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DEMOKRATIJOS NUOSMUKIS
Senovės graikai turėjo priežodi, kad die

vai, jei ką nors nori sunaikinti, tai pirma 
atima protą. Apsvarstydamas šiandieninę 
pasaulio padėtį, aš nesusilaikau nuo pagun 
dos patikėti, kad jei ne dievai, tai gal spe
ciali slapta pasiaukojusių sovietinių moks
lininkų draugija bus išradusi milžiniško 
pajėgumo narkotikus, pajėgesnius už aguo
nas, mandragorą ar visus kitus „miegūs- 
tumą keliančius pasaulio sirupus“, Jago 
išgirtus, kokius tik jie pajėgia išsunkti, iš 
garinti ir kur tik begalima paskleisti nedo
ruose vakarų „imperialistų“ kraštuose. Ši
taip elgdamiesi jie bus pajėgę palenkti va
kariečių politikus ir apskritai visuomenę, 
o ypač Didž. Britanijoje, galvoti, kad, ne
paisant visų akivaizdžių įrodymų, priešta
raujančių jų pažiūrai, jie jausmingai tebe
gyvena viltimi, jog dar tebėra galimas „tai 
kus sugyvenimas“ tarp „demokratinių" Va 
karų ir to, ką dabar jau miręs lordas Van 
sittartas labai tikusiai yra pavadinęs Tota- 
litaria. Iš tiesų toji viltis yra pasiekusi te
kias neįtikimas aukštumas, kad mes jau 
savo tarpe turime daugelį didžiai šviesi 4 
vyrų ir moterų, tikinčių, jog „kultūriniais 
ryšiais“, turizmo plėtimu, draugiškomis 
sportinėmis varžybomis ir lenktynėmis, o 
visų labiausiai vienpusiškai atsisakydami 
branduolinių ginklų mes beveik visiškai ga 
lime pakeisti draugo Nikitos ir piktadariš
kų jo bendradarbių širdis, dėl to — kas čia 
dabar žino? — gal pasiseks paveikti jus 
suprasti ir įvertinti sudėtingą mūsų „gyve
nimo būdo“ grožį. Šio gyvenimo būdo vei
kiamąja galia iš tiesų yra įtikėjęs Sir Ste
phen King-Hall, kuris ramiai ir šaltai ir 
be jokių dvejojimų gali priimti net galimą 
šio krašto tarybinę okupaciją. Jis tiki, kad 
mūsų politinio, socialinio ir kultūrinio gy
venimo pavyzdys būtinai baigsis okupaci
nių pajėgų ir civilinių krašto gyventojų su 
silydimu į viena, o paskui jau viskas eis, 
lyg sviestu patepta. Taigi mes turim laiky
ti sukryžiavę pirštus ir būti pasiruošę iš
skėstom rankom priimti užpuolikus.

Lietuvos ūkio padėtis skaitmenimis
Simas Miglinas

___ Komunistinė statistika iki šiol nėra pasi
žymėjusi tikslumu. Ji sąmoningai sudaro
ma, kad nuslėptų bei pridengtų sovietinio 
gyvenimo santvarkoje pasireiškusias spra
gas. Turėdama šituos tikslus, toji statisti
ka labai dažnai teoperuoja procentiniais 
duomenimis, sąmoningai nutylėdama pra
monės bei žemės ūkio augimo ar kritimo 
apimtį. Tik pastaraisiais metais retkar
čiais pateikiama šitk tiek duomenų vienu 
ar kitu klausimu. Tačiau ir pateikiami duo 
menys supainiojami ir nesudaro sąlygų vi
su tikslumu įžvelgti tikrovinę būklę.

Keli pavyzdžiai, rodą sovietinių statisti
kų skelbiamų duomenų vingius. Apie pa- 
wo»gtosios Lietuvos ūkio lygį tepradėta iš
sitarti, operuojant skaitmenimis,~tlk pasta 
raišiais metais. Bet ir skelbiamieji duome
nys sąmoningai painiojami. Pavyzdžiui, 
1957 metų pirmojo pusmečio apyskaitinia- 
me pranešime Statistikos Valdyba prie Lie 
tuvos ministerių tarybos tik procentais pa 
minėjo kolchozuose bei sovchozuose gyvu
lių skaičiaus didėjimą. Tuo tarpu praėju
sių metų pabaigoje pirmą kartą paskelbė 
duomenis, kiek iš viso gyvulių esama visų 
rūšių ūkiuose, tai yra kolchozuose, sovcho
zuose, mažame skaičiuje išlikusių pavienių 
ūkių ir kolchozininkų bei darbininkų turi 
mus gyvulius kartu sudėjus. Skelbtieji duo 
menys buvo išreikšti tokiais skaitmeni
mis:

Visų rūšių ūkiuose: galvijų 1.023.100. 
Karvių 623.400, kiaulių 1.118.000, avių ir 
ožkų 457.500.

Tie skaitmenys rodė visų rūšių ūkiuose 
buvus tiek gyvulių.

Minėtoji statistikos valdyba, skelbdama 
duomenis šių metų pirmojo pusmečio, jau 
operuoja skaičiais, tenusakančiais gyvulių 
kiekį tik kolchozuose ir, sovchozuose. Esą, 
š.m. liepos 31 dieną buvę (kolchozuose ir 
sovchozuose):

Galvijų 476.500, karvių 225.200, kiaulių
665.400, avių ir ožkų 216.600.

Be to, ta proga nurodyta, jog nuo 1957 
rugpiūčio 1 iki šių metų liepos 31 dienos 
kolchozuose ir sovchozuose galvijų padidė
ję 52.200, karvių 30.700, kiaulių 181.800 ir 
avių ir ožkų 7.100. Tie skaitmenys sudaro 
sąlygas kiek daugiau įžvelgti tikrąją padė
tį. Jų išvestinė rodo, jog kolchozininkai, te 
sinaudoją 60 arų sodybiniais sklypais, ir 
darbininkai bei tarnautojai pavergtoje Lie 
tuvoje gyvulių daugiau išlaiko, negu kad 
jų esama bolševikinio tipo dvaruose, vadi
namuose kolchozais ir sovchozais. Iš aukš
čiau pateiktų duomenų gaunamas toks 
vaizdas:

Gyvulių skaičius visų rūšių ūkiuose 1958 
m. sausio 1 d.: galvijų 1.023.100, karvių
624.400, kiaulių 1.118.000, aviu ir ožkų 
457.500.

Kolchozuose ir sovchozuose: galvijų 47 ’. 
500, karvių 225.200, kiaulių 665.400, aviu 
ir ožkų 216.600.

E. J. HARRISON
Buv. Britų Vicekonsulas Lietuvoje

Ar čia tarybiniai mokslininkai yra atsa
kingi, ar ne dėl įsigalėjimo taip mūsų tos 
šiandieninės trumparegystės, bet, jokios 
abejonės nėra, aukščiausia garbė tarp tų, 
kurie bet kokia kaina nori viršūnių konfe
rencijos, priklauso ne žemesniam asmeniui, 
kaip istorikas A.J.P. Taylor, kuris tuo 
klausimu reiškia savo pažiūras straipsny
je, pavadintame „Mes neturime atgrįžti 
Chruščiovui nugarų“ ir išspausdintame 
„Sunday Express“. Reikia sutikti, kad jei 
iki šiol mūsų vakarietiškieji vadai nėra 
dar įžiūrėję nenugalimų kliūčių viršūni- 
niams pasitarimams su draugu Nikita jo 
garsiuose praeities ryšiuose bu Stalinu, 
kaip masinių žudynių bendrininku, tai, at
rodo, nebebūtų logiško pagrindo, ko čia da 
bar tos lanksčios jų sąžinės turėtų baidy
tis per konferencijos stalą paspaust! jo kru 
viną ranką/vien tik dėl to, kad dar ketu
rios aukos buvo pridėtos prie tų nesuskai
čiuojamų žudynių, kurias jis yra įvykdęs 
Ukrainoje ir už kurias tarp lietuvių, lenkų 
ir rusų tremtinių jis yra įsigijęs „budelio“, 
„kat“ ir „palach“ pravardę. Be to, jeigu pa 
starojo meto įrodymai, kad tarybinis ko
munizmas vis dar kietai tebesilaiko bjau
raus savo mokslo, jog tikslas pateisma 
priemones, nebūtų įveikęs išblaškyti vaka
riečiams iliuzijų, jog viršūninė konferenci
ja gali duoti visiškai patikimą rusų garan
tiją, vertą to popieriaus, kuriame ji pasi
rašoma, tai koks nors kitas galimas nepa
sisekimas gali būti ir neimamas galvon. Jo 
kiu atveju vakarų demokratijoms vargu bė 
ra ko prašyti, kai jos pasiryžusios priimti 
tokią darbotvarkę, iš kurios išjungtas bet 
koks neapgalvotas suminėjimas pavergtųjų 
tautų, ir tuo duodamas suprasti jų pasiry
žimas vesti derybas su Kremliaus aukštai
siais nusikaltėliais tuo pagrindu, kuris ry
tų Europoje palieka esamąją teritorinę pa

Gyventojų nuosavybėje: galvijų 546.600, 
karvių 399.200, kiaulių 452.600, avių ir ož
kų 240.900.

Žvilgterėjus į neprikl. Lietuvos gyvulių 
ūkį, pastebimas didelis skirtumas bolševi
kinės santvarkos nenaudai. Pvz., 1937 m , 
mažesniame žemės plote (be Vilniaus sri
ties), Lietuvos ūkiuose buvo pirmojo pus
mečio pabaigoje galvijų 1.163.000, o kar
vių 773.510.

Sovietų ūkio atsilikimo rodikliai
Sovietų Sąjungos statistikos valdybos 

paskelbti šių metų pirmojo pusmečio duo
menys rodo, jog visoje Sovietijoje esama:

Galvijų 43.8 mil., karvių 13.9 mil., kiau
lių 34 3 mil.

Toks gyvulių skaičius esąs visų rūšių 
ūkiuose. Tatai reiškia, tiek gyvulių yra kar 
tu sudėjus kolchozų, sovchozų ir kolchozi
ninkų bei darbininkų nuosavybėje.

Atsimenant praėjusių metų pavasarį 
Chruščiovo paskelbtą šūkį artimiausiais 
metais pavyti ir pralenkti Ameriką pieno 
ir mėsos gamybos srityje, tuos duomenis 
sugretinus su Lietuvos laisvės meto duo
menimis, gaunamas Sovietuos nenaudai di 
delis skirtumas.

Sovietiniai duomenys rodo, jog nūdien 
15 Sovietų Sąjungos gyventojų tenka viena 
karvė, kai tuo tarpu Lietuvos nepriklauso 
mybės laikotarpy 3 gyventojams teko vie
na karvė.

Sovietų Sąjungos 6 gyventojams tenka 1 
kiaulė, o Lietuvos neprikl. laikotarpy, apy 
tikriai skaičiuojant, 2 gyventojams teko 1 
kiaulė.

Šie sugretinimai vaizdžiai rodo, jog dar 
nemaža praeis laiko, kol Sovietijai pasiseks 
prilygti laisvosios Lietuvos ūkio lygiui, ku 
rį sugriovė kolchozinė santvarka.

Sovietų Sąjungos pieno gamybos lygis
Sov.. Sąjungos statistikos valdyba skel

bia, jog šių metų pirmąjį pusmetį pieno su 
rinkta, neskaitant kolchozininkų bei dar
bininkų naminės gamybos, 9.8 mil. tonų. 
Skaitant Sovietų Sąjungos gyventojų skai
čių apie 210 mil., tasai pieno kiekis rodo, 
kad kiekvienam gyventojui per vieną pus
metį galėjo tekti po 47 kilogr. pieno, jei iš 
surinkto kiekio nebūti! gaminta kitų ga
minių.

Pavergtosios Lietuvos statistikos valdy
ba skelbia, jog šių metų pirmąjį pusmetį 
sviesto buvę pagaminta 6.200 tonų, o nenu
griebto pieno gauta 32.500 tonų. Surinktą 
pieno kiekį (gautąjį sviestą paverčiant pie 
nu) padalinus pavergtosios Lietuvos gyven 
tojams lygiomis, jei to pieno gaminių ne
būtų nė kiek išgabenta Sovietijon, kiekvie
nam Lietuvos gyventojui per pusmetį ga
lėjo tekti maždaug po 69 kilogramus.

Tuo tarpu Lietuvos neprikl. laikotarpį, 
neskaitant sunaudoto pieno kiekio, o tik 
pieninėse surinkto pieno kiekį lygiomis pa 

dėtį. O kas man labiausiai neduoda ramy
bės, tai, būtent, Mr. Taylor žinomasis kai
riojo sparno palinkimas taip dangstyti sa
vo objektyvius istorinius svarstymus, kad 
iš tiesų pasidaro taip, jog vakarų atša- 
kumas pasidaro jau didžia dalimi atsakin
gas už „komunizmo baisybes“! Ir nors jis 
sutinka pripažinti, kad Imre Nagy nužu
dymas buvo „baisus nusikaltimas“, bet vis 
dar tvirtina, kad „jeigu mes dabar šiurkš
čiai pasibaisėdami nusigrįšime nuo Rusi
jos, tai ten bus dar daugiau nužudymų, 
daugiau nusikaltimų — Vengrijoje, Lenki
joje, pačioje Rusijoje“. Ir, žinoma, nedori 
Vakarai bus laikomi didžiai atsakingais už 
tokį graudų reikalų vystymąsi. Kaip savo 
metu lordas Vansittart yra taip tikrai pa
brėžęs viename paskutiniųjų savo puikių 
laiškų, išspausdintų „Manchester Guar
dian“, mes turime neslepiamo palinkimo, 
net pasiryžimo žiūrėti pro pirštus į milijo
nų aukų likimą tarybinėse koncentracijos 
'stovyklose, baikščiai ir beprotiškai tikėda
miesi, kad mūsų abejingumas pagerins ang 
lų-sovietų santykius. Nei lenkai, nei lietu
viai, latviai ar estai negali lengvai užmirš
ti tai, kad Niurnberge sąjungininkai daly
vavo begėdiškame farse, leisdami prie tei
sėjų stalo atsisėsti teisti nacių nusikaltė
lių rusui, kurio paties vyriausybė, įasme
ninta Staline, prieš neseną laiką nuodėmin 
gai buvo sutarusi pasidalyti Lietuvą. Ano
mis dienomis jau buvo prieita aiškios išva
dos, kad rusai yra kalti už tą gąsdinantį 
nusikaltimą — išžudymą Katyne 10.000 len 
kų karininkų, bet iki šiol, kiek man žino
ma, nė viena sąjungininkų įstaiga dėl to 
nebuvo pakėlusi savo smerkiamojo balso. 
Dėl to būtų labai įdomu dabar išgirst, kaip 
Mr. Taylor šiandien aptartų tą būdingą ru 
siško barbariškumo pasireiškimą į jo, taip 
sakant, nepaprastą metodą vertinti morali 
nę atsakomybę už pastaruosius kraštutinu
mą rodančius įvykius. Bet, gal būt, remian 
tis jo istorine pažvalga, po Stalino mirties 
mes būsime nemokėję įvertinti žinomo fak 
to, kad „Chruščiovas nėra pasirodęs įtarti 
nas, kaip kruvinas tironas, koks buvo Sta-
linas“, ir tai žymia dalimi būtų laikytina 
mūsų atsakomybe už Nikitos nukrypimą 
atgal į senuosius įpročius, kuriuos jis bus 
pasisavinęs iš Stalino ir kurių, kaip atro
do, istorikas Taylor arba nėra girdėjęs, ar
ba apsimeta nežinąs. Būdamas toks, koks 
gal ir yra, jis atsargiai pažymi, kad Nikita 
„nėra nužudęs Rusijoje savo varžovų, o tik 
ištrėmęs juos (mano pabraukta). Tai pa
žanga“. Dėkokime už tą menką gailestingu 
mo pasireiškimą. Bet pasirodo, kad čia bus 
tik tokia kilni išvada, jog jis nemato jokių 
stambių prieštaravimų ir .moralinio šlykš
tumo vakarų demokratijoje, kuri galėjo 
pasmerkti mirti nacių karo nusikaltėlius, 
bet dabar norėtų ir uoliai gyventų taikoje 
ir draugystėje su tironiškuoju režimu, ku
rio rėmėjai šiandien vargu kuo mažiau yra 
nusikaltę, jeigu iš viso dar mažiau, ir var
gu ar mažiau biauriais nusikaltimais už 
tuos nacius ir japonus, kurie buvo nubaus 
ti mirtim. O mūsų prikimę kairiojo sparno 
mokslinčiai ir ružavųjų salonų žmonės bū
na beveik ištinkami stabo, kai tik iškyla 
klausimas ir imama ginčytis, ar Ispanija 
yra įsileistina į Jungtines Tautas, bet būna 
visiškai patenkinti, matydami komunistų 
atstovus, mikliai besinaudojančius savo ve 
to teise Saugumo Taryboje, toje pažeminto 
je organizacijoje.

Koks teisingas buvo tas didysis vyras, 
lordas Vansittart, kai rašė: „Mes būdavo
me įpratę nubrėžti liniją. Daugiau jau ne- 
bebrėžiame. Jeigu demokratija ir toliau eis 
tuo keliu, tai ji neišlaikys kovoje už lais
vę, kuri vis labiau pralaimima. Ji vis la
biau apgaudinėjama, ir spauda padeda 
čia“.

PRIVATINĖS KARVĖS GELBĖS PLANĄ
A. Sniečkus partijos CK posėdyje pasisa

kė, kad, norint kiekvienam šimte hektarų 
naudojamos žemės turėti po 23 karves 
(kaip Chruščiovas reikalauja), reikia kar
vių skaičių visame žemės ūkyje padidinti 
pusantro karto. Tai reiškia, kad į planą 
jau įskaitomas ir privatinis ūkio sektorius, 
nes be jo užsimojimo neįmanoma įvykdyti

23 karvės 100 ha reiškia 897.000 karvių. 
Tiek jų turėtų būti pagal užsimojimą apie 
1961-62 metus (1939 m. be Klaipėdos kraš
to buvo 805.450). Vadinasi, dabar jų iš vi
so turėtų būti apie 598.000 (Metų pradžioj 
sprendžiant iš 1957 m. pieno gamybos duo 
menų, buvo apskaičiuota Lietuvoj buvus 
542.300, iš jų kolchozuose ir sovchozuose 
apie 202.000, arba mažiau kaip po 6 vie
nam šimtui jų valdomų naudmenų. Tik 
pridėjus privačias karves bus galima pa
tenkinti Chruščiovo reikalavimus. (LNA)

dalinus kiekvienam gyventojui, per pus
metį teko daugiau kaip 88 litrai.

Pateiktieji sugretinimai rodo, jog Sovie
tų Sąjungos pieno ir mėsos gamyba yra di 
deliuose nuotoliuose nuo neprikl. Lietuvos 
■lygio. Tie duomenys taip pat rodo, jog prie 
vartiniu kolchozinės santvarkos įvedimu 
sovietinis okupantas sugriovė Lietuvos ūkį 
ir jis nepajėgia atsigauti ligi šiol.

KELIONĖ Į MĖNULĮ NEPASISEKĖ
Praeitą sekmadienį amerikiečių iššautoji 

raketa, skirta kelionei į mėnulį, po 77 se
kundžių susprogo. Pagal projektą dalis ra
ketos turėjo atsiskirti maždaug po 157 se
kundžių.

PASITARIMAI BAIGTI SU VILTIMI
D. Britanijos min. pirm. Macmillan ta

rėsi su Graikijos ir Turkijos vyriausybė
mis dėl Kipro ateities, o taip pat ir su pa
čios salos graikų ir turkų bendruomenių 
vadovais. Jo pagrindinis siūlymas buvo — 
septynerius metus išsilaikyti saloje ramiai, 
kad būtų galima gražiai išspręsti valdymo- 
si formą.

KIEK MOKAMA UŽ ŽMOGAUS 
GELBĖJIMĄ

Paryžiaus policija paskelbė normas, ku
rios bus mokamos už skęstančio žmogaus 
gelbėjimą. Jei kas skęstančiam išties ran
ką, irklą ar virvę — gaus 2.000 frankų; jei 
pats plauks gelbėti —.gali gauti iki 10.600 
frankų; už skenduolio atplukdymą — 2.090 
frankų.

ATOMINIŲ BOMBŲ BANDYMŲ 
PAVOJAI

Jungtinės Tautos skelbia savo tyrinėji
mų duomenis, pagal kuriuos, jei atominės 
bombos bus bandomos tokiu pat kiekiu, 
kaip iki šiol, tai pasaulyje dėl to kas metai 
turės leucemia mirti nuo 5.000 iki 60.000 
žmonių.

„NEGALIME ILGIAU PAKĘSTI TOKIOS 
DALYKŲ PADĖTIES“

Lenkijos spauda palaipsniui vis smar
kiau puola katalikų Bažnyčią. Dabar kal
tinama, kad kunigai grobsto sau turtą, ku
ris po žemės reformos atiteko valstybei. 
Kai kur kunigai įkalbą tikinčiuosius perim 
ti savo žinion viešuosius pastatus — kinus, 
klubus, kurie pereiną Bažnyčios priežiū
rom „Trybuna Ludu“ rašo: „Negalime il
giau pakęsti tokios dalykų padėties“. Tas 
puolimas sustiprėjo, kai pradėjo vis dau
giau maldininkų keliauti į Čenstakavą (o 
jų sueina iki milijono iš karto). Be to, 
1966 m. bus minima krikščionybės įvedimo 
Lenkijoje 1000 metų, o valstybė švenčia 
taip pat 1000 metų, tai iškyla trynimasis.

TRYLIKA NUTEISTA MIRTI
Jordane karinis teismas paskyrė mirties 

bausmę 13 savo piliečių, dalyvavusių suo
kalbyje- nuversti karaliaus Husseino val
džią. Byla sudaryta jau po Irako revoliuci 
jos.

Buvo nuteista mirti ir 10 kitų, bet 2 jų 
bausmė pakeista iki gyvos galvos, o 8 pa
skirta po 15 metų,

JOHN F.
„Europos Lietuvio“ skaitytojai visada

būdavo supažindinami su tais kovingais, 
bet kartu šiltais žodžiais. John F. Stewart 
atsiunčiamais DBL Sąjungas vadovybei 
kiekvieną kartą, kai tik būdavo švenčia
mas koks nors žymesnis įvykis, o ypač Va
sario šešioliktosios progomis.

Tų šiltų ir kovingų žodžių, Lietuvai ir 
lietuviams reiškiamos meilės iš John Ste
wart (dėdės Jono, kaip jis lietuvių buvo 
vadinamas ir pats mėgdavo tokį vardą kar 
toti) jau nebeišgirsime: jis rugpiūčio 5 d. 
mirė Edinburge (palaidotas Newington ka
pinėse Edinburge). Mirė sulaukęs 88 metų 
amžiaus.

Tai buvo nepaprastas žmogus, ne fiziš
kai (priešingai, fiziškos mirties jis sulaukė 
jau visiškai sukiužęs, paliegęs, ligotas, be
veik aklas, nebepersiskiriąs su ligonio lo
va). Tai buvo žmogus, kuris, pats kilęs iš 
Afrikon nusikalusių škotų ir laikęs save 
„seniausiu dar gyvu Pietų Afrikos škotu“, 
kaip rašo „The .Scotsman“, buvęs kartu 
seniausias išlikęs lietuvis, estas, latvio, uk
rainietis, kanadietis, niufaundlandietis, ar
ba, trumpiau sakant, gyvas Išlikęs seniau
sias pasaulio pilietis. Toks jo sakymasis ir 
kitų laikymas jį tokiu kyla iš to, kad jis 
jungė save vis su gyvenimu ir žmonėmis 
tų kraštuose, kuriuose jis yra dirbęs ar 
bent lankęsis. Susirašinėdavo šis žmogus 
net septyniomis kalbomis — anglų, prancū 
zų, vokiečių, olandų, ispanų, italų ir por
tugalų.

Ypatingai.glaudūs jo ryšiai buvo su pa 
baltiečiais ir ukrainiečiais.

IŠ profesijos jis buvo inžinierius. 1889 
m. tarnavo Gerosios Vilties Iškišulyje, pas 
kui Transvalyje. Mėgo ir dirbti ir keliauti,

STEWART
dėl to daug kur buvęs ir apvažinėjęs. Gyvo
no ir dirbo JAV-ėse, Kanadoje, Niufaund- 
lande, Labradore, šiaurės Rusijoje. Jau 
pusamžis grįžo į Afriką ir ilgesnį laiką ver 
tesi savo specialybės darbu šiaurrytiniame 
Transvalyje.

Dirbdamas kaip inžinierius patarėjas Ru 
sijoje, jis turėjo progos pažinti ir Pabalti
jo kraštus, o ypatingas dėmesys jo buvo 
kreipiamas į Lietuvą, kuri, jo manymu, la 
bai primenanti Škotiją.

Tremtinių - pabėgėlių klausimu jis do
misi jau nuo 1939 metų. Po kelerių metų, 
šio pasaulinio karo gale, kai ypač padau
gėjo pabėgėlių iš rusų okupuotųjų kraštų, 
jis įsteigė Skotų Lygą Europos laisvei gin
ti. Kovoje už tą laisvę jis buvo tikrai retas 
ir reto drąsumo žmogus, turėjęs pakanka
mai drąsos pulti ir savo krašto politines 
partijas, kad jos nesuprantančios rusiškojo 
tarybinio imperializmo tikrųjų kėslų, ga
ila kovos jis vykdė ir šalpos darbą.

Su Lietuvos Ministerių p. B.K. Balučiu 
buvo artimai susibičiuliavęs jau daugiau 
kaip 30 metų. Prieš antrąjį pasaulini karą 
dažnai lankydavosi Lietuvoje, o dar daž
niau Lietuvos Pasiuntinybėje Londone. 
Taip buvo pamilęs Lietuvą, kad sykį net 
buvo pareiškęs norą, jog norėtų būti pi- 
laidotas Lietuvoje. DBLS ji buvo išrinkusi 
savo garbės nariu.

Laidojant Lietuvos Ministeris pasiuntė 
gražų vainiką, papuoštą lietuviškos vėlia
vos spalvų kaspinais, o jo šeimai pasiuntė 
nuoširdžios užuojautos telegramą, kaip 
„atkakliam kovotojui už Lietuvos laisvę“.

Lietuviams laidotuvėse atstovavo pik. B. 
Jakutis su žmona, kun. J. Gutauskas iš 
Glasgovo ir dar keletas.

DIENOS -į
DAR SUMAŽINTAS PROCENTAS

Anglijos Bankas dar sumažino savo ima 
mąjį procentą, dabar jau iki 4f.

Iš namus perkantiems paskolas duodan
čių bendrovių ir išsimokėtinai pardavinė
jančių prekybininkų sąjungų pareiškimų 
matyti, kad čia padėtis tuoj dar nepasi
keis.

AMERIKOS PLANAS ARABAMS
TVARKYTI

Specialioje Jungtinių- Tautų sesijoje pre 
zidentas Eisenhoweris pasiūlė savotišką 
Maršalio planą arabų kraštams, pagal kurį 
finansiškai tuos kraštus remtų daugiausia 
Amerika, o tvarką palaikytų Jungt. Tautų 
pajėgos.

Rusai pasiūlė savo rezoliuciją, kurioje, 
svarbiausia, reikalaujama atitraukti iš Le 
bano amerikiečių, o iš Jordano britų kari
nius dalinius.

KARO PAVOJUS DAR NEPRAĖJĘS
Chruščiovas pareiškė, kad Vid. Rytuose 

dar vis tebėra labai aiškus karo pavojus. 
Jeigu Vakarai neturėsią pakankamai su
pratimo ir pradėsią naują karą, tai rusai 
padarysią viską priešui sutriuškinti ir tai
kai žemėje įkurti. Rusija taip pat darys 
viską, kad anglai ir amerikonai atitrauktų 
iš Lebano ir Jordano savo karinius dali
nius.

RIAUŠĖS BOMBĖJUJE
Bombėjuje, Indijoje, kilo riaušės ir buvo 

įvestas draudžiamasis laikas, kai riaušinin 
kai keliuose miestuose pradėjo deginti vie 
šuosius pastatus.

O riaušės kilo, kai buvo pašalintas pa
minklas, pastatytas prisiminti prieš dvejis 
metus žuvusiems kitos rūšies riaušinin
kams — kilusioms dėl kalbos vartojimo.

Paminklui statyti nebuvo duotas leidi
mas.

.u, ■;
ATLANTE SUDUŽO LĖKTUVAS

Laivai ir lėktuvai ieško olandų didžiulio 
keleivinio lėktuvo, kuris su 99 žmonėmis 
skrido iš Shanon į Niufaundlandą ir ties 
Atlantu sudužo.

MIRĖ PROF. JOLIOT - CURIE
Paryžiuje po operacijos mirė atomo 

mokslininkas prof. Joliot - Curie, 58 m. 
amžiaus.

Prieš porą metų mirė jo žmona, tyrinėju 
si radiumą ir radiacijos paveikta. Abu jie 
buvo gavę Nobelio premiją. Dabar miręs 
Joliot - Curie buvo gavęs ir Stalino taikos 
premiją, ir jo prokomunistiškos pažiūros 
dažnai sudarydavo jam nemalonumų-

Jo žmonos tėvai išrado radiumą.

Dėl pavergtų tautų laisvės ir nepriklausomybės didžiajam kovotojui, uuošir- 
džiajam Lietuvos draugui, Scottish League for European Freedom. p-kui 

JOHN FINLAY STEWART
mirus, giliausią užuojautą reiškia artimiesiems, giminėms, Skotų Lygos dėl 
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EUROPOS LIETUVIS

SALOMĖJOS NĖRIES

LŪŽIAI
Salomėja Nėris laikoma viena stam

biųjų tarybinės Lietuvos poetų. Tarybų 
Lietuvoje dabar išleidžiami 3 tomais jos 
eilėraščiai, poemos, laiškai, atsiminimai 
apie ją.

Savo metu tarybiniai rašytojai tarybl 
nėję spaudoje išspausdintu atsišaukimu 
buvo pakvietę kai kuriuos svetur gyve
nančius rašytojus ir šiaip asmenis tam 
leidiniui parašyti apie poetę atsiminimų.

Atrodo, niekas neparašė ir nepasiuntė, 
netikėdami, kad tokie atsiminimai galėtų 
ten praeiti neišcenzūruoti, nepaliesti.

Matyt, šitas sujudimas bus paskatinęs 
buvusį gerą poetės bičiulį Ig. Malėną- 
Malinauską parašyti savo atsiminimus 
ir atspausdinti juos šiapus. Jie išspaus
dinti „Aidų“ Nr. 6. Čia persispausdina
me atsiminimų vietas, šį kartą būdinges
nes jos asmeniui iki 1940 metų.

Jau kiek anksčiau buvo užsimezgusi ar
tima bičiulystė tarp Salomėjos Nėries ir

tinga vyno taurių muzika, kuri esti itin pa 
traukli, kai taurės būna geros ir nevieno
dai pripildytos. Tada jomis susidaužus di 
desniame būryje, jos suskamba įvairiau
siais tonais. Šitokiais atvejais Salė ypatin
gai mėgdavo susidaužti, iki pačios taurės 
subyrėdavo šukėmis. Šia kryptim Salė 
ypač greit įsisiūbuodavo, kai mūsų „viene
tas“ susimesdavo pas mane, o aš būdavau 
savo mamytės gerai aprūpintas jos pui
kaus darbo obuoliniu ar šermukšniniu vy 
nu. Šitokiais atvejais pasidarydavome sa
vus literatūrinius vakarus, kurie nebūda
vo saistomi jokiais oficialumais ir net nė 
iš anksto apgalvotomis programomis, čia 
būdavo užkabinamos literatūros bei meno 
aktualijos, paskaitoma ar pedeklamuoja- 
ma kas nors iš savos kūrybos ir, vadovau
jantis bohemišku šūkiu — nevalgome .uk- 

'nolių ir negeriame rašalo — viską suvalgy 
davome ir, džiaugdamiesi gausia taurių mu 
zika, išgerdavome. Jeigu skambėdama tau 
rė skirstėsi į dalis, dėl to niekas ašarų ne- 
liedavo.

Helės Vilčinskaitės. Kiek vėliau ėmė megz 
tis ir vyriško vieneto bičiulystė tarp Vinco 
Ramono, Juozo Grušo ir Ign. Malinausko. 
Paglaudėjus ryšiams tarp šių 2-jų grupių, 
savaime, nejučiomis susiformavo bičiuliš
kas „penketukas“. Kaip „organizuotas vie
netas“ eidavome į kiną, teatrą, koncertą, 
balių .kuriame nereikėdavo šokiui ieškoti 
partnerio. Tiesa, ypatingai puiki šokėja bu 
vo Helė, bet jau tikrai šokiui pramušta gal 
va buvo Salė. Todėl, jos akimis žiūrint, bet 
koks koncertas - balius, kuriame tektų da 
lyvauti „neorganizuotai“, būtų tapęs be
prasmiu dalyku. Kartais mūsų „penketu
kas“ pasipildydavo Mile Kvedaraitę ir 
dviem jaunais profesoriais — J. Eretu, ele 
gantišku šokėju, ir V. Mykolaičiu - Putinu, 
ramiu observatorium. Šitokiais atvejais bū 
tinai „įsigydavome“ savo žiniai atskirą sta 
liuką, prie kurio išgerdavome puoduką ka
vos, bonką Sauterno ar Madeiros.

Salė vaikiškai džiaugdavosi ir žavėte ža 
vėdavosi gal ne tiek tuo vynu, kiek ypa-

* * *

Bet kokį artimojo ar bičiulio nepasiseki 
mą ji išgyvendavo nė kiek nelengviau kaip 
savąjį. Ji negalėdavo paskaityti kai kurių 
eilėraščių net savo artimiesiem bičiuliam, 
jei vaizduojamas įvykis rišosi su tuo ar ki 
tu jai gerai žinomu bei artimu vaizdu. An
tai, temperamentingos, neramios ir klajok
liškos prigimties Helė Vilčinskaitė apsi
sprendė už svetimus kraštus ir vyko į 
Urugvajų. Kauno geležinkelio stotyje ją iš 
lydėjome, atsisveikinome. Buvo graudu, 
nes netekome tikrai geros bičiulės. Ryto
jaus dieną Salė man pranešė, kad, vos tik 
parėjusi namon, ji tuoj griebusi popie
riaus lapą ir užrašiusi jau sąmonėje susi
formavusį eilėraštį „Sudievu, tėviškė ža
lia“. Ištraukusi iš rankinuko lapą, ji pra
dėjo man tą eilėraštį skaityti. Bet čia pat 
spazma ėmė spausti jos gerklę — užsprin
go... ir įbruko man į rankas lapą perskai
tyti pačiam — ji neįstengė. Ji negalėjo pa

ti paskaityti kitiems savo „Elgetos“ ir dar 
kitų savo eilėraščių. Tačiau labai mielai 
tų eilėraščių klausydavo, kai juos skaityda 
vo kiti, ypač gerai interpretuodami.

Kad ji vargšo žmogaus atžvilgiu tikrai 
jautri, suprantama savaime. Jei pakeliu 
sutikdavo kokį nors suvargusį žmogelį, sa
vo studentiškais skatikais ji visada su juo 
pasidalindavo. Jei pati nieko „prie dūšios“ 
neturėdavo, ji labai bičiuliškai paprašyda
vo: „Ignai, surask šitam senukui (ar se
nutei) dešimtuką“. Ir būdavo itin patenkin 
ta, jeigu pasisekdavo kišeniuje užgriebti
didesnę monetėlę. Ypatingą pagarbą ji ro
dė tvarkingam vargšui. Valkataujančios iš 
vaizdos tipo nemėgdavo, tokiam pagarbos 
nerodė. Ir, priešingai, neapykantos turėjo 
ne pasiturinčiam, bet išnaudojančiam ki
tus.

* * *

Sutinku ją kitais metais, o Salė tiesiai 
ir sako:

— Lazdijuose pasidarė tvanku. Dūstu. 
Nežinau, kaip dar ilgai ten ištversiu!

Po metų besikalbėdamas patyriau, kad 
Salė jau turinti priešiško nusistatymo ne 
tik prieš savąjį kunigą direktorių, bet ir 
prieš „daugelį kunigų“, nes „daugelis jų 
moko kitus ir tuo atveju, kai patys dalyko 
visiškai neišmano“.

Iš viso tolimesnio pasikalbėjimo aiškiai 
mačiau, kad jos tikėjimas yra susvyravęs. 
Tačiau tas svyravimas buvęs ne pačia Die
vybe, o vien kunigais. Kai 1932 m. ji man 
atsiuntė į Hamburgą (ten gilinančiam stu 
dijas) Putino „Altorių šešėly“, gerai atsi-
menu, kad laiške su aiškia simpatija Šla
vantų seneliui ji kėlė apgailestaujantį 
klausimą: „bet kiek, Ignai, tų Šlavantų se-

nelių turime?“ Vadinasi, tas tikrasis kuni
gas, ta gyva krikščioniška dvasia jęs vis 
tiek dar buvo mėgstama.

Sugrįžęs į Kauną (rodos, 1933 m.), vėl 
susitikau su Sale. Ji tada skundėsi savo pa 
vargusiu balsu. Sakėsi, jog kartais atsitin
ką taip, kad ji negalinti kalbėti net pusbal 
siu — gydytojai pripažinę visišką balso 
stygų pavargimą. Kai plačiau išsikalbėjo
me apie gyvenimą ir nuotaikas, ji net. pa
sisakė, kad „jau nustojusi vaikščioti į baž
nyčią ir praktikuoti“. Juokais, net su tam 
tikra vaidyba paklausiau, o žmonių ar 
dar neužmušinėjanti? Ji taip pat juokais 
atsakė, kad dar tokių „atbaigtų bjaury
bių“ ji vis dar nesutinkanti. Iš viso pokal
bio su ja aš įsitikinau, kad jos santykiai 
yra nutrūkę tik su Bažnyčia, o tikėjimas 
Dievu esąs toks pat gyvas, kaip ir buvęs.

Neatsimenu, kuria proga, ji vieną kartą 
man nusiskundė, kad ją skersomis sutin
ką ir nenoromis sveikinasi net kai kurie 
jos buvę artimi draugai — ateitininkai... 
Atsimenu, kad aš tai pajutau lyg klausi
mą, specialiai iškeltą mano draugystei pa
tikrinti. Tada pareiškiau savo principinį 
nusistatymą, kad religinės praktikos klausi 
mą laikau grynai žmogaus sąžinės dalyku 
ir tokį ar kitokį kišimąsi į šią sritį laikau 
kultūros stoka. Tada Salė, lyg pasiteisinda
ma, bet atsiremdama į tą foną, kuriame ji 
šį klausimą buvo iškėlusi, ir kartu rodyda
ma pasitenkinimo mano pažiūra ir mudvie 
jų (bičiuliškumu, pridūrė, jog dėl to ji 
man kalbamą dalyką ir pasakojusi, kad ši 
tokia mano pažiūra jau tikėjusi.

Aš tada mačiau Salės asmenyje ir kitą
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lūžį — jos tam tikrą nusivylimą ir žmogu
mi, pirmon galvon savaisiais pažįstamais, 
net kai kuriais savais buvusiais draugais.

--------------------------- V I S U O M E N Ė S MOKSLŲ, MENO 
IR LITERATŪROS ŽURNALAS

darbas
kritiškai stebi mūsų išeivijos, Lietuvos ir viso 
pasaulio gyvenimą. Prieš konservatyvią, pro
vinciališką tradiciją DARBAS stato hu
manistines vertybes ir kūrybiškai šviežią žodį.

5410 Sixth Ave.
Brooklyn 20, N.Y.

Ligi 1958 m. pabaigos iliustruotą trimėnesinį 
žurnalą DARBĄ galima užsisakyti sena kaina: 
2 dol. metams, 5 dol. trejiems metams; stu
dentams 1 dol. 50 c. metams. Paskiras nr. 75 c.

Didžiausias karo vado rūpestis yra tinka 
mai maitinti savo armiją, nes su išbadė
jusiais kariais nieko nenugalėsi. Didžiojo 
Karo metu rusai paėmė stiprią Pšemislio 
tvirtovę. Jie išmarino įgulą badu. Tvirtovė 
buvo ginama gerai apginkluotų, narsių ir 
drąsių vengrų. Maistas pasibaigė ir drąsūs 
išbadėję kariai turėjo pasiduoti. Žmogaus 
kasdieninis gyvenimas yra tokia nuolatinė 
karo tarnyba. Kas iš mūsų nepatyrė tos 
amžinos kovos, tos baisios gyvenimo tragi- 
kos: matome gėrį, jo norime, o nuodėmėn 
palinkusi prigimtis, traukia mus į blogį. 
Kristus įsteigė Švenč. Sakramentą, kad die 
viškos energijos maistu stiprintų žmogaus 
sielą, kad ji nepasiduotų pagundai ir nuode 
mei, kad išgelbėtų sielą. „Jei nevalgysite 
žmogaus Sūnaus kūno ir negersite jo krau 
jo, neturėsite savyje gyvenimo. Kas šitą 
duoną valgo, bus gyvas per amžius“. To
dėl Bažnyčia kviečia viešai prie Dievo sta
lo, kviečia dažnai, kad visi tikintieji būtų 
narsūs Kristaus kariai. Šv. Kirilas Jeruzo- 
limietis jau senai rašė: „Jei gresia tau pui 
kybės nuodai, priimk Švenč. Sakramentą ir 
Nuolankioji Duona padarys tave nuolankų. 
Esi apsėstas šykštumo, valgyk Duoną, o 
dosnioji Mana, padarys tave dosnų. Jei pu
čia pavydo vėjas, priimk Angelų Duoną, ir 
pripildys tave tikrąja meile. Jei tave vylio 
ja neskaistybė, priimk šį Švenčiausiąjį Sa 
kramentą ir skaistusis Kristaus Kūnas pa 
darys tave skaistų ir nekaltą“.

Laukdami brangaus svečio, rūpinamės jį 
gražiai priimti: iššluojami namai, vėdina
mi kambariai, išpuošiama gėlėmis. Ir šir
dis turi būti pasiruošus ir tyra, priimdama 
taip didį ir šventą Dievą. Paklausykim ta 
da sąžinės balso: jis pasakys kuo kaltina, 
ar teisina. Gryną ir tyrą ves prie Dievo 
Stalo, apdulkėjusį ar purviną varys prie 
Išpažinties sakramento. Prancūzas rašyto
jas Legouve susižavėjęs rašė: „Aš ma
čiau, kaip žibanti viltis apgaubė mirštan
čiojo veidą, kai jis priėmė Šv. Ostiją. Aš 
mačiau bažnyčioj, kokia drąsa spindėjo 
jaunuoliai, grįždami nuo altoriaus. Aš ma
čiau kenčiančias motinas, kurios po Šv. Ko 
munijos atgavo ramybę. Ką žmogaus vei
das taip aiškiai pasako, tai turi būti šven-

VAIŽGAATAS

RIMAI IR NERIMAI

Dabar visame sodžiuje niekas apie nieką 
daugiau nebekalbėjo, kaip tik apie „Rimo ka
valeristą“. Kad gi bent būtų kalbėję! Bet iš
tars: „Rimo kavaleristas“, ir lėpsta juoku. 
Berniukai ėmė vaizdžiai iliustruoti savo pasa
ką; tada moters žiūrėdamos lepo juoku. Maž
vaikiai, jau bet ką Rimų pasitikdami, sekė 
paskui, it šunyčiai skaldydami pamėtodamies:

— Rimo kavaleristas, Rimo kavaleristas!
Rimai nebegalėjo nė kojos iš namu be- 

iškelti.
Pikčiausia gi buvo, kad nė kiek nuo kitų 

neatsilikdavo nė Nerimai. Jie taip pat atsiloš
dami juokėsi kieme, juokėsi už stalo, dairy
damiesi pro langą į Rimus. Rimai tai matė, de
gė gėda ir nesitvėrė pykčiu.

Rimo širdyje pyktis ant visų sodiečių susi
darė į pyktį ant vieno Nerimo. Kitų nematė, o 
jį matė nuolat tyčioj antis. Prisidėjo ir senasis 
prieštaravimas. Ir ėmė jis mirtiną apmaudą 
giežti ir kerštu degti.

Nieko nebepadarė nė Rimienė. Ji ir avinu 
vadino, ir juokėsi, ir per galvą glostė, ir naktį 
mylavosi — vis nieko. Rimas visai nutilo, nak
timis patale blaškėsi, dantį griežė. Na, tikrai jį 
nelabasis apsėdo. Paniuro visa pirkia. Nebeli
ko juokų.

Ir jauniklių širdyse velnias sėjo rūstybės 
sėklas. Niekas nebėjo į Nerimus. Nerimai jau
tė, dėl ko, ir taip pat nebebėgiojo į Rimus.

Praėjo savaitė, antra. Sodžiui nusibodo ši 
komedija, liovėsi. Nerimukai ėmė ilgėtis kai
mynų ir gėdytis savo Šaipymos. Jau buvo be
einą atsiprašyti ir susitaikinti. Tik senis su
stabdė.

— Nugi, bra, dėl tokių niekų. Dar pasi- 
pūs...

Kažin kuo būt ir pasibaigę, kad nebūtų iš
tikusi kita Katrės komedija, kur viso sodžiaus 
domesį pabaigtinai nukreipė į kitą pusę.

Eina Katrė viduriu gatvės, draskydamas! 
pašones taip giliai už ančių, kad net antra 
ranka reikėjo padėti už alkūnės. Katrė ką dir
bo, dirbo atsidėjus. Tai ir dabar visa jos min
tis nukrypo link nagų ir kaip čia juos kuo gi
liausiai į antį užkišus. Tad nė nepajuto, kaip 
užrioglino stačiai ant Nerimo šuns, kurs pas
ijukas tįsojo atakaitoje gatvės dulkėse.

Tai buvo nieko nevertas šunpalaikis. Ne 
tik nebuvo nieko įkandęs, bet nė sulojęs. Te
mokėjo lįsti prie stalo duonos plutos ir paskui 
dieną naktį kame pavėnioje drybsoti. Nebūtų 
nieko sakęs, kad patys galvažudžiai būtų ėmę 
šeimininkus plauti, ne tai kaimynams, kurių 
nei jis, nei Nerimai nuo saviškių nebeskyrė. 
Bet bemiegant netikėtai užkluptas ir skaudžiai 
užmintas, šoko, it pablūdęs iš baimės, ir griebė 
virstančią per jį Katrę, už kur pakliuvo. Pa
taikė už minkštumos ir skaudžiai įkando. Pas
kui susigėdo ir, atsiprašyti už apsirikimą ne
mokėdamas, kaltai galvą nuleidęs ir gėdingai 
akim delbsėdamas, nuruseno į paklėtį.

Katrė savo būdu prapliupo visu užkimusiu 
balsu rėkti. Eina, pasikėlusi sijoną, per sodžių, 
rėkia ir visiems pasakojasi, kaip ji niekur nie
ko, o Nerimų pilkis kapt ir įkando.

-—Jau tai visi Nerimai tokie, ne tik vienas 
jų pilkis!.. — pabaigė keršydama.

Iš visų kiemų vertėsi-žmonės žiūrėti retai 
tepasitaikančio skandalo. Būriais apstojo Kat
rę, šaipėsi ir net bėgo šalin, Katrei dėl patvir
tinimo savo žodžių teisybės paketinus net pa
rodyti savo popą.

Juo Katrė rėkė ir skundės, juo visi jaunik
liai juokės ir buvo laimingi, susilaukę naujo 
paįvairinimo savo buities. Tad visi apniko at
einantį dėdę Mykolą ir vienu balsu ėmė pasa
koti Katrės nelaimę. Nieko nesuprasdamas, 
Mykolas kreipėsi į pačią komedijos veikėją; 
rimtai išklausęs jos nusisakymo, vis rimtai 
plačia kaip ližė savo plaštaka perbraukė Kat
rei per skaudamą vietą ir —

— Nieko, nieko! Nerimų pilkis tik pabu
čiavo... Jau tokie visi Nerimai — Rimams se
niai bučiuoja...

Katrei nuo to pamaloninimo tuoj geriau 
pasidarė. Ji šyptelėjo, pabučiavo dėdei Myko
lui ranką ir, kaip niekur nieko, pardribsėjo na
mo. Ir viską užmiršo.

Tik sodžius neužmiršo, Jis pagavo: „Neri
mai seniai Rimams bučiuoja“, ir ėmė susiries
dami kvatoti ir vaizdžiai vaizdinti, kaip Neri
mas Katrei pabučiavo ir kaio tai Katrei pati
ko. Sugužėjo visi į Rimus, priklykė, prilermavo 
ir į kitą kiemą išvirto.

Liko Rimai nustėrę. Viskas taip netikėtai 
atsitiko, taip seniai čia begirdėta sauvalingas 
juokas, jog iš pradžių te tęsė j o šypsotis. Tik 
svetimiems iš pirkios išgūžė jus, dirstelėjo į 
kits kitų nebepaniurusius veidus ir visi pasilei
do isteringai juoktis. Juokės Rimukai, juokės 
Rimaičios, juokės mokanti susivaldyti, bet 
šiuosyk nenorinti valdytis Rimienė, juokės ne
pratęs juoktis ir patsai senis Rimas. Juokės, 
dairydamies ne į savo dabar tik susigėdusi!
Katrę, bet pro langus į Nerimus.

Juokės, ir jų širdžiai lengvėjo. Lyg kas bu
tų garo katilo atkišęs kranaitį: be galo susi
spaudęs garas pūkštelėjo pro kiaurynę ir 
šnypštė, šnypštė, kol neliko tiek, kiek reikia. 
Lyg kas būtų perkūnsargį ūmai iškišęs į elek
tros pritvinkusį Rimų orą; sprogo, išsigriaudė 
ir liko gardus ozono kvapas po smarkiai 
audrai.

Ypačiai juokės nemokėdamas patsai Ri
mas. Jam baisiai patiko sodžiaus nuomonė, 
jog Nerimai seniai neva bučiuoją Rimams. 
Skaniai atkartojo tai, patvirtino ir, ūmai nu
tilęs, į šalį nusisukęs, persižegnojo: taip jam 
pasidarė lengva; visa Nerimų neapykanta ka
žin kur dingo. Paslapčiomis dirstelėjo į vyrą 
Rimienė, suprato, kas jo širdyje da osi, pra
džiugo ir taip pat paslapčiomis persižegnojo...

Į visus Rimų namus sugrįžo pirmykštis 
ūpas. Užtat dabar paniuro Nerimų namai. Ri
mams sieloj antis ar graužiantis, nebuvo tai j
žymu, nes tai buvo lėtų žmonių namai. Balsia-
kalbiams Nerimams paniurus, buvo labai žy
mu visame sodžiuje.

Dabar Nerimukai nebėjo į Rimus iš pyk
čio, o Rimukai, tai jausdami, nepadoiėjoi. Vi
sas Nerimų pyktis suvirto ant vienų Rimų, lyg 
jie būtų kalti buvę, kad pilkis nuskriaudė Kat
rę, kad sodžiaus išdykėliai iš to pasidarė sau 
žaislą.

Juo skaudžiau buvo Nerimui, kad neseniai 
dar taip aukštai ant Rimų iškilęs, staigiai da
bar vienoje akimirkoje į kažin kokią gilumą 
numarmėjo. Ir iš bedugnės vos vos bematė, 
kaip tie, su kuriais rungęs, dabar yra laimingi 
ir iš jo juokiasi.

Juokiasi! To dar per visą amžių nebuvo 
prityręs, kad kas iš jo ar iš jo namų šeimynos 
tyčiotųsi Tad giežė apmaudą ant Rimo, degė 
kerštu, nemigo nakčių. Griežtai taip, kaip pir
miau Rimas. Ir tain bent mėnesį.

Pilko gyvenimo dulkės, kaio vištai asloje 
oasikrapščius, sukilo ir uždengė šviesą, žmo
nišką ir dievišką.

(Bus daugiau)

ta!“ Tai ne tik žinokime, bet ir gyvenime 
vykdykime. Dievas nori, kad žmogaus sie-
la kiltų aukštyn, 
sparnus!

kad ji turėtų erelio

P. Dauknys, MIC

Didžiulis „Varpo“ numeris

Išėjo iš spaudos Varpininkų leidinių fon 
do leidžiamojo „Varpo“ žurnalo Nr. 3-4 
net 196 psl. didumo. Redaguoja J. Audė
nas, V. čižiūnas, A. Landsbergis, J. Jaks- 
Tyris, J. Pajaujis. Numerio kaina — 2 dol.
Numeryje spausdinama: V. Kudirka —vie 
nybės ir kovos ideologas (V. Čižiūnas), V. 
Kudirka — Himno autorius (J. Žilevičius), 
Lietuva budo (B.G.N.į., Lietuvos laųjUu.---
tinis status (Dr. D. Krivickas), Lietuvos 
teritorijos plotas (prof. Stp. Kolupaila), 
Lietuvos ūkio įjungimas į Sovietų Sąjun
gos ūkį (Dr. B. Mačiuika), Lietuves rusini 
mas naujais vardais (J. Audėnas), Komu
nistiniai romanai apie pokario kovas Lie
tuvoje (A. Landsbergis), Mūsų jaunuome
nės susigrupavimas (V. Butrimas), Kelios 
pastabos dėl Santaros ideologijos (J. Šmul
kštys), Jaunuomenės nuotaikos politikoje 
(L. Sabaliūnas), Tautininkai ir liberaliz
mas (J. Jaks-Tyris), Bolševizmas ir Vaka
rai (Dr. J. Pajaujis) Ūkinis Europos apjun 
girnas ir Lietuva (J. Jaks-Tyris), Vienas 
paskutiniųjų mohikanų (Dr. V. Kanauka), 
Šviesiam Kazimiero Ralio atminimui (V. 
Č.), Maskvos atspausdintos studijos apie 
Lietuvos kaimo architektūrą (Dr. J. Gim
butas), Their Brother's Keeper (J. Audė
nas), German rule in Russia (J. Audėnas).

Atsiųsta paminėti

AIDAI, 1958 m. Nr.. 6. Turinys: Liurdas 
Marijos ženkle (J. Grinius), Bendrojo la- 
vinimo mokyklos okupuotoje Lietuvoje (J. 
Aistis), Vėjas gluosniuose (A. Landsber
gis), Vienas iš nedaugelio pats save pralen 
kęs (St. Pilka), Mano bičiulė Salomėja Nė 
ris (Ig. Malėnas - Malinauskas), Kūrybos 
pasauly: P. Jurkaus „Smilgaičių akvare- , 
lė“ (J. Grinius), Lietuva budo (A. Sama
nis) ir kt.

LIETUVIŲ DIENOS, 1958 m. birželis. 
Turinys: Be laisvės nėra gyvenimo (Dr. A. 
Trimakas), Altas apjungia visus (K. Dau
gėlos foto report.). Amerikietis Europoje 
(įspūdžiai iš kelionės už Gelež. Uždangos; 
V. Kušleika). žemės evangelija (G. Velič
ka), Poezija (D. Mickutė - Mitkienė), Kny 
gos ii autoriai, Paminklas Vincui Krėvei 
(V. Maciūnas), Du vardai granite (Alg. 
Gustaitis), S. Narkeliūnaitė Jungtinėse 
Tautose (foto reportažas), Veidai ir vaiz
dai, Ką veikia skaitytojai: Angliškojoje da 
lyje rašo J. Kajeckas, A. Bernotas, išspaus 
dinta ištrauka iš Ig. šeiniaus „Raudonojo 
tvano“,
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Europos Lietuviu Kronika KYLAM PALENGVA, BET VIS DĖLTO KYLAM
LONDONAS

NAUJAS L.N. B-ĖS AKCININKAS
Per mūsų atstovą Vokietijoje J. Medu- 

šauską Austrijoje gyvenąs Dr. med. vet. 
Medzikauskas dabar nupirko Lietuvių Na
mų Akc. B-vės Londone 20 akcijų.

LONDONO LIET. BAŽNYČIOS BAZARAS
(Simono - Judo Bazaras)

Komitetas rengia parapijos Bazarą 1958 
m. spalio 25-26 d.d. Parapijos salėje, 345A, 
Victoria Park Rd., E.9. Komitetas numato 
kreiptis j visus Londono Bažnyčios parapi 
jiečius ir bažnyčiai priklausančias koloni
jas, kad bazarą paremtų aukomis (daik
tais), kurie bazaro metu bus parduodami 
arba išleidžiami loterijoje.

Daiktus jau ir dabar galima pradėti au
koti, atvežant ar pasiunčiant paštu klebo
nijom 21, The Oval, Hackney Rd. E.2.

LONDONO SEKMADIENIO MOKYKLA
1958 m. rugpiūčio 24 d., sekmadienį, 5 v. 

po pietų, kviečiamas tėvų susirinkimas Pa 
rapijos salėje, 345A, Victoria Park Rd., E. 
9. Visi tėvai, suinteresuoti sekmadienio mo 
kykla, kviečiami dalyvauti. Susirinkimo 
metu bus nustatyta, kada mokykla pradės 
veikti ir kokia ji bus projektuojama (dvie
jų dienų, t.y. šeštadienio ir sekmadienio).

Mokykla naudosis viršutine klubo sale.
Tėvai, kurių vaikučiai dar neužsiregis

travo, kviečiami jausti lietuvišką pareigą 
ir leisti vaikučius, bent kiek tai įmanoma, 
savon lietuviškon mokyklon. Mokiniai re
gistruojami nuo 5 m. amžiaus.

EDINBURGAS
MIRĖ JOHN F. STEWART

Edinburge, savo namuose, mirė didis Eu 
ropos pavergtųjų tautų bičiulis John Fin
lay Stewart, sulaukęs 87 metų. Buvo palai
dotas rugpiūčio 7 d. Newington kapinėse. 
Jo laidotuvėse dalyvavo gražus būrys pa
vergtosios Europos atstovų — ukrainiečių, 
lietuvių, latvių, lenkų. Daug vainikų buvo 
sudėta ant jo kapo, pats gražiausias at
siųstas p. Min. B.K. Balučio.

Velionis buvo skotas patriotas. Jis didžia 
vosi savo tautos laisvės pamilimu ir kovo
mis dėl jos. Visą savo gyvenimą jis dėvėjo 
škotų tautinį drabužį — kiltą, ar bebūtų 
jis namie, ar svetimoj šaly. Prekybos reika 
lais jis buvo lankęsis daugely šalių. Nekar
tą yra buvęs Pabaltijo valstybėse. Jis ma
tė lietuvių, latvių, estų pastangas kuriant 
savas valstybes ir daromą pažangą —kul
tūrinę ir ekonominę. Jis stebėjosi jų pasiek 
tais rezultatais. Jeigu Estiją jis buvo lai
kęs laimingiausia tauta, tai Lietuva jam 
buvo simpatingiausia. Kiek kartų jį atlan
kydavau, tiek kartų išgirsdavau jo žo
džius: Lietuva yra mano pirmoji meilė.

Pereitojo karo padariniai skaudūs. Euro 
pa griuvėsiuose. Rytų despotas — Rusija 
užgriuvo ant centrinės Europos. Pabaltijo 
valstybes aneksavo, visą eilę kitų paėmė 
griežton savo kontrolėn. šią nelaimę velio
nis jautė lyg būtų jo asmeninė opa. Su bū
riu panašiai jaučiančių ir mąstančių škotų 
jis tada įkūrė Scottish League For Euro
pean Freedom ir iki mirties buvo šios or- 
sanizacijos pirmininku ir siela. Sąjungos 
tikslas yra pavergtųjų Europos tautų lais
vė. Jau 1946 m. birželio 24-25 buvo Edin
burge sukviestas pavergtųjų Europos tau
tų kongresas. Dalyvavo Austrijos, Čekijos, 
Slovakijos, Lietuvos, Latvijos, Estijos, Len
kijos, Jugoslavijos, Rumunijos, Ukrainos 
atstovai. Visų šių tautų atstovai buvo pa
skelbę apžvalgines kalbas, buvo priimtos 
atitinkamos rezoliucijos, smerkiančios Ru
sijos imperializmą ir opresiją ir reikalau
jančios pavergtiesiems laisvės. Kongreso 
darbai ir rezoliucijos buvo išleisti 72 pus
lapių knyga, plačiai paskleista visame pa
saulyje.

Su charakteringa jam drąsa ir atvirumu 
Mr. Stewart dažnai siuntinėdavo memo
randumus vyriausybėms, parlamentarams, 
bažnyčių žymiausiems vadams, vis primin
damas Rusijos padarytą ir tęsiamą Euro
pos skriaudą. Nenuilstamas plunksnos dar 
bininkas savo idėjas jis skleidė ypač Edin
burgo dienrašty „Scotsman“. Yra parašęs 
daug pamfletų.

Jo sukurtoji ir vadovaujamoji Sąjunga 
dirbo labdarybės darbą. Buvo renkami ir 
siunčiami drabužiai karo tremtiniams Vo
kietijoj. Ir Lietuvių Vasario 16 gimnazija 
buvo nekartą taip paremta. Gimnazijos mo 
kinių kolektyvus, gražiai iliustruotas pade 
kos laiškas jam suteikė daug džiaugsmo. 
Jis jį rėmais aptaisė ir pakabino savo ka
bineto sienoj. Jam labai patikdavo, kai jau 
nimas kreipdavos į jį Dear Uncle John. 
Jo optimizmas buvo niekuo nepalaužia
mas. Buvo įsitikinęs, kad tironija grius ir 
nušvis laisvė Eurojai. Iki paskutinės kelio
nės amžinybėn^ jis svajojo kada nors žy
giuoti Laisvės Alėja laisvos Lietuvos 
Kaune.

Netekome didžio pavergtųjų užtarėjo, 
nuoširdaus Lietuvos mylėtojo, įdomaus 
charakterio žmogaus, spalvingos asmeny
bės, DBLS garbės nario, krikščioniškosios 
Europos čempiono. J. Guta.

PAIEŠKOJIMAI

VENCKŪNAS Algirdas, gim. Kaune 1921 
m. Atsiliepti adresu: Lithuanian Legation 
17 .Essex Villas, London, W.8.

BRADFORDAS
Klubo susirinkimas

Jorkširo Lietuvių Socialinio ir Kultūri
nio Klubo, 5, Oak Villas, Bradford, 8, Val
dyba Klubo nariams praneša, jog š.m. rug
piūčio 24 d., sekmadienį, 3 vai. popiet, Lat 
vian United Klubo patalpose, 2, Cambridge 
Place, kviečiamas Klubo narių likvidacinis 
susirinkimas šia dienotvarke:

1. Susirinkimo pirm, ir sekr. rinkimas;
2. Klubo V-bos pirm, pranešimas;
3. Klubo V-bos kasin. pranešimas;
4. Klubo V-bos sekrt. pranešimas;
5. Klubo buhalterio pranešimas;
6. Revizijos komisijos pranešimas;
7. Diskusijos;
8. Klubo likvidavimo rezoliucijos pri

ėmimas. Valdyba

NOTTI.NGHAMAS
Dr. Vinco Kudirkos minėjimas

Rugpiūčio 23 d. Lilac mažoje salėje Liet. 
Tautinis Sąjūdis rengia Dr. Vinco Kudir
kos minėjimą.

Programoje: kun. J. Kuzmickio paskaita 
ir meninė dalis, kurią išpildys dainininkai 
iš Londono ir Bradfordo ir vietinės meni
nės pajėgos.

Pradžia 6 vai. vakaro. Po programos šo
kiai.

Visi Nottinghamo ir apylinkės lietuviai 
kviečiami atsilankyti į šiais metais išpuo- 
lančią mūsų Tautos Vyro šventę — 100 me 
tų nuo gimimo ir 60 metų nuo Tautos Him 
no parašymo.

Liet. Taut. Sąjūdžio Valdyba

LIETUVIŠKAS BAŽNYČIOS SKYRIUS IR 
IŠPAŽINTIS LIETUVIŠKAI

Lietuvos Pasiuntinybė prie šv. Sosto 
džiaugiasi galėdama pranešti, kad Lietu
vos Bažnyčia kaip ir kitų pavergtųjų tau
tų bažnyčios, bus atstovaujama Ci vitas Dei 
pavilione, Tylos Bažnyčios skyriuje.

Techniškas eksponatų paruošimo darbas 
jau pradėtas vykdyti.

Ta pačia proga pažymėtina, kad Briuse
lio Pasaulinės Parodos lietuviams lankyto
jams bus duota proga prieiti prie išpažin
ties savo gimtąja kalba.

S&aityt&ju ledukai
AČIŪ UŽ ŽODĮ

Dažnai pamirštama, kad tarp teorijos ir 
praktikos yra didelis skirtumas. Taip išėjo 
ir įvedant skyrelį Proto mankšta. Pradžioj 
buvo iškeltas visai paprastas klausimėlis 
— atvirukiniai sveikinimai įvairių švenčių 
ir sukaktuvių proga. Na, bemankštydami 
protą, kaip sakoma, visiškai išėjome į lan 
kas. Užkibome už pilkosios masės, lietuvy
bės išlaikymo, pyliavų, aukų rinkimo, nuo
šalaus laikymosi nuo organizacijų, pakilno 
jom valstybių herbus ir pagaliau net pa
lietėm gyvus ir mirusius asmenis. Tai kuo 
gi skiriasi Proto mankšta nuo kitų panašių 
skyrių? Visi kvepia ginčais ir noru įkirsti.

1957 m. „E.L?1 Nr. 26, įvedant Proto 
mankštos skyrelį, K. Valteris rašė: „O gal 
po kokio šimtmečio pasaulis supras, kad 
mes buvome protaujančios būtybės, ir ci
tuos „Europos Lietuvio“ mintis“. Ką gali 
žinoti, o gal ir supras. Gyveno saujelė lie
tuvių tremtinių Anglijoje, leido laikraštį, 
mėgo ginčus, tam reikalui net tris skyrius 
buvo laikraštyje įsivedę, ir vienam iš jų 
vadovavo daktaras. Štai ir bus ambasa
doriauta.

Gal aš ir klydau, bet dabar po tokio nuo 
dugnaus p. K.V. išaiškinimo, kas yra Skai
tytojų laiškai, Laisvoji tribūna ir Proto 
mankšta, pilnai supratau, kad Proto mankš 
toje buvo rašoma, kas kam užeina į galvą. 
Toliau p. K.V., atsikirsdamas už „įkirti
mus“, rašo: „Protą mankšta nėra vieta as 
meniškumams ar įkirtimams“. Prieš ra
šant šitą sakinį, reikėjo pavartyti dviejų 
metų „E.L.“ komplektus ir atidžiai per
skaityti Proto mankštos skyrelius. Tikiu, 
kad būtų susidariusi visai priešinga nuo
monė. O kad straipsniai ne tuose skyriuose 
buvo išspausdinti, tai čia ne redaktoriaus 
kaltė, o leidėjų, kam per daug ginčams 
įvedė skyrių, kad net ir redaktoriui sunku 
susigaudyti. Aš vis vien laikausi savo nuo 
monės, kad ginčams ir diskusijoms užten
ka Laisvosios tribūnos ir Skaitytojų laiš
kų. O daktaro „pagimdytą“ Proto mankš
tos skyrelį reikia pertvarkyti iš pagrindų.

Mano sakinyje „O kad Dr. Valteris ture 
tų ką rašyti, įveskite laikraštyje Sveikatos 
kamputį“ daktaras jaučia, kad noriu „įkirs 
ti“. Man įdomu, iš kur.p. K.V. pagavo to
kias blogas mintis. As visai nenorėjau 
„įkirsti“, tik paguosti, kad įvedus Sveika
tos kampelį, darbo bus užtektinai. Aš visai 
nebandžiau įteigti, kad Daktaras neturi ką 
rašyti ar veikti. Jis rašo labai daug, b?t 
kaip iš gydytojo noriu paprašyti, kad pa
rašytų ir rimtų patarimų. Aš visiškai su
tinku, kad diskusijos, ar, kaip Daktaras va 
dina, ginčai yra reikalingi. Bet lai ginči
jasi tas, kuris nesugeba sukurti nieko ge
resnio. Daktare, esi mokslo žmogus, ir vers 
tis bobučių amatu, anot Tamstos, tikrai 
yra nusikaltimas prieš tautą ir valstybę.

„Čierka“, „dūmas“, gal ir lūpų dažymas 
—■ tai žmonių įpročiai. Ar jie geri, ar blogi, 
ne vieta čia spręsti. Vieni pūčiam dūmą,

PASIKALBĖJIMAS SU DBLS PIRMININKU IR LIET. NAMŲ AKC. B-VĖS VYR. 
DIREKTORIUM M. BAJORINU AKTUALIAIS KLAUSIMAIS

įdomu būtų sužinoti, dėl ko šįmet taip 
vėlai šaukiamas D. Britanijos Lietuvių Są
jungos ir Lietuvių Namų Akc. Bendrovės 
suvažiavimas?

Pagal vieno DBLS suvažiavimo nutari
mą Sąjungos suvažiavimas turi būti šau
kiamas kartu su L. Namų B-vės akcininkų 
susirinkimu, o akcininkų susirinkimas šį
met susivėlino dėl vienos priežasties: revi
zoriai tik šiomis dienomis baigia mūsų 
knygų tikrinimą. Po knygų patikrinimo ir 
balansų išsiuntinėjimo turi praeiti mažiau
sia 21 diena, kol gali įvykti akcininkų su
sirinkimas. Revizoriai buvo žadėję baigti 
tikrinimą prieš dvi savaites, ir buvo nu
matyta provizorinė suvažiavimo data — 
rugpiūčio 31 d. Pažado jie neišpildė, ir su 
važiavimo data turi būti day daugiau suvė
linta.

Skaitytojams tuojau kils klausimas, ko
dėl revizoriai metams pasibaigus (spalio 
31 d.) taip ilgai neatėjo tikrinti knygų. Ben 
drovė jiems buvo skolinga 400 svarų už pe 
reitų metų knygų tikrinimą, ir kol tos sko
los gerokai nesumažinome, jie nesutiko da 
ryti revizijos. Ilgokai ginčijomės dėl to
kios aukštos kainos už vienų metų knygų 
patikrinimą (400 sv.) ir norėjome keisti re 
vizorius, bet pasirodo, kad tai ne taip leng
va padaryti (profesinis etiketas ir p.). 
Mums atrodo, kad jie prie tikrinimo pralei 
džia per daug laiko-, o už tai mums reikia 
brangiai mokėti. Jie, pvz., tikrina kiekvie
ną Europos Lietuvio ir Nidos Knygų Klu
bo kartoteką, visus metų bėgyje išrašytuo
sius kvitus ir išlaidų sąskaitas, kurių me
tų bėgyje prisirenka keli tūkstančiai. Gali
ma suprasti, kiek laiko tai užima, ypač kai 
skaitytojai reguliariai neatsiskaito ir rei
kia daryti skolininkų sąrašus. Toks tikri
nimas, žinoma, iš akcininkų pusės žiūrint 
yra labai gerai, bet kiek kainuoja! Mes 
siūlome, kad jie patikrintų vieną ar kelias 
kartotekos raides ir vieną ar kelis kvitų 
ir sąskaitų mėnesius įsitikinti, kad nėra 
klaidų ir nedaroma „šunybių“. Jiems ta
čiau to neužtenka.

kiti naikinam viskiauską ir skočiauską. O 
kurie nerūko ir negeria degtinės, tai gal 
mėgsta per daug plepėti ir ginčytis. Visi 
turim silpnybių, kurias išgydys tik karstas.

Daktare, primeni, kad kadaise rašei ei
lę straipsnių apie virusines ligas. Tas, tie
sa, skaičiau. Bet į tai galiu atsakyti Tams
tos žodžiais, girdėtais viename DBLS ats
tovų suvažiavime. Gal neatitiks pažodžiui, 
tai stengsiuos nors mintį pakartoti, būtent: 
„Visa bėda, kad mūsų žurnalistai rašo 
aukštuoju pilotažu“. Tai. ir tie straipsniai 
apie virusines ligas buvo parašyti aukš
tuoju pilotažu, mažai suprantami ir ne vi
siems įdomūs. Dėl kituose punktuose pa
minėtų straipsnių, kurie sukėlė spaudoj? 
diskusijas ar audrą, galiu pasakyti, dėl t? 
nėra ko nusiminti — kenčiančių dangus.

Linkiu sėkmės, Daktare, nugalėti natūrą 
ir grįžti prie receptūros.

Dar kartą ačiū už tokį išsamų paaiškini
mą, kuris tilpo „E.L.“ Nr. 27, ir tuo klausi
mu diskusijas baigiu. V. I
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Lietuvos naujiena atranka
PAKEITĖ „SOVNARCHOZO“

PIRMININKĄ

Liepos 19 dieną Sovnarchozo (Liaudies 
Ūkio Tarybos) pirmininkas Eduardas 
Ozarskis tapo atleistas iš tų pareigų ir į 
jo vietą paskirtas ligšiolinis jo pavaduoto
jas Ksaveras Kairys.

Kairys yra ilgą laiką buvęs mėsos ir pie 
no pramonės ministeris. Kai įsteigė „Sov- 
narchozą“ ir tą ministeriją panaikino, Kai
rys buvo paskirtas Ozarskio pavaduotoju, 
trijų maisto pramonės valdybų prižiūrėto
ju (Liaudies Ūkio Tarybos sistemoj yra 3 
tokios valdybos: Maisto, Žuvies ir Pieno 
pramonės valdybos). Jis tuo pačiu metu 
(jau treti metai) yra vienas iš ministrų ta 
rybos pirmininko pavaduotojų. Ozarskis 
yra pirmasis min. tar, pirmininko pavaduo 
tojas. Iš pranešimo apie jo atleidimą iš 
„Sovnarchozo“ atrodo, kad jis min. tar. 
pirm, pirmuoju pavaduotoju ir toliau pa
siliks. Šalia jo dar yra kitas min. pirm, pir 
masis pavaduotojas — Levickis. Kairys 
yra tik vienas keturių paprastų pavaduo
tojų. (LNA)

LIETUVOS JAUNIMAS KELIAUJA 
KAZACHSTANAN

Liepos 18 d. iš Vilniaus išvyko traukinys 
į Kokčetavą, Kazachstane. Juo išvažiavo 
apie 2000 Lietuvos jaunuolių, jų tarpe apie 
800 studentų. Jaunuoliai, komsomolo komi 
tetų „savanoriškai siunčiami“, vyksta pa
dėti nuimti derlių „Chruščiovo dvaruose“, 
nors dalis jų, sakoma, dirbs prie statybos 
ir kitų darbų. Kokčetavos miestą jie pasie
kė liepos 24 dieną, tai yra, po 6 parų ke-

Ar Lietuvių Namų Akc. B-vės finansinė 
padėtis gerėja? Jei taip, ar tas gerėjimas 
vyksta natūraliai, ar buvo imtasi kokių 
nors ypatingų priemonių?

Finansinė būklė gerėja, bet pamažu. Kad 
gerėjimas eina palengva, dėl to netenka ste 
bėtis, imant dėmesin, kokius darbus atlie
ka bendrovė: Europos Lietuvis ir Nidos 
Knygų Klubas gali tik nuostolius duoti. 
Grynai biznieriška bendrovė tokių d^irbų 
nesiimtų, bet L.N. B-vė nebuvo įsteigta 
vien bizniui, bet ir mūsų kultūrinei veik
lai palaikyti, ir jeigu atsisakytume nuo E. 
Lietuvio ir NKK, netektume mūsų svar
biausio kultūrinės veiklos pagrindo.

Nuo pat bendrovės įsikūrimo mums ne
sisekė sutvarkyti virtuvės taip, kad ji ne 
nuostolius, bet pelnų duotų. Čia yra įvai
rių priežasčių, kaip sunki priežiūra, nesą
žiningumas iš kai kurių valgytojų pusės ir 
p. Tačiau svarbiausia priežastis yra ta, 
kad vieno virėjo neužtenka, o dviejų per 
daug prie turimo valgytojų skaičiaus. Nuo 
rugpiūčio 3 d. padarėme virtuvėje radika
lių pakeitimų bandomam laikotarpiui. Apie 
tuos pakeitimus teks vėliau kalbėti, kai pa 
aiškės rezultatai.

Tiksli L. Namų B-vės finansinė būklė pa 
aiškės iš balanso, kuris neužilgo bus pa
skelbtas, bet stebuklų skaitytojai neturėtų 
laukti Nežiūrint pagerėjusios būklės, šie 
metai mums buvo ypač sunkūs. Tas sun
kumas susidarė dėl to, kad pradėjome be
veik už viską mokėti grynąis pinigais. 
Anksčiau daug prekių gaudavome kredi
tan. Apmokėdavome po mėnesio ar kelių. 
Dabar gi imame prekes ir tuojau apmo
kame, o mes pat.Vs pinigus už tas prekes 
gauname tik žymiai vėliau, pvz., už kny
gą pinigai grįžta tik po kelių mėnesių. Prie 
tokio mokėjimo būdo priėjome dėl dviejų 
priežasčių: kreditai buvo suvaržyti visiems 
pagal vyriausybės parėdymą, o, antra, mo 
kant grynais, gauni geresnį ir greitesnį pa
tarnavimą ir prekių pristatymą. Tai būtų 
labai gerai, jei turėtume bent kokį tūkstan 
tį svarų apyvartos kapitalui. Kada to nėra, 
verstis yra labai sunku.

Ar Europos Lietuvis atlieka savo pa
reigą? Ar jis turi pakankamą finansinį pa 
grindą ir ar nekyla jam pavojai dėl nuola
tinio Europos lietuvių bendruomenės ma
žėjimo?

Ar Europos Lietuvis atlieka savo parei
gą — į tai geriausią atsakymą gali duoti 
tik patys skaitytojai. Nėra abejonės,' kad 
nustojus leisti E.L., mūsų gyvenime atsi
rastų neužpildoma spraga, ir mūsų kultūri 
nis ir lietuviškas gyvenimas skaudžiai nu 
kentėtų. Dėl to dedame visas pastangas, 
kad jis išsilaikytų ir tobulėtų, nes tobulė
jimui nėra galo.

Finansinį pagrindą Europos Lietuviui 
duoda L.N. B-vė. Jei bendrovė nebūtų pe
rėmusi laikraščio leidimo, jis jau seniai bū 
tų sustojęs ėjęs. Lietuvių emigracija į už
jūrius neišvengiamai privęs prie prenume 
ratorių skaičiaus sumažėjimo. Išemigruor 
darni skaitytojai pratęsia prenumeratą iki 
metų pabaigos, bet jau ne visi atnaujina 
kitiems metams, nors turime užjūryje ne
mažą skaičių nuolatinių skaitytojų. Prenu 
meratorių sumažėjimas atsilieps į ir taip 
nelengvą E.L. finansinę padėtį, ir gali tek 
ti pakelti prenumeratos mokestį.

lionės traukiniu. Po to jie skirstomi į įvai 
rius tos srities rajonus.

Liepos 23 dieną išvyko kitas toks trau
kinys, irgi su 2000 jaunuolių iš įvairių vi
sos Lietuvos vietų. Jie turi grįžti atgal po 
2-3 mėnesių, nors prasitariama, kad „da
lis mano pasilikti visam laikui“. (LNA)

„KRIKŠTYTAS“ PIENAS
Liepos 26 d. paskelbtas LKP CK nutari

mas, kuriame reikalaujama griežčiau tik
rinti kolchozų ir sovchozų į pienines tiekia 
mą pieno riebumą. Reikalaujama net, kad 
pienas būtų tikrinamas tuojau pamilžus ir 
vežamas į separavimo punktus užplombuo 
tuose bidonuose.

To priežastis — smarkiai paplitęs pieno 
kiekio „stebuklingas padauginimas“ pripi
lant paprasto vandens... Susirūpinta ir pri 
melžimo statistikos patikrinimu, nes daug 
kur įsitikinta, kad pieno kiekis didėja, bet 
pieninės sviesto nei kiek ne daugiau tepa- 
gamina. Betikrinant atrasta, kad tokiame 
kolchoze, kur buvo skundžiamasi karvių 
veislės blogumu ir pieno liesumu (2.9 ar 
tik 2.6 proc.), per 10 tikrinimo dienų „kar 
vių veislė pagerėjo“, nes pieno riebumas 
pašoko net iki 4.2 proc.

Statistikoje vidutinis pieno primelžimas 
kiek padidėjo, palyginti su pernykščiais 
metais: per pirmąjį šių metų pusmetį vidų 
tinis primelžimas iš karvės visoje Lietuvo
je esąs 883 kilogramai. Bet į tą statistiką 
įeina ir atskiestasis pienas, kuriam dabar 
pats partijos CK skelbia kovą. Gudijoj pra 
ėjusio pusmečio primelžimo vidurkis esąs 
921 kilogramas. Taigi Lietuva soclenktynė- 
se su Gudija atsilieka.

Pusmečiui praėjus, tik apie 10- rajonų

Ar Nidos Knygų Klubas patenkina skai
tytojus ir ar atlieka savo uždavinį išvaryti 
tam tikrą kultūrinį barą? Kas čia dar bū
tų galima ar yra numatoma nauja ir įdo
maus?

Nidos Knygų Klubas nuo pat pradžios 
turi du svarbiausius uždavinius: pristatyti 
skaitytojui į namus gerą knygą už pigią 
kainą ir atlikti kai kuriuos kultūrinius dar 
bus, kurie mums reikalingi, bet kurių nie
kas kitas nesiima vykdyti. Kad NKK kny
ga yra pigi, dėl to niekas, negali ginčytis. 
Knygų buvo geresnių, buvo blogesnių. Rei 
kia neužmiršti ir tai, kad pati knyga vie
nam gali atrodyti gera, kitam bloga. Tu
rint labai įvairių skaitytojų sąstatą, ne
įmanoma visiems vienu kartu įtikti. Ta
čiau manau, kad iš jau išleistų NKK kny
gų kiekvienas skaitytojas rado ką nors, 
kas jam patiko. Pradžioje buvo nelengva 
gauti gerų knygų spausdinti. Dabar gi 
esame jau įsigiję pakankamai pa .it.kė.l- 
mo autorių tarpe ir turime didesnį leisti
nųjų dalykų pasirinkimą.

Minėjau, kad NKK turėjo tikslą atlikti 
tam tikrus kultūrinius darbus. Vykdydami 
tai, išleidome vieną kitą knygą, reikalingą 
mokslo ar lietuvybės reikalams. Tie veika
lai nebuvo popujiarūs skaitytojų tarpe, ir 
jų niekas nebūtų leidęs vien finansiniais 
sumetimais. Tačiau mes jautėme, kad atli 
kome lietuvybei naudingą darbą. Taip ir 
skaitytojai turėtų vertinti tų knygų pasi
rodymą ir už jas išleistuosius pinigus.

Galvojome išleisti knygų specialiai jau
nimui. Tokioms knygoms skaitytojų skai
čius bus mažokas, ir finansiniais sumeti
mais NKK šiuo metu yra nepajėgus vienas 
tokio uždavinio imtis be paramos iš.ša’ies. 
Labai gerą atgarsį rado RINKTINĖ, ir esą 
me pasiryžę ją leisti toliau.

Lietuvių emigracija į užjūrius mažiau 
palies NKK, negu Europos Lietuvį, nes kny 
gos nepasensta, kol nueina į tolimus kraš
tus, ir žmonės noriau jas prenumeruojasi. 
Mums tačiau kelia susirūpinimo jau kuris 
laikas besireiškianti bendra išeivių apati
ja, aptingimas ir nesirūpinimas lietuviškais 
reikalais, o tai pradeda paliesti kiekvieną 
lietuviškos veiklos sritį, šiuo reiškiniu visi 
mes turime susirūpinti ir ieškoti priemo
nių tai blogybei pašalinti.

Kokia Tamstos asmeniška nuomonė dėl 
A. Škėmos „Baltos drobulės“, sujudinusios 
skaitytojus?

Šiuo reikalu bijau reikšti savo nuomonę, 
nes neturiu tam reikiamų kvalifikacijų. 
Mano vienas tautietis žemaitis pavadino 
tą knygą „Nemazgota paklode“, nes užsiga 
vo, kam autorius panaudojo tokiai knygai 
gražų žemaitišką žodį „drobulė“. Amerikos 
lietuvių spaudoje gi skaičiau labai gražių 
atsiliepimų, kurie laiko „Baltą drobulę“ tei 
giamu įnašu į mūsų literatūrą. Gal .vieni ir 
kiti yra teisingi. Vieno negalima užginčyti 
— A. Škėmos knyga išjudino skaitytojus, 
sukėlė gyvas diskusijas, o tai ir reikia.mū 
sų nuobodžiam ir apstingusiam gyvenimui 
paįvairinti.

Ar Lietuvių Namų Akc. B-vė neturi šiuo 
metu kokių nors vėl didesnių užsimojimų?

Yra sakoma, kad kas neina į priekį, tas 
eina atgal. L. Namų B-vė atgal neina, nors 
didesnių užsimojimų šiuo metu neturime. 
Siekiame konsoliduotis, sustiprėti, • prieš 
pradėdami naujus darbus.

Vieną didesnį dalyką norėtume įvykdyti 
L. Sodyboje, jei leis mūsų finansinė būklė. 
Sezono metu visada trūksta kambarių. Tu 
rime numatę pastatyti parke kelis mažus 
namukus (chalets) šeimoms, kad vasaros 
metu galėtume priimti daugiau atostogau 
tojų (pačiame rūme kambarių skaičius 
atostogaujantiems vis mažės, nes didės se
nelių ir invalidų skaičius). Tokių namukų 
kaina yra apie 100-150 svarų. Esame gavę 
pasiūlymų iš lietuvių nupirkti tokius na
mukus su sąlyga, kad jiems bus leista va
sarą tam tikrą laiką ten atostogauti.

Kokios mūsų blogybės daugiausia kenkia 
mūsų sugyvenimui ir lietuviškai veiklai?

Be mažiausios abejonės, — apkalbinėji
mai, šmeižtai, įtarinėjimai, nepasitikėji
mas, piktos kalbos ir p., ir tai ne vieną 
mūsų atstumia nuo lietuviškos veiki os. Jei
gu taip toliau eisime, tai ilgainiui ir su ži
buriu nerasime lietuvio, kuris sutiktų dė
tis į veiklą, kandidatuoti į pirmininkus, di 
rektorius, valdybas ir k. Toks mūsų elge
sys veda į savižudybę. Šmeižtų politiką ve 
da labai mažas mūsų skaičius, bet jų pa
sėkos paplinta visur, nežiūrint tai, kad lie 
tuvių dauguma tuo nesiverčia, yra geri, 
dosnūs, patriotiški lietuviai, kurie nesigai
li nei darbo nei pinigų lietuviškiems reika
lams.

(iš 83) įvykdė 35-41 proc. įsipareigoto pla
no pieno gamybos srityje, kiti labiau at
silikę. Balandžio mėnesį buvo iškilmingai 
įsipareigota šiais metais kolchozuose pa
siekti karvių pieningumo ne mažesnio 
kaip 2200 kilogramų iš karvės. Nors antra 
jame pusmetyje 2-3 mėnesiai patys pienin- 
giausi, bet per pirmąjį pusmetį prisikasus 
tik iki 883 kg (antrajam pusmečiui lieka 
1317) be vandens pagalbos įsipareigojimą 
įvykdyti gali būti gana sunku. (LNA)
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Naujoji karta, kuri kitaip, galvoja
NUOSTABIOS GALIMYBĖS SUKČIAUTI

Kauno auto transporto įmonei priklauso 
ir viešosios benzino pardavimo stotys, iš

„Per dieną Pocius tokių „zuikių nušau
na“ kelioliką. Jo kišenė išsipučia. Kai jis

ORAS IŠ SVETUR RUSIJOJE
Sir Fitzrby Maclean, britų parlamento na 

rys ir garsus knygų autorius, parašęs dide 
lio pasisekimo turėjusią knygą apie Rusi
ją „Eastern Approaches“, neseniai ir vėl 
lankėsi Tarybų Sąjungoje.

Savo įspūdžius jis paskelbė „Sunday Ti
mes“. Čia pateikiame kai kurias ištraukas 
iš jo įspūdžių Gruzijoje ir jo nuomonę dėl 
Rusijos ateities.

Pagal autorių, niekur nėra tiek daug 
„Teddy Boys“, arba rusiškai vadinamų 
„Styliagų“ (nuo žodžio stilius), kaip Tif- 
lise, Gruzijos sostinėje. Ten, esą, vaka
rais visas miestas išeinąs pasivaikščioti ir 
paplepėti į svarbiausiąją miesto gatvę ir 
ten iki vėlybos nakties vaikšto po du, tris, 
vieni j kitus žvalgydamiesi, kibindami mer 
gaites ir pasakodami paskutine-; naujienas. 
„Styliagos“ čia pasirodo visoje savo gro
žybėje. Jų tarpe yra apsirengusių tik lan
guotais marškiniais ir brezentinėmis kelnė
mis, bet yra dėvinčių ir „pilną uniformą“: 
ilgais į viršų kuodu sušukuotais plaukais, 
siaurais kaklaraiščiais, aksomu siūtų api- 
kaklių ilgais švarkais, siauromis kelnėmis 
ir šiuo atveju niekuo nepakeičiamais sto
rais guminių padų batais.

Tas nacionalistiškai nusiteikęs jaunimas 
prieš porą metų sukėlė Tiflise riaušes, 
nors tai visiškai neįsivaizduojama Tarybų 
Sąjungoje. Riaušės buvo sukeltos dėl to, 
kad Chruščiovas drįso suniekinti gruziną 
Staliną. Stalinas, esą, dabar gruzinų tarpą 
daug populiaresnis, negu kai buvo gyvas.

Tiflise du policininkai vos neareštavo 
straipsnio autoriaus. Mat, jis fotografavo 
gatvėje. Policininkai priėjo ir laužyta ru
sų kalba paklausė, ką jis čia daro.

— Fotografuoju, — atsakė autorius.
— Kodėl? — vienbalsiai vėl paklausė po 

licininkai.
— O kodėl nę? — atkirto jiems autorius
Pasikalbėjimas tęsėsi. Policininkai nuro

dė, kad fotografuoti uždrausta. Tada au
torius jiems parodė jam išduotas taisyk
les, kuriose pažymėta, jog fotografuoti ga
lima. Policininkai tada paklausė, kas jis 
toks, o kai sužinojo, kad jis turistas, pa
keitė toną. Jei turistas, vadinas, Gruzijos 
svečias. Užsimezgė pasikalbėjimas, abu po 
licininkai prisistatė — vienas gruzinas, o 
antras armėnas. Gruzinas teiravosi, kaip 
„mūsų Stalino draugas Churchillis gyve
na?", ar gauna pakankamai didelę pensiją? 
Autorius nurodė, kad Churchillis sunkumų 
nejaučia.

Armėnas teiravosi, ar D. Britanijoje yra 
armėnų. Sužinojęs, kad yra ir net nemažai, 
pastebėjo, kad jie visi turi būti dabar jau 
tapę lordais.

Po tokio pasikalbėjimo policininkai jau 
nieko nebesakė dėl fotografavimo. Tik sa
vęs fotografuoti neleido, nes jie patys esą 
„paslaptis“.

Autoriui susidarė įspūdis, kad rusai ka
ro nenori. Gyvenimas po paskutiniojo au
toriaus viz ito Tarybų Sąjungoje pasikei- 
toriaus vizito Tarybų Sąjungoje pasikei- 
no gyvenimas Tarybų Sąjungoje buvo pa
ralyžuotas, užšalęs“. Dabar dalinai dėl 
įvykių raidos, dalinai dėl paties Chruščio
vo intervencijos gyvenimas juda, ledas 
lūžta.

Autorius sako, kad Chruščiovas yra už
sibrėžęs nepaprastai sunkų ir keblų tikslą. 
Jis nori padaryti tai, kas Rusijoje yra sun
kiausia: nori liberalizuoti tiraniją, pakeis 
ti teroro režimą į švelnesnę valdymo for
mą, įleisti šiek tiek šviežio oro iš svetur.

Tačiau reikia prisiminti, kad Rusija pa 
sižymėjo tironais, kaip Stalinas ar Jonas 
Žiaurusis, kuriems sekėsi geriau, negu ca
rams, norėjusiems įvesti gerų reformų.

Autorius mano, kad Chruščiovui gali pa 
vykti per 15 ar 20 metų pramonės ir eko
nomijos srityse pasivyti Jungtines Ameri
kos Valstybes. Gerėjant gyvenimui, neiš
vengiamai bus didžiausių pasikeitimų ta
rybiniam režime. Tokiuose dalykuose, sako 
autorius, negalima sustoti pusiaukelėje. Jei 
jau vieną kartą Tarybų Sąjungos valdovai

davė šiek tiek laisvės savo gyventojams, 
jiems teks duoti tos laisvės vis daugiau ir 
daugiau. Įleidus truputį šviežio oro iš sve 
tur, reiks jo leisti vis daugiau. Niekas auto 
riaus tiek nenustebino, kaip piliečių troški 
mas sužinoti, kas vyksta užsienyje. Jis ne 
galėjo suprasti, kokiu būdu jiems pavyksta 
gauti tiek užsienietiškų knygų, madų žur
nalų, plokštelių, kokiu būdu jie gauna pa
siklausyti tiek daug užsienio radijo tran .- 
liacijų ir kaip jie taip sugeba prieiti prie 
užsieniečių.

Autorius plačiai aprašo naują ą klosę, 
natftąją tarybinę aristokratiją, kurią su
daro naujaip išauklėtieji, naujieji turtuo
liai, karininkija, technokratai ir biurokra
tai, kurių vaikai važinėja nuosavais auto
mobiliais, šoka „Rock-i-Roll“ ir geria šam
paną. Pats Chruščiovas neseniai pasakė: 
„Auga karta, kuri galvoja kitaip, negu 
mes“. Ta naujoji karta, tie naujieji žmo
nės, pagal autorių, nėra pilnai partijos ko i 
troliuojami, ir juo toliau, juo sunkiau bu ; 
šį iniciatyvos turintį elementą vesti pagal 
partijos liniją.

Vieną tokių vyrų autorius paklausė: 
„Kaip jums atrodo, kodėl Chruščiovas nu-

žudė Nagy?“ „Ak“, tas atsakė, visai ne
kreipdamas dėmesio, ar kas klausosi, ar 
ne, „tur būt, todėl, kad jis manė, jog gėda 
laikyti kalėjime nekaltą žmogų!“ Atsaky
mas buvo tikrai stebėtinai ciniškas.

Autorius mano, kad vidutinis rusas yra 
prisirišęs prie savo krašto, kai jis mato tik 
tai, kas dedasi Tarybų Sąjungoje, tai nega
li likti visiškai nejautrus per paskutinius 
metus į gerąją pusę pasukusiems pasikeiti
mams. Tokie žmonės gali būti geri Chruš
čiovo talkininkai. Autorius mano, kad, ge
rėjant gyvenimo lygiui ir proporcingai di
dėjant laisvei, Tarybų Sąjungoje nebus jo 
kių vidinių sukrėtimų. Autorius net pri
leidžia, kad jei Rusija žengtų toliau da
bartine linkme ir per kokį 20 metų pasivy
tų Ameriką, tada ir režimas jau būtų tiek 
pasikeitęs, jog tarp Amerikos ir Rusijos ne 
bebūtų skirtumo.

Autorius mano, kad Vakarai neturi bi
jotis glaudesnių ekonominių ir ypač kultū
rinių ryšių su Tarybų Sąjunga, nes tokie 
ryšiai ir bendradarbiavimas Vakarams ne 
pavojingi, o Rusijoje gyvenantiems žmo
nėms jie duotų vis daugiau ir daugiau jų 
to trokštamo „šviežio oro“.

viso šešios. Apie jų veikimą rašo pati „Tie
sa“:

„Benzino stotelė. Darbas teka įprasta va
ga. Iš Kęstučio gatvės kartas nuo karto 
įsuka sunkvežimis. Šoferis paduoda benzi
no išdavėjui M. Pociui taloną. Šis pripildo 
mašinos baką degalais.

„Bet štai prie stotelės privažiuoja „Po- 
bieda“. Kai Pocius paprašo benzinui talo
no, šoferis pakrato galvą. Toliau seka pa
sikalbėjimas be žodžių. Išdavęs benziną, 
Pocius pirštu pakviečia šoferį į čia pat lyg 
tyčia įrengtą tamsią kamaraitę. Už kelių 
sekundžių „Pobieda“ išvažiuoja, o Po
ciaus piniginė pasunkėja keliasdešimčia 
rubliu.

grįžta į namus, medžioti ima Pocių pakei
tęs Zezevas.

„Tokiais pat metodais dirbama ir kitose 
penkiose ūkiui priklausančiose stotelėse“.

(LNA)

PASAULYJE

Kanados lietuviai atlaiduose
Rašo Pranys Alšėnas

Visi, be abejonės, su gana didėliu pietiz
mu prisimename Lietuvą, savo brangią ir 
mylimą Tėvynę, šiandieną žiauraus priešo 
pavergtą, o kartu su ja ir visą anuometinį 
gyvenimą Lietuvoje, su jo gražiomis tradi
cijomis, dainomis ir giesmėmis, taip pat ir 
su lietuviškais atlaidais. Prisimename tas 
pakilios nuotaikos dienas, kada plentais ir 
vieškeliais, keliais ir keleliais traukdavo 
žmonės į miestelius, kai kuriame nors jų 
vykdavo Šv. Trejybės, šv. Baltramiejaus, 
Šv. Onos atlaidai. Tuomet laukų takeliai 
tik baltuodavo moterėlių skarelėmis, joms 
bekiutinant į bažnyčią...

Deja, išplėšė iš mūsų Tėvynę žiaurus 
priešas, o su ja kartu ir tuosius atlaidus. 
Nūdien mes nebegalime jų lankyti, bet, ti
kime ir tvirtai tikime, kad dar ateis laikas 
ir klastingasis okupantas turės palikti mū
sų šventąją žemę.

Pakol tai įvyks, lietuviai nesėdi rankų 
sudėję ir svetur gyvendami. Jie dirba, jie 
veikia visose srityse: Tėvynės vadavimo ba 
re, kultūrinio darbo dirvonuose, o taip pat 
ir religijos bei savųjų gražių papročių išlai 
kymo srityse. Jie ir svetur stato paminkli
nius, lietuviško stiliaus kryžius, daro kito
kius savo pėdsakų atžymėjimus. Kiek ži
noma, štai, Didž. Britanijos lietuviai pasta
tė lietuvišką kryžių savojoj Sodyboj, o ka 
nadiečiai lietuviai pernai pastatė gana 
puošnų kryžių stebuklingoj ir šventoj Ka
nados kankinių vietovėj — Midlande. Te
nai XVII šimtmetyje buvo nužudyti, ir mi
rė kankinių mirtimi aštuoni prancūzu, jė
zuitai misijonieriai, skelbusieji tikėjimo tie 
sas ir nešę pradinės civilizacijos dvasią 
šiam kraštui. To visko anuomet nenorėjo 
prisiimti anuometiniai šio krašto — Kana
dos — gyventojai indėnai, todėl jie ir žudė 
misijonierius. Jų nužudymo vietoj dabar 
pastatyta puiki šventovė ir atkasinėtos bei 
restauruotos visos tos vietos, kur anuomet 
gyveno ir kur žuvo minėti tikėjimo apaš
talai.

Lietuviškasis kryžius, kuris taipgi pava
dintas prasmingu Lietuvos kankinių kry
žiumi, yra pastatytas labai gražioje ir ryš
kioje vietoje, ant puikiai atrodančio kalniu 
ko ir prie pat kankinių šventovės bažny
čios. Jis pastatytas Kanados Lietuvių Ka
talikų Federacijos pastangomis, o kryžiaus 
projekto autoriumi yra inž. arch. Dr. A 
Kulpavičius.

Lygiai prieš vienerius metus tas kryžius 
buvo pašventintas O šiemet, rugpiūčio 3d., 
Kanados lietuviai tenai vėl itin gausiai bu 
vo suvažiavę iš visų plataus šio krašto 
kampų ir kampelių. Tai buvo tarytum jų 
suvažiavimas į lietuviškuosius atlaidus.

Šiemetinis lietuvių katalikų piligrimažas 
į Kanados šventovę ir prie kankinių kry
žiaus Midlande buvo dedikuojamas pagerb 
ti 500 m. jubiliejui nuo Šv. Kazimiero gi
mimo.

Tą dieną Midlande dalyvavo J.E. Arki
vyskupas Giovanni Panico, Apaštališkasis 
Delegatas Kanadai, J.E. Vyskupas Vincen
tas Padolskis iš Romos, penki lietuviai ku
nigai ir apie 1.500 lietuvių maldininkų.

Asistuojant Toronto lietuvių šv. Jono pa 
rapijos klebonui kun. P. Ažubaliui ir Ha
miltono lietuvių parapijos klebonui Dr. J. 
Tadarauskui, Šv. Mišias atlaikė J.E. Vysk. 
V. Padolskis. Po to bažnyčioje sveikinimo 
žodį j lietuvius tarė vietinės šventovės kle 
bonas.

Po pertraukos buvo apeiti Kryžiaus ke
liai, vedą į gretimais esantį kalnelį. Kry
žiaus keliams vadovavo Toronto kitos — 
Prisikėlimo parapijos klebonas Tėv. Pran
ciškonas Placidas, OFM.

Po to visi maldininkai buvo susirinkę 
prie Lietuvos kankinių kryžiaus. Buvo 
atėję ir abu Ekscelencijos. Deja, pradėjus 
lytį, visi turėjo vėl rinktis į bažnyčią. Te
nai Vysk. V. Padolskis pasakė itin ilgą ir 
prasmingą pamokslą, pabrėždamas to lie
tuvių suvažiavimo reikšmę ir priminda
mas, kad šiandie, kenčiančioj mūsų Tėvy
nėj, o taip pat ir Sibiro ištrėmime, yra pri 
dygę daugybė Lietuvos kankinių kapų, 
kur, Ekscelencijos tvirtu įsitikinimu, dar 
mes statysime kryžius ir lietuviškas šven
toves.

Palaiminimo Švenčiausiuoju apeigas at
liko Arkiv. D. Panico, kuris taipgi tarė į 
lietuvius žodį, tik anglų kalba. Pabaigoj sa 
vo žodžio Ekscelencija perskaitė iš raštelio 
ir porą sakinių lietuviškai: „Telaimina 
Aukščiausiasis lietuvių darbus ir žings
nius ir tepriartina jų Tėvynei laisvės die
nas“.

Po visų pamaldų, apsirūpinę gausiais su 
venyrais ir pasigrožėję apylinkės stebuklin 
gai gražiais vaizdais, lietuviai, kas savomis 
mašinomis, kas autobusais, traukė į na
mus. Midlandas nuo Toronto yra už 90 my 
lių. Maldininkų daugiausia buvo iš Toron
to, bet buvo ir iš kitų Kanados vietovių.

GINKLUOTŲ PAJĖGŲ ĮSIVERŽIMAS 
Į STEINSTUECKEN (Berlyno exklave)

Vokietijos buvusi sostinė, Berlynas, yra 
šiandien ypatingoje padėtyje. Aplink Ber
lyną stovi sovietinė kariuomenė, o sąjungi
ninkų kariuomenių okupuota dalis sudaro 
lyg salą raudonojoje jūroje. Tų salų yra 
net dvi. Didžioji sala su dviem su puse mi 
Ii jono gyventojų ir mažoji Steinstuecken 
su vos keletu tūkstančių gyventojų. Š.m. 
rugpiūčio 7 d. įsiveržė DDR liaudies polici 
ja į šią Berlyno dalį ir suėmė politinį bėg
lį, kuris ieškojo ten politinės prieglaudos. 
Panašūs įsiveržimai vyksta jau ne pirmą 
kartą. Jie visi baigėsi tuo, kad sovietiniai 
daliniai po derybų pasišalindavo. Šį kartą 
įsiveržimas buvo labai trumpo pobūdžio. 
Įsiveržė apie 800 ginkluotų policininkų. 
Amerikiečių komendantas gen. Hamlett pa 
rašė protestą sovietų komendantui Zacha- 
rovui, kuris antradienį (rugpiūčio 12 d.) sa 
vo atsakyme pažymi, kad jokio įsiveržimo 
nesą buvę, o DDR liaudies policijos dali
nys „per apsirikimą*“ peržengęs sieną, o 
pastebėjęs klaidą tuoj pasitraukęs. Jis to 
dėl pataria su protestu kreiptis į DDR va
dovybę. Gen. Hamlett tokiu atsakymu ne
pasitenkino ir naujai kelia sovietinės at
sakomybės klausimą. (A. Suomis)

— Kadangi D. Britanijoje atostogaujan
tieji prancūzų studentai gana triukšmingi 
ir kavinėse ir baruose būriais susimetę il
gai sėdi prie vieno stiklo, kai kurios sve
tainės iškabino pranešimus, prašančius 
juos nebeužeidinėti.

— Kazachstane, kaip rašo „Pravda“, ta
rybiniai pareigūnai sunkiajai pramonei 
skirtas lėšas panaudojo suorganizuoti cir
kui, pastatyti teatrui, plaukiojimo basei
nams ir šunidėms.

— Austrijoje buvo didelių potvynių.
—■ Argentinoje sudužo lėktuvas; žuvo 12 

žmonių.
— Britų lėktuvas Comet perskrido At

lantą per 6 vai. 15 min.
—- D. Britanijon atplaukė amerikiečių 

atomu varomas povandeninis laivas Nau
tilus.

— Murmonai už 600.000 svarų netoli 
Londono pasistatė pirmąją D. Britanijoje 
bažnyčią, kuri aptarnausianti dar Švediją 
ir Olandiją.

— Čekai jau paleido amerikietį studen
tą, kuris buvo suimtas, kai peržengė sieną, 
kad draugai nufotografuotų jį už spygliuo
tos vielos.

— Mirė buvęs vokiečių karininkas Schle 
gel, kuris karo metu savo rizika išgabeno 
apsaugoti iš bombarduojamo Monte Cassi- 
no vienuolyno meno turtus.

— Rytų Berlynas uždraudė savo studen
tams dalyvauti V. Berlyne ruoštame katali 
kų suvažiavime.

— Sudužo iš P. Rodezijos skridęs lėktu
vas, ir žuvo 35 keleiviai.
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BRIUSELIN IŠVYKO TIK TRYS 
KONCERTUOTOJAI Iš LIETUVOS

Liepos 25 d. per Maskvą į Briuselį iš Vii 
niaus išvyko Švedo ansamblio trejetukas: 
birbyninkas Pranas Tamošaitis su kankli
ninkais Regina Tamošaitiene ir Antanu 
Žemaičiu. Tik jie bus „LTSR“ reprezentan 
tai Sovietijos valdomų tautų koncerte Pa
saulinėje parodoje. (LNA)

KAS - NE - KAS, O LIETUVIS LIETUVIUI 
TIKRAI GERIAUSIAI IR PIGIAUSIAI 

PATARNAUS!
Jeigu netikite, tai siuntinių reikalu kreipkitės 
l vienintelę lietuvišką šios srities įstaigą —

BALTIC STORES LTD.
(savininkas Z. Juras)

421, Hackney Rd., London, E.2. 
Tel. SHO 8734

JI SIUNČIA SIUNTINIUS Į LIETUVĄ, 
Į SIBIRĄ IR BET KUR.

Patarnauja greit, atsako į laiškus skubiai, 
informacijų teikia tuojau.

Lietuviškus kainoraščius galite gauti visados.

Jeigu negalite su užsakymu tuojau atsiųsti 
pinigų — nesirūpinkite: siuntinys bus skubiai 
išsiųstas.

Jeigu ieškote siuntiniams maisto dalykų 
pigiausiai — rašykite tik mums, nes kitur 
niekur nebus taip pigu.

Jeigu ieškote, kas pigiausiai pasiunčia jūsų 
pačių sudarytuosius siuntinius, adresuokite 
mums ir įsitikinkite.

Jeigu išsiuntę siuntinį neramiai miegate, tai 
siųskite tik per mūsų įstaigą, nes mes pasiėmę 
išsiųsti imamės kartu ir atsakomybę.
RAŠYKITE MUMS:

BALTIC STORES LTD.
421, HACKNEY RD., LONDON, E.2.

ARBA UŽEIKITE PATYS!
NEUŽMIRŠKITE, KAD LIETUVIUI 

GERIAUSIA EITI TIK PAS LIETUVĮ!

Nors šiuo metu didžiuma mūsų 
rengiamės atostogauti, nors turime 
vidurvasarį, bet nepastebimai greit 
atslinks ruduo, o po jo tuoj pat ir 
žiema. Ne vienas mūsų, artėjant 
rudeniui ir žiemai, stengiasi savuo
sius aprengti ne tiek vasaros dra
bužiais, bet ypač žiemos metui. 
Praktiškiausia yra pasiųsti jiems 
vilnones medžiagas, vataliną, šil
tus batus, šiltus apatinius balti
nius, skaras ir 1.1.

Kiekvienas siuntėjas turi atsi
minti, kad ir jiems reikia laiko iš 
gautų medžiagų pasisiūdinti eilu
tes, apsiaustus ir pan.

Todėl dabar pats laikas jau to
kius siuntinėlius užsakyti, kad jie 
laiku pasiektų adresatus. Toje ari- 
tyje Jums geriausiai patarnaus 
TAZAB, lietuvių skyrius, 

1, Ladbrokęj Gardens, London W.ll
Tie, kurie ruošiatės atostogauti, 

ar prie progos apsilankyt Londone, 
prašomi užsukti asmeniškai į 1, 
Ladbroke Gardens, London W.ll. 
(Pasiekiama požemin. traukiniais 
nuo Holą.i d Park stoties arba nuo 
Ladbroke Grove stoties, gi autobu
sais ypač patogu pasiekti Nr. 15, 7 
ir 52.

Suprantama, kad atostogoms 
vykstant kiekvienas turi išlaidų, ta 
čiau visiems, ypač gyvenantiems 
Anglijoje, duodama be jokių nuo
šimčių lengvos išsimokėjimo sąly
gos.

Todėl, jei jau siunčiate, tai visa
da pirmoje eilėje užsukite, ar pa
rašykite šiuo reikalu: TAZAB, Li
thuanian Dept., 1, Ladbroke Gds., 
London W.ll. Skubiam 
esant prašoma skambinti

PARk 2139.
Siunčiame nemokamai

kalboje iliustruotus katalogus. Pa
geidaujantiems pasiunčiama pasi
rinkimui medžiagų pavyzdžiai.

ŠIUO METU DAUG PREKIŲ, 
YPAČ MEDŽIAGOS IR ODOS 

YRA ŽYMIAI ATPIGINTOS!

reikalui 
telefonu

lietuvių
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