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PO SOVIETINIU KEVALU
NAUJI VEIDAI VALDŽIOJ

Balandžio viduryje pasikeitė dabarti
nės komunistinės Lietuvos valdžios viršū
nių asmeninė sudėtis.

Įvykusiame Lietuvos Komunistų parti
jos Centro komiteto plenumo posėdyje iš 
pareigų buvo atleistas to komiteto antra
sis sekretorius, iki šiol įtakingiausias 
Maskvos patikėtinis Vilniuje, B. Popovas. 
Pasak Tiesos, Popovas iš eitųjų pareigų 
atleistas „ryšium su perėjimu į kitą dar
bą“, bet kokios jo naujos pareigos bus — 
nebuvo paaiškinta. Į atleistojo vietą ant
ruoju Lietuvos kompartijos sekretoriumi 
plenumas išrinko V. Charazovą.

„Ryšium su perėjimu į kitą darbą“ iš 
pareigų taip pat buvo atleisti Liet, kom
partijos Centro komiteto sekretorius J. 
Maniušis ir to komiteto biuro narys J. Pa
leckis. J. Maniušis (M. Šumausko vietoje) 
buvo paskirtas sov. Lietuvos premjeru, o 
J. Paleckis — visos Sov. S-gos Tautybių 
Tarybos pirmininku.

J. Maniušio pareigom partijoje buvo iš
rinktas A. Ferensas. K.Kairys iš kandida
tų buvo pakeltas į LKP CK biuro narius, 
o V. Morkūnas iš kandidatų j LKP CK na 
rius.

Kiti Lietuvos kompartijos pareigūnai 
liko tie patys, vadinas, pirmuoju kompar
tijos sekretoriumi liko A. Sniečkus, tik 
vietoje atšauktojo Popovo Maskva prie 
Sniečkaus pristatė kitą patikėtinį — V. 
Charazovą.

Balandžio 14 d. prasidėjusiuose naujai 
„išrinktosios“ Lietuvos Aukščiausios Ta
rybos (atitiktų seimą) posėdžiuose buvo 
išrinkta ir naujoji komunistinė Lietuvos 
valdžia. Į pasitraukusio J. Paleckio vietą 
Aukš. Tarybos Prezidiumo pirmininku 
(maždaug prezidentas) buvo išrinktas M. 
Šumauskas. Iki šiol buvęs Ministrų Tary
bos pirmininkas M. šumauskas yra ilga
metis komunistas, buvęs spaustuvininkas 
(prieš karą dirbo „Raidės“ spaustuvėje 
Kaune), pradėjo eiti aukštas valdiškas pa 
reigas, 1940 m. Lietuvoje įvedus komunis
tinį režimą. Vokiečių okupacijos metu jis 
vadovavo komunistų partizanams Lietuvo 
je. Prezidiumo pirmininko pareigos nėra 
labai reikšmingos ir įtakingos, bet dau
giau reprezentacinio pobūdžio. Todėl ma
noma, kad pensijos amžiaus susilaukęs M. 
Šumauskas jom buvo paskirtas už praei
ties nuopelnus. M. šumausko pavaduoto
jais buvo išrinkti J. Kuzminskis ir A. Ma- 
censkienė, o Aukš. T-bos Prezidiumo sek
retoriumi patvirtintas S. Naujalis.

Komunistinis Lietuvos „parlamentas“ 
balandžio 15 d. paskelbė nutarimą „dėl 
Lietuvos TSR Ministrų Tarybos sudary
mo“. Tą tarybą dabar sudaro:

Pirmininkas J. Maniušis, pirmininko 
pirmasis pavaduotojas K. Kairys, pirm, 
pavad. ir Užsienio reikalų ministrė L. Dir 
žinskaitė-Piliušenko, pirm, pavad. ir Pla
no komisijos pirm. A. Drobnys, pirm, pa
vad. P. Kulvietis, pirm, pavad. V. Vaza- 
linskas, Aukštojo ir specialiojo vidurinio 
mokslo ministras H. Zabulis, Celiuliozės- 
popieriaus ir medžio apdirbimo pramonės 
min. A. Bialopetravičius, Lengvosios pra
monės min. A. Adomaitis, Maisto pramo
nės min. R. Jurevičius, Melioracijos ir van 
dens ūkio min. J. Velička, Mėsos ir pieno 
pramonės min. M. Buklys, Miškų ūkio ir 
miškų pramonės min. A. Matulionis, Pre
kybos min. A. Mikutis, Ryšių min. N. Be- 
lianinas, Statybinių medžiagų pramonės 
min. S. Jasiūnas, Statybos min. R. Saka
lauskas, Sveikatos apsaugos min. V. -A. 
Kleiza, Švietimo min. M. Gedvilas, Viešo
sios tvarkos apsaugos min. A. Gailevičius, 
Žemės ūkio min. M. Grigaliūnas, Automo
bilių transporto ir plentų min. V. Marti
naitis, Buitinio gyventojų aptarnavimo 
min. K. Plechavičius, Komunalinio ūkio 
min. E. Karlo, Socialinio aprūpinimo min. 
T. Jančaitytė, Vietinės pramonės min. E. 
Ozarskis, Liaudies kontrolės komiteto pir
mininkas A. Barauskas, Grūdų produktų 
ir kombinuotųjų pašarų pramonės komite 
to pirm. L. Kareckas, Kinomatografijos 
kom. pirm. V. Baniulis, Profesinio-tech- 
ninio mokymo kom. pirm. A. Dziska, Ra. 
dijo ir televizijos kom. pirm. J. Januitis, 
Spaudos kom. pirm. F. Bieliauskas, Staty
bos reikalų kom. pirm. A. Aksomitas, Sau 
gumo kom. pirm. J. Petkevičius, Susivie
nijimo „Lietuvos žemės ūkio technika“ 
pirm. A. Zorskas, Centrinės statistikos 
valdybos viršininkas B. Dubasovas, Vyr. 
materialinio-techninio tiekimo valdybos 
virš. V. Mickevičius, Vyr. energetikos ir 
elektrifikavimo valdybos virš. J. Nekra
šas.

Kultūros ministras (neseniai Maskvoje 
mirusio J. Banaičio vieton) ir Darbo re
sursų naudojimo komiteto pirmininkas bū 
šią paskirti vėliau.

Tik penkios aukščiau išvardintos minis

VIENOS EROS PABAIGA
Britai nekrologuose jį lygino su Chur- 

chilliu, o vokiečių spauda — su Bismarku. 
Kaip ir visi istorinių asmenybių lygini
mai, jie tik dalinai tikslingi. Taip, jis, 
kaip ir Bismarkas, sukūrė valstybę, bet 
„geležinjs kancleris“ Bismarkas politiškai 
apvienijp vokiečių tautą, o Adenauerio 
Federalinė Vokietijos Respublika teapima 
dalį volęįškųjų žemių. Jis, kaip ir Churchi 
lis, savų vadovaujamą kraštą išvairavo iš 
„tamsiausios valandos", bet Adenauerio 
Vakarų Vokietija dabar, trejetai metų te
praėjus, kai jis pasitraukė nuo valstybės 
vairo, t|epa, soti ir ūkiškai gaji, politiškai 
vėl stovi prieš neaiškią ateitį, nes vienas 
laikotarpįs baigėsi, o Konrado Adenaue
rio mirtis teužantspaudavo naujai atvers
tąjį Europos istorijos puslapį.

Adenpųeris, tur būt, buvo labai tipiškas 
Pareinio Įjųržuazijos atstovas. Jis buvo ka 
talikas, ąiškiai neintelektualus, gudrus, 
bet nerpėgstąs teorizavimo, painiausias po 
litines problemas visuomet suvedantis į 
paprasčiausią juodą - baltą schemą, kurio 
kalbose abstrakčiausia sąvoka buvo 
„krikščioniškieji vakarai“, kas jam esmė
je tebųvp Europos atitikmuo. Jo kalbos 
dažnai pųska/mbėdavo pernelyg naiviai, 
o jo pqįitinė veikla dažnai būdavo pilna, 
rodos, pęsuderinamų prieštaravimų. Ir 
vis dėlto jis per 14 metų savo geležine va
lia fonpąvo vakarų Vokietijos politinį vei 
dą.

Konrado Adenauerio politinė karjera 
prasidėjo po pirmojo pasaulinio karo, žlu
gus kąįzerio reichui ir kuriantis Vokieti
jos respubĮikai. Jam, katalikiškam pran
cūziškos kultūros pareiniečiui, visos vo
kiškos blogybės glūdėjo prūsiškume. Ten, 
rytuose, anapus Elbės ir Veros upių, Ber
lyne, kur gyventojai buvo protestantai ir 
kurių dauguma balsavo už soeialdemokra 
tus, jam tūnojo visos Vokietijos nelaimės. 
Jis nuoširdžiai bodėjosi nuolatiniu Euro
pos tautu kraujavimu tarpusavio karuose, 
O Europa jo sąmonėje reiškė krikščioniš
kuosius' Vakarus. Tų Vakarų širdis — Rei 
no upė, prie kurios susitinka prancūzai ir 
vokiečiai. Abiejų tautų suartėjimas ir 
draugystė buvo jo politinis tikslas.

Tapęs įtakingu Koelno miesto burmist
ru, Adenaueris politiniuose kuluaruose 
pradėjo puoselėti savarankiškos Pareinio 
valstybės planus. Katalikiškasis Rhein- 
landas turėjęs visiškai atsiskirti nuo liku
sios Vokietijos ir artimais ryšiais susisie
ti su Prancūzija, gal net prisijungti prie 
jos kaip autonominė sritis. Tie planai, 
kaip žinome, planais ir liko, bet Adenaue
ris tuomet turėjo rimtų nemalonumų ir 
beveik buvo teisiamas už valstybės išdavi 
mą. Jo siekimai suartinti vokiečius su 
prancūzais niekuomet nepasikeitė.

Naciai konservatyvų kataliką Adenaue- 
rį pašalino iš Koelno burmistro kėdės, o 
karo metais jį kelis kartus buvo suėmę. 
Nacionalsocializmas nesudėtingoje jo po
litinėje galvosenoje tebuvo socialdemokra 
tijos ir komunizmo dvynys, savotiška be
dievio' Markso mokslo apraiška, ir todėl 
jis nacizmui visa savo esybe buvo priešin
gas.

Savo tikrąją politinę karjerą, kuri jį pa 
darė istorine asmenybe, Adenaueris prade 
jo, kai po pastarojo karo vokiečiai kapitu
liavo. Okupacinei valdžiai leidus vokie
čiams vėl steigti demokratines politi
nes partijas, Adenaueris buvo vienas pir
mųjų Krikščionių demokratų unijos suma 
nytojų ir vadų. Jo valanda išmušė, kai, 
šaltajam karui prasidėjus, politinis Vokie 
tijos padalinimas į rytinę ir vakarinę darė 
si akivaizdus. Daugumas pokarinių vokie
čių politikų delsė atstatyti valstybinį gy
venimą, tikėdamiesi su sovietais susitarti 
dėl politinio Vokietijos suvienijimo. Daug 
visų partijų vokiečių politikų tada manė, 
kad, Vokietijai pasiskelbus neutralia Va
karų-Rytų įsivyravusioje įtampoje, sovie
tai nesipriešintų suvienytos valstybės at
kūrimui, panašiai, kaip įvyko su Austrija. 
Bet šaltojo karo įtakoje vakarų sąjungi
ninkai spaudė vokiečius kuo greičiau pra 
dėti valstybinį gyvenimą vakarinėj krašto 
dalyje, aišku, tikėdamiesi tuo pasiekti sa
vo pozicijų sustiprinimo. Adenaueris pir
masis šitam spaudimui pilnai pritarė: su 
Vakarais tampriai susirišusi Vokietija ati 
tiko jo prieš du dešimtmečius puoselėtas 
mintis.

Kai Vak. Vokietija virto Vakarų sąjun
gininku, apsiginklavo ir įsijungė į Nato, 
aišku, nebebuvo galima tikėtis, kad sovie

tai taikingai atsitrauktų iš rytinės Vokie
tijos. Adenaueris tokią padėtį gana ramiai 
priėmė: prūsiškoji ir .protestąptiškoji rytų 
Vokietija jam visuomet buvo svetima. 
Kai kupė jo biografai net abejoja, ar Ade 
naueris šitą politinį sąryšį ąplamai įžvel
gė.

Ir šiandieną vokiečių polįįįkų ir istori
kų tarpe nėra nutrūkę vieši ginčai dėl 
anuometinio Adenauerio apsįąprendimo ir 
ryžtingo jo įgyvendinimo. Ar suvienyta, 
bet neutralizuota Vokietija būtų gebėjusi 
sveika išplaukti per šaltojo karo įtampas 
ir išlikti nesusovietinta, kaip tai padarė 
Austrija, greičiausia, dar ilgai bus nepa
sibaigiančių diskusijų tema vokiečiuose. 
Ir šiandien, rašant Adenauerio nekrolo
gus, vokiečių publicistai šitą istorinę kont 
roversiją tebegvildena.

Tvirtai Vakarų Vokietiją įmūrijęs va
karų sąjungininkų eilėse, Adenaueris pra
dėjo gyvendinti senąją svajonę — Vokie
tijos ir Prancūzijos draugystę ir suartėji
mą. Ypačiai de Gaulliui įsitąisius Elizie
jaus rūmuose, jis tarėsi susiradęs artimos 
dvasios bendrą. Abu valstybininkai asme
niniame gyvenime iš tiesų buvo vienas ki
tam artimi, o jų sutarimas valstybiniuose 
reikaluose daugiausia rėmėsi nuolatinė
mis Adenauerio nuolaidomis Prancūzijai.

Adenaueris visiškai pripažino vokiečių 
padarytus nusikaltimus pastarojo karo 
metu ir nedvejodamas stengėsi atlyginti 
kitiems padarytuosius nuostolius. Milijar
dines sumas jis išmokėjo Izrąeliui nusa
vintųjų žydų turtų sąskaitop. Panašiais 
motyvais vadovaudamasis, bet ir gerą va
lią rodydamas, Adenaueris darė daugybę 
nuolaidų susitarimuose su kitais vakarų 
europiečiais, pirmoje eilėje sų prancūzais. 
Iš tikro betgi de Gaulio ir Adenauerio sva 
jonės apie ateities Europą gerokai skyrė
si.

Adenauerio Europa baigėsi maždaug 
prie Elbės, geriausiu atveju — prie buvu
sių Vokietijos sienų 1937 metais. De Gau
tis. svajojo apie vieningą, nors nesuvieny
tą, Europą iki Uralo. Adenaueris, siekda
mas būti vertingu vakarų sąjungininkų 
nariu, norėjo kariškai stiprios Vak. Vokie 
tijos, neišskiriant nė atominių ginklų. Ku
pinas gališkojo nepasitikėjimo germanais, 
de Gaullis nė nesapnavo kada nors vokie
čiams leisti atomu ginkluotis. Adenauerio 
tikslas buvo sistemingai plėsti ūkinę Euro 
pos bendruomenę (atsargiai ją priimant 
kitas valstybes, kad protestantai joje nesu 
darytų daugumos) į tikras jungtines Euro 
pos valstybes. De Gaulliui EEB teturėjo 
būti muitų unija.

Tai tik dalis tų prieštaravimų, ir kar
tais iš tiesų sunku suprasti, kaip lapės 
gudrumo Adenaueris nesugebėjo jų paste
bėti.

Vidaus politika Adenauerio niekuomet

Septynios DIENOS
KOSMONAUTO MIRTIS

Sovietų kosmonautas pik. Komarovas, 
leisdamasis iš erdvės, žuvo.

Dar jam tebeskraidant erdve, laive pra
sidėjo gedimai. Jam pasisekė išmanevruoti 
laivą į atmosferą. Pagal oficialų praneši
mą, jam nepasisekė atidaryti paskutiniojo 
parašiuto, dėl to laivas nukrito ir sudužo.

NAUJIENA RINKIMUOSE
Jugoslavija savo rinkimuose įsivedė nau 

jieną: į vieną vietą buvo leidžiama išstaty
ti net ir du kandidatus.

Antrieji kandidatai taip pat buvo komu
nistai, bet ligi šiol nedalyvavę valstybinia
me gyvenime, daugiausia buvę partizanai.

Nemaža tų papildomų kandidatų buvo 
išrinkti. Dėl to senieji pareigūnai kai kur 
neteko vietų.

KARALIAUS NORAS
Nuvertę teisėtą vyriausybę ir sudarę nau 

ją iš savo parinktų karininkų ir civilių, 
Graikijos kariniai sluoksniai gavo kara
liaus parašus, kuriais patvirtinami tie pa
sikeitimai.

Po perversmo buvo tvirtinama, kad ka
ralius griežtai atsisako pasirašyti dekretą, 
kuriuo sustabdomas konstitucijos veiki
mas. O dabar paskelbtas karaliaus noras, 
kad ko greičiau būtų grįžtama į teisėtumą.

IŠKILMINGOS LAIDOTUVĖS

terijos yra savarankiškos Lietuvos ad
ministravimo įstaigos. Visos kitos ministe 
rijos ir komitetai yra centrinių Maskvos 
žinybų skyriai, kurių valdytojai tevykdo 
Maskvos nurodymus.

91 m. amžiaus buvęs Vokietijos kancle
ris Dr. Konradas Adenaueris iškilmingai 
palaidotas Koelne.

Laidotuvėse dalyvavo prez. Johnsonas, 
prez. de Gaulle'is ir bent dešimt įvairių 
kraštų ministerių pirmininkų. 

smulkmeniškai nedomino. Ji jam tebuvo 
priemonė užsienio politikos tikslams gy
vendinti. Jis save, be abejo, nuoširdžiai 
laikė demokratu. Jis norėjo ne pavaldi
nių, bet sąmoningų ir atsakingų piliečių, 
nors niekad neabejojo, kad jis pats geriau 
šiai žino, ko kraštui reikia. Stipria asme
nybe jis absoliučiai dominavo parlamen
tą, o parlamentarai, prisibijodami ašt
raus ir sarkastiško jo liežuvio, retai te- 
išdrisdavo jam viešai oponuoti.

Jis visa savo esybe neapkentė nacizmo, 
bet visai nesijaudino, kad daug buvusių 
aukštų nacių jo sukurtoje valstybėje ėjo 
aukštas pareigas, o ilgamečiu jo artimiau
siu patarėju buvo Globkė, kurio demokra
tiškoji Šveicarija neįsileidžia dėl jo krimi
nalinės naciškos praeities. Politinėje kovo 
je jis dažnai mokėdavo sujungti neskrupu 
lingumą su naivumu. Priešrinkiminėje ko 
voje jis apie priešininką viešai paskelbda
vo įvairių paskalų, o po rinkimų, į teismą 
už tai traukiamas, apkalbėtąjį atsiprašy
davo, sakydamas, kad buvo klaidingai pa
informuotas. Priešininkui tai vis tiek kai
nuodavo daugelio rinkikų balsų.

Vidaus politikoje didžiausias Adenaue
rio nuopelnas, tur būt, bus jo sugebėjimas 
išlaikyti prislopintais kraštutinius deši
niuosius ir nacinius raugalus. Nesigriebė 
jis tam policinių priemonių (nors prirei
kus ir jų nevengtų), nes to nereikėjo. Jis 
buvo pakankamai nacionalinis ir konser
vatyvus, kad dešiniosios grupuotės jo va
dovybėje taip pat jaustųsi dalyvaujančios 
valstybiniame gyvenime. Įsidėmėtinas fak 
tas, kad nacistinės ir kitos kraštutinės de
šiniosios politinės jėgos Vak. Vokietijoje 
regimai suaktyvėjo (šiandieną surenka 
iki 8 nuoš. balsų), Adenaueriui pasitrau
kus iš aktyviosios politikos.

Šie keli brūkšniai toli gražu neišsemia 
visų Adenauerio bruožų, bet visiškai tik
rai galime tvirtinti, kad jis buvo vienas 
svarbiausiųjų pokarinės Europos veido kū 
rėjų.

Adenauerio era baigėsi. Baigėsi dar 
paskutiniais jo kanclerystės metais, o jo 
mirtis tą faktą, taip sakant, teužantspau
davo. Maskvai ir Vašingtonui įsisąmoni
nus, kad pasaulinis atominis karas neįma 
nomas, Dulleso šaltojo karo politika pasi
darė nereali. Todėl liko nereali ir Adenau 
erio politika, dėl ko paskutiniaisiais savo 
gyvenimo metais jis iš tiesų buvo tebegy
venantis istorinis paminklas. Pastarai
siais mėnesiais Adenaueris turėjo malonu 
mą, matydamas Kiesingerį, kitą kataliką 
ir prancūzų kultūros žmogų, sėdint kanc
lerio kėdėje. Bet tai tegalėjo būti paviršu 
tiniškas pasitenkinimas, nes abiejų politi
kų bendrybės yra labai ribotos. Ateities is 
torikai ir publicistai apie Kiesingerio erą, 
tur būt, nerašys. E. Hints

SVETLANA JAV
Stalino duktė Svetlana iš Šveicarijos iš

važiavo į JAV. Ten jau sutarta, kad rude
niop bus išleista jos dar Sov. Sąjungoje pa
rašytoji ir svetur išsivežtoji knyga.

Laikraštininkams ji sakėsi, kad po tėvo 
mirties pradėjusi abejoti komunizmu. To
kių abejojančių esą nemaža tarp jaunųjų 
ir tarp jos kartos žmonių.

Be to, prieš penketą metų ji apsikrikšti
jusi.

New Yorko rusų emigrantų sluoksniai 
pasisakė prieš bet kokį bendradarbiavimą 
su ja.

KOMEDIJA PERKELTA KITUR
Senuko britų filosofo Bertrando Russel- 

lio vadovaujamas „Vietnamo karo nusikal
timų tribunolas“ ruošėsi „teisti" prez. John 
šoną ir kitus Prancūzijoje. Prez. de Gaul- 
le‘is uždraudė.

Tai dabar to „tribunolo“ centras perkel
tas į Švediją. Bet Švedijos vyriausybė taip 
pat kreivai žiūri į „tribunolo“ laikyseną.

BRITAI RYŽTASI
Britanijos ministeris pirmininkas Wilso- 

nas pareiškė, kad jo kraštas jungsis į Euro
pą ir ne tiek dėl ekonominių sumetimų, 
kiek dėl politinių.

Britanija apskritai nori turėti stiprų 
vaidmenį Europoje ir būti tarpininku tarp 
rytų ir vakarų, ypač siekdama taikaus su
gyvenimo su Sov. Sąjunga.

— Prancūzijos parlamente socialistas 
Defferre įžeidė de gaulistą Ribiere, ir jie 
abu kardais dvikovoje sprendė tą garbės 
reikalą, ir Ribiere buvo sužeistas.

TURIME PROGOS PAMATYTI...

Grįžo viešumon J. Zikaro skulptūra 
Laisvė — nuo 1928 m. stovėjusi Kauno 
Karo muziejaus sodelyje kaip Lietuvos 
nepriklausomybės paminklas. Po karo pa
minklas buvo nugriautas, ir skulptūros li
kimas nebuvo viešai žinomas.

Dabar Literatūros ir meno balandžio 1 
d. nr. pranešama, kad Kauno Skulptūros - 
vitražo galerija (buv. Įgulos bažnyčioj) 
pradžiugino lankytojus naujais rodomais 
kūriniais. Tarp jų, rašo, „turime progos 
pamatyti žymaus lietuvių skulptoriaus J. 
Zikaro skulptūras Laisvė bei Mąstytojas“.

(E)

[PIRMININKO 
PASIMATYMAI

Vliko pirm. dr. J. K. Valiūnas iš Euro
pos grįžo balandžio 20 d. Ten turėjo eilę 
pasimatymų ir pasitarimų Vliko uždavi
nius liečiančiais reikalais.

Išsamiai ir Lietuvos reikalams palan
kiai pasikalbėta Prancūzijos užsienių rei
kalų ministerijoje, kur Vliko pirm., Lietu
vos atstovo prof. Jurgio Baltrušaičio lydi
mas, buvo priimtas balandžio 12 d.

Madride pasimatyta su eile ispanų po
litinių veikėjų ir aiškintasi aplinkybės, su 
kuriomis susijęs lietuviškų radijo progra
mų iš Madrido atgaivinimas. Pirmininkas 
ten apsilankė pas Amerikos ambasadorių 
ir, ta proga pakviestas, dalyvavo ambasa
dos surengtame diplomatų pobūvyje.

Romoj, šalia išsamių pasitarimų su L. 
Dipt šefu S. Lozoraičiu apie ryšių palaiky 
mo galimybes su įvairių kraštų vyriausy
bėmis ir politiniais sluoksniais, pirminin
kas buvo priimtas Vatikano valst. sekre
toriate, kur ypač plačiai lietuvių bei Lie
tuvos klausimais išsikalbėjo su arkiv. An
tonio Samore, Nepaprastųjų Bažnyčios 
Reikalų Kongregacijos sekretorium, ir su 
lietuvių reikalų referentu Vatikano Kuri
joje, mons. Gabriele Montalvo. Ryškiausia 
to pasikalbėjimo pasekmė — Lietuvai ski 
riamoji Vatikano radijo programa pailgin 
ta dvigubai (iš 15 į 30 minučių) ir, per
duota vakarais, nuo šiol bus kartojama ir 
rytais.

Pirmininkas ir pats turėjo progos pasa
kyti kalbas Lietuvai skirtose Vatikano ir 
Italijos valstybinio radijo laidose. Ta pro
ga kalbėjosi su Italijos valstybinio radijo 
bei televizijos direktoriumi apie lietuviš
kų radijo programų pobūdį ir jų pastovu 
mo užtikrinimą.

Visuose lankytuose kraštuose, t.y., Ita
lijoj, Prancūzijoj, Ispanijoj, Vokietijoj ir 
Šveicarijoj su atitinkamais asmenimis tar 
tąsi dėl informacijos skleidimo reikalų tų 
kraštų kalbomis. Užbaigti reikiami susita 
rimai dėl Eltos informacijų leidimo pran
cūzų kalba. Šie biuleteniai netrukus pra
dės eiti reguliariai.

Įsitikinta, kad ir Madride gyvai pagei
daujama informacijų apie Lietuvą ispanų 
kalba. Turės būti padaryta atitinkamų pa 
taisų Eltos biuletenių ispanų kalba leidi
mo plane.

Su dr. A. Geručiu Šveicarijoje aptartos 
veikimo galimybės tame krašte ryšium su 
Lietuvos nepriklausomybės sukaktim.

Su dr. Geručiu ir su eile asmenų Vokie
tijoje aptarti ir ryšių reikalai su Vokieti
jos politiniais sluoksniais. Užbaigti susita
rimai dėl Vliko nuolatinės atstovybės su
darymo Vokietijoje. (E)

SĖKMINGOS ŠIRDIES 
OPERACIJOS

Kauno klinikinės ligoninės prof. Jur
gio Brėdikio vadovaujamoj širdies chirur
gijos klinikoj kovo mėnesio vidury buvo 
padarytos dvi širdies vožtuvų pakeitimo 
operacijos. Dviem ligoniams (vienas iš 
Šiaulių, kitas iš Kėdainių) buvo išimti re
umato iškreipti vožtuvai ir jų vieton įsiū
ti kiti, dirbtiniai. Abu ligonys gerai jau
čiasi.

Operacijų stebėti buvo atvykęs iš Mask 
vos prof. G. Solovjovas, kuris pareiškė, 
kad tokios operacijos neseniai pradėtos 
daryti Maskvoj, Leningrade ir Kijeve, ir 
jų atlikta apie 300, bet J. Brėdikio vado
vaujamoj klinikoj esąs geriausiai pasiren 
gęs kolektyvas ir čia tokios operacijos ga
linčios būti atliktos „kuo sėkmingiausiai“.

Prieš keletą metų dr. J. Brėdikis lankė
si Vakarų Europoj (tada dar tik rengėsi 
daktaro laipsniui), siekdamas susipažinti 
su širdies ir kraujagyslių operacijoms var 
tojamomis medžiagomis. Vėliau suorgani
zavo tokių medžiagų gamyklą Kaune. Da
bar J. Brėdikis yra minėtos klinikos va
dovas ir profesorius Kauno Medicinos In
stitute. (E)
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atsitik tines trumpmenos
VIENAS, tur būt, cinikas kartą drėbtelė
jo, kad Europos Lietuvio antrojo puslapio 
penktąją skiltį teskaito trys žmonės: 
pats autorius, redaktorius ir raidžių rin
kėjas. Tvirtinimas, be abejo, perdėtas, 
nes „Sekmadienio rimties“ skyrelis, tik
riausia, atkreipia didesnio skaitytojų skai 
čiaus dėmesį. Bet ne daugelio: tur būt, ne
būtų per daug apsirikta, spėjant, kad di
džiausia skaitytojų dalis „Sekmadienio 
rimtį" akimis aplenkia lygiai taip pat, 
kaip ir Dievo karalystės ieškotojų kampe
lį. Pastarasis laikraštį bent apčiuopiamai 
paremia medžiagiškai, o pirmasis tam tik
ra prasme tėra skilčių trūkstančio Euro
pos Lietuvio tuščia vieta.

O taip neturėtų būti.
* * *

GINK Dieve, nesiūloma čia tą skyrelį pa
naikinti. Religiją suprantant plačiausiąja 
o ne siaura įprastinių apeigų atlikimo 
prasme, toks laikraščio skyrelis galėtų bū
ti labai gyvas, aktualus ir įdomus. Dabar 
didžiuma skilties prirašinėtojų bendrinį 
laikraštį, matyt, supainioja su sakykla. 
Kas ciesoriaus — ciesoriui, o kas Dievo — 
Dievui, kadaise buvo išmintingai pasaky
ta.

Grynuoju bažnyčios mokslu besidomin
tieji pamokslų pasiklausyti vaikšto bažny 
čion* arba skaito specialius, tikybinės min
ties leidinius. Tokių išeivijoje iš tiesų ne
trūksta. Juk čia pat Londono Nidoje 
spausdinamas „Šaltinis“ yra „tikybinės 
minties“, o JAV lietuvių jėzuitų leidžia
mieji „Laiškai lietuviams“ yra kultūrin
gumu jr aktualumu pasižymėję ir ateistų 
mielai paskaitomi.

Pagaliau marijonų ir pranciškonų lei
džiami bendriniai — ne specialiai tikybi
niams reikalams skirti — lietuviški laik
raščiai tokių sakykliškų kertelių neturi, 
nors ir pasaulietiškoje spaudoje panašūs 
skyreliai gali .save visiškai pateisinti. Va
karų Europos spaudoje tokių pavyzdžių 
netrūksta, tik, žinoma, jie būna reikliai 
žurnalistiškai paruošti.

Beveik keista, kad tuo metu, kai Vaka
rų Europoje yra apsčiai daktaruotų ir įvai 
riaip diplomuotų lietuvių kunigų, „Sekma 
dienio rimtis“ taip sunkiai tesikrapšto iš 
žurnalistinio nuobodulio.

• • •
KITAS, tur būt, taipogi cinikas kartą siū
lė Londone steigti lietuvių humanistų 
draugiją, jos susirinkimuose skaityti mo- 
ralingus referatus ir prašyti maždaug kas 
antroje „Sekmadienio rimtyje“ tuos refe
ratus spausdinti. Mintis, greičiausia, de
mokratiška, tik aiškiai negyvenimiška, 
nes tokių humanistų gal ir susirastų šioks 
toks būrys, bet tų referatų kūrėjų tikriau
siai pristigtų.

Nepalyginamai praktiškesnė, o ir eku
meninei dvasiai, tur būt, artimesnė mintis 
būtų retkarčiais tą skiltį užpildyti, saky
sime, liuteronų dvasiškiui. Ne visi lietu
viai krikščionys yra katalikai, o ir katali

kams šiais ekumeniniais laikais, greičiau
sia, priderėtų rūpėti kitatikių žvilgsnis į 
šiuolaikines religines problemas.

Tos problemos šiandieną knieti visam 
pasauliui. Šias eilutes ruošiant, poros sa
vaičių bėgyje vien tik iš pasaulinių savait 
raščių susirinko 26 iškarpos aktualiomis 
religinėmis temomis. Viena tų iškarpų, tie 
sa, buvo ne iš visiškai pasaulinio savait
raščio, bet iš mūsų Europos Lietuvio, ku
rio balandžio 4 d. laidoje J. Vikis antrojo 
Vatikanumo dvasioje atkreipia skaitytojų 
dėmesį į eilę aktualių klausimų ir pasi
rinktąja tema, matyt, taikliai atsiliepė į 
ne vieno skaitytojo smalsumą.

• • •

NESKAIČIUSIEMS būtų pravartu dar 
kartą atsiversti 15-tąjį Europos Lietuvio 
nr. ir susipažinti su jo „Sekmadienio rim
tim“, kuri savo tematika šį kartą neabejo
tinai atliko savo žurnalistinį uždavinį. 
Paskutinioji popiežiaus enciklika „Populo 
rum Progressio“ yra tikros istorinės svar
bos dokumentas, tiesiogiai liečiantis ne 
tik katalikus, bet ir protestantus, žydus, 
anuos pasišovėlius humanistus ir šiaip ei
linius ateistus. Galime būti tikri, kad ši
tos enciklikos nagrinėjimai užpildys ne 
vieną pasaulio spaudos puslapį ir kad 
apie ją bus parašyta ne viena knyga.

Negvildensime šioje skiltyje enciklikos, 
bet vis dėlto atkreipsime dėmesį, kad en
ciklikos dvasia ir mintis yra humaniškes
nė ir net socialistiškesnė už ne vieną so
cialistinių partijų programą. Popiežius ga
lop nedviprasmiškai pasmerkė nežabotą 
kapitalizmą, dėl ko garsusis ir įtakingasis 
Wall Street Journal encikliką pavadino 
„apšildytu marksizmu“.

Enciklikos poveikio, reikšmės ir pras
mės nagrinėjimas labai tiktų ištisai eilei 
„Sekmadienio rimčių“, tik skeptiškai apsi 
gimusiam šių eilučių autoriui kažkodėl ky 
la abejonė, ar skyrelį prirašinėjantieji iš
eiviai kunigai tokiuose nagrinėjimuose 
nuoširdžiai paremtų savo popiežių, o ne 
kapitalizmo oficiozo pažiūras.

AKTUALIŲ temų „Sekmadienio rimčiai“, 
kurios būtų žurnalistiškai prasmingos ir 
religiškai reikšmingos, galima būtų suras
ti ne vieną ir ne dvi. Dalį jų teužminė J. 
Vikis aname straipsnyje. Gal net būtų 
naudinga, jei vysk. P. Brazys, MIC, paska 
tintų, tą skiltį prirašinėjant, nesitenkinti 
standartinių pamokslų kartojimu, bet at
siliepti į aktualias šiuolaikines problemas. 
Ganytojas mūsuose, rodos, buvo pristaty
tas „Vakarų Europos lietuvių vyskupu“. 
Tik ir vėl kyla pagrįstų abejonių, ar jis 
iš tikro yra Vak. Europos lietuvių vysku
pas, o tokio klausimo išsiaiškinimas taip 
pat juk labai tiktų „Sekmadienio rim
čiai“...

- R. E. Maziliauskas

STEBĖTOJAI MONTREALYJE
Maskva jau išsiuntė į Montreal} sovie

tinių laikraštininkų — parodos stebėtojų 
būrį. Jų tarpe yra ir Albertas Laurinčiu- 
kas iš Vilniaus, anksčiau trejetą metų vie 
šėjęs New Yorke, kaip vieno Maskvos 
laikraščio atstovas.

Jų išvykimo proga Maskvoje buvo pra
nešta, kad Montrealio parodos rusų pavi- 
lione būsiančios rengiamos ir „respublikų 
dienos“. (E)

DAINAVO KELIUOSE KRAŠTUOSE
Kauno Politechnikos instituto studentų 

ansamblis „Nemunas“ tris savaites koncer 
tavo Lenkijoj, rytinėj Vokietijoj, Čekoslo
vakijoj, Austrijoj ir Jugoslavijoj. Vienoje, 
tarp ko kita, lietuviškai dainavo J. Štrau
so „Žydrąjį Dunojų“. Lublianoj jų kon

ATŽALYNAS

Yra Bradforde toksai Atžalynas. ’<■ Tai 
daugiausia jaunųjų lietuvaičių grupė, ku 
ri laikas nuo laiko pasirodo ir pačiame 
Bradforde ir tolimesnėse apylinkėse. Tai 
tautinių šokių grupė, kuri šoka ir lietu
viams ir šio krašto gyventojams. Ji jau 
plačiai žinoma: šoko televizijos progra
moj, šoko bendruose pabaltiečių pasirody 
muose, šoko anglų derliaus šventėse, o ko 
vo 8 ir 9 d.d. šoko Yorkshyro šokių ir ju
desių metinėje šventėje, kuri įvyko Leeds 
miesto salėje. Tai jaunųjų šokėjų ir jų va 
dovės O. Peleckienės nuopelnas.

Taip, jie didžiulėj programoj, kuri tęsė 
si apie trejetą valandų, pašoko du šokiu: 
Žiogelius ir Šustą. Juos galima ir kritikuo 
ti, galima jiems ir daugybę priekaištų pa
daryti, tačiau viena reikia pripažinti: jau 
nieji šokėjai gražiai garsino lietuvių var
dą, nes gražiai pasirodė ir elgesiu, ir šo
kiu, ir puošniais tautiniais rūbais, kurių 
kitos tautybės gali tik pavydėti.

Dar daugiau: publika, kurios buvo per 
abi dienas pilnutėlė salė, išgirdo, kad Žio 

certas sutraukęs apie puspenkto tūkstan
čio klausytojų. Be to, koncertas tuo pačiu 
metu buvo ir televizijos perduodamas.(E)

TAMULIO POPULIARUMAS
Sovietinė boksininkų rinktinė balandžio 

pradžioj Australijos sostinėj Canberroj 
boksavosi su Australijos provincijų ir vi
sos Australijos boksininkų rinktinėmis. 
Tarp rinktinėje buvusių 9 rusų (kurių 
tarpe vienas iš Vilniaus) dešimtasis buvo 
Ričardas Tamulis.

Vilniškio Sporto korespondentas rašė, 
kad Tamulis buvęs populiariausias. Kaip 
ir visada, būdamas pažymėtas tuo pačiu 
rusišku „CCCP“ ženklu, Tamulis ir vėl 
įpynė daugiausia „laurų lapų“ į rusams 
tekusius laimėjimų vainikus. (E) 

geliai yra labai senas, dar iš XIV šimtme
čio, lietuvių tautinis šokis. O puošnioje 
programoje buvo parašyta, kad Bradforde 
yra toks lietuvių klubas Vytis, kuris aptar 
nauja lietuvius ir rengia kultūrines pra
mogas. Tame klube yra visų lietuviškų or 
ganizacijų, išskyrus komunistus, buvei
nės. Čia yra ir DBLS Bradforde skyrius, 
ir šeštadieninė mokykla, ir Atžalynas, ku 
rio šokiais susirinkusieji gėrėjosi, ir Sū
kurys, kuris labai plačiai žinomas visoje 
Anglijoje.

Tai vis nuopelnas nenuilstančių žmo
nių, kurių Bradforde yra jau labai ne
daug. O ir tie pamažu slysta iš Bradfordo.

Šiuo metu Atžalynui priklauso: Balčiū
naitė B., Balčiūnaitė Kr., Dutkevičiūtė O., 
Šilingaitė L., Burbaitė N., Burbaitė J., 
Leach E., Traškaitė D., Traška J., Vitkaus 
kaitė L., Vitkauskas L., Keeting V., Mil
nes E.

Grupei vadovauja O. Peleckienė, o šo
kius akordeonu palydi N. Virks.

J. Vaidutis

KRISTUS IR DRAUGYSTĖ

Kristaus asmenybė yra lyg kokia bran
giausių žemčiūgų mozaika, iš kuiios trykš 
tantys spinduliai apšviečia bet kurią gyve 
nimo sritį. Šią savaitę trumpai pažvelkim 
į Kristaus draugiškumą. Jis patraukė į sa 
ve visų klasių, rūšių žmones. Iš jo tryško 
jėga, kuriai negalėjo atsispirti nei nusidė
jėliai, nei šiaip gyvenimo sutrinti žmonės. 
Bet ta jėga nebuvo kažkoks šaltas impo
nuojantis magnetizmas, bet didelis ramu
mas, savim pasitikėjimas ir viską užjau
čiantis švelnumas.

Evangelijoje mes kartais matome ir su
pykusį Kristų, bet tik tada, kada jis sutin 
ka piktos valios žmones. Jis apmuša ir iš
varo iš šventyklos spekuliantus. Jis griež
tai apibara fariziejus, bet tik dėl to, kad 
jie religiją ir žmonių pamaldumą nori pa 
naudoti savo tikslams. Jis nepasmerkia 
vargšės paleistuvės, kurią žydai norėjo už 
mušti: „Eik ir daugiau nebenusidėk“. Jis 
atleidžia Marijai Magdelenai. Jis šneku
čiuoja su penkius sykius vedusia samarie
te ir patraukia ją ir jos kaimynus į Dievą, 
o muitininką Matą pašaukia net į apašta
lus. Kristus atėjo gelbėti sielų, o ne jų 
smerkti.

Kristus - Dievas turėjo draugų žmonių 
tarpe. Jis priėmė Nikodemą nakties tam
sumoje, kad šis galėtų išlieti savo širdies 
gelmes ir surasti kelią į tiesą. Jis neatsisa 
ko dalyvauti vestuvių puotoje ar atsisėsti 
prie Simono fariziejaus turtingai apkrau
to stalo. Lozorius, Morta ir Marija yra Jo 
artimiausi draugai. Jie myli ir glamonėja 
vaikučius. Vienu žodžiu, Kristus maišosi 
su visais žmonėmis.

Nuodėmė yra baisus dalykas, bet nusi
dėjėliai yra klystantys Dievo vaikai ir mū 
su broliai. Nesmerkime jų, bet melskimės 
už juos ir už save. Juk ir mes patys pada
rome labai daug klaidų, kurių kartais ir 
nepastebime. Nebijokime draugystės. Pa
rodydami meilę ir vaišingumą savo arti
mui, mes rodome meilę Dievui, visų mūsų 
Tėvui. A. G.

Kiekvienam lietuviui rūpi, kaip gyvena ir 
kokiomis sąlygomis veikia tautiečiai kituos 
kraštuos. Geriausiai susipažinsite su liet, 
gyvenimu Kanadoje skaitydami savaitraštį

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA.
Tai yra savaitraštis visų ir visiems. Jame 
rašoma apie lietuvių-gyvenimą, viso pa
saulio naujienos, mokslo, meno, technikos 
žinios; yra sveikatos skyrius, kino apžval
gos ir duodami įdomūs romanai. Redaguo
ja Jonas Kardelis. Metams 6 kanadiški 
doleriai. Adresas: Nepriklausoma Lietuva, 
7722 George Street, LaSalle — Montreal, 
Canada.

BALTASIS
STUMBRAS

GINTARĖ BANAITYTĖ-IVAŠKIENĖ (Ištraukos iš to vardo apysakos)

(2)

Jie pabėgėja kiek į šalį įsižiūrėti taiki
nius. Pirmutinis plaustas jau visai arti. 
Ant jo sugulę keturi vyrai, šarvuoti leng
vais pynučių šarvais. Plausto pirmgalyje 
laiko iškėlę du didelius skydus, o kitais 
dviem iš viršaus prisidengę. Lankai ir strė 
lines plūduriuoja šalia, prie plaustų pri
rišti. Plaustai puikiai šarvuoti. Vaivoriš- 
kių strėlės jiems negali kenkti. Ir taip, be 
veik netrukdomi, jie sparčiai artėja, šiu
rendami meldais ir nendrėmis.

— Vis dėlto sumaniai sugalvojo! — ne
noromis gėrisi priešo išradingumu Aud
rys.

— Kad negirdėtume kertamų medžių, 
jie tuos plaustus turėjo pasidaryti giliai 
girioje. O paskui — žirgais pakrantėn at
vilko, — spėlioja Gendrutis.

— Bet kaip jie žino, kad mes čia gyve
name?

— Girioje metų metus gyvena ir nega
lės atsekti keturių vaikų pėdsakų! — ne
kantriai atšauna Gendrutis.

Tarška ir lūžta strėlės, atsimušda
mos į škyduotus plaustus. Audrys išgirsta, 
kaip pirmasis plaustas dunktelia į kranto 
akmenis. Nuo jo nušoka keturi vyrai: vie 
nas iš jų Avaras. Jis šarvuotas kalavijuo
čių šarvais, aukštesnis ir stambesnis už 
kitus, tai nesunku jį pažinti. Vieną plaus 
tą vyrai pririša prie kuproto gluosnio, o 
patys pabyra į šalis, ieškodami saugesnių 
vietų. Bėgantiems vaivoriškių strėlės ir 

ietys pavojingos. Antras plaustas atsire
mia į krantą kiek toliau nuo pirmojo, ar 
čiau didžiojo kuoro. Jo vyrai taip pat 
sklaidosi. Vienas iš jų staiga susvyruoja, 
ir jo tamsus šešėlis krenta i vandenį. Dar 
iš vandens kyšo ietis, bet ir ji su sužeisto
jo kūnu dingsta liūne. Vaivoriškiai 
džiaugsmingai sušunka: „Pagaliau vienas 
gavo!“

Iš tikrųjų Lokio vyrai nusiminė ir buvo 
bepradedą vilties nustoti. Priešo gudrus 
apsišarvavimas buvo juos sukrėtęs. Bet 
pirmojo plėšiko kritimas vėl grąžina savi
mi pasitikėjimą.

Kiti trys plaustai suka į kitą šalį ir, at
rodo, bandys Vaivorą apsupti. Matyti, 
kad puolimas gerai iš anksto suplanuotas 
— apgulti ir nieko neišleisti.

— Jei čia būtų gerai įtvirtinta pilis, o 
ne ramovė! — sušunka Gendrutis, — ne
būtume jų taip arti prisileidę.

— O ką gi darytume? Jie šarvuoti. Ma
tei, kad strėlės ir ietys kaip nuo akmenų 
atšoka?

— Taigi, sviestume akmenimis ir mes.
— Nagi, vyruti, nušnekėjai, — nebesu- 

silaiko Audrys: — priešas ne žvirblis, ak
menėliu neužmuši.

— Kokiame užkampyje tu augai? — at
šauna Gendrutis. — Ar negirdėjai apie to 
kius prietaisus, kurie didelius akmenis mė 
to? Ir toli numeta!

Nepravardžiuok mano tėčio pilies už
kampiu! — pabalęs sušnabžda Audrys.

Minutėlę jie įpykę stovi vienas prieš ki 

tą. Įtempta puolimo nuotaika ir nemiego
ta naktis buvo atėmusios jų kantrybę. Pas 
kui susipranta ir pradeda nuoširdžiai 
juoktis.

— Matai, būtume apsikumščiavę! — at 
siprašomu balsu sako Gendrutis.

— Tai papasakok, kas ten per prietai
sai tose didelėse pilyse. Ar jie tikrai toli 
akmenis nusviedžia? Mano tėvo pilis iš 
tiesų nuošaliai stovi. Dar nesu pergyve
nęs puolimo.

— Vadinami jie akmensvaidžiais. Tren
kia toli ir tokius akmenis, kuriuos du stip 
rūs vyrai tegali pakelti!

— Tai trenktume į Avaro plaustus! Tik 
šipuliai liktų, o kalavijuočiai — mar, mar, 
mar liūno marmalynėn!

Džiūgauja berniukai, lyg tikrai tvirtoje 
pilyje būtų ir nuo gausaus priešo gintųsi.

— Ei, vaikinai, ugnis blėsta! — pabudi
na juos iš svajonių Buivydas, atbėgęs kuo 
ran.

Primeta jie šautų rąstų ir stovi įtempę 
lankus, nebežinodami kas daryti. Šaudyti 
niekas neįsakė. Didžioji kūlgrinda skendi 
po vandeniu. Virš jos vos juda liūno pa
viršius. Atrodo, kad Avaras bus ją visai 
pamiršęs. Priešas neatsišaudo, o bando 
pasislėpti krūmų šešėliuose. Apačioje, ra
movės kieme, jaučiamas susirūpinimas: vi 
si laukia puolimo. Net Lokys negali su
prasti, ar priešas puls naktį, ar lauks die
nos?

PUOLIMAS
— Manau, jie tuojau pradės. Avaras ži

no, kad, pastebėję .mūsų ugnis, kaimynai 
atsiųs pagalbos. Jis turi skubėti, jei nori 
ką laimėti. — Taip samprotauja Audrys, 
ir tuo metu abu su Gendručiu pastebi ar
ti ramovės aplinkui keliose vietose mažas 
švieseles.

— Brolyti, greitai pradės ugnimi lyti! 
— sušunka Gendrutis.

Jis nuskuba apačion pranešti Lokiui. 
Audrys nuo kuoro mato, kad karių vadas 
paskiria kelis vyrus padėti moterim van
dens semti. Kelios iš jų nubėga išleisti žir 
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gų iš žirgynų. Kitos skuba išnešti maisto 
atsargas kieman. Visur ruošiasi ginti pilį 
nuo padegimo.

Lokys skubiai perbėga kiemą, ir netru
kus jo žila galva pasirodo kuoro angoje. 
Užlipęs ant paskutinės pakopos, apsidai
ro. Apžiūri apylinkę. Pamatęs švieseles, iš 
visų pusių supančias ramovę, taria:

— Tai ir deguto bus atsigabenę! Nesu
prantu, ko Avaras nori. Esame pasiruošę 
atremti jo veržimąsi ramovėn jėga. Bet, 
atrodo, jis nė nemano veržtis. Taigi ne api 
plėšti mūsų jis atvedė kalavijuočius, o su
naikinti...

— Kodėl šiose apylinkėse tiek daug ka
lavijuočių? Juk puolimų jau seniai nėra 
buvę.

-— Nežinau ir aš, Audry. Spėju, kad tai 
visokie likučiai, greičiausia, pasimetę nuo 
savo kariuomenės arba atsiskyrę plėšikau 
ti. Atrodo, kad jie palaiko ryšį su Rygoje 
esančiais savo viršininkais. Tam ir įkaitai 
reikalingi.

— Jei taip, tai gal magistras tyčia papil 
domai atsiunčia kalavijuočių jų darbams 
padėti.

— Tikriausiai: iš pažiūros neatrodo, 
kad bent vienas iš jų būtų riteris. Tai tik 
paprasti kilpininkai, ietininkai. Riteriai 
negyventų miške, vietoje savo patogių pi
lių.

— O aš mačiau vieną tikrą riterį Ava
ro trobelėje. Neleisk, Praamžiau, kad į jo 
nagus pakliūčiau! Jis yra sėdėjęs kelis 
metus Striūbo požemyje. Paskui kažin ko
kiu būdu pabėgo. Matytumėte, kaip gerai 
mūsiškai kalba!

— Būtinai turi Mindaugas apie tai su
žinoti, — kalbasi berniukai.

Tuo metu pro jų galvas prazvimbia pir 
moji liepsnojanti strėlė. Dar ilgai akyse 
lieka jos deganti nakties tamsoje juosta. 
Šioji, dėkui Praamžiui, nukrinta į kiemą 
ir uždūsta jo smėlyje. Bet ar taip mums 
laimingai kris ir antroji, trečioji?..

— Avaras nori mus nuvarginti Žino, 
kad tuoj šokinėsime pasiutusiame gaisrų 
šokyje. Jiems daug lengviau padegti nei 

mums užgesinti. Kai visi iš nuovargio alp 
sime, jie be vargo sueis vidun. O, kad ture 
čiau dar dešimtį vyrų! Judu, vaikinai, pri 
žiūrėkite ugnį. Jei kaimynų sargybos ne
miega, susilauksime pagalbos, — viliasi 
Lokys.

-— Už Striūbo sargybas aš beveik galiu . 
atsakyti, — paraudęs reikšmingu balsu 
pasako Audrys. — Joms vadovauja Ba
rys. ..

— Žinau, žinau! Puikus vyras. Iš ten 
kaip tik ir tikimės didžiausios paramos. 
Judu su Gendručiu sekite aplinką ir, ką 
įtartina pastebėję, praneškite man. Neiš
leiskite tų žiburėlių iš akių ir nusitarpavę 
taikykite į juos strėles — gal nusmeigsite 
kokį plėšiką. Taigi, taigi, bet ir strėles tu
rime taupyti... — Lokys, išsitiesęs visu sa 
vo aukštu, raumeningu kūnu, dingsta kuo 
ro angoje.

Audriui gaila šio savo pareigoms ištiki
mo kario. Nuo jo teisingo sprendimo pri
klausys net ir krivio Gedainio likimas.

— Kad nors tu. Drauguži, mokėtum šau 
dyti, — pusiau juokais kreipiasi Audrys į 
vilkiuką.

Šis krustelia, pakelia apsimiegojusią 
galvą nuo priešakinių letenų ir suniurz
gęs vėl užmiega.

— Pavargai, vargšeli, ir tu. — gailauja 
jis vilkiuko.

— Žinoma, kad pavargau! Visą ramo
vę aplaksčiau! — Manydamas, kad Aud
rys jį kalbina, atsiliepia įeidamas pro kuo 
ro angą Gendrutis.

— Kažin, kas daugiau pavargo — tavo 
kojos, ar liežuvis, Gendruti?..

— Nesijuok iš mano liežuvio, o klau
syk, ką jis tau papasakos, — šį kartą vi
sai nesupykęs atkerta vaikinas.

Švyst! prašvilpia deguolė! Švyst! iš ry
tų pusės dar viena. Bet jos dar nekliudo: 
per toli vyrai taiko. Kai lyžtels kurį šiau
dinį stogą, tada, vyruti, ir mudu vandeni 
pilsime.

(Bus daugiau)
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Susitikimai Amerikoje
(KELIONĖS ĮSPŪDŽIAI)

SU DRAUGAIS IR PAŽĮSTAMAIS

Pasakojama, kad tūlas amerikietis ge
nerolas, pakviestas oficialių pietų Londo
ne, buvo pasodintas šalia kiniečio. Spėda
mas, kad kinietis menkai angliškai supran 
tąs, generolas visą laiką kalbėjosi su de
šinėje pusėje sėdinčiu kaimynu. Tačiau, 
nusivokdamas, kad vis dėlto derėtų ir ki
nietį pakalbinti, nurenkant sriubos lėkš
tes paklausė: „Likee soupee?“ Kinietis at
rodė truputį nustebęs, tačiau nusišypsojo 
ir pakinkavo galvą.

Pabaigus gerti kavą, amerikietis nepap
rastai nustebo, pamatęs kinietį stovintį 
tarp kitų svečių ir pasakojantį puikia ang 
lų kalba.

Po dešimt minučių dr. Wellington Koo, 
tų laikų Kinijos ambasadorius, baigęs Co- 
lumbijos universitetą ir Oxfordą, prisėdo 
prie generolo ir sarkastiškai paklausė: 
„Likee speechee?“

Šitą gražaus sąmojaus atsitikimą turiu 
nuolat atsiminti savo kelionių metu, žiū
rėk, prieina kažin kur matytas žmogiščius 
ir kukendamas sako:

— Sveikas gyvas. Tikiuos, mane atsime 
nate... Prieš dvidešimt metų labai įdomiai 
apie Krėvę pasakojote...

Kartais reikia didelės pakantos, kol at
simeni ar sužinai, kas tas per žmogus bei 
kur paskutinį kartą matytas.

Kai pažįstamų neatpažįsti
Toronto šv. Jono Krikštytojo bažnyčia, 

palyginti, nemažą; tai jauki, meniška, lie
tuviška šventovė, sutraukianti daugybę 
žmonių.

Už stambaus didžiojo altoriaus, prie ku
rio aukojamos mišios, atsisukus veidu į 
žmones, įdomi Kristaus figūra, bekylanti 
dangopi; švč. Marijos altorius su iš me
džio išpiaustyta Aušros Vartų Madona. 
Šiame altoriuje laikomas Švč. Sakramen
tas, kurį celebrantas mišių metu atsineša 
prie didžiojo altoriaus, padalija žmonėms 
ir vėl nuneša į dešinės pusės tabernakulį.

Visą bažnyčią užgožę patogūs suolai.
Bažnyčios gale — dvi medinės klausyk

los.

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.
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 skarelė, 1 nailoninė skarelė, 12 įvairių namų 
ruošai adatų, 2 špūlės labai stiprių siūlų, 1 trumpom rankovėm 
megztukas.

Kaina £25.0.0.

VYRIŠKAS (1967)
Itališkas nailoninis su diržu dėvimas lietpaltis, 31 jardo angliškos 
vilnonės kostiumui medžiagos, 2 nailoniniai marškiniai, 1 teriieno 
kaklaraištis, 1 komplektas apatinių rūbų, 2 p. nailoninių arba vilno
nių kojinių, 12 įvairaus 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.

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.

įprastos sakyklos nėra. Ją atstoja paki
li vieta Evangelijos pusėje — laiptelis ir 
patogus padėklas knygoms bei užrašams.

Nors lauke šalta ir kartkartėmis sninga, 
pamaldų privažiuoja apsčiai žmonių. Iš
klausę lietuviškų mišių ir pamokslo, ne vi 
si skuba skirstytis: vieni su įvairiais rei
kalais užeina į kleboniją, kiti užsuka į za
kristiją.

— Ar pažįstate mane? — prie manęs 
prieina besišypsanti, dar apyjaunė mote
ris ir spaudžia ranką.

Atidžiai žvelgiu į jos veidą, linksmas 
akis, mintimis nusikeliu į Angliją, Vokie
tiją, net Lietuvą, bet niekaip negaliu atsi
minti.

— Matyta kažin kur, — sakau, — gal 
net apdainuota, bet, deja, negaliu prisi
minti...

— Esu Adelė! — pasako ir savitai ku- 
kena.

Tuojau atsimenu 1945 metus, kai, išbė
gęs iš sovietų apgulamo Berlyno ir per
plaukęs Elbę, po sunkios ir varginančios 
kelionės nedideliame Oldau bažnytkaimy
je radau mokyklos pastatą, pilną lietuvių, 
o jų tarpe ir Adelę Kuklieriūtę. Tada ji 
buvo netekėjusi, o dabar turi vyrą, gražią 
dukrelę, vikrų sūnelį, patogius namus ir 
mašiną.

Ne iš karto klebonijoje atpažįstu ir 
darbštų žurnalistą Pranį Alšėną, kuris 
dar Vokietijoje bendradarbiavo mano re
daguojamame „Žibinte“. Ir jam atrodė, 
kad įsivaizdavęs mane atkilesnį, aukštes
nį, petingesnį.

Tačiau tuojau atpažinau bene 1946 m. 
paskutinį kartą matytą Lehrtės stovyklos 
komendantą ir, pamatęs jį svetainėje, svei 
kindamas sušunku:

— Juozas Švėgžda! Taip seniai bematy 
tas!

Trumpą akimirksnį užsukęs į jo nuoša
lius namus, vis dėlto įsitikinu, kad ir jo gy 
venime yra šis tas naujo: tada buvo bevai 
kis, nūnai gali didžiuotis simpatinga, gra
žiai lietuviškai kalbančia ir net eilėraš
čius kuriančia dukra Laima.

Tačiau tuojau atpažįstu, nes ne ką tepa

sikeitė, buvusius Anglijos lietuvius: P.P. 
Besasparius, Kasperavičius, Matulevičius, 
Rukšius, Tučilauskienę, Šergalienę ir k.

Tarp jurbarkiečių
Toronte, pasirodo, esama lietuvių ir iš 

Jurbarko, kuriame užaugau, baigiau gim
naziją ir pirmąsias Mišias aukojau. Pir
miausia dar telefonu mane susiranda Ge
nė Špokaitė-Barcevičienė, su kuria kartu 
Jurbarko gimnazijoje mokėmės. Nors ji, 
ruda uniforma su balta apykaklėle ir bal
tais rankogaliais pasipuošusi, mokėsi pir
mosiose klasėse, o aš buvau aštuntokas, 
tačiau gerai prisimenu visuomet besišyp
santį rausvą veidelį, gyvas akutes ir vik
rias kojas, kurios šauniai trepsėjo moki
nių pramogose.

Mudu susitariava susitikti kartu su ki
tais jurbarkiečiais, ir ji po kelių dienų su
sitarimą įvykdė: dainininkas šeimininkas, 
gerai prisimenąs mano tėvus, erdvia ma
šina nusiveža į savo namus, kur turiu pro
gos susipažinti su kun. Jurkšu, Prisikėli
mo parapijos chorvedžiu, ir atnaujinti pa
žintį su seniai bematytais jurbarkiečiais.

Vienus tuojau prisimenu, kitus turi pri
minti kiti. Ak man: 1931 m. baigęs gimna
ziją ir iki 1936 m. Kaune studijuodamas 
teologiją, o iki 1940 m. literatūrą, vis re
čiau Jurbarke bepasirodydavau, tad ir ar
timų draugų nedaug tegalėjau turėti, kad 
jų veidus stipriau įsiminčiau.

O vis dėlto išgirstu nemaža naujienų 
apie Jurbarką ir pamatau įdomių nuotrau 
kų — a.a. kan. Juozapo Bikino, buvusio 
mano klebono, laidotuves ir kelis pažįsta
mus, naujus vidurinės mokyklos pastatus 
prie Mituvos ir t.t.

Jurbarkiečiai garsūs dainingumu, tad ir 
trumpas susitikimas paįvairinamas įvai
rių dainų posmais. Tačiau kaip išsiskirs- 
tysi, nesutraukus jurbarkiečių himno? 
Na, ir siūbuoja namų sienos, melodingai 
vingiuojant:

Pjau broliukai žalioj lankoj 
baltus dobilėlius, — 

oi, oi, oi-oi-oi, 
baltus dobilėlius...

Deja, nors jie visi gerai atsimena mano 
baritoną, skambėjusį erdvioje Jurbarko 
bažnyčioje, kartu su jais dainuoti negaliu: 
mano gerklė išdykusiai užkimusi, o likusį 
švogždimą turiu saugoti pamokslams...

Su konfratrais
šv. Jono Krikštytojo klebonijoje gyve

na ir senas mano draugas kun. Pr. Gaida
mavičius - Gaida, dabartinis „Tėviškės Ži
burių“ redaktorius, su kuriuo kartu teolo
giją studijavome.

Jis toks pats, kaip ir buvęs — neaukš
tas, lieknas, nepersikrovęs svoriu, draugiš 
kas, kalbus, žvalus ir paslaugus.

— Iš balso tai jau tavęs nepažinau! — 
sako, spausdamas dešinę.

— Kad balsas Anglijoje pasiliko, — 
juokdamasis teisinuosi ir mielai priimu 
vaišingos šeimininkės siūlomą karštą van 
denį su medum ir... sūriu.

Mus aplanko netaip seniai matytas kun. 
B. Pacevičius, kanadiškio Londono lietu
vių klebonas — kiek sustambėjęs, bet be
sišypsąs ta pačia monaliziška šypsena, be- 
sidomįs Anglijos lietuvių gyvenimu ir 
veikla.

— Būtinai turėsi ir Londoną aplankyti, 
— kviečia ir atidžiai mane peržvelgia, ieš 
kodamas pasikeitimo pėdsakų.

Kai po pusryčių su šeimininku kun. P. 
Ažubaliu visi keturi aptariame gyvenimo 
įvykius ir pakaitas, į duris pasibarškina 
vysk. V. Brizgys, kurį, berods, tik 1944 m. 
rudenį Regensburge tebuvau sutikęs. Vys
kupas Prisikėlimo bažnyčioje taipgi beve
dąs misijas, tik ilgesnes — trunkančias 
net dvi savaites. Mažu kuo pakitęs — toks 
pats žvalus, iniciatyvus, daug ką žinąs, 
nes daug bekeliaująs ir mielai savo įspū
džiais su mumis besidalinąs. Dalyvavo ne
seniai Argentinoje įvykusiame jaunimo 
kongrese ir džiaugiasi ten susirinkusio mū 
sų jaunimo tautiniu sąmoningumu, veik
la, polėkiais.

Jo nuomone, jaunimo sąskrydžiai di
džiai naudingi: susirinkę kartu, užsidega 
didesniu uolumu, ir po to jų veikla žy
miai suaktyvėjanti.

Pažėręs įdomių minčių, vyskupas grįž
ta į Prisikėlimo kleboniją, o mes — keturi 
konfratrai — dar ilgai svarstome sielova
dos pakišamas problemas.

Kol gyvenam, tol burblenam, sako mū
sų patarlė.

Tačiau ir miela paburblenti su seniai 
matytais draugais ir bičiuliais: laiko pers 
pektyvoje visa mūsų būtis nušvinta kita 
šviesa ir aptemdo mažus, praeinančius ne 
susipratimus.

(Bus daugiau)

— Slough miesto tarybai Britanijoje pa 
siūlyta savivaldybės išnuomojamų butų iš
einamosiose vietose įtaisyti tam tikras au
tomatines mašinas, kurios padėtų netvar
kingiems gyventojams sutaupyti pinigų 
nuomai apsimokėti.
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KASDIENISKOS
SMULKMENOS

Mielas Redaktoriau,
Žinau, kad mes esame pakankamai bai

lūs dėl savo ryšių su Lietuva, ypač oficia
liai. Neoficialiai mėgstame, jei kas atsiun
čia ne tik grybų ar tradicinio sūrio, bet ir 
knygų. Vartome, skaitome tas knygas, 
dar kartais kitiems paskoliname, bet ofi
cialiai, didesniame būryje, mėgstame iš
siginti, kad tokių gauname. Kaip gi prisi
pažinsi, kad gali kas nors dar apkaltinti 
bendradarbiavimu su priešu! Sakome, 
kad Lietuvoje dabar teleidžiama tik pro
paganda. Sakome tai, tiesa, jau 20 metų, 
ir atrodo tas sakymas gerai. Net nesigili
name, kas iš tiesų yra tas priešas. Priešas 
ir gana!

Aš suprantu, kodėl tokia stipri ir nepa
laužiama yra ta oficialioji pažiūra. Mažes
nis visada bijo didesnio, durnesnis gudres 
nio, silpnesnis stipresnio. Taip ir šiuo at
veju yra. Bet toks besąlyginis nusistaty
mas yra kenksmingas mums patiems. Jei 
jo kietai laikysimės, tai dar po kelerių me 
tų mūsų bendruomenė svetur visiškai su
byrės. Jau ir dabar pastebimai byra. Prieš 
kelerius nesenus metus juk mes savo tar
pe visiškai neturėjome tokių lietuvių, ku
rie be jokių sąlygų sutiktų su dabartine 
padėtimi Lietuvoje ir viską tenykštį gar
bintų. O dabar tik pakelkime galvą, gerai 
apsidairykime ir pamatysime, kad jau ei
na net laikraščiai svetur, kuriuose verda
ma prosovietinė košelė. Ir aš pasakyčiau, 
xad čia kaita klaidinga mūsų oficialioji 
pažiūra viską neigti. Nesąmonė sakyti, 
kad viskas bloga, kas šiandieną Lietuvoje 
padaroma. Tur būt, šita klaida galima tik 
tai dėl to, kad oficialiosios nuomonės suda 
rinėtojai jei ir pažįsta tenykštį gyvenimą, 
tai tik iš vilniškės Tiesos. Gerai, kad bent 
tiek pažįsta. Tačiau tiek yra labai maža, 
jei norime susidaryti bendrą nuomonę ir 
prieiti tam tikro nusistatymo — oficialios 
pažiūros. Maža juk žinoti, kad Lietuvoje 
vis daugėja viršininkų rusų, kad rusai 
mums tam tikras žaliavas brangiai par
duoda, o gaminius pigiai paima, kad jie 
ūkiškai padaro Lietuvą priklausomą nuo 
Rusijos, kad jie nukraujina lietuvių tau
tą, išsiųsdami daug lietuvių dirbti ir kur
tis kitur. Tai yra viena medalio pusė. O 
kadangi medalis visada turi dvi puses, tai 
mūsų politikos svetur vairuotojai turėtų 
geriau įsižiūrėti, kas gi ir toje kitoje pu
sėje yra, kuo lietuviai gyvi dvasiškai, ką 
jie kuria gražaus ir išliekamo, kuo jie mai 
tina savo tautą. Visa to nematyti ir nepa
žinti reiškia mūsų žlibumą, kuris padeda 
išbarstyti ir suskaldyti svetur gyvenančią

(18)

DIEVO KARALYSTĖS ŽINIOS
Kas tik supranta, kad pranašystėje pa

minėtos kojos yra Jehovos kojos, tas nebe 
siginčys, kad čia vartojama simbolinė kai 
ba, kuria pasakyta apie Viešpaties įsteigi
mą žemėje savo viešpatavimo, kuris per 
ilgą laiką buvo beveik visai apleistas ir 
patekęs į „šio pasaulio dievo“, šėtono ran
kas; — išskiriant tai, kad Viešpats buvo 
atstovaujamas vaizduojančioje „padangė
je“, ir vėlesniu laiku šventykloje Jeruza
lėje, ir pagaliau dabartiniame Kristaus 
bažnyčios padangtės stovyje, šiame Evan
gelijos amžiuje. Iš tikrųjų niekas neturė
tų klysti ir manyti, kad Jehova parai
džiui laiko savo kojas ant žemės, lyg ant 
kokio „pakojo“.

Jei tat padėjimas Jehovos „kojų“ atsil
sėti yra tik simbolis, reiškiąs sugrąžinimą 
dieviškojo malonumo ir viešpatavimo že
mėje, tai galime būti tikri, kad ir kiti tos 
pačios pranašystės dalykai yra simboli
niai, kai va: Alyvų kalnas, jo perskilimas, 
jo slėnis, žmonių bėgimas, iš Jeruzalės iš
tekąs gyvybės vanduo (palygink Žak. 14:8 
eil. su Ezekielio 47:1-9) ir t.t. Visi tie sim
boliniai pareiškimai vaizduoja iškilmin
gas dvasines tiesas.

Alyva yra labai reikšmingas simbolis: 
senovės laikais iš jos buvo gaminama švie 
sa, tuo tikslu buvo panaudojamas aliejus. 
(2 Mozės 27:20). Hebrajai vadindavo alyv 
medį šemen arba aliejaus medis. Senovėje 
alyvų aliejus buvo vartojamas daugelyje 
brangių tepalų, naudojamų patepti kuni
gui ir karaliui; juo buvo pavaizduota šven 
toji dvasia, kuri buvo išlieta ant tikrosios 
„karališkosios kunigystės“. (2 Mozės 
30:24). Ir nuo neatmenamų laikų alyvų 
šakos buvo naudojamos kaip ramybės sim 
bolis. — 1 Mozės 8:11; Neėmijo 8:15.

Jei tad alyva yra simbolis šviesos, ra
mybės ir dieviškos palaimos, ateinančios 
per šventąją dvasią, ir jei kitur yra paro
dyta, kad kalnas yra simbolis karalystės, 
tai jau reiškia, kad posakis „Alyvų kal
nas“ yra karalystė šviesos, ramybės ir die 
viškojo palaiminimo. O padėjimas arba 
pastatymas Jehovos „kojų“ ant šito kalno 
reiškia, kad ir vėl bus įsteigtas žemėje 

lietuvių bendruomenę.
Aš nesakau, kad mokslo ir literatūros 

srityse ten viskas padaroma gerai. Pavyz
džiui, Lietuvos istorija ir lietuvių literatu • 
ros istorija buvo parašytos labai šališkai, 
vieni faktai nutylėti, kiti be galo išpūsti, 
o daugumas — ištampyti pagal tam tikrą 
kurpalį ir jau taip negražiai ir neteisin
gai, kad net neskanu skaityti. Arba toji 
mažoji sovietinė lietuviška enciklopedija 
— ji daro tokį įspūdį, tarytum būtų išleis
ta dar tėvelio ir učitelio Stalino laikais. 
Arba ir romanų yra net taip padarytų, 
kad nebūtų ko stebėtis, jei kas skaityda
mas apsivemtų (pvz., Venclovos „Gimimo 
diena“).

Tačiau ne vienas mūsų yra džiaugęsis, 
skaitydamas dailininkų A. Žmuidzinavi
čiaus ar P. Rimšos atsiminimų knygas, pa 
iliustruotas jų darbais. Gražu, nors jūs ka 
žin ką darykit. Atskira knyga buvo skirta 
A. Žmuidzinavičiaus darbams. Dabar iš
leisti aplankai darbų tų pačių Žmuidzina
vičiaus ir Rimšos. Tos knygos ir tie aplan 
kai dešimtimis tūkstančių paplinta tauto
je. Argi, sakysite, tai bloga? Na, jeigu 
taip, tai aš, tur būt, esu ir aklas, ir kur
čias, ir, svarbiausia, kvailas. Aš manau, 
kad tie tūkstančiai auklėja lietuvių skonį 
ir stiprina lietuvišką dvasią.

Tų visokių dailininkų darbų monogra
fijų ir aplankų jau daug išleista. Be to, 
meno darbai leidžiami ir atvirukais.

Monografiniais leidiniais ir aplankais 
kartojamas jau kelintą kartą M. K. Čiur
lionis. Leidžiami knygomis, aplankais ir 
atvirukais grafikų, tapytojų, akvarelistų, 
iliustratorių darbai.

Tiesa, kad kurios tų meninių monogra
fijų yra aprūpintos apžvalginėmis įžango
mis. Kai kurios tų įžangų dar išverstos į 
rusų kalbą, ar į rusų, vokiečių ir anglų 
kalbas. Gali mus baidyti ta rusų kalba. 
Bet kas bijo vilko, tam, žinoma, nėra ko 
eiti į mišką. Bet apskritai tos įžangos pas
taraisiais metais yra žymiai pasitaisiu
sios. Jei anksčiau visas menas ir visokia 
kitokia kultūra juokingai būdavo aptaria
ma tik nuo sovietinių laikų pradžios, tai 
šiandien jau nebebijomą pripažinti, kad 
ir praeityje buvo kuriama ir vertingų da
lykų sukurta.

Rašau čia šitai remdamasis įsitikinimu, 
kad ir tuos ir kitokius panašius dalykus 
reikėtų kartais apkalbėti, ne tik apie kol- 
chozininko sklypelį, kuris, kaip sakoma, 
beveik išmaitina Lietuvą ir Sovietų Sąjun 
gą-

Tavo Jonas

Dievo malonumas ir įstatymas, Jo šven
tajai karalystei tarpininkaujant.

Toks pritaikymas alyvų kalno pilnai su 
tinka su apaštalo žodžiais (Rom. 11:17, 
24), kuriais jis sulygina kūniškąjį Izraelį 
su apdirbinėtu ir geru alyvmedžiu, o pago 
nis atsivertėlius prilygina prie laukinių 
alyvų šakų. (Plg. Jer. 11:16, 17). Pranašas 
aiškina, kad medžio duotasis pažadas, kad 
Abraomo ainija pagaliau palaimins visas 
žemės gimines. Pagaliau ta pati šaknis ar 
pažadas turės dviejų rūšių šakas, įskiepy
tąsias laukiniojo alyvmedžio šakas ir iš 
naujo įdiegtas prigimtąsias šakas, tada, 
kai kūniškojo Izraelio aklumas bus paša
lintas ir kai tikėjimo akimis jie pažvelgs į 
Išganytoją, kuris prieš 18 šimtmečių buvo 
nukryžiuotas kaip auka už nuodėmes. 
Mes taip pat atsimename, kad per ilgą lai 
ką kūniškasis Izraelis buvo vaizduojanti 
Dievo karalystė arba kalnas ir kad Evan
gelijos amžiaus dvasinis Izraelis buvo va
dinamas tikrąja Dievo karalyste, kaip mū 
sų Viešpats yra pasakęs: „Nebijok, maža
sis būry, nes jūsų Tėvui patiko duoti jum 
karalystę“.

Iš šitų dviejų karalysčių (dar prieš Je
hovos garbės pasirodymo jose ir padary
mo iš jų visos žmonijos palaiminimo vago 
mis) išeidavo visa „pasaulio šviesybė“ vi
sais tamsybės laikais; argi ne jie yra Se
nojo ir Naujojo Testamentų arba seno
sios ir naujosios sandoros atstovai? Argi 
ne jie atitinka dviem Viešpaties liudyto
jam ir dviem alyvmedžiams, apie kuriuos 
parašyta Zakarijo (4:3, 11, 12) ir apie ku
riuos aiškiai kalbama Apreiškimo 11:4? 
Taigi anos dvi dali kalno simbolizuoja 
anų dviejų sandorų ir liudijimų pasek
mes — Dievo Karalystės dangiškąją ir že
miškąją vaizdomainą.

(Bus daugiau)
Kas domisi TIESA, reikalaukite veltui 

spaudos šiuo adresu:
Lithuanian Bible Students, 

212 E. 3rd. Street,
Spring Valley. Ill. 61362. U.S.A.

— Apmokamo skelbimo teisėm —
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Europos lietuviu kronikų
PUSLAPIO FONDAS

Per šią savaitę Puslapio Fondui prisiun
tė po 5 svarus DBLS Sheffieldo skyrius ir 
J. Bernotas, 4 sv. P. Bielskis, 3 sv. R. šova, 
po 1 sv. J. Vilimas, F. Jasiulis, J. Rutkaus
kas ir V. Stibingis, 10 šil. P. Bugailiškis.

Vadinas, dabar papildomai gauta 21 sv. 
10 šil. O ligi šiol Fonde jau buvo 675 sv. 5 
šil. Taigi dabar jau yra 696 sv. 15 šil.

Aukas ir toliau prašome siųsti šiuo ad
resu: DBLS Puslapio Fondas, 1 Ladbroke 
Gardens, London, W.ll.

LONDONAS
PASISEKĘS KONCERTAS

Nottinghamiškė V. Gasperienė balandžio 
29 d. Socialinio klubo salėje savo malo
naus tembro mezzosopranu prisistatė Lon
dono lietuviams. Dainininkė koncertą ati
darė trimis nuotaikingomis K. žižiūno 
(Kas bus) ir A. Vanagaičio (Stasys ir Aš 
bijau pasakyti) dainomis. Antrame išėjime 
dainininkė klausytojams pristatė dvi popu 
liarias arijas — C. Glucko O del rhio dolce 
ardor ir G. Bizet Habanera. Koncerto pa
baigoje solistė dainavo klausytojų mėgsta
mą Brahmso Lopšinę ir, tur būt, geriausiai 
pasisekusias dvi lietuviškas dainas — Oi, 
kas sodai ir Kur bakūžė samanota (Šim
kaus).

Koncertinių pajėgų gausa pasididžiuoti 
negalintieji Anglijos lietuviai, gali džiaug
tis susilaukę naujos dainininkės V. Gaspe- 
rienės asmenyje. Tai buvo pirmas jos vie
šas pasirodymas, ir reikia tikėtis, kad ji 
dar ne kartą bus kviečiama dainuoti įvai
riuose lietuviškuose renginiuose ateityje. 
Gera scenine išvaizda ir maloniu balsu ji, 
be abejo, praturtins lietuviškąsias progra
mas. šiame koncerte dainininkė dainavo 
populiarias ir klausytojų visuomet mėgia
mas dainas. Ne lietuvių kompozitorių dai
nuotosios dainos bei arijos jau daug de
šimtmečių yra įsipilietinusios mūsų kon
certuose, ojų tekstai mokoviškai išversti į 
lietuvių kalbą. Būtų, gal būt, pageidautina, 
kad tokį populiarų repertuarą solistė išti
sai dainuotų lietuviškai, o ne originalo kai 
ba. Arijos iš „Carmen" dainavimas angliš
kai buvo net nenuoseklus, nes originale ji 
buvo parašyta prancūziškai...

Londoniškių mėgiamas, J. Černio vado
vaujamas, vyrų balsų oktetas padainavo 
Žilevičiaus, Petrausko, Švedo ir Dambraus 
ko dainas.

Audringos katutės palydėjo kiekvieną V. 
Gasperienės ir okteto pasirodymą, liudy
damos, kad Londono lietuviai tikrai yra iš
siilgę lietuviškų parengimų ir yra dėkingi 
mūsų dainininkams už kiekvieną kon
certą.

Koncerto rengėjų LAS vardu P. Maša- 
laitis dainininkams dėkojo už dainas, 
klausytojų atsiprašydamas už B. Čiudiškį, 
kuris dėl ligos negalėjęs atvykti ir pade
klamuoti.

Londono lietuviai tikrai gausiai koncer
te apsilankė, o atvykus 30 žmonių ekskursi 
jai iš Nottinghamo, salė buvo pilnutėlė. 
Mūsų organizacijų vadovybės tai turėtų 
vertinti kaip įrodymą, kad lietuviai nuo
širdžiai išsiilgę lietuviškų renginių, (r)

EKSKURSIJA LIET. SODYBON
Į DBLS 20 metų sukaktuvių sąskrydį ge

gužės 28 d. (paskutinį gegužės mėn. sek
madienį) ekskursinis autobusas išvyksta 
nuo Lietuvių bažnyčios (21 The Ovai, 
Hackney Rd., E.2) 8.45 vai. ryto. Tas pats 
autobusas paims norinčius važiuoti nuo L. 
Namų (1 Ladbroke Gardens, W.11) 9.15 v. 
ryto.

Norintieji važiuoti prašomi ko greičiau
siai užsirašyti ir užsimokėti, kad būtų gali
ma kuo greičiau nustatyti, ar bus reikalin
gas antras autobusas. Tik užsimokėjusieji 
bus laikomi ekskursantais. Jeigu nesusida
rys pilnas antras autobusas, tai jis nebus 
samdomas. Užsirašyti ir apsimokėti galima 
pas S. Kasparą, Baltic Stores (Z. Juras), 
Lietuvių Namuose ir klebonijoje. Kaina 
vienam asmeniui 15 šil.

PENSININKŲ VAKARAS
Gegužės 13 d., šeštadienį, Londono Spor

to ir Socialinio klubo vadovybė rengia pir
mutinį pensininkams pagerbti vakarą.

Visi pensininkai kviečiami jame daly
vauti. Bus pensininkams užkandžių, na, ir 
alaus nemokamai.

Be to, kviečiami visi pensininkų giminai
čiai ir Londono lietuviai dalyvauti pirma
jame šios rūšies pobūvyje. Nusamdyta ka
pela šokiams. Pradžia 7.30 vai.

GEGUŽĖS 13 D., ŠEŠTADIENĮ, L. NAMUOSE, 1 LADBROKE GDS., 
ĮVYKS TRADICINIS LONDONO L. MOT. „DAINAVOS“ SAMBŪRIO 

••Pavasario Balius•$ 
Veiks turtingas bufetas, loterija ir kt. Šokiai iki 1 vai. nakties. Pradžia 7 v.v.

Gros puikioji THE DOMINOS kapela. Įėjimas 5 šil.
Visi kviečiami atsilankyti. Staliukus galima užsisakyti Tel. PAR 2470.

************************************************************

MŪSŲ RĖMĖJAI

Nuolatinis ir didelis mūsų rėmėjas A. 
Barančiukas šį kartą ir vėl lietuviškam 
spausdintam žodžiui paremti prisiuntė 13 
svarų 6 šilingus (38 dolerius).

Dar tam reikalui aukojo po 3 šil. A. My
kolaitis, O. Matchak, J. Markevičius ir J. 
Tamašauskas.

DAR VIENAS A. SMETONOS 
KONCERTAS LONDONE

Po pasisekusio debiuto pianistas Anta
nas Smetona Londone antrą kartą koncer
tuos gegužės 9 d., 7.30 vai. vak., Lenkų Na
muose (Ognisko Polskie, 55 Princes Gate, 
S.W.7). Lietuvių-Lenkų Ad. Mickevičiaus 
vardo D-jos rengiamame koncerte pianis
tas skambins naujus kūrinius, jų tarpe ir 
lietuvių kompozitorių J. Tallat-Kelpšos, J. 
Gruodžio ir M.K. Čiurlionio veikalus.

Lietuvių Namuose apsistojęs Ant. Sme
tona Londone žada pasilikti keletą savai
čių. Yra galimybių, kad pianistas Britani
joje duos ir daugiau koncertų. (r)

MOTINOS DIENA
Gegužės 7 d., sekmadienį, Lietuvės Mo

tinos Dienos minėjimas bažnyčioj ir salėj.
Lietuvių Šv. Kazimiero bažnyčioje bus 

tą dieną procesija, bendra Komunija už 
motiną ir tuojau po Mišių specialiai skir
tas motinoms palaiminimas Motinos Dieno 
je. Kviečiu visus paaukoti šv. Mišias ir Ko
muniją už savo motinas, gyvas ir mirusias.

Salėje Motinos Dienos minėjimas bus 4 
vai. Prašome nesivėluoti.

Išpažinčių bus klausoma šeštadienį nuo 
6 vai. iki gegužinių pamaldų ir vėliau.

PIRMOJI VAIKUČIŲ KOMUNIJA
Birželio 4 d., sekmadienį, bus vaikučių 

pirmoji Komunija Lietuvių bažnyčioje. 
Vaikučius, kurie rengiami vietinėse para
pijų bažnyčiose, leiskite atlikti pirmąją 
Komuniją ir Lietuvių bažnyčioje. Prašom 
iš anksto pranešti jų vardus.

GEGUŽINĖS PAMALDOS
Gegužės mėnuo yra Marijos mėnuo. Tad 

gegužinės pamaldos Lietuvių bažnyčioje 
bus vakarais penktadieniais 8 vai., šeštadie 
niais ir sekmadieniais 7 vai. Kitomis dieno
mis rytais 8 vai., po Mišių.

VAKARINĖS MIŠIOS L. BAŽNYČIOJE
Gegužės mėn. Lietuvių bažnyčioje Mi

šios bus laikomos sekančiomis dienomis:
Gegužės 1 d., pirmadienį, šv. Juozapo 

Darbininko šventėje, 8 vai. vak.
Gegužės 4 d., ketvirtadienį, šeštinėse — 

Kristaus įžengimo į dangų šventėje (šven
tė įsakyta) — Mišios 7.30 vai. ryte ir 8 v.v.

Gegužės 5 d., pirmąjį mėnesio penktadie
nį, Švč. Jėzaus Širdies Mišios 8 vai. vak.

Gegužės 6 d., pirmąjį mėnesio šeštadienį, 
Nekalto Marijos Prasidėjimo Mišios į Ap
sireiškimų Mariją — 7 vai. vak.

Gegužės 25 d., ketvirtadienį, Devintinė
se — Kristaus Kūno šventėje (šventė įsa
kyta) — Mišios 7.30 ryte ir 8 vai. vakare; 
po Mišių gegužinės pamaldos.

Gegužės 31 d., trečiadienį, Marijos Kara
lienės šventė — Mišios 8 vai. vak., po Mi
šių paskutinės gegužinės pamaldos.

PARAPIJOS RUDENS BALIUS
Spalio 14 d., šeštadienį, 7.30 vai. vakaro, 

York Hali, bus Rudens šokių balius.
Iš vasario 10 d. York Hali buvusių šokių 

gryno pelno gauta 214 sv. 7 šil.

MANCHESTERIS
MOTINOS DIENOS 

MINĖJIMAS
Gegužės 6 d., 6 vai. vak., Manchesterio 

Lietuvių Socialinio Klubo valdyba savo 
patalpose rengia Motinos dienos minėji
mą. Programoje T. Buroko paskaita ir E. 
Navickienės deklamacijos. Po programos 
šokiai su gera muzika.

Prašome iš arti ir toli visus lietuvius.
Klubo valdyba

SEKMINIŲ ŠOKIŲ VAKARAS
Gegužės 14 d., 7 vai. vak., Manchesterio 

Lietuvių Socialinio Klubo Valdyba savo pa 
talpose rengia Sekminių šokių vakarą.

Prašome gausiai dalyvauti.
Klubo Valdyba

NOTTINQHAMAS
JAUNIMO ŽIDINYS

MOTINŲ PAGARBAI
Židinyje gegužės 21 d. bus ypatingiau 

prisimintos gyvos ir mirusios motinėlės 
šv. Mišiomis 11 vai. ir po to menine pro
grama ir filmais. Dalyvaukime motinėlių 
pagerbime.

GEGUŽINĖS
Gegužinės lietuviškos pamaldos vyksta 

Liet. Židinyje 8 vai. vakare kasdien, o sek
madieniais po 11 vai. liet, pamaldų.

ATGAIVAI IR MOKSLAMS
Vasaros atostogoms prie Liet. Jaunimo 

Židinio ir naujiems mokslo metams pir
mieji berniukai jau užsirašė. Atostoginė 
stovykla čia bus nuo liepos 23 d. iki rug- 
piūčio 6 dienos. Nauji mokslo metai prasi
dės rugsėjo 6 d.

Vadovybė kviečia atostogoms ir moks
lams berniukus užrašyti jau dabar.

BAIGIANTIEJI
Keturi Židinio auklėtiniai jau laiko bai

giamuosius egzaminus. Iki šiol viskas se
kėsi gerai.

KETTERINQAS
MOTINOS DIENA

Šiemet DBLS Ketteringo skyrius yra nu
matęs surengti didesnio masto pavasario ir 
Motinos dienos minėjimą, kuris įvyks ge
gužės 13 d., 6 vai. vak., USF klube, Meeting 
Lane, Gold St.

Minėjimo meninę dalį žada išpildyti Not
tinghamo jaunimas, vadovaujamas p. Vai
norienės.

Bus įvairūs pasirodymai, tautiniai šo
kiai, dainos ir kt. Žada ir daugiau atvykti 
iš Nottinghamo. Bus ir paskaitininkas.

Tikimasi praleisti laiką labai linksmai.
Kviečiame visus tautiečius iš arti ir toli 

su draugais ir pažįstamais dalyvauti.
Veiks puikus baras su saldžiais gėrimė

liais, be to, bus loterija ir linksmoji dalis— 
šokiai.

DBLS Skyriaus Valdyba
PIRMĄ KARTĄ

Gegužės 14 d. Ketteringe lietuviškas pa
maldas atlaikys kun. Jonas Paulius Vilu- 
tis, MIC. Tai bus pirmas naujojo kunigo 
atsilankymas.

SKAUTIŠKUOJU KELIU

LIETUVOS MINISTERIO SVEIKINIMAS 
SKAUTAMS

Lietuvos Ministeris B.K. Balutis, atsaky
damas LSS Anglijos Rajono Vadui J. Mas- 
lauskui į kvietimą dalyvauti sukakties mi
nėjimo iškilmėse, rašo:

„Nors pavėluotai, atsakau į Tamstos cir- 
kuliarinį pakvietimą dalyvauti Lietuvių 
Skautų Anglijoj 20-ties Metų Sukakties mi 
nėjime.

„Kviečiate dalyvauti minėjimuose: Not- 
tinghame — balandžio 2 d. ir Manchestery- 
je —- balandžio 22 dieną.

„Deja, dalyvavimas man negalimas, nes 
nuo praeito sausio mėn. sergu ir vis dar 
esu gydytojų priežiūroje.

„Dėkodamas Jums už pakvietimą, šia 
proga linkiu Jūsų šauniai organizacijai kuo 
geriausio pasisekimo apskritai, o 20-ties 
metų sukakties minėjimų ruošime — ypa
tingai.

„Ta proga prašau laike minėjimų perduo 
ti šauniems skautams ir skautėms mano 
sveikinimus ir širdingiausius linkėjimus.

Budėkim.
B.K. Balutis 

Lietuvos Ministeris 
Lietuvos Skautų Garbės Narys

PADĖKA
Nuoširdžiausią padėką reiškiu visiems 

skautų-čių 20-čio sukakties šventės talki
ninkams Manchesteryje: p.p. Bernatavi- 
čiams už rūpestingą baro laikymą, p.p. Kut 
kams (iš Rochdalės) už užkandžių bufetą, 
p.p. Jaloveckams (Eccles) už energingai 
pravestą loteriją, p. A. Naveckui ir p. A. 
Padvoiskiui už bilietų pardavinėjimą, p. E. 
Jakubaitienei už sočiai pavaišinimą garbės 
svečių, skautų ir skaučių.

Už visą nuovargį ir rūpestį visiems, nes 
neapvils mūsų mieli skautai savo veikla ir 
dainom. Linkiu, kad su kiekvienais metais 
jų gretos didėtų ir pritrauktų dar daug kla 
jojančio lietuviško jaunimo.

Jei Manchesteryje pasirodymas gerai pa
sisekė. tai kita proga turi būti dvigubai di
desnis pasisekimas. Dėkoju visiems to va
karo dalyviams.
Manchesterio Sk. Tėvų komiteto pirm. S.K.

LIET. SODYBA
— Northamtono lietuviai per A. Lin

kevičių surinko 12 sv. aukų a.a. A. Vištar- 
to paminklui. Nuoširdus ačiū!

Dabar neseniai pastatytasis paminklas 
jau bus pilnai apmokėta. Už aukų likutį 
užprašytos šv. Mišios.

Jau pastatytas paminklas Ir V. Jurevi
čiui, kuris palaidotas tose pačiose Hedley 
parapijos kapinėse.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

NOTTINGHAM — gegužės 7 d., 11 vai., 
Židinyje.

COVENTRY — gegužės 7 d., 12.45 vai., St. 
Elizabeth's.

KETTERINGAS — gegužės 14 d., 12 vai.
NOTTINGHAMAS — gegužės 14 d., 11 

vai.. Jaunimo Židinyje.
GLOUCESTER — gegužės 20 d., 12 vai.
STROUD — gegužės 21 d., 12 vai.. Beeches 

Green.
DERBY — gegužės 21 d„ 11 vai.
NOTTINGHAMAS —gegužės 21 d.. 11 vai., 

Jaunimo Židinyje.

COVENTRY
ATVYKSTA JAUNIMO ŽIDINYS

Motinos Dienos minėjimo programai iš 
Nottinghamo atvyksta Liet. Jaunimo Židi
nio ansamblis. Be to, Židinys parodys ati
tinkamų lietuviškų filmų. Atvyksta ir di
delė nottinghamiečių ekskursija, organi
zuojama Liet. Moterų Draugijos.

VOKIETIJA
A. ANNIES PARODĖLĖ

Hamburge kovo 6 - 9 d. Zimmermann 
leidykla buvo suruošus: lietuvišką parodė 
lę. Tai ta pati leidykla, kuri leidžia „Ne
muno kraštą“ ir parodėlę tvarkė to žur
naliuko atsakomingasis redaktorius Al
bert Annies.

Parodėlėje buvo išstatytos beveik tik 
mirusių lietuvių žinomų dailininkų repro
dukcijos, kaip Čiurlionio, Vienožinskio, 
Šklėrio, Kalpoko ir kitų, tik Žmuidzinavi
čiaus nebuvo matyti. Įvairūs albumėliai, 
ypač tų pastatų, kurie dabar, komunistų 
laikais, buvo pastatyti ar restauruoti, 
pvz., Trakų pilis. Spaudos skyriuje išsta
tyti „Tėvynės balsas“, „Gimtasis kraš
tas“, „Nemuno kraštas“, tik nematyti Tie
sos ir laisvojo pasaulio lietuviški laikraš
čiai: Dirva, Naujienos, Draugas, Europos 
Lietuvis, Keleivis ir kiti. Plokštelių — iš 
okupuotos Lietuvos, kai kurios dar ir iš 
Amerikos.

Tarp knygų matėme ir prosovietinę Li
thuanian past and present, . kurios viena
me puslapyje rašoma, kad 1940 m. birže
lio 15 d. prezidentas A. Smetona buvo lie
tuvių tautos pašalintas ir turėjo pabėgti į 
nacių Vokietiją. Jau ir tai neblogai prista 
to knygą ir jos dvasią.

Nusipirkti parodėlėje išstatytų dalykų 
nebuvo galima. Kas norėjo ką nors įsigy
ti, turėjo užsisakyti ir dėl to duoti savo pa 
vardę ir adresą.

A. Annies - Anysas kai kam lankytojų 
išsireiškęs, kad jis nemėgstąs komunistų 
ir pabėgėlių lietuvių. Kiltų klausimas, ką 
jis mėgsta ir kam nori pasitarnauti savo 
redaguojamu Nemuno kraštu. Nesusigau
dydamas parodoje ir jos rengėjo užsimoji
muose, vienas užsienietis paprašė jį paro
dyti ką nors iš nepriklausomos Lietuvos 
laikų — nuo 1918 m. iki 1940 m. gyveni
mo ir darbų. Jis atsakė, kad tokiems daly 
kams įsigyti neturėjęs lėšų...

Reikia pasakyti, kad parodėlėje buvo 
gražiais lietuviškais tautiniais rūbais ap
sirengusi jauna mergina, bet lietuviškai 
nekalbėjo. Lietuvius dar stebino ir tai, 
kad toje parodėlėje kažkokį vaidmenį vai 
dino ir vienas hamburgietis lietuvis, kurį 
daug kam ir dažnai tekdavo matyti lietu
viškuose parengimuose, net ir Vasario 16 
minėjime.

Spėjama, kad parodėlę aplankė apie 20 
žmonių. Lankytojas

ATOSTOGOS PRIE JŪROS
Kas norėtų ramiai atostogas praleisti 

prie pat jūros ir prie gero susisiekimo, 
prašau rašyti: J. Tamašauskas, 142 Cooden 
Drive, Bexhili-on-Sea, Sussex.

PRIEŠ 10 METŲ...

Apie 1956 metus DBLS 

Northamptono skyriaus su

rengtosios pirmos didesnės 

lietuviškos pamaldos Nort- 

hamptono katedroje.

Po Mišių kun. P. Dauk

nys išeina su šešiais patar

nautojais, pirmasis jų — 

lietuvis A. R. Barančiukas 

su savo mokyklos draugais 

angliukais.

Dabar lietuviai vėl turi 

Nortliamptone savo lietuviš

kas pamaldas.

A. B.

BRADFORD AS
MOTINOS MINĖJIMAS BRADFORDE
Gegužės 7 d., 4 vai., Bradfordo lietuvių 

Vyties klubo salėje rengiama Motinos die
na.

Programoj T. Buroko paskaita ir kt.
Kviečiame visus atsilankyti.

Vyties Klubo Valdyba

BELGIJA
BENDRUOMENĖS 20 METŲ 

SUKAKTIS
Balandžio 2 d. Liege apylinkės lietuviai 

puikiai paminėjo savo bendruomenės dvi
dešimtmetį. 1947 metais ši lietuvių grupė 
turėjo apie 2.500 žmonių, atvykusių iš Vo
kietijos stovyklų ir iškviestų belgų anglių 
kasyklų vadovybių su UNRRA organiza
cijos pažadais parūpinti darbo ir pragyve
nimą.

Atvykstančius lietuvius pasitiko ir jais 
rūpinosi kun. Julius Danauskas, atvykęs į 
Belgiją 1937 m. studijuoti. Jam vadovau
jant lietuviai susiorganizavo. Be kun. Da
nausko, lietuviams daug padėjo kun. dr. 
Gaida, kun. Arnauskas, tėvas A. Pakarpa, 
tėv. P. Baltakis, tėv. VI. Mikalauskas (jau 
miręs), tėv. J. Pupinis, tėv. J. Rabikaus
kas, kun. J. Dėdinas ir J. Lukošiūnas. 
Bendruomenės vadovų pareigas vienas po 
kito perėmė kun. J. Danauskas, A. Burba 
(jau ilsisi Liuveno kapuose), St. Paulaus
kas, Pr. Semokas (abu išvykę į JAV), o 
nuo 1956 m. Stasė Baltus.

Belgijoje dar yra apie 300 lietuvių, o ki 
ti emigravo į Amerikos kraštus ar gr\to į 
Vokietiją.

Maža, bet judri mūsų bendruomenė, ir 
kam teko užkliūti į svečius, tiems visuo
met išsiliko širdy didelis jų vaišingumas 
ir draugiškumas.

Pasimeldę ir išklausę šv. Mišių, kurias 
Liežo lietuviai aukojo už Kūčių vakarą 
mirusios Alfos Pauliukovienės - žižytės 
vėlę, visi gausiai susirinko svetimtaučiam 
skirtoje salėje. Trispalvėmis ir gėlėmis pa 
puoštoje scenoje programa buvo verta dė
mesio.

Po bendruomenės pirmininkės pasveiki 
nimo ir likėjimų glaustis ir nepasimesti 
pavieniui, kun. Danauskas įdomiai prisi
minė bendruomenės įkūrimą, pergyven
tuosius sunkumus ir viltis ateičiai.

Publika buvo nustebinta lietuviukų pa
sirodymu. Janina ir Irena Slavinskaitės 
pasirodė su eilėraščiais ir akordeonu, dar 
jaunesnis akordeonistas Algis Stasiūkė- 
nas ir mažoji Baltus šeimos pianistė su 
lietuviškomis melodijomis buvo scenoje 
pirmą kartą. Nepaprasto pasisekimo susi
laukė Bronė Gailiūtė - Spies, baigianti 
šiais metais Liege miesto Gretry vardo 
muzikos akademijos kursus. Prie pianino 
tos akademijos profesorė solistei pritarė 
išpildant Dvariono Dalios ariją, V. Klo
vos Vaivos dainą (iš to paties vardo ope
rų), Schuberto dainą Im Abendrot, Gruo
džio Aš anyta, Kačanausko Kad aš naš
laitėlė ir Šimkaus Kur bakūžė samanota.

Belgijos lietuviai nuoširdžiai vertina sa
vo dainininkę ir tikisi, kad jos pilnas bal
sas ir muzikali interpretacija pasigirs ir 
už Belgijos sienų.

Slavinskienė ir Gruzdaitė, Rimkus ir 
Bružas visą vakarą svečius vaišino ir gitą 
rų muzika. ST. B.
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