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Sunkus lietuviško Lenino
ieškojimas

Kuriuo būdu Kapsukas išvirto į Lietuvos 
bolševikų dievukus? Jis gi niekada nebuvo 
didelė asmenybė, kuri darbu ar veikla nusi
pelnytų būti viršūnėje. Tiesa, anais metais 
po revoliucijos rusiškieji bolševikai, matyt, 
neturėjo kito bent šiek tiek raštingesnio 

I jiems pasiryžusio tarnauti lietuvio, tai Kap
suką atvežė ir pasodino Vilniuje jų vardu 
Lietuvos valdyti.

O kai tas žygis nepasisekė, tai Kapsukas 
buvo išgabentas į Maskvą ir ten naudojosi 
šiokia tokia bolševikų malone, kol ir Stali
nui, matyt, nusibodo jo smulkios intrigos.

Ta malone naudodamasis, jis sėdėjo ir ra
šė visokius niekus prieš nepriklausomą Lie
tuvą. Kito darbo neturėdamas, jis, aišku, 
nemaža prirašė visokių straipsnelių. Dabar 
Lietuvoje tų jo rašymų išleisti net 7 tomai. 
Koks gi kitas lietuvis bolševikas tiek buvo 
prirašęs? Jeigu nežiūrėtume tų jo raštų tu
rinio, o vien puslapius skaičiuotume, tai ga
lėtume Kapsuką net lietuvišku Leninu pa
vadinti. Lietuviams bolševikams, aišku, irgi 
reikia kokio nors savo dievuko. Tai dėl to 
politinių rašinėlių gausumo, matote, šiton 
dvasinio vado vieton ir buvo pakeltas jau 
miręs Kapsukas.

Aišku, nuo to nepasidarė tie jo raštai ge
resni. Kokie jie buvo smulkūs, tokie ir liko. 
Bet dievukui jau reikia atitinkamos pagar
bos. Tai jo vardą gavo Marijampolė ir Vil
niaus universitetas. O šiuo metu jau visiškai 
pribrendo laikas jo tuos raštus pristatyti vi
suomenei per laikraščius ir žurnalus, kaip 
kažką didelio. Ligi šiol tie tomai išeidavo ir 
taip maždaug tylom būdavo praleidžiami. 
Šį sunkų pristatymo ir aiškinimo darbą 
„Komunisto“ žurnalas pavedė S- Laurinai
čiui, kuris jau išspausdino tame žurnale pir
mąjį straipsnį — apie Kapsuko kovą prieš 
buržuazinį nacionalizmą.

Laurinaičiui užkrautoji pareiga tikrai yra 
sunki. Dar būdamas Lietuvoje, Kapsukas 
blaškėsi, niekur rimčiau nepritapdamas, kol 
galutinai užsikabino ant bolševikų meške
rės. Jis nedalyvavo jokiame didesniame są- 

fjūdyje ir juo labiau nevadovavo tokiam są
jūdžiui. Sėdėdamas Maskvoje, jis iš viso ne
beturėjo stipresnio ryšio su gyvenimu. Taigi 
ir apie vadinamąjį buržuazinį nacionalizmą 
Lietuvoje Jis rašė tik šiaip sau bendrybes, 
kurios šiandienos reikalui nebeturi didesnės 
prasmės. Dėl to pasiryžęs per „Komunistą“ 
išaiškinti Kapsuko „mokslą“ Laurinaitis 
priverstas ištisais puslapiais pats vienas be 
Kapsuko, „susitvarkyti“ su Lietuvos praei
tim. Kapsukas jam lieka tik iškabos vietoje.

Iš tiesų šitaip ramiau...
Mirė rašytojas Kazys Boruta, ir jo laido

tuvėse dalyvavo ne tik plunksnos draugai ir 
bičiuliai ar jo raštų gerbėjai, bet ir vadina
mosios aukščiausiosios tarybos pirmininkas 
Paleckis su savo pavaduotoju Baltušiu. Jie 
abu net garbės sargybą ėjo prie karsto, o 
Baltušis net ir prakalbą pasakė kapinėse.

Bet argi Boruta nebuvo ilgai kalintas bol
ševikų kalėjimuose ir stovyklose? Taip, aiš
ku, buvo. Ką gi jis, ar žmogų buvo užmu
šęs? Ne, tur būt, kokį aštresnį žodį prasita
rė prieš tų aukštųjų bolševikų siautėjimą. 
Tai jie sutiko, kad jis būtų uždarytas. Jeigu 
nebūtų sutikę, tai būtų pareikalavę paleisti. 
Paleckis juk visą laiką išbuvo tose pareigo
se, kuriose ir dabar yra. O Baltušis taip pat 
labai įtakingas ir galėjo ginti savo kolegą.

Deja, jiems, tur būt, daug maloniau da
bar garbės sargyboje pastovėti ir kalbą pa
sakyti apie Borutą, negu jį gyvą turėti. Da
bar velionis tikrai jau nieko nebekritikuos, 
ir tiems veidmainiams bus lengviau.

Senoji ir dabartinė degtinė

f

Nepriklausomos Lietuvos laikraščio tvir
tinimu, Zarasuose 1938 m. degtinės buvo 
parduota už 142.851 litą, o 1939 m. jau už 
169.571 litą. Vadinas, sprendžiant iš tų dve
jų metų, girtavimas ne mažėjo, o didėjo. 
Tokius duomenis pateikė „XX Amžiaus“ 
dienraštis, o dabar su pasigėrėjimu pakarto
jo sovietinis „Švyturys“. Išvada: skaityto
jau, žiūrėk, kur būtų nuplaukusi Lietuva, 
jei nebūtų užėjusi raudonoji armija ir padė
jusi išgerti degtinę!

Tai gal gi dabar iš tiesų mažiau geriama?
Statistikos neturime, tai negalime skait

menų palyginti. Bet išvadas padaryti juk ga
lima ir bė to- Sovietiniai Lietuvos laikraščiai 
dažnai parašo, kaip didžiųjų miestų prie
miesčiuose ir miesteliuose ištisuose rajonuo
se tarpsta degtindariai ir naminės prekybi
ninkai. Maisto gaminių parduotuvėse stovi 
eilės prie degtinės. Žmonės geria net ir eili
nėse valgyklose, nebe vien restoranuose. 
Jeigu tuos ir kitus panašius faktus paverstu- 
me skaitmenimis, tai jie sukeltų pasibaisėji
mą. Arba galėtume pasidaryti išvadą, kad 
it šioje srityje sovietinis gyvenimas daro vis

(Elta) įvairių tautybių suliedinimas — vie 
nas svarbiųjų komunistų tikslų. Tai vykdo
ma praktikoje, nuolat pabrėžiama ir teori
joje. Tuo tikslu Latvijoje, Daugpilyje, vasa
rio 28 d. buvo sukviesta vad. tarprajoninė 
konferencija, kurios tikslas buvęs aptarti 
tautų suartėjimo klausimus. Be šeimininkų 
— latvių „Žinijos“ draugijos valdybos, 
Daugpilio komunistų, dar dalyvavo ir rusai, 
estai, gudai bei iš Lietuvos atvykę Zarasų 
rajono pareigūnai.

„Tiesa" (kovo 7 d. Nr. 55) pažymėjo, kad 
konferencijoje įdomų pranešimą padaręs 
Rygos Politechnikos instituto docentas A. 
Cholmogorovas. Jis pranešęs apie latvių 
mokslininkų įvykdytus sociologinius tyrinė
jimus kaimyninių respublikų pasienio rajo
nuose. Tie tyrinėjimai liudija, kad paskiros 
tautybės einančios „savitarpio pagalbos ir 
draugystės keliu“. Tyrimai buvo atlikti Za
rasų raj. „Tautų draugystės“ kolchoze — 
nustatyta, kad ten 80 proc. lietuvių gerai 
moka rusų kalbą, o 60 proc. gyvenančių ru
sų darbininkų puikiai kalbą lietuviškai. Tik 
savo gimtąją kalbą temoka, esą, labai nedi
delis gyventojų procentas, daugiausia seny
vo amžiaus žmonės. Panašūs reiškiniai pa
stebėti ir latvių kolchozuose. Tad jau džiau
giamasi : artėja tautos, atsiranda draugiški 
santykiai, jie gimdą naujas-tradicijas. ..

Tos tradicijos tai (tariamai) plintančios 
vad- pilietinės vardynos (atseit, komunisti
nės „krikštynos“), ir jos vykstančios su na
cionaliniu atspalviu. Jų tikslas esąs, be kitų, 
pakenkti religijai ar, kaip tariama, „pakirsti 
religinių prietarų šaknis“. Buvo teigiama, 
kad Daugpilio rajone sumažėjusios religinės 
krikštynos, laidotuvės, sutuoktuvės.

Šalia naujųjų, sovietinių, tradicijų krei
piamas dėmesys į įvairių tautybių savitarpio 
pagalbą. Ji reiškiasi ūkio, kultūros ir kt- sri
tyse. Pvz., latvių ar gudų kolchozininkai 
skuba pas lietuvius talkininkauti, nuimant 
derlių, saviveiklininkai, menininkai lankosi 
vieni pas kitus, o mokyklose nuolat kalbama 
apie internacionalinį auklėjimą. Bendrauki
me, pažinkime „broliškųjų tautų“ kultūrą, 
įvairinkime kultūrinio gyvenimo formas — 
tokie šūkiai skleisti Daugpilio konferencijo-

r Segios DIENOS -Į
BRITANIJA IR PRANCŪZIJA

D. Britanijos min. pirm. Wilsonas buvo 
iškilmingai priimtas Prancūzijos prez. de 
Gaulle’io, ir tas pasimatymas laikomas lū
žiu į gerąją pusę abiejų kraštų santykiuo
se. Prezidentas esąs palankus, kad būtų at
gaivinta anglų-prancūzų sąjungos dvasia.

Ministeris pirmininkas ir prezidentas su
tarę, kad abiems kraštams nėra ko varžy
tis tarpusavy aviacijos ir elektroninių daly 
kų gamyboje, nes tai per brangiai kainuo
ja. Dėl to toliau bus aiškinamasi ir taria
masi kartu gaminti. Po šio valstybės galvų 
susitikimo tarsis abiejų kraštų finansų mi
nisterial dėl piniginės sistemos supastovi- 
nimo, gynybos ir aviacijos ministerial — 
dėl bendros lėktuvų gamybos, technologi
jos ministerial — dėl elektroninių dalykų 
bendros gamybos.

SOVIETŲ ŽEMĖS ŪKIS
Pagal septynmečio planą sovietų žemės 

ūkio gamyba turėjo pakilti 70 procentų. Iš 
tiesų pakilo tik 10 procentų.

Dėl to Brežniovas paskelbė planą, pagal 
kurį per 5 metus žemės ūkin bus investuo
ta didžiulė 78 milijardų dolerių suma. Už 
žemės ūkio gaminius bus mokamos dides
nės kainos.

Sumažinamas valstybei pristatyti reika
laujamas gaminių kiekis.

PIRMIEJI LĖKTUVAI
Puldami šiaurės Vietnamo taikinius kraš 

to gilumoje, amerikiečių bombonešių telki 
niai pirmą kartą susidūrė su Š. Vietnamo 
aviacija — su trim MiG kovos lėktuvais ba 
landžio 3 d.

O šiaurės Vietnamas lėktuvais puola
mas nuo vasario mėn.

PARAMA LAIKRAŠČIAMS ŠVEDIJOJE
Vyriausybės komisija spaudos reikalams 

pasiūlė parlamentui priimti įstatymą, kad 
laikraščiams kasmet būtų skiriama 25 mili
jonai kronų paramos.

Po karo Švedijoje laikraščių vis mažėja, 
ir jų leidimas darosi vis nuostolingesnis.

BOMBA SAIGONE
Komunistiniai partizanai Pietų Vietna

mo sostinėje Saigone atgabeno automobi
liu prie amerikiečių ambasados didžiulę 
bombą, kuri sprogdama apardė pastatą, ke 
liolika žmonių užmušė ir apie porą šimtų 
sužeidė. 

je. Toks suartėjimas, tautybių liedinimas 
ypač rūpi partijai ir Maskvai. Nestebino tai, 
kad į konferenciją buvo atvykęs Sovietų 
S-gos Mokslų akademijos Filosofijos insti
tuto pareigūnas M. Džunusovas, o iš Lietu
vos atvykusių tarpe, šalia vietinių pareigū
nų, dalyvavo „Tiesos“ vyr. redak. G- Zi
manas ir kom- partijos CK propagandos ir 
agitacijos sk. pareigūnas S. Šimkus.

Daugpilyje buvusi konferencija, žinoma, 
buvo agitacinio pobūdžio. Agitacija, propa
gandininkų uždaviniai — tai vis svarbi te
ma, ir ji nuolat keliama pačioje Lietuvoje, 
Vilniuje, neretai išnyra ir „Tiesos“ skiltyse. 
Apie propagandininko uždavinius „Tiesoje“ 
(kovo 17 d. Nr. 63) rašydamas, vyr. gyd. S. 
Trepšys nurodė, kad tiems propagandinin
kams nesą lengva iškovoti klausytojų dėmesį 
(tai reiškia, kad gyventojai ar šiuo atveju 
Vilniaus klinikinės ligoninės personalas ma
žai domisi propagandininkų pokalbiais — 
E-). Esą, reikia žinoti, koks atsakymas ar ar
gumentas galįs įtikinti, nes kitu atveju žmo
nes sunku sukviesti, o propagandiniai užsi
ėmimai esą sausi, nuobodūs. Pasirodo, kad 
klausytojai dažnai apiberia propagandinin
ką klausimais iš visai kitų sričių (apie ne
sėkmes, buities trūkumus ir pan.).

Klausytojai stebi gyvenimą, palygina su 
kapitalistiniu pasauliu ir... daro išvadas. 
S. Trepšys pateikia tokį pavyzdį: „asmuo 
su turistų grupe lankėsi užsienyje. Jis domė
josi tik parduotuvių vitrinomis, paradine ka 
pitalistinio pasaulio puse. Ir jis padarė ne
teisingas išvadas...“ Žinoma, tos išvados 
buvusios teigiamos Vakarų atžvilgiu... tad 
kas belieka daryti propagandininkui? Jis 
tokiam Lietuvos turistui privaląs kantriai ir 
atvirai išaiškinti kapitalistinį gyvenimo bū
dą. (Atseit, kad ir Vakaruose esama sunku
mų ar net skurdo... — E.).

Propagandininkas Trepšys sutinka, kad 
„mūsų žmonėms dar tenka įveikti daugelį 
sunkumų“. Jei tokia padėtis, aišku, propa
gandininkams tenka sunkus uždavinys. Jie 
viliasi, davę „aiškų ir konkretų atsakymą“, 
galėsią išsikovoti klausytojo dėmesį. Tai vis 
viltis, kuri iki šiol, atrodo, dar nėra išsipil
džiusi.

SOVIETŲ GINKLAI KIPRO SALOJE
Minint dešimtmetį, kai Kipro salos Eoka 

sąjūdis pradėjo priešintis britams, 
sijos mieste buvo suruoštas karinis 
das.

Parado metu pasirodė šarvuočiai, 
lerija, priešlėktuvinė ir sovietiniai sunkve
žimiai, bet nebuvo matyti sovietinių rake
tų, apie kurių buvimą saloje neseniai rašė 
laikraščiai.

Nico- 
para-

arti-

IMS BAIGUSIUS AUKŠTUOSIUS 
MOKSLUS

Iki šiol Sov. Sąjungoje einantieji aukš
tuosius mokslus ar baigusieji juos stengda 
vosi išsisukti karinės tarnybos.

Dabar skelbiama, kad tokie būtinai turės 
atitarnauti vienerius metus.

Apskritai Sov. Sąjungoje pašauktieji pės 
tininkuose turi atitarnauti 2 metus, specia
liuose daliniuose 3 m., laivyne 4 m.

Įvykdytas mirties nuosprendis lenkui

(E) Lenkų PAP pranešimu, Lenkijoje 
įvykdytas mirties nuosprendis vasario mėn. 
nuteistam mėsos kombinato direktoriui St. 
Wawrzecki. Jis buvo kaltinamas išeikvojęs 
valstybės turtą, kurio vertė siekusi apie 150. 
000 dol. Lenkų agentūra nenurodė, kuriuo 
būdu įvykdytas mirties nuosprendis. Per 
daugelį metų tai pirmas atvejis, kai dėl vad. 
ūkio nusikaltimų nuteisiama mirties baus
me.

— Velykų ir Sekminių metu aplankyti 
savo gimines Rytų Berlyne atitinkamus pa
sus jau pasiėmė 367.286 Vakarų Berlyno gy 
ventoj ai.

— V. Vokietijos paštuose kasdien prilip 
doma ant laiškų ir kitokių siuntų 13,4 mili 
jonai pašto ženklų (77 proc sudaro 10, 
15 ir 20 pfenigių ženklai).

— Paryžiuje ir apylinkėse 1964 m. įvyko 
176 žmogžudystės (30 mažiau negu 1963 
m.), ginkluotų užpuolimų apiplėšti — 26 
(1963 m. 63).

— Vokiečių policija suėmė 11 vyrų gau
ją, kuri Ruhro krašte ir Frankfurte iškraus 
tė ne mažiau kaip 13 pinigams laikyti plie
ninių seifų.

— Rumunija per 5 metus pagamins Sov. 
Sąjungai apie 140 jūrų ir upių laivų.

Ekskursijos į Lietuvą
Lietuvos pavergėjai per savo tarnus ir 

agentus įvairiomis progomis kviečia už
sienio lietuvius atvažiuoti į Lietuvą, kar
tais net siūlydami nemokamas keliones ir 
išlaikymą, kol jie bus Sov. Sąjungos terito
rijoje. To tikslo siekiant dažnai organizuo
jamos ekskursijos.

Neretai ekskursijų dalyviai, viešėdami. 
Lietuvoje, yra verčiami duoti komunisti
nei spaudai bei radijui atitinkamus pareiš
kimus, kuriuose klaidingai vaizduojama pa 
dėtis tėvynėje ir tuo būdu piktinami gyven 
tojai.

Apsvarstęs šį reikalą, DBLS Suvažiavi
mas nutarė prašyti D. Britanijoje lietuvius 
susilaikyti nuo organizuotų kelionių į Lie
tuvą.
Dainų šventė Vilniuje

Sulaužiusi taikos sutartį ir iškilmingus 
pasižadėjimus ir pasinaudodama smurtu, 
Sovietų Sąjunga prieš 25 metus atėmė Lie
tuvai laisvę ir nepriklausomybę.

Europos ir Amerikos spaudos nuotrupos

Ar bus daugiau duonos?
Dar Stalinui įvykdžius žemės ūkio suko

lektyvinimą, ligi šiol vis nepasiekiama pa
žangos. Žemės ūkis tiek yra smukęs, kad 
svetur tenka pirktis duonos. Bet naujoji 
Sov. Sąjungos vadovybė yra užsimojusi 
vykdyti didžiules reformas. Dėl jų ameri
kiečių laikraštis „Newsweek“: rašo:

„Chruščiovui išstumti viena priežasčių bu 
vo ta, kad jam nepasisekė žemės ūkyje pa
gerinti padėties po Stalino žiauriai įvykdy
tojo sukolektyvinimo. Bet kur jam nepasi
sekė, ten žada pasistengti jo įpėdiniai. 
Partijos pirmasis sekretorius Leonidas 
Brežniovas aiškiai nurodė partijos centro 
komitetui, kokia liūdna padėtis yra sovietų 
žemės ūkyje. Padėčiai taisyti jis pažadėjo 
per 5 metus investuoti milžinišką 78 mili
jardų dolerių sumą — tiek, kiek sovietai iš 
viso žemės ūkin yra investavę po antrojo 
pasaulinio karo. Tik bėda, kad tas planas 
kartu reiškia pavojingą lošimą. Nors Brež- 
niovo naujoji žemės ūkio politika žada ūki 
ninkams daugiau laisvės, tačiau tai gali 
reikšti, kad ūkininkai tuo pasinaudos ma
žiau gaminti. Kitas klausimas: kur gi so
vietai gaus tuos milijardus šitokiai inves
ticijų programai vykdyi?“

Ar tie naujieji planai pasiseks? Ar grei
tai bus matyti rezultatai? Ką jie turėtų 
reikšti dirbantiesiems žemės ūkyje?

Dėl to britų „The Guardian“ rašo:
„Didžiausias sovietų rūpestis yra pada

ryti lankstesnę savo politiką ir žmonėms 
vietoje duoti daugiau iniciatyvos. Jeigu 
jiems tai pasisektų, ko iš tiesų ir siekia 
naujasis Brežniovo penkmečio planas, tai 
reikštų, kad Sov. Sąjungoje pagaliau prade 
tų nykti praraja tarp sąlygų mieste ir kai
me. Pramonės krašte, kur žemės ūkio dar 
bininkų yra šešis kartus tiek, kiek Jungti
nėse Valstybėse, į žmonių bėgimą iš kaimo 
negali būti lengvai numojama ranka, nors 
anksčiau yra šitaip buvę. Deja, žemės ūky 
retai kada tesusilaukiama greitų rezulta
tų, dėl to dar turės praeiti kiek laiko, kol 
aiškiau pamatysime, kaip veikia Chruščio
vo politika, nebekalbant jau apie dabarti
nę Brežniovo paskelbtąją. Dėl to visi nie-

JAUNIMAS I ARCHANGELSKĄ

(E) Lietuviškasis jaunimas kasmet siun
čiamas į tolimųjų Sovįetijos sričių statybas. 
Komjaunimo sąjungos Lietuvoje (LKJS) 
CK ats. organizatorius A. Nedzvėckas 
„Komj. Tiesoje“ (kovo 16 d. Nr. 52) paskel
bė, kad, esą, Lietuvos komjaunimas turįs di
džiuotis, nes „kasmet su komjaunimo kelia
lapiais jis siunčiu savo pasiuntinius į svar
biausias šalies statybas“. Pagal Nedzvecką, 
per pastaruosius dvejus metus į Plėšinių 
krašto, Karelijos autonominę respubliką ir 
Murmansko srities objektus išvyko 1500 
jaunuolių jš Lietuvos. Jie tiesia plienines 
magistrales (geležinkelius), stato gyvenvie
tes, sovchozus, dirba chemijos objektuose.

Dabar statybos darbai vėl laukią papildy
mo. Numatoma į šiaurės sritis pasiųsti dar 
400 ,,patriotų“ (taip vadinami su komjauni
mo kelialapiais „savanoriškai“ vykstą jau- 
nuoliai-specialistai). Jie dirbsią Archangels
ko srityje ir Komi autonominėje respubliko
je. Šiuo metu Sovietuos šiaurėje statomi ce- 
liuliozės-popieriaus ir rūdos sodrinimo kom 
binatai, nauji miestai ir gyvenvietės. Pirmoji 
„savanorių“ ‘grupė jau išvyko kovo mėn. 
Ji statysianti Siktivkaro miško pramonės 
kompleksą (Komi resp.). Vėliau vykstą vai
kinai bei merginos iš Vilniaus, Kauno, Klai
pėdos ir kitų miestų bei rajonų tiesti gele- 
žnkelio Archangelsko srityje.

Šiai gėdingai sukakčiai atžymėti Lietu
vos pavergėjai šių metų liepos mėnesį ruo
šia Vilniuje iškilmes ir dainų šventę, ku
riose raginami dalyvauti kaimų ir miestų 
saviveiklininkai ir į kurias kviečiamos at
vykti užsienio lietuvių delegacijos.

Sekdami Stalino pavyzdžiu, dabartiniai 
Kremliaus valdovai nori priversti lietuvių 
tautą nusižeminti prieš rusiškuosius impe
rialistus ir parodyti „džiaugsmą“, kad jai 
buvo atimta laisvė kaip tik tuomet, kai net 
tamsiausios Azijos ir Afrikos tautos prade
da laisvą ir nepriklausomą gyvenimą.

Toks begėdiškas pasityčiojimas iš lais
vės ir nepriklausomybės siekiančios tau
tos laisvuosiuose lietuviuose kelia visuoti
nį pasipiktinimą.

Protestuodami prieš tokį tyčiojimąsi, 
DBLS Suvažiavimo dalyviai griežtai smer 
kia dainų šventės rengėjus ir kviečia savo 
tautiečius vengti šio mūsų tautą žeminan
čio pasirodymo. Tautos garbė turi neleisti 
ir užsienio lietuviams dalyvauti šioje dainų 
šventėje.

ko gera nesitikintieji iš kolektyvizacijos 
tiek Sov. Sąjungos viduje, tiek ir užjos šie 
nų ilgai dar turės laukti, kol paaiškės, ar 
tam tikras ribotas grįžimas į privačią ini
ciatyvą duos geresnius rezultatus už ku
rias nors kitas reformas“.

KARIAUTI VIETNAME AR SUSTOTI?

Dėl to karo nėra vieningos nuomonės nė 
Vakaruose. Pavyzdžiui, amerikiečių „The 
Washington Post“ rašo:

„Amerikiečių vykdomasis karo veiksmų 
stiprinimas Vietname ligi šiol davė visą ei
lę gerų politinių pasekmių. Dėl to paašt
rėjo nesutarimas tarp sovietų ir kiniečių. 
Dėl to Šiaurės Vietnamas pradėjo rodyti 
tegu ir neaiškius ženklus noro nusileisti. 
Dėl to kai kurie Pietų Vietnamo budistų va 
dai daugiau pradeda rodytis tarptautinės 
politikos scenoje. Budistų vadai yra pareis 
kę amerikiečiams, kad jie pritaria šiaurės 
Vietnamo bomdardavimui ir tolimesniam 
karui, kol šiaurės Vietnamas nepareikš no 
ro žmoniškomis sąlygomis tartis“.

Tačiau švedų „Dagens Nyheter“ rašo:
„Vis stipriau jaučiama, kad karas Viet

name yra „dirbtinis karas netinkamoj vie
toj ir netinkamu laiku“. Pačiose J. Valsty
bėse vis stiprėja reikalavimas kaip nors 
baigti tą susidūrimą. Antraip ne tik karas 
išsiplėstų Pietų Azijoje, bet iš viso pablo
gėtų Rytų-Vakarų santykiai, susidarytų 
įtempta tarptautinė atmosfera“.

LIETUVIŲ TAUTOS REZISTENCIJOS IR 
KOVŲ DĖL LIETUVOS LAISVĖS 25 M.

1965 m. birželio mėn. sueis lietuvių tau
tos rezistencijos ir kovų dėl Lietuvos lais
vės dvidešimt penkeri metai. Užsitęsusios 
Lietuvos laisvės sutemos įpareigoja lais
vuosius lietuvius sustiprinti kovingumą ir 
ryžtą ir kartu pademonstruoti pasauliui ne
palaužiamą lietuvių tautos valią atstatyti 
bolševikų sutryptąją Lietuvos laisvę.

1964 m. lapkričio mėn. New Yorke posė
džiavęs Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto Seimas nutarė 1965 metus atžy
mėti kaip ypatingus kovos dėl Lietuvos lais 
vės metus.

Vliko Valdyba savo kovo 19 d. posėdyje 
apsvarstė konkrečią veiklos programą, ku
ri, susitarus su Pasaulio Lietuvių Bend
ruomene ir Amerikos Lietuvių Taryba, bus 
netrukus paskelbta. Numatyta, kad, kur tik 
galima, visa kovos akcija prieš okupantą 
turėtų būti vykdoma drauge su latviais ir 
estais.

Ruošiami šiam reikalui skirtieji leidi
niai lietuvių, anglų, prancūzų, vokiečių, is
panų, portugalų, italų ir arabų kalbomis.

ELTA

Lietuviai — kandidatai į Alžiro festivalį
(E) Kovo mėn. vidury į Leningradą buvo 

išvykusi didelė Lietuvos menininkų grupė. 
Iš jų bus atrinkti galutiniai kandidatai, ku
riems teks vykti į Alžire liepos 28 — rugpiū- 
čio 7 d. rengiamą, komunistų globojamą 
tarpt, jaunimo, studentų festivalį. Leningra
do atrankoje dalyvavo ansambliai: A. Kro- 
gerto vadovaujamas vyrų choras „Varpas“, 
S- Sondeckio vad. filharmonijos kamerinis 
orkestras, V. Bartusevičiaus vad. dainų ir 
šokių liaudies ansamblio jaunimo grupė, be 
to, ir paskiri solistai: Tarprespublikinio kon 
kurso laureatė A. Vasiliauskaitė, Sovietų 
S-gos M. Glinkos vardo vokalistų kankurso 
laureatas V. Daunoras jr solistas E. Kuodis.
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P. Amerikos Liet. Kongresas iii/

Trečiasis P. Amerikos Lietuvių Kongre
sas, įvykęs vasario 18-21 dienomis S. Paulo 
mieste, Brazilijoje, savo dalyvių ir svečių 
iš kitų kraštų skaičiumi žymiai pralenkė 
pirmuosius kongresus. Registruotų delegatų 
ir svečių iš tolimų lietuviškų telkinių kaip 
Argentinos. Urugvajaus ir net JAV. buvo 
150. su šimtais tautiečių iš pačios Brazilijos.

Pirmų kartą PAL Kongrese pasirodė vysk. 
V. Brizgys, Lietuvos Diplomatijos Šefas 
min. St. Lozoraitis, prelatai Ig. Albavičius, 
J. Balkonas ir V. Arminas, PLB Centro Val
dybos atstovas dr. inž. A. Nasvytis. JAV LB 
atstovė E. Armanienė, Liet. Enciklopedijos 
leidėjas J. Kapočius, pora žurnalistų iš JAV. 
Dalyvavo VLIKo Valdybos pirm. V. Sidzi
kauskas, jau lankęsis pirmame kongrese 
Buenos Airės. Buvo keliasdešimt dvasiškių. 
Sveikinimus atsiuntė visa Lietuvos diploma
tinė ir konsularinė tarnyba, daugelis pasau
lio lietuviškųjų organizacijų, laikraščių ir 
pavienių lietuvių.

Kongresas buvo pradėtas vysk. V. Briz- 
gio laikytomis mišiomis lietuvių bažnyčioje 
Vila Zelinojė. Iškilmingas posėdžių atidary
mo aktas įvyko Sės. Pranciškiečių gimnazi
jos salėje, kur išrinkti garbės ir darbo prezi
diumai. Pirmininku, vicepirmininkais ir sek
retore buvo nusipelnę Org. Komiteto na
riai : prėl. P. Ragažinskas, J. Antanaitis, A. 
Boguslauskas, H. Mošinskienė, be to. ir C. 
Juknevičius iš Argentinos. Keliolika garbės 
prezidiumo dalyvių pasakė sveikinimo kal
bas. Buvo gausūs sveikinimai raštu.

Vasario 19 ir 20 dienomis intensyviai po
sėdžiavo pagrindinė kongreso sekcija, pava
dinta politine-visuomenine. kuriai pirminin
kavo K. Čibiras iš Urugvajaus, Lietuvos Pa
siuntinybės spaudos attache. Jis išsamiai re
feravo apie P. Amerikos lietuvių veiklų ir 
jos derinimų. Referatas sukėlė labai gyvas, 
nuoširdžias ir pozityvias diskusijas, kuriose 
dalyvavo apie 30 kultūrininkų bei visuome
nininkų. Svarstyta specifiniai ir visiems lie
tuviams bendri rūpesčiai: lituanistinės veik
los pagyvinimas, lietuvybės išlaikymas jau
noje kartoje, talkininkavimas Lietuvos lais
vinimo veiksniams, diplomatinių santykių 
atnaujinimas Argentinoje ir Brazilijoje, 
tampresni santykiai tarp pačių lietuvių viso
je P. Amerikoje. Šių diskusijų vedamosios 
mintys buvo išreikštos rezoliucijų ir dekla
racijų forma. Vienbalsiai priimtas pasiūly
mas įkurti PA Lietuvių Tarybų, kaip pata
riamąjį organą šių kraštų lietuviškai veėik- 
lai derinti.

Atskirai posėdžius turėjo jaunimo sekcija 
ir dvasiškija. Bendrame posėdyje gimnazijos

JONAS AVYŽIUS

Kaimas kryžkelėje
(19)

Ant trobos laiptelių pasirodė Lapinas. Be 
žado sužiuro į neprašytus svečius, kurie gy
nėsi įniršusio Meškiaus, bet kai Gaigalas 
sviedė į šunį šakę, ir ta prazvimbė pro šalį 
tik per plauką nepataikiusi, prakalbo:

— Gult, Meškiau! Būk gudresnis už tuos 
žmones, šuneli. Ko reikia, vyrai?

— Pats matai. — Gaigalas iškalbingai 
pakratė ore šakę.

— Toleikis atsiuntė?
— Ir be Toleikio žinome kelią.
— Aha... Vadinasi, patys sugalvojote.

— Lapinas akimirksniu pasikeitė. — Tiktai 
kam tie kirviai, šakės? Reikėjo naktį, pa
tyliukais nusmeigti, aprubavoti.

— Nebijok, ne vienas žūsi — kartu Rim
šą nukirsime. Ei Rimša! Išeik, gyvate! La
pinas skundžiasi negalįs per tavo gardus 
prieiti prie mėšlo. Atvažiavome žalčiui pa
dėti.

— Atvažiavote, ką gi- —, Lapinas priėjo 
prie vyrų. — Liepgiriuose nepriimta išvaryti 
svečius. Tad kviečiam į vidų. Gaigalai, bri
gadininke! Gal be pusryčių? Apšilsime, pa
sikalbėsime, kaip geriems kaimynams dera. 
Prašom, vyrai, prašom-

— Suspėsime darbą baigę, — atsiliepė 
Strazdų Vincė ir sukikeno į apykaklę.

— Ot, pavyzdžiui, — pritarė Robinzonas,
— kai apkuopsime tamstytę, garbusis pone, 
tada pastatysi magaryčias.

Stepas Gumbas pritariamai šniukštelėjo 
nosimi, nes nežiūrint savo žvalios, patrauk
lios išvaizdos ir jauno amžiaus, buvo toks 
tylenis, kad per dvi dienas vieną žodį tesu- 
remdavo.

— Matai, Lapinai. Baigėsi tavo gudravi
mas, gyvate. Girdėjai, ką liaudis nusprendė? 
Tuoj pririšk šunpalaikį, jei nenori, kad prie 
žemės prismeigtume, ir padėk mėšlą iš gar
dų išmesti.

Lapinas nuleido svetingai išskėstas ran
kas. Tuo tarpu iš trobos išėjo Morta, ant pe
čių užsimetusi vilnonę skarą. Užpakaly ne
drąsiai tūpčiojo Lukas.

— Kas per jomarkas? Ko nori, Gaiga
lai? Samagono paelgetauti užsimanei? O 
brūklio į sprandą ar nenori- 

salėje E. Armanienė kalbėjo apie PLB ir LB 
veiklą JA Valstybėse, o prel. J. Balkūnas 
pasisakė prieš Lietuvos okupanto genocidi
nę ir antireliginę politiką. Kvietė kongresą 
tvirtai kreiptis į tarptautines institucijas, rei
kalaujant žmogaus teisių apsaugos paverg
toje tėvynėje.

Šios dienos programą nuotaikingai baigė 
tautinių šokių ansamblis „Rambynas“ ir 
vyrų kvartetas. Buvo parodytas A. Gustai
čio iš Los Angeles atsivežtas filmas „Lietu
va — Europos nugalėtoja“.

Vasario 20 d. Miesto Teatre, pačiame S. 
Paulo centre, buvo paminėta Vasario 16. 
.Susirinko arti 2.000 asmenų. Paskaitą apie 
tarptautinio komunizmo pavojų visam lais
vajam pasauliui skiatė prof. Plinio Correa 
de Oliveira, įžymus lietuvių bičiulis.

Angliškai ir lietuviškai kalbėjo VLIKo ir 
LLK pirmininkas V. Sidzikauskas. Apžvel
gęs tarptautinės politikos raidą, pastebėjo, 
kad ji vystosi su palankesnėmis pavergtųjų 
tautų išlaisvinimo perspektyvomis. Priminė 
mūsų pačių tautinį gyvybingumą tiek Lietu
voje, tiek išeivijoje.

Meninėje dalyje gražiai pasirodė stiprus 
Vikt. Tatarūno vedamas S. Paulo lietuvių 
choras. Šis choras, ateitininkų ir argentinie
čių ..Rambyno“ tautinių šokių ansambliai 
buvo labai šiltai sutikti, o rambyniečiai įver
tinti kaip nepaprastai originalus ir pajėgus 
kolektyvas.

Paskutinioji kongreso diena, vasario 21, 
buvo pradėta iškilmingomis pamaldomis 
katedroje. Pamaldos baigtos Lietuvos him
nu. Po jų padėtas vainikas prie Brazilijos 
Nepriklausomybės paminklo.

Užbaigiamajame darbo posėdyje svarsty
tos ir priimtos rezoliucijos. Deklaruotas so
lidarumas su VLIKu, Lietuvos Diplomatine 
Tarnyba. LL Komitetu, PLB. Priimtos svei
kinimo ir padėkos telegramos Šv. Tėvui, 
prez. Johnsonui, prez. Castello Branco, Bra
zilijos vyriausybei, S. Paulo gubernatoriui 
ir miesto prefektui. Paskelbta protesto dek
laracija dėl religijos persekiojimo Lietuvoje, 
kreipimasis į 24 Komitetą ir į J. Tautas. Pa
dėkota Vatikanui, Ispanijos ir Italijos vy
riausybėms už lietuviškas radijo translia
cijas.

Visa eilė kalbėtojų dar kartą pasisakė dėl 
svarstytųjų klausimų ir atsisveikindami pa
reiškė pasigėrėjimą dėl darnios nuotaikos 
viso kongreso metu. „Mūsų Lietuvos“ re
daktorius T. J. Kidykas padarė tokią išva
dą: „Kongresas praėjo nepaprastai šiltoje, 
jaukioje nuotaikoje. Neįvyko nė vieno aš
tresnio susikirtimo. Kituose kongresuose

— Nesiusk be velnio, Rimšien. Matai, 
mūsų penketas. O reikės, Kleme Stribokas 
sunkvežimį atvažiuos. Maironys ne pirštu 
dirbti, gyvate, nemanyk. Nesileis už nosies 
vedžiojami. Na, vyrai, gana plepėti. Einam 
ardyti gardų.

— Neturi teisės! — užprotestavo Lapi
nas. — Gali švaistytis kirviais šakėmis savo 
Maironyse, o Liepgiriuose nevalia.

Gaigalas numojo ranka ir, apsuptas drau
gų, patraukė į diendaržį. Vincė su Robinzo
nu pirmieji prasiveržė pro Meškiaus užtva
rą. Kūtėje pasigirdo atmušamų lentų pok
šėjimas.

Morta puolė paskui vyrus į tvartą.
— Meškiau, puci! — piudė šunį. — Pa

imk tuos galvažudžius! Puci, puci, puci!
Išgirdę triukšmą, ėmė rinktis praeiviai. 

Už kūtės Pruncė Prancūzas kapojo Lapinui 
žabus. Atbėgo ir tas. Žvilgčiojo atsidavusio 
kvailio akimis į šeimininką, stengdamasis 
suvokti savo menku proteliu, kas darosi, 
vaipėsi ir stenėjo.

— Aš tau, nelemtas girtuokli, valkata! — 
šūkavo Morta, šokinėdama priešais Gaiga
lą, kuris užtvėrė jai kelią į tvartą. — Pats 
nieko neturi, nori ir kitus padaryti ubagais. 
Lukai, ko stypsai ant laiptų kaip smuikelis! 
Duok šen vadžias! Surišim tą Maironių be
protį, kol nieko nenusmaugė.

Gaigalas pamažu slinko šonu prie durų, 
iš vienos pusės gindamasis įsiutusios Rimšie- 
nės, iš kitos šuns.

Tarpdury pasirodė karvė, kurią tempė 
už pavadžio Robinzonas, o Gumbas, smul
kiai spiaudydamasis į šonus, stūmė iš už
pakalio.

— Paragink, paragink. Stepai, garbiąją po 
nią. Klemai, vienų radome per daug.

— Prie tvoros! Į kolūkį rupūžę!
— Ot, pavyzdžiui, tamstyte...
Morta, palikusi Gaigalą, prišoko prie gy

vulio, nutvėrė už pavadžio, o Meškius tuo 
tarpu įsikabino Gumbui į kišką. Bet šį kar
tą apsiskaičiavo. Gumbas niekuomet nie
kam neatleisdavo įžeidimo, tad ir dabar taip 
taikliai sviedė kirviu į šunį, kad tasai, baisiai 
sustaugęs iš skausmo, išgaravo už kūtės, ir 
tik rytojaus dieną pasirodė, vilkdamas pas
kutinę koją. 

neteko patirti tokios darnios, vieningos at
mosferos".

Pačių Brazilijos lietuvių tvirtinimu, šis 
kongresas tikrai išjudino jų entuziazmą ir 
ryžtą. Jo reikšmė neabejotinai susilauks ir 
platesnių atgarsių. Kongresas per „Ameri
kos Balsą“ perdavė žodį lietuviams paverg
toje Tėvynėje. Ispaniškai ir portugališkai in
formuota Lotynų Amerikos visuomenė. Sao 
Paulo spauda, radijas ir televizija skyrė 
daug dėmesio kongreso vaidmeniui, pabrėž
dami ir jo antikomunistinį pobūdį. (E.)

PROF. DR. J. GRINIAUS STUDIJA
APIE V. MYKOLAITI - PUTINĄ

Baltų Institutas Vokietijoje jau nuo 1954 
metų leidžia kasmetinį „Commentationes 
Balticae“, kuriame spausdinamos su Pabal
tijo tautų literatūra, istorija ar apskritai 
kraštotyra susijusiomis temomis parašytos 
studijos vokiečių kalba.

Kaip tų darbų turinys rodo, mūsų moks
lininkai ir tyrinėtojai taip pat nemaža ten 
yra išspausdinę studijų (prof. Z. Ivinskis, 
prof. A. Maceina, Dr- P. Rėklaitis, kun K. 
Senkus, Dr. K. J. Čeginskas, prof. K. Pakš
tas, prof. J. Jakštas. P. Zunde, Dr. A. šeš- 
plaukis).

Aišku, tai yra graži Pabaltijo tautų repre
zentacija vokiečių mokslintame pasaulyje.

Darbai išeina tomais ir atskirų studijų at
spaudais.

Mus kaip tik dabar pasiekė ką tik pasiro
džiusio 1964 metų tomo atspaudas — prof. 
Dr. Jono Griniaus studija „Vincas Mykolai
tis-Putinas als Dichter — zu zeinem 70. Ge- 
burtstag“ (Vincas Mykolaitis-Putinas kaip 
poetas — jo 70 metų amžiaus sukakčiai).

V. Mykolaitis-Putinas yra viena didžiųjų 
mūsų literatūros figūrų — poetas, drama
turgas, romanistas ir literatūros kritikas ir 
istorikas. Ar jis pats didžiausias iš visų trijų 
didžiųjų (V. Mykolaitis-Putinas, B. Sruoga, 
F. Kirša) pomaironinės kartos poetų, tai ga
lėtų atsakyti tik kritikai, atidžiai sverdami 
jų kūrybą. Bet mūsų kritikos raštai kol kas 
nėra gausūs (daugiau tenkinamės laikrašti
nėmis, prabėgomis parašytomis recenzijo
mis). Pasiruošę šitam darbui specialistai ne
turi jokių įmanomesnių galimybių jam tęsti. 
Dėl to tokios kritikinės studijos, kaip dabar 
prof. J. Griniaus apie V. Mykolaitį-Putiną, 
tiesia pagrindus būsimajai mūsų literatūros 
istorijai, nes be išsamios kritikos neįmano
ma ir istorija.

Mūsų žiniomis, vėliau ši prof. J. Griniaus 
studija žada pasirodyti ir lietuviškai.

ROMANAS

— Šunį... šunelį užmušė.,. — sustenėjo 
Lukas.

— Žmonės, padėkit! Ar jums vis tiek, 
kad laukiniai kaimą plėšia? 1

— Tegu džiaugiasi svetima nelaimė, Rim
šien, tegu, — prakalbo Lapinas rūsčiu pra
našo balsu. — Viešpats Dievas vienam nu
eidamas, kitam pareidamas... Nepasi
guos, ne...

Pruncė pagaliau suvokė, kokia nelaimė 
užgriuvo jo garadarį. Įkišo du pirštus į bur
ną, klaikiai sušvilpė ir pasileido per kaimą. 
Bėgo, juokingai kilnodamas ilgas kojas, 
graibstė rankomis krūtinę, tartum iš ten 
trauktų nematomus siūlus, ir visa gerkle 
staugė:

— Uh-ūūū, šmonės! Foną Lafiną užpuo
lė! Kelfėkit!

Išgirdę siaubingą kvailio riksmą, žmonės 
viską metė ir bėgo į Lapinų kiemą. Ėję pro 
šalį pamiršo, kur turi nueiti, važiuoją — kur 
turi nuvažiuoti. Su ryšulėliais, kraitelėmis, 
grietinėlės bidonėliais, — užklydę į kaimą iš 
Kepalių, Maironių, Varnėnų vienkiemių ir 
dar iš toliau, — visi suko į Lapino kiemą, 
traukiami pašėlusio triukšmo srauto, ir čia 
dėjosi prie augančio būrio.

Iš pradžių niekas nekreipė dėmesio į atjo
jusį Arvydą — visų žvilgsniai buvo prikaus
tyti prie diendaržio, kur Morta mėšlinu vir
vagaliu atakavo Maironių vyrus. Mat, kol 
Pruncė stūgavo kaime, jai pasisekė prasi
mušti pro Gaigalą į tvartą. Čia ji sugriebė 
srutose įmirkusį saitą ir kaip pamišusi už
griuvo gardų ardytojus. Šitie, gi, nesitikėję 
tokio ryžtingo antpuolio, vienas po kito 
spruko pro duris ir, šakėmis atmušinėdami 
virvagalio smūgius, ėmė trauktis iš diendar
žio. Žiopliai, patenkinti reginiu, klegėjo, 
kurstė abi puses nepasiduoti, o Pruncė šoki
nėjo aplink kaip teisėjas ringe, kumščiavo 
orą ir unkštė iš pasitenkinimo. Lukas Rimša 
stovėjo ant laiptelių, susiėmęs galvą, ir skaus 
mingai dejavo, tarsi Morta jį patį talžytų 
tuo mėšlinu virvagaliu. Pro langus matėsi 
išsigandę vaikų veidai, girdėjosi jų gailus 
verksmas.

Arvydas pliaukštelėjo rimbu ore ir ūmai 
sutempė pavadžius, pastatydamas arklį pies
tu. Išsigandę žmonės prasiskyrė, duodami

KRYŽIAUS PASIUNTINYBĖ
Bažnyčia savo liturgija paskutines dvi sa

vaites prieš Velykas dar giliau žvelgia, mąs
to ir skelbia mūsų Viešpaties kančios, mir
ties ir prisikėlimo dramą. Mūsų dėmesį pa
traukia bažnyčiose uždengti kryžiai. Kančios 
laikas prasidėjo. „Jėzus pasislėpė ir išėjo iš 
šventyklos“. Šydu uždengtas kryžius mums 
kelia klausimą apie jo reikšmę, apie jo pa
siuntinybę. Kryžius liudija žmonių nuodė
mę. Kryžius skelbia žmonijos išganymą.

Nuodėmės pajautimas žmogui šiais laikais 
beveik nepažįstamas. Nuodėmė yra neigia
ma. Nuodėmė, taip mano šių laikų žmogus, 
yra Bažnyčios išradimas. Nuodėmės pajauti
mas yra žmogui Bažnyčios įkalbėtas, (auklė
tas. Suklydimas prieš bendruomeninio gyve
nimo taisykles Bažnyčios yra paimtas, kaip 
nusikaltimas prieš Dievo įsakymus. Taip 
galvoja, taip kalba šių laikų žmogus, nesu
prasdamas nuodėmės baisumo.

Kryžius visu rimtumu mus moko: nuo
dėmė yra. Dėl jos Viešpats Kristus turėjo 
ant kryžiaus mirti. Kasdieninis patyrimas 
kaip privačiame, taip viešame gyvenime, o 
ypač tautų ir valstybių santykiuose įrodo 
nuodėmės buvimą ir jos pasekmes žmonijos 
ir žmogaus gyvenime. Bandymai nusikalti
mus panaikinti yra tokie seni, kaip ir pati 
žmonija. Daug aukų sudėta, nes žmogus vy
lėsi, kad kraujuje nusikaltimus nuplaus ir iš 
nuodėmės išsilaisvins.

Apie tikrą kaltės atleidimą ir nuvalymą 
nuo nuodėmės kalba Apaštalas Povilas savo 
laiške Romėnams, kad per Kristaus kraują, 
tai yra, per Jo mirtį ant kryžiaus mes esame 
nuo nuodėmės išlaisvinti (Rom. 5,10). Ką 
tautų Apaštalas skelbė, tą patį skelbia ir Baž 
nyčta savo malda : „Garbiname Tave, Vieš
patie Jėzau Kristau, ir šloviname Tave, kad 
per šventą kryžių atpirkai pasaulį“.

Visą Evangeliją, linksmąją naujieną, gali
ma būtų sutraukti į vieną sakinį: Per Kris
taus kryžių mes esame atpirkti. Kryžius nė
ra mirties ženklas, bet ženklas gyvenimo. Ir 
todėl visa krikščionija jau nuo pat savo pra
džios kryžių paėmė kaip simbolį,-kaip ženk
lą savo pasiuntinybei. Šiuo ženklu ji užvaldė 
pasaulį. Šiuo ženklu mes, krikščionys, gyve
name, šiame ženkle mirštame, šiame ženkle 
prisikeliame.

Per kryžių esame atpirkti. Turime reikšti 

kelią, šakės viena po kitos nusileido, susmi
go į diendaržio mėšlą. Įtemptą tylą drumstė 
tik nepagarbus arklių prunkštimas.

— Tai ką, Gaigalai? Man lyg ir neaišku, 
ko čia atvedei savo vyrus. Darbo dirbti ar 
su moterimis, peštis? — paklausė Arvydas, 
žaibiškai įvertinęs padėtį.

— Atvažiavome padėti. — Gaigalas pa
čiupinėjo pirštų galais patinusį skruostą, 
kurį Morta buvo kliudžiusi saitu. — O jie, 
gyvatės, matai, kaip sutinka talkininkus.

—• Ot, pavyzdžiui, reikia žmones apgram- tau virve per snukį patraukė, tai savo garbę 
dyti, — įsiterpė Robinzonas, juokdamasis gindama. Pagalvok pats, ką darai, ant ko
rudais akių plyšeliais. — Jų mėšlas ne bet 
koks, pirmininke. Patraukit nosim, tamstyte, 
Stačiai sviestu neša, kaip iš pieninės.

— Matyt, nuo smetoninių laikų yra užsi
likusio, — atsiliepė Kleme Stribokas.

Priėjo Lapinas.
— Su šitais... nešneku. — Paniekinamai 

parodė galva į Maironių vyrus ir demonstra 
tyviai atsuko nugarą. — Bet tamsta man pa
sakyk, pirmininke, kuo nusikalto mūsų kie
mas, kad užleidai tą laukinių gaują? Yra 
kokia tvarka mūsų kolūkyje, ar kiekvienas, 
kas užsimano, gali ateiti ir apiplėšti dorą 
žmogų vidury dienos?

Gaigalas smagiai nusikvatojo.
Laukiniai atvažiavo paploninti tavo laši

nių, taukaskūri- Per daug jau riebus iš kito 
gero, gyvate.

— Nutilk, Gaigalai! — Arvydas reikš
mingai pamerkė. — Klausi, kuo nusikaltęs 
tavo kiemas, Lapinai? Ką gi, kiemas kaip 
kiemas. Bet jo šeimininkas tikrai ne koks. 
Kodėl neatlieki savo pareigos? Valdybos 
nutarimą žinai?

— Aš? Pareigos neatlieku? Kaip tamstai 
liežuvis apsiverčia? O kas pirmas Liepgi
riuose pardavė antrą karvę, parodė pavyz
dį? Teisybė, nė savo kolūkiui, ne taip, kaip 
Raudonikis, bet pirmas. Pirmas! Tą reikia 
įsidėmėti, draugas Toleiki!

— Tuo, bral, nėra ko girtis, — atsiliepė 
iš būrio Pomidoras. — Nusižiūrėję į tave, 
paikšą, iškišome ir mes savo karves. O Rim
šos, bral, juokiasi.

— Kad ne vien Rimšos...
— Liaukitės! Motiejus žino, ką daro-
Visi ūmai nuščiuvo, ištiesė kaklus, pama

tę, kad Arvydas nušoko nuo arklio ir riša 
prie tvoros šalia Rimšų Beragės, kurią prieš 
tai buvo išvaręs iš kūties Robinzonas.

— Nežinau, kaip tave suprasti, Lapinai. 
Karvę pirmas pardavei, o mėšlo nenori 
duoti.

— Kaip nenoriu? Kas sakė? Teisybė, 
neišmečiau iš gardų. Kaltas. Bet ne dėl to, 
kad būtų gaila, ar kitaip. Priėjimo nėra, 
Rimšos gardai neleidžia. Vot iš kur ta mano 
kaltybė! O kad atvažiavote, imkite, mėžkite. 
Labai prašom. Aš nieko prieš. Tiek vyrų ■—
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padėką už begalinę dangaus dovaną. Kris
tus per kryžių pripažino žmogaus vertę, ir 
nuo to laiko žmogus kaip krikščionis savo 
Kūrėją vadina Tėvu. Pirmųjų krikščionių 
gyvenimo pagrinde buvo džiaugsmas, kad 
jie yra atpirkti per kryžių, kad jie turi savo 
Tėvą danguje ir turi gyvenimo tikslą —nu
eiti pas Tėvą. Kryžius ir mums turi suteikti 
jėgos ir pasiryžimo gyventi kaip atpirktiems. 
Kryžius ne kaip našta, bet kaip gyvenimo 
džiaugsmas, nes mes išpažįstame — Kryžiu
je išganymas.

Istorijoje daugelis karalysčių, valstybių, 
tautų ir net ideologijų turėjo ir tebeturi savo
ženklus. Bet jie buvo ir praėjo. Praeis ir 
esantieji. Krikščionys turi amžiną ženklą, 
kurį pats Dievas dovanojo, — kryžių. Mels- 
kim visad, kaip Bažnyčia didžiojo Penkta
dienio liturgijoje meldžiasi: „Štai kryžiaus 
medis, ant kurio pasaulio Išganymas buvo 
prikaltas, ateikime pagarbinti“.

V- K.

PROF. ./. ERETAS APIE TREMTIES
LIETUVI

„Šaltinio" atskiru atspaudu išleistas prof. 
J. Ereto darbas „Tremtis — prakeikimas ar 
uždavinys?“ sprendė apskritai tremtyje at
sidūrusio žmogaus padėlį ir uždavinius.

Dabar „Šaltinis“ išleido kitą prof. J. Ere
to darbą „Tremties lietuvis idėjų sūkuryje“.

Šitame darbe profesorius ypač didelį vaid ; 
menį skiria tremties kultūrai ir tai kultūrai 
pagrindus galinčioms duoti idėjoms.

Prof. J. Eretas yra prieš tą nuomonę, kad 
tremtyje sunku ar neįmanoma kultūros 
kurti. Čia jo argumentai svarūs, įtikinantys, 
pagrįsti. O kai jis pereina į idėjas, įrodo, 
pirmiausia, sovietinio dialektinio ir istorine 
maleralizmo beprasmiškumų, humanizmo 
abejotinumą ir pragmatizmo pavojus. Tei- 
giamiausiu jis laiko krikščioniškąjį humaniz
mų ir tiki, kad juo vadovaudamiesi emigran
tai daug ką gali padaryti, jeigu jie ne ištirps, 
o išliks kaip žydai, airiai ar armėnai.

ŽEMAITES SUKAKTIS LIETUVOJE
(E) Ryšium su rašytojos Žemaitės 120- 

siomis gimimo metinėmis numatyta Vilniuje 
atidaryti parodą. Dramos teatre įvyks minė
jimas ir bus parodyta Žemaitės „Marti“. 
Numatyti vakarai Kaune, Klaipėdoje ir ki
tuose miestuose, kolchozuose, įmonėse. Ra
šytoja būsianti plačiai paminėta vietose, kur 
ji gyveno ir kūrė — Kelmės, Telšių, Plungės 
ir Marijampolės rajonuose. Plungės rajone, 
Bukantės kaime, bus atidarytas memoriali
nis Žemaitės muziejus.

po šakę, po šakutę ir išnešiosite, nereikės nė 
Luko gardų ardyti.

— Lapinų šventa dvasia apšvietė! — nu
sistebėjo Gaigalas. Jo draugai irgi stovėjo 
ištįsusiais vaidais. — Ką tik šunimi piudė, ir 
staiga — šilkinis, kaproninis...

— Kas piudė, Gaigalai, kas? Turėk gėdos 
meluoti. Patys įlėkėte į kįemą kaip miški
niai. Švilpdami, staugdami, kirviais,'šakėmis 
mosuodami. Valia žmogui ir išsigąsti, ir gin
tis, tokią rujų pamačius. O kad Rimšienė 

puldinėji. — Lapinas žvilgčiojo čia į susirin
kusius, čia į Arvydą ir, padrąsintas visuoti
nio dėmesio, vis aukščiau kėlė balsą. — Ko
kią sieną nori kakta pramušti? Rimšienė 
tau ne Lapinas, ne toks Šileika ar kuris ki
tas iš mūsų kaimo, nors ir labai valstybės 
pagerbtas. Sakysim, mūsų gerbiamas pirmi
ninkas draugas Toleikis... Rimšienė — mo
tina didvyrė, knygelę turi, ordiną. Paties 
Vorošilovo pasirašytą. Taigi. O atsiranda 
žmogus ir ant jos su šakėmis: atiduok, gir
di, mėšlą, karvę! Ką nori išgąsdinti, Gaiga
lai, ką? Ją, silpną moterį, tarybinių kareivių 
augintoją? Ne! Patį Vorošilovą! Preziden
tą mūsų! Vob prieš ką šokinėji, kvailas 
žioge!

— Matai, kur jis taiko, juodnugaris, — 
į patį prezidentą! — išsiviepė Gaigalas ir, 
kvatojant visam kiemui, pridūrė: — Abu su 
Luku kalėt jai ordiną, malūnininke, kam 
šauktis daugiau velnių į talką.

Rimša susigūžė ant laiptų, sustenėjo, lyg 
prispaustas nematomos griūties, o Gaigalas 
net prie žemės pritūpė, ir pačiu laiku, nes 
virvagalis sušvilpė ore, ir per mažą nieką 
būtų raudona dešra išsivertusi ant antro 
skruosto. : ■

— Juoduk, žinok, ką užgaulioji! — su- 
šnarpštė, sužaibavo akimis, net pypkė apsi
vertė, pažerdama kibirkščių spiečių. — Val
džių įžeidinėji! Kitas už tokius žodžius po 
šiai dienai su baltom meškom tebesirita. 
Pirmininke, kaip taip galima? Yra kokia 
pagarba didvyriams, vot kad ir moterims, ar 
iš viso, kai dabar nauja vyriausybė, seni or
dinai nieko nereiškia? Į sąšlavyną juos, a?

— Ką tu, Lapinai! Kas sako? Niekas 
negali atimti iš didvyrio garbės. Bet reikia, 
kad ir didvyris save gerbtų, pateisintų vy
riausybės pasitikėjimą, žmonių rodomą pa
garbą- O Rimšienė... — Arvydas iškalbin
gai skėstelėjo rankomis. — Turėtų būti dė
kinga tarybų valdžiai, rodyti kitiems pavyz
dį. Bet ne. Pati suka į pakluones ir kitus 
traukia. Jai gaila atsisakyti antros karvės, 
mėšlo. Iš kolektyvo gauti nori, o kolektyvui 
duoti — ne.

(Bus daugiau)

2
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Nepriklausomybės sutemos S&cdtytaju tautiai
(12)

OPOZICIJA IR RADIKALIEJI 
TAUTININKAI

Jei buvo galima ranka numoti į komunis
tą opozicją, nes jų veikla buvo už įstatymų 
ribą; jei buvo galima daugiau ar mažiau te- 
paisyti buvusių demokratinių partijų opozi
cijos, nes gana daug jų žmonių buvo val
džioje. o kai kurie net aukštose ir atsakingo
se pareigose; tai jokiu būdu nebuvo galima 
nesiskaityti su pačių tautininkų opozicija, 
nes gi jais bent iš dalies buvo remiamas au
toritetinis režimas, vadinamas dargi net ir 
tautininkų režimu. Kiekviena iš tų trijų opo
ziciją savaip kaltino autoritetinį režimą: 
komunistams jis buvo fašistinis, demokrati
nėms partijoms — diktatūrinis, o jaunie
siems, arba radikaliesiems, tautininkams — 
per maža dinamiškas. Be didžiosios tauti
ninkų atskalos — voldemarininkų, po lenkų 
ultimatumo smarkiau ėmė reikštis ir vadina
mieji radikalieji tautininkai, kurie A. Sme
tonos jau nebelaikė autoritetu ir savitarpio 
pokalbiuose jį net griežtai kritikuodavo-

Radikaliųjų tautininkų iškilimas buvo na
tūrali gyvenimo plėtros pasekmė: per pen
kiolika metų išaugo nauja aukštąjį mokslą 
baigusių tautininkų karta, siekianti veikliai 
reikštis politiniame gyvenime. Jie savo gal
vosena ir veiklos metodais daug kuo skyrėsi 
nuo senųjų, arba smetoninių, tautininkų. 
Kol ministeriu pirmininku, o vėliau ir pa
čios Lietuvių Tautininkų Sąjungos pirminin
ku buvo J. Tūbelis, tol radikaliesiems tauti
ninkams nebuvo kaip plačiau reikštis. Tie, 
kurie buvo priešingi tautinės vyriausybės 
vedamai politikai, šliejos prie voldemarinin
kų. Kai kurie buvę voldemarininkai, dau
giausia oportunistiniais sumetimais, dėjos 
prie smetoninkų ir čia laikėsi pasyviai.

Kun. V. Mironui tapus ministrų pirmi-

ALEKSANDRAS MERKELIS

politinėje veikloje ir jai vadovauti, radika
lieji tautininkai savo spaudoje dar nekritika
vo vyriausybės, bet jau drąsiai skelbė savo 
dinamišką programą, kuri daugiausia lietė 
valstybės ir tautos ekonominius reikalus. 
Tie radikaliųjų tautininkų užsimojimai A. 
Smetonai nepatiko ne liek dėl savo turinio, 
Riek dėl laiko, kuris jiems kelti buvo nepa
lankus. Juk keliant tai, ko tuo tarpu dau
giausia dėl lėšų trūkumo negalima įgyven
dinti, jau tuo pačiu didinama ir opozicija.

Kun. V. Mironas, gindamas radikaliuo
sius tautininkus, labiausia A. Smetonos dė
mesį kreipė į jų gerus norus, kurių ir šis ne
neigė. Juk tarp senųjų ir jaunųjų, arba radi
kaliųjų. tautininkų skirtumas ne idėjose, bet 
jų gradacijoje. Senieji tautininkai labiausiai 
siėlojo&i tautos dvasine kultūra, ir šioj srity 
jie padarė milžinišką šuolį. Tautinio atgiji
mo pradžioj iš lietuvio inteligento tebuvo 
pageidaujama tik lietuviškai kalbėti ir rašy
ti. Kiek vėliau spaudoje Jonas Jablonskis 
jau prisispyręs reikalaute reikalavo, kad bū
tų rašoma lietuviškai taisyklingai, o kai pats 
A. Smetona pradėjo savo rašto kultūros dar
bą, jau siekė nebe tik taisyklingai, bet ir sti
lingai lietuviškai rašyti, ir savo publicistikoj 
tuo atžvilgiu davė pasigėrėtinai gražių vai
sių, kurie niekad nepraras savo vertės.

Autoritetinio režimo metu ir dvasinėj ir 
medžiaginėj kultūroj buvo -neginčytinai 
daug pasiekta, tačiau galima buvo kelis sy
kius daugiau pasiekti, jeigu būtų buvusios 
išnaudotos visos galimybės, jeigu tautos re
sursai būtų buvę naudojami būtinesniems 
reikalams. Lietuvoj būta negerovių, kurias 
reikėjo radikaliai naikinti, nes tai vienintelis 

ninku, o 1939 m. sausio 5 d. Lietuvių Tauti- tikras kelias opozicijai mažinti ir geriausia 
ninku Sąjungos pirmininku, radikaliesiems 
tautininkams išmušė lauktoji valanda: da
bar jie tikėjos veikliau galėsią reikštis ir ne
apsiriko. Kun. V. Mironas buvo nuolaidus, 
linkęs į kompromisus, pasitikįs visų gerais 
narais, be mažiausių pretenzijų kam nors 

. vadovauti, paslankus tenkinti kiekvieno pra
šymą. jeigu tik prašančiojo geros intencijos.

priemonė autoritetinio rėžimo egzistencijai 
pateisinti. Radikalieji tautininkai taip pat 
buvo ir visų tautininkų jėgų konsolidacijos 
šalininkai.

Idealistiškai galvojančiam A. Smetonai at
rodė, kad. Lietuvą ištikus pavojui, visos vals 
tybiškai sąmoningos jėgos turi telktis jam 
atremti. Tačiau gyvenimo realybėj buvo 
priešingai: juo Lietuva blogiau, juo opo
zicijai daugiau galimybių versti vyriausybę. 
Voldemarininkai, vieni nesitikėdami laimėti, 
į talką kvietės krikščionis demokratus ir 
valstiečius liaudininkus, ir tokos konglo- 
meratinės opozicijos išvakarėse buvo reor
ganizuota vyriausybė, į ją pasikviečiant vol- 
demarininkams artimesnius žmones: Švieti
mo Ministerijos specialinio mokslo departa
mento direktorių inž. Kazį Germaną ir 
Apeliacinių Rūmų pirmininką Joną Gu
da usk į.

Gruodžio 12 d. valstybės prezidentas A. 
Smetona, jau ketvirtą kartą išrinktas prezi
dentu, turėjo prisiekti tautai jį rinkusių tau
tos atstovų, seimo narių ir kviestinių aukš
tųjų svečių akivaizdoje. Ta proga miestas 
buvo papuoštas tautinėmis vėliavomis. Nuo 
prezidentūros ligi Teisingumo Ministerijos 
rūmų, kur posėdžiavo Seimas ir kur turėjo 
vykti prisiekti prezidentas, abiejose gatvių 
pusėse buvo išstatytos tankios kareivių gre
tos. Rėspublikos prezidentas, ministro pir
mininko lydimas, sir raitelių palyda į Seimo 
rūmus atvyko 12 valandą. Jį prisaikdino ar
kivyskupas metropolitas Juozas Skvirec
kas. Po priesaikos respublikos prezidentas 
A- Smetona pasakė ilgoką kalbą, paliesda
mas to meto aktualiuosius klausimus. Vie
nas iš jų buvo koalicinės vyriausybės suda
rymo reikalas: esą, tokia vyriausybė turėtų 
didesnį tautos pasitikėjimą, būtų stipresnė ir 
įstengtų atsispirti Lietuvai grasantiems pa- sėdį duoti savo parodymų. Šiuo atsitikimu 
vojams.

SVARŪS LAIŠKAI IR VYTIES 
KRYŽIAI

Jau antras dešimtmetis baigėsi, kaip vis 
skaitau „Europos Lietuvį“ jr kitą lietuvišką 
spaudą laisvajame pasauly. Per tą ilgą laiką 
niekur neteko užtikti tiek daug pasigyrimų, 
kaip kad Jono Strumskio (nottinghamiškio) 
straipsniuose. Kiekviename rašinyje vis jo 
asmuo, vis su išėjimu priekin, kad aprašo
masis dalykas atrodytų tikras, svarus ir 
teisingas.

.Europos Lietuvio“ Nr. 2 „Vardan Tei
sybės“, aprašydamas įvykį Chodakausko 
ūkyje apie bulio subadytąjį to ūkio šėriką ir 
kartu atsakydamas „Tėvynės Balsui“ į prie
kaištus, jis rašo, kad šėriko našlei iškėlus 
teisme civil, ieškinį dėl išlaikymo, byla bu
vusi nutraukta dėl liudininkų parodymo ir 
Jono Strumskio parašytų „įspėjamųjų laiš
kų“. Išeitų, kad nereikėjo nė į teismą stoti 
duoti viešą parodymą, ėsą, užtekę tų laiš
kelių.

Nebuvo girdėti laisvosios Lietuvos teismo 
istorijoj tokių atsitikimų, bet J. Strumskiui 
buvo tokia laimė. Skaitant jo tą straipsnį, 
peršasi mintis, kad mūsų teismai buvo šališ
ki ir, jei kas ką nors iš šalies parašydavo, tai 
teismas ir patikėdavo, tai jau ir bylos eigą 
nulemdavo. Tai tikras išsigalvojimas ir aiš
kus fantazijos padarinys, kuris nieko bendra 
neturi su tikrove. Laisvosios Lietuvos teis
mai buvo nešališki ir visas bylas spręsdavo 
Lietuvos Respublikos vardu, remdamiesi 
civ. proceso ar baudž. statuto nuostatais ir 
liudininkų parodymais viešame teismo posė
dyje, po priesaika. Iš šalies parašyti teismui 
laiškai neturėjo jokios reikšmės, jei parašiu
sysis nebūdavo pakviestas į viešą teismo po-

Nr. 4. štai, užtinku: „1919 m. balandžio 4 
d. Valstybės Taryba išrinko A. Smetoną pir
muoju Lietuvos Respublikos prezidentu. 
Tas pareigas 1920 m. birželio 19 d. jis per
davė Steigiamo seimo pirmininkui Al. Stul
ginskiui“.

Išeina, kad-A. Smetona 1921 m. vasario 
16 d. nebebuvo prezidento pareigose, kaip 
rašo J. Strumskis. Tai kuriuo būdu A. Sme
tona galėjo būti ligoninėje ir J. Strumskiui 
įteikti Vyties Kryžių su kardais, jei jis nebe
buvo prezidento pareigose?

Jis dar pažymi, kad A. Smetona prie lo
vos pasakęs didžiai vertinamą jo adresu kal
bą, kurios jis iki mirties nepamiršiąs. Bet 
kokio turinio buvo ta kalba — neparašė. 
Reikia suprasti, kad nepaprasta, o gal kokia 
valstybinę paslaptį išduodanti ir dėl to ne
skelbtina.

Perskaičius tokius rašinius, skaitytojui su
sidaro įspūdis, kad J. Strumskis riktelėjo ne 
lovoje būdamas prezidentui A. Smetonai, 
bet „Eur. Liet.“ skaitytojams viešai pasigar
sindamas.

Matydamas rašant tokią netiesą dėl susi
tikimo su prezidentu, skaitytojas gali pradė
ti abejoti ir tais Vyties kryžiais su „lapeliu“ 
ir su „kardais“....

T- Krivickas

RENTOS IR BENDRUOMENĖS
VADOVYBĖ

(Bus daugiau)

Vieni pirmyn, kiti atgal
Norint išlyginti paprastą duobėtą keliu

ką, reikia atvežti atsarginio smėlio ir ak- 
Daug metų kl'ebonaudama's Dzūkijoje* buvo menvLb.afbaT ?akasan.t._Eaki!^;S. UŽ^ginli 
labai pamėgęs dzūkus: kas jau dzūkas, tas, 
galima sakyti, kun. V. Mironui jau ir geras

duobutes. Jei atsarginio smėlio neturim 
ar neturim priemonių jam atvežti, naudo- 

žmogus. Dzūkus jis protegavo ir daugiausia simės antruoju sunkesniu būdu, šiuo atve
jų turėjo tarp savo gausių bičiulių.

Naujoji tautininkų atžala, ruošdamasi į 
savo rankas perimti Lietuvių Tautininkų Są
jungos vadovybę jr pačią Sąjungą padaryti mu ir su i° lyg'0 pakėlimu, 
politiškai veiklią bei vadovaujančią, savęs Šiame krašte įvykusios reformos palietė 
nei radikaliaisiais tautininkais, nei kuriuo ne vien tik turtuolius, bet ir kai kurias 
kitu vardu nesivadino. Radikaliaisiais tauti- profesijas. Ryškiausiai, gal būt, žymu labai 
įlinkais aš juos vadinu, norėdamas pabrėžti sveikintinos reformos, įvedant nemokamą 
jų dinamiškumą ir tuo pačiu skirtingumą gydymą. Neturtingiems tai yra tikrai žings 
nuo senųjų, arba nuosaikiųjų tautininkų, ku nis pirmyn; bet gydytojams, o ypač šeimų 
riems A. Smetona buvo autoritetas. Tos nau gydytojams tai tikrai kelias atgal. Gydyto- 
josios tautininkų atžalos žymesnieji veikėjai jams labai padaugėjo darbo, kai visi gali, 
buvo dr. Domas Cesėvičius, dr. Bronius Dir- kai reikia ir nereikia, nevaržomai, be at- 
meikis, Bronius Raila, Vincas Rastenis, Jo- lyginimo kreiptis.
nas Statkus Antanas Valiukėnas ir kt. Žmo
nės gabūs, veržlūs ir turį stiprų Neo-Lithua- 

« nų filisterių užnugarį.
Radikalieji tautininkai susibūrė apie Vai-

ju visas kelio lygis gali tekt gerokai paže
mint (jei keliukas buvo labai duobėtas).

Labai panašu yra su gyvenimo išlygini-

Amerikoje, kur kitaip sutvarkyta svei
katos sritis, gydytojai uždirba žymiai dau
giau. Bet, jei ten įvestų nemokamą gydy
mą tokia forma, kaip čia, visų nuomone, 

ro žurnalą, kurį jie nuo 1939 pradžios pa- gydytojų padėtis pasidarytų 
vertė savaitraščiu, suaktualindami jo buvusį nė, negu čia. Visur žmonės 
pusiau akademinį turinį. Jie nėbesitenkino tam tikrą išsilavinimo lygį, kad mokėtų 
A. Smetonos tautininkams skirtu vaidmeniu tinkamai naudotis jų pačių 
būti tarpininkais tarp tautinės vyriausybės druomenės pastangomis ir lengvatomis, 
ir visuomenės. Iš tarpininkų, A. Smetonos Nieko pasaulyje nėra brangesnio, kaip 
Idėjų skleidėjų, tautinės vyriausybės darbų žmogaus gyvybė, tai nereikėtų stebėtis, jei 
aiškintojų, jie siekė būti tautai naujų kelių ir gyvybės gelbėjimas, pareikalaująs iš gy- 
rodytojais, iš vadovaujamų tapti vadovau- dytojų didžiausios atsakomybės, yra ge- 
jančiais. Ir taip daryti juos skatino ne ambi- riau atlyginamas. Gydytojai Amerikoje 
cija, bet saviškas Lietuvių Tautininkų Sąjun- jokių pensijų negauna.
gos vaidmens supratimas. Jiems A. Smeto- Bet ir kitose specialybėse žmonės, išėję 
nos skelbiamas tautinės vyriausybės apartiš- atitinkamus mokslus ir įsigiję diplomus, 
kūmas atrodė fikcija, geriausiu atveju kon- žymiai geriau uždirba už tuos, kurie nė ne- 
glomeratas, kuris ir pačiai vyriausybei ir Lie bandė jokių egzaminų laikyt. Teko susitikt 
tuvių Tautininkų Sąjungai esąs žalingas, nes su Amerikoj gyvenančiais gydytojais. Jei 
vyriausybę darąs nepakankamai veiksmingą jr kitų specialybių žmonės būtų perėję to
il darnią, o visos jos nesėkmės krinta niekup kius kryžiaus kelius, kaip Amerikos ar Bri 
nedėtiems tautininkams. tanijos gydytojai, kol gavo diplomus ar

Siekdami dar labiau įsitvirtinti Lietuvos leidinius verstis praktika, turėtų didesnį 
supratimą, už ką gydytojai gauna pinigus. 
t ------!..._ įje kurie

įsigyt jokių

daug bloges- 
turi pasiekt

gerovei ben-

Labiausiai gydytojus smerkia 
nebandė studijuot ir iš naujo 
diplomų.

Galimas daiktas, kad yra 
tarpe nesąžiningų žmonių, bet 
žmogiška. Klysta visų specialybių ir visai 
be specialybių žmonės. Profesija nepakeis 
žmogaus sąžinės. Kas išaugo nesąžiningas, 
tas visur toks pasiliks, jei kokios kitos ap
linkybės jo nepakeis.

Šiuo metu Persijos šachas, norėdamas 
pakelti savo krašto gyventojų gyvenimo 

U, LONDON LANE, BROMLEY, KENT, lygį, vykdo krašte revoliuciją. Net ir bū
nant šachu ir turint savo žinioje kariuo
menę ir policiją, nėra taip paprasta įvyk
dyti žemės reformą, kaip nepagalvojus at
rodytų.

Turtuoliai, būdami kartu ir geriausiai 
išmokslinti Persijos žmonės, užima ir aukš 
čiausias vietas valdžioje. Jie. nebūdami 
entuziastai atiduot perteklių savo turtų, 
visokiais būdais bando trukdyti žemės re
formą. Kita kliūtis tai labai didelės gyven
tojų dalies tamsumas. Būdami labai primi
tyvūs, nėra įpratę nevaromi dirbt ir nemo
ka savarankiai tvarkyti gautosios žemės. 
Dideli žemės plotai dėl to ir dėl neturėjimo 
tinkamų darbui įrankių gali duot tik tokį
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porcingai ir pagal oficialiuosius in
deksus didėja ir Jūsų investuotasis 

kapitalas!
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ir gydytojų
tai visiškai

derlių, kurio nepakanka gelbėtis nuo bado.
Pirmasis uždavinys dėl to yra naikinti 

neraštingumą ir mokytis savarankiai ūki
ninkauti.

Kai mes turtų neturim, mums labai 
lengva pasmerkti turtuolius, kad jie nenori 
skirtis su savo turtų pertekliumi. Įsivaiz
duokime, kad ilgainiui šiame krašte paim
tų valdžią dar didesni lygintojai. Kai visa- 

. da trūksta butų, tegu jie nustatytų asme
niui grindų plotą. Kiek iš mūsų sutiktų tą 
reformą su entuziazmu, nors ir žinotume, 
kad tai daroma gerovei visų, už mus že
mesniame lygyje gyvenančių? Galėtume 
tuoj varyti propagandą prieš tokį potvar
kį, jei tik žinotume, kad dėl to dar daugiau 
nenukentėtume ar nebūtume įbaidyti, jog 
viso namo neteksime, jei prieštarausime. 
Galėtume sau galvoti: kokia tai neteisybė 
atimti sunkiai užsidirbtąją nuosavybę! Bet 
turėtume pripažinti, kad dirbtinai žengiant 
vieniems pirmyn, kitiems, nors ir nenoro
mis, lieka tik kelias atgal.

Lietuvoje taip pat buvo įvykdyta žemės 
reforma. Gal būtų buvę išvengta, bent lai
kinai, skurdo ir vargo, jei tos žemės būtų 
užtekę visiems bežemiams ir mažaže
miams, o ne vien tik savanoriams, o pa
skolų žemės bankuose pakankamai vi
siems. Bet paprastai visur būna daugiau 
nepritekliaus negu pertekliaus, ir kaip be- 
dalytume, visiems neužteks.

Sakytume, kad visiems užtektų. Ar visų 
sulyginimas ilgam išgelbėtų padėtį? Ar 
atėmimas iš turinčiųjų žemės, kurie moka 
ją dirbti, ir atidavimas be patyrimo ir be 
atsakomybės jausmo žmonėms neprivestų 
krašto prie labai kritiškos padėties ar net 
bado? Be to, dar gali būti ir daugiau nenu
matytų kliūčių. O labai galimas daiktas, 
kad žmonės, būdami nevienodų sugebėji
mų. po kurio laiko vėl vieni pasidarytų 
turtuoliais, o kiti elgetomis. Vieni gal greit 
pragertų, kiti praskolintų, praloštų korto
mis ar kitaip prarastų. O darbštieji, suma
nieji ir vėl po truputį prisipirktų ir pratur
tėtų. Taip ir vėl susidarytų turtuoliai ir 
vargšai, žodžiu, išeitų daina be galo... 
Silpnieji, nesveikieji ir, aišku, tinginiai, 
girtuokliai, palaidūnai būtų vėl samdiniai 
ir gera dirva pasaulio lygintojams savo 
propagandai skleisti.

Visoj gamtoj rasim klasių pavyzdžių. 
Skruzdėlės, bitės gražiausiai pasiskirsčiu- 
sios klasėmis ir planingai tvarko pavyz
dingus namus. Kas gi atsitiktų, jei darbi
ninkės sustreikuotų ir pareikštų, kad dabar 
demokratija, socializmas ar komunizmas? 
Dar jei stabtelsime ties šiais vabalėliais, 
galėsime daug ko iš jų pasimokyti. Tik rei
kėtų mokytis vien kas gera, neimant blo
gų pamokų. O ir jų gyvenime būtų taisyti
nų dalykų.

Net ir geriausių norų turint mūsų pro
tams vargu ar pasiseks taip sulyginti pa
saulį, kad gabesnieji ir darbštieji (nemi
nint nesąžiningųjų) neiškiltų (ar savo pro
tu, ar savo kantriu darbu ir taupumu) ir 
nebūtų pavydo šaltiniu dėl savo ar ne savo 
kaltės atsilikusiems.

galėjo J. Strumskis parašyti teismui laišką, 
bet teisėjas išžiūrėjęs ir nieko rimta iškelto
sios bylos reikalu neradęs, matyti, ir šauki
mo neprisįuntė, bet tą tariamąjį „įspėjimo 
laišką“ padėjo į visiems žinomąjį „krepšį“. 
Tuo ir pasibaigė reikalas, bet J. Strumskis ir 
šiandieną tebegalvoja apie aną tolimoj pra
eity parašytąjį laišką ir paskelbė mums pa
siskaityti, kad buvęs labai svarus, kuris daug 
prisidėjęs ir bylos eigą nulėmęs ieškovės ne
naudai.

Tai tiek dėl svarių laiškų, bet kaip ten 
buvo su tais Vyties Kryžiais?

Šį kartą „Eur. Lietuvio“ Nr. 7 jis pabėrė 
pluoštą žinių. Tiesiog žerte pažėrė „Eur. Lie
tuvio“ skaitytojams, kad jis turėjęs reikalą 
su pačiu respublikos prezidentu A. Smeto
na. Tai jo „Susitikimas su prezidentu“.

Aprašydamas minimojo prezidento nuo
pelnus, jis nurodo, kad 1921 m. vasario 16 
d. respublikos prezidentas Antanas Smeto
na, lydimas Kauno m. karo komendanto J. 
Mikuckio, lankė vienoje ligoninėje sužeis
tuosius savanorius karius. Prezidentas A. 
Smetona priėjęs prie Strumskio lovos ir už
klausęs pavardės, o jis ir surikęs kariškai: 
„Vyr. pusk. Jonas Strumskis, tamsta prezi
dente!“1 Tuomet, esą, respublikos preziden
tas A. Smetona paėmęs iš karo komendanto 
dėžutę, kurioje buvęs Vyties Kryžius su kar
dais, ir prisegęs jam prie krūtinės. Dabar jis 
jau turįs du Vyties Kryžius: vieną su lape
liu, o antrąjį su kardais. Tam Vyties Kry
žiui su kardais liudijimą įteikęs pats krašto 
apsaugos ministeris, kurio pavardės nemini 
ir apie kurį pradžioje nesakė, kad jis irgi 
atėjo. Tačiau tai dar būtų pusė bėdos. Visa 
bėda ta, kad respublikos prezidentu tuomet 
buvo nė Smetona. Bevartydamas „Dirvos“

Didžiai Gerbiamas Pone Redaktoriau!
Kovo 16 d. „Europos Lietuvyje“ (Nr. 12) 

išspausdintas Mečio Musteikio straipsnis 
„Apie nesurastas markes“. Mečį Musteikį 
reikia labai gražiai pagirti, kad jis savo iš
samiais rašiniais ir straipsniais plačiai in
formuoja Vokietijoje gyvenančius lietuvius 
apie renčių reikalą bei kitus socialinius da
lykus. Už tatai yra bravo mūsų Musteikis.

Čia tik dėl vieno iškelto klausimo noriu ir 
aš pasisakyti. Jis rašo: „Deja, lietuviai tei
sininkai Vakarų Vokietijoje minėtais klausi
mais nesidomi, patys apie tuos dalykus ne
turi reikiamo supratimo (kiek iš pasikalbėji
mų teko patirti), todėl ir tikslių patarimų 
duoti negali. Per mažai dėmesio tam klausi
mui iki šiol rodė ir Bendruomenės vyriausie
ji organai. Tokiu būdu telieka vienas kelias 
—ieškoti pagalbos pas svetimuosius, ką ir 
patariame mūsų tautiečiams“.

Tuomet ir kyla klausimas, kam yra cent
riniai lietuvių organai Vokietijoje, jeigu jie 
negina teisėtų savo tautiečių reikalų vokie
čių institucijose, kad reikia pas svetimtau
čius ieškoti pagalbos? PLB centriniams or
ganams Vokietijoje kaip tik ir priklauso šios 
pareigos tiesiogiai, o ne svetimtaučiams, 
kad jie gintų lietuvių reikalus. Jeigu PLB 
Krašto Valdyba nėnori arba nepajėgia šio 
darbo atlikti ir savo tautiečių reikalų ginti 
prieš vokiečius, tuomet ji šias savo pareigas 
turi perleisti tiems žmonėms, kurie šiuo rei
kalu rūpintųsi ir juo sielotųsi, kadangi čia 
yra gyvybinis klausimas. Visą laiką dejuoja
ma, kad lietuvių Bendruomenė Vokietijoje 
yra ekonomiškai iš silpniausių bendruome
nių pasaulyje. O kodėl gi ši Bendruomenė 
silpna? Todėl, kad Vokietijos lietuviai dėl 
blogos informacijos, dėl nežinojimo šiandien 
sėdi tik prie menkučio socialinio aprūpini
mo. Katras iš Vokietijoje gyvenančių lietu
vių prisikasė prie geresnio savo aprūpinimo, 
tai tik savo sugebėjimais ir kruopščiu darbu, 
bet ne lietuviškų institucijų Vokietijoje pa
skatintas ir aprūpintas žiniomis.

J. Pyragas

Birutė Valterienė

FILMAI RAŠO ALĖ RŪTA

NAUJŲ METŲ PRADŽIA
II0LLYW00DE

Naujuose Metuose visi pilni gražių vilčių 
ir pažadų. Bet vien pažadais nieko nesuku
riama, ir naujų metų viltys nevisada išsipil
do kūnu. Hollywood© filmų pasaulis, kaip 
metų metais, pilnas dinamiškumo ir ieško
jimų, bet pilnas ir senų šiukšlių bei minios 
apsivylusių žmonių. Apsivylusių gausiai čia 
suplaukusių aktorių ir kitokių menininkų, 
ieškančių staigaus garso ir praturtėjimo; ap
sivylusių žiūrovų, kurie, mėgdami filmus ir 
lankydami teatrus, teranda trečiaeilio me
no trupinių ir žmogaus išorės bei vidaus nu- 
nuoginimą iki begėdiškumo. Užtat Holly- 
woodo pirmykštis žibėjimas dingęs, užtat 
filmų produkcijos kokybėje lenkia jį kitos 
pasaulio šalys. Bet kalbama, kad Hollywoo- 
das pasiryžęs savo prestižą atstatyti. Yra fil
mų gamintojų, kurie nesigaili kūrybiniams 
ieškojimams milijonų; tokių, deja, mažos 
išimtys; dauguma siekia, išnaudojant mi
nios žemuosius jausmus, pigiu būdu milijo
nus uždirbti.

Vienas tokių viltis žadinančių filmų di
rektorių yra George Stevens, du kartu lai
mėjęs „Academy awards“ už filmus „A 
Place in the Sun“ ir „Giant“ ir toms premi
joms buvęs nominuotas už filmus „Shane* 
ir „Diary of Anne Frank“. Paskutiniu metu 
užbaigtas gaminti jo filmas, didelė ir džiaugs 
minga Hollywood© naujiena, „The Greatest 
Story Ever Told“. Šiam darbui direktorius 
George Stevens ruošėsi apie ketverius metus 
ir filmą suko apie metus. Penkių metų dar
bas, kaštavęs daugiau kaip dešimt milijonų 
dolerių, sukaupus keletą tūkstančių gabių

tos srities žmonių, davė, atrodo, gerų rezul
tatų. Susidomėjimas nauju filmu didelis, ir, 
reikia tikėtis, to filmo įtaka meniniu bei mo
raliniu požiūriais bus nemaža kitiems filmų 
gamintojams įr žiūrovams.

Aktorė Dorothy McGuire reporteriams 
pasisakė, kad filmavimo metu ji metė rūkyti. 
Ir kiti aktoriai prisipažino, kad „Greatest 
Story“ buvo visų išgyventa iki gilumos, 
kad buvusi jaučiama didelė rimtis, beveik 
religinė nuotaika, viso filmavimo metu, 
nors pats direktorius George Stevens sakosi 
norėjęs tik parodyti istoriją, įvykį, o ne nu
šviesti krikščioniškosios religijos kilmę ir 
prasmę. Jis norėjęs objektyviai ir istoriškai 
ekrane parodyti judaizmą ir krikščionybę 
bei atvaizduoti Kristų, koks jis buvo šioje 
žemėje, šito direktorius siekė, naudodama
sis keliais raštų šaltiniais, gana autentišku 
Šventosios Žemės ir anų laikų pavaizdavi
mu, puikiomis, vaizdingomis, meniškomis 
fotografijomis.

Jaunas, gabus švedų aktorius Max Von 
Sydow vaidina Kristų; šią sunkią rolę jis 
atlieka puikiai. Ypačiai gera vaidyba pasižy
mi dar Charlton Heston Jono Krikštytojo 
vaidmeny, Sidney Poitier Simono vaidmeny, 
Ed Wynn — aklojo vaidmeny, Dorothy 
McGuire — Marijos. Tik vienas, bet origi
nalus šokis, atliktas Izraelio teatro šokėjų. 
Filmo tekstui sukurti naudotasi Naujojo ir 
Senojo Testamento knygomis, kitais senai
siais raštais apie Kristų, Fulton Oursler kny
ga „The Greatest Story Ever Told“ ir Henry 
Denker raštais. Reikia pasakyti, kad Kris
taus filosofinės-religinės mintys filme per-

(Nukelta į 4 psl.)

3



Bf-

I

k' Europos lietuviu kronikų

VISIEMS REIKALAMS TAS PATS ADRESAS
Daug visokių reikalų lietuviui būna Lietuvių Namų Akc. Bend

rovėje. Jis rašo tuo adresu, kai reikia atnaujinti „Europos Lietuvio“ 
prenumeratą, atsiskaityti už knygas, ką nors atspausdinti, ko nors 
pasiklausti ar kur nors jam patarpininkauti. Visada būna tas pats, 
daugeliui jau ir atmintinai žinomas adresas:

1 LADBROKE GARDENS, LONDON, W. 11.
Dabar tas pats adresas tinka ir tais atvejais, kai reikia savo 

artimiesiems ar bičiuliams pasiųsti siuntinį į Lietuvą.
Tos pačios rankos, kurios čia atlieka visokius lietuviškus dar

bus, atsakys kiekvienam ir dėl siuntinių, pateiks informacijų, pasiųs 
medžiagų pavyzdžių užsakant, supokuos medžiagas, suriš ir išsiųs.

Išsiųs tvarkingai ir sąžiningai medžiagas ar maisto dalykus.
Išsiųs lygiai tokias medžiagas, kokias užsakysite, ir viską pa

darys taip, kaip čia daroma visais kitais atvejais: kad lietuviui išeitų 
ko geriausia ir ko pigiausia.

Vadinas, kai reikia rūpintis siuntiniu, šiandien nebėra ko ieš
koti kitų adresų ar kartais net bijotis: gal kas nors ne taip bus pada
ryta... Reikia tik rašyti vis tuo pačiu adresu, kaip ir daugeliu kitų 
reikalų, klaustis, nurodyti, kas norima siųsti, o tas adresas —

LIETUVIŲ NAIVIŲ AKC. BENDROVĖ
1 LADBROKE GARDENS, LONDON, W. 11
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LONDONAS
DBLS SUVAŽIAVIMO DARBAI

Platesnį DBLS Suvažiavimo aprašymą 
pateiksime skaitytojams sekančiame — ve
lykiniame — laikraščio numeryje, kuris bus 
6 puslapių.

Tame numeryje bus taip pat išspausdinta 
Lietuvos Pasiuntinybės Patarėjo V. Balicko 
kalba, pasakyta suvažiavime, DBLS Pirmi
ninko inž. J. Vilčinsko pranešimas iš DBLS 
veiklos ir apie politinę padėtį ir Lietuvių 
Namų Akc. Bendrovės Pirmininko inž. Stp. 
Nenorto pranešimas apie Bendrovės veiklą.

Šįkart atskirai spausdiname Suvažiavimo 
priimtąsias rezoliucijas, kuriose pasisakoma 
prieš ekskursijas į Lietuvą ir prieš dalyvavi
mą iškilmėse ir dainų šventėje, kurios ruo
šiamos Vilniuje sovietinio valdymo 25 me
tams atžymėti.

BIRŽELIO ĮVYKIŲ MINĖJIMAS
Birželio skaudžiųjų įvykių minėjimą Bal 

tų Taryba ruošia birželio 12 d. po pietų.
Minėjimas įvyks Estų salėje Londone.
Smulkesnė programa ir tikslesnis laikas 

bus pranešta vėliau.

ATVYKSTA LIETUVIS VYSKUPAS
Vyskupas Pranas Brazys, MIC, apsilan

kęs pas Prancūzijos, Vokietijos ir Italijos 
lietuvius, gegužės 1 d. atvyks į Londoną.

Tuo tarpu D. Britanijoj tegalės sustoti 
trumpai.

Vyskupas ypač apgailestauja, kad jo ki
tos pareigos neleidžia šiemet dalyvauti L 
Sodyboje per Sekmines.

REKOLEKCIJOS IR DID. SAVAITĖ
Lietuvių bažnyčioje rekolekcijom ne tik 

Londono, bet ir apylinkių lietuviams pra
sideda balandžio 15 dieną — Did. Ketvirta
dienį ir baigiasi Velykų rytą. Jos vyksta 
šia tvarka:

Balandžio 15 d.. Did. Ketvirtadienį, 10 
vai. ryte pamokslas, 8 vai. vakare šv. Mi
šios, pamokslas ir kitos apeigos.

Bal. 16 d.. Did. Penktadienį, 3 vai. po pie 
tų ypatingos pamaldos su šv. Komunija ir 
pamokslas.

Bal. 17 d., Did. šeštadienį, 10 vai. ryte 
pamokslas, 8 vai. vakare ugnies, velykinės 
žvakės, vandens šventinimas, šv. Mišios su 
pamokslu.

Velykų rytą 8 vai. Prisikėlimas, Mišios, 
rekolekcijų užbaiga, 11 vai. Mišios su pa
mokslu ir rekolekcijų pabaiga tiems, kurie 
negalėjo dalyvauti anksti rytą.

Antrąją Velykų dieną Mišios 11 vai. — 
Velykose vakarinių pamaldų nebus.

Išpažinčių klausoma pamaldų metu, po 
jų ir kitu laiku pagal pageidavimą.

Prisikėlimo procesijai prašoma atvesti 
vaikučius. Repeticija bus Did. Penktadienį 
po 3 vai. pamaldų.

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

Atstovas Manchesteryje:
L. Pūras, 79 Victoria Cresc., Eccles. 

Manchester.

VELYKOS IR LIET. MOKYKLA
Atkreipiame tėvų dėmesį, kad Liet, mo

kykloje prie lietuvių bažnyčios pamokos 
bus ir balandžio 11 d. ir bal. 25 d. Toliau 
pamokos kas sekmadienį po Sumos.

MIRĖ E. KAIRYTĖ
Kovo 14 d. Londono ligoninėje mirė se

nosios išeivijos narė Elizabeta Kairytė, 77 
metų amžiaus.

Palaidota iš Lietuvių Bažnyčios Leiton- 
stone, švento Patricijaus kapinėsė lietuviš
kame skyriuje.

DERBY ARKLIŲ LOTERIJA
Londono Lietuvių parapijos kasmet ren

giamoji Derby arklių lenktynių loterija bus 
ir šiėmet. Bilietus platina visose lietuviškose 
kolonijose Lietuvių Bažnyčios Londone rė
mėjai.

Lenktynės bus birželio 2 d. Epsom, 
Surrey.

Rengėjai prašo visus paremti šią loteriją, 
platinant jos bilietus ar juos įsigyjant.

SKAUTIŠKUOJU KELIU
Reprezentaciniam Fondui aukojo: J. Ver 

bickas 2 sv., A. Gerdžiūnas 5 šil., P. Nava- 
kauskas 5 šil., A. Paškauskas 10 šil., A. Je- 
loveckas 5 šil., S. Lauruvėnas 5 šil., A. Ba- 
gačiūnas 5 šil. ir V. Rudys 2 šil. 6 p.

Aukojusiems tariame skautišką ačiū.
Rajono Vadovybė

DERBY
SKYRIAUS DARBAI

DBLS Derbio skyriaus visuotinis metinis 
narių susirinkimas įvyko kovo 27 d. sky
riaus patalpose.

Pirmininkas P. Sarapinas, pasveikinęs da
lyvius, paskaitė buvusio skyr. pirm. J. Le- 
vinsko prisiųstąjį sveikinimą, skyriaus vi
suotinio susirinkimo proga. (J. Levinskas 
grįžo iš Kanados ir vėl apsigyveno Derby, 
bet negalėjo susirinkime dalyvauti).

Pirmininkauti pakviestas J. Zokas. sekre
toriauti J. Sadula. Iš pirmininko pranešimo 
paaiškėjo, kad skyriuje yra 32 nariai; kurie 
nario mokestį susimoka ir prisideda prie 
skyriaus darbų. Skyr. pirmininkas taip pat 
pateikė žiupsnį žinių iš skyriaus nuveiktų 
darbų. Nežiūrint sunkumų ir nepastovių 
darbo sąlygų, suruošta visa eilė minėjimų 
bei lietuviškų tradicinių subuvimų. Skyrius 
suruošė 3 ekskursijas į Lietuvių Sodybą, 2 į 
kaimyninį Nottinghamą, Motinos, Tautos 
šventės minėjimus, bendras kūčias, Vasario 
16 minėjimą ir 1.1.

Vėlinių išvakarėse Derbio mirusių lietu
vių kapai sutvarkyti, gėlėmis papuošti ir net 
žvakės uždegamos.

Ligos prislėgtieji ir ligoninėje atsidūrusieji 
buvo nepamirštami ir aplankomi. Čia padė
ka atitenka judriajai ir veikliajai Šalpos ko
miteto pirmin. S. Sarapinienei, M. Raulinai- 
tienei ir A. Valentinui, kuris savo greituoju 
„žirgu“ nuveždavo į reikalingas vietas, jau 
ir šiaip visur prisidėdamas prie bendrų vi
suomenės darbų.

Vienbalsiai perrenkama skyriaus valdy
ba: pirmininku P. Sarapinas, sekretorium
J. Sadula, kasininku K. Kubilius; revizijos 
komisija: M. Raulinaitienė ir A. Valenti
nas, skyriaus korespondentu J. Zokas.

Į DBLS suvažiavimą išrinktas skyriui at
stovauti J. Zokas. P. Popika yra parapijos 
maršalka, kuris rūpinasi atsilankiusiu klebo
nu ir parapiniais reikalais.

Nutarta suruošti bendrą Velykų stalą pa
rapijos iniciatyva.

Bus ruošiama Motinos diena ir su tam 
tikromis iškilmėmis bus lankomas kapas 
skyriaus steigėjo ir skautų rajono vado a.a-
K. Vaitkevičiaus 5 metų mirties sukaktį 
minint. Susirinkimo pirmininkas J. Zokas 
baigdamas pabrėžė visų susiklausymo, ryž
to, pastangų ir darbo gražius vaisius, skatin
damas ir ateityje šitaip laikytis.

Susirinkimas baigtas Tautos Himnu.
J. M.

EUROPOS LIETUVIS

NOTTINGHAMAS
NOTTINGHAMO MOTERŲ D-JOS V-BA

Nottinghamo Moterų Draugijos Valdyba 
pasiskyrstė pareigomis šitaip:

Pirmininkė — E. Zaveckienė, sekretorė 
— F. Damaševičienė, iždininkė — M. Gro- 
kauskienė. Vald. narės: T. Gudliauskienė. 
A. Važkauskienė.

MANCHESTERIS
PIRMASIS 100 DOLERIŲ LIETUVIŲ 

FONDUI IŠ ANGLIJOS
Lietuvių Veteranų Sąjungos „Ramovės“ 

Manchesterio Skyrius įmokėjo Didžiosios 
Britanijos Lietuvių Bendruomenės Valdybai 
35 sv. 10 šil., kad šiuos pinigus persiųstų 
Lietuvių Fondui — „Lithuanian Founda
tion“, 7243 So Albany Avenue, Chicago, 
Illinois 60629.

Tai pirmasis Didžiosios Britanijos vei
kiančiųjų organizacijų įnašas ir gražus pa
vyzdys kitoms organizacijoms

BARO ATIDARYMAS
Balandžio 10 d. Manchesterio Socialinio 

Klubo Valdyba savo patalpose ruošia nau
jo baro atidarymą, šeimininkės pavaišins 
skaniais sumuštiniais. Bus ir šokiai. Pra
džia 5.30 vai. vakaro.

Prašome gausiai dalyvauti.
Klubo Valdyba

TRADICINIS MARGUČIŲ BALIUS
Pirmąją Velykų dieną Manchesterio Lie

tuvių Socialinio Klubo Valdyba savo patal
pose rengia tradicinį margučių balių. Ski
riamos trys premijos už geriausius (gra
žiausius) margučius.

Gros dar negirdėtas orkestras.
Pradžia 5.30 vai. vakaro.
Prašome visus gausiai dalyvauti.

Klubo Valdyba

WOLVERHAMPTONAS
STALO TENISO TURNYRAS

Sporto Klubo Valdyba ruošia visos Ang
lijos stalo teniso turnyrą.

Data, vieta ir kiti dalykai bus pranešta 
vėliau.

Registruotis:
V. Kelmistraitis, 3 Hart Rd., Wednes- 

field, nr. Wolverhampton.
Užsiregistruoti ne vėliau balandžio 20 d.-

MANSFIELDAS
PASILINKSMINIMO VAKARAS

Gegužės 1 d., šeštadienį, 7 vai. vak., Co
operative Hall, Clerkson St., Mansfield, 
Mansfieldo skyriaus jaunimas, priside
dant Nottinghamo jaunimui, Motinos Die
nos proga ruošia pasilinksminimo vakarą.

Mansfieldo jaunimas suvaidins tai die
nai pritaikytą vaidinimą. Be to, bus dar 
įvairi programa.

Vėliau seks šokiai, gausi loterija, puikus 
baras.

Prašome visus Mansfieldo, Nottinghamo 
ir kitų apylinkių lietuvius ir jų draugus su 
šeimom ar pavieniui mus aplankyti ir pasi
džiaugti mūsų atžalynu.

Skyriaus Valdyba

PASIKEITĖ KUN. A. PUTCĖS ADRESAS
Dabar lietuvių evangelikų kun. Aldo- 

nio Putcės adresas yra šitoks:
Kun. Aldonis Putcė, Lutheran Church 

House, 86 Cotton Lane. Birmingham 13, 
England. Telefonas: SOU 1602.

FILMAI

(Atkelta iš 3 psi.)
duotos su įsijautimu ir efektyviai. Alfred 
Newman pritaikyta muzika derinasi su Kris 
taus kančia ir su dvasiniu minios pakilimu 
ar kritimu į kerštą ir išsiblaškymą. Filmo 
pabaiga vaizdu, muzikiniu akompaniamen- 
tu ir Prisikėlimo faktu bei gilesne jo vizija 
sukaupia žiūrovą į didelį nusiteikimą dieviš
kojo Kristaus linkme, nors visas filmas, at
rodo, siekia pavaizduoti autentišką, bet tik 
žmogišką Kristų.

Filmas suktas Amerikoje, Utah ir Ari
zonos valstybėse, bet atrodo, lyg būtum pa
čioje Šventojoje Žemėje. Colorado upės nuo
traukos puikiai atvaizduoja Jordano upę, 
Utah kalnai ir tarpekliai bei alyvų sodai su
daro Jeruzalės tereno vaizdą.

„The Greatest Story Ever Told“ yra pui
kus, grandiozinis filmas, meniškiausias iš vi
sų iki šiol rodytų Kristaus Gyvenimo filmų. 
Naudingas ir malonus pamatyti bet kokio 
amžiaus žmogui. Nors vaikų žudymo scena 
parodyta gana ryškiai, realiai ir, gali būti, 
žiauroka jaunam žiūrovui, bet ji trumpa; 
Kristaus Kančios realūs vaizdai ne piktina, 
o sukaupia ir verčia mąstyti. Užtat filmas 
tinka ir vaikams.

„Two On A Guillotine“ — aštrių vaizdų, 
bet suaugusiems įdomus filmas, kaip vaizdi 
detektyvinė istorija, supinta su gana psicho
logiškai atvaizduota žmogiškąja drama. 
Warner Brothers gamyba, muzika Max Stei
ner, kuris populiarus Hollywoodo filmuose. 
Pagrindinė aktorė Connie Stevens, simpatin
ga, bet niekuo ypatingu iki šiol nepasižymė
jusi, čia parodo neblogų dramos aktorės 
duomenų. Kuklus filmas, grynai tik pramo
ginis, — laiką praleisti, jei kas tikrai nuobo
džiauja.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
DERBY — balandžio 11 d. 11 vai. Covent 

•of Mercy, Bridge Gate-
LEICESTER — balandžio 16 d. D. Penkta

dienį 5 p.p. Išpažintys ir šv. Valanda, 
Sacred Heart, Merė Rd.

WOLVERHAMPTON — balandžio 17 d.
D. šeštadienį 5 p.p. Išpažintys ir šv. Va
landa. Balandžio 18 d H vai. Convent of 
Mercy. St. John's Square.

STOKE-on-TRENT — balandžio 19 d. 12 
val. Sacred Heart, Queen's Ave.

BIRMINGHAM — balandžio 25 d. 11 val., 
St- John's Convent, 19 Park Rd., Moseley. 

BRADFORD — balandžio 18 d„ 12,30 v. 
NOTTINGHAM — balandžio 11 d„ 12,30. 
ECCLES — Išpažintis balandžio 10 d., 
2,30 vai. Pamaldos balandžio 11 d., 12,15 v.

BRADFORD AS
PAMALDOS EVANGELIKAMS

Pamaldas lietuviams evangelikams laiky 
siu balandžio 19 d., Velykų antrąją dieną. 
14 vai., Bradforde, Vokiečių bažnyčioje.

Pamaldos bus su šv. Komunija.
Kun. Aldonis Putcė

VOKIETIJA
LIET. STUDIJŲ SAVAITĖ EUROPOJE

Šios vasaros Lietuviškųjų studijų savaitė, 
kurią ruošia Vokietijos lietuvių organizaci
jos, globojamos PLB Valdybos Vokietijoj, 
įvyks rugpiūčio 1-8 dienomis Vasario 16 
gimnazijos buveinėj.

Pagrindine tema, apie kurią grupuosis di
džiuma paskaitų, numatyta: 25 metai lie
tuvių pasipriešinimui.

Tikima, kad šiemetinėj savaitėj, kaip per
nai ir užpernai, bus taip pat dalyvių iš Jung
tinių Amerikos Valstybių, nes tuo laiku Eu
ropoj viešės Amerikos Lietuvių Bendruo
menės ekskursija, atskridusi lėktuvu- Šitiems 
ir kitiems dalyviams laisvu nuo paskaitų lai
ku bus suorganizuotos ekskursijos į Heidel
bergą ir Wormsą. Užsimezgusiai tradicijai 
palaikyti šiemet prelegentu iš JAV yra pa
kviestas prof. Dr. A. Musteikis (Buffalo). 
Jis savo sutikimą jau davė.

ELI

Vasario ,\6 Gimnazijos naujojo pastato 
įkurtuvės

(E) Baigiamas statyti Vasario 16 Gimnazi
jos naujasis pastatas numatytas šventinti 
balandžio 11 d. Apeigas atliks neseniai 
įšventintas vysk. dr. Pr. Brazys, MIC- Ta 
proga Gimnazijoje rengiamos iškilmės. Jose 
dalyvauti, be lietuvių, kviečiama ir vokiečių 
visuomenė, kai kurių įstaigų pareigūnai bei 
amerikiečių kuopų kariai.

PRANCŪZIJA
PARYŽIAUS LIET. TAUT. ŠOKIŲ GRUPĖ 

TARPTAUTINIAM FESTIVALYJE
Kovo 14 d. Paryžiaus lietuvių tautinių 

šokių grupė pasirodė tarptautiniam folklo
ro festivalyje Sorbonos universitete. Jame 
dalyvavo 15 kraštų tautinių šokių grupės. 
Tai 20 iš eilės tarptautinio folkloro festiva
lis. Paryžiaus lietuvių tautinių šokių gru
pė sušoko Rugučius, Sadutę, Kalvelį ir Va
karuškas. Lietuvių pasirodymas susilaukė 
didelio pasisekimo. Ypačiai didelio dėme
sio susilaukė mergaičių šokis Sadutė, išpil
dytas Paryžiaus lietuvaičių studenčių. Fes
tivalį sekė per 4000 žiūrovų.

• Paryžiaus lietuvių tautinių šokių grupei 
vadovauja A. Moneys, muzikinės dalies 
vedėja B. Venskuvienė.

UPĖ Į RYTUS, UPĖ Į ŠIAURĘ
Tokiu vardu pasirodė jauno rašytojo Ka

zio Almeno dviejų tomų romanas, kuriuo 
autorius prisistato kaip subrendęs ir kūry
bingai temos medžiagą apvaldęs rašytojas 
Du tomai, 626 puslapiai Tomo kaina 22 
šilingai

Laužai liepsnoja Vakaruos

Lietuvių Skautų Brolijos leidinys, albumi- 
nio formato, iliustracijos iš skautų gyveni
mo. Kietais apdarais, 116 psl., kaina 35 šil. 
Labai vertinga dovana jaunimui.

Šios ir kitos knygos, lietuvių periodika, 
lietuvškos plokštelės ir gintaro puošmenos 
gaunamos pas DAINORĄ, 14, Priory Rd„ 
Kew. Surrey. Telf. RIC. 6377.

NESIŲSKITE SIUNTINIŲ 
LIETUVON, ,

nepatikrinę mūsų kainų ir sąlygų. 
Greičiausiai, pigiausiai ir sklan
džiausiai patarnauja šiais reika
lais seniausioji lietuvių įmonė D. 
Britanijoje: Baltic Stores Ltd., 421 
Hackney Rd., London, E.2 Tel.: 
SHO 8734.

V-3 siuntinys — 10 su puse jar
dų grynos vilnos puikios angliškos 
kostiuminės medžiagos — tik 16 
sv. 15 šil. su pasiuntimu ir muitu.
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Laisvalaikio mastymai
RAŠO K. VALTERIS

VAIŠĖS

Dažnai palyginu gyvenimą Lietuvoj ir 
Anglijoj. Aišku, Anglija daugeliu atvejų 
pranašesnė už Lietuvą: kultūra, civilizaci
ja. kurine ir politine galia.

Bet kai kurie Lietuvos gyvenimo bruožai 
man labiau prie širdies. Vaišės yra vienas tų 
malonių bruožų. Tuo nesakau, kad vaišės ir 
vaišingumas yra tautinė lietuvių žymė. Ne, 
tai yra tarptautinis bruožas, o ypač žymus 
mažiau civilizuotų tautų tarpe. Bet yra skir
tumas tarp lietuviškų ir angliškų vaišių. Lie
tuvoj šeimininkė ruošdavo vaišes pati: tos 
vaišės buvo jos fizinio ir dvasinio darbo 
vaisius. Anglijoj dažnai vaišina svečius 
restoranuose, viešbučiuose, klubuose. To
kios vaišės yra „šaltos“, besielės: jos pa
ruoštos už pinigus svetimomis rankomis, 
svetimu protu. Tai jau lyg ir išniekinimas 
vaišių. Svečiui pavaišinti kažko nepaprasto 
nereikia : vienas kitas sumuštinis ar pyragai
tis, puodukas kavos ar arbatos, vaisių pa
graužti — ir užtenka I Ir kuo mažiau forma
lumų, ceremonijų, „cacku-pacackų“ — tuo 
geriau. Svečiuojantis svarbu keletą valandų 
pabendrauti, pasidalyti mintimis, jaustis lais
vai („kaip namie"), o ne prisivalgyti ar per
sivalgyti, o ypač ne prisigerti ar pasigerti 
(tai nešvarioji lietuviškų vaišių pusė!).

Anglijoj madinga yra vaišių rūšis vadina
moji „party“ ar ,.Cocktail party“. Tokios 
„partijos“ čia labai mėgiamos, bet man tai. 
ne tik koktu jose dalyvauti, bet net ir jas 
prisiminti. „Partijų“ metu svečiai tik geria 
alkoholinius gėrimus, rūko (tiksliau būtų 
sakyti: teršia orui, stoviniuoja grupelėmis 
ir švaistosi nereikšmingais žodžiais: apie 
orų. apsirengimą, malonią „partiją“ ir t.t- 
Gal tik nejautrūs, apkiautę ir neprotaują 
žmonės nejaučia tos dirbtinės, nenuoširdžios 
aplinkos ir nesupranta tokių „partijų“' tuš
tumo, beprasmiškumo. ..

MADRIDO LIETUVIŲ KALBA 
VALANDĖLĖS BANGŲ ILGIS

(E) Pagrindinė Madrido radijo valandė
lė lietuvių kalba kasdien vid. Europos lai
ku perduodama 7.35-7.55 vai. vak. (Lietu
vos laiku 9.35-9.55 vai. vak.) 31,2 m banga. 
Kiekviena programa kartojama kitą dieną 
8.40 vai. rytą vid. .Europos laiku (10.40 ry
tą Lietuvos laiku), 48.84 m banga.
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■MM

SATYRINĖS „AKĖČIOS"
Romuva ir Vaga New Yorke, JAV, išlei

do satyros ir jumoro leidinį Akėčias, kuriose 
pajudinama ir aukštoji mūsų vidaus politi
ka, ir sporto reikalai, ir linkėjimai spausdi
nami, ir feljetonas, ir eilėraščių.

Tokios satyrinės ir jumoristinės literatū
ros pasigendame. Tuoj po karo jos turėjo
me kartais gal ir perdaug. Bet, visiems išsi
blaškius. kažkaip niekas nebeįveikė sukli
juoti apie vieną gerai susiorganizavus; cent
rą visų jumoristų į bendrą talką. O tik tokia 
visų jų talka tegalėtų pagimdyti ir išauginti 
gerą jumoristinį laikraštį ar žurnalą.

Parapijiškumas prasikiša ir „Akėčiose“.
Jumoristinis laikraštis tik tada būtų geras 

ir turėtų pasisekimo, jei jis galėtų nuolati
niais bendradarbiais turėti P. Andriušį, A. gt 
Baroną, R. Spalį. Ant- Gustaitį, L. Žitkevi
čių ir išvirkščių žinių iš visų lietuviškų kolo
nijų pasaulyje.

Be kita ko. Lietuvių Namų Akc. B-vė yra 
gavusi 10 egz. „Akėčių“ platinti, ir jų kaina 
su persiuntimu yra 2 šil.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

•'GGGGGGGGGGGGGG
JEI REIKIA PASIŲSTI SIUNTINĮ 

— KREIPKIS Į
LIETUVIŲ NAMŲ BENDROVĘ, 

2, LADBROKE GARDENS, 
LONDON. W.ll.
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EUROPOS LIETUVIS —
LITHUANIAN WEEKLY.

Printed and Published in Great 
Britain by the Lithuanian House 
Ltd., 1, Ladbroke Gardens, London, 
W.ll. Tel. PARk 2470.

Redakcijos ir Administracijos 
adresas: 1, Ladbroke Gardens, 
London, W.ll. Tel. PARk 2470.

Leidžia Liet. Namų Akc. B-vė. 
Leidimo Tarybą sudaro DBLS V-ba 
ir Europos Lietuvių Bendruomenių 
pirmininkai.

Redakcija rankraščius taiso ir 
trumpina savo nuožiūra.

Prenumeratos kaina: metams 
40 šil., 6 mėn. 22 šil., atskiras nr. 
1 šil.; dolerio kraštuose—6 doleriai 
metams; Vokietijoje—DM 22.

Už laikraštyje kieno nors spaus
dinamųjų skelbimų turinį nei lei
dėjai, nei redakcija nesiima atsa
komybės.

4


	1965-04-06-EUROPOS-LIETUVIS-0001
	1965-04-06-EUROPOS-LIETUVIS-0002
	1965-04-06-EUROPOS-LIETUVIS-0003
	1965-04-06-EUROPOS-LIETUVIS-0004

