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PO SOVIETINIU 
KEVALU

„Vergai“ ir vergai
Propagandistais vadinamiesiems sovietų 

propagandininkams, aišku, reikia kokios, 
nors medžiagos, kad jie galėtų susirinki
muose šnekėti taip, kaip partija galvoja. 
Arba, teisingiau sakant, jiems reikia me
džiagos šnekėti taip, kaip partija nori, kad 
žmonės galvotų. Tam reikalui specialistai 
gamina atskiras brošiūras, kuriose patei
kiami jau sukramtyti patys aktualiausi 
klausimai. Tokios medžiagos spausdinasi 
taip pat žurnalai ir laikraščiai. Ana, „Ko
munistas“ Nr. 3 persispausdino iš rusiško
jo „Komunist" žurnalo straipsni apie da
bartinį darbininkų klasės kovos etapą ka
pitalo šalyse.

Kad tokie dalykai persispausdinami iš 
rusiškų šaltinių, tai nėra ko stebėtis. Lie
tuvoje, aišku, nėra tokių specialistų, kurie 
perprastų kaip reikiant aukštųjų partijos 
viršūnių užmanymus. Be to, argi rusas ne
sijaustų pažemintas, jei koks nors net ir 
patikimas lietuvis komunistas pradėtų aiš
kinti aukštąją politiką? Tačiau ta politika 
vis tiek juokingai atrodo, kai mes žiūrime 
į ją, žinodami darbininko padėtį Sov. Są
jungoje ir Vakaruose. Ji tinka skelbti tik 
tiems, kurie tepažįsta tik sovietinio gyve
nimo vargelius. Pavyzdžiui, propagandi
ninkų dėmesiui nurodoma, kad dabar Va
karuose auga valstybinis-monopolistinis 
kapitalizmas, kurio tikslas — dar veiks
mingiau išnaudoti darbo žmones. Tokio 
valstybinio monopolistinio kapitalizmo 
tarpvalstybiniu susivienijimu nurodoma 
Europos Bendroji Rinka.

Žinoma, ta Bendroji Rinka turi būti tik
ra gąsdinanti šmėkla sovietiniam valstybi
niam kapitalizmui. Juk Europos Bendrajai 
Rinkai aiškiai sekasi. Nė iš tolo juk negali
ma palyginti jos su sovietine bendrąja rin
ka, kurią Maskva vedžioja už pavadžio. 
Bet maskviniai propagandininkų švietėjai, 
žinoma, kalba ne apie tuos abiejų rinkų 
skirtumus, nes tai išeitų jų nenaudai. Jie 
tik sako, kad tokios monopolijos, kaip Eu
ropos Bendroji Rinka, siekia papildomų 
pelnų ir daryti spaudimą darbininkų gyve- 
iimo sąlygoms. Sako, Prancūzijos, V. Vo
kietijos, Belgijos ir Liuksemburgo įmonėse 
negailestingai išnaudojami Italijos, Grai
kijos ir Ispanijos darbininkai.

Kartu jie pripažįsta, kad jau 1962 m. V. 
Vokietijoje buvo daugiau kaip 650.000 sve
timšalių darbininkų, o Prancūzijoje —apie 
1,5 milijono.

Kas gi tuos italus, graikus, ispanus ir ki
tų tautybių darbininkus suvežė, kad juos 
prancūzai-ar.yokiečiai kapitalistai išnau
dotų?

Gal būt, tokį straipsnį pasiskaitęs, net ir 
vienas kitas lietuvis pradės bandyti įsi
vaizduoti, kad savo kraštuose tie darbinin
kai suimami, sugrūdami į gyvulinius vago
nus ir šitaip su sargybomis vežami be duo
nos ir vandens į Prancūziją ar Vokietiją 
prievartos darbams. Taip įsivaizduoti ne
gali būti perdaug sunku, žinant įš patyri
mo, kaip sovietai elgiasi.

Tačiau iš tikro tie milijonai darbininkų 
savanoriškai važiuoja „vergauti“, nes žino, 
kad dirbdami ten neblogai uždirbs ir susi
darys sau geresnį gyvenimą. Jų gimtieji 
kraštai išleidžia juos geruoju, nes jie rūpi
nasi savo žmonėmis, nors tuose kraštuose 
niekas ir nekalba apie žmogaus rašymą iš 
didžiosios raidės.

O jie važiuoja dėl to, kad savuose kraš
tuose dar silpna pramonė ir nėra visiems 
pakankamai darbo.

Kai vaikučiai įpareigojami uždirbti 
propagandai pinigų

Baigiasi balandžio mėnuo, o kartu su 
juo ir metalo laužo rinkimas Lietuvoje. 
Šįkart, kaip buvo skelbiama, 80 proc. už tą 
laužą iš valstybės gautųjų pinigų bus pa
skirta jaunimo festivalio Alžyre fondui.

Žinoma, tie visi Lietuvos jaunuoliai ir 
vaikai, kurie šeštadieniais ir sekmadie
niais buvo varomi laužo rinkti, negaus nė 
po surūdijusią kapeiką. Jie savo poilsį ir 
darbą poilsio metu turi skirti kažkokiam 
tolimam, net labai tolimam tikslui. Kas gi 
Lietuvos jaunimui'ir vaikams tas jaunimo 
festivalis, kuriuo suinteresuotos tik parti
jos viršūnės? Labai tolimas niekas.

Partijai, aišku, daug geriau šituo būdu 
pasirinkti pinigų, o ne iš valstybės iždo pa
semti. Ji numes grašius už metalo laužą, 
pasinaudos jaunimo laisvalaikiu ir didžiuo 
sis, kad parėmė per festivalius varomąją 
propagandą. Bet kad šituo būdu ypač aki
plėšiškai išnaudojami jaunimas ir vaikai, 
tai, tur būt, nė aiškinti nereikia. Jau vi
siems ir taip matyti.

Jeigu būtų gerai mokama už tą laužą, 
tai rinkėjų užtektų ir tarp suaugusiųjų. Jų 
visada pakanka Vakarų kraštuose. O vai
kai verčiasi šiukšlynuose tik pačiuose ūkis 
kai labiausiai atsilikusiuose kraštuose, kur

(Elta) Maskvoje kovo 24-26 d.d. įvykęs 
Sovietų Sąjungos Centro Komiteto Plenu
mas buvo svarbus ir įdomus ne tik Sovie- 
tijos gyventojams. Juo susidomėjo ir Va
karai, nes pirmą kartą buvo tiek išryškinti 
negalavimai sovietiniame žemės ūkyje, o 
partijos pirmasis sekretorius L. Brežnevas 
savo kalboje ypač aštriai puolė nuverstojo 
diktatoriaus N. Chruščiovo politiką žemės 
ūkio srityje. Chruščiovo pavardė, tiesa, 
nepaminėta, bet šio veiksmai pasmerkti.

L. Brežnevas plenume kalbėjo apie „ne
atidėliotinas priemones TSRS žemės ūkiui 
toliau vystyti“, kitas dienotvarkės klausi
mas buvo M. Suslovo pranešimas apie 
1965 m. kovo 1-5 d.d. įvykusio „komunistų 
ir darbininkų partijų atstovų konsultaci
nio susitikimo rezultatus“. Pirmuoju klau
simu buvusiose diskusijose kalbėjo ir LKP 
pirmasis sekr. A. Sniečkus. Šiais klausi
mais priimti atitinkami nutarimai. Antruo 
ju klausimu paskelbtame nutarime pareikš 
tas Plenumo „visiškas pritarimas“ kovo 
mėn. pradžioje Maskvoje buvusio susitiki
mo rezultatams, nuomonėms ir pasiūly
mams.

Įdomesnis nutarimas dėl priemonių nu
smukusiam žemės ūkiui toliau vystyti. Nu
tarime skaitome (plg. „Tiesą“, kovo 27 d. 
Nr. 72): „pastaraisiais metais žemės ūkis 
sulėtino savo augimo tempus. Lėtai didėja 
žemės ūkio kultūrų derliai. Mėsos, pieno 
ir kitų produktų gamyba per tą laiką padi
dėjo taip pat nežymiai“.

Pagal nutarimą, pagrindinės žemės ūkio 
atsilikimo priežastys buvusios šios: „...bu
vo pažeidžiami ekonominiai socialistinės 
gamybos vystymo dėsniai, principai dėl 
materialinio kolūkiečių ir tarybinių ūkių 
darbininkų suinteresuotumo kelti visuo
meninį ūkį, dėl teisingo visuomeninių ir 
asmeninių interesų derinimo... Rimtų trū
kumų buvo organizuojant žemės ūkio pro
duktų paruošas ir supirkimą... Nebuvo 
imtasi būtinų priemonių žemdirbystės kul
tūrai kelti, dirvų derlingumui didinti... 
daugelyje vietų pažeistos sėjomainos... kol 
ūkiams ir tarybiniams ūkiams buvo duo
dama iš viršaus daugybė šabloniškų nuro
dymų įvairiais klausimais... tai varžė va
dovų ir specialistų, visų kaimo darbuotojų 
iniciatyvą, trukdė normaliai tvarkyti rei
kalus...“

Toliau nutarime pritarta L. Brežnevo 
pranešime išdėstytoms priemonėms žemės 
ūkiui toliau vystyti. Brežnevas buvo nuro
dęs: „TSKP CK Prezidiumas laiko reika
lingu žymiai padidinti kapitalinius įdėji
mus į žemės ūkį. Mes dabar ruošiame nau
ją penkmečio planą. Naujame penkmečio 
plane numatoma, kad valstybė ir kolūkiai 
įdės 71 milijardą rublių“. Pabrėžęs reikalą 
teikti ypatingą reikšmę žemės ūkio moks
lo vystymui, Plenumas netiesiogiai pripa
žino, kad kolchozininkų tarpe nenaudoti 
demokratijos dėsniai, nes, pagal nutarimą, 
turėtų būti „ryžtingai stiprinami demo
kratiniai kolūkinės santvarkos pagrindai... 
kad kolūkiečiai plačiai dalyvautų spren
džiant pagrindinius kolūkinės gamybos 
klausimus“.

L. Brežnevas apie nuosmukį žemės ūkyje
Savo pranešime Plenume („Tiesa“, Nr. 

72) L. Brežnevas nurodė, kad buvęs svar
bus tik 1953 m. rugsėjo mėn. įvykęs parti
jos CK plenumas, nes jis buvo numatęs 
„teisingą kursą žemės ūkio srityje“. Ta
čiau vėliau „faktiškai susidarė tokia padė
tis, kad pastaraisiais metais žemės ūkio 
vystymasis sulėtėjo, mūsų planai didinti 
žemės ūkio gamybą liko neįvykdyti“. Brež
nevas pažymėjo: „Bendroji žemės ūkio pro 
dukcija per septynerius metus (1959-1965 
m.m.) turėjo padidėti 70 proc., faktiškai 
per 6 metus ji padidėjo tik 10 proc. Lėčiau 
didėjo pagrindinių kultūrų derliai... Nuo 
1960 iki 1964 m. — tik 0.8 centnerio iš ha 
Panašus reiškinys ir gyvulininkystėje. Per 
pastaruosius 5 metus galvijų skaičiaus d! 
dėjimo tempas palyginti su ankstesniu 
penkmečiu dvigubai sulėtėjo. O kiaulių 
avių ir paukščių skaičius per šį laiką žy
miai sumažėjo. Pieno primelžimas kol
ūkiuose ir tarybiniuose ūkiuose vidutiniš
kai iš vienos karvės sumažėjo daugiau 
kaip 370 kg.“ Čia L. Brežnevas padarė iš
vadą, kad žemės ūkis Sovietijoje ..vėles-

viešpatauja nežmoniškas skurdas. Vaikai 
ten krapštosi ir renka, ką turtingesnieji 
išmeta. Baisu, žinoma. į tokius vaizdus 
žiūrėti. Tačiau ten vaikai už iš šiukšlyno 
surinktuosius daiktus gauna vieną kitą 
grašį,

O sovietiniuose kraštuose reikia šiukšly- 
nėti už dyką, ir vaikai varu verčiami tai 
daryti savo išnaudotojai valstybei ir ją 
valdančiai partijai.

KOLCHOZINIO GYVENIMO 
REFORMOS

niu laikotarpiu iš esmės pradėjo tūpčioti 
vietoje“.

Kalbėdamas apie žemės ūkio produktų 
paruošas, L. Brežnevas priminė, kad eilėje 
zonų superkamų grūdų kainos nepadengia 
išlaidų tiems grūdams išauginti. Esą, „to
kia praktika daro žalą valstybei...“ Pagal 
jį, „kokie nerealūs ir netobuli buvo grūdų 
supirkimo planai, rodo tas faktas, kad per 
pastaruosius 10 metų jie buvo įvykdyti tik 
tris kartus — 1956, 1958 ir 1964 metais“. 
CK Prezidiumas pateikė CK Plenumui ap
svarstyti: šiems metams patvirtintą grūdų 
supirkimo planą sumažinti nuo 4 milijardų 
pūdų iki 3 milijardų 400 milijonų pūdų ir, 
antra, tą planą „nustatyti kaip tvirtą ir 
nekintamą visiems ateinančio penkmečio 
metams, įskaitant ir 1970 metus“. Brežne
vas pasiūlė tą tvirtą planą šešeriems me
tams nustatyti pagal respublikas, sritis, 
kraštus, rajonus, kolchozus ir sovchozus. 
Šiame 1965-19700 m. laikotarpio grūdų su
pirkimo plane Lietuvos respublikai prista
tyti numatyta 4,6 milijonai pūdų arba 75 
tūkst. tonų (Latvijai — 4,0 mil., Estijai — 
1,8 mil. pūdų). Pasiūlyta, pradedant nuo 
šių metų derliaus, padidinti pagrindines 
supirkimo kainas kviečiams, rugiams ir 
kai kurioms kitoms grūdinėms kultūroms. 
Konkrečiai: pasiūlyta nustatyti kviečiams 
ir rugiams 50 proc. priedą prie pagrindinės 
supirkimo kainos, už toną grikių pasiūly
ta vietoj 200 rb. mokėti 300 rb., padidinti 
ryžių supirkimo kainą nuo 220 rb. iki 300 
rb. Be to, pasiūlyta nustatyti priedus vei
kiančioms supirkimo ir paruošų kainoms 
kolchozuose ir sovchozuose: galvijams — 
nuo 20 iki 55 proc., kiaulėms — nuo 30 iki
70 proc. ir avims — nuo 10 iki 70 proc. Čia 
L. Brežnevas pabrėžė, kad supirkimo kai
nos bus padidintos, nepadidinant esamų 
mažmeninių kainų duonai, kruopoms, mė
sai ir mėsos produktams. Savo pranešime 
Brežnevas dar minėjo, kad daugelyje kol
chozų ir sovchozų gyvulininkystė yra nuo
stolinga. Susidarė „aiškiai nenormali padė
tis: kuo daugiau ūkis gamina mėsos, tuo 
daugiau turi nuostolių“.

Nurodęs į reikalą susirūpinti žemės ūkio 
meehanizavimu (jis teigė: „ar normalu, 
kai rudeninis arimas vietoj 18-20 dienų 
neretai trunka apie 2 mėnesius“), pažymė
jęs mokslo vaidmenį („mokslas nepaken
čia subjektyvizmo, paskubomis padarytų, 
praktikos nepatvirtintų išvadų“), Brežne
vas toliau išryškino reikalą stiprinti kol
chozų bei sovchozų „demokratinimo pa
grindus“. Be įvairių kitų klausimų, parti
ja pripažino, kad esama „daug neišspręstų 
klausimų“ — tai liečia materialines ir mo
ralines paskatas žemės ūkio darbuotojams 
ir darbo apmokėjimo sistemą, kuri „anaip
tol dar netobula“.

Įdomiausias Plenumo nutarimas tai tie
71 milijardo rublių „valstybiniai įdėjimai 
(jie sudaro apie 78 milijardus dol.). Nenu
rodyta, iš kur teks tas sumas gauti, supran 
tama, neturės nukentėti karinis biudžetas. 
Aplamai Plenumo nutarimas ir Brežnevo 
pranešimas išryškino reikalą daugiau atsi
žvelgti į asmeninius kolchozininkų porei
kius, jų suinteresuotumą. Tai jau seniai 
žinomi klausimai. Gyvenimas parodys, ar 
Chruščiovo politiką žemės ūkyje pasmerkę 
naujieji Kremliaus vadovai sugebės pla
nus įvykdyti ir ar kolchozininkų, tad ir 
žemės ūkio padėtis pradės gerėti. Aišku, 
jau nekalbama apie JAV prisivijimą mė
sos ar pieno gamyboje — atrdo, bus guo
džiamas! viltimi amerikiečius nurungti 
bent varžybose, siekiant kosmonautų nu
tūpimo mėnulyje...

Lietuvą gaubė Azijos ar Ukrainos dulkės
(E) Visą pasaulį pasiekė žinia: balandžio 

16 d. Lietuvą gaubė dulkių debesys. „Tie
sa“ (Nr. 89) pranešė, kad tą dieną „nuo pat 
ryto padūmavęs oras kybojo viršum mies 
tų, kaimų ir laukų. Rodėsi, jog vis dar neiš 
aušo... Žmonės žvalgėsi į užplūdusį pilkš
vo oro srautą“. Vilniaus oro biuras paaiš
kino, kad tai buvusi smėlio audrų Krasno- 
daro krašte ir Ukrainoje pasekmė ir debe
sys iš ten atslinkę. UPI agentūros žiniom, 
pagal sovietų Tassą, smėlio audros kilusios 
Vid. Azijoje ir atkeliavusios į Europą.

J. Paleckis važinėja po miestus
(E) Šiauliuose ir Panevėžy balandžio 

mėn. įvyko vietos inteligentijos susitiki
mai su J. Paleckiu. Jo pareiga buvo ryškin 
ti, aiškinti dvi artėjančias sukaktis: perga
lės prieš Vokietiją 20-ją sukaktį ir bolševi
kinės santvarkos įvedimo Lietuvoje 25-ją 
sukaktį.

Europos ir Amerikos spaudos nuotrupos

Generolo
Prancūzijos prezidentas gen. de Gaulle'is 

vis smarkiau flirtuoja su komunistiniais 
kraštais. Sovietinė Pravda tai laiko labai 
geru ženklu taikai ir Europos saugumui. 
O pačių prancūzų Le Figaro rašo:

„Ypač pabrėžtinai rodydamas, kad jis ne 
siskaito su Vakarų kraštais, generolas tuo 
būdu tikisi patraukti Rytų dėmesį, kad jie 
bendradarbiautų su Europa. Tos jo mintys 
yra žinomos, ir jų užtenka, kad suprastu
me dabartinį „prancūzų - sovietų flirtą“.

„Tačiau tas nereiškia, kad dabartinis so
vietų - prancūzų suartėjimas būtinai su
silauktų kokių nors konkrečių išdavų, pa
vyzdžiui, naujos prancūzų - sovietų sutar
ties, pakeičiančios aną senąją, nuo kurios 
sovietai atsimetė 1955 metais. Bet genero
las negali išleisti iš akių vokiečių - pran
cūzų santykių reikalo, nei tikėtis, kad toks 
nežmoniškas sovietų - prancūzų skubėji
mas susiartinti niekais paverstų visas vil
tis atstatyti bendradarbiavimą tarp Pary
žiaus ir Bonnos ir leisti šiai pastarajai įsi
jungti į Europos kuriamąjį darbą. Niekas 
čia dar nėra prarasta“.

Nepaisant pačių prancūzų reiškiamojo 
nepasitenkinimo, vis tiek į Paryžių atva
žiavo sovietų užsienių reikalų ministeris 
Gromyka megzti tų glaudesnių santykių. 
Tai prancūzų L'Aurore rašo:

„Ko sovietai reikalauja iš de Gaulle'io, 
tai atsisakyti ligšiolinės prancūzų - vokie
čių bendradarbiavimo politikos, kuri buvo 
didžioji penktosios respublikos idėja. Opti
mistai tikisi bent tiek, kad pagaliau nors 
paaiškės, kokios politikos Prancūzija laiky
sis V. Vokietijos ir Sov. Sąjungos atžvil
giu. Mes irgi kartu su jais to tikimės. Ta
čiau atvirai sakome, kad negalima rimtai 
susigyventi su mintim prancūziškai sovie
tinės Europos, kuri, prasidėdama nuo Bres 
to, aplenkdama Angliją, Benelukso kraš
tus, Ispaniją ir Italiją, sustodama prie Rei
no, atsilenkdama Vokietijos, Šveicarijos ir 
Austrijos, geležinės uždangos spalvomis 
nušvituotų ■ vėl atgal iki Vladivostoko“.

rSeptųifios DIENOS -Į
KENIJA NEPRIĖMĖ LAUŽO

Kenijos vyriausybė nutarė nepriimti so
vietinės dovanos. Sovietai buvo atsiuntę 
laivą ginklų, bet labai pasenusių.

O tie ginklai buvo siųsti Kenijos armijai 
sumoderninti.

ARABAI PRADEDA VAIDYTIS
Tuniso prez. Bourguiba pareiškė, kad jis 

nenutrauks ryšių su V. Vokietija, kai ši už 
megs diplomatinius santykius su Izraeliu.

Gali būti, kad Arabų Lyga dėl to išmes 
Tunisą iš arabų kraštų sąjungos.

ROMOJE GRAŽIAI SUTARTA
Nuvažiavęs trumpam išsiaiškinti su Ita

lijos vyriausybe bėgamųjų klausimų, Bri
tanijos min. pirm. Wilsonas buvo sutiktas 
entuziastiškai.

Jis esąs europietiškas vadas, kurį italai 
pajėgia suprasti.

PILIETINIS KARAS DOMINIKOS
RESPUBLIKOJE

Tarpininkai bando sustabdyti pilietinį 
karą Dominikos respublikoje.

Ten kariniai sluoksniai kovoja su norin
čiais atstatyti prezidento Boschės režimą.

POPIEŽIUS APIE KARO GALIMYBES
Popiežius Paulius VI naujojoje encikli

koje skatina melstis, kad valstybės nesusi
pratimus spręstų pasitarimais ir kad tuo 
būdu būtų išvengta naujo didelio karo.

Enciklika gegužės mėn. bus skaitoma 
visose katalikų bažnyčiose.

NESUSIPRATIMAS DĖL VOKIETIJOS
Po pasitarimų su Prancūzijos užsienių 

reikalų ministeriu sovietų užs. reik. min. 
Gromyka pareiškė, kad Prancūzija pripa
žįsta dviejų Vokietijų buvimą ir laiko tai 
realizmu.

Bet Prancūzijos oficialūs sluoksniai tvir 
tina, kad tokie išsireiškimai yra netikslūs.

Pripažindama, kad yra dvi Vokietijos, 
Prancūzija vis dėlto jokiu būdu nepripa
žįstanti Rytų Vokietijos.

O Vakarų Vokietijos sluoksniuose reiš
kiama nuomonė, kad tuose pasitarimuose 
su Gromyka Prancūzija vis dėlto padariu
si tam tikrų nuolaidų sovietams.

flirtas
Įžiūrėdamas tokiame flirte pražūtį Pran 

cūzijai, prancūzų Le Figaro taip pat atkrei 
pia dėmesį, kad tokia keista padėtis gali 
net paskatinti Vokietiją sueiti į sąjungą su 
sovietais, kaip buvo atsitikę po pirmojo pa 
saulinio karo. Le Figaro rašo:

„Prancūzų artėjimas su Maskva V. Vo
kietijos vadams taiko ypač į jautrią vietą. 
Ar tai reikia aiškintis sau, kad generolas 
de Gaulle‘is krypsta dabar į Rytus, į sovie 
tinę Rusiją ir jos satelitus Vidurio Europo
je ir į Kiniją, nes iš Vakarų Europos vals
tybių nesusilaukia to, ko tikėjosi? O jeigu 
taip, tai reikia tik stebėtis, kad jis galvoja 
sujungti Prancūziją su tokiais kraštais, ku 
rie jau yra parodę norą sunaikinti mūsų 
kraštui įprastąsias civilizacijos formas. Ar 
generolas de Gaulle'is užims pozicijas prieš 
Europą, jei jis dabar nepatenkintas ta Eu 
ropa? Tai tiesiog neįsivaizduojama. Dėl to 
reikia rūpestingai žiūrėti, kur krypsta vie
šoji Vokietijos nuomonė. Atsiminkime Ra- 
pallo sutartį, kurią sudarė nugalėta ir įpy
kinta Vokietija, nes ji jautėsi nesuprasta, 
ir ta sutartis dar ne tokia sena, kad jos 
mintis negalėtų atgyt tam tikrose galvose“.

LAIMĖS TIK KINIJA
Dėl karo Vietname italų Corriere della 

Sera rašo:
„Iš to karo gali laimėti tik Kinija. Jei 

įsikištų Rusija, tai būtų įgyvendinta baisi 
Kinijos svajonė: tada sunaikintų viena ki
tą abi pačios didžiosios galybės — Rusija 
ir J. Valstybės, o Kinija džiūgautų — ji 
būtų vienintelė didžioji valstybė, kuri išlik 
tų po atominio karo. Jei Rusija neįsikištų, 
tai kiekviena Vietname numestoji bomba 
būtų vis smūgis sovietų prestižui. O abiem 
atvejais laimėtų Pekinas. Pekinas tiki, kad 
Amerika yra „popierinis tigras“ ir niekad 
neišdrįs pasinaudoti atominiais ginklais. O 
nejausdami baimės, kad amerikiečių ato
minės bombos kris jiems ant galvų, kinie
čiai gyvena viltim, kad tos bombos kris ki
toms tautoms ant galvos“.

PRANCŪZIJA NEPASIRAŠYS
Minėdamos 20 m. sukaktį nuo karo pa

baigos, JAV ir Britanija nutarė pasirašyti 
pareiškimą, kad Vokietija turi būti apjung 
ta.

Prancūzija atsisako pasirašyti tą doku
mentą.

9 MĖNESIAI UŽ SOVIETŲ
ĮŽEIDIMĄ

9 mėnesius kalėjimą gavo jugoslavas 
prof. Mihajlovas, kuris savo straipsnyje nu 
rodė, kad ne naciai, o sovietai pirmieji pra 
dėjo organizuoti koncentracijos stovyklas.

Teismo pirmininkas pareiškė, kad šiuo 
atveju nesvarbu, ar buvo tokios mirtinin
kų stovyklos. Svarbu, kad buvo pasijuokta 
iš sovietų.

VLIKo Valdybos pirm. V. Sidzikauskas 
Vašingtone

(E) Veiksnių pasitarimo metu buvęs Va
šingtone VLIKo Valdybos pirmininkas V. 
Sidzikauskas, Lietuvos Atstovo J. Kajecko 
lydimas, prisistatė Valst. Departamentui 
savo naujose, VLIKo pirmininko, pareigo
se. Pasikalbėjime buvo paliesta Lietuvos 
laisvės bylos dabartinė padėtis, JAV ir S. 
Sąjungos konsularinė sutartis ir kt. klausi
mai.

PAVERGTŲJŲ EUROPOS TAUTŲ 
SEIMAS PAGERBĖ TŲ TAUTŲ 

LAISVAJAME PASAULYJE SPAUDĄ IR 
ORGANIZACIJAS

Balandžio 21 d. Overseas Press Club pa
talpose New Yorke Pavergtųjų Europos 
Tautų Seimas pakvietė priešpiečių Albani
jos, Bulgarijos, Čekoslovakijos, Estijos, 
Latvijos, Lenkijos,, Lietuvos, Rumunijos ir 
Vengrijos laisvosios spaudos ir organizaci
jų atstovus. Po Seimo pirmininko V. Ger- 
monji kalbos buvo įteikti PET Seimo veik
los dešimtmečio medaliai su pažymėji
mais. Lietuviams medaliai buvo skirti: 
Amerikos Lietuvių Tarybai, Amerikos Lie
tuvių Tarybos pirmininkui Leonardui Ši
mučiui; laikraščiams — „Darbininkui“, 
„Dirvai“, „Draugui“ ir „Naujienoms“. 
Spaudos ir organizacijų medalius gavusių
jų vardu padėkos žodį tarė Francis Waze- 
ter, prezidentas Lenkų Kongreso New Yor
ke. Iškilmėse dalyvavo šie lietuviai: V. Si
dzikauskas, prel. J. Balkūnas, K. Bielinis, 
Tėvas Petras Baniūnas, OFM, A. Lands
bergis ir P. Vainauskas.
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I

Šiandien vieni skundžiasi, kad neturime 
gerų rašytojų; antri, kad parašytoms kny
goms neatsiranda leidėjų; pagaliau treti, 
kad turime rašytojų, turėtume ir leidėjų, 
bet trūksta skaitytojų, kurie naujas kny
gas pirktų, skaitytų ir tokiu būdu įpras
mintų rašytojų darbą bei pateisintų leidė
jų pastangas.

Regis, rašytojų nestingame: jų turime 
laisvame pasaulyje apie šimtą. Kadaise 
turėjome nemaža ir leidyklų. Jei jų skai
čius gąsdinančiai mažėja, be abejo, tai 
ženklina, kad skaitytojų rinka tirpsta, ma
žėja, atseit, kad tremties lietuvis, patenki
namai aptvarkęs medžiaginį gyvenimą, 
pradeda pamiršti dvasinį savo buities tu
rinį. Gal dėl to mūsų žmogus susmulkėjo, 
intelektuališkai susiaurėjo, gal dėl to jo 
interesų turinys neprašoka gyvenamos vie
tovės sienų.

Štai dėl ko reikia nuoširdžiai sveikinti 
mūsų „Nidos“ leidyklą, kuri atkakliai, bet 
ir metodiškai, ryžtingai, bet ir planingai 
metai po metų leidžia geras, bet ir pigias 
knygas, kurios dar — ačiū Dievui — susi
randa vietos mūsų pastogėse šalia televi
zijų, radijų, šaldytuvų ir modernių baldų.

„Argi mūsų skaitytojams nebūtų malonu 
bent kartą per metus susilaukti knygos, 
kurioje dalyvauja bent kelios dešimtys 
autorių?“ — klausia pirmojo mūsų litera
tūros metraščio leidėjai ir redaktorius ir 
čia pat mūsų vardu atsako: „Tikimės, kad 
būtų malonu ir kad tokius metraščius rei
kėtų leisti. Dėl to Nidos Knygų Klubas ir 
imasi šios pareigos — pristato „Pirmąją 
Pradalgę".

.1----------
Gerai padarė mūsų „Nida“ su nuoširdžiu 

lietuviškos knygos propagatorium Barėnu: 
kai šis pastarasis išsiuntinėjo šimtus laiš
kų plačiame pasaulyje gyvenantiems mūsų 
rašytojams, aiškindamas metraščio reika
lą ir kaulydamas rašytos medžiagos, kai 
gautą medžiagą sutvarkė, surikiavo, — 
pirmoji jai davė patogios knygos pavidalą 
ir išsiuntinėjo į visą pasaulį.

„Imkit mane ir skaitykit“, — rodos, met
raštis byloja Martyno Mažvydo Vaitkūno 
XVI šimtm. rašytais žodžiais, ir, tarsi ai
das, jam atsiliepia net Austrijoje gyve
nančios vienišos lietuvaitės, rašytojos Ire
nos Naudžiūnaitės Joerg, šilti žodžiai: „Va 
kar gavau iš „Nidos“ pirmąjį Metraštį. 
Suradau mielus... (čia pamini kai kurių 
rašytojų pavardes) — dar šiandien pulsiu 
skaityti!“

Dar šiandien pulsiu skaityti... Mūsų ra
šytoja, išsiilgusi lietuviško žodžio, nesi
vers, neatidėlios iki kitos savaitės, bet 
tuoj, šiandien, puls tą metraštį skaityti...

Bet ką tame metraštyje atras ne tik I.

J. KUZMICKIS

Joerg, bet ir kiekvienas skaitytojas? Kuo 
jis žavėsis, o ką praleis?

Be abejo, kiekvienas rašytojas — atski
ras pasaulis. Be to, kiekvienas atstovauja 
skirtingą žanrą. Kiekvienas skaitytojas 
taipgi turi savo mėgiamus rašytojus, jį 
įdomaujančius žanrus.

Bene populiariausias žanras — romanas, 
novelė. Šalia to įdomus tas rašytojo kūri
nys, kuriame atrandame aktualią temą, 
gerai supintą intrygą, žaismingai liūliuo
jantį stilių, turtingą žodyną, šiuo atžvilgiu 
metraštis įvairus ir turiningas. V. Alantas 
„Atėjo laikas viešpatystei" ištraukoje 
maestriškai įvesdina į Mindaugo laikų Lie
tuvą; K. Barėnas „Kilograme cukraus“ su
grąžina mus į netolimus praeities laikus ir 
primena naivią, bet laimingą vaikystę; 
A. Baronas taipgi psichologiškai prieina 
prie jau suaugusio žmogaus ir pajudina 
kasdienių „pranašysčių“ įtaigą; A. N. Dič- 
petris įmantriu būdu vaizduoja šių laikų 
modernų žmogų; A. Giedrius intryguojan- 
čiai pasakoja žydės Rachelės odisėją; B. 
Gražulis nukelia į nepriklausomybės kovų 
laikotarpį; P-. Orintaitė pateikia gyvą savo 
tėviškės apybraižą; A.Rūta išryškina dvie
jų rašytojų kartų prarają. Įdomiai ir origi
naliai meilės problemą riša mūsų puikus 
stilistas M. Katiliškis „Gėlėse žmonos gim
tadieniui“ ir J. Tininis natūraliame „Ari- 
visto“ vaizdelyje.

Kas norės pasvarstyti išeivio sielą, susi
telkęs perskaitys M. Aukštaitės samprota
vimus; kas pamiršo Kristaus žodžius ir 
darbus, prisimins vieną fragmentą, akimis 
perbėgęs J. Gailiaus „Nešvarios dvasios“ 
vaizdelį.

Beletristikai nenusileidžia nė J. švaisto 
atsiminimai apie deimančiukų rinkėją 
Juozą Tumą Vaižgantą. Perskaitę „Vaiž
gantas apeliuoja į auditoriją“, pamatysi
me, kokį atsakingumą ant rašytojo pečių 
užkrauna „paleistas į svietą pasižmonėti“ 
jo kūrinys. Ir kito mūsų stilisto P. Andriu- 
šio atsiminimai apie R. Juknevičių įrodo, 
kaip gero rašytojo plunksna užintryguoja 
skaitytoją, aprašydama mažiau žinomus, 
bet daug pasiekusius mūsų žmones.

2----------
Metraštyje atrandame ne tik beletristi

kos, apybraižų bei atsiminimų.
Mūsuose visą laiką skundžiamasi geros 

literatūrinės kritikos stygiumi. Antra ver
tus, netolima praeitis parodė, kokie jaut
rūs literatūros žmonės drąsiam kritikos 
žodžiui.

Dr. J. Grinius, kuris savu metu stiprių 
skersvėjų įpūtė į lietuvišką Amerikos 
spaudą, svarstydamas A. Škėmos literatū
rinį palikimą bei Sal. Nėries dvasinius lū
žius, didele erudicija nagrinėja iškilaus 
mūsų rašytojo J. Gliaudos kūrinį „šikšno
sparnių soste". Šis jo kritikos straipsnis 
išryškina rašytojo idėjas ir kartu padeda 
praskleisti mūsų visuomenėje susidariu
sius tipus. Kiek tolėliau J. Kuzmickis na
grinėja „Egocentrinę Antano Vienažindžio 
lyriką".

Po viso to lieka poezija.
. Sąmoningai miniu ją pabaigoje, nes 
šiandien, tur būt, mažiausiai skaitomi ei
lėraščiai. Jeigu reikia minėjimui vienos ki
tos deklamacijos, mes dar išgirstame gerai 
pažįstamą Maironį, Bern. Brazdžionį, ta
čiau labai retai mūsų taip pažįstamus VI. 
Šlaitą, D. Sadūnaitę ar vos girdėtus B. 
Auginą, Audronę, K. Bradūną, Grigaitytę, 
Jūragį, tragiškai žuvusį Mackų...

Lietuvoje poezijos skaitytojų priugdy- 
davo gimnazija ir universitetas. Kai čia 
dauguma mūsų jaunuolių mokosi svetimo
se mokyklose arba dirba fizinį darbą, mū
sų poetai negali nukonkuruoti modernaus 
gyvenimo pakišamų lengvų pramogų.

O vis dėlto reiktų kasdien bent po eilė
raštį perskaityti ir susimąstyti, ką poetai 
nori mums pasakyti. Ta proga perskaityki
me mūsų mielo bičiulio Vlado Šlaito eilė
raštį „Tartum čigonas“.

Poetas sakosi esąs „tik skurdus prašalai
tis šiame pasaulyje:

nei savo krašto aš neturiu,
nei savo žemės,
nei savo pastogės.
Tartum čigonas, „tik trumpam laikui te- 

apsistoju vienoje vietoje, idant kelčiaus į 
kitą vietą ir vėl keliaučiau“.

Poetas jaučiasi „kaip kregždė, kuri lipdo 
lizdelį, kurį ne kartą vėtros ar pikti žmo
nės sugriauna.

Tai kiekvieno žmogaus, o ypačiai tremti
nio, tikrovė. Gal dėl to ne vienas, net na
mus turįs, prisipažįsta, kad čia ir jo nuo
savi namai jam nesuteikia dvasinio 
džiaugsmo. Kiek kartų, amžino nerimo stu
miamas, žmogus parduoda savo namus, su
sikrauna mantą į kelias dėžes ir keliauja 
už jūrių marių naujos pastogės ieškoti.

Kokią idėją iškelia ši gerai pažįstama 
tikrovė? Kas slypi neramaus klajūno žmo
gaus viduje?

VI. Šlaitas, parafrazuodamas jo paties 
minimo šv. Augustino posakį — „mūsų šir
dys buvo Tau sutvertos. Jos yra neramios, 
iki neras Tavyje poilsio, o Dieve“, r— savo 
eilėraštį baigia tokia išvada:

Gi iš tikrųjų man visa šitai taip tik at
rodo, 

nes nėra niekur tikros ramybės šiame 
pasauly

be Tavęs, mano Dieve.
Tai amžinas antgamtės ilgesys, stipriau 

prabyląs jautrių poetų kūryboje, o taip 
rūsčiai pritildytas kovos už būvį ar nuo
vargio bei nevilties rezignacijos.

„Pirmosios pradalgės" derlius geras.
Gaila, kad metraštyje pasigendame ne 

vieno iškilaus rašytojo. Net tarp mūsų gy
venančių F. Neveravičius, R. Spalio, Al. 
Dičpetrio bei neabejotinų gabumų Č. V. 
Obcarsko ir L. švalkaus kūrybos jame pa
sigendame.

Reikia turėti vilties, kad „Antrosiose 
pradalgėse“ savo kūryba dalyvaus dar dau 
giau mūsų rašytojų. Būtų naudinga su
laukti ir mūsų filosofų minčių, kurios dar 
labiau užpildytų tremties tuštumą.

Taigi, rašytojų yra. Turime ir puikų lei
dėją. Belieka palinkėti, kad metraštis įsi
veržtų į visų lietuvių pastoges, kad skaity
tojai kasdien kokį gabalėlį perskaitytų.

Sėkmės. Gero vėjo.

ŽEMIŠKOJI LAIMĖ IR PAGUODA 
i f

Kai nuostabiai gražus gegužės mėnuo 
savo kvepiančiais žiedais papuošia visą 
gamtą, mes sveikiname savo motiną. Ją 
kasdien matome, dažnai sutinkame —• ji 
visada nauja ir miela, kaip kiekvienais 
metais naujas pavasaris, kaip kiekvieną
rytą skaisti aušrinė. Mes mėginame ją pa
sveikinti su didžiausia meile, bet būname 
jos pasveikinti.

Jaučia kiekvienas, kad širdingiausi žo
džiai yra per menki, gražiausi linkėjimai 
ir dovanojamosios gėlės per skurdūs. Mū
sų Motina laiminga ir be mūsų sveikinimų. 
Ji laiminga mūsų laime. Kaip neįmanoma 
gražiau pavasario papuošti, taip neįmano
ma motinos įvertinti. Ji pati yra pats pa
vasaris. nes duoda naują gyvybę. Ji pati 
yra nuolatinė žmogaus gimdytoja, atsida
vusi pasiaukojimu ir meile naujai gyvy
bei. Ji yra Viešpaties Dievo didžios kūry
bos perlas. Savo pasiaukojimu ir malda 
savo vaikams ji yra gražiausias Dievo kū
rybos žiedas.

Kiekviena malda yra dangiškoji asmens 
stiprybė. Motinos gi malda savo vaikui yra 
žemiškoji stiprybė ir paguoda. Ir pagaliau 
našlaitis prie motinos kapo randa daugiau 
palaimos ir paguodos, negu tarp gyvųjų.

Motinos pilnai suprasti neįmanoma. Am
žiai eina — o motina nenutrūkstančios gi
mimo ir mirties narys — net savo vardo 

giminei nepalieka. Motina gyvena, myli Ir 
aukojasi savo vaikams, savo šeimai ir tuo1 
pačiu savo tautai.

Motinos yra gi žmonės, ne angelai. Daug 
iš jų net didžių nusikaltimų yra padariu
sios, tačiau tauriai motinos asmenybei at
vaizduoti žodynas mūsų yra per mažas. 
Kviečiame todėl amžinojo pavasario Moti- 
ną-Mariją. kad ji padėtų mums motiną 
suprasti ir įteikti gražiausius sielos žiedus: 
maldą, meilę ir padėką.

Dėkingi motinai, kur ji bebūtų: jaukiam 
šeimos ratelyje ar jau šaltame kape. Moti
na visada mums gyva, nemari. Ji yra iški
lusi į tas aukštumas, kur spindi Dievo kū
rybos perlas, kur visada žydi pavasaris, 
ten yra žemiškoji laimė ir paguoda —Mo
tina.

K. V. K.

M. K. Čiurlionio muziejus Druskininkuose
(E) Nedideliame namelyje Druskinin

kuose įrengtas M. K. Čiurlionio memorial! 
nis muziejus. Šiuo metu įrengiamas „muzi
kos namelis“, kuriame bus eksponuoja
ma čiurlionio-kompozitoriaus veikla. „Tie
sa“ informuoja, kad jau padarytos Čiurlio
nio muzikinių kūrinių rankraščių fotokopi
jos. Muziejuje iš magnetofono įrašų pakar
tojami Čiurlionio kūriniai. Lankytojai pa
geidauja Jūros ar Miško įrašų, bet, kaip nu 
siskundžiama, muziejuje jų neturima.

J. GUTOS EILĖRAŠČIŲ RINKINYS
Juozas Guta. ŽILAM PLAUKUI. Išleido 

Šaltinis. 1965 m., 64 psl., kaina 6 šil. arba 1
doleris. Autoriaus pirmasis eilėraščių rin
kinys. Plačiau bus atskirai. Gaunama: 21, 
The Oval, Hackney Rd., London, E.2.

UPĖ | 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.

St. Yla — Tikiu Dievą. Didelis maldynas 
— 700 psl. su visom maldom ir kt., kaina 
su persiuntimu 50 šil.

St. Yla — Dievas Sutemose — 22 šil.
A. Baranauskas — Karklupėnuose. Pre

mijuotas romanas — 18 šil. 6 pen.
St. Zobarskas — Selected Lithuanian 

Short Stories — 35 šil. _
Šios ir kitos knygos, lietuvių periodika, 

lietuvškos plokštelės ir gintaro puošmenos 
gaunamos pas DAINORĄ, 14, Priory Rd-, 
Kew, Surrey. Telf. RIC. 6377.

Kaimas kryžkelėje
------------- -----------------—---------- ROMANAS 
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JONAS AVYŽIUS--------------------------- ----------------------------------------------------------------
(23)

VI

Justinas Raudonikis sėdėjo kalvėje, at
sirėmęs nugara į mūrinę žaizdro kaktą, ir 
čiaumojo savo neatskiriamas pupas. Pa
matęs Arvydą, kalvis pašoko, kiek leido 
nerangus, griozdiškas kūnas, ir užgulė 
dumplių svertą. Iš prigesusio žaizdro išsi
vertė sunkūs dūmų kamuoliai.

— Kur daugiau vyrų? — paklausė Ar
vydas.

— Šileika išvarė prie mėšlo.
Žaizdras įsiliepsnojo. Kalvėje pasidarė 

šilčiau ir jaukiau. Raudonikis puldinėjo ap 
Link priekalą iškaitęs, paišinas, net vilno
nis spurgas, kuriuo buvo papuoštas kepu
raitės smaigalis, pasišokinėdamas lakstė į 
šalis. Arvydas tylėdamas žiūrėjo į milži
nišką kalvio figūrą, judančią kibirkščių 
fone. Buvo malonu, o kartu graudu sėdėti 
pasienyje ant geležies krūvos, kvėpuoti ang 
lių dūmais ir klausytis skambių kūjo dū
žių, kurie gaudė, kaip jaudinantis prabėgu 
sios vaikystės dienų aidas.

— Kiek sveri, Raudoniki? — Kalvis ne
nugirdo. Arvydas pakartojo ir, gavęs atsa 
kymą, pridūrė: — Mano tėvas buvo per
pus menkesnis už tave, bet tvirtumo turė
jo nepalyginamai daugiau.

— Aš galiu ištiesti pasagą, — burbtelė
jo Raudonikis lyg įsižeidęs.

— Mano tėvą nužudė gestapas. Jis galė
jo išduoti žmogų ir likti gyvas. Bet jis to 
nepadarė.

— Aha-a-a... — numykė kalvis. Ištrau
kė iš žaizdro pabalusį geležies gabalą ir, 
atsukęs Arvydui nugarą, pernelyg ilgai 
talžė kūju.

— Klausyk, Justinai. Girdi? Baik tran
kytis, po galais! Vis tiek nepatikėsiu, kad 
būsi toks pat uolus ir man išėjus. Geriau 
pasakyk, kurių galų pritarei valdybos po
sėdyje mano planui?

Raudonikis numetė kūjį ir panardino 
ranką švarko kišenėje. Iš ten ištraukė pu
pų saujikę ir šiuoptelėjo į žiomenis.

— Jūsų planui pats Grigas, mūsų sekre
torius, pritarė. Aš partietis, kaip balsuosiu 
prieš?

— Teisingai: partietis, bet ne komunis
tas. Komunistas nebūtų galėjęs ramiai žiū 
rėti į tai, kas dėjosi Lapino kieme. O tu at
rajojai savo pupas ir neradai žodžio užtar
ti mūsų reikalui.

— Jei reikalas būtų priėjęs iki mušty
nių, būtumėte pamatęs...

— Mačiau. Stovėjai sodiečių pusėje kaip 
telegrafo stulpas. Tavoji plūdo mus, o tu 
neišdrįsai liežuvio atkelti.

— Ir jūs būtumėte neišdrįsęs. — Kalvis 
baikščiai apsidairė. Įsitikinęs, kad niekas 
negirdi, pridūrė: —Turiu velnią, ne bobą...

— Niekas nekaltas.
— Prieš vestuves nebuvo tokia širšė... 

— Raudonikis nustojo kramtęs, užsigulė 
ant priekalo ir įsmeigė buką žvilgsnį į blės 
tantį žaizdrą.

Arvydas nenuleido akių nuo vilnonio 
spurgo, kuris drebėjo ant megztinės kepu
raitės smaigalio. Jam buvo koktu ir gaila 
šio primityvaus milžino, kuriame snau
džiančios dvasinės jėgos galėjo prilygti jo 
fizinei jėgai.

— Aš norėjau pasakyti, kad niekas ne
kaltas, išskyrus tave patį. Be reikalo ieš
kai užuojautos. Tavo žmona eilinė kaimo 
moterėlė su didele gerkle. Savanaudė, atsi
likusi, rėksnė, štai ir viskas. O tu jau kas 
kita. Iš tavęs galima ir reikia reikalauti. 
Tu partijos narys. Atsakai už savo šeimos 
auklėjimą — žmoną, vaikus.

— Oi, oi, oi. Lengva, iš šalies pažiūrė
jus, pasakyti.

— Bet visų pirma reikia pačiam būti to
kiu, kad galėtum ir turėtum teisę kitus 
auklėti. — tęsė Arvydas, tartum nenugir
dęs kalvio dejonių. —Klausyk, Justinai. Tu 
privalai pasidaryti vyru, autoritetu žmo

nai, savo draugams. Pradėsime nuo to, kad 
mesi tinginiavęs...

— Ak jau! Kaip mandriau begalima 
dirbti? — sustenėjo Raudonikis. — Šį mė
nesį nuo ryto iki vakaro kalvėje...

— Nesiteisink, Justinai. Darbadieniai 
viską pasako. Užėjau ne žaisti su tavimi 
višteliais, o pakalbėti kaip komunistas su 
komunistu. Privalai tapti tuo, kuo per klai 
dą palaikė tave draugai, priimdami į parti
ją. Tokio Raudonikio, koks dabar yra, mū
sų partinei organizacijai nereikia. Apsi
galvok: ar eisi su mumis priešakyje, ar 
šliauši iš paskos su tokiais, kaip Lapinas 
ir tavo vagilė Magdė.

Arvydas nutilo. Tylėjo ir kalvis. Paskui 
sunkiai atsiduso, tingiai pakėlė galvą ir 
pažvelgė i} Toleikį maldaujančiomis aki
mis.

— Išmeskite mane iš revizijos komisi
jos pirmininko vietos...

— Ne tik išmesime, bet ir apsvarstysi
me partiniame susirinkime tavo darbą. 
Juk tavo komisija tebuvo popieriuje. Per 
pusantrų metų nepadarėte nė vieno patik
rinimo, nesustatyta nė vieno akto.

— Išmeskite iš pirmininkų. Svarstykite, 
bauskite. Ką norite, darykite, bet aš nega
liu skirtis su žmona. Turime du vaikelius...

— Pakvaišai! — supyko Arvydas. —Kas 
kėsinasi į jūsų šeimą? Atvirkščiai — aš no
riu, kad judu kuo darniausiai sugyventu
mėte, mylėtumėtės, gerbtumėte vienas ki
tą. Bet šito nebus, kol neužkariausi savo 
žmonos, kol ji žiūrės į tave kaip į pastum
dėlį, tinginį, manydama, kad tavo galva 
dar neišaugusi tos vaikiškos megztinukės 
su vilnoniu bumbulu.

Raudonikis nusigręžė. Platūs pečiai sun 
kiai kilnojosi.

Arvydas nuėjo prie durų.
— Šiam kartui, Justinai, — pridūrė nuo 

slenksčio. — Kūjis smagus, darbo daug. Pa 
bandyk užsimoti pagal savo ūgį. Kurį va
karą užsukau pas tave į namus.

Toleikiui išėjus, Raudonikis pakėlė prie 
kojų gulinčią pasagą, ištiesė ir iš visų jė
gų trenkė į geležies laužo krūvą, ant ku
rios neseniai sėdėjo pirmininkas. Po perku 
nėliais, kaip buvo viskas paprasta, kol ne
priklausė partijai! Prakeikta boba, kad ją 
griausmas nutrenktų. Prikurstė, pasiutėlė, 
įsirašyti, o dabar atsakyk už ją pačią.

Kalvis prišoko prie žaizdro, užpylė švie
žių anglių ir pašėlusiai greit ėmė dumti 
dumples. Tačiau jau su pirmaisiais prakai
to lašais, nužėrusiais paišiną kaktą, jo įnir
šis atslūgo. Laisvoji ranka mechaniškai 
šmukštelėjo į šimtasiūlės kišenę, burna pla 
čiai išsižiojo, ir žiaunos guviai ėmė judėti, 
pajutusios ant liežuvio miltingą pupą. Smag 
ratis sukosi vis lėčiau ir lėčiau, kol visiškai 
sustojo.

Pro kalvės kiemą pravažiavo porinės ro
gės su mėšlu. Anapus vežimo ėjo Gaigalas 
ir dainavo, įžūliai žvilgčiodamas į šalis:

Visi žino kaimo dainą — 
be laukinių neapsieina.
Liepgiriai negerai, Liepgirėliai nege

rai.
Gaigalo viršugalvis dūlavo už aukšto mėš 

lo kaupo. Akys klastingai žybčiojo, dairy
damosi, bene pamatys, ką galėtų pavaišin
ti „žuvelėmis“, nes tame šiaurės Lietuvos 
kampelyje buvo paprotys, važiuojant su 
pirmu mėšlo vežimu, apsvaidyti kiekvieną 
sutiktąjį. Ir niekas dėl to nejsižeisdavo, 
dargi jausdavosi pagerbtas, mat, ši trąša, 
kuri žmogų, augusį kitoje aplinkoje, pri
versdavo susiraukti (fe, koks kvapelis...), 
valstiečio buityje užėmė ypatingą vietą. 
Kaimo žmogus, iš pagarbos tam, kas su
daro jo duonos pagrindą, net sukūrė stiprų, 
teisingą posakį, taip nemalonų išprususio 
esteto ausiai, kuris nusigręžia, pamatęs 
ant vieškelio šviežią arklio krūvelę, kai tuo 
tarpu duona, išaugusi ant tos krūvelės, jam 
nekelia jokio pasibjaurėjimo, o atvirkščiai 
— skatina poetinius polėkius, išsiliejančius 
į griausmingas, žmogaus darbo vaisius šlo
vinančias odes. Tiesa, valstietis neapdai
nuoja mėšlo, tačiau per mėšlavežį laužia 
duoną tvartu atsiduodančiomis rankomis: 
jo kūnas ir drabužiai taip pat neša tvartu, 
mat, nėra tokio muilo, kuris jį nuplautų. 
Tačiau niekas nesuka nosies į šalį, nelekia 
subiuręs nuo stalo, nes visi žino šventą tie
są: jei tavo troba kartą metuose nepakvips 
mėšlu, nekvepės kasdien duona.

— Primėžei kaip ant poros arklių, — už 

kalbino Arvydas Gaigalą, prisivijęs veži
mą.

— Sakai? — Gaigalas patenkintas nusi
juokė. — Lapinas, rupūžė, už -srreues grie
bėsi pamatęs...

!
fe

Arvydas patylėjo.
— Tavo brigada kol kas geriausiai lai

kosi. Jei neatleisi viržių, rudenį gausi pir
mūno gairelę, — galvojame įsteigti tokį pa 
sižymėjimo ženklą geriausiai brigadai.

— Velniams man ta gairelė, — atšovė 
Gaigalas, nė nepasisukęs į Arvydą. —
Duok pinigų.

— Bus ir piniginė premija. Visi geriau
sios brigados laukininkai gaus dešimčia 
procentų daugiau už darbadienį.

— Čia tai kita muzika, — pagyvėjo Gai
galas. — Visi! Teisingai, rupūže. O būna 
taip, kad eiliniai dirba už pliką pagyrimą, 
o viršininkai ima premijas, gyvatės.

■ — Tu mažiau keikis. Iš kur pas tave 
tiek tulžies, Klemai? Pykčiu nieko nepa
statysi, tik sugriausi.

— Po velnių! Pyktis ne tėvas, bet ir mei 
lumas ne motina. Manai, meilumu būtu
me išvarę tą vežimėlį iš Lapino, žalčio, kie 
mo?

— Bet nedaug trūko, kad per tavo pyk
tį viskas būtų nuėję niekais, o gal ir dar 
blogiau būtų baigęsi. Ir aš pats pasikarš
čiavau. Kvailystė... — Arvydas paraudo, 
prisiminęs savo išpuolį. Suprato, ilgai to 
sau neatleis- ir įsidėmės, gal būt, visam gy 
venimui. — Rimšaitė išgelbėjo reikalą. Sau 
ni mergina toji Birutė. — pridūrė susijau
dinęs.

— Ne tokia kiaulė, kaip kiti, — sutiko 
Gaigalas. — Bet, manai, ji iš gerumo taip 
padarė? Špygą į tarpuragį! Neapkenčia La
pino, kad tas jos motiną... eržilas.

— Galėjo anksčiau išduoti, juk žinojo, 
kur Lapino karvė. Kentėjo, kovojo su sa
vimi. Bet kai pamatė, kad kitos išeities nė
ra, nebeišlaikė. Ne, ne iš neapykantos, o iš 
susipratimo ji apgynė bendrą reikalą. Gai
galai.

— Tas pats velnias.
— Jeigu tas pats, tai gal verčiau tave 

išplūsti, užuot pagyrus, kad savavališkai 
įsiveržei su savo vyrais į Lapino kiemą, 
sukėlei visą kolūkį ant kojų ir privedei 
žmones kone ligi peštynių? — Arvydas nu 
sijuokė ir kietai suspaudė Gaigalo petį.

Gaigalas nusikeikė, numykė kažką pano 
sėje ir daugiau nieko neatsakė.

(Bus daugiau)
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Kovo 22 d., 2 vai. po pietų, Lietuvos de
legacija, kurią sudarė užsienio reikalų mi
nistras Juozas Urbšys, Užsienio Reikalų 
Ministerijos konsultantas doc. Tadas Pet
kevičius ir jos juriskonsultas prof. dr. Do
mas Krivickas, išskrido j Berlyną, kur jie 
tuoj su Lietuvos nepaprastu pasiuntiniu ir 
įgaliotu ministru K. Škirpa nuvyko į rei
cho Užsienio Reikalų Ministeriją. Čia bu
vo pradėtos skubios derybos, baigtos tą pa
čią dieną, 11 vai. 55 min. nakties, pasira
šant šią penkių straipsnių sutartį.

1 str. Versalio sutartimi nuo Vokietijos 
atskirtas Klaipėdos kraštas, skaitant nuo 
šios dienos, vėl sujungiamas su Vokietijos 
reichu.

2 str. Iš Klaipėdos krašto bus tuojau eva 
kuotos Lietuvos karinės ir politinės pajė
gos. Lietuvos vyriausybė rūpinsis, kad eva 
kuojant kraštas būtų paliktas tvarkingoje 
būklėje. Abi šalys, kiek tai reikalinga, pa
skirs komisarus, kurie turi įvykdyti perda 
vimą tų žinybų, kurios nėra Klaipėdos 
krašto autonominių įstaigų žinioje.

Sutvarkymas kitų, iš suvereniteto pakei 
tūno išplaukiančių klausimų, ypačiai ūki
nių ir finansinių klausimų, valdininkų klau 
Simų, lygiai kaip pilietybės klausimų, palie 
karnas rezervuotas atskiram susitarimui.

3 str. Kad būtų atsižiūrėta ūkinių Lietu
vos interesų, Lietuvai bus įsteigta Klaipė
doje laisvo uosto zona. Detalės bus atskirai 
nustatytos, vadovaujantis pridėto prie šios 
sutarties priedo pagrindais.

4 str. Sustiprinti savo nutarimui, patik
rinti draugišką plėtojimąsi santykių tarp 
Lietuvos ir Vokietijos abi šalys įsipareigo
ja nevartoti viena prieš antrą jėgos ir ne
remti iš trečios pusės prieš viena antrą at
kreipto jėgos pavartojimo.

5 str. Šios sutarties sudaryti du origina
lai — lietuvių ir vokiečių kalbomis, — ir 
ji įsigalioja, ją pasirašius.

Ši sutartis buvo pasirašyta 1939 m. kovo 
22 d. Berlyne. Iš Lietuvos pusės ją pasira
šė J. Urbšys ir K. Škirpa, o iš Vokietijos — 
Joachim v. Ribbentrop.

Vokietijai Klaipėdos kraštą atplėšus nuo 
Lietuvos, milžiniška žala buvo padaryta ne

MANIKARKA
Žodis manikarka daug kam girdėtas. Ta

čiau mažai kas žino, kaip atrodo šį vardą 
turintis muzikos instrumentas, kurį liau
tis paprastai apgaubia romantika.

Kaip atrodo instrumentas ir kada jis at
sirado Lietuvoje?

Manikarka buvo daroma iš plonų lente
lių, maždaug 100X10X8—9 cm dydžio ir 
turėjo lygiagretainės prizmės formą. Ins
trumento viršuje įtempta viena metalinė 
styga. Po ja, maždaug vienoje trečiojoje 
jos ilgio dalyje, išplauta rezonansinė išplo
va ir įrengtas lieptelis su laidais. Buvo 

—grojama su trauku, prispaudžiant pirštais 
Stygą prie lieptelio, panašiai kaip smuiku, 

k, Lietuvoje instrumentas atsirado XVI 
a., Žygimanto Augusto laikais, pradėjus 
plisti protestantizmo bangai, kuri kartu su 
kitais religiniais atributais atnešė ir mani- 
karką. Pradžioje ji buvo vartojama religi
nėms psalmėms pritarti, tačiau vėliau pa
plito ir pasaulietinės liaudies muzikos 
praktikoje.

Manikarkos pavidalo instrumentai įvai
riose Europos šalyse, tame tarpe ir Lietu
voje, buvo vartojamas iki 19 - 20 amž. Šis 
instrumentas gerai žinomas ir mūsų kai
mynams latviams, estams, lenkams.

Pirmąją spausdintą žinią apie instru
mentą Lietuvoje randame L. Jucevičiaus 
knygoje „Lietuva“ (Litwa), išleistoje 1846 
m. Išvardindamas joje lietuvių liaudies 
instrumentus, autorius mini vienastygį 
instrumentą dzindzinį.

Manikarkos pavadinimas kilęs nuo žo
džio monochordas. Tai buvo Pitagoro išras
tas vienastygis prietaisas, kurio pagalba 
apskaičiuodavo muzikos intervalus. Mani
karka labai panaši į monochordą. Matyt, iš 
žodžio monochordas išsivystė manikarkos 
terminas.

V. J.

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.

ALEKSANDRAS MERKELIS

tik Lietuvai, bet tas plėšrusis žygis taip 
pat buvo nenaudingas ir pačiai Klaipėdai: 
ji neteko užnugario, teikusio jai ūkinės ge
rovės, be kurios Klaipėdos kraštas negalė
jo klestėti. Tam reikalui bent iš dalies pa
taisyti prie Lietuvos respublikos ir Vokie
tijos valstybės sutarties dėl Klaipėdos 
krašto perleidimo 3 str. buvo priedas, nu- 
statąs pagrindinius dėsnius įrengti lietuvių 
laisvo uosto zonai Klaipėdoje. Tą priedą 
sudarė šios dvi dalys:

I
Vokiečių Uosto Valdyba Klaipėdoje, kuri 

dėl Klaipėdos krašto sujungimo su Vokie
tijos reichu perima valdymą pereinančio 
reicho nuosavybėn ligšiolinio Lietuvos vals 
tybinio turto Klaipėdos uoste, sudarys su 
įsteigsima Lietuvos ir Vokietijos vyriausy
bių sutarimu bendrove (Klaipėdos Uosto 
Bendrovė), kurioje vyraujančioji kapitalo 
dalis bus lietuviška, privatinės teisės su
tartį apie žemiau išvardinamų uosto įren
gimų Klaipėdoje perleidimą ir privilegijuo 
tą naudojimą, šioje sutartyje bus sutarti 
šie dalykai:

1) Uosto Valdyba perleidžia Klaipėdos 
Uosto Bendrovei išnuomotinai 99 metams 
naudojimą Klaipėdos uosto įrengimų, van
dens ir žemės plotų, kurie bus pakankamo, 
tiksliau, sutarsimo dydžio. Uosto Bendrovė 
įpareigota įgalinti naudotis įrengimais vi
siems bendro susisiekimo reikalams.

2) Atsižvelgiant į Lietuvos vyriausybės 
padarytas uosto plote investacijas, nuoma 
yra laikoma atlyginta.

3) Klaipėdos Uosto Bendrovė perima jai

Malkos buvo medinės
’ Nesenas esu. Tik užvakar, rodos, gyva
plaukiai ūsais pavirto ir sprandas bei ki
tos dalelės, tarsi revoliucionierių mintys, 
tapę kūnu, pradėjo nesulaikomai tukt. Bet 
prisimenu, nors lyg ir per sapną, kad buvo 
kitados vadinamoji „gadynė“. Iš tiesų, sun 
ku būtų neprisimint (ne tiek gauruotos, 
kiek gudrios galvos reikėtų) žmoniškumo 
ir labo laikų, jau sykį juos pergyvenus. Ste 
buklai ir apskritai nuostabūs reiškiniai yra 
ne tik nepamirštami, bet tiesiog ir gėda 
būtų prisipažint, kad taip iš viso galėtų 
įvykt. Kaip čia dabar žmogus sakysi,'kad, 
va, pavyzdžiui, nebeatsimenu, jog rytais vi 
sas kraštas išaušdavo, nušvisdavo. Arba 
kad saulei sužibėjus taip šviesu pasida
rydavo, jog tik prasikrapštyk akis ir dairy
kis — ir viskas, viskas kaip ant delno! Ne
juokauju, ne, nepamiršau. Ir jei ne kumš
čiais, tai bent žodžiais esu pasiruošęs savo 
nemenką atmintį gint. Tadgi prašau:

— Jaunikliais būdami, snarglėtais lilipu 
tais tarp milžinų čirpsėjom, čia ant vieno, 
čia ant kito dėdęs nepatogaus kelio į ker
mošių ar gal į Kauną, duonos plutą čiulp
dami, jojom. Ir kieta buvo pluta, bet ne
prisiklijavo pilveliai prie nugarkaulių. Tū
las dar ir šiandien, iš tamsiosios duonelės 
prisičiulpęs antgamtinių jėgų (nors dėdžių 
kaulai kažikūr paliko) grakščiai po pla
tųjį pasaulį jodinėja...

Štai, kiek vėliau, jau žabais ir ragatkėm 
apsiginklavę ir vien iš džiaugsmo (o gal ir 
iš savotiško pašėlimo), kad esam, šėtoniš
kai šūkaudami vaikėm pakrūmiais zylio
jančią bandą. Ar maisto laukuosna įsirau
sę, tarsi tam tikros rūšies kurmiai,, visom 
keturiom tarpe žydinčių bulvių šliaužio- 
jom, rankų ir kojų pirštais energingai akė
dami vabaluotą, tirštai kvepiančią žemę.

Arba va — kažkaip nesusitarę, susimes 
davom būreliais. „Eime“, sakydavom, 
„pažvejot...“ Ir vaje! vaje! tos lietuviškos 
žuvys, žuvytės... Tie vargšai vėželiai... 
Plikom rankelėm traukdavom, iki pažastų 
sušlapę, bebalsiai žiopčiojantį ir juokin
gom žnyplėm mum grasinantį vandenų 
derlių. O vakarais, žiūrėk, ir tai dar ne vi
sai sutemus, mamytės „Aaa-liuuu-kai“ 
arba „Joo-nuuu-kai“... kukulienės srėbt 
pažįstamais balsais iš tolybių šaukdavo.

Ir dar vėliau (kas čia tuos metelius be- 
sugaudys) — ilgos kelnės, cirkai, pirmieji 
papirosai! O ir atlaidų nėra kaip nepami
nei: ne tik pėsti sueidavo, ne tik suvažiuo
davo, bet ir lazdom pasiramsčiuodami su
šlubuodavo, suskubėdavo iš visų apylinkės 
kampų kampelių. Ir jau toks ūžesys pakil 
davo, toks giedojimas ir murmėjimas, kad 
patys nebežinodavom. ar graudu, ar links
ma pasidarydavo. Nei iš kur pasauly tiek 
daug žmonių atsirado. Ne tik žmonių, bet 
ir ubagėlių: čia, žiūrėk, kepurę dulkėsna 
paklojęs, sausažandis centų maldauja, čia 
— gal koks nebylys — be žodžių abi ran
kas tiesia... Kitas vėl, Galingiausiojo ne
žmoniškais plaučiais apdovanotas, kartas 
nuo karto ramentu į šventoriaus akmeninę 
tvorą paslaptingai bakstelėdamas, grau
džiai mauroja:

— Nabags un teita stoviedams...
En baltas plekšnes veiziedams...

Nebuvo, rodos, mūsų šalelėj milijonierių, 
o jei buvo, tai labai, labai mažai (va, brad 
fordiškiai, man paklausus, vieną teatsimi
nė), bet sumesdavo žmonės vargšam pini
gėlių. Dosniai terbeles pripildydavo, ir dar

sutemos
išnuomotinai perleistų plotų ir įrengimų už 
laikymą, eksploatavimą ir eventualų toles
nį plėtojimą. Uosto rinkliavos imamos ben 
drovės naudai. Šių rinkliavų dydis bus nu 
statomas uosto valdybos bendrovės pasiū
lymų pagrindu.

II
1) Klaipėdos Uosto Bendrovei bus suteik 

tos toli einančios mokesčių lengvatos.
> 2) Bus įrengtos laisvos sritys, dėl kurių 

vietos ir ribų turima susitarti.
3) Muitų kontrolė vykdoma laisvųjų sie

nų. Kitais atžvilgiais visos vokiečių teisės 
išnuomotame plote ir laisvose srityse lieka 
nepaliestos.

4) Susisiekimas su laisvomis sritimis ge 
ležinkeliu su Kretinga bus palengvintas 
tuo būdu, kad bus įvestas laisvas nuo mui
to prekių tranzitas, taikant atitinkamus ta
rifus, uždarais traukiniais, dėl to detaliau 
susitarus suinteresuotoms lietuvių ir vokie 
čių žinyboms.

Be to, ir šiaip susisiekimas (vandens ir 
sausumos keliais) tarp Lietuvos ir laisvųjų 
sričių bus kiek galima palengvintas vei
kiančių vokiečių nuostatų ribose.

5) Iškylantieji sąryšyje su Lietuvos lai
vų stacionavimu Klaipėdos krašto vande
nyse, ypač mokesčių pobūdžio, klausimai 
atitinkamų lietuvių ir vokiečių įstaigų bus 
sutvarkyti, vadovaujantis palankumo prin 
cipu.
šį Lietuvos respublikos ir Vokietijos vals 

tybės sutarties 3 straipsnio priedą tą pačią 
kovo 22 d. iš Lietuvos vyriausybės pusės 
pasirašė J. Urbšys ir K. Škirpa, o iš Vokie
tijos — Joachim v. Ribbentrop. Jis buvo 
prijungas prie sutarties ir laikomas jos 
integralia dalimi.

(Bus daugiau)

patiem likdavo. Niekuomet netrūkdavo ant 
visokių šventų fotografijų ir paveikslėlių.

Bet iš visų magnetiškų žmoniškumo ir 
labo laikų vaizdelių itin sąmonėj pasiliko 
rausvaskruostės, storakasės Irenos, Nijo
lės, Aldutės, dar ir Birutės, na, ir Danu
tės... Kai šyptelėdavo, kai sužaibuodavo 
didžiom akytėm, tai jau tokia neapsakoma 
silpnybė, toks garsus širdies plakimas... 
Rodydavos, kad vienu žvilgsniu nuo akių 
iki kulnakaulių pervėrė! Ir aišku, šitaip 
svaiginamai, nors ir nekruvinai, sužalo
tiem nieko kita nelikdavo, kaip bemiegės 
naktys. Iki ankstyvųjų gaidžių šiene dū- 
saudavom, dar negailestingai kramtomi ne 
matomų bluselių. Ar gal aukštielninki par 
virtę ant piliakalnių plikumų, viską ty
kiam mėnuliui atvirai kalbėdavom, dūmas 
apie mėlynalūpį (nuo mėlynių) rojų dūmo- 
dami...

Saldžios, saldžios buvo anų laikų mergi
nos, saldesnės negu užsieniniai saldumy
nai, ir skaisčios — tikros dangaus lelijos. 
Kai burną praverdavo, ak! ne paprasti žo
deliai, ne šiaip sau tauškalėliai, bet ele
mentų kalba pasigirsdavo: „Palydėk, Pet
reli, per pušyną... Bijau stačiatikių vilkų, 
tų laukinių...“

Kur čia nesusuks galvų, kad ne merge
lės, o angelai buvo. Dar taip susukdavo, 
kad paskui, saldžiai pakvaišę, tikrai nebe
žinodami, ar čia durys, ar čia siena, per 
tvoras kardavomės, pro langus lipdavom. 
Dar storiausius aukso žiedelius, nepapras- 
čiausio šilko rūbelius pašnibždom, mela
gingai žadėdami...

Taip, buvo kitados laikai, ir nors kolo
nijų nei Afrikoj, nei Azijoj įsigyt nespė
jom, vis tiek malkos buvo medinės, ir sau
lė buvo Lietuvos. Ne, bet ką čia visą laiką 
tik žilon praeitin žvelgt! Va, visiškai nese
niai — išeini, būdavo, kokį neramų vidur 
naktį (gal „vienarankiui banditui“ po siks- 
peną supenėjęs atostogom skirtąją algos 
dalį, ar dėl kokios kitos nelaimės pats save 
baisiai bart ėmęs) iš miesto. Iškeliauji, pri 
sisiurbęs alaus, prisiklausęs žodžių apie 
šaltus karus. Išburzgi — pasikinkęs lygų 
skaičių naujoviškų žirgų — keturiom gu
minėm kojom kilometrą kitą iš žmogiško
jo skruzdėlyno. Ir pakeli galvą, atsuki, gal 
būt, tokį, kaip ir dabar, veidą į neištiria- 
mąsias erdves: gi pilnas dangus skylučių 
(ir kas bepasakys, kas jį taip subadė!), pro 
kurias tarsi koks tarptautinis eliksiras, 
mirga, spinduliuoja, trykšta...

Būdavo, pastovi taip, plačiai atvira bur 
na. Paspoksai į žvaigždeles, ir lengva pasi
daro krūtinėj. Net su automobiliu imi šne 
kučiuot.

„Ar žinai“, tari, draugiškai ranka tapš
nodamas skardos gabalą, „ar žinai, kas tai 
per švieselės?“ Ir: „Mulas esi, jei manai, 
kad metalas...“ Ir dar: „Tai ne švieselės, o 
tokie suvaikėję seneliai... tupi aukštybėse 
ir žemyn mirksėdami skaniai juokiasi...“

Taigi, gera būdavo kiauru nakties dang 
čiu pasidžiaugt, dienos vargam nugarą at- 
sukt, bet va — ištiko mus visus didis nela
bas: ėmė poetas Dylan Thomas (lai Vieš
pats jam atleidžia) ir nusavino žvaigžde
les Valijai! Net taip ir užrašė plačiai var
tojama anglų kalba — Valijos žvaigždės...

Tai dabar jau, tur būt, ne tik žmonišku
mo ir labo laikam, broleliai, bet ir viskam, 
viskam galas.

A. N. Dičpetris

RADIJAS
(Elta) Atvykusieji iš Lietuvos pasakoja, 

kad Lietuvoje žmonės labai noriai klauso
si lietuviškų radijo programų iš užsienio. 
Tai nėra lengva. Transliuojama trumpomis 
bangomis, o radijo priimtuvų trumpomis 
bangomis gauti nelengva. Klausytis oficia
liai nedraudžiama, bet klausančius, jei tik 
sužino, tardo ir vienaip ar kitaip baudžia. 
Žmonės labai ankštai gyvena — po dvi-tris 
šeimas viename bute. Lengvai girdėti, kas 
vyksta už sienos. Bandoma taip daryti: jei 
kas turi du radijo priimtuvus, vienas priim 
tuvas priiminėja vietinės stoties žinias, o 
šalia jo kitas gaudo žinias iš užsienio. Tuo 
būdu smalsus kaimynas nieko įtarti nega
li.

Ką žmonės labiausiai mėgsta lietuviško
se programose ir ko jie iš jų laukia?

Apskritai atsakoma taip: 1. Žinių apie 
tarptautinius įvykius su gerais paaiškini
mais; 2. Žinių apie užsienio lietuvių ir jų 
organizacijų darbus bei pastangas Lietu
vos laisvinimo reikaluose; 3. Žinių apskri
tai apie lietuvių gyvenimą ir jų įvairią 
veiklą užsienyje; 4. Išsiilgę laukia perduo
damų lietuviškos muzikos ir dainų, nes vi
siems be galo įkyrėjusios nuolat kalamos

LIETUVA PASAULIO 
PARODOJE

Pernai Pasaulinėje Parodoje New Yorke 
dalyvavo tik lietuviai. Jie parodos aikštėje 
pastatė lietuvišką kryžių su tinkamu įra
šu, jie gausiausiai ir geriausiai už bet ku
rią kitą tautą pasirodė savo suruoštoje 
LIETUVIŲ DIENOJE, apie kurią rašė visa 
Amerikos spauda.

š.m. balandžio 21d. paroda buvo vėl ati
daryta. ši diena Lietuvai bus istorinė die
na, nes ir ji čia turi savo „paviljoną1“. 
Energingo lietuvių Komiteto dėka, šalia 
gražiai perdažytojo kryžiaus, ant ilgo bal
to aliumininio stulpo aukštai iškilo ir tri
spalvė Lietuvos vėliava. Ilga graži mėly
nos spalvos lenta baltomis raidėmis su įra
šu „Lithuania“ aiškiai byloja, kad čia, šia
me garsiajame pasaulio centre, yra Lietu
va. Kryžius ženklina tautos kančias oku
pacijoje, o aukštai plevėsuojanti vėliava 
su laisvo ir civilizuoto pasaulio tautų vė
liavomis skelbia, kad Lietuva buvo ir bus 
laisva ir nepriklaucma valstybė.

Vėliavos pakėlimo iškilmėse dalyvavo: 
Vytautas Stašinskas, Lietuvos Generalinis 
Konsulas, ir tarė atitinkamą žodį, Anice
tas Simutis, Konsulas; Juozas Audėnas, 
Vliko Generalinis Sekretorius, kun. Lion
ginas Jankus sukalbėjo maldą,; tuntininko 
A. Samučio vadovautas skautų būrelis; 
tautiniais drabužiais pasipuošęs būrelis 
lietuvaičių; Dariaus ir Girėno posto lietu
vių veteranai su komandierium Antanu 
Kaunu priešakyje, kurie Jungtinių Ameri
kos Valstybių ir savo vėliavomis pagerbė 
Lietuvos vėliavos pakėlimą; sugiedotas 
Tautos Himnas.

Skautai, veteranai, mergaitės ir būrelis 
kitų lietuvių dalyvavo gausiame parodos 
atidarymo parade.

Dėl vėliavos stulpo, Lietuvos ženklo ir

KOMETŲ ATRADĖJAI

Kasmet pastebima po kelias, o kai ku
riais metais ir po keliolika kometų.

1963 m. pirmąją kometą atrado 19-metis 
japonas Kauro Ikėja — sausio 2 d. Šis jau
nas tekintojas taip pamėgo astronomiją, 
kad pats pasidirbo veidrodinį teleskopą ir 
prie jo praleidžia daug giedrių naktų.

Antrąją ir trečiąją kometas 1963 m. atra 
do žinomas kometų medžiotojas anglas P. 
Alkokas.

Daugiausia kometų yra atradę prancū
zas Ponsas (1801-1827 m. laikotarpyje 29 
kometas) ir amerikiečiai Barnardas ir Bru 
kas — po 22 kometas. Turtingas astronomi
jos mecenatas H. Vorneris iš Niujorko mo
kėjo 200 dol. už kiekvienos kometos atra
dimą.

Pasakojama, kad Barnardas, spaudžia
mas savo kreditorių, sakydavęs: „Palauki
te, atrasiu naują kometą, ir skolą grąžin
siu“.

Šiuo metu laikoma, kad reikia vidutiniš
kai sugaišti apie 200 vai. giedriomis nakti
mis, norint atrasti vieną kometą.

STIKLINIS KELIAS

Viename plente, einančiame į Kopenha
gą, automobiliai važiuoja kelis kilometrus 
stikliniu keliu. Tai kelio ruožas, kuriame 
danų kelių tiesėjai bando stiklinę dangą.

Grūdėto stiklo paviršiuje mašinos ne- 
slysta. Tokia kelio danga beveik nesidėvi. 
Ir, kas svarbiausia, toks kelias gerai at
spindi krentančią žibintų šviesą. Važiuojan 
čios mašinos nesukelia ant jo šokinėjančių 
šviesos dėmių. Šviesa atsispindi nuo kelio 
dangos taip, tarytum lygia šviesa šviestų 
pats kelias.

Vienintelis ir gana reikšmingas stiklinio 
kelio trūkumas — jo brangumas. Stiklinė 
danga kainuoja trigubai brangiau už asfal
tinę. Ar išpirks stiklinio kelio tiesimo išlai
das judėjimo saugumas — parodys bando
mojo ruožo eksploatavimas.

LIETUVAI
ir kalamos rusų „didvyrių“ garbinimo me
lodijos; 5. Komentarų apie įvairių sričių 
gyvenimo reiškinius okupuotoje Lietuvoje, 
išaiškinant tikrąją tų reiškinių reikšmę ir 
prasmę; 6. Džiaugiasi išgirdę neigiamai at
siliepus apie tuos, kurie sudarinėja mišrias 
šeimas su kitataučiais.

Čia dar pora iš Lietuvos atvykusiųjų 
pastabų.

Dėl „Taikos Sambūvio“ su Amerika. Vie 
nas Vilniaus lietuvis inžinierius kažkur ga 
vo Sovietijoje rusų kalba JAV leidžiamą in 
formacinį žurnalą Amerika. Pastebė
ję komunistai pradėjo prie jo kabintis. — 
Tai jums patinka Amerika, skaitote žurna
lą? — Jis atsakė, kad jam viskas patinka, 
kas yra progresyvu. Pasikalbėjime jo ben
dradarbiai komunistai pagrasino dėl san
tykių su Amerika. Netrukus saugumo agen 
tai iš darbovietės paėmė visą jo bylą.

Karo Muziejaus sodelyje susprogdinti 
Laisvės statula ir Nežinomojo Kareivio ka 
pas. Basanavičiaus, Kudirkos, Daukanto ir 
kitų tautos vyrų biustai išgabenti ir. kaž
kur nudėti. Laisvės Alėjoje esantį „sobo
rą“ uždarė ir aptvėrė aukšta tvora. Jo ne
sprogdina, mat, tai rusifikacijos simbolis.

kitų organizacinių darbų, kad čia yra Li
thuania, labai daug pasidarbavo A. Snieč
kus ir Petras C. Wytenus, kurie savo ran
komis ir vėliavą iškėlė.

Po vėliavos pakėlimo iškilmių dalyviai 
buvo pakviesti į Vatikano paviljoną, kur 
prie kun. Jankaus pastangomis išstatytos 
įvairiomis kalbomis išleistų knygelių „Ma
rija, Gelbėk Mus“, Sibiro mergaičių para
šytos, vitrinos buvo susitikta su Vatikano 
paviljono reikalų vedėju Msgr. John J. 
Gorman ir jo padėjėju Joseph T. Lahey. 
Lietuviai buvo paprašyti pasirašyti Vati
kano paviljono garbės svečių knygoje.

J. Ragauskas apie Lietuvos

tikinčiuosius

(E) Buvęs kunigas J. Ragauskas „Komj. 
Tiesoje“ (Nr. 71) bando surasti tikinčiųjų 
veidą. Jis nurodė, kad Lietuvoje „tikinčių
jų dar yra“. Jo nuomone, nemaža yra to
kių, kurie tiki Dievą, meldžiasi, lanko baž 
nyčią, švenčia religines šventes ir atlieka 
kitas kulto apeigas. Pasak Ragausko, jei 
taip, tai „tikriausiai mūsų tikintieji turi du 
veidus arba yra dviveidžiai: vieną jų veidą 
matome viešajame gyvenime, kitą — pri
vačiame“. Ragauskas teigia, kad Lietuvos 
tikintieji nesą nuoseklūs, nes jie sąžinin
gai nesilaiką savo tikėjimo tiek privačiam, 
tiek ir viešam gyvenime. Ragauskas nuro
dė, kad tikintieji vaikšto į bažnyčią, bet 
viešoje vietoje nesižegnoją, todėl jie esą 
dviveidžiai... Pagaliau, Ragauskas padarė 
išvadą, kad, esą, religija virtusi nuo gyve
nimo tikrovės atitrukusia idealistine filo
sofija, arba religine-politine ideologija, ar
ba nykstančia senų papročių liekana.

117.000 propagandinių paskaitų

(E) Vilniuje balandžio mėn. pradžioje 
įvyko „Žinijos“ draugijos valdybos plenu
mas. Draugija šiuo metu turi 22.430 narių. 
Jos tikslas, pasak Tiesą (Nr. 81) — „padėti 
partijai auklėti tvirtus ir visapusiškai išsi 
lavinusius komunistinės visuomenės kūrė
jus, kovoti už partijos idėjų įgyvendini
mą“.

1964 metais draugijos paskaitininkai per 
skaitė daugiau kaip 117.000 paskaitų. Ple
nume nusiskųsta, kad paskaitos nebuvu
sios veiksmingos, kad esama įvairių trūku 
mų. Nutarta dar labiau kelti paskaitų skai 
čių bei jų kokybę.

BALTIC STORES
& 

INVESTMENTS CO.
PALANGA PROPERTIES LTD.

(Z. Juras)
421, HACKNEY RD., LONDON, E.2, 

ENGLAND.
Tel. SHO 8734.

11, LONDON LANE, BROMLEY, RENT, 
ENGLAND.

Tel. RAV 2592.

Už investavimus 5 metams ir 
ilgiau moka 7%.

Investavimai pilnai apdraudžiami ir 
garantuoti nekilnojamu turtu, be to, 
kylant nekilnojamo turto vertei, pro
porcingai ir pagal oficialiuosius in
deksus didėja ir Jūsų investuotasis 

kapitalas!

Sutvarkome palikimo reikalus.
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SU KLUBO IR DBLS SK. PIRMININKU
LONDONAS
SUSITIKIMAI SU VYSKUPU LONDONE

Sekmadienį, gegužės 2 d., Londono lietu- 
vai gyveno susitikimais su savo naujuoju 
Vyskupu Dr. P. Braziu.

Lietuvių bažnyčioje J. E. Vyskupas Dr. 
P. Brazys atlaikė pamaldas ir pasakė pa
mokslą apie tėvynės meilę, jos prasmę ir 
kvietė tautiečius nesiskaldyti tarpusavy.

Popiečiu Vyskupui pagerbti buvo su
ruoštas Parapijos salėje pasirodymas su 
programa, Čia Vyskupą pasveikino Lietu
vių Parapijos klebonas kun. Dr. S. Matulis 
ir Pasiuntinybės Patarėjas V. Balickas. 
Vyskupas atsakė į sveikinimus ir tarė žo
dį susirinkusiems.

Vakare klebonijoje buvo organizacijų 
vadovų susitikimas su Vyskupu.

Platesnį iškilmingosios dienos aprašy
mą pateiksime kitame laikraščio numery.

PETRO BULAIČIO 70 M. SUKAKTIES

MINĖJIMAS
Balandžio 20 d. sukako 70 metų amžiaus 

senosios lietuvių išeivijos veikėjui Petrui 
Bulaičiui.

Šiai sukakčiai paminėti Didž. Britanijos 
Krašto Valdyba rengia paminėjimą - pager 
bimą jo garbingajai sukakčiai atžymėti.

Pagerbimas įvyks gegužės 22 d. Parapi
jos salėje (345A Victoria Park Road, E.9). 
Pradžia 7.30 vai. vak.

Norinčius dalyvauti kviečiame kuo grei
čiau užsirašyti pas S. Kasparą, Z. Jurą ar 
klebonijoje.

D.B.L. B-nės Valdyba

NOTTINGHAMAS
J.E. VYSK. PR. BRAZIO

APSILANKYMAS

Gegužės 8 d. J.E. Vysk. Pr. Brazys su 
svečiu kunigu atvyks į Nottinghamą ir po
rą dienų pabus mūsų tarpe. Apsilankymo 
oficiali programa tokia:

Gegužės 8 d., šeštadienį, 4 v. p.p., St. Pat- 
rick'o bažnyčioje dvasinis susitelkimas: pa 
mokslas, išpažintis, pamaldos. Vakare susi
tiks su organizacijų atstovais.

Gegužės 9 d., sekmadienį, 12.30 vai. — 
iškilmingos pamaldos, giedant vyrų chorui 
(kuriam vadovauja A. Maldutis), pamoks
las ir palaiminimas.

Tuoj po pamaldų visi maloniai kviečia
mi į kaimynystėje esančią mokyklos salę, 
kurioje bus bendras visų susitikimas su J. 
E. Vyskupu. Visiems besivaišinant, mūsų 
jaunimas parodys savo meniškus sugebėji
mus.

Abi dienas kviečiu gausiai dalyvauti vi
sus apylinkių lietuvius.

Kun. J. Kuzmickis

SVEČIUOSE PAS VILKIUKUS
Pirmoji vilkiukų stovykla buvo bandy

mas pasiruošti didžiajai vasaros stovyk
lai. Daugumas pradėjo rinktis pas vieti
ninką jau penktadienio vakare. Pirmieji 
„atskrido“ Siurbliai su Andruškevičium. 
Siurblienė dar nuskubėjo į Manchester! 
atvežti talkininkų ir stovyklautojų. Atva
žiuoja Zokas su maistu, atveždamas ir jau
nąjį Zinkų. Visi šitaip lietingu oru susku-
ba pas vietininką į Mayfieldą. Geriausia 
ir lengviausia Jonui Maslauskui — jam na- 

' muose.
Vilkiukai, žinoma, viską stebi.
Naktis buvo labai trumpa. Jau saulė 

šypsosi, bet neilgam. Vadovai suka galvas, 
kaip čia programą pravesti. Bet jau ir 
programa — žaidimai, užsiėmimai, pasiruo 
Šimai ir jau švilpukas — pietūs. Po poilsio 
— iškyla. Didelis vėjas, bet saulutė vilio
ja. Sugrįžę šeštadieni randame savo se
niausią vilką — A. Gerdžiūną, kuris dėl 
tolimo kelio ir darbo sąlygų tik vėlai po 
pietų prisistatė. Apie vakarienės metą at
keliauja klebonas S. Matulis, kurį atveža 
Derbio parapijos maršalka P. Popika.

Paskui mieliausia dienos dalis — lauže
lis. Mus aplanko seni anglų skautininkai, 
geri mūsų bičiuliai. Lauželį praveda s. 
Zinkus, padedamas Gerdžiūno ir anglų 
skautininkų. Čia mes visi dalyvaujame ir 
pravedame tą lauželį, net klebonas turėjo 
ratu bėgti. Lauželis toks jaukus, nesinori 
skirtis, taip gražiai gaziniai pečiai imituo
ja saulėlydį, taip gražiai, tyliai ir jaukiai

SGGGGGGGGGGGGGG
JEI REIKIA PASIŲSTI SIUNTINĮ
— KREIPKIS Į
LIETUVIŲ NAMŲ BENDROVĘ,

2, LADBROKE GARDENS, 
LONDON. W.ll.
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MŪSŲ RĖMĖJAI

Apsimokėdami už Europos Lietuvį ar Ni 
dos Knygų Klubo leidinius, lietuviškajam 
spausdintam žodžiui paremti aukų yra pri
dėję šie tautiečiai: 25 šil. J. Strumskis, 14 
šil. Armonas, 9 šil. J. Jankus, po 5 šil. M. 
Valikonis, J. Jakimavičius, J. Jonkaitis ir 
S. Ūsas, po 4 šil. P. Tribuišis, B. Šimėnas, 
J. Gipas ir V. Songaila.
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■»

LIET. SODYBA
SEKMINĖS ATEINA

Ir vėl artėja metinis lietuvių sąskrydis 
Sodyboje. Nebereikia aiškinti, kaip ir ko
dėl visa tai vyksta. Sekminės — ir Angli
jos lietuviai važiuoja i „savo namus“, į ma
žąją Lietuvą. Sodyba laukia savo svečių 
kasmet vis po truputį pasiūgėdama, vis la
biau prasigyvendama.

Nebus perdėta pasakius, kad kito tokio 
gausaus lietuvių susibūrimo Europoje, tur 
būt, nebūna. Anglijos lietuviai yra laimin
gi, turėdami vietą ir sąlygas, kur jie visi 
gali draugėn susirinkti, kaip susirinkdavo 
anais gerais laikais į parapijos atlaidus ar 
kermošius. Čia per Sekmines atvyksta tie, 
kurie lietuviškam veikimui vadovauja ar 
jį palaiko, ir tie, kurie nuo tos veiklos yra 
nutolę. Sekminių sąskrydis visus apjungia 
ir suartina.

Svarbiausia, kad sąskrydis vyksta savoj 
žemėj. Visi gerai žino, kad Sodyboj išleis
tas šilingas nenueina svetimiems, bet pa
deda pačių lietuvių socialiniams, kultūri
niams ir tautiniams reikalams. Čia nerei
kia mokėti nuomos už patalpas, nereikia 
savais uždarbiais remti svetimus klubus. 
Per Sekmines susirenkame namie.

Buvo labai norėta, kad į tuos namus 
šiais metais atvyktų ir naujasis Europos 
lietuvių vyskupas. Nebūtų buvę geresnės 
progos po visą kraštą išsiblaškiusiems tau
tiečiams sutikti savąjį Ganytoją. Gaila, kad 
dėl susidėjusių aplinkybių vyskupas nebe
galės Sodyboje apsilankyti.

Žinome, kad vyresniosios kartos lietuvių 
akys vis labiau krypsta į jaunimą. Laukia
ma, kad pradėtasis gražus lietuviškas dar
bas būtų sėkmingai tęsiamas ir gilinamas. 
Tad ir Sekminės ruošiamos jaunimo veik
los ženkle. Tai bus dar vienos Jaunimo Sek 
minės. Jaunimas turės vadovauti jų eigai 
ir pasirodymams. Išvakarėse jaunimui ruo 
šiami specialūs šokiai, kuriems gros lietuviš 
kas Manchesterio orkestras, vadovauja
mas E. Lukšaičio. Tad viso krašto lietuviš
kas jaunimas kviečiamas ypač gausiai da
lyvauti.

Apie Sekminių sąskrydžio pasiruošimo 
eigą ir kitas smulkmenas bus informuoja
ma per'Europos Lietuvį. Tuo tarpu visiems 
maloniai primenama pradėti pamažu ruoš
tis į lietuvių tradicinę šventę — į Sodybą.

ji

žvakelių liežuvėliai žaidžia. Taip gera ir 
malonu. Ilgiau, ilgiau! Bet vadovai nu
sprendžia, kad ir rytoj dar diena. Dėl to 
suskamba „Ateina naktis“.

Skubame į virtuvę. O po to trumpa nak
tis. Skanūs stovykliniai pusryčiai. Sku
bam į pamaldas į Derbį.

Po pietų pradeda rinktis tėveliai. Ri
kiuojamės s. Zinkaus priežiūroj didžia-
jam metui. Prieš mus ant stalo guli gražių, 
dovanų, o toliau mūsų suruošta kukli pa
rodėlė, kurioj ypač gražiai pasirodė bro
liukas Zinkus su savo modeliais.

Skamba įsakymas. Skauto įžodi gali 
duoti vilkiukai P. Budrevičius, A. Navac- 
kas ir V. Siurblys. Vilkiukų kaklaraiščiais 
pasipuošia J. Andruškevičius, V. Puodžiū
nas ir G. Siurblys. Į antrąjį patyrimo 
laipsnį išlaikė V. Zinkus. Stovyklos metu 
visi dalyviai buvo tokie pavyzdingi, kad 
vadovybei tikrai buvo sunku paskirti do
vanas. Bet atrodo, kad nė vienas vilkiukas 
ar skautas neiškeliavo nepasiėmęs ko 
nors atsiminti. Senieji vadovai džiaugėsi 
vyriausios vadijos įvertinimu: brolis Ger- 
džiūnas prisegė vietininkui ps. J. Mąslaus 
kui „Tėvynės Sūnaus“ žymenį, kuriuo jis 
buvo apdovanotas Vasario 16 proga. Gie
damas Himnas, vėliava lėtai slenka nuo 
stiebo.

Sėdime prie lauželio, kurį mum uždega 
Stoke tėvų komiteto sekretorė Puodžiū
nienė. Lauželio programa trumpa, nes rei
kės su tėveliais keliauti į namus ir pasi
dalyti tais pergyvenimų įspūdžiais. Su
diev, sudiev, pasimatysime vasaros stovyk 
loję.

Padėka tenka organizatoriui šios sto
vyklos ps. J. Maslauskui, vadeivei ir sesei 
I. Jakubaitytei už nepailstamą globą ir 
motinišką priežiūrą, Terevičiui už finan
sinę paramą, Siurblienei ir Zokui už „žir
gų“ paskolinimą ir mantos atvežimą.

Tikimės, kad sekančiais metais sulauk
sime dvigubai tiek vilkiukų pastovyklauti.

(b. z.)

EUROPOS LIETUVIS

Kas kokia nors proga buvo užsukęs į 
Manchesterio Lietuvių Socialinį Klubą, tai 
bus matęs žaidžiant, šokant, dainuojant, 
geriant ir girdėjęs ūžesį, primenantį tėve
lio sode stovinčius bičių avilius. O kaip tie 
manchesteriškiai laikosi, manau, ne vie
nam būtų įdomu išgirsti. Todėl, pasinau
dodamas Velykų proga, susistabdau Klubo 
ir DBLS skyriaus pirmininką V. Kupstį, 
prašydamas jį papasakoti, kaip sekasi šios 
kolonijos darbai ir vadovavimas jiems.

Sakau, pirmininke, Manchestery gyve
nate jau nuo 1948 m. ir visą laiką dirbate 
visuomeninį darbą. Kaip, sakau, atrodė 
kolonijos veikla tuomet ir dabar?

Atvykęs į Manchester}, čia, sako, radau 
nemaža jaunimo ir ypač veržlaus. Visi 
jungėsi į darbus jr rodė daug entuziazmo. 
Turėjome puikią krepšinio komandą (jos 
laimėtosios taurės dar ir šiandien puošia 
Klubą), šokių ir vaidybos grupę, chorą. 
Viskam užtektinai turėta laiko ir noro. 
DBLS skyrius turėjo 90 narių. Tuomet 
Manchestery buvo galima viską padaryti. 
Kaip ir kitos kolonijos, taip ir mes be galo 
daug nukentėjom dėl emigracijos. Daugu
mas tų, kurie dirbo visuomeninį darbą, iš
važinėjo į kitus kraštus ar kolonijas. Jų 
vietos liko tuščios. Taip pamažu netekom 
to, kas anksčiau taip neatskiriamai buvo 
mūsų.

Šiandien jau vėl turime jaunų pajėgų, 
kurios, tikimės, pajudins kolonijos visuo
meninį gyvenimą. O šiuo tarpu, sakyčiau, 
visa kolonijos veikla sukasi apie Lietuvių 
Socialinį Klubą. Čia suranda užeigą ir pa
talpas mūsų sekmadieninė mokykla, skau
tai, LVS „Romovė“, DBLS skyrius, Koor
dinacinis komitetas, žodžiu, viskas tryška 
iš šio Klubo, o kartu, suprantama, visi mi
nėtųjų organizacijų nariai yra ir šio Klubo 
nariai.

Paskutiniais metais pats Klubas labai 
pasikeitęs, įvesta centrinio šildymo siste
ma, dalis kambarių naujai dekoruota, ir 
pats pajamų šaltinis — baras naujai per
tvarkytas. Kaip, sakau, visa tai įvykdėte? 
Pirmiausia, sako, šios reformos ar pageri
nimai nėra mano nuopelnai. Tai padaryta 
pačių Klubo narių užsispyrimu. Kai buvo 
nutarta gerinti patalpas, įvesti centrinį šil- 
dimą, tai rengtasi keletą metų. O įvesta 
man pirmininkaujant. Kambariai dažnai 
buvo dekoruojami, ir šis darbas daugiausia 
atliekamas pačių narių, talkos būdu. Baro 
įrengimas buvo jau pradėtas anksčiau, 
kreipiantis į bravorą, prašant, kad jie atei
tų mums į talką. Žinoma, kai prašai malo
nės, tai ne taip greit galima sulaukti. Teko 
ilgokai vesti derybas, iki pavyko įtikinti. 
Darbas bravorui kainuoja 1250 svarų, o 
mes iš savo pusės įsipareigojome ir toliau 
su jais bizniauti.

O kokie ateities planai šio Klubo ir ko
lonijos, sakau? Pirmiausia, sako, norime 
kreipti ypatingą dėmesį į priaugančią ją 
kartą. Norime, kad ir jaunoji karta čia 
lankytųsi, dalyvautų veikloje, reikštų savo 
pageidavimus ir taip pamažu stumtų mus, 
senius, į atsargą. Manau, kad savo tarpe 
turime pajėgiančių tai padaryti.

Ar šis Klubas yra vien socialinio pobū
džio, ar taip pat reiškiasi ir kultūrinėj 
veikloj? — dar klausiu.

Klubas, sako, dalyvauja koordinacinia
me komitete ir rengia jam tenkančius kul
tūrinius bei tautinius minėjimus, taip pat 
remia finansiškai visas kitas organizaci
jas, kurios ruošė parengimus Klubo patal
pose. Klubas skyrė pagal reikalą vienkar
tines pašalpas nelaimės atvejais, teikia pa
talpas ir remia sekmadienio mokyklėlę, 
žodžiu, sako, svarstome kiekvieną gautąjį 
prašymą ir pagal išgales stengiamės pa
tenkinti.

Žinodamas, kad V. Kupstys yra ir DBLS 
skyriaus pirmininkas, paklausiau jį, kaip 
jis derina abiejų organizacijų darbus.

Kaip jau minėjau, sako, šis skyrius ka
daise veikė ypač stipriai. Šiandien nėra iš
varęs didesnės vagos, bet jis veikia, ir ti
kiu, kad kasmet rodys gerėjimo žymių. 
Kas sužlugdė skyriaus veiklą? Čia atsaky
mas labai trumpas: emigracija ir veikles
niųjų narių išsikėlimas į kitas kolonijas. 
Štai prieš savaitę Manchester! paliko Pil
kauskų šeima. Jiems priklauso mano ir ko
lonijos ypatinga padėka. Norėčiau šia pro
ga padėkoti panelėms Irenai ir Kristinai, 
kurios visą laiką darbavosi ir vadovavo 
priaugančiajai kartai. Be jų neapsiėjo jo
kie parengimai, minėjimai, subuvimai. 
Vargu ar susidariusią spragą pavyks už
pildyti.

Pilkauskas šu žmona taip pat visur ir 
visuomet būdavo. Jį matėme skyriaus 
priešakyje, Klubo valdyboje, įvairiose dis
kusijose bei parengimuose. Paskutiniais 
metais vadovavo Tėvų komitetui ir garsi
no mūsų koloniją „Europos Lietuvio“ pus
lapiuose. Jo žmonelė taip pat neatsilikda
vo nei nuo vyro, nei nuo dukrelių. Visur 
mes matydavom ją, kur reikėjo triūso bei 
dainos. Savo ir visų manchesteriškių var-

PAIEŠKOJIMAI

M. Kišūnas, gyv. 69 Elspath Rd., London, 
S.W.ll, ieško Kazio KOZULOS, gyvenusio 
Place House, St. Anthony-in-Roseland.

Portscatho (?), Cornwall, England.

du reiškiu jiems didelę padėką ir linkiu 
ir toliau sėkmingo darbo.

Ar nenukenčia, sakau, šeimyninis ir as
meniškas gyvenimas, kai tiek daug laiko 
skiriate visuomeniniam darbui? Žmogus, 
sako, turi tik dvi rankas, ir sakyti, kad ne
nukenčia, negaliu, bet viskas galima. Be 
to, tiek metų dirbant, su manim, tur būt, 
jau visi apsipranta.

Baigėm pasikalbėjimą, ir aš dar sėdėjau 
galvodamas, kas būtų, jei savo tarpe ne
turėtume norinčių ir galinčių dirbti žmo
nių. Ar iš tikrųjų mes turėtume klubus, 
skyrius, minėjimus, jei neturėtume žmo
gaus, kuris rūpintųsi, bėgiotų, organizuo
tų. Mes visi kiti, kurie nieko nedarome, 
galėtume bent kiek padėkos ir pagarbos 
parodyti tiems dirbantiesiems.

A. Kublinskas

DBLS SKYRIAUS SUSIRINKIMAS

Gegužės 15 d., 6 vai. vakare, Klubo pa
talpose šaukiamas DBLS skyriaus narių 
susirinkimas.

Prašome visus atsilankyti!
Skyriaus Valdyba

PREZ. A. SMETONOS MINĖJIMAS

Gegužės £9 d., 6 vai. vakare Klubo pa
talpose rengiamas Prezidento A. Smeto
nos minėjimas su įdomia paskaita ir eilė
raščiais. Po paskaitos šokiai.

Kviečiame visus iš toli ir arti.
Skyriaus Valdyba

MIRĖ P. KEVALAITIS

Gauta žinių, kad Leytone mirė senesnio
sios kartos lietuvis P. Kevalaitis.

PASALO7
— Šveicarų policija suėmė 11 asmenų 

gaują, kuri turėjo užpulti ligoninės perso
nalui algas vežusį automobilį su 100.000 sv.

— Iš Woolwichio muziejaus (Britanijo
je) buvo pavogta 2 sunkios patrankos ir is
torinės reikšmės pistoletas.

— Austrija išleido pašto ženklą Vienos 
universiteto 600 metų sukakčiai paminėti.

— Overijsselio provincijoje, Olandijoje, 
mokinės pačios valosi klases, nes mokykla 
neranda valytojos, ir tuo būdu jos uždirbo 
517 guldenų, kuriuos panaudos atostogų 
stovyklai.

— Per vienerius dabar pasibaigusius fi
nansinius metus su vyriausybės parama ja
ponai pastatė 41 vandenynais tinkantį 
plaukti laivą (tonažas dvigubai didesnis 
negu praeitais metais).

— Pietų Afrikoje 1964 m. buvo nuteisti 
mirti 129 asmenys, iš jų 85 buvo pakarti.

— Kadangi daugelyje Australijos vietų 
yra didelė sausra ir ganyklose nėra žolės, 
kai kuriose vietose varžytinių metu avys 
pardavinėjamos maždaug po šilingą.

— Gegužės 13 d. JAV išleidžia pašto 
ženklą Churchilliui paminėti, o gegužės 
24 d. britai 2 ženklus.

— Kinijos vyriausybė 374-ąjį kartą „rim 
tai įspėjo“ JAV dėl pažeidimo jos oro erd
vės.

— Sicilijoje, Italijoje, šuo 6 dienas sau
gojo lūšnoje širdies smūgiu mirus; savo šei 
mininką; piemenys išgirdo jo cypimą.

— Alžyre suimti 2 policininkai, kurie 
priklausė 8 plėšikų gaujai; ginkluota auto
matais ir revolveriais, gauja sustabdydavo 
keliuose automobilius ir apiplėšdavo kelei
vius.

— Bangkoke, Siamo valstybėje, policija 
užčiupo gaują, kuri vertėsi kūdikių preky
ba; suimta nemaža moterų, kurios supirki
nėjo ar pardavinėjo kūdikius (kaina: nuo 
10 iki 15 dolerių).

— Sanborne, lowos valstijoje (JAV), 
kiaulė atsivedė 36 paršelius (pirmas esąs 
žinomas toks didelis skaičius).

— Kopenhagos (Danijoje) zoologijos 
sodas nutarė pirkti ūkį. kur bus trumpam 
laikui siunčiami gyvuliai pailsėti nuo viso 
triukšmo.

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.

MAISTO SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
iš Anglijos eina be jokių suvar

žymų. čia Jums mielai patarnaus 
seniausioji Londono lietuvių įmo
nė: Baltic Stores Ltd. 421 Hackney 
Rd., London, E.2. Tel. SHO 8734.

M-l mišrus daug kalorijų turįs 
22 lbs maisto siuntinys tik 10 sv. su 
pasiuntimu ir muitu.

Nr. 19(860). 1965. V. 4
♦

„Mokslinė1 konferencija ir Vilniaus 
universitete

(E) Ryšium su 25-siomis sovietinės san
tvarkos metinėmis. įvairiose mokslo įstai
gose vyksta vadinamos „mokslinės konfe
rencijos“.

Viena jų įvyko ir Vilniaus universitete. 
Darbas vyko chemijos, biologijos, medici
nos, geologijos, kalbos, literatūros, filoso
fijos ir psichologijos, istorijos, žurnalisti
kos ir kt. sekcijose. Buvo apžvelgti per 25 
metus atlikti darbai. Plenariniame posėdy
je buvo akademiko K. Meškausko ir svei
katos apsaugos ministro V. Kleizos prane
šimai.

Pakelti atlyginimai Gegužės 1 artėjant

(E) Pagal Sovietų S-gos partijos bei val
džios buvusį nutarimą, buvo numatyta nuo 
šių metų paskutinio ketvirčio pakelti atly
ginimus kultūros-švietimo įstaigų darbuo
tojams. Dabar Lietuvoje paskelbta, kad 
naujos apmokėjimo sąlygos įvestos jau nuo 
balandžio 16 d. Gegužės 1 dienai padidin
tus atlyginimus gaus bibliotekų darbuoto
jai (miestuose — 24,2 proc., kaimo vieto
vėse — 40,3 proc. daugiau), klubinių įstai
gų darbuotojai gaus atitinkamai 40-63 
proc. didesnius atlyginimus. Paaiškinta, 
kad iki šiol kaimo’vietovėse (kolchozuose 
ir pan.) dirbę gaudavo mažesnius atlygini
mus,kaip tokį pat darbą miestuose dirban
tieji. Dabar skirtumas išnyksiąs. Iš kitos 
pusės, reikia manyti, siekiama pakelti kai 
mo vietovėse dirbančiųjų uolumą kultūri
nio švietimo, ypač partijos skatinimo, sri 
tyje.

Lietuvos - Lenkijos prekybos mainai

(E) Balandžio 16 d. Vilniuje pasibaigė 
kelias dienas trukusios Lietuvos ir Lenki
jos prekybinių organizacijų derybos. Spau 
doje paskelbta, kad buvo susitarta pasi
keisti prekėmis 1965 metais už 2.200 tūkst. 
rublių. Lietuva tieks Lenkijai dulkių siurb 
liūs, lininius audinius, užuolaidas, silkes, 
kitus dirbinius, be to, gintaro, medžio ir 
tekstilės suvenyrus. Lietuva gaus siuvi
nius, galanteriją, namų apyvokos daiktus, 
moteriško tualeto, kosmetikos reikmenis, 
žaislus.

BUV. MIN. MUNTERS PROPAGANDOS
TARNYBOJE

(E) Šiuo metu Latvijoje gyvenąs buv. 
Latvijos užsienio reikalų ministras Wil
helms Munters toliau panaudojamas sovie
tų propagandai ir ypač, kai siekiama ap
šmeižti Vakaruose gyvenančius latvių iš
eivius. Kaip praneša Stockholme leidžia
mas Nachrichten aus dem Balticum. 1963 
m. išleista Munterio brošiūra Pardomas 
(Svarstymai) su antriniu pavadinimu „Ak 
tualūs latvių emigracijos klausimai“. Joje 
apšmeižti latvių veikėjai ,Ji>JLL-m^>nbaigo-r~' 
je pasirodė nauja buv. ministro brošiūra . * 
„Savos tautos priešai“ — joje pagal komu
nistinę sampratą Munters pasakoja apie 
Pavergtųjų Tautų Seimo darbą bei sudė
tį. smerkia jo veiklą. Pagal Munterį, tik ko 
munistai viso pasaulio tautoms garantuoją 
taiką. Be PET, Munters dar paliečia ir Eu
ropinio Sąjūdžio ir Europos Tarybos veik
lą, ją smerkia, nes ji, esą. kliudanti sovie
tinėms taikos pastangoms. Minėtos brošiū
ros išleistos Rygoje, platinamos latvių tar
pe Vakaruose. 1898 m. gimęs W. Munters 
yra 20 metų dirbęs laisvosios Latvijos užsie 
nio reikalų tarnyboje ir bolševikai ilgai jį 
išlaikė Sibire.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
NOTTINGHAM — gegužės 8 d„ 4 vai. p.p. 

ir 9 d. 12.30 vai., dalyvaujant J.E. Vysk. 
Pr. Braziui.

BRADFORD — gegužės 16 d„ 12.30 vai.
ECCLES — gegužės 9 d., 12.15 vai.
MANCHESTER — gegužės 30 d., 10.30 vai.

—
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 if Administracijos 
adresas: 1, Ladbroke Gardens, 
London, W.ll. Tel. PARk 2470.

Leidžia Liet. Namų Akc. B-vė. 
Leidimo Tarybą sudaro DBLS V-bs 
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- g

4


	1965-05-04-EUROPOS-LIETUVIS-0001
	1965-05-04-EUROPOS-LIETUVIS-0002
	1965-05-04-EUROPOS-LIETUVIS-0003
	1965-05-04-EUROPOS-LIETUVIS-0004

