Kitą dieną lankome garsią katedrą, kur vienoje koplyčioje milžiniškas, sveriąs keletą tonų, indas. Jame buvo pakrikštyti Kolumbo atgabentieji iš Amerikos indėnai. Greta katedros karalienės Izabelės pirmosios rūmai, kurių kiemo kampe ant laiptų įvyko šis istorinis faktas. Anot vadovo, krikštas Izabelės akivaizdoje įvyko tokiu būdu: pusiau išrengė indėną ir „Vardan Dievo“ — murkt visą į vandenį iki viršugalvio, „ir Sūnaus“ — ir vėl murkt i vandenį, ir„šv. Dvasios“ — vėl murkt į vandenį. Po krikšto ar prieš karalienei buvo įteiktos ir kitos dovanos, dar nematytos Europoje.Varge miręs Kolumbas dabar didžiulis pajamų šaltinis. Joks istorinės praeities mylėtojas neaplenkia Barcelonos, pilies, katedros. Prie uosto Kolumbui paminklas, pastatytas tik šį šimtmetį. Prie kranto jo laivo tiksli kopija. Su žmona aplankome šį nelepų laivą. Žinant įgulos kriminalinį elementą, tą baugią nežinomybę ir laivo paprastumą, susimąsčiusiam dar kartą tenka nulenkti galvą prieš tą žmogaus didybę.Visą dieną braidžiojam po miestą. Ilgai stebime statomąją ir dar toli nebaigtą šv. Šeimos bažnyčią, kurios keistas, patrauklus barokas prikala dėmesį. Aplankome vizituojantį milžiną — amerikiečių karo laivą, pasistumdome minioje, kuri daro daug malonesnį įspūdį, kaip prancūzų ar italų. Ji lyg ramesnė, kultūringesnė. Gerai nuteikia ir krautuvės, kur kiekvienas valgomasis produktas imamas su replėmis. Gal tai tik Barcelonoje, bet pradžia gera. Pirmasis geras įspūdis neišblėso. Progų pasidairyti, pavaikščioti po miestus buvo daug. Dėkingas Cookui, kad paliko tiek laisvo laiko. Keliaujant po kitų organizacijų vėliava jo nebuvo. Rodymo priedanga visad slėpė biznį, pirkimą, krautuves. Užguitas turistas neturėjo laiko apsidairyti, pabūti vienas. Taigi šį kartą maloni staigmena.Naktis. Deja, ir ji su pakilusia temperatūra. Miegoti su pižama neįmanoma. Dai
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rausi figos lapo, bet ir tas svilina. Ir taip iki pat Vitorio.Iš Barcelonos į Valenciją 235 mylios. Pakeliui jūra, pušynai, daugybė palapinių, puikiausios vietos maudytis. Anksčiau apibūdintasis vadovas anglas, atrodo, teigiamai nusiteikęs generolo Franko atžvilgiu. Jis tvirtina, kad Ispanija kylanti, kad daroma, kas galima, ir darbininkams.. Rodo jis mums eilę gražių nedidelių vasarnamių. Tai vasaros poilsiui darbininkams prie jūros. Čia temokama tik du pezetu per dieną. Likutį primokanti valstybė. Mūsų šilingas lygus 8 su puse pezetui. Žinoma, ne visi gali pasinaudoti ta parama, bet kiekvienas gali laukti eilės. Tokių kolonijų, vasarnamių statoma ir daugiau.Valencija — respublikonų paskutinis pasipriešinimo punktas. Kiek dar išliko ten tos neapykantos, sunku spręsti, bet saugumas čia sustiprintas. Kotelyje jau pareikalauta pasų, prie budrių akių reikėjo pasirašyti tam tikrame blanke, ir tas parašas, spėju, buvo lyginamas su paso parašu. Prieš pat Valenciją važiuojąs sunkvežimis tyčiomis suko į kelio vidurį, prie pat geltonosios linijos, nenorėdamas praleisti mūsų turistų mašinos. Sunkvežimio šoferio žvilgsnis nerodė mums didelės meilės, pagaliau ir lenkiant jį.Valencija — Blasco Ibanezo miestas. Kaip ir kiti senesni Ispanijos miestai, jis turtingas savo istorija. Graikai, kartage- niečiai, romėnai, gotai, maurai paliko čia savo pėdsakus. Apžiūrėję Valenciją, pernakvoję skubam į puošnią Alicante. Važiuojame spalvingu pajūriu ir pusdieniui sustojame pasimaudyti. Čia pat užtvankos jūros druskai rinkti. Fotografuoju druskos kalnus, lyg sniegą, bet abejojimo žaltys drumsčia nuotaiką. Ant mano spalvotų filmų užrašyta laikyti jas vėsioje vietoje, tuo tarpti jos kaip blynas keptuvėje. Jei ne gėrimas, liežuvis kabėtų, kaip šuns, lauke. O dėl to gėrimo tai lakam jį kiekviena proga. Per visą savo gyvenimą neišgėriau tiek alaus bonkų, kiek per tas dvi savaites Ispanijoje. Ištrūbijom su žmona per 100 buteliukų (tikiuosi, nepapiktinau gerb. daktaro). Pradžioje dar mėginau citrinų, apelsinų ir kitų nenuodėmingų skysčių, bet po jų pajusdavau tokį troškulį, nors šok iš mašinos. Tuo tarpu kilnusis alus atgaivindavo netroškindamas ir net pasiganyti neversdavo, normaliai išgaruodavo saulės veikiamas. Jei kada ir pasisakydavau prieš alų, tai dabar nė žodžio; Gerkit, vyručiai!Vanduo nepatartinas iš krano. Girdi, bacilos ir parazitai lizdus turi ten. Revoliuciją gali sukelti kelionėje, o tai ypač vengtinas reiškinys, nes turistų mašina tai ne miesto autobusas, kuris sustoja kas minutę. Taigi visa mūsų kompanija vartojo tą išlaidesnį skystį, už kurį teko mokėti, o ne tą iš krano. Ne be to, žinoma, kelionėje visaip pasitaiko. Greičiausia, mūsų gerbiamasis gydytojas paragavo gryną vandenį, taip dėl eksperimento, na, ir įsitikino, kad teisybė buvo sakyta, kad veikia. Va, jis kelionės metu sumanė pasiganyti. Šoferis, žinoma, sustabdė mašiną, o kaip tyčia, pasiganyti vieta menka, krūmų nėra. Mylių myliom nesutikom mašinos, o čia vieta judresnė: iš priekio ir užpakalio rieda viena po kitos. Bet tai jau daktaro reikalas. Mes jam netrukdėm, pro langą nesidai- rėm. Bet muziejuose, katedrose mūsų lėtasis daktaras pajaunėdavo, atgydavo. Kai kiti jau šliedavosi sienų dėl nuovargio, jis dar pilnas klausimų, gyvas, ritosi kartu, stengdamasis neatsilikti. Tuo tarpu atletiškos išvaizdos turtuolis australas, seniai rezignavęs, palikdavo kur prie staliuko, o vėliau ir visai numojo ranka į visas kultūrines išvykas. Kartą pajudinau tą temą, pažymėdamas, kad tokių turtų neturi nei JAV, nei Australija. Jis patriotiškai pasipiktino, girdi, kaip gi ne. Australijoje irgi iškasami kaulai ir dinozaurų ir kitų, yra kas pažiūrėti. Daugiau jau neteko pasikalbėti su juo kultūrinėmis temomis.(Bus daugiau)
* Azijinė cholera vystosi greičiau už bet kurį kitą susirgimą. Neretai žmonės, apsi- krėtę šia liga, mirdavo po valandos.♦ Paleontologijos duomenimis, dinozaurai, pleziozaurai ir mastodontai sirgo reumatizmu, tuberkulioze, augliais ir kitomis ligomis.
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Europos lietuviu kronika
PROGA IŠKELTI LIETUVOS BYLAI

Lietuviai britų piliečiai artėjančiuose 
šio krašto rinkimuose turi progos kandi
datams į Parlamentą priminti apie Lietu
vos bylą.

Britų Lietuvių Taryba kviečia lietuvius, 
turinčius teisę balsuoti, jungtis prie jos 
organizuojamos rinkiminės akcijos, para
šant laiškus savo apylinkės kandidatams. 
Laiškų tekstai paruošti ir, kiekvienam pa
rašiusiam BLT, pasiunčiami nurodytu ad
resu.

Laiškų turinyje iškelti būdingesni Lie
tuvos padėties faktai. Kandidatai prašomi 
remti Lietuvos bylą.

Balsuotojai, pasinaudodami teksto pa
vyzdžiu, prašomi jį perrašyti ir, pridėjus

LONDONAS
TAUTOS IR B-NĖS ŠVENTĖ

Tautos ir Bendruomenės šventė prasi
dėjo pamaldomis lietuvių bažnyčioje, ku
rias laikė svečias prel. J. Gutauskas. Pa
maldų metu jis pasakė labai gražų pa
mokslą, kurio metu iškėlė mintį, kad lietu 
viai, kur jie begyventų išsiblaškę po pla
tųjį pasaulį, sudaro mistiniu būdu vieną 
lietuvišką bendruomenę. Pamaldose daly
vavo Lietuvos Ministeris B.K. Balutis, Pa
siuntinybės Patarėjas V. Balickas ir sve
čiai iš Nottinghamo, Derby ir net iš Škoti
jos.

Po pietų parapijos salėje vyko šių šven
čių akademinis minėjimas. Minėjimą ati
darė S. Kasparas, pakviesdamas garbės 
prezidiuman prel. J. Gutauską, P. Bulaitį, 
buv. prieš II pasaul. karą D. Britanijos 
liet, bendruomenės pirmininką. Prel. J. 
Gutauskas pasakė prakalbą, išaiškinda
mas, kodėl rugsėjo 8 d. pasirinkta Tautos 
švente ir kodėl tautai reikalinga tokfa 
šventė, kvietė visus lietuvius jungtis Pa
saulio Liet.LB-nėn ir visada likti savo tau
tos vaikais.

Meninėje dalyje pasirodė J. Parulis su 
sūnumi Petru, išpildydami smuiku ir akor 
deonu „Lietuva brangi“ ir „Tau, sesute, 
puikios gėlės“. Poetas V. Šlaitas padekla
mavo savo kūrybos. Londone viešįs mūsų 
broliškos tautos sūnus latvis kun. V. čiv- 
želis, MIC, pats sau akomponuodamas, pa
dainavo dvi lietuviškas dainas ir vieną ita 
lišką. J. ir P. Paruliai vėl pasirodė sceno
je, išpildydami „Plaukia Nemunėlis“ ir 
„Leiskit į tėvynę“. Pirmą kartą pasirodo 
vyrų oktetas, sudainuodamas kelias liau
dies karines dainas. Po to Londono lietu

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ BE MUITO, 
LICENZIJOS IR KITŲ MOKESČIŲ !

i Tokius siuntinius galima pasiųsti per mus iš sandėlių, 
į esančių Sovietų Sąjungoje. Taip siunčiame automobi

lius, motociklus, dviračius, siuvamąsias mašinas, akor
deonus, radijo ir televizijos aparatus, medžiagas, mais
tą, svaiginamuosius gėrimus, cigaretes ir t.t.
Taip pat be jokių kliūčių galima siųsti į Lietuvą maistą, 
medžiagas ir kitas prekes iš Anglijos.
Kviečiame pasinaudoti proga pasiųsti giminėms labai 

vertingą specialų
ŽIEMINĮ SIUNTINĮ — P-3,

kuri sudaro dvi atkarpos po 3 jardus dviems paltams 
labai šiltos angliškos ULSTER medžiagos ir viena atkar
pa 3 su puse jardų ekstra geros angliškos medžiagos žie
miniam vyriškam arba moteriškam kostiumui tik už

£25.0.0 su Sov. muitu ir pasiuntimu.
Taip pat dar galima pasiųsti mišrų aukšto koloriteto 
maisto 22 svarų siuntinį M-13, kurį sudaro taukai, kaka
va, miltai, kava, šokoladas, cukrus, arbata ir prieskoniai, 

tik už £10.0.0 su Sov. muitu ir pasiuntimu.

Be to, dar tebesiunčiame labai didelį pasisekimą turėju
sį specialų tvirtų ir gražių vilnonių angliškų medžiagų 
siuntinį V-3, kurį sudaro trys atkarpos trim kostiumams 

po 3 su puse jardų, iš viso 10 su puse jardų, tik už
£16.15.0 su Sov. muitu ir pasiuntimu.
Reikalaukite pavyzdžių ir rašykite:

BALTIC STORES LTD.
(Z. JURAS)

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

Jūsų pačių paruoštus siuntinius pasiunčiame už že
miausią kainą. Duodame geriausias išsimokė j imo 

sąlygas.

SKYRIAI:
Manchesteryje — 121 Middleton Rd., 8.
Chicago)e — 7042 So. Talman Ave. 60629.
Kanadoje — 124 Park St., Sudbury, Ontario.

savo adresą ir parašą, pasiųsti savo apy
linkės visiems Parlamento kandidatams.

Su gautais kandidatų atsakymais verta 
supažindinti savo draugus ir pažįstamus.

Britų Lietuvių Taryba kviečia visus tu
rinčius teisę balsuoti nepraleisti šios ypa
tingos progos ir balsavimo teisę panaudoti 
Lietuvos bylos reikalui. s

Rašyti:

The Secretary,
British Lithuanian Council,

55, Ringmer Avenue,
London, S.W.6.

vių bažnyčios choras padainavo tris liau
dies dainas. Choras ir oktetas vedami J. 
Černio.

J. Alkis, baigdamas minėjimą, perdavė 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Konsti
tucijos pradžią, padėkojo visiems prisidė- 
jusiems ir pakvietė sugiedoti Tautos him
ną.

Salės scena buvo papuošta dail. V. Jo
kūbaičio padarytu ornamentu. S. K.

DIDŽ. BRITANIJOS LIETUVIŲ B-NĖS 
TARYBOS SUVAŽIAVIMAS

Bendruomenės Dienos proga Londono 
Liet. Sporto ir Soc. Klubo salėje įvyko fi
nes Tarybos suvažiavimas, kuriame daly
vavo: DBLS, Lietuvių socialdemokratai, 
Liet. Atgimimo Sąjūdis, Londono L.M. 
„Dainavos“ Sambūris, Londono Meno 
Sambūris „Londono Vaidila“, Nottingha
mo Jaunimo Komitetas, Britanijos Skautų 
Vietininkija, Londono Liet. Sporto ir Soc. 
Klubas, Nottinghamo Moterų Draugija, 
Londono Kat. Moterų Šv. Onos D-ja, Glas 
gowo Blaivybės Dr-ja, Glasgowo choras, 
Šv. Kazimiero Draugija, Lietuvių Klubas, 
Londono Liet. Parapija, Ateitininkų Dr- 
vė, Glasgowo Šv. Juozapo ir Šv. Kazimie
ro Draugijos.

Suvažiavimą atidarė B-nės Kr. V-bos 
pirm. J. Alkis, pakviesdamas garbės pre
zidiuman Lietuvos Min. B. K. Balutį, prel. 
J. Gutauską ir P. Bulaitį. Prel. J. Gutaus
kas, kaip Tarybos p-kas, pasiėmė pareigą 
pabūti suvažiavimo pirmininku, o sekre
toriauti buvo pakviestas V. Zdanavičius.

Perskaitė suvažiavimui atsiųstus sveiki
nimus kun. V. Kamaičio iš Manchesterio, 
V. Kelmistraičio iš Wolverhamptono ir 
DBLS pirm. J. Vilčinsko.

Perskaičius 1963 m. Tarybos suvažiavi-

EUROPOS LIETUVIS

mo protokolą, valdybos pirm. J. Alkis pa
darė valdybos veiklos pranešimą už 1963- 
64 metus. Surengtas Tautos Šventės minė
jimas, Vasario 16 minėjimas, Pasiuntiny
bės Pat. V. Balicko 60 m. gimtadienio mi
nėjimas, „Pasaulio Lietuvio“ surinkta 56 
metinės prenumeratos ir 25 egz. išplatinti 
pavieniui. Sudaryta nauja Tautos Fondo 
atstovybė. Suteikta 10 sv. parama LSS 
Anglijos Skautų Rajonui. Baigiant darbo 
metus vėl Tautos šventės minėjimu, ta 
diena kartu skelbiama Bendruomenės 
Diena. Belankant kolonijas, tenka nugirs
ti didelių pageidavimų dirbti bendruome
nės rėmuose daugiau negu iki šiol. Dides
nėse kolonijose yra koordinaciniai komite
tai, jaunimo komitetai. Jiems priklauso vi 
sos organizacijos. Tie komitetai ruošia po 
būvius, minėjimus. Dėl to naudinga, kad 
panašios kolonijų valdybos būtų kuria
mos, kaip vietinės bendruomenės valdy
bos. čia bendruomenės valdybai tenka 
svarbus vaidmuo ir didelis darbas.

Revizijos komisijos pranešimą padarė 
V. Zdanavičius. 1963.VIII.22 buvo likę 71. 
4.5. 1964.VIII.29 liko 62.13.9.

Tautos Fondo atstovybė turėjo likučio 
88.4.7, per metus surinko 130.12.0. Tuo bū
du pajamų iš viso turėjo 218.16.7, išlaidų 
146.9.9, kasoje lieka-72.6.10.

Nottinghamo atstovas K. Bivainis prane 
šė, kad yra sudarytas organizacijų komite 
tas, kuris rūpinasi jaunimo reikalais. Jau
nimas turi šokių grupę ir dirba, kiek vie
tinės sąlygos leidžia. Derby atstovas B. 
Zinkus padėkojo už rėmimą Skautų Rajo
no Brolijos ir Seserijos vardu ir pageida
vo, kad bendruomenės valdyba atkreiptų 
dėmesį, jog nebūtų rengiami du tos pačios 
šventės minėjimai, kaip kad atsitiko pra
eitais metais. Škotija, kaip pranešė prel. 
J. Gutauskas, turi dideles draugijas Šv. 
Kazimiero, Kat. Moterų, Šv. Juozapo, kuri 
leidžia „Išeivių Draugą“. Yra du chorai ■— 
Glasgowo ir šv. Cecilijos. Turima Lietuvai 
Gelbėti Fondas su 700 sv. Be to, Vasario 
16 proga skotiečiai atsiuntė Tautos Fon
dui 24 sv. Pastatyta opera, kuri jau su
vaidinta porą kartų Škotijoje. Pageidau
tina, kad vidurinės Anglijos kolonijos ban 
dytų pasikviesti ją. Kasmet Škotijos kata 
likų šventovėje dalyvauja lietuviai bend
rai su Skotais, ir pilies bokšte tada plevė
suoja lietuviška vėliava. Surengiama me
tinė ekskursija į pajūrį,"kurioje dalyvauja 
apie 450 asmenų. Visos Škotijos liet, orga
nizacijos ir draugijos sudaro Škotijos lietu 
vių tarybą su prel. J. Gutausku kaip pir
mininku.

Suvažiavime pakeisti bendruomenės 
įstatai. Tarybos kadencija palikta ta pati: 
dveji metai, o krašto valdybai vietoje vie- 
nerių pakeista į dvejus.

Taryba perrinkta ta pati: prel. J. Gu
tauskas — pirmininkas, kun. Dr. S. Matu
lis, MIC, vicepirm., J. Serafinaitė — sekr. 
Bendruomenės Krašto Valdyba perrinkta: 
J. Alkis, Z. Juras, S. Kasparas, V. Jokū
baitis ir pririnkta B. Daunorienė. Revizi
jos Komisija: V. Zdanavičius, V. Šalčiū- 
nas ir V. Strimas.

Einamuosiuose reikaluose svarstyta, ar 
Krašto Valdyba nesiimtų sau uždavinio at 
sikviesti Glasgowo liet, operą. J. Alkis pa 
siūlė, kad visi didesnėse kolonijose esan
tieji koord. komitetai persitvarkytų į liet, 
b-nės vietines valdybas, su kuriomis būtų 
daug lengviau palaikyti ryšį.

Tarybos pirmininkas prel. J. Gutauskas 
padėkojo visiems atstovams, o ypač Lietu
vos Min. B. K. Balučiui už atsilankymą į 
suvažiavimą, palinkėdamas daug sveikatos 
tvarkant Lietuvos valstybinius reikalus 
Didžiojoje Britanijoje.

Suvažiavimo darbus sekė daugiau kaip 
50 neatstovų.

AUKOS VASARIO 16 GIMNAZIJAI
Bendruomenės valdyba yra išsiuntinė- 

jusi aukų lapus visoms bendruomenę su
darančioms organizacijoms.

Jau pirmosios kregždutės pradeda rody
tis: Leicesterio lietuviai, nors dar nebuvo 
gavę laukų lapo, patys pasidarė ir per S. 
Grudzinską atsiuntė 7.10.0. Be to, J. Vil
činskas atsiuntė 10 šil. Aukotojams taria
me labai nuoširdų ačiū ir kartu prašome 
visus šį aukų vajų remti.

Kas norėtų aukoti ir nesusitiktų su rin
kėjais, prašomi siųsti savo aukas: S. Kas
paras (Vasario 16 gimnazijai), 32 Puteux 
House, Roman Rd., London, E.2.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ IR SSSR BE MUITO IR BE PAŠTO IŠLAIDŲ

I. DINERMAN & CO. LTD.
93-97 REGENT ST., LONDON, W.l

Pravartu žinoti naują būdą siuntinams siųsti į Lietuvą ir SSSR, štai 
jis: jūs norimąją pirkti prekę pasirenkat iš iliustruotų katalogų mu
sų kontoroje. Čia jau apmokate pagal tame kataloge nustatytą kainą 
be jokių kitų užmokesčių.
Taip pat yra didelis pasirinkimas (pagal sąrašą) maisto standarti
nių siuntinių iki 16 kg svorio.
Gavėjui pristatoma be jokio užmokesčio garantuota, aukštos koky
bės sovietinės gamybos prekė.
Siuntinių siuntimas su vietinėmis prekėmis bei maisto produktais ir 
toliau paliekamas galioti.

ŠILUVOS ŽENKLE
Rugsėjo 27 d., sekmadienį, Ateitininkų 

Draugovė ir Liet. Moterų šv. Onos drau
gija ruošia maldingą kelionę už Lietuvą 
į gražiąją Aylesfordo šventovę. Tai bus 
lyg išvyka į Šiluvą, į kurią pavergtieji 
tautiečiai šiuo metu plaukia. Ruošiama ir 
akademinė, meninė dalis.

Vienas autobusas jau yra užpildytas. 
Skubiai reikia užsirašyti antram, nes gali 
pritrūkti vietų. Užsirašyti Lietuvių klebo
nijoje tel. SHO 8735, pas F. Senkuvienę, 
S. Kasparą arba Z. Juro krautuvėje.

Kaina 10 šilingų.
Nuo Lietuvių bažnyčios autobusas iš

vyksta 8.30 vai.
Ypač kviečiame dalyvauti vaikus ir jau

nimą. Suaugusieji ir jauni, jei tik gali, ren
giasi tautiniais rūbais.

Kurie bevelija važiuoti savomis mašino
mis, kviečiami dalyvauti ir atvykti prieš 
11 vai.

Visiems svarbu gausiai susirinkti, nes 
lietuviams teks pasirodyti prieš anglus ir 
kitas tautas. Adresas: Aylesford, Maid
stone, Kent.

Pasiimti užkandžių.

LONDONIEČIAI NOTTINGIIAME
Lietuvių Atgimimo Sąjūdžio Londono 

skyrius suorganizavo ekskursiją į Liet. 
Atgimimo S-džio Nottinghamo sk. sureng
tąją Tautos šventę. Iš Londono išvyko pil
nutėlis autobusas ir dar keliolika savais 
automobiliais.

Tai labai gražus londoniečių ir notting- 
hamiečių bendradarbiavimas. Vieni pas 
kitus jie nuolat lankosi, nors abi kolonijas 
skiria daugiau negu 125 mylios.

Spalio mėn. viduryje nottinghamiečiai 
numato aplankyti Londoną, ir Nottingha
mo jaunimas atliks tam tikrą dalį progra
mos.

MANCHESTERIS
SVARBUS KLUBO SUSIRINKIMAS

Pasitraukus iš Valdybos Klubo kasinin
kui A. Jaloveckui, šaukiamas visuotinis 
narių susirinkimas naujam kasininkui iš
rinkti.

Susirinkimas bus rugsėjo 19 d., šeštadie
nį, 5 vai. popiet, Klubo patalpose.

Kadangi bus svarstomi ir sprendžiami 
rimti reikalai, Įjūrių Valdyba viena negali 
išspręsti, tai nariams dalyvavimas susirin
kime yra būtinas.

Klubo Valdyba

DERBY
PAMALDOS EVANGELIKAMS

Pamaldas lietuviams evangelikams laiky 
siu rugsėjo 20 d., 14.30 vai., Derbyje, St. 
Mary‘s sankryžoje.

Kun. Aldonis Putcė

LIET. SODYBA
ALUTIS

Sodybos Klubo nariai, buvusieji vasaro
tojai, lankytojai ir visi kiti lietuviai kvie
čiami atvykti spalio 17 d., šeštadienį, į 
tradicinį sezono užbaigos ALUTĮ.

Pradžia 7.30 vai. vak.
Pora bačkų alaus ir sumuštiniai nemo

kamai...
Alutį ruošia Sodybos Klubas. Atskiri pa 

kvietimai taupumo sumetimais nebus lie
tuviams siuntinėjami.

Kas norėtų ta proga Sodyboje pernak
voti, prašomi apie tai pranešti iš anksto.

Sodybos Klubo Valdyba

COVENTRIEČIŲ SEKMINĖS...
Rugsėjo 19-21 dienomis Coventry pra

monės darbininkai švenčia pavėluotas 
Sekmines. Ta proga būrelis lietuvių orga
nizuoja išvyką į Sodybą. Kartu vežasi meš 
keres ir medžioklinius šautuvus. Jei oras 
bus geras, tikimasi ir daugiau lankytojų.

VASARA PASIBAIGĖ
Nuo rugsėjo 20 dienos Sodyboje nebelie

ka vasarotojų. Sezoniniai tarnautojai jau 
pradeda išvykti, o nuolatiniai taip pat nu
mato porą savaičių pakaitomis papoil- 
siauti.
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NCTTINGHAMAS
TAUTINĖS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

Rugsėjo Tautinės šventės minėjimas 
prasidėjo kun. J. Kuzmickio labai įdomia 
ir turininga paskaita. Prelegentas, apibū
dinęs lietuvio gyvenimą tremtyje 20-ties 
metų būvyje, išdėstė lietuvio savęs nuver
tinimo pavojus, pavyzdžiais iliustravo, 
■kaip dažnai lietuvis ne tik nuvertina, bet 
tiesiog sunaikina save bereikalingai, pa
gyvenęs svetimoj aplinkoj ilgesnį laiką. 
Juk lietuvio vertingumas priklauso ne 
nuo to, ką jis turi (namą, sąskaitą banke, 
automobilį...), bet visų pirma ir tik nuo 
to, kas jis yra. O būti jam reikia visų pir
ma tik lietuviu.

Gaila, kad paskaita, kaip paprastai, vy
ko minėjimo pradžioj, todėl salėj buvo, pa 
lyginti, nedaug žmonių. Kunigui širdingas 
ačiū!

Po paskaitos vyko meninė programos 
dalis — šokiai, muzika ir dainos. Scenoje 
pasirodė malonūs ir gražūs jau mums ge
rai pažįstami lietuvaičių ir lietuvių ber
niukų veidai. Jie šoko sklandžiai, vikriai 
ir, kaip visuomet, su menišku įkvėpimu, 
kuris persiduoda į žiūrovus ir salė sutauš
ka garsiomis katutėmis.

Bet ką jūs, mieli lietuviai, pasakysite 
apie Ričardsoną (berniuką) ir jo sesutę 
Ričardsonaitę! Jie abu puikiai šoka, o se
sutė net puikiai dainuoja lietuvaičių kvar 
tete. Jie abu gieda Lietuvos himną. Jie 
abu tiek susigyvenę su lietuvių jaunimu, 
kad, atrodo, lietuviai juos nutautins. Ap
skritai paėmus, mes, lietuviai, bijomės dėl 
savo nutautimo, bet čia, Nottinghame, mes 
nutautinam anglus. Na, na, ar negausime 
tik pylos iš anglų parlamento!

Vainorienė programoje pasirodė su 
kanklėmis. Jos gražiai suaugusi dukra su 
daina. Kanklės ir daina skambėjo gražiai.

Bet štai... bet štai!..
Mansfieldo vyrai ir moterys įsiveržė iš 

visų scenos kampų! Įsiveržė ir pabiro ant 
grindų! Tų-vyrų ir tų moterų amžius? Na 
gi nuo 7 iki 12. Visi, aprengti gražiais lie
tuviškais rūbais, sukibo ir pradėjo suktis. 
Tai šoko jaunoji Lietuva, tai šoko ateities 
Lietuva. Jie sukosi, jie šoko, jie judino že
mę. Jie jaudino žiūrovų sielas. Jie davė 
mums viltį — Lietuva gyvena ir gyvens. 
Muzika irgi buvo šauni ir pritaikyta — lū
pinė armonika, kuria grojo pati vadovė 
Jasevičiūtė. Salė sutauškėjo katutėmis.

Daugiau ir dar daugiau tokių pasirody
mų visur, kur tik lietuvis gyvena ir alsuo
ja! Ačiū vadovei ir Mansfieldo ir Notting
hamo mažyčiams. Tai buvo jų pirmasis 
žingsnis, gausus pasirodymas. Dieve, lai
mink juos! -—

Meninės dalies pabaigoj dar kartą pasi
rodo Vainorienė su Jasevičiūte, padainuo
ja ir dainuodamos suvaidina „Vai, kur bu
vai, dieduk mano“. Sumaniai, gražiai, ir 
salė juokėsi.

Ačiū LASui už gražaus Tautinės šven
tės minėjimo surengimą. Ačiū londoniš- 
kiams ir kitiems iš toli atvykusiems. O 
ypač ačiū tam londoniškiui lietuviui, kuris 
savo padėkos kalboje pasakė, kad „Not- 
tinghamas lietuviškos veiklos požiūriu sto 
vi žymiai aukščiau už Londoną“. Štai to
kius svečius tai mes mylim, ir tokios kal
bos mums labai patinka. Prašome dau
giau tokių svečių ir tokių gražių mus gai
vinančių kalbų! S. Kzm.

S
LIETUVIŠKOS PAMALDOS •j®
BRADFORD — rugsėjo 20 d., 12.30 vai. 
ROCHDALE — rugsėjo 27 d., 11. 30 vai.
GLOUCESTER — rugsėjo 19 d., 12 vai., | 

St. Peter's Church.
STROUD — rugsėjo 20 d., 12 vai., Beeches' 

Green.

SIUVAMOJI MAŠINA UŽ 15 SV.

Taip pat pasiunčiame dviračius, 
motociklus, automobilius ir kt. į 
Lietuvą — Baltic Stores Ltd., 421, 
Hackney Rd., London, E.2.

Tel. SHO 8734.
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