
" ™TIU Kt,Alu PELNINGAS VERSLAS ALYVOS TRAGEDIJA
— Krito į akis šablono, vienodumo, nu

statytų rėmų nebuvimas, — apie Rytų Vo 
klėtijos leidyklas pasakoja Vilniaus „Min
ties" leidyklos direktorius T. Butkus. — 
Kiekviena leidykla tvarkosi taip, kaip jai 
patogiau ir geriau dirbti ... Toks lankstu
mas leidžia kuo patogiausiai ir geriausiai 
organizuoti darbą,: nes nereikia taikytis 
prie visiems nustatyto vienodo mato, ku
ris dažnai tai ar kitai leidyklai yra nepa
togus...

„Literatūros ir meno" savaitraščiui sa
vo įspūdžius pasipasakodamas, neseniai 
Rytų Vokietijoje viešėjęs T. Butkus ne
tiesiogiai atskleidžia dabartinių Lietuvos 
leidybos ir spaustuvininkystės darbuoto
jų rūpesčius ir problemas.

Vokietija (Rytų ir Vakarų), žinoma, 
yra sena leidybos ir spaustuvininkystės 
šalis, šimtmečiais sukaupusi tai veiklai 
reikalingus įgūdžius ir išvysčiusi tvirtas 
tradicijas. Visa tai labai ryškiai tebejau
čiama abiejose Elbės pusėse.

Lyginant su kitais komunistiniais Eu
ropos ■kraštais, Rytų Vokietijos leidyklų 
katalogai yra įvairiausi, jų periodika — 
nenuobodžiausia, o knygų apipavidalini
mas — reikliausias. Jauna, besivystanti 
Lietuvos poligrafija prieš karą iš vokie 
čių mokėsi ir iš jų beveik visus spaustu
vių įrengimus pirkosi. Nenuostabu tad, 
kad ir šiandieną Lietuvos leidėjams ir 
spaustuvininkams Rytų Vokietija išliko 
savotiška poligrafinė Mekka.

Pasipasakodamas „Minties" direkto
rius betgi atskleidžia, kad Lietuvos kny
gų leidyklos, matyt, kenčia nuo „šablono“, 
„vienodumo" ir „nustatytų rėmų buvi
mo", kad joms trūksta „lankstumo", nes 
„reikia taikytis prie visiems nustatyto 
vienodo mato“.

T. Butkus, be to, sako:
— Leidyklos leidžia ir savo profilio pe

riodinę spaudą, nes jos leidimas ten (Ry
tų Vokietijoj) nėra sukoncentruotas.

Ak, toji „koncentracija“, kitaip sakant, 
toji pasaulio pajuokos objektu virtusi 
percentralizuotoji sovietiškoji biurokra
tija! Neseniai šioje vietoje teko atkreipti 
dėmesį į keistą Lietuvos spaustuvių „kon 
centraciją“, kai knygų leidyklų Lietuvoje 
-esama dviejų, o laikraščių ir žurnalų, be
rods, — vienos! Nenuostabu ,kai leidybi
ninkas skundžiasi to „lankstumo“ stoka...

,— Mums labai rūpi knygų propagavi
mas, reklama, jos eksportas, —- aiškina 
leidyklos direktorius. — Bet faktiškai mū 
sų leidyklose nėra kam tuo užsiimti, nes 
nėra etatų.

Tai iš tiesų labai keistas faktas, paro
dantis, kaip sovietiškoji biurokratija truk 
do pati sau.

Aišku, :kad komunistinei valdžiai labai 
rūpi Sovietijoje išleidžiamų knygų išveži
mas i užsienį ne tik propagandiniais, bet 
ir grynai ūkiniais tikslais, idant būtų 
pelnyta reikalingos užsienio valiutos. Vi
sos- Sovietų Sąjungos, taigi ir Lietuvos, 
knygų eksportas tuo tarpu koncentruotas 
(ir vėl!) Maskvoje, „Meždunarodnaja 
kniga“ organizacijoje, kuri Vakarų šaly
se turi paskyrusi savo agentus, dažniau
siai komunistinius knygynus. Pabandyk 
per tokį agentą užsisakyti Vilniuje išleis
tą lietuvišką knygą: lauksi bent pusę me
tų, jei aplamai susilauksi užsisakytosios, 
o ne kurio kitos (sakysime, latviškos).

Nesunku tad suprasti užuojautos vertą 
Lietuvos leidybininkų nusivylimą...

T. Butkui teko kalbėti su vienos Rytų 
Vokietijos spaustuvės direktoriumi, daug 
kartų buvojusiu Lietuvos spaustuvėse, ku 
rios dirba daugumoje Rytų Vokietijos ga 
mybos mašinomis.

— Jo nuomone, — sako T. Butkus, — 
mūsų spaustuvininkams trūksta atidumo, 
kruopštumo, išradingumo, sugebėjimo ge
riau organizuoti darbą. Teko su juo sutik
ti Juk (Rytų) Vokietijos spaustuvėse 
technika labai panaši į mūsiškę, bet dar
bo kokybė daug geresnė...

Abiejų kraštų spausdinius mačiusieji 
pastarajam teiginiui, be abejo, pritars, 
nors ir kyla abejonė, ar visą kaltę dera 
versti lietuvių spaustuvininkų apkiauti- 
mui. Ne veltui gi „Minties" direktorius 
skundžiasi to „lankstumo" stoka?..

R. E. Maz.

MIRĖ ALBINAS VALENTINAS
Kovo 6 d. Chicagoje širdies smūgiu mi

rė Albinas Valentinas, rašytojas ir žurna
listas.

Spaudoje pradėjo reikštis nuo 1924 m., 
bendradarbiaudamas laikraščiuose ar jų 
redakcijose. Jo reportažai dažnai būdavo 
persunkti jumoru.

Velionis gimė Skuode 1908 m. lapkričio 
20 d.

Zimanmėje „Tiesoje“ buvo išsapusdin- 
ta žinutė iš Plungės, pavadinta „Pelningu 
versiu". Joje .kalbama apie mažą „įmonė
lę, įsikūrusią nuošaliam Alsėdžių mieste
lyje... -— tai Alsėdžių vartotojų koopera
tyvo molinių indų dirbtuvė. O jos produk 
ęiją — trylikos rūšių vazonėliai gėlėms".

Toliau informuojama, kad 1965 metais 
„Alsėdžių puodžiai davė kooperatyvui 24 
su puse tūkstančio rublių peino, o pernai 
iki rugsėjo 1 dienos — daugiau kaip 16 
tūkstančių rublių pelno". Reikia spėti, jog 
per visus praėjusius metus gauta ne ma
žiau pelno kaip 1965 metais, vadinasi, 24 
su puse tūkstančio rublių, o gal ir dar dau 
giau. Korespondentas žinutę užbaigė to
kia pastaba: „Alsėdžių vartotojų koopera
tyvo pavyzdys rodo, kaip galima suma
niai panaudoti kaimo vietovėse senus pel 
ningus verslus“.

Tikrai pelningas verslas. Anksčiau ne
priklausomoje Lietuvoje, kai amatininkai 
buvo laisvi verslininkai, jis buvo pelnin
gas. Visas pelnas, kurį gaudavo puodžiai 
iš savo darbo, jiems ir atitekdavo. Sovie
tai laisvuosius amatus panaikino. Puo
džius, kalvius, siuvėjus, kirpėjus ir kitus 
amatininkus jie suvarė į arteles arba ko
operatyvus. Amatininkams Sovietijoje da 
bar mokamas atlyginimas, kaip ir įmonės 
darbininkams ar meistrams, o jų pelną su 
sižeria sau. į kapšį artelė, kooperatyvas ar 
kaip kitaip vadinama įmonė. Visos tos 
įmonės yra valstybės, partijos kontroliuo
jamos. Visas jų pelnas tūkstančiais kana
lų ir kanaliukų suplaukia į Maskvą. Ama
tininkai dabar turi 8 valandas arba ir dau 
giau kasdien atidirbti įmonėje. Jei kurie 
po darbo bando privačiai namuose vers
tis savo amatu ir užsidirbti keletą rublių 
papildomų pajamų, tokie turi visą laiką 
drebėti, kad nebūtų sučiupti ir nubausti, 
lyg kokie nusikaltėliai.

Žinutė apie molinių indų dirbtuvėlę Al 
sėdžiuose rodo, kokiu mastu Maskva iš
naudoja buvusius laisvus amatininkus. 
Astuonių žmonių įmonėlė duoda per me
tus 24 su puse tūkstančio rublių pelno. Va 
dinasi, kiekvienas puodžius be savo atly
ginimo uždirba kasmet daugiau kaip po 
tris tūkstančius rublių, arba daugiau kaip 
po pustrečio šimto rublių kas mėnesį so- 

-.vietinei valstybei. Jei molinių indų ga

Septynios DIENOS
DAUGIAU PINIGŲ LOTYNŲ 
AMERIKAI

JAV dabar Lotynų Amerikos kraštams 
kasmet duoda milijardą dolerių paramos.

Važiuodamas į Urugvajų tartis su Loty 
nų Amerikos kraštų vyriausybėmis, prez. 
Johnsonas prašė kongresą sutikti, kad 
tiems kraštams per 5 metus dar būtų pa
pildomai duota pusantro milijardo skati.n 
ti ir remti bendrajai rinkai. Kongresas 
pritarė, kad reikia duoti, bet senato už
sienio reikalų komisija priešinasi, nes ne
žinia, kiek ten tų dolerių būtinai reikės.

BRANDTAS NUŠVIES PADĖTĮ
Balandžio 12-14 d.d. lankydamasis Lon

done, Vokietijos užsienio reikalų minist
ras Brandtas aiškinsis su Britanijos vy
riausybe dėl jos įstojimo į Europos Eko
nominę Bendruomenę.

Vokietija ir dabar ypač Brandtas rodo 
palankumą, kad įstotų Britanija ir Skan
dinavijos kraštai, bet smarkiai varžo nuo
laidos, kurias pagal draugiškumo sutartį 
Vokietija turi rodyti Prancūzijai.

PRANCŪZIJOS KAIRĖ
Prancūzijos socialistai ir radikalai jau 

praeitais metais buvo sutarę iki 1968 m. 
apsijungti į vieną socialdemokratų parti
ją-

Socialistų vadas Mollet kelia klausimą, 
kad nebėra ko laukti ir dabar reikia jung 
tis sutartomis sąlygomis.

VOKIETIJOS SANTYKIAI SU JAV
Išvažiuodamas iš Britanijos į Vokietiją, 

JAV viceprez. Humphrey pasisakė nuve
šiąs ten žinią: Britanija yra stipri ir vis 
stiprėja.

O Vokietijoje jis priimtas esąs nuošir
džiai, bet su tam tikra nusivylimo doze, 
kad atvažiavo ne pats prezidentas.

Dr. Kiesingerio vyriausybė vis tvirtina, 
kad Vokietijai yra būtina JAV karinė ap
sauga, tačiau Amerika vis tiek čia tik gi
nanti savo interesus. Dėl tokių kalbų Va
šingtonas nesąs labai patenkintas, nors ir 
patikinęs Vokietijos vyriausybę, kad ka
rinių dalinių sumažinimas nepakenksiąs 
jos saugumui. 

mykla priklausytų ne kooperatyvui, o bū
tų privati amatininkų nuosavybė, tada 
puodžiai uždirbtų ne po šimtą ar pusant
ro šimto rublių per mėnesį, ką jie dabar 
gauna, bet po 350 ar 400 rublių. Reikia 
manyti, jog tuo atveju, jei įmonėlė būtų 
privati puodžių nuosavybė, pelnas dar ge 
rokai padidėtų, kadangi laisvi amatinin
kai labiau stengtųsi: jie dirbtų geriau, 
sparčiau ir ilgesnes valandas, nes darbas 
būtų mielesnis, žinant, jog dirba ne koope 
ratyvui, ne Maskvai, bet sau. Be to, atkris 
tų visokios biurokratinio planavimo, va
dovavimo, kontrolės ir atskaitomybės iš
laidos.

Reikia manyti, kad privatūs amatinin
kai sugebėtų perkelti įmonę arčiau žalia
vų šaltinių. Dabar gi, išsibaigus molio at 
sargoms netoli Alsėdžių, žaliava gabena
ma net iš Akmenės rajono Viekšnių apy
linkės. Molio transporto išlaidos, aišku, 
labai sumažina ■ įmonėlės pelną.

Reikia sutikti su zimaninės „Tiesos" ko 
respondentu, kad Alsėdžių molinių indų 
dirbtuvėlė yra pelningas verslas. ■ Pelnin
gas, deja, ne tiek puodžiams, kiek koopera 
tyvui, kuris išnaudoja puodžius pagal vi
sus marksizmo - leninizmo dėsnius. Kaip 
žinome, tas mokslas sako, kad kam pri
klauso gamybos įrankiai, tas gauna ir pel 
ną. Vadinamosios socialistinės santvarkos 
šalyse gamybos įrankių savininkė yra 
valstybė, tai jai atitenka ir pelnas. Alsė
džių puodžiams marksizmo - leninizmo 
mokslo taikymas gyvenime kainuoja labai 
brangiai: daugiau kaip po tris tūkstančius 
rublių per metus.

Galima būtų ir kitaip samprotauti. Ko
munistų partijai pelningas verslas yra 
marksizmo - leninizmo skelbimas ir dar 
pelningesnis —jo dėsnių taikymas gyve
nime. Pagal marksizmo - leninizmo prin
cipus labai nepalankiomis sąlygomis dir
banti Alsėdžių molinių indų dirbtuvėlė 
duoda per metus apie 25 tūkstančius rub
lių gryno pelno. Nesunku įsivaizduoti, ko 
kius pelnus neša didžiuliai fabrikai bei 
kombinatai, gaminantys tūkstančius kar
tų daugiau ir moderniškai įrengti. Kur tie 
pinigai dingsta? Kas jais naudojasi? At
sakymas labai trumpas: komunistų parti
ja.

Augustinas Upenas

NIGERIJOJE VĖL DIDĖJA 
NESUSIPRATIMAI

Nepatenkinta federalinės vyriausybės 
laikysena, rytinė Nigerija nutarė pati su
sirinkti sau visus mokesčius ir sunaudoti 
juos.

Kadangi rytinė Nigerija turi pačius di
džiausius mokesčių šaltinius krašte, tai fe 
deralinė vyriausybė ruošiasi imtis priemo 
nių prieš tokius nepriklausomus veiks
mus.
TIK VALSTYBINIAI ŪKIAI

Prez. Tito pareiškė, kad visi 2.600.000 
privačių ūkininkų turės pagaliau įsijung
ti į socialistinį ūkininkavimą.

Ligi šiol dar apie trečdalis dirbamosios 
žemės buvo privačių ūkininkų rankose. 
Prievarta niekam nebūsianti taikoma, bet 
pagal tam tikrus įstatymus bus -sudarytos 
sąlygos, kad privačiai ūkininkauti nebe
apsimokėsią.

PIRMAS TOKS
Pirmas JAV keleivinis laivas įplaukė į 

Sov. Sąjungos Odesos uostą su 535 kelei
viais, kurių kiekvienas per dienelę už vi
sus malonumus sumoka iki 200 dolerių.

SLAUGIŲ TRŪKSTA
Vienas iš opiausių rūpesčių Lietuvos gy 

dytojams ir ligoninių vedėjams, anot Tie
sos (kovo 4 d.) — sanitarių (slaugių) sto 
ka. Esą, priima betką, kas tik sutinka, bet 
neilgai džiaugiasi. Nepasirengusios slau
gės nemoka to darbo, o gydytojai nedrįsta 
jom to net pasakyti, nes pabartos pabėga. 
Vienoj didelėj Vilniaus ligoninėj iš beveik 
300 slaugių per metus pasikeičia apie 200.

„Apie jaunesniųjų medicinos darbuoto
jų — pirmųjų ligonio pagalbininkų — ruo 
Šimą, jų parinkimą, darbą, atlyginimą jau 
nemaža ir daug kur kalbėta. Reikėtų veik 
ti“, — taip šį kartą tikrą tiesą pasakė Tie
sa. Tik nepasiryžo aiškiai pasakyti, kad, 
kol slaugės gaus vos apie pusantro rublio 
už visą darbo dieną, tol maža vilties privi 
lioti į tą darbą ką kitą, kaip tik atsitikti
nes „praeives“, dėl kokių nors priežasčių 
nesugebėjusias įsikibti į žmoniškiau atly
ginamą darbą. (E)

Prieš Velykas atplaukė netoli Britani
jos pakrančių didžiulis tanklaivis „Torrey 
Canyon" su 118.000 tonų nevalytos alyvos. 
Laivo savininkai — amerikiečiai, plaukė 
jis po Liberijos vėliava, alyvą gabeno bri
tams. Naktį jis užplaukė ant uolų, prakiu 
ro apie pusė tankų ir ištekėjusi alyva pra 
dėjo artėti į krantą ir pakrantėmis plėstis 
tolyn. Pavojus! Tos pakrantės nusėtos 
miestais ir miesteliais, kurie verčiasi iš 
vasarotojų. Jeigu pakrančių smėlis smir
dės alyva, niekas nebenorės ten praleisti 
savo atostogų.

Pirmosiomis nelaimės dienomis buvo di 
dėlės audros. Nieko nepasisekė padaryti. 
Prie tanklaivio nebuvo galima kaip rei
kiant prieiti ir bandyti išpompuoti alyvą 
iš sužalotų į sveikus tankus. Laivas jau 
buvo palūžęs. Bandant jį nutraukti nuo 
uolų jis dar kartą lūžo. Kadangi nebeliko 
vilties išgelbėti sulūžusį tanklaivį, tai jis 
buvo pradėtas bombarduoti, norint, pra
laužti sveikus tankus ir sudeginti alyvą. 
Bangos nuolat užgesinėjo ugnį, dėl to 
aviacija degimui palaikyti mėtė napalmą 
ir dar naudojo kitokias priemones

O Su pakrantes tragiškai užliejusią aly 
va pradėta kovoti tuojau. Vyriausybė tam 
kovos reikalui pradžioj paskyrė pusę mili 
jono svarų ir sušaukė specialistus su ma
šinomis ir darbininkus. Kiek tik užtenka 
priemonių ir darbininkų, pakrantėse ant 
alyvos pilami šarmai, kurie turi padėti nu 
skandinti alyvą. Tačiau toli dar galas 
tiems valymams. Kai kuriuose užtekiuose 
susitelkė storiausi alyvos sluoksniai! Ka
dangi alyva yra nevalyta, tai ji sunkiai su 
dega. Vadinas, norint ją pakrantėse sude
ginti, reikėtų pilti labiau degančių medžią 
gų. Alyvos prisigėrė smėlis. Dėl to' nuos
toliai žada būti dideli.

Alyva gali pasiekti ir Airijos pakran
tes. Prancūzija irgi pasiruošusi gintis.

Nukentės ne tk viešbučių savininkai ir 
darbininkai ir tie pakrančių gyventojai, 
kurie vasarą priima svečių ir tuo būdu 
pragyvenimą užsidirba. Nukentės pakran 
čių paukščiai ir žuvys. Alyva apsivėlę 
paukščiai jau dvesia. Įruošta gelbėjimo 
stotis, kurioje dirba didokas būrys valyto 
jų. Sugautus paukščius jie plauna, valo. 
Bėda, kad vis tiek visi paukščiai negalės 
būti sugaudyti. Net ir tiek, kiek jų bus ga 
Įima sugaudyti, ne visi galės sulaukti ei
lės, kad jiems būtų išgelbėta gyvybė — 
per maža šitam darbui rankų ir vietos. 
Taigi, vietos, nes apvalytieji paukščiai ne 
gali būti tuojau paleisti: jie nuskęstų, nes 
valant plunksnas nebetenka natūraliosios 
alyvos, reikia palaukti. Kita vertus, paleis 
ti tuoj vėl apsiveltų. Dėl to skaičiuojama, 
kad turės išgaišti dešimtys tūkstančių 
Britanijos pakrantėse gyvenančių paukš
čių. O retesnės jų rūšys ir visiškai išnyk
ti.

Ta alyva išnaikins ir daugelį žuvų. 
Austrių ir kitokių jūros gyvių augintojai 
bando gelbėti savo ūkius.

Kai laivų visur pilna, alyvos dabar daž 
nai ir daug kur pasilieja jūrose, užteršia 
pakrantes, pakenkia gyvūnijai. Bet toks 
didelis tragiškas atsitikimas yra retas, 
Britanijos pakrantėse pirmas. O kodėl šį
kart taip nelaimingai atsitiko — gal pa-

PASIMATYMAS SU
SIR A. DOUGLAS - HOME

Jau buvo rašyta, kad yra atsidūręs pa
vojuje Europos Tarybos Neatstovaujamų 
Tautų Komitetas, kurį norima paversti ko 
mitetu kitiems specialiems uždaviniams. 
Bet toksai pasiryžimas, kaip rašo FCI, su 
kėlė dėmesį visų penkiolikos Europos Ta
rybą sudarančių kraštų parlamentuose. 
Parlamentarai galvoja, kad tie pasikeiti
mai iš esmės paliestų pačius Europos Ta
rybos pagrindus. Tos Tarybos visumos 
pirmininkas britas Sir G. de Freitas yra 
gavęs daugybę pasisakymų iš įvairių kraš 
tų organizacijų ir atskirų asmenų, o taip 
pat iš atstovų pavergtųjų, kurie atstovau
ja milijonams savo krašto gyventojų.

Tą klausimą su pavergtųjų atstovais pa 
siryžo aiškintis buvęs Britanijos min. 
pirm. Sir Alec Douglas - Home, kuris da
bar kaip konservatorių atstovas parlamen 
te seka užsienių reikalų klausimus. Kovo 
22 d. su juo matėsi ir kalbėjosi karo me 
tu sąjungininkų eilėse kovojusių lenkų pa 
saulinės federacijos pirm. gen. K. Ziems- 
ki, čekų gen. A. Liska, Pavergtųjų Euro
pos Tautų Visumos Londono įstaigos di
rektorius A. Dargas ir FCI redaktorius J. 
Josten. Pagrindinė pasikalbėjimo tema — 
Neatstovaujamųjų Tautų Komiteto atei
tis, pavergtųjų padėtis sovietinėje kariuo 
menėje ir civiliniame gyvenime ir kt.

Sir A. Douglas - Home pažadėjęs tuos 
klausimus apsvarstyti. 

aiškės tik tada, kai pasibaigs tardymai.ir 
teismai, kurie dar net neprasidėjo. Bri
tuose gyva yra nuomonė, kad pasaulio Įai 
vininkystė ne visur laikosi aukštų stan
dartų. Nėra tarptautinių įstatymų, kurie 
iš visų kraštų ir laivų bendrovių ręįkąlau 
tų tokių standartų. Tos bendrovės,, kurios 
nesilaiko tų standartų, leidžia savo.lai
vams plaukioti po kokios nors - Liberijos 
ar Panamos vėliavomis. Dabartinių atve
ju amerikiečių. bendrovės tanklaivis plau 
kiojo ne po savo krašto, o. po- Liberijos vė 
liava. Tokiais atvejais gali, būti parenka
mas nepatyręs laivo personaląs, nerūpes
tingi vadovai. „Torrey Canyon" Visas per 
sonatas buvo italai.. Net ir laivas gali būti 
susenęs, nebetinkamas plaukioti, (mūsų 
minimasis tanklaivis nebuvo -senas); Ka
dangi laivai ir važma apdraudžiami,, bend 
rovės nuostolių neturi. 6 jei darbininkai 
pigesni, jei net ir sukiužęs laivas gaijpna 
prekės — bendrovės turi daugiau pelno.

... . ...;— Minėdamas savo £0. m. sukaktį, so
vietinis rusiškas laikraštis'.,’,Izveątįja,"..^pa
skelbė, kad tik’vienas škaitytpjąs iš,trijų 
teskaito jo vedamuosius, tik .^procentai 
— ekonominius straipsnius, bet;87 procpn 
tai skaito visokius pasiginčijimųs, .-. .,

— Afrikoje sumažėjo gydytojų: 1.962 
m. jų buvo 4.700, ir vienam teko 18.00Qį,gy 
Ventoj ų, o dabar. 4.400, ir. vienam teiĄa 
20.500 gyventojų.' . ..... .

— Hagoje, Olandijoje, apie 5.00. dęrppps 
trantų, protestuodami prieš policijos žįau 
rų elgesį, norėjo susėsti” prieš policijos, bps 
tinę, bet policija juos išsklaidė, tai tada 
jie susėdo prieš cirką, bet savininkas pa
leido savo dramblius, ir tie išsklaidė de
monstrantus.

— Phoenixe, Arizonoje, JAV, teisėjui
teks spręsti labai neįprastą bylą, nes. Ja
mes Kidd pagal testamentą paliko 200.000 
dolerių tam, kas pateiks apčiuopiamus įro
dymus, kad yra siela, ir savo teises į palik
tąją sumą jau pareiškė aštubnios religinės 
ir švietimo organizacijos ir daugybė atski
rų asmenų. •

— Hirošimoje, Japonijoje, 1945 m. rug
pjūčio 6 d. ant Sumitomo banko granitinių 
laiptų sėdėjo žmogus ir užkandžiavo, o kai 
ant miesto nukrito atominė bomba — iš jo 
teliko tik juodas žmogaus šešėlis granite, 
bet dabar jau ir tas šešėlis papilkėjo, o 
mokslininkai tvirtina, kad dar po keleto 
metų tas šešėlis visiškai. išnyks, jei nebus 
tiės ta vieta įtaisytas specialus beoris įren
gimas.

;— Bandydami žemės plutos storumą, so 
vietai pasiryžę gręžtis 10 mylių gilyn že
mėn, norėdami gilumos karštį panaudoti jė 
gainėms varyti (viena skylė prie Kaspijos 
jūros jau esanti pragręžta 4 mylių gilu
mo). ' ■ - • v

— Prancūzijos, muitininkai keleivinio 
lėktuvo vienos kėdės užsegamoj kišenėj ra 
do 11 užmirštų aukso gabalų už apie. 4000 
svarų vertės, tačiau jeigu savininkas atsi
šauktų, jis turėtų sumokėti 16.000 svarų 
baudos už neteisėtą aukso įgabenimą.

— Nenorėdama pakenkti filatelis
tams, Italijos paštų ministerija sudegino 
57 milijonus pašto ženklų, kurių vertė 
apie 350 tūkstančių- svarų ir kurių daugu
ma buvo užsilikusi jau nuo senų laikų.

— Anglą James Brockway olandai ap
dovanojo premija už jų literatūros verti
mus į anglų kalbą, bet jis grąžino'tuos 
200 svarų, protestuodamas, kad” apskritai 
anglų kalba leidžiami prasti olandų lite
ratūros vertimai.

— Meksikoje taksių šoferiai paskelbė 
karą tiems vairuotojams, kurie nusisamdo 
automobilius ir patys važinėja, dėl’ to iš 
15 tokių vairuotojų jie atėmė autbmobi 
liūs, o vieną neklusnų nušovė.

— Kipro graikas Costas nuteistas'6-me 
tams kalėti:, jis pardavė nutęistajam 3 po 
licininkų nužudymo byloje RobertsĮii.gink 
ią- '

PUSLAPIO FONDAS -

Šis fondas vis dėlto augą,. i.r,.tųo ęaįįcįa 
džiaugtis.

Dabar vėl gauta: DBLS Rpęhdąlės ,sk. 
35 svarai, DBLS Bradforiįp sk., .sv-, Į.0 
šil., DBLS Derbio sk. 22 sv. 10 šiĮ., DBLS 
Huddersfieldo sk. 2Q.. sv,, LAS ,JJottingha- 
mo sk. 5 sv., V. Songailos 3 sv., .3 sv., 
o po 1 sv. P. Miklovo, J. Tamutaįčig,,,, A. 
Širvaičio, J. Žambos, P. Bulaičio, .ir, K. 
Blažio. Taigi per tą savaitę gauta 125 sy.

.Ligi šiol buvo jau gauta 321 sv. 8 šil, .
Dėl to Puslapio Fonde jau, yra 446 sv,8 š.
Aukas ir toliau prašytume siųsti Fpn- 

dui šiuo adresu: DBLS Puslapio Fondas, 
1 Ladbroke Gardens, London, W. IĮ.
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Australiški namukai, kaip taisyklą, sta
tyti vienai šeimai. Jie nelabai dideli, daž
niausiai vienaaukščiai ir visuomet, stovi 
kiek atokiau nuo gatvės. Priekiniuose dar 
želiuose maždaug be išimties žaliuoja žo
lynas, apkaišiotas įvairiaspalvių gėlių lys
vėmis. Tai tų namelių dekoracija ir puoš
mena — gatvės gyventojai vieni su kitais 
varžosi dėl gražesnio ir puošnesnio prieki
nio darželio. Na, o užpakaliniai sklypai, 
nuo smalsių praeivių akių atskirti visu 
namo stuomeniu, jau yra ūkinė ir jauku' 
mos viešpatija. Šalia neišvengiamų gėlių, 
čia auga įvairūs, taip sakant, pritaikomie
ji augalai, atseit, daržovės, būtinai riogso 
mandrai suraityta kabintuvė skalbiniams 
džiovinti ir, žinoma, vėl būna užveistas 
žolynas. Tie užpakaliniai daržai tai tikra 
karštų australiškųjų vasarų paguoda.

Sunku beprisiminti — buvo tai antroji 
Kalėdų ar Velykų diena. Tur būt, Kalėdų, 
nes .australiško vidurvasario tvankuma 
mus kažkaip be žodžių nusikvietė į užpa
kalinį žolyną. Susėdę apie jaukų stalelį, 
kaip paprastai uoliai Pulgienės vaišinami, 
šnekučiavomės.

Tebuvome tryse. Šventinių apvaikščioji 
mų ritualas jau buvo vakardieną atliktas, 
Gedas tuo metu savo Grand Tour atlikinė 
jo Ispanijoje (obuolys nuo obels toli ne
krenta?), o mergaitės buvo išdulkėjusios 
linksmintis su bendraamžiais. Daugiau 
lankytojų neatsirado, tad įspūdinga Pul- 
gio bonlkų baterija tiesiog šiurpą kėlė.

Tauriųjų gėralų klausimu Pulgis Aus
tralijoje išrutuliojo ištisą dogmatizuotą 
filosofiją, kurią visada (na. sakysime, be
veik visada) stengėsi įdiegti gyvenime. 
Australiškąjį alų Pulgis maždaug visiškai 
pripažino, nors ypačiai uoliu jo gerbėju 
nebuvo. Bet vynus ir ypačiai stipriuosius 
gėrimus jis tevertino, jei jie buvo iš toli
mosios Europos importuoti. Iš tiesų Rui
giuose niekad nebuvo pasiūlomas austra
liškas konjakas, whisky ar džinas. Vis 
koks nors švediškas aųuavitas (lietuviš
kai būtų degtinė), olandiškas džinas arba 
Škotiškas whisky. Visapusiškai mandagus 
Pulgis (šis teiginys tariamas be mažiau
sio ironijos krislo!) svečiuose, žinoma, vi
siškai nesiraukydamas gerdavo ir tą, jo 
su tokia panieka linksniuojamą, australiš
kąjį brandy.

Į draugų ir bičiulių šypsenas Pulgis pap 
rastai atsakydavo dar didesniu, tiesiog 
apaštališku uolumu aiškindamas savo tau 
riųjų gėralų mokslą. Mat, kažkokių medi
tacijų pagalba Pulgis išsiaiškino, kad aus

NUOTYKIAI SU PULGIU
(60 METŲ AMŽIAUS PROGA)

trališkieji gėralai kenkia. Kam kenkia — 
rašančiajam vis dėlto nepavyko išsiaiškin 
ti...

Tad ir aną popietę, susėdę Pulgių užpa
kaliniame žolyne, neišvengiamai gurkšno
jome ką nors europietiško. Ir šnekučiavo
mės.

* * *
Pirmą kartą apie Pulgį rašyti teko ly

giai prieš dešimtį metų, jo penkiasdešimt
mečio proga. Anuomet rašyti buvo kur 
kas lengviau, nes kelis vakarus su Pulgiu 
išsamiai pasikalbėjus apie Pulgį, straips
niui medžiaga buvo, taip sakant, iš pačių 
pirmųjų šaltinių surinkta.

Dabar, jam jau sukakus šešiasdešimt 
(gimė Pulgis 1907.III.18) ir be jokios abe
jonės pilnai subrendus, apie jį ta proga 
rašyti kur kas sunkiau. Nebesame kaimy
nais, ir nėra nė ano rašinio po ranka, o 
vienintelė ,,dokumentacija" tėra pernelyg 
kuklus aprašas Liet. Enciklopedijoje. Ir, 
žinoma, Pulgio knygos, kurios literatūriš
kai dar nemirusiems yra ištisos dvasinių 
nuotykių kelionės.

Betgi apie mūsų literatūros, laikrašti- 
ninkystės ir aplamai kultūros istorijon ne 
abejotinai įsiveržusi Pulgį kada nors juk 
bus rašomos biografijos. O apie Pulgio 
buitį Australijoje, kurioje jis jau gyvena, 
berods, devyniolika metų, ateities biogra
fas gali pasigesti rašytinių šaltinių. Idant 
panašiai neatsitiktų, šiomis palaidomis 
prisiminimų eilutėmis ir stengiamasi bent 
dalinai užpildyti menamąją spragą.

Pašnekesiai su Pulgiu visuomet įdomūs. 
Pirmiausia, kadangi jis pats įdomus žmo
gus, visada įdomiai gyvenęs ir apie tą gy
venimą mokąs įdomiai papasakoti.

Apie savo vaikystę Gaidžių kaime prie 
Gilio ežero jis nedaug, beveik nenoriai pa 
sakoja. Prisimenu, tiesiog traukte tekda
vo iš jo traukti žinių apie vaikystę. Atsa
kymai būdavo lakoniški, viensakiniai. Už
tat gi kaip vaizdingai ir iškalbingai jo gro 
žinėje prozoje yra atkurtas Pulgio gimta
sis gamtovaizdis! O „Rojaus vartuose“ iki 
skrupulingų smulkmenų atvaizduotoji 
šiaurės rytų aukštaitukų buitis neabejoti
nai remiasi jaunojo Pulgensiuko išgyven
taisiais vaikystės prisiminimais. Kas srau 
tiškai liejasi popieriuje, matyt, sunkiai 
slysta nuo liežuvio...

Daug, išsamiai ir su savotiška nostalgi
ja Pulgis pasakoja apie savo dienas Kau
no „Aušros“ gimnazijoje, kurion pateko 
baigęs Utenos progimnaziją. Čia jis Įeidi

nėjo, redagavo ir prirašinejo visokius gim 
nazistiškus laikraštėlius, kurie dažniau
siai sukeldavo pedagogų rūstybę, čia jis 
galutinai susimylėjo ir su literatūra. Tuo 
piršliu bene buvo Pulgio su gilia meile, di 
dele pagarba, net savotišku patosu mini
mas buvęs tos gimnazijos direktorius ir 
literatūros mokytojas prof. Mykolas Bir
žiška.

Pagal Pulgį, jei ne Myk. Biržiška, tai ir 
Don Kichoto gal nebūtų pasišovęs versti. 
O buvo taip.

Kalbėdamas apie Cervanteso nemirtin 
gąjį riterį, prof. Myk. Biržiška, maždaug 
tarp kitko, užsiminė apie kažkokį žemai
čių plikbajorį, kuris buvęs taip susižavė
jęs Don Kichoto nuotykiais, kad paskyręs 
keletą savo gyvenimo metų ispanų kalbai 
tobulai išmokti, idant tą veikalą galėtų 
originalo kalba pasiskaityti. Profesorius 
nejučiomis jaunojo Pulgio širdyje pasėjo 
našią sėklą: absoliučiai nebajoriškas Pul
gis susižavėjo ano plikbajorio užmoju ir 
pats tobulai išmoko ispanų kalbą.

• * *
Sėdint jaukiam žolyne, kalba savaime 

krypsta Ispanijos link. Daug keliavęs, Eu
ropą skersai ir išilgai išmalęs Pulgis apie 
jokį kitą kraštą (išskyrus Rytų Aukštai
tiją, kas, žinoma, priklauso jo panteistiš- 
kai pasaulėjautai ir todėl pokalbiams yra 
per daug profaniška tema) su tokia šilu
ma neatsiliepia, kaip apie Ispaniją.

— Ak, — sako Pulgis, — ką čia tas aus 
trališkas way of life. Va, ispanai, jų gyve
nimiška išmintis, jų kūrybiškumas — tai 
bent žmonės, broliuk...

Ir nutyla Pulgis žodžių pritrūkęs.
O ispanai ir jų Cervantesas iš laikraš

tininko Pulgio tam tikra prasme ir padarė 
rimtą literatūros darbuotoją. Rodos, 1939- 
taisiais, metęs tarnybas redakcijose, Pul
gis išvažiavo ghntajan Gaidžių kaiman ra 
mybės ieškoti ir... Don Kichoto į lietuvių 
kalbą versti.

Su tikru Vėjavaikišku pasitenkinimu 
Pulgis užsimena, kad jis, greičiausia, bus 
buvęs vienintelis lietuvis, kuriam už lite
ratūrinį vertimą honoraras buvo moka
mas trimis valiutomis. Rimtai prisėdus 
prie vertimo, Sakalo leidykla jam tėviš
kėn honoraro šąskaiton kiekvieną mėne
sį siųsdavo avansą litais. Komunistinė 
valdžia Sakalą netrukus nacionalizavo, 
Pulgis grįžo Kaunan, ir už tęsiamąjį ver
timo darbą Valstybinė leidykla jam hono
rarą jau išmokėdavo rubliais. Bet prasi
dėjo vokiečių okupacija, kurios metu Pul-

TURTAS IR NETURTAS 
(Keletas minčių iš Šv. Tėvo 

paskutinės enciklikos)
Privati nuosavybė niekam nesuteikia 

absoliutinių, besąlyginių teisių. Niekas ne 
gali laikyti prisigrobęs gėrybes ir turtus, 
kurių jam nereikia, jeigu kitiems trūksta 
net pačių svarbiausiųjų pragyvenimo prie 
monių. Žemės plotai, kurie nėra pakanka 
mai išnaudojami arba padaro sunkumų 
žmonėms ir žalos visam kraštui, turėtų 
būti nusavinami. Privati nuosavybė turi 
pripažinti ir tam tikrus socialinius įsipa
reigojimus. Didelė nelaimė, kad pelnas pa 
sidarė bet kokios ekonominės pažangos 
svarbiausiu įstatymu. Pasaulio gėrybės tu 
ri būti teisingiau pasidalytos. Turtingi 
kraštai privalo padėti vargstančioms tau 
toms. Tačiau tegul ši paramos ranka nesu

DANIELIUS KLEINAS
Danielius Kleinas“ gimė 1609 m, gegu

žės 30 d. Tilžėje. Nuo 1623 m. jis mokėsi 
Tilžės parapijos mokykloje. 1627 m. jis 
įstojo į Karaliaučiaus universitetą, kur 
studijavo teologiją, filosofiją, graikų ir 
hebrajų kalbas. 1636 m. įsigijo filosofijos 
magistro laipsnį. Kleinas mokėjo lietuvių, 
vokiečių, lenkų, čekų, prancūzų, lotynų, 
graikų ir hebrajų kalbas. Nuo 1637 m. jis 
buvo Tilžės parapijos klebonu. Ten ir mi
rė 1666 m. lapkričio 28 d., visą savo gyve
nimą paskyręs lietuvybei.

1638 m., ruošiant spaudai Bretkūno bib 
liją, Kleinas ištaisė ketvirtąjį jos tomą.

Raštijai lietuvių kalba bsiplečiant, iški
lo gramatikos reikalingumo klausimas. 
Brandenburgo elektorius Jurgis Wilhel- 
mas įsakė visiems Mažosios Lietuvos ku
nigams, mokantiems lietuviškai, paruošti 
lietuvių kalbos gramatiką ir žodyną. Klei 
nas paruošė lietuvių kalbos gramatiką lo
tyniškai ir vokiškai, o taip pat ir žodyną, 
ir įteikė juos valdžiai, kuri perdavė tuos 
rankraščius komisijai peržiūrėti. Ši komi- 

gio verstasis Don Kichotas ir buvo, pirmą 
kartą išleistas, tad ir galutinį honorarą 
jam leidykla išmokėjo markėmis.

(Bus daugiau) "£ - •
R. E. Maziliauskas 

stoja vien tik prie kaimynų ir draugų, bet 
siekia į vsus pasaulio kraštus. Jeigu tur
tingieji neatsisakys savo nuolatinio godu- 

įmo, tai jie tikrai užsitrauks ant savo gal
vos Dievo teismo sprendimą ir neturtingų 
jų rūstybę; o kokios bus tos rūstybės pa
sėkos, niekas negali pramatyti. Pagalba 
turėtų būti teikiama planingai, organizuo 
tai ir ne varžybų dvasioje, kuri tik siekia 
garbės ir įsigalėjimo. Pinigai, kurie dabar 
naudojami apsiginkluoti, privalėtų eiti į 
bendrą pasaulinį fondą, kuris padėtų pa
tiems vargingiausiems. Nepaprastai svar
bu, kad laisvoji prekyba būtų apribojama 
socialinio teisingumo dėsniais. Neapkarpy 
ta laisva prekyba labai dažnai sukuria 
ekonominę diktatūrą. Pasaulis serga. Tos 
ligos didžiausia priežastis yra broliškumo 
jausmo stoka žmonėse ir tautose.
, „Mes prašome savo katalikus sūnus, ku 

rie priklauso laimingesnėms tautoms, kad 
jie naudotų savo talentus ir aktyviai veik 
tų organizacijose, kokios jos bebūtų, vie
šos ar privačios, pasaulietiškos ar religi
nės, kurios stengiasi nugalėti kylančių 
tautų sunkumus... Pagaliau mes kreipia
mės į visus geros valios žmones, kurie ti
ki, kad kelias į taiką yra pažangoje“. A.G.

sija pripažino gramatikas spaudai tinka
momis. 1653 m. išspausdinta lotyniškoji, 
o 1654 m. vokiškoji laida. Žodynas nebu
vo išspausdintas. Vienas jo nuorašas išli
ko iki paskutiniojo karo Karaliaučiaus 
valstybiniame archyve.

Lotyniškai parašytoji lietuvių kalbos 
gramatika buvo skirta bažnytiniam ir mo 
kyklų reikalui. Jos pradžioje įdėtos dvi 
Kleino prakalbos. Po to išspausdintas Ka 
raliaučiaus akademijos profesoriaus Si
mono Dacho eilėraštis, skirtas Kleinui, ir 
Tilžės elektorinės mokyklos rektoriaus 
Kasparo Divitiaus Kleinui sveikinimas. 
Toliau eina 174 puslapių nedidelio forma
to pati gramatika, kurioje Kleinas patei
kia rašybos, tarties, linksniavimo, asmena 
vimo ir kitų kalbos dalių vartojimo ir sin 
taksės taisyklių ir pavyzdžių. Po vieną 
abiejų Kleino gramatikų egzempliorių 
yra Newberry bibliotekoje Chicagoje.

Šalia gramatikų, išleido Kleinas dar ir 
keletą religinių knygų. Ruošdamas „Nau
jas giesmių knygas“, jis panaudojo 12 
bendradarbių. Šioje knygoje yra jo para
šytos 38 giesmės, kurios vėlesnėse to gies 
myno laidose buvo visos atspausdintos. 
Dar 1900 metų laidoje jų yra 37. Kartu 
su giesmynu jis parašė ir maldaknygę, ku 
ri 250 metų buvo be pakeitimo perspaus
dinama.

Petras Veršelis,
L. Vasario 16 gimnazijos

VI kl. mokinys.
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— O, ne, aš nenoriu ,— niūriai atsakė, 
bejėgiškai trūktelėdama pečiais ta jau 
gyvybės mažai beturinti senoji moteriškė.

— Gerai, — tarė Patas.— Pasirink. Pas 
kutinį kartą sakau — pasirink ar atmesk. 
Gyvenk su manim, tai būsi palaidota 
Umeroje, arba būk čia, tai sklypą gausi 
Botanikoje.

Iki ausų pakėlusi pečius, ji nulydėjo jį 
akimis iki durų. Tada nusipurtė, išsiėmė 
šniaukščiamo tabako dėžutę ir pasiėmė 
žiupsnelį.

— Klausyk, aš tai nekreipčiau dėmesio, 
ką jis sako, — tarė Jonas. — Toks žmogus 
rytoj pakeis nusistatymą.

— Gal pakeis, o gal ne, — sunkiai pra
tarė ji ir atidarė užpakalines duris eiti j 
kiemą. Naktis buvo žvaigždėta, ir jie gir
dėjo miesto triukšmą apačioj ten, slėny. 
Ji pakėlė akis į giedrą dangų virš tos juo
dosios sienos, ir staiga pratrūko tas jos 
vienišumo ir bejėgiškumo jausmas.

— Oi, oi, oi, — dejavo. — Šįvakar Unie 
ra toliau nuo manęs, negu kurį nors kitą 
vakarą, ir aš mirsiu ir būsiu palaidota ši
čia, toli nuo visų pažįstamų, o tarp mūsų 
ilgas kelias.

Aišku, senajam Jonui turėjo būti pra
keiktai aišku, ką ji sugalvojo tą vakarą, 
kai išėjo iki kryžkelės nukiūtindama pa
gal tvorą. Kitapus gatvės prieš apšviestą 
barą prie tamsios sienos stovėjo vežikas 
Danas Reganas prie seno dengto savo ve- 
žlimo, įsikandęs pypkę, užsidėjęs veltinę 
skrybėlę ir apsivilkęs neperšlampamu ap
siaustu. Tai tas vežikas, pas kurį prirei
kus ėjo visi senieji jo kaimynai. Abė pa
mojo jam, ir jis nesekė paskui ją į tarpu
vartę, užtamsintą gebenės šešėlio. Jis rim
tai klausėsi, ką ji pasakoja, čia nosim pa
traukdamas oro, čia linktelėdamas, čia į 
rankovę nušluostydamas nosį ar per ša
ligatvį praeidamas nusišnypšti ar į griovį 
nusispiauti, o jo tas nudribusiais ūsais 
veidas visą laiką išbuvo mandagus ir liūd 
nas.

Jonas turėjo žinoti, ką tai reiškia ir ko 
senoji Abė, visad tokia nešykšti, dabar 
dailiau atsisėda prieš šaltą židinį, o ne 

ugnį kuria, ir penktadieniais visad prime 
na jam nuomą, vis tiek, ar jis turi, ar ne, 
ir gaili net lašo to porterinio alaus, kuris 
tarp jų būdavo vis geriamas pagal tai, 
kiek nori. Jis žinojo, kad tie pasikeitimai 
yra priešmirtiniai, ir viskas ėjo į tą ant 
krūtinės nešiojamą piniginę, ir vakarais 
pastogės kambarėlyje ji skaičiuodavo 
prie žvakės šviesos, o kai iš jos atgrubu
sių pirštų išsprukdavo koks pinigas, tai 
jis girdėdavo, kaip ji maurodavo, lyg se
na karvė, ropodama plikomis grindų len
tomis, aklai šluodama jas savo delnu. Pas 
kui jis išgirsdavo lovos braškėjimą, kai 
ji atsigulusi blaškydavosi, rožančius būda 
vo nuimamas nuo lovos galo, ir senasis 
jos balsas maldos metu kildavo ir prislop- 
davo; o kartais, kai nuo upės pakilęs dide 
lis vėjas prikeldavo jį prieš aušrą, tai jis 
išgirsdavo jos murmėjimą: sumurmės, o 
paskui nusižiovaus; suskrebės degtukas, 
kai ji žiūrės į žadintuvą laikrodį, — bėga 
line ta seno žmogaus naktis,— o paskui 
vėl maldos murmesys.

Bet Jonas tam tikrais atžvilgiais buvo 
labai kvailas ir nieko nenuvokė, kol vie
ną naktį ji nepašaukė jo, o kai jis su žva
ke rankoje nuėjo prie laiptų, tai ir pama
tė ją viršulaiptėje, iš miltų maišo siūtais 
naktiniais apsivilkusią, viena ranka be
grabaliojančią durų staktą, o antrąja visu 
įnirtimu akėjančią praretėjusius savo 
plaukus.

— Jonai,— jaudindamasi suriko ji že
myn, — jis buvo atėjęs čia!

— Kas ten buvo? — dar vis susimirmi- 
nęs miegu sumurmėjo jis.

— Mykolas Driskolis, Pato tėvas.
— Ak, moteriške, tu sapnuoji, — nepa

tenkintas tarė jis. — Dėl Dievo meilės, 
eik atgal lovon.

— Aš nesapnavau, — sušuko ji. — Pla 
čiai atsimerkusi gulėjau, varstydama ro
žančiaus poteriukus, ir jis pasirodė tarp
duryje ir pamojo man. Paėjėk, Jonai, už 
mane iki Dano Regano.

— Aš tai jau tikrai neisiu už tave pas 
Daną Reganą, — praburbėjo Jonas. — Ar 
tu žinai, kuri dabar nakties valanda?

— Tai jau rytas.
— Ketvirta valanda! — šūktelėjo jis. — 

Ką aš tokiu laiku darysiu? Ar tu blogai 
jautiesi? — jau švelniau pridėjo jis, kel
damasis laiptais viršun.— Ar nori, kad jis 
nugabentų tave į ligoninę?

— O, ne, man nereikia jokios ligoninės, 
— niūriai atsakė ji, nusigrįžo nuo jo ir nu 
klumpsėjo į kapibarį. Atidarė ten senąją 
savo komodą ir ėmė krapštyti ir ieškoti 
geriausių savo drabužių, kepuraitės ir ap
siausto.

— Tai kokiam galui dabar tau reikalin 
gas tas Danas Reganas? — įpykęs sušuko 
jis. |

— O ko tau čia rūpi, kam jis reikalin
gas man? — senatviško įtarimo apimta at 
sakė ji. — Man reikia pavažiuoti, o tu ne
sirūpink, kur aš.keliausiu.

— Ak, tu, sena išgverėle, tu jau iš gal
vos išėjai, — tarė jis. — Ten nuo upės pu 
čia tas velnio vėjas. Visas namas dreba. 
Tai tu jį ir girdėjai. Apsiramink ir eik 
gulti.

— Iš galvos tai aš neišsikrausčiau, — 
sušuko ji. — Ačiū Visagaliui Dievui, ma
no protas dar taip pat gerai veikia kaip 
ir tavo. Aš nusistačiau, ką daryti. Važiuo
ju ten, iš kur atkeliavau. Atgal į Umerą.

— Atgal kur? — apstulbęs paklausė Jo 
nas.

— Atgal į Umerą.
— Tu kvailesnė, negu aš galvojau, — 

tarė jis. — O tu galvoji ar įsivaizduoji, 
kad Danas Reganas veš tave?

— Jis veš mane, o kaip gi, — nusipur- 
tydama tarė ji, laikydama prieš šviesą sa 
vo apatinuką. — Jam apmokėta, kad vež
tų, bet kurią dienos ar nakties valandą.

— Tai Danas Reganas yra dar kvailes
nis. — piktai tarė jis.

— Palik dabar mane ramybėje, — mik
čiodama ir purtydamas! atkakliai subur
bėjo ji. — Aš važiuoju atgal į Umerą, to
dėl ir mano senasis draugas buvo atėjęs 
manęs. Visą naktį ir net kiekvieną naktį 
kalbu vis rožančių, melsdama Visagalį 
Dievą ir švenčiausią Jo Motiną nepalikti 
manęs tarp svetimų mirti. O dabar aš se
nus savo kaulus paguldysiū Umeros kalnų 
viršūnėje.

Jonas būdavo lengvai palenkiamas. Be 
to, diena bus gražiai pravažinėta, ir jis 
turės paskui ką pasakoti, kad net visas ba 

ras klausysis, tai jis paruošė jai arbatos 
ir paskui išėjo pas Daną Reganą į tą lūš
nelę, ir kol šen ar ten pakeliui iš kaminų 
surūko dūmai, jie buvo jau išvažiavę. Jo
nas susijaudinęs šokinėjo vežime, dairėsi 
pro vežimo užpakalį, šaukė Danui ię atpa 
žino didžiuosius ūkius, kurių jis metų me 
tais nebuvo matęs. Pavažiavę gerai už 
miesto, abu su Danu užėjo išgerti. Kol jie 
buvo viduj, senė snūduriavo. Danas Rega 
nas grįžęs pribudino ją pasiklausti, ar ji 
negertų kokio lašo, įr iš pradžių ji menu- 
situokė, kas čia jis toks, o paskui paklau- 
sė, kur jie buvę, ir spoksojo į baro pasta
tą ir prie durų saulėje išsitiesusį ir snau
džiantį šunį. O kai jie kitą kartą sustojo, 
ji vėl miegojo išsižiojusi ir kragavo. Da
nas apsiniaukė.

— Nieko bloga, — skubiai tarė Jonas. 
— Ji nuvargusi.

— Aš nežinau, — tarė Danas. Jis atsi
dėjęs pažiūrėjo į ją ir nusispiovė. Tada 
jis paėjėjo keliu, užsidegė pypkę, Užvožė 
jos viršelį. ■— Man, Jonai, labai įtartina 
jos išvaizda, — rimtai tarė jis. — Blogai 
padariau. Dabar matau. Blogai padariau.

Po to jis kas pora mylių vis sustodavo 
pasižiūrėti, kaip ji atrodo, o Jonas, maty
damas, kad ta kelionė gali nebetekti ma
lonumo, vis purtė ją ir šūkavo ant jos. Da 
no veidas kaskart vis labiau niaukėsi. Pa 
niuręs jis tripinėdavo, šnirpšdamas-nosį, 
ir spiaudydavo į griovį.

— Dievas sumaišė man protą, — rimtai 
kalbėjo jis. — Gera tai jau man nebus 
čia. Tas jos sūnus didelis. Dar aptrankys 
mane. Žmogui niekad nereikia kištis į šei 
mos reikalus. Kraujas tirštesnis už vande 
nį. Reganams niekad nesisekė.

Kai jie pasiekė pirmąjį miestą, jis pasu 
ko tiesiog į policijos būstinę ir ten viską 
papasakojo.

— Galit pasakyti ir teisėjui, kad viską 
papasakojau, — nuosaikiai, bet palūžusiu 
balsu tarė jis. — Aš visad buvau įstatymo 
draugas. Nieko neslepiu — buvom sutarę 
svarą. Man rodos, jei ji mirs, tai jau bus 
žmogžudystė. Niekad nesu prikišęs pirštų 
prie politikos, nei dirbęs tokį darbą ar da 
lyvavęs jame. Vakmistras Dalis iš kryžke 
lės gerai pažįsta mane.

Taigi kai Abė atsigavo, tai ji gulėjo li
goninės lovoje. Ji pradėjo grabaliotis savo 
piniginės ir ryšulių, ir jos spiegimas tuoj 
sutraukė aplink lovą būrį senų moterų.

— Ša, ša, ša, — sakė jos. — Viskas’ sau 
giai laikoma. Viską atiduos tau. J

Aš dabar noriu, — šaukė ji, veržda

masi iš lovos, o tos neleido jai išlipti. — 
Leiskite mane, jūs pragaro plėšikai! Suk
čiai jūs, leiskit mane. Oi, žmogžudžiai, 
žmogžudžiai! Jūs užmušit mane.

Pagaliau iš miesto atėjo senas airiškai 
mokąs kunigas ir suramino ją. Paliko ją 
ramiai bekalbančią rožančių, tikrą, kad 
jis išlaikys savo pažadą pasirūpinti palai
doti ją Umeroje, vis tiek, ką begalėtų sa
kyti jos sūnus. Kai sutemo, iš patinusių 
senų jos rankų iškrito rožančius, ir ji pra 
dėjo airiškai murmėti pati sau. Apie žva
kę susėdusios apskurusios senos moterys 
užjausdamos šnibždėjosi ir dūsavo. Nuo 
artimosios bažnyčios atskambėjo varpų 
Dievo Angelas. Staiga Abės balsas pakilo 
iki šauksmo, ir jį lovoje bandė pasiremti 
ant alkūnių.

— Ak, Mykolai Driskoli, mano drauge, 
brangusis mano bendrakeleivi, tu vis dėl 
to neužmiršai manęs po tiekos ilgų metų. 
Aš dar toli nuo tavęs, bet vis tiek ateinu. 
Jie mėgino neleisti manęs pas tave, palik
ti mane mieste tarp svetimų, bet kur aš 
išbūsiu be tavęs ir visų senųjų draugų? 
Palauk manęs, brangenybe tu mano. Su
stok ir parodyk man kelią. Kaimynai, — 
šaukė ji, rodydama pirštu į patamsio še
šėlius, — šis žmogus yra mano vyras, My
kolas Driskolis. Žiūrėkit, kad jis nepalik
tų manęs ir man vienai nereiktų ieškoti 
kelio. Rinkitės arčiau aplink mane su sa
vo lempomis, kaimynai, kol aš įžiūrėsiu, 
kas čia tokie suėjo. Visus jus pažįstu; tik 
mano tas regėjimas apsilpęs. Būk gi sma
gus, giedrume tu mano, mano giminėle tu, 
mylimasis drauge. Aš ateinu. Po visų ilgų 
tų metų pagaliau aš jau keliauju pas ta
ve.

Buvo tada pavasariška diena, pilna sau 
lės, kai jie išgabeno ją tuo ilguoju keliu 
į Umerą, tuo pačiu keliu, kuriuo ji prieš 
keturiasdešimt metų buvo atėjusi. Ežeras 
buvo tartum apsiaustas uodų; saulės spin 
dūliai, bėgdami lyg malūno ratas švelnios 
šviesos srovėmis apliejo kalvas ir mažą
sias nubaltintas lūšnas ir mažuosius juo
dus tuos kalnų galvijus, besiganančius 
baidykliškai tvorų išrangytuose laukuose. 
Laidotuvių vežimas sustojo ties gatvele, 
nusitiesiančia iki bestogės lūšnos, kokią 
ji įsivaizdavo sau ją ilgomis naktimis, ir 
Patas, dar liūdnesnis, kaip visad, atsigrį
žo į laukiančius kaimynus ir tarė:

— Kaimynai, štai Abė, Bačio Heigės 
duktė, kuri galų gale įvykdė jums duotą
jį savo pažadą.

Išvertė K. Barėnas

2



Nr. 15(95?). 1967. IV. 11 EUROPOS LIETUVIS 3

BARŽOS
Kraustomės į baržas nuolat sargybinių 

raginami: „Skarej, skarej!“ Nusibodo 
jiems mus žiūrėti ir saugoti. O gal bijo, 
kad kas nors nepabėgtų. Tuomet aiškin
kis dėl kokio nors nuškurdusio ir suvar
gusio liaudies priešo dingimo.

Nemielos mums pasirodė tos baržos: di 
dėlės, drėgnos, ir visur druskos pribarsty
ta. Matyt, kad jomis vežiojama druska.

Čia pat buvo atėjęs ešelonas ir su estų 
tremtiniais. Į baržas dabar kraustomės vi 
si. Estai pasirodė labai nedraugiški ir jau 
tesi už mus pranašesniais. Jie stengėsi bar 
Jose užimti geresnes ir patogesnes vietas. 
Jei lietuviai greta jų apsistodavo, tai jie 
berdavosi ir varydavo juos tolyn. Vartojo 
net ir fizinę jėgą — stumdydavosi ir spar
dydavo mūsų maišus. Jie pasirinkdavo pa 
togesnes vietas ir jas laikydavo savie
siems, kurie dar neatsikraustė iš vagonų. 
Vėliau vergo dalia visus sulygino.

Pagaliau susiradome vietelę baržoje ir 
mes. Pasidėjome atsineštąjį savo turtą ir 
galvojame, kad naujoje vietoje bus ge
riau, nes čia, palyginti su vagonais, platu 
ir erdvu. Mūsų vagono gyventojai stengė
si apsistoti krūvelėje, nes per visą kelio
nės laiką susigyvenome, ir kartu mums 
atrodė jaukiau ir drąsiau.

Sėdim ant savo maišų ir dairomės nau
joje aplinkoje. Dabar svarstome, kiek lai
ko mes gyvensime šiose baržose ir kaip ii 
gai dar mes važiuosime Sibiro upių ke
liais. Jau pagailo mums ir vienintelio 
transsibirinio geležinkelio. Nugrūs į toli
mus Sibiro užkampius, ir mes negalėsime 
sugrįžti į namus. O mus dar vis toliau grū 
da nuo tų namų. Jau pėsčiomis sunku bū 
tų pareiti, bet kad tik paleistų, vis tiek 
eitume, nors ir ropomis tektų ropoti.

Baržoje paplatėjo mūsų pasaulis. Gali
ma vaikščioti po visą laivą ir miklinti su
stingusius sąnarius. Galima ir viršun į de 
nį užlipti. Čia galima pakvėpuoti grynu 
oru, jausti švelnų vėjelio glostymą ir sau
lutės auksinių spindulių gaivinančią šilu
mą. Taip malonu visa tai po pragariškos 
kelionės užkaltuose vagonuose. Kyla no
ras užsimerkus ilsėtis ir viską pamiršti.

Tuojau visi šoko vaikščioti ir miklinti 
savo nusėdėtas ir netekusias jėgų kojas. 
Čia buvo platu ir daug vietos. Slampinė-

PAVASARINIAI IR VASARINIAI

SIUNTINIAI 1967 METAMS

Iš daugelio specialiai sudarytų mūsų siuntinių 1967 metų 
pavasariui ir vasarai siūlome du, kurie yra labai praktiški, už 
žemą kainą ir į juos yra įtraukta viskas, kas labiausiai reikia 
Jūsų artimiesiems. I.
Žinoma, taip pat kiekvienas siuntėjas gali sudaryti dovanų 
siuntinį savo nuožiūra, pasinaudodamas mūsų kainoraščiu.

MOTERIŠKAS (1967)
Nailoninis itališkas su diržu lietpaltis, 3 jardai vilnonės angliškos 
kostiumui medžiagos, 4 Jardai puikios suknelei medžiagos, 1 komp
lektas nailoninių apatinių rūbų, 2 p. geriausios rūšies nailoninių ko
jinių, 1 gėlėta šilkinė Aarelė, 1 nailoninė skarelė, 12 (vairių namų 
ruošai adatų, 2 špūlės labai stiprių siūlų, 1 trumpom rankovėm 
megztukas.

Kaina £25.0.0.

VYRIŠKAS (1967)
Itališkas nailoninis su diržu dėvimas lietpaltis, 3i jardo angliškos 
vilnonės kostiumui medžiagos, 2 nailoniniai marškiniai, 1 terileno 
kaklaraištis, 1 komplektas apatinių rūbų, 2 p. nailoninių arba vilno
nių kojinių, 12 (vairaus dydžio adatų, 2 didelės špūlės stiprių siūlų, 
3 jardai vilnonės paltui medžiagos.

Kaina £25.0.0.
Jungtinis moteriškas ir vyriškas siuntinys (1967) 

kainuoja £45.0.0.
r

Tebesiunčiame ir visus kitus anksčiau mūsų skelbtus siuntinius 
dar vis už tą pačią kainą.

Automobilius, motociklus, dviračius, siuvamąsias mašinas, svaigina
muosius gėrimus, maistą (sov. gamybos) pristatome iš kooperatyvų 

Lietuvoje ir Sov. Sąjungoje.

Persiunčiame ir Jūsų pačių sudarytus siuntinius.

BALTIC STORES LTD.
(Z. JURAS)

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

Seniausia šioje srityje lietuvių firma, greitas ir garantuotas 
pristatymas.

ATSTOVAI: A. Kuzmickas, 31 Milton St., Eccles, Manchester.
H. Petrauskas, 25 Prior Rd., Noble Park, Melbourne, Australia.

A. Kusinskis, 167 College St., Sudbury, Ont., Canada.

Galime pervesti ir pinigus, už ką gavėjas turi teisę pasirinkti, 
kas jam reikalinga, iš specialių krautuvių.

' S T. ROKIENĖ

KELIONĖS SIBIRO UPĖMIS 
o

darni pakampėmis, visi ieškojo giminių, 
draugų ir pažįstamų, norėdami pasikalbė
ti, gal ką nors nauja išgirs, gal jie dau
giau žino, gal paguos, nuramins. Savo var 
gus tai tikrai .papasakos. Jei gerai pažįs
tami, tai skųsis savo likimu dar daugiau 
už tave. Tada savoji nedalia ir vargas at
rodys mažesni, nes reikės artimą ramin
ti.

Čia pat sutikau daug pažįstamų zara- 
siškių moterų: Naglienę, Haleckienę, Juo- 
dinienę, Sarapinienę, Belžakienę, Ubeikie 
nę, Lukoševičienę, Juodvalkienę, Kveda
rienę ir kitas.

Kitame baržos kampe susigrupavę že
maičiai: Stupeliai, Vizgirdos, Jasinskiai, 
Bacerskiai, Svilai, Rudžiūnai, Buterelevi- 
čiai, Geležiniai ir Tamošauskai. Jų šeimos 
nebuvo išardytos. Vyrų atskyrimas nuo 
šeimų buvo išspręstas dar Lietuvoje by
las sudarant. Tada buvo nutarta, kurie 
yra pavojingesni sovietinei santvarkai ir 
už tai turi mirti.

Šalia grupelė Lietuvos žydelių šeimų. 
Jų vyrai nuvaryti koncentracijos lage- 
riuosna. į

Visų valstybių ir kultūringų tautų 
mokslininkai ir gydytojai rūpinasi žmo
nių sveikata. Tai buvo ir yra aktualiau
sias žmonių giminės ir tautų išlikimo rei
kalas. Kalėjimai taip pat turi gydytojus, 
kurie rūpinasi kalinių sveikatos reika
lais. Kodėl dabar nėra nė vieno sovietinio 
gydytojo, kuris rūpintųsi tremtinių sveika 
tos reikalais. Pagaliau tegu nesirūpina su 
augusiais ,.prasikaltėliais", kurie yra tiek 
kalti, kad gyveno savo protėvių žemėje 
ir ją mylėjo. Tai okupantui, žinoma, nepa 
tiko, bet vežamųjų turtas tai tikrai pati
ko, nes buvo grobiamas su malonumu. Gal 
nepatiko, kad Baltijos šalių žmonės kul
tūringesni už „matuškos“ gyventojus? Ste 
bint pravažiuojamąsias vietoves, tikrai at 
rodo, kad jie atsilikę nuo vakarų valsty
bių šimtu metų.

Niekaip negalima suprasti, kodėl nesi
rūpinama vaikų sveikata. Juk tai visų tau 
tų ir valstybių ateities pagrindas. Gydy
tojų esama, bet tūkstantinėm tremtinių 
miniom nedavė nė vieno. Juk iš vaikų iš
augtų sveiki ir stiprūs šalies piliečiai, ku 
rie būtų naudingi ir sovietinei valstybei. 

Galiausiai ir vergai turi būti sveiki ir tvir 
ti, jei norima iš jų turėti „darmavos“ dar
bo jėgos.

Sunkiai serga penkerių metų Tamošaus 
kų berniukas. Norėtume jam padėti ir kur 
nors surasti gydytoją. Pradėjau lakstyti 
po baržą, klausinėti žmonių ir ieškoti tre 
miamo gydytojo. Mūsų baidoke gydytojo 
nesuradau, o jis būtinai reikalingas, nes 
greta manęs labai dejuoja sunkiai susir
gusi senutė. Nors ir beviltiška mūsų būk
lė, bet niekas nenori mirti.

Bevaikštinėdama pasmerktųjų minio
je, sužinojau, kad greta stovinčioje baržo 
je yra lietuvis gydytojas. Paprašiau sargy 
binį, kad leistų nueiti į aną baržą. Leido. 
Abi baržos buvo sujungtos permetamomis 
lentomis, kurios atstojo lieptą. Nuėjusi su 
siradau jauną lietuvį gydytoją, kurį par
sivedžiau pas ligonis. Apžiūrėjo senutę ir 
sergantį berniuką, davė kažkokių vaistų, 
ir sergantiems pasidarė geriau. Šį kartą 
buvo išgelbėti. Padėkojom, ir gydytojas 
sugrįžo į savo „laivą“. Taigi turim savo 
bendro likimo lietuvį gydytoją, žinom, 
kad jis visada stengsis sergantiems padė
ti, tik visa bėda, kad neturi vaistų. Et, 
kam gi pasmerktiesiems vaistai! Be vais
tų greičiau išmirs liaudies priešai, ir ko
munistinė imperija bus saugesnė.

Aš irgi blogai jaučiuosi. Gal kalta ap
linkuma, o gal tas lakstymas ir rūpinima 
sis sergančiais. Bandau savo maišą pla
čiau išskleisti ir rengiuosi pailsėti. Atsi
gulu, bet per naktį blaškausi ir negaliu 
užmigti. Labai skauda galvą, krūtinę, ir 
jaučiu, kad turiu daug karščio. Rytą geri 
žmonės parvedė ir man tą patį daktarą. 
Pamatavo temperatūrą, pasiklausė ir nu
statė aštrų gripą. Tuojau davė vieną tab
letę ir padejavo, kad neturi vaistų. Pa
juokavo, kad vakar rūpinausi kitais, o da 
bar ir pati sugriuvau. Priminė, kad mums 
negalima dabar sirgti, ir palinkėjo greitai 
pasveikti.

Daktaro apsilankymas paveikė raminan 
čiai, o tabletė numušė temperatūrą. Pano 
rau miego, kiek pasnaudžiau, išprakaita
vau, ir pasidarė lengviau. Taip sirgdama 
praleidau visą dieną, ir sulaukiau nuosta 
bios Sibiro nakties. Sėdžiu ant savo mai
šo, žiūriu į viską apatiškai ir stengiuosi 
nieko negalvoti. Tačiau įkyrios mintys vis 
tiek neduoda ramybės. Ką tik. sutemo. 
Laukiu, kad danguje žvaigždelės sužibėtų 
ir pašviestų mums skurdaus ir nežinomo 
likimo kelyje, kuriame mes visi atsidūrė
me ir sėdim tarytum ubagėliai prie savų
jų maišelių. Nyksta ir vidinė jėga, kuri 
taip neseniai dar mus stiprino ir ugdė vii 
tį jr pasiryžimą .išlikti. Nešviečia žvaigž
dės. Gal ir jos pritaria komunistinei bes
tijai. Ne! Dangus negali pritarti tokiam 
žiauriam ir baisiam terorui.

Labai greitai pasirodė aušra. Nespėjo 
sutemti, ir jau aušta.

Gydytojas priminė, kad mums negalima 
sirgti. Ir aš galvojau, kad reikia būti stip 
riems, nes sergančiais niekas nesirūpina 
ir ligonims nėra jokios globos. Rimtai ap 
sirgai, tai jau tikrai neišliks! gyvas, ir iš
mes i dumbliną Obės vandenį. Reikia lai
kytis, nes dar yra šiokių tokių vilčių, o 
jas kelia prasidėjęs karas. Tikime, kad vo 
kiečiai sunaikins komunizmą ir mus išva 
duos. Ar šiaip vergija, ar taip vergija. 
Kultūringesnei tautai gal ir vergauti bus 
geriau. O gal leis ir savo tėvynėn sugrįž
ti? Rusai veža suėmę tūkstančius nekaltų 
žmonių, kad į mūsų sodybas atgabentų bū 
rius kolonistų ir kad Lietuvos žemė likti, 
be savo žmonių.

Štai nubėgo į viršų dvi jaunutės unitor 
muotos gimnazisčiukės. Tai Lionė Juod
valkytė ir Aldona Lukoševičiūtė. Jos yra 
artimos draugės, nes iš tos pačios Zarasų 
gimnazijos. Jas sieja amžius, bendra gal
vosena, skaudus likimas, nežinoma atei
tis ir tokia netolima ir miela praeitis. Vis 
kas taip greitai ir netikėtai prarasta, iš
plėštos iš mokyklos suolo, dabar bijo nu
stoti ir artimos draugystės. Čia pat yra ir 
jų motinos.

Baržos pakraštyje stovi vienišas, gal 16 
metų, berniukas Kostas. Jis buvo vienas 
suimtas ir dabar važiuoja tremtinių mi
nioje be tėvų ir artimųjų. Jis neturi jokio 
bagažo ir šiltesnio drabužio. Apsirengęs 
gimnazisto uniforma ir be kepurės, nes su 
imant nespėjo jos pasiimti. Niekas, atro
do, juo nesirūpina, nes visi užimti savo
mis bėdomis. Šis vargšas jaunuolis, kaip 
viesulo ridenama šieno gniūžtė, slenka su 
visais kartu pirmyn.

Taip gelia širdį žiūrint į tuos jaunus ir 
gležnus Lietuvos laukų žiedelius. Už ką 
tie jaunuoliai suimti? Sugriautas jų gyve 
nimas, ir prieš akis beviltiška ateitis. Tik 
rai jau jie nematys mokyklos suolo, o jei 
išliks gyvi, tai vilks sunkų komunistinės 
vergijos jungą.

Kokia baisi gyvenimo ironija! Svetimie 
ji okupavo mūsų kraštą, suėmė nekaltus 
žmones, jaunuolius ir vaikus ir apkaltino 
nepadarytomis piktadarybėmis. Tų kalti
nimų prirašė ištisas bylas. Kiekvieno by
loje fotografija, kad niekas nepaspruktų 
nuo rusiško „teisingumo“ rankos. Mes vi
si čia esame beteisiai, be jokio teismo ap 
kaltinti ir ištremiami iš amžiais mūsų pro 
tėvių gyventos ir krauju aplaistytos že
mės.

O, pasauli, suprask, kad Lietuva amži
nai mūsų senolių ir mūsų žemė!

KASDIENIŠKOS
SMULKMENOS

Mielas Redaktoriau, 
matau, žmonės stebisi, kad taip lėtai plau 
kia pinigai Puslapio Fondui. Prisipažįstu, 
kad ir aš stebiuosi. Ar čia yra ko stebėtis?

Žinai, man vis atrodo, kad jeigu ką 
nors pradėjai, tai viens, du, trys, atlikai 
ir baigta. Ilgai tampomas tas pats dalykas 
nusibosta, pradeda smirdėti. Rodos, vis 
tas pats ir tas pats. O juk yra ir kitų rei
kalų, kurie verti dėmesio.

Mačiau sąrašus ir žinau, kad nemaža 
lietuvių buvo tokie malonūs paskirti tam 
Fondui po penkinę, o vienas net dešimtu
ką svarų tėkštelėjo. Pačioj pradžioj galvo
jau, kad tų didesnių sumų gal ir nereikia. 
Jeigu visi aukos po svariuką, tai turėtų 
užtekti mūsų reikalui. O ir pačiam reika
lui juk daug geriau, kai jame dalyvauja 
ko daugiau bendruomenės narių. Tada vi 
si bendruomenės nariai jaučiasi, kad jie 
yra nareliai didelio organizmo, kad jie nė 
ra aplenkiami. Todėl ii- geriau iš tūkstan
tinės ar daugiau gauti po svarą, negu iš 
penkis kartus mažesnio skaičiaus po pen
kinę. Pasakymai „Ir aš daviau!", „Ir aš 
prisidėjau!“ rodytų, kad mūsų bendruome 
nė tebėra gyva ir* tebenori gyventi bend
riniais reikalais. » • •

Ar aš neklystu galvodamas, kad tam 
Puslapio Fondui visiškai užtektų, jei visi 
duotų po svarelį?

Atrodo, kad neklystu. Permetu galvoje 
galimus, tegu ir labai apytikrius, skaičius 
lietuvių įvairiuose miestuose ir miesteliuo 
se. Kiek jų yra Manchesteryje, Nottingha 
me, Ketteringe, Coventryje, Derbyje, Lon 
done, Halifaxe, Corbyje, Leicesteryje, Bir 
minghame, Stoke-on-Trente, Prestone, 
Leigh, Rochdalėje ir kitose vietose? Visus 
sudėjus į krūvą, turėtų išeiti didelis skai
čius. Kokio didumo? Na, tūkstantis, pus
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DIEVO KARALYSTĖS ŽINIOS
Bet šitokia ramybė, nugalėjimu ir pri

verstinu paklusnumu įgyta ramybė, nors 
ir tinkama bei naudinga parodyti, kokių 
palaiminimų ir kokios naudos galima gau 
ti iš teisingos ir bešališkos valdžios, ta
čiau tai dar yra toli nuo tikrojo Dievo Ka 
ralystės tikslo. Tobuloje Dievo Karalystė 
je kiekvienas turės laisvę daryti, kas jam 
patinka, nes tuomet kiekvienas stengsis 
daryti tai, kas patinka Dievui; nes kiekvie 
nas tuokart mylės teisingumą ir neapkęs 
neteisybės. Šita taisyklė pagaliau viešpa
taus visoje visatoje, ir pabaigoje Tūkstant 
metinės Kristaus Karalystės ji bus pritai 
koma visai žmonijai.

Toliau Apreiškimo 20:7-10, yra parody
ta, kad Tūkstantmetinio amžiaus pabaigo
je bus laikas „pjūties“, sijojimui ir atsky
rimui tarp tuomet gyvenančių milijonų 
žmonių, kai jau kiekvienas bus turėjęs 
pilniausią progą pasiekti tobulumo. Tuo
met įvykstąs sijojimas bus panašus į si
jojimą „Babilono“, „Krikščionijos“, dabar 
tinės „piūties“ metu; ir tai bus taip pat pa 
našu j sijojimą žydų amžiaus „piūtyje“. 
Tūkstantmetinio amžiaus piūtyje įvyks 
galutinas atskyrimas „ožių“ nuo Viešpa
ties „avių“, kaip yra paordyta Viešpaties 
prilyginime. — Mato 25:31-46.

Nors žydų ir Evangelijos piūčių pasek
mės parodo surinkimą tik mažo būrelio ir 
pripažinimą nevertais didelių minių, nes 
iki šiam laikui šėtonas suvedžioja ir apaki 
na žmonių minias, mes galime prideran
čiai laukti, kad Tūkstantmetinio amžiaus 
piūties pasekmės bus kaip tik priešingos, 
— didesnė dalis žmonijos — paklusnios 
„avys“ bus įvestos į amžinąjį gyvenimą; 
mažuma gi, kuri prilygsta prie „ožių", bus 
sunaikinta. Viešpaties ištyrimo pasekmės 
bus suradimas kokybės, o ne didelio skai
čiaus. Jis garantuoja, kad nuodėmei ir nu 
sidėjėliams ir tiems, kurie pritaria pik
tam, nebus leista eiti toliau kaip iki Tūks 
tantmeties pabaigai. Niekam nebebus leis 
ta gadinti amžinosios laimės ir ramybės, 
nes tuomet „mirties jau nebebus, nei ge
dėjimo, nei riksmo, nei skausmo nebebus, 
nes kas buvo pirma, praėjo“. — Apr. 21:4.

antro tūkstančio ar net du. Vadinas, jeigu 
kiekvienas duotų, tai, tur būt, ne tik už
tektų, bet dar ir Liktų atsargai.

• • •
Tiesa, šiandien jau yra mūsų tarpe lie

tuvių, kuriems gal vis tiek, ar Lietuvoje 
įsistiprinęs rusas, ar net ir pats velnias. 
Jie ten nebegrįš (o jei dabar grįžta dar, 
tai tik sapnuose). Nebegrįš, nes turi gerus 
darbus, yra įsitaisę namus, automobilius, 
šaldytuvus, televizijas. Ten jie taip negy
ventų nei dabar, nei nepriklausomybę at- 
gavusiame krašte, kuriam iš pradžių bus 
sunkoka verstis.

Grįžimas, aišku, visiškai kita istorija. 
Galime kada nors grįžti, galime ir atsisa
kyti tokios grįžimo minties. Bet man ro
dos, kad niekas negali išsibraukti iš lietu 
vio kategorijos. Kaip lietuviais gimėm, 
taip lietuviais ir mirsim.

• • •
O tas buvimas lietuviu tam tikru metu 

uždeda šiokią tokią pareigą, šįkart tokia 
pareiga būtų bent svaru prisidėti prie 
Puslapio Fondo. Apskritai tų lietuviškų 
pareigų maža ir tėra, ypač tokių, kurios 
reikalautu svaro.

Suprantu, kad tarp šimtų lietuvių gali 
pasitaikyti vienas kitas ir tokių, kuriam 
sunku išsiskirti su svaru. Arba jis turi di 
dėlę šeimą, kurią sunku išlaikyti iš kuk
laus uždarbio. Arba jis yra jau susenęs, 
ligotas, jam svaras padeda išgyventi juo
dą dieną.

Bet už tokius davė visi tie, kurie nepa
gailėjo penkinės. Vadinas, neišsigalintie- 
ji jau yra apmokėti. O sveikieji ir paken
čiamai uždirbantieji turėtų paskubėti at
likti savo tą retą pareigą — nesvyruoda
mi atsiųsti bent po svarą.

Tavo Jonas

Kritusieji už laisvę—V. Ramojus—18/6.
Kultūrinės gelmės'pasakose— V. Bagda 

navičius — 1.2.0.
Užsakoma: Dainora, 14. Priory Ed., Kew, 

Surrey. Tel. RIC 6377.

grįžta pavasario pradėti
Nors žiema ir šiemet buvo šalta Lietu

voje, Žuvinto rezervato direktorius kovo 
12 d. „Tiesoj“ rašė, kad varnėnai Žuvinte 
jau pasirodė vasario vidury, pasirodę jau 
ir vieversių, o kovo pradžioj pradėjusios 
grįžti ir pempės: paskutinės išskrido gruo 
džio 13 d., o pirmosios grįžo jau vasario 7 
d.

Taip pat ateis Dievo ir jo valia vyks že 
mėje taip kaip danguje. Tokiu tat būdu 
Kristus, Tėvo atstovas, karaliaus, kol jis 
pažemins kiekvieną prieštaraujančią vy
riausybę ir privers kiekvieną kelią klūpau 
ti ir kiekvieną liežuvį išpažinti Dievo Tė
vo išmintį, teisingumą, meilę ir galybę. Ir 
pagaliau, kai paskutinis aštriausias bandy 
mas Tūkstantmeties pabaigoje bus paro
dęs visus, kurie pritaria nuodėmei, nors 
ir iš viršaus rodosi klausančiais, ir tada, 
kai visi tokie bus išnaikinti iš žmonių tar 
po (Apr. 20:9), Kristus atiduos karališką
ją valdžią Tėvui. Apaštalas kalba apie tai 
šitaip: —

„Paskui ateina galas, kada jis perduoda 
karalystę Dievui ir Tėvui, kada jis bus su 
naikinęs visokią valdžią ir visokią galybę 
bei jėgą. Nes jis (Kristus) turi karaliauti, 
kol jis bus padėjęs visus priešus po savo 
kojomis. Kaip paskutinysis priešas, sunai 
kinama (adomiškoji) mirtis. O kai visa 
bus jam pavergta, tai aišku, kad išskyrus 
tą (Tėvą), kuris visa jam pavergė (Tūks
tančiui metų)“. — 1 Kor. 15:24-28.

Ar Dievo valia paliaus įvykti žemėje 
taip, kaip danguje Kristaus Tūkstantme
tiniam karaliavimui pasibaigus? Visai ne! 
Bus kaip tik priešingai, tikrybėje tasai 
stovis bus Kristaus karaliavimu pasiek
tas. Tais laikais visa žmonija bus tobula 
taip kaip buvo Adomas po jo sutvėrimo 
(visi nusidėjėliai jau bus sunaikinti). 
Kiekvienas bus susipažinęs su geromis 
teisingumo sėkmėmis; ir kurie bus pasek 
mingai išlaikę bandymą ir įrodę savo pil
niausią sutikimą su dieviškais įstatymais 
ir pasidavimą jo teisingiems patvarky
mams.

(Bus daugiau)

Km domisi TIESA, reikalaukite veltui 
spaudos šiuo adreep:

Lithuanian Bible Studente.
212 E. 3rd. Street,

Spring Valley. Ill. 61362. U.S.A.

— Apmokamo skelbimo teisėm —
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LIETUVIŠKOS PAMALDOS

DERBY — balandžio 16 d. 11 vai: Sunkus egzaminas

LONDONAS .
A. SMETONOS KONCERTAS

Pasižymėjusio pianisto Antano Smeto
nos, koncertas įvyks antradieni, balandžio 
18 dieną, 7:30 vai. vak., Wigmore Hali sa
lėje, 36 Wigmore Street, London, W.1, (ar 

-.timiąusia požeminio stotis — Bond Street, 
: Central line)/
.. .16 anksto bilietus galima gauti DBLS 
.raštinėje, Lietuvių Namuose. Koncerto 
■.rūmų kasoje bilietus galima gauti iš .anks
čio ir..antradienio vakare prieš koncertą.
:Ą koncertą kviečiami visi lietuviai ir .ki- 

. tų tautybių .muzikos mėgėjai.
■v. Bilietų kainos: 10 šil., 7-šil. ir 4 šil.

,.. .. DVIGUBAS KONCERTAS

Anglijos V-ja ir Londono skyrius 
^balandžio .29, šeštadienį,. Parapijos salėje 

^ruošia Didėlį koncertą.
Pagrindinę koncerto dalį išpildys solo 

Vida Gasperienė iš Nottinghamo, akompo 
nuos jos mokytojas (anglas).

Pakaltomis bus įterpiamas J. Černio va 
dovaujamas vyrų oktetas su nauju dainų 

'■repertuaru.
• ’•'Priedo B. Čiudiškio baisusis „Čičins
kas“. "

Po koncerto šokiai. ...... -
■ •*®Iš' Nottinghamo atvyksta gausi ■ j aunimo 
’ii-’jaunai nusiteikusių ekskursija.'.....•'
“ Pradžia 7.30 vai; vak.’ punktualiai?---

■ Rengėjai 
Iii. . _ ALi J.

•-•• ■■ -•> •.:»jyjfclOsDairiaVietės!

x Visos renkamės balandžio 16 d.; 4 vai. 
ipo-pietų, Lietuvių Namuose.-..-.
/•ilki pasimatymo. .: iS*r.x • 

i..-..■ ,■ Pirmininkė-;.;..

SPORTO IR SOCIALINIO KLUBO 
METINIS SUSIRINKIMAS

Kovo 12 d. Klubas turėjo savo metinį su 
.sirįnkimą apsvarstyti 1966 m. veiklai. Pir 

.rnįpink.as J. Parulis atidaręs pasiūlė susi
rinkimo pirmininku V. Šalčiūną, sekreto
rium y. Zdanavičių,. Iš. pirm. J. Parulio 
pranešimo paaiškėjo, kad 1966 m. klubas 
buvo turtingas parengimais, nes jis suda
ro liet, veiklos centrą. Čia DBLB rengia 
.tautinių švenčių minėjimus, čia LAS — 
savo suvažiavimus ir meninių pajėgų va
karus, čia atvyksta .ekskursijos iš Notting 
hamo, čia Moterų šv. Onos Draugija, Lon 

.dono „Vaidilos“ sambū'ris įr lietuviškoji 
.parapija, savo, veiklos reikalui naudojasi 
patalpa. Nebūna beveik nė vieno sekma
dienio, kad kas nors čia nevyktų. Be to, 
klubas ir apskritai remia lietuvišką veik
lą: Jaunimo metų proga paskyrė 100 sva
rų Kinkos kelionei į kongresą, visuomet 
prisideda prie kultūrinių parengimų, kai 
jie rengėjams duoda nuostolių. Kaip tai
syklė, klubo' baras visuomet paremia įvai 
rias loterijas. Juk klubo ir tikslas yra rem 

■•‘ti .'lietuvišką veiklą ir nariams pasitarnau 
Ąi-.-—pigesne kaina atiduoti gėrimus, nes 
'-iš tiekų kainos- ir yra'žemesnės negu visur
•kitur-.'
js- Klėbas" buvo 4 "' kartus apvogtas, bet 
draudimo įšthigšs padengė nuostolius.

Klūbd kėsini' Ignaš-Dailidė nurodė, kad 
-per 1966 m. turėta 521-l šv. 12 šil. 10 penų 
•pajamų ir 4976 sv. 9 šil:'6 p. išlaidų. Baro 

■' pelnas beveik visits“ metus sudarydavo 33 
pro'c. Jis primihė, kad klubas būtų turė
jęs- žymiai didesnį pelną, jeigu nebūtų rė
męs-lietuviškos veiklos ir daręs remontų. 
'Revizijos komisijos-’Vardu Juozas žemėta 
patvirtino, kad apyskaita teisinga.

- 1967 metams- pirmininku ■ išrinktas S. 
•Kasparas,- vicepirm. J. Babilius, kasinin-

U* • .-.•■•? . .... ■. -■,• i'. ”
■"’■Perku Anglijos 5 šilingų sidabrines mo
netas,'taip pat ir kitų Europos kraštų si- 

-tlabrinius pinigus, kaip rusų carinius si- 
-dabrlėius rublius, Vbkietijos 5 DM, Švei
carijos 5 Fr. ir t.t. ir visas lietuviškas mo
netas. Moku gerą kainą už gerai užlaikytus 
'pinigus. Rašykite, ką turite. P. ZABLOC
KIS,- 8333 Ontario St., Vancouver 10, B. C. 
Canada. • •■•■•

IR VASARĄ, IR ŽIEMĄ,
IR RUDENJ, IR PAVASARI 

>.-jie tik maistu,.bet ir kitomis gėrybėmis 
is-x. Jei saviems padėti nori, 

Padarysi tai tikrai,
ų.ųtv..: Kreipkis tik tuojau pas TAURĄ, 
;aĮ,. Ir neliks kišenė kiaura!

r A U HAS
• 3. ST. DUNSTAN S GARDENS, - 

LONDON, W.». 
TeL ACO 4374

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

Manchester.

ku perrinktas I. Dailidė. Į komitetą išrink 
ti: A. Aleksandravičienė, K. Blažys, J. 
Guoga, J. Kačinas, S. Puidokas, V. Zdana 
vlčius. Revizijos komisija perrinkta: Z. Ju 
ras, P. Mašalaitis, J. šemeta.

Susirinkimas nutarė pasveikinti Lietu 
vos min. B. K. Balutį ir Pasiutinybės ta
rėją V. Balicką.-

■ Iškeltas Lietuvos laisvės bylos vedimo 
klausimas. Puslapio užpirkimą nutarta pa 
remti 10 sv.

MOTERŲ šV. ONOS DRAUGIJOS 
METINIS SUSIRINKIMAS

Kovo 19 d. popiečiu draugija turėjo me 
tinį susirinkimą Sporto ir Soc. klubo salė 
ję. Atidarė P. Senkuvienė, pakviescįama 
kleboną J. Buęlzeiką, MI&.mja.da už mirų 
sias bei sergančias draugijos nares prade

„tL.susirinkimą.
, Iš kasininkės M.. Vikanienės pranešimo 

paaiškėjo, kad nario mokesčio neužtenka 
išlaidoms, nes pagal draugijos įstatus įsi
pareigota mokėti pašalpą sergančioms, už 

, prašyti šv. Mišias už mirusias nares, be 
to, remiami saleziečiai ir. kiti vertingi da
lykai. Kiekvienais metais rengiamieji, mat- 
gučįų baliai padeda .padengti išlaidas. •

Draugijos vadovybėn išrinktos: pirm. 
M..Domidavięienė, vicępirm,. M. Parulįe- 
nė, kasin. A. Čepaitienė, sekr. V.. Puido
kienė. Komitetan: M. Knabikieųė,. Z. Gru 
piljonienė, K. Lagunavičienė, A, Kriaučių 
nienė, B. Namajuškienė, M. Pakštienė.

Susirinkimas nutarė prisidėti prie laik
raščio puslapio 5 sv. suma.

Valdybos ir komiteto pasitarimai bus 
kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį po 
sumos.

Po susirinkimo visos narės turėjo bend 
. ra arbatėlę. Po to visos, narės dalyvavo 
.lietuvių bažnyčios vakarinėse pamaldose.

COVENTRY
MOTINOS MINĖJIMAS IR 

PAVASARIO BALIUS
Pirmą kartą Coventrio Liet. Moterų 

Komitetas gegužės 6 d., 6 vai. vak., Lenkų 
Klubo salėje, White Friars Lane, rengia 
kartu Motinos minėjimą ir Pavasario ba
lių.

Programoje kun. A. Gerybos paskaita 
ir menine dalis. Veiks turtinga loterija, 
baras ir bufetas šokiams gros Dragūno 
vedama kapela.

Be to, ponios žada svečius pavaišinti 
skaniais sumuštiniais.

Sekmadienį, gegužės 7 d., 12.45 vai., St. 
Elizabeth.bažnyčioj, bus pamaldos už mo
tinas.

Visus tautiečius iš arti ir toli kviečia
me atsilankyti.

Moterų Komiteto Valdyba

TAUTINIŲ ŠOKIŲ
MUZIKA PLOKŠTELĖSE

Ligi šiol vis būdavo pasigendama tauti
nių šokių muzikos ir ne kartą muzikantų, 
kurie pagrotų šokėjams.

Atrodo, kad JAV LB Kultūros Fondas 
bus atlikęs didelį darbą, išleisdamas kelio 
likos šokių plokštelę. Tiesa, reikalas iš d a 
lies atrodytų šiek tiek pavėluotas. Juk 
pirmaisiais pokario metais tiek Vokietijo 
j e, tiek paskui įsikūrę kituose kraštuose 
visur turėjome šaunias tautinių šokių gru 
peš. J ii skaičius dabar yra jau nežmoniš
kai sumažėjęs. Bet toms grupėms, kurios 
dar yra, ta plokštelė labai pravers.

Plokštelėje muzika yra šių šokių: Gyva 
taro, Sadutės, Rugučių, Šusto,' Vėdaro, 
Malūno, Audėjėlės; Kubilo, Subatėlės, 
Blezdingėlės, Noriu miego, Blezdinginio, 
Jonkelio, Mikitos, Kalvelio ir Suktinio.

Ir pats ’ plokštelės paruošimas — 
mandras. Orkestrui muziką paruošė J. 
Zdanius, o įgrojo D. Lapinsko diriguoja
mas Stuttgarto Simfoninis orkestras,

Plokštelių kaina —mono 4.50 dol., ste
reo 5 dol.

Ji gaunama iš’JAV LB Kultūros Fondo 
šiuo adresu: Jonas Bertašius, 5348 So. Tai 
man, Chicago 32, Ill., USA.

VERTA PAGALVOTI...
Ar mano sutaupos dabartiniu metu 

duoda tinkamą pelną?
BALTIC STORES INVESTMENTS Co.,

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

ir
PALANGA PROPERTIES LTD.,

11 LONDON LANE, BROMLEY, KENT.
moka 7% (grynais) 

už investaeijas 5 metams ir ilgiau 
ir

6% (grynais) 
už trumpesnius investavimus.

Sudarome testamentus, administruojame 
nuosavybę ir sutvarkome visus palikimo 

reikalus.

NOTTINGHAM — balandžio 16 d., 11 vai. 
Liet: Jaunimo Židinyje.

NORTHAMPTON — balandžio 16 d., 12 
vai.', Katedroje.

MANCHESTER — baland. 30 d., 10.30 v.

SKAUTIŠKUOJU KELIU

SKAUTUOS SUKAKTIS

LSS Anglijos Rajono skautų sukakties 
dvidešimtmetis atžymimas balandžio 22 d. 
Manchesteryje (Cheetham Town Hall sa
lėje) mūsų meninių pajėgų pasirodymu, 
loterija ir pasilinksminimu.

Pradžia punktualiai 6 vai.
Kviečiame plačiąją visuomenę, senimą 

ir jaunimą, dalyvauti šioje šventėje, su
stiprinti mus moraliai ir pasidžiaugti lie
tuviškos skautiškos didelės šeimos rately
je.

Rajono Vadija

MANCHESTERIS
DBLS SUSIRINKIMAS

Balandžio 15 d.,«6..vai., Lietuvių Socia
linio Klubo patalpose DBLS Mancheste- 
rio skyriaus valdyba šaukia visuotinį na
rių susirinkimą. .

Dienotvarkėje :. numatytas pranešimas 
iš 20-jo visuotinio • atstovų suvažiavimo ir 
naujos valdybos rinkimai. Kviečiame taip 
pat dalyvauti ir LNB akcininkus.

Skyriaus Vaidyba

LIET. SODYBA
MIRĖ P. ŽILINSKAS

Balandžio 7 d. Goadalmingo ligoninėje 
mirė Sodybos gyventojas, buvęs Lietuvos 
kariuomenės savanoris ir Nepr. kovų da
lyvis Petras Žilinskas.

Į Sodybą jis buvo persikėlęs kaip ligo
nis iš Coventry 1959 metais.

Kilimo a.a. Žilinskas buvo suvalkietis, 
bet didesnę savo amžiaus dalį praleido Že 
maitijoje, Mažeikių apskrityje, saugoda
mas Latvijos - Lietuvos sieną.

Palaidotas, jo paties pageidavimu, lietu 
viiį kapinėse Londone.

DĖL SEKMINIŲ ATOSTOGŲ

Sodyboje vis dar gaunama laiškų ir 
kambarių užsakymų... lietuvių sąskrydžiui 
per Sekmines. Pakartotinai pranešame, 
kad nuo .šių metų, valdžios patvarkymu, 
visoj Anglijoj Sekminių antrosios dienos 
atostogos panaikintos, arba, geriau sa
kant, nukeltos į paskutinį gegužės mėne
sio pirmadienį. Tokių būdų ir lietuvių 
sąskrydis Sodyboje bus ne per Sekmines, 
bet paskutinį gegužės mėn, savaitgalį, t.y. 
gegužės 27-29 dienomis.

Ta proga dėkojame visiems loterijos bi
lietų platintojams, o ypačiai tiems, kurie 
jau atsiskaitė už parduotus bilietus. Kas 
dar galėtų, bilietus parduoti, prašome pra 
nešti — prisiusime. Galutinis atsiskaity
mo laikas — iki Sekminių.

S&aitytajii Caisfiai
VELYKINIO STALO MINTYS 

IŠ ŠVEDIJOS
Mes esame šiame Švedijos mieste ketu

ri lietuviai.
Keturi rimti, savo amžiaus vidurkio su 

laukę lietuviai.
Nežiūrint savo dabartinio darbo ar 

mokslo, galėtume kartais susirinkti ir at
švęsti bendras lietuviškas linksmas Vely
kas su margučiais ir pyragu. Bet kur tau!

Pagal lietuvio išeivio nerašytąjį nuos
tatą, mums netinka švęsti kartu švenčių, 
nes vieno tėvas buvęs Lietuvoje vienos 
ministerijos dideliu valdininku. Antrasis 
iš tų keturių buvęs aukštu kariu anais ge
rais laikais. Trečias, vargšelis, gyvenimo 
skaudžiai mėtomas, buvo papuolęs į be
pročių namus. Ketvirtasis, sunkiu darbu 
pasiekęs išeivijoje to paties, ką turėjo tė
vynėje, laikomas nei prie seno, nei prie 
naujo netinkamu. Tai taip ir neišeina vi
siems susėsti prie bendro velykinio stalo. 
Kiekvienas niurksi savyje ir ilgisi savųjų.

Neseniai turėjau svečią — giminaitį iš 
anapus geležinės. Jis nustebo, radęs mus 
čia tokius nevieningus. Jis pavadino mus 
keistais individais, tiesiai priešledinių lai
kų senienomis, kurie ne gyvena, o tik liu
dija kažkokį buvusį gyvenimą. Keista. Ai
tai išeivijos liga, ar apskritai sena gerai 
žinoma liga, kada maži žmoneliai nori bū
ti dideliais?

Sėdžiu prie viskuo apkrauto, bet kartu 
ir liūdno stalo pirmąją Velykų dieną 1967 
metais ir svarstau visa tai.

Vienas iš keturių

Vartant pianisto Antano Smetonos kon
certų kritikas, krenta akysna, kad visose 
jose, be išimties, iškeliamas ir su tam tik
ra nuostaba giriamas jo virtuoziškumas, 
technikinis sugebėjimas. Po paskutiniojo 
jo koncerto JAV Clevelando „The Plain
Dealer“ dienraščio kritikas Robert Finn, 
pabrėžęs, kad koncertas atskleidęs „tik
rai įspūdingą technišką sugebėjimą“, net
gi prikaišioja, kad vienintelis Smetonos 
trūkumas esąs „negebėjimas įsiskverbti 
už gaidų ir įsigilinti į emocinę muzikos 
širdį“.

Pereitais metais pianistas davė eilę vie
šų koncertų Vakarų Vokietijoje, visur su
silaukdamas teigiamų kritikos atsiliepi
mų. Įdomu, kad vokiečių kritikai Anta
nui Smetonai interpretacinių silpnybių be 
veik neprikiša, jo skambinimą laikydami 
„amerikietiškąja mokykla“. Tai, tur būt, 
ne visai tikslus aiškinimas, nes netiesioge 
prasme Antanas Smetona yra garsiojo vo 
kiečio Arthur Schnabel mokinys, ilgus me 
tus studijavęs pas jo asistentą Leonard 
Shure.

Vokietija, be abejo, yra senų muziki
nių tradicijų šalis, kur koncertų lankyto
jai ir kritikai yia reiklūs. Antra vertus, 
Vokietija šiandieną neturi vieno pagrin
dinio savo kultūrinio gyvenimo centro, ir 
pasauliniu požvilgiu ji tėra muzikinio gy
venimo kultūringa provincija. Todėl su su 
prantamu dėmesiu lietuviai muzikos mylė 
tojai laukia ateinantį antradienį, balan
džio 18 d.,.-7..30 vai., įvyksiančio pianisto 
Antano Smetonos koncerto Londono Wig- 
more Hali. .

Londono muzikos kritikai yra ypačiai 
reiklūs, nepaperkami, ir nenuolaidūs. Jų 
vertinimas yra labai svarbus jaunam me
nininkui, vis dar esančiam savo karjeros 
ištakose ir siekiančiam įsiskverbti į pa
saulinę savojo meno plotmę. Todėl busi
masis koncertas pianistui Antanui Smeto 
nai bus sunkus egzaminas, kurio sėkmin
gas išlaikymas jam gali užtikrinti profe
sinį koncertinio pianisto kelią.

Jaunas, vos 28 metų Antanas Smetona 
pianino menui be pertraukos ruošiasi nuo 
pat šeštųjų savo amžiaus metų. Įsigijęs 
^giliųjų menų magistro laipsnį Julliard 
gĮįHbol of Musių New Yorke’jis savo ga
bumais atkreipė dėmesį ir, gavęs stipend! 

"jas, toliau tobulinosi Vokietijoje. Be to, 
buvo apdovanotas tarptautiniuose pianis
tų konkursuose Vercelli, Paryžiuje ir Že
nevoje.

Busimajame koncerte Wigmore Hall An 
tanas Smetona, be kita ko, skambins Cho-

NOTTINQHAMAS
EKSKURSIJA Į LONDONĄ

Balandžio 29 d. Notinghamo LAS sk. 
valdyba ruošia ekskursiją į Londone So
cialinio klubo patalpose LAS sk. valdy
bos ruošiamąjį koncertą.

Autobusas išvyks iš Skill's autobusų sto 
ties 1 vai. po pietų.

Kelionės kaina: suaugusiems 25 šil., 
jaunimui iki 21 metų —- 12.6 šil.

Norintieji važiuoti užsirašo pas: St. Ja
navičių — 40 Rupert St., Nott'm, ar H. 
Gasperą — 25 A, Park Rd., Lenton, Not.

LAS Nottinghamo sk. valdyba

VIS DAR DĖL TŲ VARNELIO DAINŲ

Jeigu varnelis liūdnai kranksėjo, pasi
gedęs liaudies dainų Vasario 16 minėji
me, tai esu tikras, kad jo kranksėjimas bū 
tų dar graudesnis, jei kas. nors jam 
plunksneles rautų...

Iš tikrųjų choras stengėsi labai, o mes, 
dalyviai, bandėme išreikšti padėką ilgu ir 
audringu plojimu, bet, nežiūrint to, tų sod 
rių liaudies dainų repertuare žiauriai trū 
ko, ir žinau, kad ne vien varnelis sparne
lius tada nuleido: nuleido sparnelį ir stfaz 
delis ir kurapkėlė.

Net svetimieji mūsų tautosakos lobyną 
garbina išsijuosę, žymus Amerikos rašy
tojas Robert Paine neseniai taip rašė apie 
mūsų liaudies dainas: „Užtikęs jas (dai
nas) taip .nustebau ir vos galėjau įtikėti, 
kad tokių tobulų dainų dar yra. Jos yra 
gražios ir tyro primityvaus orumo, prašo
kančio viską, ką aš užtinku Vakarų litera 
tūroje. išskyrus ankstyvąsias Graikijos 
salų dainas. Atrodo, jos yra gimusios pa
saulio aušroje ir vis dar teberasoja“. (For 
word to the. „Flowering Lime“, anthology 
of Lithuanian folk song, Voyages Press, 
New York, 1964).

Taigi, jei taip, tai pešiojimu varnelio ne 
numalšinsime; muštas ar luptas, jis vis 
tiek kranksės, liaudies dainos išsiilgęs.

Su pagarba
L. Strazdelis

Devonshire

pino Sonatą b-moll (opus 35), Didžiąją 
(pomirtinę) Schuberto sonatą c-moll, Be- 
e-thoveno kūrinius ir kt. Tikėkimės,, kad 
gausus lietuvių būrys nepraleis "progos 
pasiklausyti vertingo, gabaus ir pajėgaus 
lietuvio pianisto koncerto. (r)

ITALIJA
ŠV. KAZIMIERO LIETUVIŠKUMAS
Castelnuovas šiemet Tautos šventę at

šventė kovo 5 d., sujungdamas ją su Lie
tuvos Globėjo šv. Kazimiero. Švente.- :

Po vėliavos pakėlimo. įstaigos, sodely-: :ir 
pamaldų, minėjimą pravedė direct, -kun. 
P. Gavėnas. Paskaitos temą: šv.. Kazimie
ro lietuviškumas.

Šv. Kazimieras, kaip nevienas ir jaunų
jų klausytojų, kilo iš tautiškai mišrios šei 
mos, gimė ir augo svetimoj šaly;:, .tačiau 
tam tikru metu jis atrado savo „lietuviš
kumą“. Visi mūsų istorikai pabrėžia šven 
tojo „lietuvybę“, betgi neduoda ypač jau
nam skaitytojui apčiuopiamų argumentų 
gyvai tam įrodyti.

Tatai stengiasi padaryti italų rašytojas 
E. Pilla, lietuviškam pasauly pažįstamas 
savo „Siela už sielą“ knyga.

Besijaučiąs kaip namie viduramžinės 
italų visuomenės gyvenime (parašė kelis 
istorinius romanus, o dabar veda- „Šven
tųjų enciklopedijos“ rinkinį), lakios Vaiz
duotės rašytojas, pietiečiams būdingu sin 
tetiškumu E. Pilla savo „San Casimiro“ 
veikale siaurus, labai šykščius šv. Kazi
miero gyvenimo istorinius bruožus įpina 
į platesnius Lietuvos istorijos, geografi- 
jos, dailės ir tautosakos rėmus ir Visa tai 
perleidžia per jaunojo karalaičio akis ir 
dvasią.

Jokiam mūsų istorikui, aišku, nepatiks, 
kad habsburgietė Elzbieta, Kazimiero mo 
tina, Krokuvos Vavelyje jaunajam kara
laičiui seka lietuviškas pasakas bei su -lie 
tuvių kovom prieš kryžiuočius susietas le 
gendas (kaip kad Danilos legendą) ; ir jis 
nesutiks, kad mokytojas Dlugošas jaunąjį 
Kazimierą vežtų į Lietuvą ir kelionėj bei 
pačiam Vilniuj jam duotų Lietuvos isto
rijos ir geografijos pamokas. Bet šv. Kaži 
miero lietuviškumui nustatyti irgi nepa
kanka tik įrodyti, kad jis — ne lenkas, o- 
lietuvis! Minėtasis rašytojas dalyką pri
stato gyviau!

— Čia tavo senelis Jogaila, — rodo jam 
mokytojas, apsistojęs prie paminklinio Jo 
gailos kapo Krokuvos katedroj. ■— Jis ki
lęs iš garsaus Gedimino. Mat, Gedimino 
sūnus Algirdas vedė kunigaikštytę Julijo
ną, ir iš jų gimė Jogaila. Vėliau lenkai jį 
pakvietė savo karaliumi. Vedęs Alšėnų ku 
nigaikštytę Sofiją, susilaukė dviejų sūnų 
— tavo dėdės Vladislavo ir tavo tėvo kara 
liaus Kazimiero...

— Tai a‘š lietuvis! — tartum kažką ne
paprasto atradęs sušuko Kaziukas.

— Taip, karalaiti, lietuvis, nors gimęs 
Lenkijoj!..

Prisiklausęs apie savo giminės lietuviš
ką kilmę, karalaitis vėl klausia:

— Tai kas buvo pirmasis Lietuvos kara 
liūs?

Čia mokytojas jam plačiai aprašo Min
daugą, paskui pasakoja apie teisųjį Kęstu 
tį, apie didįjį Vytautą...

Jaunam Kazimierui kyla noras aplan
kyti garbingųjų prosenelių tėvynę.

Ilgos kelionės metu mokytojui puikiau
sia proga karalaitį supažindinti su Lietu
vos geografija, jos gyventojais ir kt.

— Aš tikrai turiu didžiuotis esąs tokios
kilnią?, tautos sūnus! — garsiai galvoja ka 
raląitis.

"Štai pagaliau ir Vilnius, apsuptas žalių 
kalvučių, Vilijos glamonėjamas ir supa
mas; susisiekimo centras santykiuose ry
tų ir vakarų, Lietuvos širdis!

— Tai kas įkūrė tokį gražų miestą? — 
teiraujasi Kazimieras.

— Istorija labai įdomi, ir jai papasako
ti reikės daugiau laiko.

Pietų metu puošnioj pilies menėj moky 
tojas vaizdžiai atpasakoja Lizdeikos le
gendą, Gedimino sapną, kertinio pilies ak 
mens statymą.

— Valio mano prosenelis Gediminas!
— gale rankutėm ploja Kaziukas.

Nepagailėjo paskaitininkui katučių nė 
jaunieji Castelnuovo klausytojai, pro ku
rių akis prabėgo tiek jau girdėtų istori
nių įvykių ir gal dar negirdėtų legendų, 
šiandien supintų jaunojo Lietuvos švento 
Globėjo asmeny.

Vakare meninę šventės dalį išpildė jau-i 
nimas. Dūdų orkestras, sutartinės, solo. Į 
deklamacijos, tautiniai šokiai — irgi vis-į 
kas pynėsi Lietuvos ilgesio fone. Itin įžval| 
gus sceninis vaizdelis „Grįšim į Gedimino Į 
žemę“, paįvairintas lietuviška muzika i({ 
spalvotais Lietuvos gamtovaizdžiais.

Šventė baigta Tautos himnu, grojant; 
jaunimo orkestrui. P-®’

EUROPOS LIETUVIS —
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