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DABARTINIS VILNIUS
ĮSPŪDŽIAI IŠ VILNIAUS 195G M. RUDENĮ

Atvežė juos senas vilnietis. 1946 metais 
jis buvo „repatrijuotas“ į Pamarį ir po 10 
metų ilgesniam buvo apsilankęs savo gim
tajame mieste, štai jo pastabos.

Miesto atstatymas ir perstatymas
Rusų-vokiečių karas du kartus griovė 

miestą: 1941 m. biržely ir 1944 m. liepos 
mėn. Ypač antrąjį kartą istorinė Lietuvon 
sostinė virto griuvėsiais. Labiausia nuken
tėjo šios miesto dalys: 1) kvartalai tarp 
Uosto ir Tauro gatvių, 2) žydų kvartalai 
vidurmiestyje, 3) Neries pakrantės nuo 
Žvėryno iki Žaliojo tilto, 4) Nekurios Gedi 
mino ir Vilniaus gatvių dalys, 5) kalniau 
esančioji Basanavičiaus gatvės dalis ir kai 
myninės vietos. Griuvėsiai iki 1956 metų 
tapo suvalyti, o tušti plotai, susidarę karo 
katastrofos pasėkoje, arba užstatyti iš nau 
jo, arba paversti parkais. Prisodinta ten 
medžių, palikta žalių plotų ir gėlynų. Vo
kiečių gatvė, daugiausia sugriauta, atsta
tant žymiai praplėsta. Šiuo metu nuo šv. 
Kotrynos bažnyčios, išilgai visos šios arte
rijos, atsivėrė reginys net iki Senosios Ro
tušės. Ten, kur stovėjo sinagoga, dabar 
statomas naujas Miesto Valdybos pastatas. 
Didelė statyba vyksta kalninėje Didžiosios 
Poguliankos dalyje ir prie gatvių, vedan
čių užmiestin į Lydą ir Lentvarį. Ten sta
tomi gausūs fabrikų pastatai. Tarp Vivuls
kio ir Naugardėlio gatvių pastatyti trys 
aukšti televizijos bokštai.

Aikštė prie geležinkelio stoties žymiai 
praplėsta, stoties pastatas atnaujintas ir 
papuoštas kolonomis.

Žaliasis Tiltas 3 kartus praplatintas, o 
tilto geležinė konstrukcija paslėpta po 
grindiniu. Nuo to tilto ir išėjimo iš Vil
niaus gatvės išilgai Neries įrengta pasi
vaikščiojimo aikštė su suoliukais, gėly
nais ir t.t. Mokslo Mylėtojų Draugijos pas 
tatas atsidūrė aikštės viduryje. Kalnelis 
už Žaliojo tilto ir už Neries su Jėzaus ko
plytėle nukastas iki gatvės lygio. Dėl to 
atsivėrė reginys nuo tilto į Kalvarijos gat
vę.

Gedimino gatvė pavadinta Stalino gat
ve. o Lukiškių aikštė — Stalino aikštė. Lu
kiškių aikštė paversta parku, viduryje 
aikštės stovi didelis Stalino paminklas. Vi 
si namai Gedimino gatvėje atstatyti, dar 
pristatyta nemaža naujų Žvėryno tilto 
kryptimi. Pylimo gatvė praplėsta iš deši
nės pusės (žiūrint nuo Jogailos gatvės), o 
malkų turgus paverstas miesto sodu. Neto
li Tauro gatvės pastatytas didelis teatro 
pastatas vietoje tenai išgriautų keletos gat 
vių. Stebėtojas daro išvadą, kad rūpina
masi estetine miesto išvaizda.

Vilniaus bažnyčių likimas
Iš daugiau kaip 20 katalikų bažnyčių 

Vilniuje 1956 m. veikė tik 8. Būtent: šv. 
Teresės (Aušros Vartų), šv. Mikalojaus, 
šv. Kotrynos, Dominikonų, šv. Rapolo, šv. 
Mykolo, šv. Onos ir šv. Petro ir Povilo 
Antakalnyje. Sunku nepastebėti, kad vei
kia daugiausia tik mažos bažnyčios; visos 
didesnės uždarytos. Aušros vartai nepalies 
ti. Pamaldos prie stebuklingojo paveikslo 
vyksta kaip seniau. Pravažiavimas po Auš 
ros Vartais uždarytas, pėstiems praeiti lei 
ūžiama. Žmonės senu įpratimu meldžiasi 
gatvėje, ir praeiviai dažniausia nusiima 
kepures. Neveikiančios bažnyčios, karo me 
tu apgriautos, iš oro atremontuotos ir ap
dažytos. Iš Katedros pašalinti visi altoriai. 
Šv. Kazimiero karstas perkeltas į šv. Petro 
ir Povilo bažnyčią, kuri dabar tapo ka
tedra. Senoji katedra paskirta muziejui.

Pastabos apie Vilniaus gatvių gyvenimą ir 
miesto išvaizdą

arklių. Ilgą laiką arklių auginimas buvo 
užleistas, buvo norima visa machanizuoti. 
Bet kai toje srityje didelės pažangos nebu
vo, dabar stengiamasi vėl padidinti arklių 
skaičių.

Įvesdami „turistinį rublį“, Sovietai nori 
patraukti daugiau lankytojų, panašiai, 
kaip savo laiku darė Hitleris su „reisemar 
kėmis“.

Pabaltijo „teatrinis pavasaris“ įvyks 
Vilniuje gegužės pabaigoje ir birželio pra
džioje. Dalyvaus Lietuvos, Latvijos, Esti
jos ir Baltrusijos teatriniai ansambliai.

Nuvertino sovietinį rublį. Sovietų vy
riausybė kovo 30 dieną paskelbė naują 
rublio kursą turistams. Jie už dolerį anks 
čiau gaudavo tik 4 rublius, dabar gausią 
10, už vokišką markę gaudavo 1 rublį, da
bar gausią 2.38 rublių. Kai kurioms ki
toms valiutoms paskelbtas skirtingas kur
sas. Pvz., nž anglų svarą iki šiol mokėda
vo 11.2 rubl., dabar mokės 27.6 rubl. Ta
čiau komerciniame atsiskaityme būsią ir 
toliau laikomasi senojo kurso. Vis dėlto 
būdinga, kad Sovietai ryžosi bent dalinai 
nuvertinti rublio kursą. Tikroji rublio ver 
tė ir po nuvertinimo dar lieka žymiai ma
žesnė, negu oficialiai skelbiamoji. Rubli
niai pinigai, patekę į užsienį, iš viso netu
ri jokios vertės.

Ir šiemet ant Sartų ežero įvyko arklių 
-/bėgūnų lenktynės.

Valdinių įstaigų ir krautuvių iškabos 
dviem kalbom: rusų ir lietuvių. Vienok vie 
šosiose įstaigose ir gatvėse girdėti beveik 
išimtinai tik rusų kalba. Palyginti su bu
vusiu tyliu Vilniumi, judėjimas gatvėmis, 
ypač auto judėjimas, yra labai didelis. Gat 
vių pavadinimai, su retomis išimtimis, pa
keisti. Katedros aikštė pavadinta Gedimi
no aikšte. Pilies gatvė perkrikštyta į Gor
kio gatvę. Napoleono aikštė pavadinta Ku- 
tūzovo aikšte.

Garsiai kalbant lenkiškai gatvėse vis re
čiau begirdėti. Kada mūsų stebėtojas iš
girdo, kad dvi praeivės moterys kalbasi 
lenkiškai ir kreipėsi į jas lenkiškai, tuo su
kėlė joms didelę nuostabą. Apskritai į ne
pažįstamus gatvėje praeiviai kreipiasi iš
imtinai rusiškai.

Slegiantį įspūdį sudaro moralinis sulau- 
kinėjimas sovietinių prieglaudų auklėti-

Mieliems atžalyniečiams

Bronei ir Stasiui KULIAVAMS, 
mylimam tėveliui ir uošviui Pranui

Plečkaičiui mirus, reiškia gilią
užuojautą

Bradfordo „Atžalynas“

SVETIMIEJI APIE MUS
„Christian Democratic Review“, Vidu

rio Europos krikščionių demokratų unijos 
organas, vasario mėn. laidoje įsidėjo raši-

nių. žinomi atsitikimai, kad tie paugliai 
apmėto akmenimis katalikų laidotuvių ei
senas. Paprastai karstai laidotuvių eiseno
se nešte nešami. Neįmanoma gauti priemo
nių numirėliams vežti, nes tai turi religi
nį pobūdį.

Turime paminėti, kad 1955 m. Tarybų 
Lietuvos Architektūros žinyba išleido 
kruopščiai pagamintą Vilniaus miesto al
bumą. Albumo tekstas lietuvių ir rusų kai 
bomis. Jame sudėti ryškesnieji vilniškės 
statybos paminklai. Tame leidinyje sudė
tosios reprodukcijos patvirtina mūsų ste
bėtojo sielojimąsi dėl šalinimo iš miesto 
vaizdo visokių lenkų kultūros žymių. Se
novinis lenkiškas įrašas evangelikų-refor- 
matų (kalvinų) bažnyčios priekyje Pilymo 
gatvėje, gerbtas nes carų laikais ir skel
bęs: „Duokite garbę Viešpačiui“, — dabar 
išnykęs be pėdsakų. Iki 1955 metų, kaip 
išimtys, buvo likusios dar dvi lenkiškos 
paminklinės lentos. Viena namo užpakaly
je Pilies gatvėje po poeto paveikslu su įra
šu: „Čia gyveno Julius Slovackis“, o kita 
virš durų Pilies skersgatvyje, kurios įra
šas skamba: „Čia 1822 m. gyveno Mickevi
čius“.

Kaip elgiamasi su bibliotekiniais 
rinkiniais Vilniuje

Mūsų informatorius davė pluoštą įdo
mių žinių apie knygų rinkinius, kuriuos 
buvo sudariusi daug nuopelnų turėjusi 
Vilniaus Mokslo Mylėtojų Draugija, veiku 
si nuo 1907 metų iki antrojo pasaulinio 
karo. Tos institucijos biblioteka 1939 me
tais turėjo 150.000 tomų knygų ir per 1000 
rankraščių. Aiškėja, kad dalis tos bibliote
kos guli suversta krūvomis dviejuose kam 
bariuose. Ir tik dabar, rodos, naujas Lietu
vių Mokslo Akademijos direktorius ėmėsi 
jas kataloguoti. Kas ištiko kitas? Dalis rin 
kinių genda išmėtytų keliose kitose vieto
se, o tarp tų kitų vietų, — Pilies gatvės 
namo nr. 11 tarpuvartėje.

Įspūdžiai iš provincijos
Tasai stebėtojas autobusu pravažiavo 

visą Tarybų Lietuvą nuo Vilniaus iki Pa
langos, pei Vilniaus kraštą ir Žemaitiją. 
Plentas asfaltuotas'ir daugelyje vietų pa
dabintas skulptūromis, nekartą rodančio
mis artistinį skonį. Tematika tų skulptūrų 
pritaikyta vietovės reginiui. Tuo tarpu be 
pėdsakų išnyko tautinio meno brangeny
bės, išreikštos nesuskaičiuojamais kryžiais 
ir koplytėlėmis (Rūpintojėliais), kurios 
Vilniaus krašte ir Žemaitijoje buvo išbars
tytos nuo neatmenamų laikų. Etnografai 
ir meno istorikai paskyrė toms senienoms 
daug studijų. Nors čia turėjome reikalą 
ne su „buržuaziniu“ menu, o su labiausiai 
savitu lietuvių tautos menu — sovietinis 
okupantas sunaikino tą etnografinį turtą 
dėl neapykantos tematikai, kuri per dau
gelį kartų davė įkvėpimo to meno kūrė
jams.

1
ŽINIOS IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS

Vilniuje įvyko rašytojo klasiko Antano 
Vienuolio 75 metų sukakčiai paminėti li
teratūrinė paroda.

Lenkijoje bus suorganizuota lietuvių kul 
tūros dekada, o Lietuvoje — lenkų kultū
ros dekada. Abi jos vyks vienu metu: nuo 
birželio 20 d. iki liepos 1 dienos.

Lietuvos kompartijos centras ir ministe- 
rių taryba nutarė įsteigti kasmetinę valsty 
binę premiją už mokslinius darbus, lite
ratūros ir meno kūrinius. Bus 3 premijos 
po 25.000 ir 5 po 15.000 rublių.

Sovietinėje Lietuvoje vėl grįžtama prie

nį apie Lietuvos nepriklausomybės sukak
tį.

„Echo des Persecutes“, šio informacinio 
biuletenio 12-me numeryje, remiantis El
tos medžiaga, atspausdinti du rašiniai apie 
Lietuvą.

„Ostbrief“, Mitteilungen der Ostdeu- 
tschen Akademie Lueneburg. 1957 m. ko
vo mėn. (19 nr.), Heinrich Rogge tęsia 
straipsnių seriją apie „taikos sienas“. Ra
šydamas apie fait accompli atvejus vals
tybių politikoje, liečia ir Klaipėdos bei 
Vilniaus klausimus, žinoma, spręsdamas 
iš vokiečių galvosenos taško.

„Frankfurter AUgemeine“ nr. 65 paskel
bė amerikiečių agentūros AP pranešimą 
apie buv. JAV aviacijos generolo Kenney 
pareiškimą ginklų pramonininkų suvažia
vime. Kenney nuomone, Sovietų Sąjungai 
ir jos satelitams turėtų būti patiektas ul
timatumas nusiginkluoti ir pravesti refor
mas, arba rizikuoti karo galimumą. Ultima 
tumą turėtų įteikti Jungtinės Tautos. Jei 
jos to nenorėtų arba jei bijotųsi tokį ulti
matumą įteikti, tai Jungtinės Amerikos 
Valstybės turėtų iš Jungt. Tautų išstoti, 
kad turėtų laisvę savistoviai veikti. Esąs 
atėjęs laikas veikti. Iš komunistinių kraš
tų reikią reikalauti, kad jų vadai atsista
tydintų ir kad būtų leisti laisvi rinkimai.

Die Tat“ (Zuerich) kovo 13 d. ilgesnia
me straipsnyje rašo apie pasipriešinimą 
Pabaltijo kraštuose prieš sovietinį režimą. 
Sovietai pastaruoju metu nekartą aštriai 
pasisakę prieš „buržuazinius likučius“ Pa 
baltijo kraštuose, bet jie patys žino, kad 
tie „likučiai“ sudaro ištisas tautas. Jei net 
Rusijos jaunimas Maskvoje ir Leningrade 
ima maištauti, tai juo labiau supranta
mas nerimas Pabaltijo tautose, kurios ži
no, ką reiškia laisvė. Gal būt, Maskva ims 
Pabaltijo kraštuose įvesti vėl kietesni re
žimą. Bet Pabaltijo tautos, baigia laikraš
tis, kurios ilgus laikus pergyveno rusų 
priespaudos režimą, susidoros ir su nau
jais sunkumais. (E)

„Dagens Nyheter“ (Stockholm) kovo 3 
d. laidoje ryžtingai pasisako už tai, kad 
Švedija kiek galima greičiau įsigytų sau 
atominių ginklų iš JAV. Laikraštis rašo: 
„Žinoma, rusų komunistams būtų nemalo
nus dalykas, jei Švedija įsigytų sau mo
dernių ginklų ir tuo sustiprintų savo gy
nybą, juk jie vis dar tikisi mus taip leng
vai nugalėti, kaip Pabaltijo valstybes, Len 
kiją, Vengriją ir kitas anksčiau laisvas 
valstybes, kurios dabar yra Rusijos žnyp
lėse“. (E)

Žymus norvegų „Aftenposten“ (Oslo) 
82 nr. įspėja pasaulį prisiminti Pabaltijo 
valstybių likimą, kai sovietai ima vykdyti 
savo šypsenos ofenzyvą. Ir Eisenhoweris 
savo didžioje kalboje kongrese raginęs „Pa 
galvokime apie Lietuvos, Latvijos, Estijos 
likimą“. Laikraštis baigia patardamas 
prieš priimant bet kokį Maskvos kvietimą 
pirma iškelti klausimą: „O kaip yra su 
Pabaltijo kraštais?“ (E)

— Šiemet vasarą Vilniuje ruošiamas 
„pirmasis respublikinis festivalis“. Su
liepsnojus laužams, numatyta jame paro
dyti apie tūkstantį tautiniais drabužiais 
pasipuošusių šokėjų, parodyti jungtinį 
liaudies dainų ir šokių ansamblį, skudu
tininkus, pučiamųjų orkestrą ir kt. Festi
valyje norima sutelkti ir kelis šimtus 
kanklininkų. Jungtinio kanklininkų an
samblio pasirodymui numatyti du kūri
niai: Paketurio „Kolūkietiškas žaidimas“ 
ir Gaižausko „Oi kalnai, kalnai“. (E)

— Vilniaus radijo pranešimu, dail. A. 
Žmuidzinavičius dirba prie peizažu, ciklo
„Čia bus Kauno jūra“, J. Šileika — taip 
pat kuria eilę peizažų. Skulpt. P. Rimša, 
pirmosios lietuvių dailės parodos, suorga
nizuotos prieš 50 metų, aktyvus dalyvis, 
pastaruoju metu sukūrė medalijoną, vaiz
duojantį Kristijoną Donelaitį ir jo kūry
bą, J. Mikėnas — P. Cvirkos paminklui 
skulptūrą, A. Gudaitis sukūrė visą eilę 
gamtovaizdžių, Švažas kuria paveikslą 
„Mažažemio varžytinės buržuazinėj Lietu
voje“ ir kt.

ŽMOGUS, KURIS IŠLIKO GYVAS 
LIETUVOS MIŠKUOSE

„Stuttgarter Nachrichten“, „Frankfurter 
AUgemeine“, „Abendzeitung“ (Muenchen), 
„Schweinfurter Tagblatt“, „Fuldaer Volks 
zeitung“, „NWZ“ (Goeppingen) ir eilė ki
tų laikraščių įsidėjo DPA ir AP agentūrų 
žinią apie grįžusį į Vakarus mechaniką 
Henriką Keim, kuris 10 metų slapstėsi Lie 
tuvos, Latvijos ir Estijos miškuose. Jis ko
vojęs vokiečių kariuomenėje Kurše, 1944 
metais patekęs į sovietų nelaisvę, bet už 
kelių metų pabėgęs ir nuo to laiko slapstė
si. Jis mitęs miškų uogomis ir geraširdžių 
Lietuvos sodiečių dovanomis. Kai tarp Bo 
nnos ir Maskvos buvo sutarta vokiečių re 
patriacija ir paskelbta amnestija, jis prisi
statė sovietų įstaigoms ir po to gavęs lei
dimą grįžti į Vokietiją. Š. m. vasario mė
nesį atvyko į Vakarus. (E)

AMERIKIEČIAI TARIASI SU ETIOPIJA
Į Etiopijos sostinę Adis Ababa buvo at

vykęs specialus Amerikos pasiuntinys Ri
chards ir tarėsi su šio krašto atstovais. Ri
chards pareiškimu, Amerika rūpinsis kiek
vienam kraštui pagelbėti ūkiškai ir kariš
kai apsiginti prieš komunizmą.

ARKIVYSK. MAKARIOS — DIDVYRIS
Britų paleistasis iš tremties arkivysku

pas Makarios antibritiško judėjimo Kipro 
saloje dvasinis vadovas, Graikijoje buvo 
priimtas su didvyriams skiriamuoju iškil
mingumu. Paleistas jis buvo su viltimi, 
kad Kipro saloje nurimtų teroras, bet Atė
nuose jo pasakytoji karinga kalba nerodo, 
kad tokios viltys greitai išsipildys.

ŽEMĖS DREBĖJIMAI ITALIJOJE
Balandžio 17 d. Florencijoje, Italijoje, 

buvo jaučiamas žemės drebėjimas. Tuo pat 
metu Sicilijoje prasiveržė Etnos ugniakal- 
nis.

AMERIKIEČIAI LIEPĖ IŠVAŽIUOTI 
SOVIETŲ DIPLOMATUI

Rusų ambasados Vašingtone antrajam 
sekretoriui buvo įsakyta skubiai išvažiuo
ti iš Amerikos, nes jis prikalbinėjo grįžti 
namo prieš 9 metus pabėgusį rusų lakūną 
Pirogovą. Pirogovui buvo tvirtinama, kad 
jis nebūsiąs baudžiamas (jis pabėgo su lėk 
tuvu), ir žadama apmokėti kelionė.

RUSAI APRŪPINS ATOMINIAIS 
GINKLAIS

Chruščiovas ir marš. Žukovas įspėjo Va
karus nekišti rankų į jų užimtus kraštus, 
ypač į rytų Vokietiją. Ta proga jie pareiš
kė, kad visus, savo užimtuosius kraštus ap
rūpinsią atominiais ginklais.

ČEKOSLOVAKIJOJE ĮRENGTOS 
RAKETINIŲ GINKLŲ BAZĖS

Iš Vienos gaunamosios žinios tvirtina, 
kad sovietai Čekoslovakijos pasienyje yra 
įrengę raketinių ginklų bazes. Baigtos jau 
4 tokios bazės. Iš jų būsią galima pasiųsti 
raketas į Paryžių ir Londoną.

•
BRITŲ KOMUNISTŲ PARTIJA 
NUBYRĖJO

Iš britų komunistų partijos nuo įvykių 
Vengrijoje iki šiol yra nubyrėję visas 20 
proc. narių — iš viso 7.000.

LAIVAI JAU PLAUKIA SUEZU
Kai kurie britų ir amerikiečių bendro

vių laivai, nebelaukdami, kol baigsis dery
bos su Egipto vyriausybe, jau pradeda nau 
dotis Suezo kanalu.

VADINAMŲJŲ MAŽŲ KARŲ AUKOS
Alžyre per vieną pastarąją savaitę gink

luotuose susidūrimuose žuvo 773 žmonės. 
Prancūzai neteko 74, o arabų sukilėliai 
699.

KADARAS TVARKO MENĄ
Vengrijos komunistinė vyriausybė užda

rė rašytojų sąjungą. Dalis rašytojų jau bu
vo areštuoti sausio mėn. Prieš kelias savai 
tęs rašytojų delegacija ėjo prašyti paleisti 
suimtuosius. Kai kurie laisvieji laikomi na 
mų arešte, poilieja saugo jų butus, ir klau 
sosi jų telefoninių pasikalbėjimų.

MASKVA BAŽNYČIOSE
Neuždarytosios Maskvos bažnyčios Vely 

kų metu buvo prisigrūdusios žmonių. Ne
mažos minios buvo išėjusios pasižiūrėti ve 
lykinių procesijų.

KAIMIEČIAI KOVOJA BULGARIJOJE
Paryžių pasiekiančios gana patikimos 

žinios tvirtina, kad Bulgarijoje, Kolarov- 
grad srityje, pastaruoju metu buvo rim
tų susirėmimų tarp kaimiečių ir kariuo
menės. Neseniai iš Bulgarijos sostinės So
fijos miesto buvo išvežta daug žmonių.

SAVI DARBAI NEMATYTI
Per 12 dienų susprogdinę net 5 atomines 

bombas ir savo spaudoj nė žodžiu tai ne
paminėję, sovietai propagandos reikalui 
betgi persispausdino anglų darbiečių par
lamentaro Tom Driber straipsnį, kuriame 
britų vyrausybė prašoma daugiau nebeban 
dyti tokių bombų. Taip pat jie atsispaus
dino „Izvestia“ skiltyse 18 vokiečių moksli 
nikų'pareiškimą, kad jie nedalyvaus ato
minių bombų gamyboje ar bandymuose.

BELGAI LENGVINA ŠEIMOS 
PRAGYVENIMĄ

Belgų vyriausybė nutarė padidinti šei
mų priedus. Tai daroma ryšium su pabran 
gusiu pragyvenimu.

MAŽĖJA KINO LANKYTOJAI
Didž. Britanijoje per 1956 m. buvo už

daryti 185 kino teatrai. Tai išdava vis ma
žėjančio kinų lankytojų skaičiaus. Per 
1956 m. Didž. Britanijoje kino seansus ap
lankė 81 milijonas mažiau žiūrovų, negu 
per 1955 m. Mažėjimas vyksta kas metai.

r Se/tfjjR/os DIENOS -|
JUGOSLAVIJA TEISIA STUDENTUS

Pastaruoju metu Jugoslavijoje suimta 
apie 30 chroatų studentų, kurių 11 jau at
sidūrė teisme. Kaltė — nacionalistinės 
nuotaikos.

ŽUVO SUKILĖLIŲ ALŽYRE
Nacionalizmui stiprėjant, ypač daug bė

dų turi kolonijas valdantieji kraštai. Pran
cūzams jau kuris laikas gana sunku tvar
kytis Afrikoje. Pastaruoju metu per nera
mumus Alžyre žuvo 67 sukilėliai.

VANDENILIO BOMBŲ AUKOS
Specialus komitetas ištyrė, kad 1954 m. 

Bikini saloje sprogdintoji vandenilio bom
ba bus pareikalavusi 10-15 tūkstančių žmo 
nių sveikatos. Tai dar nėra visiškai tikras 
dalykas, bet mokslininkai savo tvirtini- 
mus remia teoriniais apskaičiavimais. Di
džiausi pavojai esą susirgti kaulų vėžiu.

BRITŲ MINISTERIS PIRMININKAS 
VYKSTA Į VOKIETIJĄ

Britų ministeris pirmininkas Macmillan, 
lydimas užsienių reikalų ministerio Lloyd, 
gegužės 7-9 dienomis lankysis Vokietijoje 
ir tarsis su Bonnos vyriausybe.

MAO-TSE-TUNG — POETAS
Komunistinės Kinijos diktatorius Mao- 

Tse-Tung, pasirodo, be kita ko, yra dar ir 
poetas. Naujai išeinančiam kinų poezijos 
žurnalui jis davė išspausdinti net 18 pasku 
tiniaisiais metais parašytųjų eilėraščių. 
Tarp kita ko ten esama tokių eilučių: 

vakarų vėjas aštrus, 
vieniša gulbė nurykauja šaltyje.
Jis cituoja Konfucijų, dainuoja apie gels 

vas gerves, rusvas kalvas ir kitus poetiš
kus daiktus. Tik retai prasiveržia tokios 
labiau už gerves diktatoriui tinkančios ei
lutės, kaip:

vėsūs rudenio vėjai vis tokie pat nykūs, 
/kaip ir visad, 

bet laikai pasikeitė, taip pat ir žmonės.

DIDŽIULĖ PARODA
Balandžio 14 d. Niujorke atidaryta di

džiulė Amerikos pasaulinė prekybos paro
da, kurioje dalyvauja 47 kraštai. Ruoštasi 
jai trejis metus. Išstatytieji joje dalykai 
kaštuoja daugiau kaip 500.000.000 dolerių. 
Iš Geležinės Uždangos kraštų su savo ga
miniais dalyvauja Čekoslovakija ir Lenki
ja.

Be kita ko, šioje parodoje turi savo pa- 
vilioną taikos reikalams naud. atom, ener
gija, brazilai dalyvauja su savo muzika, 
išstatyti britų karūnos brangakmenių ati
tikmens, buvusiųjų Egipto karaliaus Faru- 
ko brangakmenių rinkinys, pajėgiausias 
pasauly japoniškas elektroninis mikrosko
pas ir dar kitokių įdomybių.

DŽIOVA EUROPOJE MAŽIAU 
PASIIMA AUKŲ

Per pastaruosius penkeris metus džiovos 
aukų skaičius Europos kraštuose palaips
niui mažėja. Geriausia padėtis yra Danijo
je, po jos eina Prancūzija, o trečioji žy
miai sumažinusi džiovininkų mirtingumą 
yra Portugalija.

PABRANGO PRAGYVENIMAS
Europos Ekonominio Bendradarbiavimo 

Organizacijos paskelbtieji duomenys rodo, 
kad gamybos, darbo jėgos ir pragyvenimo 
lygis Vakarų Europoje 1956 m. buvo aukš
tesnis negu bet kuriais ankstesniais me
tais. Prie to pabrangimo nemaža prisidė
jo ir Suezo krizė.

Į PASAULYJE Į
— Britų’ teismas išteisino Dr. Adams, 

kuris buvo apkaltintas nunuodijęs turtin
gą ligotą moterį.

— Vakarų Vokietijos įstaigos nedavė vi
zų trims rusų filmų artistams, kurie norė
jo įvažiuoti pasižiūrėti čia pradedamos ro
dyti sovietų statytosios pagal Šekspyrą fil- 
mos „Otelo“.

— Burmoje kariniai daliniai sunaikino 
77 komunistus sukilėlius.

— Iš Čikagos į Švediją .savo tėvynę, pa
siviešėti grįžo turtingas statybos rangovas. 
Savo lėktuvu jis parsivežė 70 giminių, dak 
tarą, kunigą ir laikraštininką.

— Čekoslovakų lakūnas sklandytuvu nu 
sileido Austrijoje ir paprašė politinio pabė 
gelio teisių.

— Filmų artistė Zsa Zsa Gabor teisme 
pateikė grožio salionui 40.000 dolerių ieš
kinį, tvirtindama, kad pradėjo slinkti jos 
dažyti plaukai.

— Jackson apygardoje Amerikoje buvo 
sukilę kaliniai. Kol policija spėjo susitvar
kyti, kaliniai išdaužė kulkoms atsparius 
langus ir užtvindė kalėjimą.

— Iš prancūzų keleivinio lėktuvo pro 
langą iškrito amerikietis keleivis.
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DAKTARAS JONAS BASANAVIČIUS
30 METŲ MIRTIES SUKAKČIAI PAMINĖTI

Ilsėkis, pralaužęs ledus 
Ir tautą drąsiai atgaivinęs; 
Ilsėkis, seneli brangus, 
Gyvenęs tik labui tėvynės.

Ig. Padaiga

Šiemet vasario 16 dieną sukako 30 metų, 
kai Vilniuje mirė tautinio lietuvių atgimi
mo patriarchas Dr. J. Basanavičius. Jo pa
laikai ilsisi dažnai lietuvių dainose mini
mų berželių svyruonėlių ir plačialapių kle
vų pavėsy, kalnuotuose Rasų kapuosė. Jis 
mirė 1927 m. vasario 16 d., tą simbolišką 
tautos šventės dieną minint devintąsias 
Nepriklausomybes metines. Tai vieninte
lis Nepriklausomybės Akto signataras, mi
ręs Vilniuje, kuriame ilgą laiką gyveno 
ir dirbo Lietuvos gerovei. Mirė savo pra
našišką misiją atlikęs; Lietuvos laisvė bu
vo jau atgauta, ir jis su palengvėjusia šir
dimi iškeliavo I amžinastį.

Dr. J. Basanavičius yra XIX a. pabaigos 
mūsų tautinio atgimimo ryškiausias as
muo. Jis dėl savo tautos laisvės kovojo ne 
revoliucijomis ar jėga, bet kultūros ir tie
sos būdu. Visą laiką tvirtai ėjo savo pasi
rinktuoju keliu ir siekė žmonijai priklau
sančių kultūrinio gyvenimo teisių. Jis dir
bo Įvairiose mokslo ir kultūros šakose ir 
davė dideli inašą mūsų tautos lobynui.

Basanavičius buvo glaudžiuose santy
kiuose ir su mūsų kariuomene, kurią jis 
mylėjo ir kuria rūpinosi. Kariuomenė, jver 
tindama jo darbus medicinos srityje, dak
tarą pasirinko karo ligoninės šefu. Karo 
ligoninės sodelyje jam ant originalaus gra
žiai sukrautų natūralių akmenų pagrindo 
buvo pastatytas paminklas. Atidarymo ir 
pašventinimo iškilmės įvyko 1930 — Vy
tauto Didžiojo — metais birželio 24 d.

Dr. J. Basanavičiaus nuveiktieji darbai 
mums yra daugiau ar mažiau žinomi, ir 
aš jų čia nenagrinėsiu. Šio rašinio tikslas 
yra pasidalyti atsiminimais apie daktaro 
tėviškę, jo paskutinį atsilankymą ten 1924 
m. ir paminėti artimesniųjų šalia jo gim
tinės esančių vietovių istorinę praeitį. 
Daktaro Gimtinė

Basanavičius gimė 1851 m. lapkričio 23 
_d. Oškabalių kaime, Bartininkų valsč., Vil
kaviškio apksr., pietinėje Lietuvos dalyje 
— Suvalkijoj. Savo kilme jis buvo viduti
nių valstiečių atstovas — lygiųjų Suvalki
jos laukų sūnus. Apylinkėje yra visa eilė 
istorinių piliakalnių: Kaupiškių, Pajavo- 
nlo, Rasių, Naujienėlės ir kt., kurie liudi
ja, kad ši vietovė turi labai seną praeitį. 
Šiame giliąja senove dvelkiančiame krašte 
gimė ir augo Basanavičius. Vėliau jis ty
rinėjo piliakalnius, rinko tautosaką ir pa
ruošė visą eilę studijų iš seniausios lietu
vių praeities. Jeigu paimsime daktaro iš
leistąsias „Lietuvių pasakas“, „Oškabalių 
dainas", „Aprašymus apie senovės lietuvių 
pilis“, „Levą lietuvių pasakose ir dainose“, 
„Iš gyvenimo vėlių bei velnių" ir kt.; tai 
pamatysime, kad šioms knygoms medžiaga 
daugiausia yra surinkta jo gimtojoj apy
linkėj. Šiame darbe uoliai talkininkavo ir 
daktaro brolis Vincas. Brolis turėjo alie
jaus spaudyklą, tai žmonės, važiuodami 
spausti aliejaus, apsčiai atveždavo ir tau
tosakinės medžiagos.

Iš Vilkaviškio miesto į daktaro tėviškę 

bus per 20 kilometrų. Kai iš miesto išva
žiuoji Kapų gatve, tai jai pasibaigus pra
sideda pagrindinis vieškelis, kurie eina 
pietų kryptimi. Pravažiavę pro Būdežerių, 
Pavembrių, Bajorų, Geisteriškių ir kitus 
smulkesnius kaimus, už 17 km. pasieksime 
Bartininkų miestelį. Iš čia jau netoli dak
taro tėviškė, bus apie 4 km. Iš Bartininkų 
pro naujuosius kapus vieškeliu, kuris eina 
pietvakarių kryptimi, gal už kilometro pra 
sideda Oškabalių kaimo laukai. Apsukę 
pro šimtamargio Vaitkevičiaus sodybą, 
pro kaimo kalvę ir ties Siručio sodyba su
rasim kaimo keliuką, kuris tiesiai nuves 
į daktaro tėviškę.

Truputis istorijos
Vilkaviškio miestas išaugo iš Vilkaviš

kio parapijos. XVII a. kolonizuojant Užne
munę, gausėjo ir kaimų skaičius. 1744 m. 
Vilkaviškio parapijai priklausė 54 kaimai. 
Kur šiandien Vilkaviškio miestas, ten 
prieš kelis šimtmečius buvo neišbrenda
mos girios, kuriose staugė gaujos vilkų. 
Vilkaviškis miesto teises gavo iš karaliaus 
Jono Kazimiero 1660 m. Jas patvirtino Au
gustas II 1697 m. Jis davė miestui herbą, 
vaizduojantį tamsiai raudoną leliją mėly
name dugne. 1791 m. karalius Stanislovas 
Augustas padarė Vilkaviškį laisvu miestu. 
1794 m. Vilkaviškyje stovėjo gen. Chle- 
vinskis ir prie pat miesto buvo susirėmęs 
su prūsų kariuomene. Prūsams iš užimtų
jų žemių sudarius Naująją Rytų Prūsiją, 
miestas, stovėjęs arti vieškelio į Karaliau
čių, ėmė gyvai verstis prekyba.

1812 m. Prancūzijos imp. Napoleonui pa 
skelbus karą Rusijai, Vilkaviškio apylinkė 
je buvo sustoję daugiau kaip 250.000 pran
cūzų kariuomenės. Napoleonas apsigyveno 
Vilkaviškio dvare. Prieš išvykdama armi
ja buvo išrikiuota paradui pietuose nuo 
miesto. Buvo sustatyta į tris linijas ir už
ėmė arti 7 km. ilgio ir 3į km. pločio skly
pą.

Bažnyčia su meniškais romėnų stiliaus 
pagražinimais baigta statyti 1881 m. Ku
nigų seminarijos rūmai baigti 1930 m.

1914-18 metų karas Vilkaviškio miestą 
mažai tepalietė. Kovos vyko tolimesnėse 
apylinkėse. 1941 m. prasidėjus vokiečių- 
rusų karui, pirmąją karo dieną nuo rusų 
artilerijos sviedinių ir vietos komunistų 
padeginėjimų buvo sunaikintas visas mies
to centras. Vokiečių kariuomenė į miestą 
įžygiavo birželio 22 d., 11 vai. ryto.

1942 m. vokiečiai susprogdino Vilkaviš
kio kareivines. Pradžioj iš lėktuvų mėtė į 
kareivines padegamąsias bombas. Jie darė 
čia bandymus, kokiomis priemonėmis bū
tų galima užgesinti sukeltą gaisrą. Ant vie 
nos kareivinės stogo buvo įrengta estrada, 
kurion sulipusi karinė vadovybė stebėjo 
bandomuosius veiksmus. Bandymų dieno
mis kareivinių rajonas buvo stropiai sau
gomas, ir tam reikalui buvo iš Kauno at
vykusi LSD apmokomoji kuopa. Netoli ka
reivinių esantieji gyventojai buvo įspėti, 
kad išsikraustytų ir langų stiklus palipytų 
popierių. Bet čia buvo suruošta tik didelė 
vokiška pompa gyventojams paerzinti. Pa
degamieji sviediniai neturėjo ardomosios 
galios, sprogimo balsas buvo mažas, ir ne
būta skeveldrų. Sviediniui sprogus, pasipi
la tik deganti smala, kuri turi stiprų karš

tį ir sunkiai užgesinama. Vėliau padarė 
tų bandymų pertrauką, o rudeniop į karei
vines pradėjo vežti tonines bombas. Atve
žė iš Kauno būrį žydų, kurie elektros pa
galba turėjo susprogdinti tas bombas. Ir 
iš gražiųjų Vilkaviškio kareivinių liko tik 
griuvėsių krūvos. Gerokai nukentėjo ap
linkiniai namai, ir daug kur išbyrėjo lan
gų stiklai. Bet šiuo kartu apie gresiantį pa 
vojų vokiečiai visiškai neįspėjo. Susprog
dinus kareivines, vokiečių komendanto kie 
me susirado didžiulis būrys žąsų, kurioms 
kirto galvas ir galvojo apie viso pasaulio 
užkariavimą...

1944 m. liepos 31 d. rusų tankai pradėjo 
veržtis į Vilkaviškį. Frontas ilgesnį laiką 
stovėjo vietoje, ir miestas vėl pakliuvo į 
didžiausią ugnį. Sustiprinę savo jėgas, ru
sai spalio 15 d. visu frontu pradėjo eiti pir 
myn, užėmė likusią Suvalkijos dalį ir įsi
brovė į Vokietiją.

Bartininkai turi garsią praeitį. Vytauto 
Didžiojo laikais priklausė kunigaikščio iž
dui ir mokėjo jam duoklę medumi, nes ver 
tesi bitininkyste. Žmonės gyveno miškuo
se, turėjo daug bičių, kurios buvo laiko
mos vadinamosiose bartose, tai iš čia ir 
vietovė gavo Bartininkų vardą. Jų medų 
žinojo Lenkijos karaliai, kryžiuočių ordino 
magistrai ir Vokietijos imperatoriai. Barti 
ninkams priklausė Naumiestis, Kalvarija, 
Pajavonys, Keturvalakiai ir kt. Pirmoji 
bažnyčia buvo pastatyta 1540 m. Bartinin
kus valdė Radvila, ir jie priklausė prie 
Upytės seniūnijos. Stanislovo Augusto lai
kais čia buvo žiauri baudžiava. 1768 m. 
Lenkijos iždo ministeris Tysenhausenas bu 
vo pastatęs geležies fabriką ir gelumbės 
audyklą. 1785 m. įsteigtas vielos ir aksomo 
fabrikas. 1676 m. maras ir vėliau badas iš
naikino Bartininkų apylinkės gyventojus. 
1835 m. rusų caras Bartininkus padovano
jo gen. Nosticui, kuris labai žiauriai val
dė kraštą.

Lietuvai atgavus Nepriklausomybę, Bar
tininkų valsčių sudarė 26 kaimai ir 18 dva 
rų ar palivarkų. Vėliau daugumo dvarų 
žemė buvo išdalyta savanoriams ir beže
miams, išaugo gražios sodybos, ir susida
rė nauji kaimai. Valsčiaus ribose buvo 3 
spirito varyklos: Bartininkų, Patilčių ir 
Vilkabalių dvaruose.

Už kokių 5 km. nuo miestelio, pietų pu
sėj, Piliakalnių kaime yra didelis piliakal
nis, kurį iš trijų pusių juosia upė Aista. 
Atvirąją piliakalnio pusę dengia aukštas 
pylimas. Prieš pylimą yra didelė aikštė, ku 
rioje yra išlikusios žymės buv. apsauginių 
sienų. Knygoje „Aprašymai apie senovės 
lietuvių pilis“ Basanavičius spėlioja, kad 
čia galėjo būti Pilėnų kunigaikščio Margio 
pilis. Tai liudytų ir aplinkinių vietovių var 
dai: Pelenių kaimas, Margų dvaras ir kt. 
Iš upelio Aistos vardo ir iš Aistiškių vieto
vės pavadinimo spėlioja, kad tie vardai tu 
ri ryšio su senovės lietuvių gentimi ais
čiais.

Kitoje miestelio pusėje, už kokių 4 km., 
yra graži Budavonės giraitė. Šioje giraitė
je 1941 m. birželio 22 d. sužvėrėję komu
nistai, žiauriai kankinę, nužudė 3 kunigus: 
V. Balsį, J. Dabrilą ir J. Petriką

Oškabalių kaimas yra vakariniame vals 
čiaus krašte. Jis ribojasi su Bartininkų, 
Vartų, Grajauskų, Šilbalių, Sausininkų ir 
kt. kaimais. Žemės plotu ir gyventojų skai 
čiumi Bartininkų valsčiuje didžiausias kai 
mas yra Sausininkai. Oškabaliai savo di
dumu yra antras iš eilės. Netoli Bartinin

kų — Pajavonių vieškelio yra gilus eže
ras, o kiek toliau už jo dideli plotai pie
vų, Trempais vadinamų. Anksčiau Oškaba 
lių apylinkės laukuose buvo rasta įvairių 
iškasenų: bronzinių retežėlių, sagčių ir ki 
tokių papuošalų likučių. Čia rasta bronzi
nė stirnos galva, kuri buvo išstatyta Kro
kuvos akademijos muziejuje.

Tuo laiku daktaro tėviškėje gyveno jo 
mirusio brolio Vinco žmona O. Basanavi
čienė, o ūkio reikalus jai padėjo tvarkyti 
jos sūnūs Jonas, o vėliau Bronius. Ūkis 
buvo didelis, tai būdavo kasmet samdomi 
3-4 žmonės, o vasaros darbams dar paim
davo padieninių darbininkų. Iš senųjų tro
besių buvo likę gyvenamasis namas ir alie 
jinė; kiti buvo naujai atstatyti po neseniai 
įvykusio gaisro. Netoli trobų iš rytinės pu
sės yra mažos kapinaitės. Pasakojama, kad 
jos užsilikusios nuo bado metų. Artimiau
si kaimynai: iš rytų pusės Eidukevičius, 
iš pietų — Maknauskas, iš vakarų — Siru
tis, iš šiaurės Vaitkevičius.

Kaip minėjau, ūkio reikalus tvarkė O. 
Basanavičienė, jau sena moteris, bet labai 
stropiai žiūrėjusi, kad viskas būtų laiku ir 
tinkamai atlikta. Vyriausias sūnus Jonas 
kartu su motina ilgą laiką šeimininkavo 
ir tikėjosi ateityje visą ūkį perimti savo 
žinion. Bet begyvenant iškilo kažkokių šei
myninių neaiškumų, tai Jonas palikęs ūkį 
išvyko iš namų ir gavo. miškų žinyboje 
valdinę tarnybą. Marijona, vyriausioji dūk 
tė, gerai mokėjo visus namų ruošos ir že
mės darbus, tai ūkyje buvo nepamainoma 
moteris. Teklė tuo laiku lankė universite
tą ir studijavo mediciną. Konstancija ir 
Anelė mokėsi Vilkaviškio gimnazijoj.

Bronius, patsai jauniausiasis sūnus, ku
pinas vilčių ruošėsi gyvenimui, tikėjosi 
baigti gimnaziją ir vykti į Karo Mokyklą. 
Tai jam bus didelis džiaugsmas, kai jis at
važiavusį į svečius savo dėdę galės pasitik 
ti ne tik kaip brolio sūnus, bet ir kaip Lie
tuvos kariuomenės karininkas. Bet liki
mas staiga pasuko gyvenimą į kitas vėžes. 
Vyriausiajam sūnui Jonui išvykus, moti
na likosi be šeimininko, tai parsikvietė 
Bronių iš ketvirtosios gimnazijos klasės į 
namus, kad padėtų jai vesti ūkio reikalus. 
Bronius tuomet buvo 16 metų amžiaus, ne 
užilgo susirgo džiova ir už poros metų mi
rė. Basanavičiaus tėviškėje liko gyventi 
Konstancija, kuri, baigusi gimnaziją, ište
kėjo už Šmulkščio, o motinai mirus pavel
dėjo ūkį.

1924 m. rudenį, rodos, rugsėjo mėn. gale, 
iš Vilniaus buvo atvažiavęs daktaras ir tė 
viškėje svečiavosi apie 3 savaites. Tais lai 
kais keliai dar nebuvo žvyruojami, tai 
Vilkaviškio—Bartininkų vieškelis buvo la
bai blogas, juo negalėjo važiuoti mašinos. 
Daktarą pulko vado karieta į namus atve
žė 2 Ulonų pulko kareivis, p«u. važiai 
vus, namuose susidarė* Šventadieniška nuo 
taika, kažkaip viskas aprimo, ir visas dė
mesys buvo nukreiptas tik į daktarą. Dak
taras dėl savo senyvo amžiaus mažai kur 
iš buto išeidavo, daugiausia tai ką nors 
rašydavo ar priimdavo atvykusius jo ap
lankyti kaimynus. Visi jį labai gerbė kaip 
daktarą ir kaip mokslo žmogų, o jis neda
rė jokio skirtumo niekam ir visus malo
niai priimdavo. Daktarui bendradarbiau
jant su apylinkės žmonėmis kaip 
tik ir pavyko surinkti tiek daug 
įvairių padavimų, pasakų, dainų, mįs
lių ir kitokios tautosakinės medžiagos. Tuo

(Nukelta į 4 psl.)

Kristaus liudininkai

Joks žmogus, joks tautos vadas nebuvo 
davęs pažado, kokį davė mūsų Išganyto
jas, kad trečią dieną po savo mirties kel
sis iš numirusių. Niekada žmogus nedrįso 
žadėti prisikėlimo tuojau po mirties, nes 
žinojo, kad tokio pažado negalės ištesėti. 
Kada fariziejai reikalavo iš Kristaus Jo 
dieviškumo įrodymo, Jis atsakė, kad ne
bus kito ženklo duota, kaip pranašo Jono 
ženklas, taip ir Žmogaus Sūnus bus tris 
dienas ir tris naktis žemės širdyje. Paskli
dus žiniai apie Kristaus prisikėlimą, apaš
talai ne tuojau įtikėjo ir ne gandams, o tik 
tada, kada patys savo akimis pamatė pri
sikėlusį Išganytoją. Bet Tomas netikėjo, 
nežiūrint nė autoritetingų liudytojų. Kada 
ir jam esant apaštalų tarpe Kristus apsi
reiškė ir išsklaidė visus abejojimus, įspė
jo: „Kadangi mane matei, Tomai, tu įtikė
jai, palaiminti, kurie nematė ir tikėjo!“ Ir 
savo mokinius siųsdamas į pasaulį, Kris
tus įsakė: „Jūs busite man liudininkai iki 
žemės pakraščių!“ Jie savo krauju tai pa
liudijo, nebijodami nei kankinimų, nei gy
vybės aukos!

Kristus atėjo į žemę siųsti meilės ug
nies, kurs nuo tarnavimo žmonėms būdavo 
nuvargęs, kurs po dienos darbų neturėjo 
kur galvos priglausti, kurio visas žemiška
sis gyvenimas buvo meilė, auka ir. kančia! 
Ar to Kristaus mes esame liudytojai ir Jo 
Evangelijos vykdytojai? Europa, ir tu liu
dysi apie Kristų! Tu, kuri kiniečius ir in
dus žudei opiumo nuodais, kuri alkoholiu 
išnuodijai raudonąją rasę, kuri gaudei neg 
rus vergų darbams! Kaip tu liudysi apie 
Kristų, tu nukrikščionėjusi Europa, kuri 
pašvęstus varpus lydei į kanuoles, varpus, 
kurie iš bažnyčių bokštų turėjo skelbti 
Linksmąją Naujieną, brolių meilę, o jų me 
talu tu išžudei ne šimtus, ne tūkstančius, 
bet milijonus brolių! •

Ir jus visi liudysite apie mane! Juk jus 
visi esate atpirkti ne gendančiu auksu ar 
sidabru, bet brangiu Kristaus krauju! Ir 
jūs, kurie savo tikėjimą į Kristų parodote 
tik tuo, kad esate pakrikštyti ir busite ka
pinėse palaidoti. Ir jūs, kurie Dievą pakai
tėte viena aistra, karjera ar mokslu, ku
rie nuodėmes pridengėte moderniais šo
kiais, bendrais paplūdymais, kabaretais, 
meno ar poezijos skraistėmis! Kuo jus liu
dysite Kristų? Ar didžiąją Teismo dieną 
Gyvybės ir Mirties Viešpats netars: atsto
kite nuo manęs, nes jūs apie mane žemė
je nieko neliudijote!

P. Dauknys, MIC

EUROPOS LIETUVIŠKOJI PERIODIKA
Gairelė, 1957 m. vasaris—kovas, Nr. 13. 

Tai Vasario 16 Gimnazijos jaunimo pastan 
gų vaisius — leidžiamas skautų „Aušros" 
tunto, redaguojamas P. Cibičio rotatorinis laikraštėlis, einąs, poTeisynei.-neperioais- 
kai, bet vis dėlto einąs jau penketas metų!

Kaip iš šiame numeryje paskelbtųjų duo 
menų matyti, per tuos 5 metus „Gairelėje“ 
keitėsi redaktoriai, būta kitokių sunkumų, 
bet viską nugalėjo ryžtas.

Šiame numeryje sudėtas gražus pluoštas 
skautiškos ir šiaip lavinančios medžiagos.

Gražu, kad jaunimas buriasi puoselėti 
lietuviško žodžio. Bent dalis „Gairelės“ 
tvarkytojų vis tiek nebeatitols nuo lietu
viškosios spaudos, joje išėjęs pirmuosius 
žingsnius.

Sešupėle miela,
Pasaka sraunioji —
Kaip svajotą sapną — vis tave girdžiu.

P. Orintaitė

ELLEN GATTI ----------------------

_ IŠTVIRKUSI MOTERIS
(THE IMMORAL WOMAN)

Išvertė A. Daukantas

1.

Ponia Glady Evans, kurią buvau sutiku
si Kenya kolonijoje, buvo pasakiško gro
žio moteris. Apskritai gražios moterys ko
lonijose yra didelė retenybė, bet esu įsiti
kinusi, kad ponia Evans būtų mus visur 
žavėjusi.

Tačiau kurį laiką ji priversdavo mane 
nukaisti Ir išblokšti iš įprastinės galvoji
mo vagos, kai tik prisimindavau ją. Kai 
viešėjau pas ją, visiškai be pagrindo bu
vau jai šiurkštesnė, negu kada nors esu 
buvusi kam kitam.

Nebuvau jos mačiusi septynerius metus, 
kai pagaliau vieną praėjusio mėnesio pa
vakarį, nusikamavusi per dieną apsipirki- 
nėdama New Yorke, užėjau į Plazos kavi
nę Išgerti puodelio kavos. Didžiausiam ma 
no nustebimui pačiame kavinės gale sėdė
jo ponia Evans. Ji buvo neviena. Aš tai 
supratau iš pirmo žvilgsnio. Prieš ją stovė
jusi kėdė buvo atitraukta, ir ant stalo švie 
tė kokteilis.

Nusigandau. Būčiau geriau žemėn pra
smegusi, jei būčiau galėjusi, bet ponia Gla 
dy Evans, tik pamačiusi mane, pamojo 
ranka. Priėjau prie jos. Ji pasveikino ma
ne nepaprastai nuoširdžiai ir paprašė pri
sėsti.

žiūrėjau J ją nustebusi ir susidomėjusi. 
Septyneri metai, kaip taisyklė, negalėjo 
perdaug išryškinti moters grožio, bet po
nia Evans iš tikrųjų atrodė daug puikiau, 
nei aš ją anuomet mačiau. Prisiminiau pas 
kutini pasimatymą ir tą stebėtiną jos kū

no sudėties, muskulų ir odos grožį. Bet ja
me nebuvo šviesos. Dabar gi, ji visa švie
tė, žėrėjo. Ponia Evans buvo gerai nusitei
kusi, nepaprastai linksma ir laiminga. Aš 
jai tai tuojau pastebėjau.

Ji nusijuokė ir atsakė:
— Aš šiandien esu laimingesnė, negu 

kas nors kitas. Ir dėl visa tai jūs esate 
kalta!

Truputį paraudau.
— Bet aš manau, kad gavote mano atsi

prašymo laišką? — paklausiau labai nema 
loniai jausdamasi.

— Taip, gavau, — atsakė ponia Evans, 
— bet jau buvo per vėlu. Jau anksčiau bu
vau paklausiusi jūsų patarimo.

2.

Pirmą kartą ponią Evans sutikau, ke
liaudama su savo vyru po Kenya koloniją 
vienoje ekskursinėje kelionėje. Mes susto
jome porai dienų pas senus draugus Džimį 
ir Zuzi Blakius. Susiruošusiems toliau ke
liauti, Džimi patarė mums važiuoti per 
majoro Evans sodybą ir ten sustoti pernak 
voti. Zuzi pertraukė jo kalbą ir kiek pasi
piktinusi pridūrė:

— Stepas Evans yra amžinas ir nepa
taisomas girtuoklis! Nežinai, kokį mes ra
sime jį.

— Na, pagaliau kas čia nepaprasta? — 
kalbėjo Džimi. Stepas tikrai puikus vy
ras! Jis čia neįžiūri nieko bloga.

— Ak, jis visai nusibaigęs, nuobodus 
žmogus! — priešinosi Zuzi. — Ta moteris 

tai tikras angelas, kad dar su juo gyvena.
— Nepaprasta gražuolė ir angelas? Tai 

retenybė mūsų laikais! — įsiterpiau skep
tiškai.

Džimi žvilgterėjo į mane. Zuzi pridėjo:
— Et, ką čia kalbėti!
Tačiau majoras Evans mums pasirodė 

blaivus, kaip teisėjas, kai mes nuvažiavo
me pas jį. Jis visą laiką tikrai buvo malo
nus draugas ir šeimininkas, išskyrus tik 
tuos jo nedraugiškus žvilgsnius žmonai. 
Tie jo žvilgsniai mane labai erzino. Tarp 
juodviejų buvo keisti, nesuprantami san
tykiai.

Stebėtina, aš iškart pamėgau ponią 
Evans. Sakau: stebėtina, nes labai retai 
ir sunkiai susidraugauju su moterimis. 
Tiek daug metų dirbusi drauge su savo 
vyru jo darbą, nebegaliu dabar suprasti 
moterų.

Netrukus vyrai pradėjo kalbėti apie lau
kines antilopes, kurios pasirodžiusios apie 
kaimus šalia Rudolfo ežero, tačiau niekam 
dar ligi šiol nepasisekę nušauti jų. Staiga 
majoras Evans, Džimi ir mano vyras nuta
rė joti kelioms dienoms išbandyti laimės. 
Ton kelionėn drauge jie ragino vykti ir 
mane. Bet ponia Evans prašė Zuzi ir mane 
pasilikti pas ją. Kurį laiką kovojau pati su 
savim, nes jau buvau gavusi drugį ir bi
jojau neišlaikysianti tos kelionės.

Pagaliau mums nutarus vienoms likti 
sodyboje, netrukus Zuzi išvažiavo į Nairo
bi apsipirkti, aš likau viena su ponia 
Evans.

Pirmąsias dvi tris dienas neblogai jau
čiausi, bet vėliau pradėjo išsekti mano jė
gos. Visą laiką mane slaugė ponia Evans. 
Jau#anksčiau ją pamėgusi, dabar visiškai 
prisirišau prie jos švelnaus charakterio. Ir 
tuo metu pastebėjau, kad ji yra kažko ne
tekusi, kažkas jai yra žuvęs, bet negalė
jau suprasti, kas tai galėtų būti.

Vieną dieną ji man papasakojo savo gy
venimo istoriją. Tai atsitiko vieną nepa
prastai karštą popietę, kai ir paprasčiau
sias pasivaikščiojimas buvo neįmanomas. 

Mes abi, apsivilkusios ploniausiomis piža
momis, gulėjome plačioje verandoje supa
mosiose kėdėse, gerdamos leduose šaldy
tą kavą ir valgydamos pyragaičius.

Staiga be jokio matomo pagrindo ponia 
Evans pradėjo verkti. Ji darė tai labai ar
tistiškai. Jos gilios mėlynos akys plačiai 
atsivėrė, ir per jos malonų ova’inį veidą 
iš karto pradėjo tekėti didelės kaip tikri 
perlai ašaros.

— Aš esu nelaimingiausia pasaulyje mo 
teris! — tarė ji gulėdama, o patylėjusi pri
dūrė: — Ak, pagaliau aš atlikau savo pa
reigą...

Tai dar labiau suerzino mane. Aš sken
dėjau prakaite, turėjau aukštą temperatū
rą, ir ji vis dėlto neturėjo teisės pasirodyti 
tokia aną visą žemę deginančią dieną.

— Aš jums papasakosiu savo gyveni
mą, — pagaliau tarė ji man. — Dar nie
kam nesu pasakojusi jo...

Iš pradžių jos istorija man pasirodė ne
įtikėtina ir banali. Tačiau dabar aš niekuo 
neabejoju, ką ji pasakojo man, ir visoje 
nemalonioje anos popietės scenoje bus bu
vę daug teisybės.

Ji buvo gimusi Airijoje, ūkininkų šei
moje. Jos tėvų tėvai tarnavo kaimyninių 
grafų šeimoje, o pati ponia Evans buvo iš
ugdyta kambarinės darbui. Tiesa, aš jau 
ir anksčiau buvau pagalvojusi, kad jos pra 
eitis turėjo būti kitokia.

Ir štai turtingų grafų, pas kuriuos ji dir 
bo, sūnus Terensas įsimylėjo jaunąją kam
barinę. Senoji grafienė buvo priešinga ir 
nepatenkinta šia sūnaus meile. Ji buvo 
griežto senoviško auklėjimo ir savo šei- 
mon nenorėjo įsileisti nieko, kas ne grafų 
kilmės. Pajutusi pavojų, ji išleido sūnų 
Oksfordo universitetan, o jaunąją kamba
rinę, nors ji buvo jai pačiai labai reikalin
ga, slapta pasiuntė į New Yorką savo se
nai tetai. Kambarinės meilės istoriją su 
sūnum ji papasakojo tetai ir labai prašė 
saugoti Glady ir auklėti ją taip, kad jai 
iš galvos išgaruotų visos svajonės, žino
ma, Glady jokiu būdu nenorėjo vykti Ame 

rikon, bet vis dėlto ji tuomet buvo dar tik 
16 metų ir turėjo klausyti tėvų ir šeimi
ninkų.

Ir kai ji, pagyvenusi New Yorke, kartą 
susitiko majorą Evans, kuris iš pirmo 
žvilgsnio įsimylėjo ją, jos gyvenimas tada 
pakrypo nauja vaga. Majoras neseniai bu
vo pirkęs dideles plantacijas Kenya kolo
nijoje ir New Yorkan atvažiavęs biznio rei 
kalais. Jis norėjo tuojau vesti Glady ir at
gal su ja grįžti į Kenyą. Glady teta taip 
pat galvojo, kad majoras Evans būtų di
delis mergaitei laimikis ir geras vyras ir 
darė viską, kad įtikintų ir priverstų Gla
dy ištekėti už jo. Dar ir tuomet Glady bu
vo jauna mergaitė, nesugebėjo savo gyve
nimo svarankiškai tvarkyti, ir aš kiek nu 
stebusi patyriau, kad ji galų gale sutiko 
tekėti už Stepo Evans.

Praslinkus kelioms dienoms po jų vestu
vių, kada jie buvo jau pasiruošę išvykti į 
Cape Town, Glady gavo Terenso laišką. 
Suprantama, jei Terensas būtų anksčiau 
žinojęs, kas jų namuose atsitiko su Gla
dy, jis būtų grįžęs iš Oksfordo ir neišlei
dęs mergaitės Amerikon. Vėliau jis ilgai 
priekaištavo Glady seseriai, kuri nieko 
apie tai nepranešė jam. Susipykęs namuo
se, jis pirmu laivu išplaukė Amerikon. 
Manau, kad Glady ir Terensas vedę būtų 
galėję sukurti laimingą gyvenimą, o susi
dariusioji padėtis buvo tikra kankynė tai 
jaunai mergaitei. Aš nesistebėjau, kad ji, 
gavusi Terenso laišką, buvo visiškai pri
trenkta.

— Kodėl nelikote New Yorke ir nepa
laukėte Terenso? — paklausiau.

— Kodėl?.. Aš jau buvau ištekėjusi, ir 
mūsų susitikimas būtų suteikęs dar dau
giau kančių... — atsakė ji paprastai.

— Ar negalėjote gauti išsiskyrimo?
— Bet aš buvau pasižadėjusi su majoru 

važiuoti! — atsakė nustebusi Glady.
Iš pradžių man pasirodė keista, kad ji 

lyg dirbtinai tragiškai pergyveno visa tai.

(Bus daugiau)
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Europos Lietuviu Kronika
LONDONAS

RŪPINAMASI MINĖJIMĄ 
PERDUOTI PER TELEVIZIJĄ

Padaryti žygiai, kad būtų perduotas per 
televiziją DBLS Dešimtmečio minėjimas 
Lietuvių Sodyboje per Sekmines. Tuo rei
kalu BBC Televizijos pareigūnas — prog
ramų ruošėjas Mr. Fisher trečiadenį lan
kėsi Lietuvių Sodyboje, lydimas M. Bajo-

WOLVERHAMPTONAS
LIETUVOS RAŠYTOJŲ PADĖTIS

kėši Lietuvių Sodyboje, 
rino ir R. Baublio.

RŪPINTOJĖLIUI
— Pastaruoju laiku o_______

mūsų tėvynės, kad, pervažiavus išilgai Lie 
tuvos, ten dabar nepamatysi nė vieno Rū
pintojėlio, kurie buvo lietuvių liaudies ran 
komis rūpestingai išdrožinėti ir amžiais 
saugojo Lietuvos kryžkeles, — taip rašo 
londonietis J. Vilčinskas, atsiųsdamas savo 
žmonos auką 1 sv. Rūpintojėlio pastatymui 
Sodyboje.

Švenčių metu aukų atsiuntė: A.P. Rit- 
bergeriai iš Birminghamo — 1 sv. ir 5 šil., 
O. Dainauskienė" iš Manchesterio — 1 sv., 
A. Petkevičius iš Wolverhamptono-^- 1 sv„ 
J. Žamba iš Leeds — 1 sv., J. Žičkus iš 
Nottinghamo — 10 šil. Iš Londono: V. Šva- 
binskas — 1 sv., S. Mockienė — 6 šil., K. 
Drungila — 10 šil., V.O. Naujokaičiai — 1 
sv., S. Skibiniauskas — 10 šil., V. Girėnas
— 10 šil., A. Grikinaitė — 10 šil. ir Kostulė
— 1 sv.

Naujiesiems aukotojams priklauso nuo
širdi padėka ,nes tik Jūsų geraširdiškumu 
Rūpintojėlio fondas jau pakilo iki 85 sv. ir 
6 šil. Kas pabaigs kelti fondą 
mos šimtinės?

SODYBOJE 
gaunama žinių iš

iki- reikia-

Šventinės dienos
Velykų šventės mūsų kolonijoje praėjo 

gyvoje lietuviškoje dvasioje. Jau D. šešta
dienio vakarą atvažiavęs kapelionas su
traukė didžiumą kolonijos gyventojų į su 
sikaupimo valandą Šv. Petro bažnyčioje. 
Kristaus Prisikėlimo pamaldose turėjome 
svečių ir iš tolimesnių miestų, šv. Mišių 
metu jaunoji kolonijos gyventoja Joana 
Drūtytė, papuošta baltu veliumu ir rūte
lėmis, priėmė pirmąją Šv. Komuniją. Ypa
tingai gražiai buvo giedamos Velykų gies
mės, nes kolonija gali pasididžiuoti turėda 
ma keletą labai gražių balsų. šventišku 
didingumu galingai skambėjo mūsų gies
mės, skelbdamos Velykų džiaugsmą, kaip 
ir, kapeliono iš širdies trykštų žodžiai. Bet 
už vis gražiausia, kad beveik visi priėjo 
šią brangiąją dieną prie Šv. Komunijos!

Po pamaldų prie bažnyčios dar ilgokai 
visi buriavosi, dalijosi mintimis, o energin 
goji Janina Narbutienė ta proga platino 
spaudą, knygas. V. Kelmistraitis su svečiu 
iš Bloxwich A. Buivydu ir kapelionu ap

lankė miesto ligoninėje gulintį kolonijos 
gyventoją Zokaitį, kuris po antrosios plau
čių operacijos iš lėto sveiksta ir jaučiasi 
jau šiek tiek geriau. Ligonis, nors pats dar 
silpnas būdamas, rūpinasi savo artimai
siais Tėvynėje, paskutiniais mėnesiais iš 
nedidelių sutaupų pasiuntęs pakietėlių net 
už keletą šimtų svarų.

*

Kun. P. Dauknys SPORTAS

ŠIRDISPAIEŠKOMA KITA GERA
Vokietijos lietuvis B.M., nepriklausomy 

bės kovų dalyvis, invalidas, dėl mažo už
darbio nepajėgia apsimokėti „Europos Lie
tuvio“ prenumeratos.

Ar nesusirastų gera širdis, kuri įgalintų 
jį pastoviai skaityti mūsiškį savaitraštį?

MARGUČIŲ BALIUS
Balandžio 27 d., Atvelykio vakare, 7.30 

vai., Londono Lietuvių parapijos salėje 
Šv. Onos Moterų Draugija rengia 

TRADICINĮ MARGUČIŲ BALIŲ.
Už geriausią margutį bus duodama pre

mija.
Įėjimas 2 šil. 6 p.
Staliukus iš anksto galima užsisakyti p. 

Juro krautuvėje ir pas Komiteto narius.
NAUJAS GIMNAZIJOS 

VICEDIREKTORIUS
Direktoriaus pristatymu ir Kuratorijos 

vienbalsiu pritarimu, Vokietijos Krašto 
Valdyba nutarė skirti prof. Dr. Joną Gri
nių Vasario 16 Gimnazijos aukštesniųjų 
klasių lietuvių kalbos ir literatūros moky
toju ir tos gimnazijos vicedirektorium. 
Prof. J. Grinius pradeda darbą gimnazijo
je nuo gegužės 1 d.

SODYBOJE BUVO DAUG SVEČIŲ
Velykų atostogų metu visi kambariai 

Lietuvių Sodyboje buvo užimti. Daug 
čių pasiliko atostogauti visą savaitę.

ADRESUS KEICIANTIEMS
Malonieji prenumeratoriai, keisdami 

resą, kartais užmiršta pažymėti, kokiu 
resu laikraštis jiems buvo siunčiamas 
šiol. Labai dėl to prašom visada pažymėti 
abu adresus, tiek naująjį, tiek senąjį.

BULAITYTĖS IR JANKŪNO 
SUTUOKTUVĖS

Velykų pirmąją dieną Lietuvių bažnyčio 
je per sumą susituokė Danutė Bulaitytė su 
A. .Jankūnu. Priėmimas įvyko Parapijos 
Klube, dalyvaujant gausiam būriui gimi
nių ir svečių.

Vilties krepšinio komanda, neseniai ne
laimingai pralaimėjusi, žengia vėl laimėto
jų keliu.

Pirmame kėlinyje Wolverhamptono ang
lų krepšinio klubas WBBC smarkiai spau
džia Viltį. Tik gynimo dėka viltiečiai laimi 
pirmąjį kėlinį 22:19.

Antrajame kėlinyje Viltis užpuola prie
šą netikėtai ir greitais prasiveržimais pra
deda krauti krepšius. O gynime Viltis dir
ba bendromis jėgomis. Nors priešas keičia 
gynimosi ir puolimo taktiką, niekas nepa
deda jam. Viltis laimi 55:30, ir tuo budu 
priartėja prie pirmosios vietos, kurią jie 
turi progos pasiekti, jei gerai seksis.

Už Viltį žaidė ir taškus pelnė: V. Kelmis 
traitis — 27; J. Hill — 16, U. Manga — 6; 
Vanags — 4; Hill — 2; Bay — 0.

1957 ................. ” '
Sporto

m. gegužės 4 dieną, šeštadienį, 
Klubas Viltis ruošia

*
ŠOKIŲ VAKARĄ

Hotel. Durys atidarytos nuo 6 v.v.George
Programoje: Vilties klubui diplomų įtei

kimas, Motinos Dienos, minėjimas, loterija, 
šokiai.

Veiks baras iki 11 vai. v. Šokiai iki 12 v.
Kviečiame atsilankyti visus tolimų ir ar 

timų apylinkių lietuvius ir svečius.

sve

ad- 
ad- 
liei

BRADFORDAS
Š. m. balandžio 28 d., 4 vai. p.p., Lietu- 

i-ių Huhn natalpose — 5, Oak Villas, Brad 
■ford 8, — Šaukiamas: DRĮS Rradfordo sky 
riaus metinis narių susirinkimas.

Visi nariai maloniai kviečiami daly
vauti.

DBLS Bradfordo Skyriaus Valdyba

COVENTRY
1957 balandžio 27 d., šeštadienį, 18 vai. 

Coventry „Pilot“ salėje įvyks
Motinos Dienos Minėjimas

Programoje: paskaita ir pavasarinis pa
silinksminimas.

Gros lietuvių kapela. Kviečiame visus!
Skyriaus Valdyba

Vaidiliečius g
DANUTĘ BULAITYTĘ B

ir g
ANTANĄ JANKŪNĄ, S

sukūrusius lietuvišką šeimos židinį, 
sveikiname ir linkime ilgo, gražaus ir g 

saulėto gyvenimo. g
Londono Vaidilos Valdyba ir nariai n

MANCHESTERIS
Motinos diena

Manchesterio ir apylinkės lietuviai, rin
kimės paminėti motinas. Minėjimas įvyks 
L.S. Klubo patalpose gegužės 5 d., 5 vai. 
Paskaitininkas — V. Ignaitis. Praveda — 
bažnytinis komitetas.

s 5

PAIEŠKOJIMAI
JAŠINSKO Vytauto svarbiu reikalu pa

ieško J. Bereiša, 5710 Arthur, St. Louis 9, 
Mo., USA.

DVELYS Vladas, sūn. Klemenso, gim. 
1916.VII.7, gyvenęs Barnsley, Anglijoje, 
svarbiu reikalu prašomas rašyti šiuo adre
su: L. Mikolajūnas, 4515 So. Mozart St., 
Chicago 32, Ill., USA.

PRIEŠAS NR. 1.
Australijos lietuvių laikraštyje, „Mūsų 

Pastogėje“, 1957 m. balandžio 15 d. nume
ryje išspausdintas A. Bakaičio šitaip pava
dintas straipsnis, kuriame autorius besai
kį girtavimą vadina priešu nr. 1 ir didžiau 
siu sąmonės ir valios žudiku.

Išdėstęs alkoholizmo blogybes, autorius 
šitaip rašo:

„Nieko neraginu pasidaryti visiškais ab
stinentais ir bijotis alkoholio, kaip velnias 
kryžiaus, nors jaučiu didelę pagarbą vys
kupo Valančiaus idėjų pasekėjams ir aukš 
tai vertinu abstinentus ir blaivininkus. Sun 
ku būtų tikėtis, kad visa tauta virstų 
blaivininkais. Tačiau kasdien matydamas 
minias vyrų, ištikimai tarnaujančių Ba
chui, negaliu susilaikyti nuo sielvarto ir 
kreipiuos nors į tuos, kurie iš esmės moka 
pažvelgt laikas nuo laiko į savo tautos bui
tį. Kiek gražaus ir produktingo laiko pra- 
stovim baruos belaukiant skambučio, kiek 
gražios energijos, o dar gražesnio pinigo 
būtų sutaupoma ir kaip sveiką ir stipri 
moraliai ir materialiai į gyvenimą eitų mū 
sų tauta, jei pasiryžtume nuo šios dienos 
nė vieną kartą daugiau savo gyvenime ne
prarasti bet kokiose aplinkybėse savo žmo 
niškumo aukščiausios žymės — sąmonės, 
dėl sveikesnės moraliai ir materialiai tau
tos ateities vengti ir nesudarinėti progų 
girtuokliavimui“.

Atrodo, kad šitas Australijoje kilęs lie
tuvio balsas galioja vienodai visiems kraš
tams, kur tik yra lietuvių. Atrodo taip pat, 
kad pats laikas jau visur bandyti išgirsti 
valančišką balsą.

(Elta) Pavergtoje Lietuvoje 
pastatytasis Rašytojų Sąjungos 
kas Antanas Venclova tos sąjungos valdy
bos plenume vasario 1 d. pasakė ilgoką 
„pagrindinę“ kalbą, kuri vėliau buvo išti
sai atspausdinta sovietinių Lietuvos rašy
tojų organe „Pergalė“ (1957 m. vasario m. 
numeryje). Verta ties ja sustoti, nes čia 
atskledžiama pavergtosios Lietuvos litera
tūros ir jos kūrėjų vaizdas, o taip pat pa
rodoma ir kai kurie būdingi pakitimai ver
tinant atskirus rašytojus ir jų kūrinius.

Savo kalbos pradžioje Venclova pašlovi
na sovietinį režimą, toliau žinomu įpročiu 
iškeikia „laisvės gynėjus“, „demokratus“, 
kurie, anot jo, „klykia apie tautų nepri
klausomybę“ ir pagaliau pereina į literatu 
rą. Čia jis atvirai iškelia priežastis, kurios 
skurdina literatūrą, šitaip pasisakydamas: 
„Ypač atkakliai ir įžūliai priešai puola vie 
ną pagrindinių mūsų literatūros principų 
— jos lenininį partiškumą... Jiems labai 
nepatinka, kad tarybiniai rašytojai klauso 
priešakinio darbo žmonių būrio, labiau
siai sąmoningo, labiausiai užgrūdinto ko
vose balso — savosios partijos balso“.

Būdingai Venclova išsireiškia dėl naujo
vių rusų literatūroje: „Deja,, reikia pasa
kyti, kad ne viskas tvarkoj pastaruoju me
tu buvo ir tarybinėje literatūroje. Rusų Ii 
teratūroje pasirodė tokių kūrinių, kurie ta 
rybinę tikrovę vėl mėgino piešti vien juo
da spalva, kurie ją bandė vaizduoti iškrai
pytai ir be perspektyvos“. Mini V. Dudin- 
cevo romaną „Ne vien tiktai duona“, D. 
Granino apsakymą „Sava nuomonė“, E. 
Jevtušenko eilėraštį „Ir kiti“... „Tai tar
tum recidyvai, sako jis, to reiškinio, kada 
iš kenksmingo tikrovės lakavimo metama- 
si į priešingą pusę, į nihilistišką visko nei
gimą ir niekinimą... Tokie kūriniai, kar
tais jų autoriams subejektyviai to ir neno
rint, objektyviai tarnauja vadinamojo ide
ologinio šaltojo karo kurstytojų propagan
dai, kaip ir mėginimai kovoti prieš parti
jos vadovavimą literatūroje“.

Venclovos čia minimi „neigiami“ raštai 
buvo išleisti sovietinių leidyklų Maskvoje, 
Leningrade. Galėtų kilti klausimas, kaip 
Venclova drįsta kritikuoti raštus, kuriuos 
aprobavo Maskva? Atsakymas toks: Mask
va nekliudė tiems raštams pasirodyti, nore 
dama bent kiek atleisti perdaug jau įtemp 
tas partines vadžias literatūroje. Taip ir 
pasirodė keletas veikalų, kurie atitiko 
bendrąjį postalininį „ledų tirpimą“. Bet 
praėjo kiek laiko, ir partij'os centras pa
matė, jog sovietuose rašytojams laisvės ne 
reikia duoti, nes laisvę davus visos sovieti 
nio gyvenimo negerovės išplauks į pavir
šių, o tuo pačiu sovietiniai rašytojai nus
tos aklai tarnauti sovietinio režimo propa
gandai. To pasėkoje ir Venclova trimituo
ja prieš „naujovininkus“, kartu pats sau 
prieštarauja, kalbėdamas: „Mes, lietuvių 
tarybiniai rašytojai pasisakome už laisvas 
kūrybines diskusijas, už laisvą literatūros 
ir meno problemų nagrinėjimą marksizmo 
—leninizmo pagrindu, bet mes smerkiame 
kūrinius, iškraipančius mūsų tarybinio gy
venimo tikrovę ir ją lakuojančius ar juo
dinančius“.

Venclova pakartotinai rašo: „Partija vi
sada mokė mus... partija mus mokė... par 
Uja visada teisingai kritikavo...“ Bet jau 
čia pat Venclova pareiškia tikrąjį kompar
tijos vaidmenį: kontroliuoti Lietuvos rašy
tojus, kad jie atitiktų centro politinę, par
tinę liniją. „Partija visada teisingai kriti
kavo atvejus, kada paskiri mūsų rašyto
jai... pasiduodavo buržuazinėms dekaden- 
tizmo teorijoms, kada jų kūriniuose prasi
verždavo buržuazinės atgyvenos, naciona
lizmo, kosmopolitizmo recidyvai“. Tokiu 
būdu pats Venclova partiją vaizduoja kaip 
politinių žandarų instituciją.

Venclovos dėstymas suįdomėja, kai jis 
pradeda kalbėti apie atskirus šių dienų so
vietinius rašytojus, ima kritikuoti juos. 
Kritikuoja ir „dailintojus“ ir „juodinto
jus“. Girdi, asmenybės kulto laikais pasiro 
džiusi „nelemtoji bekonfliktiškumo teori
ja“. Su ja glaudžiausiai siejosi gyvenimo 
gražinimas ir lakavimas kūrybinėje prakti 
koje. Rusų literatūroje tokius romanus pa 
gimdęs Babajevskis, o „mūsiškėje“ mini 
„iš dalies“ J. Baltušio pjesę „Anksti ryfe- lino vardas“, 
lį“. Iš kitos pusės Venclova giria V. Myko
laičio-Putino romaną „>r

Maskvos 
pirminin-

chinacijas buržuaziniame Kaune“. Simo
naitytė savo romane „Vilius Karalius“ ta 
lentingai parodžiusi Klaipėdos krašto lie
tuvių gyvenimo laikotarpį nuo XX am
žiaus pradžios ligi pirmojo pasaulinio karo 
galo, o Mykolaitis savo „Sukilėliams“ pa
daręs pradžią lietuvių tarybiniam istori
niam romanui.

Po to jau Venclova ima kedenti savo 
„tarybinius“ rašytojus kritikos kapliu. 
„Didžiausia kai kurių mūsų prozos kūri
nių yda, man atrodo, yra perkrovimas ne
reikalinga medžiaga ir jų kompozicijos 
trūkumai“. Būdingiausiu šiuo atžvilgiu pa 
vyzdžiu Venclova mini Gudaičio „Brolius“. 
Tame romane esą „tokia daugybė publicis
tikos, įvairių dokumentų, su pagrindine 
romano linija nesusijusių epizodų, jog jie 
ypačiai antrąją veikalo dalį daro sunkiai 
paskaitomą — neįmanoma susigaudyti 
daugybėje nesurištų tarp savęs epizodų ir 
asmenų“. Ir Korsakienės apysakoje Venc
lova randa „nemaža schematiškumo, pri
tempto pagal reikalą“. Galėjo Venclova, ži 
noma, tiesiai pasakyti, kad visa tarybinė 
literatūra yra „pritempta pagal reikalą“.

„Gerai meniškai organizuotos medžiagos 
pavyzdžiu“ Venclova laiko Putino „Suki
lėlius“ ir neranda nieko prikibti, nebent 
kad kalba galėtų būti „dar liaudiškesnė“. 
Iš kritiškų Venclovos pastabų galima 
spręsti, kad Sirija Gira savo romaną „Bu
enos Aires“ esąs parašęs „bulvarinės lite
ratūros priemonėmis“.

Dideliu Lietuvos tarybinės literatūros 
trūkumu Venclova laiko tai, kad ji per ma 
žai pavaizduojanti šių dienų sovietinį gy
venimą. „Musų literatūroje dar nėra su
kurta tų teigiamų herojų, tarybinio gyveni 
mo entuziastų“. Kaip juos atvaizduos, jei 
jų tikrovėje nėra, nors Venclova ir mato 
jų daugybes. Netik darbininkų ir kolchozi- 
ninkų gyvenimas per mažai esąs vaizduo
jamas, bet ir inteligentijos vaidmuo nepa
rodomas. Per mažai esą paliesta ir „tėvy
nės karas“, ir „tarybinės Lietuvos susikuri 
mas“, ir „kova dėl tarybų buržuazinėje 
Lietuvoje“.

Didžiausia kliūtis apsakymams idėjiškai 
ir meniškai augti buvusi įsigalėjusi pažiū
ra, kad apsakymo uždavinys — įrodyti vie 
ną ar kitą politinę tezę. Pvz., kaip geras 
kolchozininkas atverčia blogą, geras dar
bininkas ceche atsilikusį. Patsai Venclova 
žino, kad ir anksčiau ir dabar visi tarybi
niai rašytojai buvo ir yra verčiami laiky
tis tam tikros „politinės tezės“, nori ar ne 
nori. Iš apsakymų žanro Venclovai patikę 
A. Vienuolio „Samdinė Alena“, „Astrono
mas šmukštaras“ ir kiti „su laisva kompo
zicija, bet labai ryškiais žmonių charakte
riais ir gyvenimiškais konfliktais“. Mini 
šio žanro dar šiuos prozaikus: J. Šimkų, 
J. Dovydaitį, A. Baužą, J. Paukštelį, R. 
Lukinska, A. Pocių, A. Pabiržytę, K. Vo
robjovą, A. Markevičių, A. Pakalnį, R. 
Lankauską. Tačiau d.ėl A. Markevičiaus 
pastebi, kad jis iškraipęs gyvenimo tikro
vę.

Apybraižos žanras buvęs nepakankamai 
vystomas. Mini J. Avyžiaus apybraižą 
„Upė ir krantai“, kuri buvo spausdinta 
„Pergalėje“. Apybraižose iš kelionių pp 
užsienius esą maža poetinio polėkio, jose 
„beveik nedemaskuotas kapitalistinių kraš 
tų gyvenimo būdas“. Venclova čia nuošir
džiai atidengė, ko laukia sovietinė vado
vybė iš šių dienų rašytojo.

Iš jaunųjų poetų, be Mieželaičio, mini
mas dar A. Jonynas, Just. Marcinkevičius, 
A. Baltakis, K. Kublinskas, V. Giedra, P. 
Širvys, J. Macevičius, B. Mackevičius, V. 
Rudokas, A. Pabijunas. Poezijai tarpti su
daręs sąlygas „asmenybės kulto ^likvidavi
mas“. Savo metu buvę daug tuščių ginčų 
dėl visuomeninės ir asmeninės poezijos 
santykio. „Poetui netgi buvo laikoma nuo
dėmė... reikšti ne visuose laikraščiuose ra
šomas tiesas, o savo paties jausmus ir min 
tis apie gyvenimą, laimę, meilę, gamtą“. 
Toliau Venclova pripažįsta: „Tokia būklė 
mūsų poezijai nieko gero negalėjo atneš
ti ir neatnešė“. Ji pasidariusi „neįdomi“. 
Bet Venclova tuoj pat vėl nusilenkia Sta
linui: „Mes negalime atmesti vieno kito kū . urinin vlsn ripi tn imd ismp neminėtas Sta- m tarpo esą girdėti ,,Tarybinės lietuvių Ii— rimo vien del to, kad jame paminėtas Sta teratQros apybraižai“, baigtai ruošti 1954 

metų gale ir išėjusiai 1955 metais. Ji para
šyta jaunesnių autorių, o redaguota „vy
resniųjų draugų, jų tarpe ir mano

PALIKITE MANE RAMYBĖJE!
Sovietinio laikraščio korespondentas bu

vęs apsilankęs pas rašytoją K. Borutą Vii 
niaus Antakalnyje ir ten užsimezgęs toks 
pasikalbėjimas:

Korespondentas: „...Vakaruose lietuvių 
emigrantų spauda Patį ištrėmė J Rytų Si
birą ir ten palaidojo“.

K. Boruta (nusijuokęs atsiliepė): „Jei, 
taip, tai galite mano žodžiais parašyti, kad 
aš iš Vilniaus niekur nebuvau išvažiavęs 
ir jokio Sibiro nesu matęs. Dirbu ir esu 
labai apsikrovęs darbais... Vienintelis ma
no troškimas, kad paliktų mane visi (!) ra
mybėje ir netrukdytų man dirbti“.

Savaime aišku, kad užsienyje gyveną 
lietuviai Borutai negali trukdyti dirbti. 
Matyt, jam pačioje tėvynėje buvo trukdo
ma. Sugretinus Borutos pasisakymą su 
tuo, ką Venclova kalbėjo rašytojų suvažia 
vime apie Borutos veiklų pasmerkimą iki 
šiol, darosi aišku, iš kurios pusės jam truk 
dė dirbti. Bet tai atvirai pasakyti Borutai 
ar kitiems, žinoma, yra neįmanoma. (E)

Nesą knygų ir apie „įžymiuosius revoliu
cionierius“. Klausia ir čia Venclova: „Ko
dėl taip sunkiai mums vyksta šioje srity
je?“ ir čia pat atsako: „Aš žinau dvi prie
žastis. Vaikų literatūra pernelyg menkai 
apmokama, tai viena. Antra, jos ypačiai 
su spalvotomis iliustracijomis išleidimas 
labai sunkus: maža knygutė spaudoje esti 
apie metus laiko“.

Suminėjęs visą eilę kritikų bei recenzen
tų, Venclova literatūros mokslui priskiria 
K. Korsaką, V. Mykolaitį, B. Pranskų, J. 
Lebedį, E. Lukšienę, I. Kostkevičiūtę, A. 
Sprindį. Esąs atiduotas spaudai Lietuvių 
kalbos ir literatūros instituto paruoštas 
„Lietuvių literatūros istorijos“ I tomas, tu 
rįs 40 lankų ir parašytas antras tomas, tu
rįs daugiau kaip 1000 puslapių. Išėjusi ir 
pirmoji knyga to paties instituto leidžia
mo neperiodinio leidinio „Literatūra ir kai 
ba“. Spaudai atiduota ir senosios lietuvių 
literatūros Ohrestomatija, apimanti laiko
tarpį ligi 1861 ir turinti 50 spaudos lankų.

Daug karčių priekaištų ypač iš rašyto-

lį“. Iš kitos pusės Venclova giria V. Myko- Venclova klausia, kas žlugdo satyrą Lie- 
laičio-Putino romaną „Sukilėliai“, kad ten tuvoje. „Ar ne mūsų nedrąsa kelti gyveni- uiau8ų, Jų
esą „taip teisingai atskleista“ tos mums mo neigiamybes, ar ne baime, kad pakri- |0 rus„ literatūros mokslininkų“, 
jau tolimos 1863 m. epochos klasių santy- tikuotas biurokratas palaižūnas, apsileidę- ^ista Venclova. Toji knyga turinti 
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liūs“ Putinas dar nebuvęs „įsisavinęs“ : _______ .
cialistinės ideologijos. Tai esą ta „nauja Ar ne laikas būtų, nusikračius šiomis bai- 
reikšminga pakopa rašytojo kūryboje“. mėmis, parodyti daugiau drąsos, atsklei- 

„Aukšto idėjinio ir meninio lygio kuri- džiant gyvenimo neigiamybes...“ t ____ _
niais“ Venclova laiko paskutiniųjų metų Teatrinių veikalų žanre Venclova pirmo įUS( Į^ip j vienų ar kitų politinių tezių 

bus šokiai ir žaidimai, knygas: Simonaitytės „Pikčiurnienę“ ir je eilėje mini A. Griciaus „Karštą vasa- iliustravimą bei patvirtinimą literatūrinė- 
Bus turtinga loterija, „Vilių Karalių“, J. Baltušio „Parduotas rą“. Meninės inteligentijos įsijungimą į mis priemonėmis“. Toliau Venclova atgai- 

vasaras“, A. Gudaičio-Guzevičiaus „Bro- tarybinį gyvenimą pavaizdavęs J. Grušas iauja; „Antra stambi darbo yda — mūsų 
L__ , Myk"l?iči''-P"ti"n „Sukilėlius“, pjesėje „Dūmai“, o to paties autoriaus is- literatūros nacionalinės specifikos neišryš- T\ /T d i. .r* T2 o 1 r\ nA 4 t* o rf^rl i'in T-Tovlr 11 c* onf ne11 nnrę «• •   x i __

NOTTINGHAMAS
Gegužės 4 d., 7 vai. p.p., Lilac St. salėje, 

Nottinghamo Moterų Draugija rengia
Motinos Dienos Minėjimą

Programoje: O. Kairiūkštienės paskaita. 
Meninę dalį išpildys: Nott. Tautinių Šokių 
Grupė. Jaunųjų pasirodymai.

Po programos 1
gros liet, kapela. Bus turtinga loterija,
veiks baras. ______ , _______ ____

Salė pasiekiama autobusu Nr. 31 iš mies liūs“, V. Mykolaičio-Putino 
to centro.

Moterų Draugijos Valdyba

ir kele- 
prisipa- 

--- -----r------------ v--• * *'• -V------- * - ii i 4.X2>v<t vcnuuva. iujiaujkci tumiu „nCITlcl“ kiai. Tuo tarpu rašydamas „Altorių sese- lis neužpultų musų, kad mes neva kriti- * trukumu kuri’p iSrvSkėia vna? dabar“ 
i << n..x a i-------------------------- s0_ kuojame visus dorus tarybinius piliečius. Kurios didžiausios to darbo ydos? Vencio-

va atsako: „Be abejo, pažiūra į daugeli li
teratūros reiškinių ne kaip į literatūros, o 
kaip į politikos, ar socialinio gyvenimo fak

SKAITYTOJU LAIŠKAI
LIETUVIŲ SODYBOS PAPUOŠIMO 

REIKALU

Gražus ir pagirtinas sumanymas pastaty 
ti Lietuvių Sodyboje paminklą. Kalbu apie 
paminklą, kaipo tokį, bendrąja paminklų 
prasme. Dėl paminklo rūšies ir formos jau 
galima turėti atskirų skonių ir reikšti sa
vų nuomonių.

Kiek apgailėtina, kad apie Sodyboje sta
tysimą kryžių-rūpintojėlį „E.L.“ yra tik ke 
lėtas kartų rašyta, bet jo projektas nepa
rodytas. Tikėkime, kad jis gabaus projek
tuotojo suprojektuotas, kad tą projektą pa 
taisiusi ir priėmusi komisija atsižvelgė ne 
tik į religinę kryžiaus reikšmę, bet ir į tau 
tinį lietuvių būdą bei bendrą estetikos rei
kalavimą.

Bet kaip mes tą kryžių bedabintume, 
kiek besistengtume jin lietuviškos dailės 
ir skonio įdėti, kokiais pridėtiniais šipulė
liais mes jį bepuoštume, kokiomis dažų 
spalvomis mes jį bemargintume, — kry
žius visuomet pasiliks tik kryžius, kančios, 
liūdesio ir sopulingos mirties ženklas. Gry
no, religija neatmiešto, lietuviškumo mes 
jame nerasime, lietuviais, didvyrių žemės 
atstovais nepasijusime, nors tas kryžius ir 
gražiausiai atrodytų.

Pažvelgus į kryžių, kyla žmogui liūdnos 
mintys ir religinė pagarba Tam, kuris tą 
kryžiaus ženklą mums paliko. Bet lietu
viai, amžiais svetimųjų užguiti, ir taip jau 
perdaug vergiškumo savo dvasioje turi. 
Jiems reikia gražaus, padoraus ir teisingo 
lietuviško didingumo (ne puikybės).

Nusižeminimo ir vergiškumo dvasia iš

lietuvio visomis priemonėmis šalintina. 
Lietuvis turi jausti pasididžiavimo ir pasi
gėrėjimo tuo, kad jis yra lietuvis.

Mes turime gražią ir didingą istoriją, 
kurios net kaimynai mums pavydi, turime 
atliktų didvyriškų žygių senovėje, tad iš 
praeities Lietuvos sūnus te stiprybę semia. 
Mums reikalinga ir tokių paminklų, kurie 
lietuviui didingą ir garbingą jo senovę pri
mintų. Ir tas tautinės dvasios lietuviuose 
kėlimas labiausiai reikalingas dabar, trem
ties sąlygose, didelio nutautėjimo pavojaus 
metu.

Bet Sodybą turime pakankamai didelę. 
Joje atitinkamose vietose gali sutilpti ir 
religinis ženklas — kryžius ir koks nors 
grynai tautinis paminklas.

Neneigdamas nei sumanymo Sodyboje 
kryžių pastatyti, nei paties pastatymo fak
to, siūlau apsvarstyti antro, grynai tauti
nio paminklo projektą. Mano nuomone, to- 
kiuo paminklu galėtų būti dideli Gedimi
no stulpai, pastatyti ant Sodybos žemės ri
bos ir kelio prie įvažiavimo Sodybon. Jie 
turėtų būti tokio didumo, kad pro juos So
dybon galėtų įvažiuoti vienaaukščiai kelei 
viniai autobusai. Gedimino stulpai būtų 
ženklas, primenąs atvykusiam lietuviui ar 
kitataučiui, kad jis atvyko į lietuvišką kul 
tūros pilį, į lietuviškumo tvirtovę. Iškil
mių metu ant trijų stulpų viršūnių galėtų 
plevėsuoti nuo vienos iki trijų vėliavų.

Jei toks projektas būtų priimtas, jo vyk 
dymo komisija gali tikėtis iš manęs tam 
reikalui nemažos aukos.

M. Sluckio „Gerus namus“, Baltrūno „To- torinė tragedija „Herkus Mantas“, nors kinimas“. Bet jei kas norėtų tą knygą „Vi
limus kelius“. Iš poezijos mini E. Mieže- dar neišspausdinta, susilaukusi aukšto saj išbraukti“, tai Venclova tokius vadina 
laičio „Brolišką poemą“ ir „Mano lakštin- įvertinimo kaip „subrendusio meisterio jau nihilistais. Girdi, „pirmas didesnis šios 
galą“, Just. Marcinkevičiaus „Dvidešimtą darbas“. Dar mini V. Miliūno „Še tau, kad rūšies darbas atliktas dar tuo metu, kada 
pavasarį ir eilėraščius Jonyno, Mozūriūno, nori“, K. Sajos „Lažybos“, to paties „Sil- daugelis šiandien aiškių klausimų mums 
Baltakio, Širvio, Mackevičiaus, Macevi- va studentauja“ ir „Septynetas okeanų“, buvo neaiškūs“. Galimas dalykas, teksią 
čiaus, Šulcaitės ir kitų. Iš teatro veikalų R. Narečionio „Nuostabų bičiulį“, A. Bie- dar reviduoti vieną kitą klaidingą pažiūrą.

Beieškodamas pavyzdžių, kuriuos klai
dingus vertinimus reiktų peržiūrėti, Venc
lova mini Putino, Matuzevičiaus ir Churgi 
no kūrybą. Tie poetai buvę „vulgarizatoriš 
kai“ daužomi. Girdi, dabar reikia patikrin 
ti ir musų to meto kritikos teiginių teisin
gumą“. Toliau: „Vargu ar buvo vertas pa
smerkimo ir K. Borutos „Baltaragio malū
nas“. Neistoriškai buvę prieita prie auto
riaus darbo. Remdamasis Sniečkaus pasta-

kūrėjų mini A. Gricių, J. Baltušį, J. Gru- liausko „Egzaminą“ ir A. Liobytės eilę in- 
šą, V. Miliūną, K. Sają. scenizacijų. Venclova, juos suminėjęs, su-

Džiaugiasi Venclova ir tuo faktu, kad sirūpinęs klausia: „Kodėl mes vėl stovime 
„pastaruoju metu į mūsų tarybinę literatu prieš lietuviško repertuaro krizę“. Bando 
rą po ilgesnės pertraukos vėl įsijungia ne ir atsakyti: „Žiną žmonės sako, kad dėl 
maža įvairių kartų talentingų rašytojų“, to, jog mūsų negausingi dramaturgai vie- 
Mini K. Borutą, St. Anglickį, K. Kielą, V. ną pjesę rašo po trejus metus. Tokie dra- 
Drazdauską, K. Inčiurą, B. Drevinį ir kt. maturgai, kaip J. Baltušis, A. Vienuolis, J. 
Dar priduria: „Tikimės, kad bus ir dau- Paukštelis, A. Guzevičius visai liovėsi teat 
giau draugu, kurie artimu laiku stos i mū- rui rašę“. Deja, Venclova nepaaiškina, ko- 
sų gretas“. Venclova būtų galėjęs paaiškin dėl liovėsi. Su filmų dramaturgija esą ir Venci'ovTragtna“^^^TusldomėtUr 
ti, del ko rašytojai pasirodo tik po „ilges- ne kokie reikalai. Padėtis esanti „sunki pažangiosios literatūros laimėjimais“ 
nes pertraukos“ ir įkuriame Sibiro rajone ir „toliau jos tokios palikti negalima“. 1917-40 metais. Reabilitacijos polinkiu at-
jie tos „pertraukos“ metu gyveno. už tai Venclova džiaugiasi, kad „daug rodo ir toks Venclovos pasisakymas: „Mū-

Džiaugiasi Venclova M. Sluckio apysaka drąsiau negu pirma į musų sceną įžengė sų literatūros mokslininkai turi analizuoti 
„Geri namai“, kad joje esąs parodytas jau klasikinė dramaturgija — B. Sruoga, K. jr tokių rašytojų, kaip Kazys Boruta, B. 
nuomenės brendimo ir formavimosi tarybi Binkis, P. Vaičiūnas, S. Kymantaitė-Čiur- Pranskus-Žilionis, K. Jakubėnas, K. Kiela, 
niuose vaikų namuose procesas. O Baltru- lionienė, pagaliau, kaip girdėti, ir V. Krė- st. Anglickis ir kitų kūrybą“, dargi net „to 
nas romane „Tolimi keliai“ atskleidęs ta- vė. Iš čia suminėtų penkių trys jau mirę, kių idėjiškai mums tolimų, bet savo meto 
rybinių žmonių formavimąsi pokariniame Įdomu, kad Lietuvos sovietinės vadovy- literatūroje reikšmingų rašytojų, kaip J. 
Lietuvos kaime. Ir J. Usačiovas romane bės jau rehabilituojamas V. Krėvė, miręs Baltrušaitis ir J. Savickis, kūrybą. Jiems, 
„Nemunas laužia ledus“ pavaizdavęs jam prieš keletą metų Amerikoje, tremtinys, be abejo, ir atitinkama vieta mūsų litera- 
gerai pažįstamus kolūkių kūrimosi metus nepanorėjęs gyvas būdamas grįžti į subol- tūros istorijoje“. Reikią peržiūrėti ir kitų 
ir žmones. H. Korsakienė apysakoje „Gy- ševikintą Lietuvą. Dabar Venclova sako: senesnių rašytojų vertinimą.
veniman išėjus“ parodžiusi tarybinės inte- „Mūsų klasikatai mūsų pasididžiavimas, 
ligentijos gyvenimą pokario metais, o A. mūsų išeities taškas tolesniam darbui“. 
Bieliauskas „Darbo gatvėje . atvaizdavęs ucparauumuua muv metu yia mu vos rašytojų paaangeje. jų oana nepavyae
darbininkų kovą pries hitlerininkus, karo sų vaikų literatūros, ar tiksliau literatūros tina: nuolat turi nukreipti savo akis į ko- nahoi dmo nacicnviisilK cnnaiirmti T io+n_  u,-.i.ia m: „u ... ■■ . . . , > *♦

K. Jonelynas

Iš Venclovos dėstymų matyti, kad šiokie 
tokie nauji vėjai pučia ir sovietinės Lietu- 

,Visai nepatenkinama šiuo metu yra mu Vos rašytojų padangėje. Jų dalia nepavydė

pabaigoje pasišovusius sunaikinti Lietu- vaikams būklė. Tiek eiliuotų, tiek prozf- rnunistinę vadovybę, kuri nustato gaires 
vos pramones įmones. Liaudies „kovą nių originalių knygų vaikams išeina labai darbo krypčiai ir įvairiems persiorientavi- 
pries vidaus reakciją ir užsienio imperia- mažai. Vaikų rašytojus galima suskaityti mams. Sovietinės Lietuvos rašytojas nei 
listus , žinoma tinkamiausiai atvaizdavo pirštais. Tai M. Sluckis, K. Kublinskas, R. pakartas, nei paleistas. Velka jis sovietini 
buvęs enkavedistas A. Gudaitis-Guzevi- Lankauskas, A. Matutis, E. Tautkaitė ir jungą kaip ir kiekvienas kolchozininkas, 
c.lu-L neseniai baigtame romane „Broliai . dar vienas kitas“, — skundžiasi Venclova, kiekvienas sovietinis gyventojas. Ar su 
O Sirija Gira savo pirmajame romane Pastaruoju metu senas istorikas ir arche- Stalinu ar be jo__ sovietinės Lietuvos ra-
„Buenos Aires pavaizdavęs „smulkių tar- ologas P. Tarasenka vyresniojo amžiaus šytojas yra priverstas tarnauti ideologijai, 
nautojų, bedarbių gyvenimą, o taip pat vaikams davęs porą gerų knygų apie seno- taip svetimai lietuvių tautos dvasiai ir 
spekuliantų ir baltųjų vergių pirklių ma- vę. Nesą knygų apie revoliucijas, karus, troškimams.
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Artimieji Rytai
m IRAKAS

Žlugus turkiškąją! Otomanų imperijai, 
po pirmojo pasaulinio karo Mosulo, Bag
dado ir Bastos srityse susikūrė nepriklau
soma Irako karalystė. Toji karalystė turi 
apie 301.700 kv. km. ploto ir šiuo metu 
5.700.000 gyventojų, daugiausia arabų. 

* Vykdomoji krašto valdžia priklauso sena
tui, kuris turi 20 narių (senatų skiria ka
ralius) ir parlamentui, turinčiam 150 ats
tovų ir renkamam visų piliečių vyrų, su
laukusių 20 m. amžiaus. Karaliaus sostas 
paveldimas.

Irakas yra labai sauso klimato kraštas. 
Daugiausia ten dykumos ir stepės. Senovė
je tarp Tigro ir Eufrato upių čia buvo gar 
šioji Babilono valstybė, turėjusi iškilusių 
civilizacijų. Jau senaisiais amžiais tos abi 
upės buvo sujungtos kanalais, ir jų van
duo naudojamas laukams drėkinti. Upių 
sąnašų kilmės dirvos yra nepaprastai der
lingos. Tinkamai sutvarkytos šios upės ga
lėtų čia drėkinti apie 3 milijonus ha. že
mės. Todėl Irakas yra plačių galimybių 
kraštas, ypačiai dar turint galvoj, kad jo 
teritorijoje rasta labai turtingų naftos iš
teklių. Kraštas pagal savo didumų yra ga
na retai gyvenamas, ir jam netrūksta taip 
erdvės, kaip tokiam Egiptui, kuriame prie 
Nilo slėnio viename kv. kilometre gyvena 
net po 400 žmonių! Irakui reikia tik mil
žiniškai daug darbo kelti krašto ekonomi
niam lygiui ir žmonių švietimui ir naikin
ti apsileidimui. įvedus krašte visuotinę 
drėkinimo sistemų, Irakas galėtų būti vie
nas žymiųjų žemės aruodų.

Arabai čia karšto kraujo, smarkūs ir 
tamsūs. Tuo naudojosi turkai, per 400 me
tų valdydami šj kraštų, kurstydami kla
joklių gimines, naudodamiesi senuoju po
sakiu: skaldyk ir valdyk.

Pagal religijų per 95 procentų gyventojų 
yra mahometonys: krikščionių yra per 
110.000, o iš jų didžiausia grupė katali
kai — apie 34.000. Apie 25 procentai visų 
gyventojų yra miestuose.

Paskutiniaisiais metais smarkiai plečia
mas švietimas. 1954 m. pradžios mokslas 
jau buvo privalomas visiems 6-12 m. vai
kams. Tais metais Irake buvo 235 viduri
nės mokyklos, 10 mokytojų seminarijų, 11 
aukštųjų mokyklų, kurių žymiausioji — 
Bagdado universitetas su 5.000 studentų. 
Didžiausias Irako miestas yra sostinė Bag 
'dadas su 400.000 gyv., svarbiausias uostas 
— Basra su 95.000 gyv. Piniginis vienetas 
— dinaras, lygus vienam anglų svarui.

Irakas politiškai yra silpna valstybė. 
Tai galima spręsti jau ir iš to fakto, kad 
per paskutiniuosius 22 metus vyriausybė 
keitėsi net 33 kartus, o per ministerių ka
binetų perėjo 85 fvairūs ministerial. Nuo
latinis valdžios keitimasis negali kraštui 
telkti labiau pastebimos ekonominės pa
žangos ir gerovės kilimo, nors savo naf
tos šaltiniais tai yra pats turtingiausias 
arabų kraštas.

čia tenka pastebėti, kad Art. Rytai su 

SIUNTINĖLIAI Į VISUS KRAŠTUS

SIUNČIA LIETUVIŲ BENDROVE
Įvairios medžiagos, avalynė, vaistai. Pigiausi ir geriausi 

maisto siuntinėliai galima išsiųsti į Lietuvą, Sibirą ir kitus 
kraštus tik per

BALTIC STORES
Z. JURAS

Pavyzdys: 5 sv. sviesto, 5 sv. taukų, 2 sv. šokolado, 1 sv. 
kavos. 2 sv. cukraus. 1 sv. kumpio.

Muitas, draudimas ir kitos išlaidos kainuoja tiktai 9 svarai.
Siuntinėlių pristatymas garantuotas! Prieš užsakydami paly

ginkite mūsų kainas su kitų firmų kainomis.
Rašyti arba teirautis šiuo adresu:

421, Hackney Rd.. E. 2.. Tel. SHO 8734.
146, Holland Park Ave, W. 11.. Tel. PAR 2970.
148 Ridley Rd.. E. 8.. Tel. CLI 0572.
20. Ridley Rd., E. 8.. Tel. CLI 3880.
187, Lewisham High Str., Tel. LEE 1042.

Iraku, Iranu, Saudi Arabija, Kuwaiti šei- 
kija, visi jie yra prie Persų įlankos ir duo 
da 42 procentus viso pasaulyje sunaudoja
mojo benzino; kiti 35 proc. gaunami JAV, 
12 proc. Venecueloje ir tik likusieji proc. 
gaunama kituose kraštuose. Pats Irakas 
už siurbiamųjų naftų iš kompanijų per me 
tus gauna daugiau kaip 60 milijonų svarų 
sterlingų pelno! Tačiau kraštas mažai ma
to tų milžiniškų įplaukų, nes jos atsiduria 
tik karališko dvaro ir magnatų rankose. 
Dėl to negalima pasakyti, kad sovietų pro
paganda neturėtų pasisekimo, ypač pačia
me Egipte. Socialinio teisingumo nebuvi
mas, o visų pirma visuose mahometonų 
kraštuose ta labai apverktina moters pa
dėtis šaukiasi reformų. Moterys daugiau
sia tebėra uždarytos haremuose ir neturi 
nei politinės, nei socialinės, nei ekonomi
nės lygybės ar laisvės. Ekonomistas Clare 
Hollingworth nurodo įdomų faktų, jog Ira 
ke komunistų organizatoriai yra ne darbi 
ninkai, bet daugiausia inteligentinių profe
sijų žmonės: teisėjai, gydytojai, žurnalis
tai ir tarnautojai.

Trako pietų pašonėje, prie Persų įlankos, 
yra mažutė nepriklausoma Kuwaiti šeikija 
su 150.000 gyventojų, daugiausia vis kla
joklių beduinų. Kuwaiti vien per metus 
už naftų gauna apie 50 milijonų svarų! Ne 
veltui dabartinis šeikas Abdullah Salih al 
Salah yra multimilijonierius. Čia taip pat 
tik maža tų pinigų dalis eina viešajai ge
rovei.

Irako karinės pajėgos suorganizuotos 
krašto saugumui užtikrinti. 1948-49 m. ka
ro metu dvi ar trys kariuomenės brigados 
buvo pasiųstos į Palestinų prieš žydus, bet 
jos visiškai pralaimėjo. Šiuo metu Irako 
karines pajėgas sudaro 75.000 vyrų kariuo
menė, iš viso dvi divizijos. Aviacija: 7 
Vampiro ir Venon tipo lėktuvų eskadri
lės ir dvi žvalgybos lėktuvų eskadrilės. Pa 
gal Bagdado paktų, D. Britanija Irake to
liau beturi tik dvi aviacijos bazes prie Ha- 
banya ir Shaiba. Vyriausybė yra antikomu 
nistinė ir kol kas veda Vakarams palankią 
politikų, nors, kai britai įsikišo į Suezo įvy 
kius, palaikė Egiptą ir remia jo reikalavi
mus. Savo strategine padėtimi Irakas yra 
labai svarbus Art. Rytų kraštas. Nors 
Egiptas turi geriausius Art. Rytų uostus 
su Suezo kanalu, tačiau Irakas su savo di
džiaisiais naftos šaltiniais ir rafinerijomis 
busimajame kare gali būti svarbiausias 
priešo taikinys. Prieš išorinę agresiją Ira
kas kol kas dar neturi gynybos. Kariuo
menė jau pradedama apginkluoti moder
niais tankais, kurių kiekvienas vertas po 
50.000 angliškų svarų.

P. Dauknys

PAIEŠKOJIMAI

NOREIKA Stasys, gimęs 1926 metais, 
būk buvęs 1946 metais Londone. 
Anglijoj. Jis pats, ar kas apie jį žino, pra
šomas atsiliepti šiuo adresu: Lithuanian 
Legation, 17 Essex Villas, London, W.8.

Filmų p
ANASTAZIJA

Per Anastaziją 
Baigiau gimnaziją, 
Žinau, kur Azija, 
Ir tai gerai.

Naujausioji Holivudo filmą „Anastazi
ja“ yra gera jau vien tuo, kad vyriausiąjį 
vaidmenį atliekanti Ingrid Bergman gavo 
vadinamąjį Oskarą. Tai reikšmingas ženk
las. Iš viso joje gerai vaidina visi akto
riai, ir visas pastatymas išskirtinas. O jei 
mes sugebėtume visą filmos istoriją nu
stumti tolyn kur nors į pasakų karaliją, 
tai minkštesnės širdies žiūrovams gal ir 
ašaros tarpais nuriedėtų. Taigi ta tikra ar 
tariamoji caraitė Anastazija, kiek žiūro
vui iš filmos matyti, siekia pirmiausia 
žmogaus padėties, nors ten kažkur laukia 
dar 10 milijonų turtas, patogus gyvenimas, 
bent emigrantinių rusų priklaupimai ir 1.1. 
Kiek visa istorija liečia žmogų — viskas 
gerai. Vienas dalykas vis dėlto negerai, bū 
tent: lietuvis, nuėjęs žiūrėti filmos, nie
kaip nepajėgia tos dickensišku sentimentą 
lumu ir graudumu parodytosios istorijos 
atitraukti nuo tikrųjų carų, turtingų visa
galių, kurie valdė Rusiją ir aplinkinius 
kraštus, gerai gyveno, nedirbdami krovėsi 
turtus ir dar sugebėjo revoliucijos pjauty
nių metu 10 milijonų svetur palikti tam 
atvejui, jeigu katras nors dar sugebėtų pa
sinaudoti. Kai pačioje filmos pradžioje įsi
beda širdin toks mažas pyktis dėl nepa
grįstų pretenzijų, taip ir nulydi iki galo, 
lyg Mnišek romanus beskaitant, kur taip 
pat rodomas sentimentaliai sudėstytas di
džiųjų turtuolių gyvenimas.

„Anastazija“ nėra pirmoji tos rūšies fil
mą. Ana, ne taip seniai Holivudas filmoje 
rodė milijonierių šeimą, kuriai buvo pa
vogtas vaikas. Ten taip pat, ak, lepino tė
vai savo lepūnėlį, kaip tik milijonieriai ga
li, o kai iš pradžių tas mažas pyktis įduria

(atkelta iš psl. 2.1

DAKTARAS JONAS BASANAVIČIUS 

laiku jau nemaža aš buvau perskaitęs 
daktaro parašytųjų knygų, tai buvo ir 
man malonu jį pamatyti, nes jo vardas, gy 
venant tam pačiam valsčiuj, man jau nuo 
mažų dienų buvo žinomas.

Tais metais Dr; Basanavičius operacijos 
reikalu lankėsi Kaune ir turėjo keletą pa
sitarimų su daktarais. Daktaras Basanavi
čius, kaip žinoma, savo metu gyveno Bul
garijoje. Nepažįstamas vyras ten kartą 
naktį pakvietė jį neva pas ligonį ir nutai
kęs progą į jį paleido keletą pistoleto šū- 
,vių. Viena kulka buvo likusi, tai jis ir ta
rėsi dėl jos išėmimo. Bet, turėdami galvoje 
senyvą amžių, daktarai jam operuotis ne
patarė.

Baigiantis atostogoms, iš Vilkaviškio vėl 
atvažiavo Ulonų pulko kareivis ir nuvežė 
daktarą Vilkaviškio geležinkelių stotin. 
Tai buvo jo paskutinis atsilankymas tėviš
kėje, nes neužilgo, būtent: 1927 m. vasa
rio 16 d. jis mirė. Jam mirus, dėl veikian
čių iš lenkų pusės varžymų iš Lietuvos į 
jo laidotuves galėjo nuvažiuoti tik mažas 
būrelis lietuvių. Jų tarpe buvo ir daktaro 
mylimiausia brolaitė Teklė Basanavičiūtė. 
Kaip minėjau, daktaras palaidotas Rasų 
kapuose, ant gražaus kalniuko, nuo kurio 

Specialistų priežiūroje visokios rūšies vaistus 
ir narkotikus pagal receptus ar be jų jūsų 

vardu siunčia 
ORO AR PAPRASTU PAŠTU 
ACTON PHARMACY 

Rašykite lietuviškai 
Informuojama ir patariama nemokamai 

Mūsų eksporto skyrius turi savo žinioje ir 
kitokių prekių: vilnonių gaminių, Singerio 

siuvamų mašinų, avalynės, odos gaminių ir kt. 
Atdara šiokiadieniais — nuo pirmadienio iki 
šeštadienio — kasdien nuo 9 vai. ryto iki 8 v.v.

ADRESAS: ACTON PHARMACY.
24, Church Road, London, Acton, W. 3. 
Telefonas: (Londonas) ACOrn 0712

a šauly j e
širdin, tai rodyk, kaip sau nori, žmogaus 
kančias, plėšykis ir raudok, o nebegaila, 
ir tiek. Visas žmogiškumas žiūrovui nuei
na vėjais.

T. Svirplys

PAVERGTOJE TĖVYNĖJE

Lietuvos „aukščiausiojo teismo“ pirmi
ninku išrinktas K. Didžiulis—Grossmanas; 
jo pavaduotojas VI. Deksnys ir A. Kova- 
lėlis; nariais Abdulskytė, Aiženas, Aperai- 
tis, Blažys, Burneikis, Čapskis, Čižinskai- 
tė, Glaveckas, Gruodis, Jaciumskas, Juk
na, Krenevičius, Kudžmaitis, Kulvinskas, 
Luomonienė, Miežėnas, Pušinis, Radzevi
čius, Satkevičius, Sipavičius, Stankus, 
Stundžia, Šinkūnas, Visockis, Vitkevičius, 
Zimanas, Žalkauskas, žemaitaitis, Žvirb
lis.

Lietuvis inžinierius Ksaveras Juškaus- 
kas, prieš penketą metų nusiųstas ar iš
tremtas j Altajaus kraštą, dirba hidro sto
tyje Kamenogorske ir neseniai ten įvyku
siuose rinkimuose į vietines tarybas buvo 
išrinktas į to miesto tarybos deputatus. 
Stotis teikia elektros srovę Altajaus pra
monei.

Tarptautinėse stalo teniso varžybose 
Maskvoje lietuvis A. Saunoris, Sovietų Są 
jungos čempionas, iš 11 susitikimų lai
mėjo 8. Tarp kitų, Saunoris nugalėjo ir 
1955 metų pasaulio pirmenybių finalistą 
Dolinarą (Jugoslavija) santykiu 2:1.

Jaunimą nori pririšti prie kolchozų. 
Sniečkus žemės ūkio pirmūnų ir specialis
tų pasitarime Vilniuje pranešė, kad nuo 
ateinančių mokslo metų kolchozininkų vai 
kams, kurie baigę vidurinę mokyklą, grįžo 
į kolchozą ir ten porą metų sąžiningai iš
dirbo, būsią sudaromos palankesnės sąly
gos stoti į aukštąsias mokyklas. Išlaikę įs
tojamuosius egzaminus, jie būsią į tas mo
kyklas priimti be konkurso.

ELTA

matyti dalis miesto. Kaip gyvas būdamas 
ilgą laiką gyveno Vilniuje, taip ir baigda
mas gyvenimą nepaliko jo. Žvilgterėjus 
į jo kapą, atrodo, kad ir miręs jis budi Vii 
niaus miesto sargyboje ir sielojosi jo nelai 
mėmis.

Paskutinį kartą daktaro kapą atlankiau 
1944 m. vasario 16 d. Tą dieną gausiai da
lyvaujant lietuviškajai Vilniaus miesto vi 
suomenei, Rasų kapuose įvyko iškilmingas 
minėjimas. Basanavičiaus kapas buvo pa
puoštas daugybe vainikų, ir prie jo stovė
jo Lietuvos karių garbės sargyba. Tai bu
vo paskutinis, viešas Vakario m a. minė
jimas. Neilgai trukus iš rytų pusės užgulė 
juodi debesys, ir liepos mėn. pradžioj teko 
su Vilniaus miestu atsisveikinti. Bet at
sisveikinimas buvo tik laikinas. Nors šian
dien komunistai ir trempia mūsų tautos 
šventovę, bet, kol būs nors vienas gyvas 
lietuvis, tai jis savo tėvų žemės neišsiža
dės. Išblaškyti Lietuvos vaikai tik laukia 
to meto, kada, sustaugus Geležiniam Vil
kui, vėl galės stoti į laisvės kovą.

Baigiu poeto F. Breimerio žodžiais:
Tikiu, kad diena nebetoli, 
Kai vario trimitas sugaus, 
Ir mes susijungsim su broliais 
Prie tavojo kapo brangaus.
(Naudotasi P. Barkausko ir A. Vabalo 

„Vadovu po Lietuvą“.).
V. V.

. PAIEŠKOJIMAI
čereškevičius Viktoras, — motina iš 

Lietuvos.
Dulevičius Leonas, (1922.10.22) — gimi

nės iš Lietuvos.
Dreseris Leonardas, — artimieji iš Ar

gentinos.
Didžiulienė-Grumodaitė A., (1926) —

sesuo iš Lietuvos.
Gudelis Vytautas, (1927) — tėvas iš 

Lietuvos.
Griška Jonas, (1908) — tėvas iš Lietu

vos.
Gabrilevičius Petras, (1922.4.23) — mo

tina iš Sibiro.
Gurklys Petras, (1917.1.11) — žmona iš 

Lietuvos.
Grikis Jonas, (gim. 1907.9.25), ieško se

suo iš JAV.
Gurskytė Jadvyga, (1923.10.17) — gi

minaitis iš Lietuvos.
Gečas Kazys, — žmona iš Sibiro.
Gadzinskienė—Milkeraitytė Ona, gim.

1913) — giminaitis iš Lietuvos.
Hanke Otto — giminės iš Sibiro.
Išiūnas Feliksas, (1913) — giminės iš 

Lietuvos.
Išora Liudvikas, (1893) — giminės iš 

Sibiro.
Jusionis Petras, (1903) — nepasakyta.
Javarauskas Antanas — giminės iš Bra 

zilijos.
Ignatavičius Viktoras, (1915.11.29) — ne 

pasakyta.
Jankauskas Vladas — pažįstami iš JAV.
Juškėnas Juozas, (1896) — duktė is 

Lietuvos.
Jončienė—Lukošiūtė Juzė, (1908) — 

motina iš Lietuvos.
Jankauskaitė Veronika — motina iš 

Lietuvos.
Kempka Anelė, (1919) — nepasakyta.
Kibat Maria — giminės iš Sibięo.
Kunca Jonas ir žmona, (1919.11.7) — 

giminės iš Lietuvos.
Kalnins Ludwig—Eugen, (1897.5.24) — 

žmona iš Vokietijos.
Kukarskis Stasys — artimieji iš Vokie

tijos.
Kemeklis Liudgarda, (1923) — dėdė iš 

Lenkijos.
Kundrotas Juozas, (1920) — giminės iš 

Lietuvos.
Kynas Kazys, (1909) — duktė iš Lietu

vos.
Kybartienė—Stropaitė Sofia — giminės

iš Sibiro. *
Krusinskis Pranas, (1905?) — žmona iš 

Lietuvos.
Kiškis Jonas, (1912) — sesuo iš Lietu-

vos.
Krasauskas Genius (?), (apie 43 m. a.

— giminės iš Lietuvos.
Krasauskas Ildefonsas (?), (apie 56 m.)

— giminės iš Lietuvos.
Klug Albert?Gustav, (1925.2.20) — tė

vas iš Kanados.
Liaudanskis Povilas — artimieji iš Vo

kietijos.
Leita Vytas, (1926) — giminės iš Lie

tuvos.
Liubomirskienė Jadv., (1919) — brolis 

iš Lietuvos.
Lipčius Stasys, (1915) — giminės iš 

Lietuvos.
Lastauskas Vytautas, (1927.5.15) — mo 

tina iš Lietuvos.
Lemanas Augustas, (1892.5.21) — sū- 

IIU3 io—  ------------ ——
Mikalauskas Jonas — nepasakyta.
Margis Evaldas, (1914) — motina iš Lie 

tuvos.
Milkeraitis Jonas, (1910) — žmona is 

Lietuvos.
Visais tais paieškojimų reikalais prašo

me kreiptis į PLB Vokietijos Krašto Val
dybą šiuo adresu:

Litauisches Zentralkomitee, 17a/ Wein
heim a. d. Bergstr. Postfach 233.

EUROPOS LIETUVIŠKOJI PERIODIKA
Darbininkų Balsas, Lietuvių Profesinių 

Sąjungų Grupės Egzilėje biuletenis, 1957 
m. balandis, Nr. 4 (10), redaguojamas J. 
Vilčinsko. Turinyje: vedamasis „Prisikėli
mas“, A. Didžiūno „Kainos ir atlygini
mai“, V. Grinkaitės „Moters jėgų riba“, J. 
Būrelio „Marksizmas“, inž. A. Funko „Ato
minė energija“, B.K. „Prieškomunistinė 
revoliucija“, J.G. „Carizmo žlugimas“, ži
nių iš tėvynės ir iš laisvojo pasaulio, kro
nikos ir įvairenybių.

BRADFORDAS

Rankomis siūti apsiaustai (paltai) ir 
eilutės (kostiumai) moterims ir vy
rams iš puikiausios medžiagos ir kiek
vienam pagal norimąjį stilių ir priei
namomis kainomis. Dirba žemyno ir 
angliškųjų stilių specialistai.

JOHN GAY,
25, Manchester Road, Bradford

(šalia Odeono teatro).
Siuvama ir iš atsineštosios medžiagos.

BROWNE JONES Ltd GREITAI!
L Norfolk Pl.9 London W.2

'~|~l J (arU PADDINGTON požemio stoties.)

Pagelbės pasiųsti siuntinėli šeimai
VAISTUS. TEKSTILĖS MEDŽIAGAS. BATUS IR ODĄ. MEGZTINES KOJINES ...

Garantuotas siuntinėlių pristatymas
adresatui. Atveju, jei siuntinėlis dingtų, 

pinigai grąžinami.
Už siuntinėlio gavimą nereikia primokėti.

RAŠYKITE LIETUVIŠKAI. REIKALAUKITE MUSŲ KAINARAščIŲ.
BIURAS IR SANDĖLIAI VEIKIA KASDIEN NUO 9 V. RYTO IKI 7 V. VAKARO, 

ŠEŠTADIENIAIS NUO 10 IKI 4 P P.

PIGIAI!
NEŽIŪRĖKITE VIEN TIK KAINŲ! 

Žiūrėkite kainų ir rūšies!

RIMTAI!

VYRIŠKAS SIUNTINĖLIS UŽ £26.5.0.
.3 j jardų ang. mėlynos, rudos ar pilkos 
medžiagos vyriškai eilutei.
Vyriškos eilutės priedai.
Pora stiprių vyriškų kasdieninių batų.
6 poros vyr. vilnonių kojinių.
Pora vyriškų apatinių.
6 jard. poplino medž. 2 vyr. marškiniams.
5 svarai kiaulienos, sudarytos 
kiaulienos taukuose.
Svaras ryžių.
2 svarai cukraus.

19 svarų cukraus
19 svarų taukų

grynuose

MOTERIŠKAS SIUNTINĖLIS — £24.16.6.
3 jard. vii. medž. moteriškai eilutei. 
Moteriškos eilutės priedai.
4į jard. batiso medvil. medž. suknelei.
ii jard. medž. trumpikei (bliuzei).
2 poros mot. apat. su pagražinimais. 
Moteriška skarelė.
5 svarai kiaulienos, sudarytos grynuose 
kiaulienos taukuose.
2 svarai ryžių.
2 svarai cukraus.
Svaras šokolado.

MAISTO SIUNTINĖLIAI:
£ 5. 7.619 svarų ryžių .£ 6. 2.6
£ 8.18.619 sv. kiaulienos, sud. k. tauk. £11.12.0
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