
te

XVI matai

PRAGYVENIMO PALYGINIMAS Europos Ir Amerikos spaudos nuotrupos

(Elta) Kai sovietai yra susirūpinę pa
kelti gyvenimo lygi, tai tuo atveju neiš
vengiama palyginti rublio ir dolerio per
kamąją galią. Kalbėdamas apie gyveni
mo lygio Sovletijoje pakėlimo klausimus, 
E. Glovlnskls Sovietų S-gos tyrinėjimo 
reikalams instituto leidžiamame „Bulle
tin“ (3 nr.) nurodė, kad tiesioginis paly
ginimas nėra Įmanomas. Nors nuo 1961 
m. sausio 1 d. oficialus rublio-dolerio kei
timo kursas buvo 90 kap. = 1 dol., tačiau 
jis nepavaizduoja valiutos perkamosios 
galios. Viena aišku — rublio perkamoji 
galia žymiai mažesnė už dolerio. Tai ma
tyti iš žemiau dedamų palyginamųjų 
kainų:

Balta duona kg. — 19-29 kap. (JAV 
46 cent.), kviet. miltai kg. — 27 kap. (25 
cent.), bulvės kg. — 7 kap. (15 cent.), 
jautiena (šviežia) kg. — 140 kap. (178 
cent.), kiauliena (šv.) kg. — 205 kap. 
(195 cent.), taukai kg. — 230 kap. (44 
cent.), sviestas kg. — 260-290 kap. (168 
cent.), margarinas kg. — 139 kap. (59 
cent.), kiaušiniai (št.) 7 kap. (6 cent.), 
cukrus kg. — 94-106 kap. (26 cent.). (Kai 
nos, pgl. sovietinius ir kt. šaltinius liečia 
1959-60 m.).

Iš aukščiau minėtų maisto produktų už 
vieną rubli galima daugiau įsigyti tik 
duonos, bulvių ir jautienos (atmintina, 
kad JAV gyventojai sunaudoja didelius 
konservuotos mėsos kiekius ir ji kelis 
kartus pigesnė už Sovietuose pardavinė
jamą tos rūšies mėsą — E.). Visais kitais 
atvejais dolerio perkamoji galia yra žy
miai didesnė. Jei palyginti JAV ir sovie
tų gaminamas pramonines prekes, tai jos 
JAV-se žymiai pigesnės. O jei pasiremti 
minėtų maisto produktų kainomis, tai do 
lerio ir rublio perkamosios galios santy
kis bus 3 : 2. Tatai reiškia, kad, jei sovie
tinis darbininkas siektų pakelti, pagal 
gaunamą atlyginimą, savo rublių perka
mąją galią iki jo amerikiečio kolegos 
perk, galios lygio, tai jo atlyginimas nuo 
27 per savaitę turėtų pakilti ligi 108 rbl., 
kitaip tariant, pakilimas siektų 300 %. 
Kadangi pagal naująją Partijos progra

PER 48 VALANDAS
NAUJOJI ZELANDIJA PAVARĖ DU RUSŲ DIPLOMATUS — ŠNIPUS 

Mūsų veikla — rakštis Sovietų Rusijai
Praeitą antradieni Naujosios Zelandi

jos ministeris pirmininkas Holyoke stai
ga iškvietė Sovietų Sąjungos charge 
d'affaires į parlamento rūmus ir įteikė 
reikalavimą, kad per 48 valandas iš N. 
Zelandijos teritorijos pasišalintų sovietų 
atstovybės antrasis sekretorius štykov ir 
prekybos attache Andreev. Abu rusų dip
lomatai paskelbti persona non grata už 
šnipinėjimą karinėje plotmėje. N. Zelan
dijos saugumas susekė ir turi neabejoti
nų įrodymų, kad abu rusų „diplomatai“ 
rinko karines žinias apie N. Zelandijos, 
Australijos ir Pietryčių Azijos gynybą 
bei amerikiečių atominius bandymus Ra
miajame vandenyne.

Sovietų Sąjungos pasiuntinys katego
riškai nepaneigė N. Zelandijos vyriausy
bės apkaltinimo, bet pareiškė, kad visas 
reikalas yra didelis nesusipratimas. Lyg 
atsiprašydamas pridūrė, kad štykovas ir 
Andreevas buvo visiškai nepatyrę užsie
nio tarnyboje (!?).

Dar nėra patirta, kokia bus Sovietų 
Sąjugos reakcija, bet plačiai kalbama, 
kad Sovietų Sąjunga gali uždaryti savo 
atstovybę Wellingtone. Tai pareiškė pats 
rusų atstovas Ivanov, nors jis sakėsi da
rysiąs viską, ką gali, kad atstovybė liktų 
neuždaryta. Holyoake, N. Zelandijos mi
nisteris pirmininkas, paklaustas, ką jis 
galvoja apie galimą Sovietų atstovybės 
panaikinimą, atsakė, kad tai yra visapu
siškai Sovietų Sąjungos reikalas.

Paskutiniomis žiniomis paaiškėjo, kad 
pabaltiečių veikla Naujoje Zelandijoje 
prisidėjo prie N. Zelandijos ir Sovietų 
Rusijos santykių pablogėjimo. Kalbėda
mas apie abiejų kraštų santykius, sovie
tų atstovas Ivanov pareiškė, kad jie buvo 
geri ir draugiški, bet kai N. Zelandijos 
ministerio pirmininko pavaduotojas (pre
kybos ministeris) Marshall krašto sosti
nėje oficialiai atidarė N.Z. Baltų Klubo 
globojamąją Pavergtųjų Europos Tautų 
parodą, jis buvo suerzintas ir reikalavo 
vyriausybę pasiaiškinti. Iš patikimiausių 

_ šaltinių patirta, kad Sovietų Atstovybė 
protestavo prieš parodos atidarymą, kur 
buvo rodomi Sovietų Rusijos nusikalti
mai ir teroras Rytų Europoje, bet minis
terio pirmininko pavaduotojas (tikriau
siai su vyriausybės sutikimu) protestą 
ignoravo. Ta paroda prieš kiek laiko bu
vo Wellingtono (sostinės) perkelta į 
Christchurch, 

mą per 20 metų atlyginimai numatoma 
pakelti 250%, tai išeitų, kad sovietai nebe 
sugebės savo gyvenimo lygiu pralenkti 
bet kurio kapitalistinio krašto lygio.

čia esama ir kitų veiksnių, sietinų su 
galimybėmis kelti gyvenimo lygį. Pvz., ar 
kas galėtų paneigti, kad JVA-se per atei
nančius metus toliau nekels savo gyveni
mo lygio? Antra, kyla klausimas, ar iš 
viso sovietai sugebės gyvenimo lygį pa
kelti bent 250 %. Juk žymesnių, kiekybiš
kai ir kokybiškai didesnio skaičiaus mais 
to ar pramoninių suvartojimo prekių pa- 
rūpinimas Sovietijoje glaudžiai siejasi su 
ūkinių klausimų sprendimu. Ūkis teikia 
žaliavas ne tik maisto gaminiams, bet ir 
daugumai pramonės gaminamų produktų.

Chruščiovo padaryti žemės ūkio gamy
bos pakilimo ateity apskaičiavimai nėra 
įtikinami. Jei būtų siekiama žemės ūkio 
gaminių produkcija pakelti 200-300 % ar 
daugiau, tai tokiu atveju tektų pagrindi
nai pakeisti visą žemės ūkio sistemą: tu
rėtų būti padvigubintas javų derlius, že
mės ūkiui atkovojus daugiau plėšlninių 
žemių (šiuo metu tai nėra vykdoma), ar 
padvigubinti derliai iš ligšlol esamų plo
tų. Nuo revoliucijos laikų nėra pavykę 
derlius pakelti daugiau kaip 20 %, ir tai 
jau verčia daryti išvadą, kad sovietams 
nepavyks pasiekti jų siekiamųjų, žada
mųjų tikslų. ,

Jei dabar pažvelgti į kitas, partijos pro 
gramoje žadamąsias gėrybes ar veiks
mus, kurie siejasi su gyvenimo lygiu, 
kaip nemokamas gydymas, ateityje žada
mas nemokamas susisiekimas ar gyven
tojų turimas gyvenamasis plotas, tai ir 
čia susidursime su Vakarų pranašumu. 
Nemokamas gydymas — kas iš jo, kai li
goninėse, vaistinėse trūksta pagrindinių 
vaistų? Nemokamas susisiekimas vėl ge
ras daiktas, bet kur garantijos, kad jis 
bus patogus ar pakankamas (čia jau ne
tenka kalbėti apie sovietinių piliečių slap 
tai puoselėjamą norą važinėti savais au
tomobiliais). Jei 1958 m. sovietiniam pi
liečiui gyvenamojo ploto teko vos 5,8 kv. 
mtr., tai ir pakeltas plotas vargiai bus su-

Naujosios Zelandijos spauda be jokių 
rezervų pritarė vyriausybės žygiui išmes
ti rusų „diplomatus“, nurodydama, kad 
šnipinėjimas yra neatskiriama sovietų 
diplomatijos dalis. Vyriausybė užtikrino 
kraštą, kad išmestiesiems šnipams nepa
sisekė išgauti jokių paslapčių ir pareiškė, 
jog žmonės, kuriuos rusų „diplomatai“ no 
rėjo papirkti, bendradarbiavo su saugu
mo organais pagirtinai, tuo palengvinda
mi jų darbą ir užtikrindami krašto sau
gumą.

TREČIASIS TRAUKINYS Į 
KAZACHSTANĄ

(E) Liepos 3 d. į Petropavlovską, Ka
zachstane, iš Vilniaus išvyko 11 vagonų 
traukinys su iš įvairių Lietuvos kampų 
surinktais statybininkais. Tai jau trečias 
traukinys iš Lietuvos j sovietų plėšinines 
žemes Kazachstane. Dabar išvykęs už
baigs praėjusiais metais pradėtą elevato
riaus statybą. Darbininkai stotyje, anot 
Vilniaus radijo, pareiškė, kad jie „vykstą 
ten, kur juos šaukia partija ir tėvynė“... 
Girdi, jie ateinančioms kartoms paruo
šia geresnį gyevnimą. Kad Lietuvos sta
tybininkai Kazachstano plėšiniuose ne
nuobodžiautų, tai tiems, pagal Vilniaus 
radiją, „pirmūnams, energingiems vy
rams“ stotyje buvo padovanoti radijo 
aparatai, šachmatai, šaškės, knygos, laik
raščiai, žurnalai.

Lietuviai irkluotojai —prieš JAV rinktinę
Birželio 28 d. į JAV išvyko lietuviai — 

sportininkai, Sovietų Sąjungos čempio
nai. Jie, Vilniaus „Žalgirio“ akademinės 
aštuonvietės valties irkluotojai, čempio
nų vardą laimėjo 1961 m. vasarą. Lemia
mai prie laimėjimo prisidėjo Romos olim
piados vicečempionai A. Bagdonavičius 
ir Z. Jukna. Į JAV išvyko šie lietuviai 
sportininkai, priversti kovoti ir ginti So
vietų S-gos vardą: Antanas Bagdonavi
čius, Zigmas Jukna, Dimitrijus Semiono- 
vas, Petras Karia, Vyt. Briedis, Viačesla
vas Čiorstovas ir Juozas Jegelavičius, 
yrininkas — Rič. Vaitkevičius. Taigi, be 
dviejų rusų, visi kiti — lietuviai. 

derintas su moderniojo žmogaus reikala
vimais. Pagaliau, jei kalbėti apie senat
vės pensijas, tai nepakanka jų dydžio — 
senatvės draudimas, jos saugumas pri
klauso ir nuo paskiro asmens turimų su- 
taupų, kitų vertybių, jo turimų namų ar 
baldų ir pan.

Aplamai, neįmanoma išvengti skirtumo 
kalbant apie gyvenimo lygį tarp krašto 
(JAV), kuriame aukšti atlyginimai veikia 
jau nuo seniau, ir krašto (Sovietijoje), 
kur tik neseniai jie pakelti. O jei prisi
minti Jungt. Tautų keliamą svarbų veiks 
nį — „Žmogaus laisvę“, tai galima paste
bėti, kad kol Sovietuose bus įsigalėjęs to
talitarinis režimas, tol mažai bus kreipia
ma dėmesio į žmogaus laisves, o tai neiš
vengiamai turės neigiamai atsiliepti ir į 
to krašto gyvenimo lygį.

Iš VLIKo pastarųjų žygių
(E) Vakarų valstybių politikos vado

vams besilankant vieni pas kitus ir JAV- 
Sovietų S-gos deryboms einant, VLIKas 
kreipėsi telegramomis į JAV prezidentą, 
britų min. pirmininką, Fed. Vokietijos 
kanclerį ir JAV Valst. Sekretorių, primin 
damas Lietuvos laisvės bylą ir prašyda
mas kelti laisvo apsisprendimo teisės Lie
tuvai panaudojimo reikalą. Lietuvos by
los kėlimas šiuo metu ypač svarbus. Ko
munistinis pasaulis pergyvena savo ūki
nės sistemos bankrotą, ir tai verčia jį ma
žinti įtampą Vakaruose. Sovietai daro vi
sa, kad (grasintų gyventojus ir nukreiptų 
dėmesį nuo ūkinių sunkumų. Sovietų sun 
kumus Vakarai turėtų išnaudoti laisvės 
bylai kelti ir savo pozicijoms sustiprinti.

VLIKo Pirmininkas lankėsi JAV Kon
greso Užs. Reik. Komisijoje ir tarėsi dėl 
apklausinėjimų apie padėtį pavergtame 
krašte. Apklausirtėjimai pradėti birže
lio 12 d.

VLIKo Vykd. Taryba išvertė ir išspaus 
dino atskiru leidiniu Visuotinąją žmo
gaus teisių deklaraciją. Išversta ir atiduo 
ta spaudai ir M. Djilas „Naujoji klasė“.

Jau pasirodė specialus ELTOS biulete
nis anglų k. apie sovietinį kolonializmą 
Lietuvoje. Biuletenis praplėstas ir išleis
tas jo didesnis kiekis. Išplatintas P. Ame
rikoje gyvenančio rašytojo K. Čibiro-Ve- 
rax leidinėlis ispanų k. apie sovietų agre
siją ir kolonializmą Lietuvoje.

Lietuviai į festivalį Helsinkyje
(E) Lietuvoje apie pasiruošimus Hel

sinkio jaunimo festivaliui (jis prasidės 
liepos 28 d.) plačiau terašo „Komjauni
mo Tiesa“. Gautomis žiniomis, iš Sovietų 
Sąjungos festivalyje laukiama apie 1.000 
dalyvių. Jų tarpe atvyksią ir 18 liaudies 
muzikos išpildytojų iš Vilniaus.

Prisibijo vakariečių pasisakymų Helsinkio 
festivalyje

(E) Ryšium su Helsinkyje, Suomijoje, 
liepos 28 d. prasidedančiu, komunistų ren 
giamu 8-ju jaunimo festivaliu, praneša
ma, kad, Vienos nesėkmių pamokyti, ko
munistai deda pastangas ,kad viešumoje 
nepasireikštų Maskvos linijai priešingos 
nuomonės. Sovietams spaudžiant, suomių 
vyriausybė pranešė, kad ji padedant sau
gumo organams, neleisianti pasireikšti 
„kalbėtojams provokaciniais tikslais“. Bi 
jodami atvirų pasisakymų, komunistai 
jau iš anksto išdalijo numatytus skaityti 
referatus, numatė prelegentus. Jei kas 
norėtų iš pašalinių dalyvauti diskusijose, 
jam būsiąs atimtas balsas, paaiškinant, 
kad tenka laikytis nustatyto riboto laiko. 
Pagal WI informacijas, komunistai, siek
dami sumedžioti daugiau delegacijų iš 
neutraliųjų kraštų, komunistams paveda 
raktines pozicijas, o šiaip delegacijų su
dėtyje dabar pageidaujama daugiau neut 
ralių ar bespalvių jaunuolių. Tai reika
linga mulkinti tuos, kurie įžiūri komunis
tinį vadovavimą besirengiant Helsinkio 
festivaliui.

U TIIANTAS DĖL BERLYNO

J. Tautų generalinis sekretorius U Than 
tas pasiryžęs įsikišti ir imtis iniciatyvos, 
jei pasirodytų, kad Berlyno klausimas 
gresia pasaulio taikai.

O sovietai taikos sutarties su Rytų Vo
kietija pasirašymo klausimą pirma leisią 
apsvarstyti suinteresuotų kraštų užs. rei 
kalų ministeriams Ženevoje, kai bus baig 
tas spręsti Laoso klausimas. Kai bus pa
sirašyta taikos sutartis su R. Vokietija, 
tai sovietai vėl pradės vykdyti branduoli
nių ginklų bandymus.

Kokios viltys pasauliui ?
Iš sovietų užsispyrimo nenusileisti nu

siginklavimo klausimu britų „The Daily 
Telegraph“ darosi tokias išvadas:

„Nelaiminga tikrovė yra ta, kad iš tie
sų visa sudėtinga mokslinės kontrolės sis
tema nevaidina jokio vaidmens. O Sov. 
Sąjunga yra vis nepalenkiama — ji ven
gia savo žodžiams suteikti tokią formą, 
kuri leistų sudaryti protingais reikalavi
mais pagrįstą susitarimą. Kai šita nepa
sitikėjimo siena negali būti pralaužta, tai 
rūpesčių apimtas pasaulis geriausiu atve 
ju gali tik tikėtis gal atominių bandymų 
naujos pertraukos, po kurios Sov. Sąjun
ga praves vėl seriją bandymų, dėl kurių 
ji yra jau pareiškusi savo teisę.“

BANKROTAS SOVIETAMS
Amerikiečių „N.Y. Herald Tribūne“, ne

dėdamas didesnių vilčių į pasitarimus nu
siginkluoti, pramato vis dėlto šviesesnę 
išeitį. Jis rašo:

„Sovietų generolai, mokslininkai ir kiti 
gali remti dabartines ginklavimosi lenkty 
nes, kiek tik jie nori. Tačiau Nikita Chruš 
čiovas privalėtų pagalvoti ir apie tą gali
mybę, kad tos pastangos varo Sov. Sąjun
gą į bankrotą. Anksčiau ar vėliau sovietų 
valdovai ūkiniais ir užsienių politikos 
sumetimais bus priversti sulaikyti ginklą 
vimosi varžytynes. Sovietų ūkininkas ir 
darbininkas turės pajusti geresnio gyve
nimo skonį. Chruščiovas nebeįveikia jų 
taip lengvai kaip Stalinas taip be jokio pa 
sigailėjimo iščiulpti sovietinės karo maši 
nos reikalui“.

ŠIOKS AR TOKS GALAS TURI BOTI
Nors ir kitaip vertindamas Ženevoje 

vykstančius pasitarimus dėl nusiginklavi
mo, austrų „Arbeiter-Zeitung“ irgi su vii 
tim žiūri į ateitį. Jis rašo:

„Ar pasaulis privalo pakęsti tas gladi- 
jatorių imtynes? Plačiuosiuose sluoksniuo 
se mažiau todėl ir besidomima nusiginkla 
vimo pasitarimais, kai pagalvojama, kad 
iš to nieko neišeina. Pasitarimai dėl nusi
ginklavimo praeityje niekur nenuvedė, tai 
kodėl gi jie ateityje turėtų duoti kokias 
nors išvadas? Iš tikro tokios rūšies pesi
mizmas yra jau nepataisomas. Tačiau da
bar padėtis yra visiškai kitokia, negu 
anksčiau. Kiekvienas protingas žmogus 
tiek Amerikoj, tiek Rusijoj žino, kad ato- 

Į“ SefilųnioS
TIK KAI SOVIETAI ATLIKS 
BANDYMUS

Vakarų atstovai, kurie dalyvauja pasi
tarimuose dėl to, kad būtų uždrausti ato
miniai bandymai, reiškia nuomonę, jog 
dabar susitarti nėra vilčių.

Kai sovietai atliks naują bandymų se
riją, tai tada gal sutiksią dėl kokios nors 
tarptautinės kontrolės, kurios jie dabar 
ginasi.
PRIEMONĖS IŠVENGTI NETIKĖTO 
KARO

Sovietai linkę priimti amerikiečių pa
siūlymą, kaip sumažinti karo pavojų, 
ypač netikėto karo.

Siūlymas toks, kad abejotinais atvejais 
turi skubiai susisiekti tarp savęs vyriau
sybių galvos ir J. Tautų general, sekreto
rius.

Tarp Vašingtono ir Maskvos turėtų bū
ti „karšta“ telefono linija.
NAUJA PRIEMONĖ

Vakarų laikraščiuose buvo išspausdin
tas pilnas tekstas Chruščiovo kalbos, ku
rią jis pasakė vadinamajame pasaulinia
me taikos kongrese Maskvoje.

Laikraščiuose sovietinė „Novosti“ agen 
tūra nusipirko tai kalbai vietos!
„PRAVDA“ PUOLA DEMONSTRANTUS

Britų ir amerikiečių antiatomininkų at 
stovus, kurie bandė pademonstruoti Mask 
vos Raudonojoje aikštėje, pagaliau užsi
puolė „Pravda“. Ta saujelė, girdi, darė 
viską, kad galėtų būti areštuota ar net su 
mušta, jog paskui galėtų skelbti: štai kaip 
sovietai elgiasi su taikos partizanais!

Talkininkams prisegtas ir provokato
riaus vardas.
PAGRINDINIS KLAUSIMAS

Sov. Sąjunga reikalauja, kad V. Vokie
tijai nebūtų duota atominių ginklų, neleis 
ta jai tokių pačiai gamintis ir ji neprileis 
ta dalyvauti kokioj nors sąjungoj, kur tu 
retų teisę į atominius ginklus.

Tokius reikalavimus iškėlė sovietų nu
siginklavimo atstovas Zorinas. Jei taip ne 
būsią padaryta, sovietai turėsią imtis prie 
monių.

minis karas šiandieninėmis sąlygomis nė 
vienai pusei nesuteiks laimėjimo, o bus 
tik žmogiškosios civilizacijos pražūtis. Ne 
beturi jau prasmės nė žaidimas kareivė
liais. Reikia visuotinio palaipsniško nusi
ginklavimo, susieto su pakankama, bet ne 
perdėta inspekcija, ir padaryti galą vi
siems atominių ginklų bandymams“.

AR LAIMĖS PROTAS?
Aptardamas nusiginklavimo pasitarimų 

nesėkmes, tokių vilčių turi ir amerikiečių 
„The New York Times“. Jis rašo:

„Radioaktyviųjų kritulių pavojus gre
sia visam pasauliui. Atominio sunaikini
mo grėsmė karo atveju, kuris gali kilti ir 
atsitiktinai, galioja tiek Maskvos, tiek 
Vašingtono gyventojams. Bendri intere
sai šitoje keblioje padėtyje turės kada 
nors leisti laimėti protui“.

„DVIGUBO“ GINKLAVIMOSI 
POUTKA

Dėl kai kurių Europos valstybių pasiry
žimo savarankiškai apsiginkluoti atomi
niais ginklais britų „The Guardian“ rašo:

.vis daugiau kraštų yra linkę apsirū 
pinti savais atominiais ginklais tais pat su 
metimais, kokius iškelia britai ir prancū 
zai. Dėl to ilgainiui saugumas gali sumen 
kėti. Turėti perdaug branduolinių ginklų 
yra tiek pat pavojinga, kaip ir turėti per 
maža. Pats tikslingiausias atsakymas, 
aišku, yra ir toliau stengtis apjungti Šiau 
rėš Atlanto kraštų gynybos pajėgas. „Dvi
gubo“ ginklavimosi politika yra prasta. 
Ji brangiai kainuoja ir gali sudaryti pa
grindo amerikiečiams pradėti mažinti sa 
vo įsipareigojimus Europoje“.

REIKIA LAUKTI NAUJOS KRIZĖS
šveicarų ,.Basler Nachrichten“ prana

šauja:
„Chruščiovui šią vasarą ir rudenį reikia 

naujos krizės, kad galėtų sudrumsti šąjun 
gininkų vedamuosius pasitarimus. Jo grū 
mojimai verčia Vakarus reaguoti pastan
gomis susiglaudinti, visų pirma vokiečių- 
prancūzų suartėjimas, Europos apsijungi 
mo pažanga ir liepos 4 d. prez. Kennedžio 
Filadelfijoje pasakytoji kalba apie tarpu- 
savę priklausomybę. Kuo ta Chruščiovo 
krizė pasireikš, kol kas dar nežinoma“.

DIENOS-|
NAUJAS MIN. PIRMININKAS

Persijos šachas savo draugą Alamą pa
skyrė ministeriu pirmininku vietoj Ami
nio.

Nors Alamas yra turtingas žemvaldys, 
tačiau esąs palinkęs į reformas. Dėl to ti
kimasi, kad jis vykdys tas reformas, ku 
rias suprojektavo Aminis, įskaitant ir že
mės reformą.
4.500 MYLIŲ

Amerikiečiai išbandė gynybai skirtą 
raketą, kurios kelio ilgis — 4.500 mylių.

Tokios raketos dar niekas neturėjo, ir 
amerikiečiai ruošėsi jai bandyti jau kele
tą metų.
PANEIGĖ GRASINIMĄ

Spauda buvo paskelbusi, kad Chruščio
vas pagrasinęs įžygiuoti Austrijon su sa
vo armija, jei ši įstotų į Europos Bendrą
ją Rinką, šitaip buvę pasakyta Austrijos 
kancleriui Gorbachui, kai jis lankėsi 
Maskvoje.

Austrijos vyriausybė griežtai paneigė, 
kad taip būtų buvę.
REIKIA TIK SPROGIMO

Kinija skelbia, kad Indija bando provo 
kuoti karinius pasienio susidūrimus, nore 
dama sudaryti antikinietiškas nuotaikas. 
Padėtis kai kuriose pasienio vietose esan 
ti jau tokia, kad kiekvienu metu galįs 
įvykti sprogimas.

Indijos skundai, kad kiniečiai užiminė- 
ją naujus žemės plotus ar apsupinėją in
dų sargybas, visiškai neturį pagrindo.

Indija, priešingai, teigia tai, ką Kinija 
neigia.

Nottinghamo L. Moterų D-jos Sekretorei
A.A. O. BACEVIČIENEI 

netikėtai mirus,
jos vaikams Vilmai, Onutei ir Romui 

reiškia nuoširdžią užuojautą
Nottinghamo Liet. Moterų D-jos 

Valdyba ir narės

1



MAIRONIS-
TAUTOS 

ATGIMIMO 
DAINIUS

RAŠO J. KUZMICKIS

Ar aš kaltas, kad mano širdis 
nenukalta iš šalto akmens 

Maironis

JEIGU aną saulėtą 1932 metų birželio 
28 dieną mūsų tautos dainius Maironis ne 
būtų numiręs; jei būtų perkentęs 1940 - 
1944 metų sovietų ir vokiečių okupacijas; 
jei būtų kartu su Vincu Krėve, Mykolu 
Biržiška ir Arkivyskupu Juozapu Skvirec 
ku pasitraukęs j vakarus; jeigu ir tremty 
je būtų tesėjęs ir po visų karo gaisų išli
kęs gyvas, — šių metų spalio 31 d. būtų 
šventęs savo amžiaus šimtmečio sukakti.

Tačiau, jei Maironis ir būtų išlikęs gy
vas, — didelis klausimas, ar būtų sukūręs 
nors vieną toki jautrų, kaip „Ar aš kal
tas“, „Aš nežinau“, „Vakaras ant Keturių 
Kantonų ežero“ ar „Kur bėga Šešupė“ ei 
lėrašti.

Visų pirma Maironis nebuvo skubus su 
eilėraščiais: juk „Pavasario balsų“ rinki
nys, nuolat naujomis laidomis leidžia
mas, buvo papildomas vos vienu kitu nau 
ju eilėraščiu, o senieji visą laiką taisomi, 
tobulinami. Vieną vasarą dainius, vasa
rojęs Palangoje, poetui Mykolui Vaitkui 
šitaip pasakė:

— Kūryba reikalinga atsidėjimo, gi 
kaip suderinti atsidėjimą su paskuba, aš 
tiesiog nežinau... Tik jūs, jaunieji, ban
dote juos suderinti. Bet ar tikrai pasise
ka? Žinai, tamsta, aš norėčiau duoti tams 
tai vieną patarimą. Jūs, jaunieji, skubat 
rašyti, o parašę skubat spausdinti. Tikėki 
manim, savo gyvenime esu nemaža skai 
tęs, girdėjęs, pats, patyręs ir permąstęs: 
kai parašysi ką nors, nesiųsk tuoj pat į 
redakciją, o padėk j stalčiuką ir laikyk 
ten ilgokai, iki išdils kūrybiniai įspūdžiai, 
ir galėsi paėmęs skaityti savo kūrinį be
veik kaip svetimą, vadinas, gana objekty 
viai; tuo būdu lengviau pastebėsi jo silp
nybes ir geriau įvertinsi gerąsias puses— 
ir galėsi sėkmingiau jį ištobulinti (Aidai, 
1952 m„ 5 nr„ 211 psl.).

Po 1927 m. rugpiūčio 22 d. sukurto ap
kartusio „Skausmo skundo“ eilėraščio, 
kuriame poetas skundėsi, kad už įkvėptas 
atgimimo giesmes Lietuvos „priešai ma
nęs nepamėgo ir į aukštas angas, dantis 
grieždami, bėgo“ ir kurį prašė spaudoje 
paskelbti tik po jo mirties, — Maironis 
sukūrė vos vieną kitą trumpą laišką ir

1932 — mirties — metais „Vakaro min
tys“ kontempliaciją, kurioje jautriai susi 
mąstė-dėl žmogaus buities:

Ir mes ryto tebūsime vaizduotės monai, 
aklos gamtos lyg ir nebuvę veikalai...
Pagaliau, nukreipęs mintis į „nežino

mą, nematomą, galingą“ Viešpatį, priėjo 
išvados, kad žmogus — „marus ir nuodė
mingas“ nustebęs garbina „tik mėlynus 
skliautus“.

Su šiuo rezignuojančiu ir giliai išmąs
tytu eilėraščiu Maironio lyrinė kūryba, 
berods, ir pasibaigė. Mėgino kai kas su
vesti jį su žmonėmis, su įkvėpimo šišu — 
šios žemės gražuolėmis, kad dar kartą su 
judintų jautraus poeto vidaus gelmes, ta
čiau kūrybinė kibirkštis nežybtelėjo. Poe 
tas jautėsi ne tiek pavargęs, kiek apsivy
lęs, ką jis įspūdingai išsakė jau minėta
me ,.Skausmo skunde“:

Ir šitai, kaip kareivis nelygioj kovoj, 
be garbės ir be vardo tėvynėj laisvoj 
aš parblokštas ir vienas',..
įkvėpta daina nutrūko, o netrukus nu

stojo plakusi ir širdis, kuri buvo tokia 
jautri ir nepasotinama.

O tačiau, nors Maironis mirė prieš 30 
metų ir tik jo kapas prie Kauno bazilikos 
dar vis sutraukia vergiją kenčiančios lie 
tuvių tautos vaikus, — jo poezija tebėra 
gyva ir Lietuvoje, ir Sibiro taigose, ir va
karų didmiesčiuose, kur tik begyvena iš
siblaškę lietuviai.

Kai tik kur nors susiburia būrelis bal
singų lietuvių, ten skamba Maironio dai
nos; kai kokiam minėjimui prireikia 
Lietuvą primenančių deklamacijų, — ten 
sakomi jo eilėraščiai. Jo poezijos ištrau
komis paskaitininkai puošia savo paskai 
tas, rašytojai — juk ir jie, kalbėdami ir 
apie modernią mūsų poeziją, noroms ne- 
noroms pamini Maironį, nes jo kūryba 
šiandien pasidariusi magišku mastu.

Ak. dar 1924 metais Maironis, matyda
mas augančią naują poetų kartą, apkartęs 
pasakė: „Juk štai antroji karta manim 
jau nebepatenkinta“ (Aidai, 213 psl.). 

šiandien Maironio poezijos technika daug 
kam atrodo pasenusi, atgyvenusi, nors ka 
žin, ar nors vienas poezijos mėgėjas ar 
poetas, pradėjęs rašyti, nekopijavo atgi
mimo dainiaus...

Nepaisant to, tur būt, nėra nė vieno poe 
zijos rinkinio, kurio mes turėtume tiek 
laidų, kaip Maironio „Pavasario balsai“. 
Tur būt, šią knygą galėtume atrasti kiek
viename privačiame knygynėlyje. Tur 
būt, nėra nė vieno deklamatoriaus, kuris 
bent kelių Maironio eilėraščių nebūtų de 
klamavęs. Tur būt. tik Maironio poezijos 
ištraukos giliausiai įsirėžusios daugelio 
lietuvių atmintyje.

Kodėl Maironio poezija tokia populia
ri?

Kodėl ji artimiausia mūsų širdžiai?

Kiekvienas, pradėjęs skaityti eilėraš
čius, nors ir nebūdamas labai išprusęs, at 
kreipia dėmesį į du pagrindinius dalykus: 
tematiką ir formą. Pirmiausia skaitytojas 
sprendžia, ar poeto eilėraštis jam su
prantamas, aktualus, įtaigojantis; paskui 
žiūri, ar eilėraštis skambus, ar turi gražiai 
banguojantį ritmą ir ryškų, lengvai suvo 
kiamą rimą (eilučių paskutinių skieme
nų vienodą sąskambį). Eilinis skaitytojas, 
skambioje eilėraščio formoje atradęs per 
prantamą ir prasmingą turinį, pradeda 
juo žavėtis.

Mes ne kartą mintimis skrendame į Lie 
tuvą — ir ne tik minėjimų metu: klajoda 
mi ar skubėdami surūkusių didmiesčių 
gatvėmis, labai retai kada bematydami ko 
kią plačiai išsitiesusią upę ar siūbuojan
čius miškus, — asociaciniu būdu atsigami 
name tėvynės vaizdus. Tačiau kas iš mū 
sų gražiau atkurtų paliktos žemės upes, 
miškus, mėlyną dangų, sodybas? Tik įsi- 
j auskime:

Graži tu, mano brangi tėvyne, 
šalis, kur miega kapuos didvyriai: 
graži tu savo dangaus mėlyne!
Brangi: tiek vargo, kančių prityrei.
Kaip puikūs slėniai sraunios Dubysos, 
miškais, lyg rūta, kalnai žaliuoja;
o po tuos kalnus sesutės visos 
griaudžiai malonias dainas dainuoja.
Ten susimąstęs tamsus Nevėžis, 
kaip juosta, juosia žaliąsias pievas; 
banguoja, vagą giliai išrėžęs;
jo gilią mintį težino Dievas...
Ir tada, kada, poetas primena vyturėlį, 

vakaro nepaprastą ramumą, paprastutes 
bažnyčias ir visų kartu griaudžiai už
traukiamą „Pulkim ant kelių“ giesmę, — 
mes visu vidumi jaučiame Lietuvos grožį 
ir pradedame niūniuoti šį grožio himną 
Lietuvai.

Daug valstybių esame perkeliavę, daug 
pasaulio matę. Esame stebėję didingus 
Europos kalnus ir Kanados krioklį, esame 
matę plačias jūras, romantiškus ežerus ir 
paslaptingas upes, tačiau retai kada susi
žavime, retai kada, kaip ir Maironis prie 
Keturių Kantonų ežero, mintimis neskren 
dame į savo žemę:

Ten. kur palangėms stiepias sužiurę 
žemčiūgų žiedai, 
kur raudonmargę kreipia kepurę 
jurginų pulkai,
Ten, kur sesutės rūta dabina 
kasas nuo mažens, 
kur juodbėrėlį brolis augina 
balnot ant rudens,
Ten, kur Dubysa mėlyna juosta 
banguoja plati!..

Ko, ašarėle, ko tu per skruostą, 
kaip perlas, riedi?
Taip ir jauti sunerimusio ežero bangų 

alsavimą. Bangos plaukia, nerimauja, kol 
staigiu smūgiu, kaip ir antrų bei ketvirtų 
eilučių kapotu jambu, neatsimuša į kran 
tą. Kokios įdomios galimybės geram dek
lamatoriui apvaldomu balsu atgaminti 
ežero bangų šokį sunerimusių jausmų 
įtampoje!

Kiekvienas su Lietuvos pavergimu ne
tekome ne tik tėvynės, bet ir tėviškės, 
kur maži lakstėme, kur laipiojome po se
nus piliakalnius, kur anksti rytą bėgome 
į girią mėlynių prisirinkti, kur visą lai
ką lydėjo mus motinos dainos ir liūliavi
mai. Niekas, tur būt, gražiau gimtosios 
tėviškės neapdainavo, kaip Maironis, ku 
ris iš didingos Nemuno panoramos, tar
tum iš visos Lietuvos, veda mus į tėviškės 
sodžių ar miestelį:

Ten, kur Nemunas banguoją
tarp kalnų, laukų.
broliai vargdieniai dejuoja 
nuo senų laikų.
Ten močiutė užlingavo 
raudomis mane, 
į krūtinę skausmą savo 
liejo nežinia.

Ten užaugau, iškentėjau
aš kančias visas
ir pamėgau, pamylėjau
vargdienių dūmas.
Taip, graži mūsų Lietuva ir, rodos, dar 

gražesnė, kai apie ją tokiais parinktais 
žodžiais ir vaizdais dainuoja tautos dai
nius. Tačiau vienu grožiu niekas negali 
būti pasotinamas: kai Lietuva vėl paverg 
ta. kai į ją gali nuskristi tik mūsų sva
jonės, ne vienas dažnai klausia, kas bus, 
ko sulauksime, ką reikia mums daryti. Ir 
tada užtenka, pasklaidyti Maironio lyriką, 
kad mūsų ryžtas dar kartą išsilietų plana 
vimu, darbu, naujų kelių ieškojimu, nes 
Maironis ir šiandien, rodos, kalba ir kal
ba ne apie praeitį, bet apie klaikią da
bartį. O vis dėlto jis optimistas:

Vyrai lietuviai, auštančią dieną 
mūsų nors sūnūs visgi išvys!
Griaukime amžiais užverstą sieną, 
norint gailėtųs jos beprotys!
O kuo poetas grindžia savo pranašystę? 

Kuo paremia savo teigimus?
„Nebeužtvenksi upės bėgimo“, — tvirti 

na Maironis, kaip „nesulaikysi naujo ki
limo“. Idėjos sensta. Nauji laikai atneša 
naujų minčių, sąjūdžių bei idėjų. O „nau 
jos idėjos — darbas ne vaiko: užtvenktos 
mėto audrų žaibus“...

Dar daugiau: įkvėptas poetas, rodos, 
mums, plačiame pasaulyje išsklaidytiems 
lietuviams, tvirtina, kad „Lietuva tik at
bus gi kada“. Ji atbus, nes

Ne veltui ji tiek iškentėjo!
Kanklių balsą išgirs, 
miegąs kraujas užvirs, 
nes Kryžius gyvatą žadėjo.
Tautos kančia, kantriai ir ištvermingai 

kenčiama, yra tartum malda Aukščiausia 
jam. Jis, dangaus ir žemės Viešpats, 
„aukščiausias, skaisčiausias meilės šalti
nis“, pats numirė ant kryžiaus, bet pas
kum prisikėlė, pamynęs mirties klaikybes. 
Taigi, kančios, kaip ir kryžius, dvelkia 
mirtimi, tariamu pralaimėjimu, tačiau 
jos suponuoja ir prisikėlimą, nes jas pri
ima gyvybės Viešpats, kaip aukos, meilės

VISUOTINASIS BAŽNYČIOS 
SUSIRINKIMAS

(Tęsiamą kardinolo Suenens mintys)
n. Vilties paslaptis. Stebėdami šių die

nų pasaulį matome, kiek yra kančios, rū
pesčių ir baimės, nepaisant akinančios 
pažangos drąsiausiuose techniniuose mė
ginimuose. Užtenka atsiskleisti laikraštį 
ar įsijungti radiją, kad būtų galima tuoj 
pat pasinerti žmonių varge: šaltasis ka
ras tarp Rytų ir Vakarų, mūrai per Ber
lyno vidurį, geležinė ir bambuko uždan
gos, žudynės ir plastikinių bombų atenta 
tai Afrikoje ar Paryžiuje, Kongo ar Ku
bos dramos ir t.t. Pasaulis susirūpinęs, 
kaip išsigelbėti iš paties savęs. O visuo
tinis susirinkimas neturi kito tikslo, kaip 
tik priartinti Kristų prie šio pasaulio, ku 
ris yra mūsasis ir kurį mes mylime kaip 
tik dėl to, kad jis yra mūsų. Jis pažįsta 
tik vieną siekimą: priartinti Išgelbėtoją 
prie saviškių, prie visų, kurie jam pri
klauso, nepaisant, ar jie jį pažįsta, ar ne. 
Visuotinis susirinkimas norėtų mūsų ap
linkai josios beviltiškos baimės naktyje 
nušvisti Išminčių žvaigžde. Jei krikščio
nybė būtų geriau išgyvenama pirmiausia ■ 
mumyse ir tada bendruomenėje, kiek iš
nyktų ašarų iš šio pasaulio, kiek atsiras
tų džiaugsmo išdraskytuose namų židi
niuose, kiek dangiškojo džiaugsmo šir
dims net pačiuose kentėjimuose! Beje, mes 
žinome, kad mūsų pasaulis čia niekuomet 
nevirs žemiškuoju rojumi. Tam tikru bū
du jis liks visuomet šėtono valdžioje ir to 
liau, kaip kalbame „Sveika karaliene“ 
maldoje, jį reikės vadinti ašarų pakalne. 
Ir ateityje gimtoji nuodėmė rodys savo 
veiklą per asmeniškąją žmogaus nuodėmę 
ir, nors nenuilstamai privalome kovoti 
prieš visas piktojo jėgas, tačiau, žinome, 
kad čia žemėje niekuomet neatsieksime 
pilnos pergalės. Gydytojai gali gyvenimą 
prailginti, ir tai jau didelis laimėjimas. 
Tačiau jie niekuomet nesunaikins mirties, 
nes jų žinojimas yra ribotas.

Per visuotinąjį susirinkimą Bažnyčia 
nori žmones padaryti laimingesniais, nes 
kaip tik tame glūdi jos Galvos pasiunti
nybė. Kristus atėjo, kad žmonėms atneš
tų naujos nesitikėtos vilties ir džiaugsmo. 
Tačiau tai jis paduoda pridengta praei
nančiojo pikto triumfu. Visuotinasis su
sirinkimas yra susirinkimas kovojančios, 
o ne triumfuojančios Bažnyčios, kuri stab 
telėja sunkiame kelyje, kad įgautų bend
rą savo kelio vaizdą ir tada galėtų geriau 
tarnauti žmėnėms. Visuotinis susirinki
mas turi Bažnyčią nugryninti, padaryti 
patikimesne ir atpažįstamiau išryškinti 
joje Jėzaus Kristaus veidą.

Kun. Bronius Liubinas

išraišką, palydimą šia prasminga poeto 
malda:

Palaimink, Viešpatie galingas,
lietuvių pastangas teisingas.

Palaimink, Viešpatie galingas, 
atremti audras praJgaištingas!

(Nukelta į 3 psl.)

(1)
<

Jau daug metų prabėgo, kai paskutinį 
kartą, lėktuvams ūžiant ir raudonajam 
siaubui besiartinant, palikau Gižus. Pali
kau staiga ir netikėtai, kaip ir daugelis 
kitų krašto žmonių.

Į Gižus papuoliau visai atsitiktinai, ten 
pragyvenau daug metų ir praleidau ne
maža gražaus laiko. Ten sudėjau daug 
vilčių į ateinančias kartas, kurias mokiau 
ir auklėjau. Ten susiradau daug gerų bi
čiulių ir naujų pažįstamų, su kuriais kar
tu dirbom krašto ir žmonių gerovei. Visi 
tikėjom į šviesesnę ateitį. Iš Gižų išsine
šiau nemaža šviesių atsiminimų, kuriais 
noriu pasidalyti su visais tais, kuriems 
bent kiek įdomi tos apylinkės praeitis.

Gižai tai bažnytkaimis ir valsčiaus 
centras pusiaukelėje tarp Vilkaviškio ir 
Marijampolės maždaug už kilometro nuo 
plento. Gižų veidas jau buvo gerokai pa
sikeitęs tuo metu, kai aš ten nuvykau.

Vietos seni žmonės pasakojo, kad Gižai 
baudžiavos laikais buvo dvaro centras, ir 
netoli jo pastatyta bažnyčia. Dvaro že
mės siekė bemaž Šunskus ir Marijampolę 
iš vienos pusės ir toli tęsėsi į Vilkaviškio 
pusę. Pačiame centre — Gižuose buvo 
menki dvaro rūmai, kuriuose ponai gy
vendavo, bet tik vasaros metu. Buvo ir 
bravoras, kurio liekanų jau neberadau. 
"Pasakojo, kad buvo ir karčįama, kur bau

džiauninkai praleisdavo labai sunkiai už
dirbtus savo pinigus.

Dvaras subankrutavo, kai panaikino 
baudžiavą, žemes išpardavinėjo ūkinin
kams, kurie tose derlingose dvaro žemėse 
įkūrė daug gražių ūkių ir kraštui davė 
nemaža naudos.

Prieš Pirmąjį Pasaulinį karą paskuti
nes dvaro liekanas — patį dvaro centrą 
nupirko Marijampolės žemės Ūkio drau
gija. Draugija tais pat metais nupirko ir 
dideles medines kareivines Kalvarijoje. 
Jas parvežė į Gižus, pastatė ir projektavo 
čia įkurti žemės ūkio mokyklą. Šios mo
kyklos vedėju buvo numatytas agrono
mas J. Tūbelis, vėliau buvęs ministeriu 
pirmininku. Po karo centrą ir kartu šiuos 
rūmus nupirko Seinų-Vilkaviškio kunigų 
seminarija, kuri rūmus suremontavo ir 
kurį laiką juose dirbo. O kai seminarija 
pasistatė sau tinkamus rūmus Vilkaviš
kyje 1929 metais, tai tada ten išsikėlė O 
dvaro centrą, .apie 80 ha, nupirko kybar- 
tiškis J. Prapuolenis, miręs Austrijoje 
1947 metais. Seminarijos rūmai liko tuš
ti. Švietimo Ministerija ir Vilkaviškio 
apskrities savivaldybė nupirko tuos rū
mus ir ten perkėlė Gižų pradžios mo
kyklą.

Gižų pradžios mokyklos istorija yra 
labai sena. Yrą duomenų, kad Gižuose 

jau veikė net dvi mokyklos 1863 metais: 
lietuviška, išlaikoma klebonijos, ir len
kiška, išlaikoma dvaro.

Mokiniai, kurie lankė lietuvišką klebo
nijos išlaikomąją mokyklą, turėjo mokėti 
nedidelį mokyklos išlaikymo mokestį. Tė
vai pirko jiems visas knygas, kokios bu
vo anais laikais, ir mokslo priemones. Mo 
kiniai gyveno namie ir kasdien vaikšti
nėjo į mokyklą. Klebonija mokėjo moky
tojui algą, o dvaras davė veltui ganyklą 
jo karvei. Didžiųjų švenčių proga dvaras 
paprastai atsiųsdavo mokytojui statinėlę 
alaus.

Yra duomenų, kad tais metais kleboni
jos išlaikomoje mokykloje buvo 19 moki
nių: 18 berniukų ir viena mergaitė. Vie
nas ano meto mokinių buvo Radušis, vė
liau kunigas, didelis švietėjas ir kovoto
jas dėl lietuviškos spaudos lotynų raidė
mis. Antrasis — Staniškis, kurio sūnus 
sulenkėjo ir buvo žinomas Lenkijos poli
tikas ir visuomenės veikėjas. Reikia ma
nyti, kad šią mokyklą lankė ir Petras 
Arminas-Trupinėlis, gimęs Degsniškių 
kaime 1853 metais, miręs Marijampolėje 
ir palaidotas katalikų kapuose.

Dvaro išlaikomoje lenkiškoje mokyklo
je tais metais buvo 5 mokiniai. Mokyklą 
išlaikė dvaras: mokytojui mokėjo algą, 
mokiniams davė mokslo priemones ir vi
są pragyvenimą. Taigi iš to galima spręs
ti, kad Gižai ir apylinkė anais laikais bu
vo lietuviški ir dvaras savo proteguojamu 
lenkiškumu maža padarė įtakos. Nepri
klausomos Lietuvos laikais Gižų apylin
kėje buvo žinoma viena šiek tiek lenkuo
janti šeima. Tačiau jų vaikai jau buvo 
sulietuvėję ir kažin ar mokėjo lenkiškai 
kalbėti.

Gižuose dar buvo likusi viena baudžia
vos laikų liekana; liepkelįs. Liepkelįs tai 

kelias, einąs nuo klebonijos iki kapų, 
abipus apsodintas liepomis. Seni žmonės 
pasakojo, kad baudžiauninkai tas liepas 
sodino. Sodino atgrubusiomis nuo darbo 
rankomis ir drebančia širdimi, nes dva
rininkas pagrasino, kad gaus rykščių tas, 
kurio sodinta liepaitė neprigis.

Nedidukės buvo tos liepaitės tuo metu, 
kai jas sodino: jaunos ir lieknos, gražios 
ir kvapnios. Jų viršūnėlės buvo papuoš
tos besprogstančiu vainikėliu, kuris ro
dė, kad pavasaris jau čia pat.

Buvo tokių liepaičių, kurios neprigijo, 
nors baudžiauninkai labai rūpestingai 
jas globojo ir laistė. Pasakojo, kad dvaro 
savininkas pasakytąjį žodį ištesėjo: vienų 
rankos kirto smūgius, juos skaitė prižiū
rėtojas. o baudžiauninkai kentė ir rau
dojo.

Baudžiavą panaikino, dvaro tik pėdsa
kai beliko, nebuvo jau ir tų rankų, ku
rios rūpestingai liepaites sodino, laistė ir 
prižiūrėjo. Nebuvo jau ir tų, kurios smū
gius kirto, o liepos vis dar stovėjo, nors 
jau pasenusios ir jų eilės gerokai jau 
praretėjusios. Jos stovėjo lyg garbės sar
gai prie labai svarbaus kelio ir iškilmin
gai praleido į ten, kur vienas paskui kitą 
keliauja ir keliauja. Jos praleido tuos, 
kurie jas sodino, o ir tuos, kurie smūgius 
kirto. Jos praleido ir sergėjo, kad visi tuo 
keliu nuvyktų ir ilsėtųsi...

Jos buvo ramios ir be jokio rūpesčio, 
kaip ir mūsų senosios močiutės, užaugi
nusios savo . vaikaičius. Tik vėjas ir 
paukščiai sudrumsdavo kai kada tą šven
tą jų ramybę. Vėjas lyg jauna mergaitė 
ar jaunikaitis, pilni energijos ir jaunys
tės, skubėdavo pasiausti jų šakose, sku
bėjo apsnūdusius lapelius pažadinti, o 
gal meilės žodelių paporinti.

Ir nenuoramos paukščiai sudrumsdavo 
jų ramybę, ypač pavasarį: vieni landžio
jo po liepų išpuvusias dreves ir ieškojo 
vietos lizdui, kiti kovojo už geresnę vietą 
ar patelę, dar kiti rinkinėjo šakelę po ša
kelės, pūkelį po pūkelio ir atidžiai krovė 
į vieną vietą, lyg kokį rūmą labai dide
lėms asmenybėms — lizdą jaunikliams 
ruošė. Liepos atgydavo, kai čia kur nors 
netoliese pasirodydavo katė ar jų viršūnė 
mis nustriuoksėdavo voveraitė. Žinoma, 
triukšmą sukeldavo paukščiai, kurie gyve 
no jų šakose, o ne liepos. Jie rėkdavo ir 
šaukdavo visokiais balsais, tarytum ne ka 
tę ar voveraitę, o vilką ar kurį baisų žvė
rį išvydę. Ir vėl nutildavo, kai tą baisuo- 
lį nubaidydavo. Tylėjo ir paukščiai ir lie
pos.

Daug ką liepos mums papasakotų, jei 
kalbėti mokėtų. Jos papasakotų apie bau 
džiavos laikus, papasakotų, kaip caro lai 
kais lietuviškos knygos būdavo slepiamos 
jų pavėsiuose. Jos papasakotų apie penk
tųjų metų revoliuciją Gižuose ir atbun
dančią Lietuvą. O kiek jos matė skausmo , 
ir ašarų tų, kurie lydėjo artimuosius. Ly
dėjo į kapus... Jos daug ką matė, tik nie
kam nieko nepasakoja. Jos nebylės... Ty
li ir nekalba, kaip ir tas smūtkelis, pri
kaltas prie vienos jų liemens, kaip ir ak
menėlis, gulįs palei jų šaknis.

Liepos lyg pagyvėdavo, lyg atbusdavo, 
kai saulutė po karštos vasaros dienos ber 
davo paskutinius . savo spindulius. Jos 
tiesė savo ilgus šešėlius, kartais kaip ra
ganas, jojančias ant sudėvėtos šluotos, 
kartais kaip rankas mielosios mamytės, 
kuriomis švelniai švelniai ji apkabina sa 
vo kūdikį ir liūliuoja... šešėliai išnykda
vo kartu su saulute. Jie kažkur pasislėp
davo ir laukdavo rytdienos.

(Bus daugiau)
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Studijų savaitė
šiemetinės studijų savaitės Vokietijoje programa

Metų pradžioje buvome paskelbę, kad 
Šiais metais Stud. Savaitė Vakarų Vokie
tijoje ruošiama platesnio pobūdžio, kaip 
iki šiol. Dabar šiai Studijų Savaitei jau 
bevelk galutinai paruošta programa ir su 
tarti paskaitininkai, pranešėjai ir kiti pro 
gramos atlikėjai, nors nežymių pakeiti
mų dar gali būti.

Stud. Savaitė prasideda rugplūčio 22 d. 
ir baigiasi rugp. 28 d. Savaitės pagrindi
nės temos yra šios: I. Rytų Europos liki
mas ir II. 100 metų Maironio gimimo su
kaktis.

Kiekvienai dienai paskirai programa nu 
matyta tokia:

Rugpjūčio 22 d. — 1. Studijų Savaitės 
atidarymas. 2. Paskaita: „Istorinis Rytų 
Europos susidarymas“ — prof. Z. Ivins
kis. 3. Pranešimas: „Vokietijos Liet. Bend 
ruomenės problemos“ — E. Simonaitis.

Rugp. 23 d. — 1. Paskaita: „Kultūrų 
sanbėga Rytų Europoje“ — prof. A. Ma
ceina; koreferentas Dr. J. Norkaitis. 2. 
Pranešimas: „Vaikų auklėjimas tremty
je lietuviška dvasia“ — A. Šukys.

Rugp. 24 d. — 1. Paskaita: „Lietuva 
kaip Rytų-Vakarų susitikimo erdvė“ — 
prof. J. Eretas. 2. Referatas apie Vilniaus 
meno paminklus (su paveikslais) — Dr. 
P. Rėklaitis.

Rugp. 25 d. — 1. Paskaita: „Lietuvių 
įnašas į Rytų-Vakarų kultūras“ — Dr. K. 
J. Čeginskas. 2. Maironio poezijos vaka
ras: a) referatas: „Maironio lyrikos savy 
bės“; b) Maironio eilėraščių deklamaci
jos. Vakarą rengia Miuncheno studentai, 
vadovauja Liet. Stud. S-gos pirm. T. Po- 
vilavičius.

Rugp. 26 d. — 1. Paskaita: „Tautos 
skundas ir jos viltis Maironio kūryboje“ 
— R. Spalis. 2. Maironio dainų vakaras: 
a) referatas „Maironis lietuvių muziko
je“, b) Maironio dainos. Vakarui vado
vauja V. Banaitis.

Rugp. £7 d. — 1. Paskaita: „Krikščionių 
vienybės problema“ — prof. A. Macei
na. 2. Pranešimas:. „Religinė būklė Lietu 
voje“ — Tėv. A. Bernatonis.

Pionierių sąskrydis Vilniuje
(E) Į Vilnių atgabenus tūkstančius vad. 

lenininio jaunimo — pionierių organizaci 
jos narių, jie buvo vedžiojami po įmones, 
suorganizuoti paradai, jie turėjo išklau
syti partijos atstovų kalbų. Anot LKP ck 
sekr. Barkausko, pionieriai turį „...dirbti 
taip, kaip nurodė Leninas... turį karštai 
mylėti mūsų tarybinę tėvynę“. Buvo atvy 
kę delegatų ir iš Sovietų Sąjungos kai ku 
rių respublikų.

MAIRONIS
(Atkelta iš 2 psl.)

Tačiau ką reikia daryti mums, saujelei 
sudužusio laivo žmonių, kad ta laisvė grei 
čiau ateitų ir kūrybiškam darbui prikeltų 
visą „miegančią bočių šalį“?

Maironis ir šiuo atveju yra konkretus, 
griežtas ir reiklus. Jis nevertina tų, ku
riems svetimos „oičiznos“ kvepia, ne že
mė-tėvynė; nevertina nė tų, kurie augina 
lietuviškai nemokančius „apuokus“. Poe
tas skaudžiai plaka tuos, kurie savo kelią 
mato „tarp rožių, pokylių, juokų“, kurie 
„paniekina pavardę seną dėl blizgan
čios... mados“ ar „pamėgę intrigas tam
soj, pakampiais, „danosus“, šmeižimą“...

Priešingai, poetas šaukia imtis pozity
vaus darbo: „Ginkime kalbą, žemę, -jos 
būdą!“ Ragina neišsisklaidyti, nesusmul- 
kėti, nes „tvirti mes, jei riš vienybė“; kai 
bina prie bendro darbo, nes „sujungtos 
rankos suteiks stiprybę“.

Atgimimo dainius žino, kad kepti kar
veliai patys į burną nelekia, kad reikia iš 
sikovoti ir laisvę, ir gerbūvį, ir šviesesnę 
ateitį. O tam reikia ne tik maldos, bet ir 
darbo:

Į darbą, broliai, vyrs į vyrą, 
šarvuoti mokslu atkakliu!
Painisme arklą, knygą, lyrą 
ir eisme Lietuvos keliu!
Ir tik sukietėjusios, visiškai savo gim

tąjį kraštą užmiršusios širdys nesuvirpės, 
girdėdamos tokį jautrų, bet giliai išgyven 
tą ir kančios filosofija paremtą poeto 
šūkį:

Skausmuos jėgos išaugs, 
atgimimo sulauks: 
jau blaivosi orai aptemę. 
Tik į darbą greičiau! 
Tik mylėkim karščiau! 
Tik, vyrai, pajudinkim žemę!

Šiandien Maironis aktualus kiekvienam 
lietuviui, nes jo kūrybos žiežirbos dega ir 
mūsų dabartinio gyvenimo aktualijomis. 
Jis — mūsų tautos ir atgimimo dainius, 
nes jis ir šiandien mus ramina, kursto Ir 
šviesesne ateitimi džiugina. Juk tai jis, 
tai Maironis, šaukia visiems lietuviams:

Ranka mus spaudžia geležinė, 
krūtinę apkala ledais: 
uždekim meile sau krūtinę! 
I kovą stokim milžinais!

Rugp. 28 d. — 1. Studijų Savaitės įver
tinimas — dalyvių pasisakymai bei suges 
tijos. 2. Stud. Savaitės uždarymas.

Studijų Savaitės moderatorius — prof. 
A. Maceina.

Šalutinėje Stud. Savaitės programoje 
katalikams Stud. Savaitės dalyviams bus 
kasdien pamaldos. Vieną popietę, kaip jau 
įprasta praėjusiose Stud. Savaitėse, bus 
suruošta „Tėvynės valandėlė“. Vieną va
karą įvyks skautų laužas, kitą — linksma 
vakaris. Popietės paliekamos laisvos da
lyvių bendravimui ir atskirų grupių pasi
tarimams. (ELI)

PAVĖLAVO LIETUVOS RUGIAI
(E) Per Vilniaus radiją liepos 1 d. kai 

bedamas Lietuvos žemdirbystės moksli
nio tyrimo instituto direktorius P. Vasi- 
nauskas aiškino apie rugiapiūtę vaškinė
je brandoje. Palyginti su praėjusiais me 
tais. Lietuvoje rugiai šiais metais pradė
jo žydėti beveik 2 savaites vėliau, tad ti
kimasi, kad rugiapiūtė prasidėsianti rug 
piūčio mėn. Nors Vasinauskas pripažino, 
kad kombainų naudojimas nepatartinas 
javus nuimant vaškinėje brandoje, ta
čiau jis pasisakė prieš nuomonę, kad Lie
tuvos sąlygoms kombainai netinka. Esą, 
nors toliau į šiaurę javams bręsti sąlygos 
blogesnės, bet, pvz., Estijoje kasmet kom 
bainais nuimama 70-80 proc. derliaus. Vo 
kietija — pėdarišių kraštas, bet, anot Va 
sinausko, ten pėdarišės nebegaminamos 
ir javai masiškai nuimami kombainais. 
Panašiai Danijoje ir Švedijoje. Pagrindi
nė priežastis, kad Lietuvoje mažai naudo
jami kombainai, tai reikalas grūdus džio
vinti džiovyklose. Lietuvoje, teigė Vasi
nauskas, dar labai trūksta šiluminių džio 
vykių. Dar jis nurodė, kad Lietuvoje pa
grindiniai derliaus nuėmimo darbai už
truks iki rugsėjo mėn. Žemdirbiai paska 
tinti daugiau susirūpinti tuo užtrukusiu 
derliaus nuėmimu.

PO KANADIŠKUOJU DANGUM

Shreiners masonai
RAŠO Pranys Alšėnas

KLOUNŲ IR ARABŲ DIENOS TORONTE
Rašant šiuos žodžius, Toronte vyksta 

Shreiners - šventovininkų metinis suva
žiavimas. Iš JAV ir Kanados dalyvauja 
apie 20.000 narių su šeimomis — iš viso 
apie 75.000 asmenų. Užimtos visos miesto 
nakvynių patalpos, užplūstos gatvės, krau 
tuvės ir kt. vietos. Miestas tikisi iš šio su 
važiavimo 15 mil. dolerių pajamų. Numa
tyti du dideli paradai, kurių vienas vyks
ta šiandien (liepos 5 d.).

Paradai, kaip ir visa organizacija, labai 
triukšmingi ir keisti, perpildyti visokiau 
šių susisiekimo priemonių: automobilių, 
motociklų, dviračių, arklių ir visokiausių 
komiškų „konkių“, skambalų ir tarškalų. 
Organizacija yra masonų šaka, įsteigta 
New Yorke 1871 m. gydytojo W. Flemin- 
go. Dabar ji turinti per 850.000 narių, iš 
kurių 16.500 kanadiečių. Jų dabartinis va 
das — Calgary teisėjas M. Porter.

Nariai mėgsta įvairių įvairiausius pokš 
tus, mėgsta išgerti, paradus, organizuoja 
labdarybę, išlaiko 17 ligoninių ir ketina 
dar įsteigti 18-tą. Jų keista apranga — 
imituoja arabus, ypač tos raudonos kepu
rės „puodinėlės“ su kutosais ir specialiai 
išsiūti ženklai. Kaip vienas jų veikėjas 
pareiškė, vaikai vaidina policininkus ir 
plėšikus, o šventovininkai — mahometo
nus. Daug jų klounų apdarais, ištepliotais 
veidais ir raudonomis-nosimis klajoja po 
miestą ir kirkina vaikus. Katalikų jie ne 
puola ir apskritai jokių tikybų neužkabi 
na ir savo ligoninėse visiems yra labda
ringi.

Toronto miestas, tikėdamasis iš jų ga
na gražių pajamų, jiems labai svetingas, 
paslaugus ir nepiktas už jų visokiausius 
šposus, paruošęs jiems netgi visokių „pa 
togumų“. Pvz., keli alaus barai netgi įtai 
sę žemutes važiavimo „kartas“, tam tik
rus dviratukus (ar triratukus), kuriais 
šventovininkai nuo savo stalų greičiau 
gali pasiekti bufetą ir pasiimti alaus, ne
laukiant kelnerių patarnavimo. O jie, 
kaip minėta, mėgsta paūžti — išgerti vis- 
kės, alaus ir kitokių gėrimų. Dauguma jų 
gana senyvo amžiaus ir storuliai, bet visi 
pilni geros nuotaikos ir dideli įvairių 
pokštų mėgėjai. Jeigu kurie miršta, tai ir 
miršta šposaudami. šiame suvažiavime 
šešetas jų jau mirę širdies ligomis, bet, 
kaip minėta, nenusimindami.

Jie valgo, geria, šposauja ir paraduoja, 
bet ar miega? Sako, kad ne. Nėra laiko 
miegot, reikia gyvent, pakol gyvi... Anks 
tyvų rytą, sužviegus miesto fabrikų sire
noms, pažadinusioms varnėnus ir robinus 
(tam tikra rūšis kanadiškų varnėnų) ke
leto kilometrų radiusu, išjudino ir juos 
čirkšti ir triukšmauti. Ko? Pusryčių?

EUROPOS LIETUVIS

LATVIŲ JAUNIMAS
Jau keleri metai iš eilės latvių jauni

mas Europoje vasaros metu praleidžia sa 
vaitę suvažiavime. 1960 metais toks suva
žiavimas įvyko Goeteberge, Švedijoje, 
1961 m. — Kopenhagoje, Danijoje, o šiais 
metais ruošiamas D. Britanijoje prie 
Leeds. Rugpiūčio 22-28 d.d. ten suvažiuos 
150 jaunuolių. Maždaug po 40 merginų ir 
vyrų atvyks iš Švedijos ir Vokietijos. Kiek 
mažiau iš Prancūzijos ir Danijos.

Suvažiavimui išnuomotas studentų 
bendrabutis, kur kiekvienam dalyviui pra 
gyvenimas kainuos po 4 sv. Suvažiavimo 
programoje — paskaitos, sportas ir vaka
rais pasilinksminimai.

Praėjusių metų patyrimas rodo, kad 
jaunimui tokie suvažiavimai labai patin
ka. Paskaitos paruošiamos jaunimui rūpi 
momis temomis. Jaunimas kelia klausi
mus ir dalyvauja diskusijose. Žaidimus 
ir pasilinksminimus praveda patys suva
žiavusieji. Jaunimas, atvykęs iš įvairių 
kraštų, pradžioje sunkiai susikalba, nes 
vieni jų savo „latvių“ kalboje turi bent 
pusę švediškų žodžių, kiti — tiek pat ang 
liškų ar vokiškų. Palaipsniui jie yra pri
versti pereiti prie tikros latvių kalbos. Sa 
vaitės pabaigoje visi gerai kalba latviš
kai.

Jaunimas tarpusavy susipažįsta. Paste 
beta, kad per metus vidutiniškai susituo
kia bent keturios poros iš tų, kurie susi
pažino jaunimo suvažiavimuose. Norma
liai vedusieji i suvažiavimus daugiau ne
atvažiuoja, bet pasitaiko išimčių.

Šių metų latvių jaunimo suvažiavimą 
atidarys Latvijos ministeris Londone Za
rins. Vakare bus choro koncertas. Apie 
jaunimą tėvynėje paskaitą skaitys iš 
Stockholmo latvių socialdemokratų parti
jos pirm. Bruno Kalninš. Su jaunimu tu
rės progos pasimatyti Leeds apylinkėse 
gyveną latviai.

Jehovos liudytojai — šnipai
(E) Religinės sektos „Jehovos liudyto

jai“ nariai turėtų būti Sovietų Sąjungos 
teismuose teisiami kaip šnipai. Tokį rei
kalavimą stato ateistinis žurnalas „Moks 
las ir religija“. Sektos nariams prikiša
ma, kad jie įpareigoti New Yorke esan
čiam centrui siuntinėti, žinias apie pragy
venimo lygį įvairiuose kraštuose.

— O aš, — taria vienas šventovininkų, 
—dar vakarienės nevalgęs. Neturėjau lai 
ko — tiek „fun“ buvo vakar...

Šiuos žodžius kartojo 5 vai. rytą vienas 
šventovininkų, visiškai ir tvarkingai apsi 
rengęs iš „Four Season's“ balkono.

Žurnalistė Dorothy Howarth, stebėda
ma shrinerininkų įvairius pokštus, atsi
dususi pareiškia:

— Aš norėčiau, kad Chruščiovas pama 
tytų šiuos dekadentiškus amerikonus. Ot, 
jis juoktųsi, storą pilvą susiėmęs, net jam 
plikė kilnotųsi...

Ir iš tikrųjų jie yra tokie dekadentai, 
kad, ypač suvažiavimų metu, eina į lovą 
2 vai. ryto (jeigu iš viso gula), o keliasi 
5 vai. (irgi iš to paties ryto)...

— Ar jie kokie jaunuoliai? Kokie stip 
ruoliai, kad nepalūžta nuo tokių išdaigų 
ir nemigo? — klausia toji pati žurnalistė. 
— Ne, kur tau! — vėl ji pati atsako. — 
Daugelis jų — plikakakčiai, plikagalviai, 
nemaža jų — Chruščiovo amžiaus...

„Four Seasons“ motelis priglaudęs apie 
250 šventovininkų, atkilusių iš Hartfordo, 
Connecticut ir kitur. Jie susitalpinę po 
tris ar keturis į kambarį, išskyrus vieną, 
kuris miega balkone, skersai dviejų kė
džių, užsiklojęs tik... vonios rankšluosčiu.

O motelio kiemas — backyard — užprū 
dytas didžiausiais ir naujausių modelių 
automobiliais, plius dvylika motorinių 
scooterių, du cirkiniai autobusai ir kitos 
susisiekimo priemonės.

Tos visos priemonės iš tolo žvilgėte žvil 
ga visokiausiais papuošalais, skambučiais, 
sirenomis, ragais, dūdomis ir t.t.

Dienai vos praaušus, motelio aplinka 
jau buvo apgulta apylinkės vaikų, lau
kiančių pasivažinėti. Vaikigaliai niekad 
nėra turėję tokio „good time“, kaip da
bar. Važiuojant niekas jiems nedraudžia 
skambinti ir visaip triukšmauti. Negana 
to, jie apkraunami, apdovanojami balio
nais, kitokiais įvairiausiais žaislais, „lol- 
lypopais“ ir t.t.

Taigi, papildant antraštę, dar reikėtų 
pridurti, jog nūdien Toronte — klounų, 
arabų ir vaikų dienos...

Ar pas jus tenai, Anglijoje, pasitaiko to 
kių keistenybių? Gal ne, manyčiau. Negi 
šaltas, džentelmeniškas anglas bus toks iš 
dykėlis, koks yra, nors pasenęs, jankis?..

Tuo akimirksniu, kai jūs apginate kurį 
nors atskirą asmenį, jūs apginate visuo
menę Kennethas Kaunda

^^^^v^^******^************^******
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Mielas Redaktoriau,
nelaimingu būdu taip jau šįmet susidė

jo reikalai, kad ėmėm ir pasukome atosto 
gauti į kurortinį nedidelį miestelį, šau
nus tai jau šaunus miestelis, tačiau nie
kaip negalėjome išbūti ištisos savaitės. 
Atrodo, kad dėl mano to biauraus būdo: 
nesugebėti pasigėrėti svetimais turtais ir 
svetima prabanga.

Kai nuvažiuoju j eilinį pajūrio kaimelį, 
tai jaučiuos kaip namie. Kai atsiduriu di
deliame mieste, tai visiškai paskęstu ja
me. Niekas ten neišsiskiria, kad pajėgtų 
man badyti akis. Jeigu kuriame viešbu
tyje ten gyvena pertekę turtuoliai ir už 
tą perteklių moka dideles pinigų sumas, 
tai aš tik iš laikraščių sužinau. Nematau 
tų pertekliuje gyvenančiųjų, jie paskęsta 
žmonių minioje, kaip ir aš.

Tačiau didžiulės prabangios vilos su 
dar didesniais sodais mane erzina tame 
atostoginiame miestelyje. Aš įsibraunu į 
apšepusį nameliūkštį, kad būtų pigiau, o 
čia, matai, koks la dolce vita!. Svarbiau
sia, kad tik tas vilų rajonas ir teikia 
akims ko pasigrožėti: rožės, jazminai, žy
dėjimas, žydėjimas, žydėjimas... Bet tas 
per tvoros viršų matomasis perteklius 
neleidžia ramiai pailsėti. Argi čia man 
dabar žiūrėti svetimos prabangos, to la 
dolce vita — saldaus kitų gyvenimo? Ne! 
Gyvenimą pripažįstu be prabangos ir be 
pertekliaus. Gyvenimas toks ir turi būti.

Negaliu žiūrėti ir filmų, kuriose visiš
kai be jokios kritikos rodomas išlepusių 
turtuolių gyvenimas. O ko gi, sakau, man 
čia žiūrėti? Ar ir aš noriu toks būti? Savo 
rankomis užsidirbu duoną, ir man nėra 
kada išlepti. O kai sąmoningai šitai ži
nau, tai ir nenoriu prabangų ir išlepimo.

Nors ir keista, tačiau daugelis žmonių, 
matyt, mėgsta tai, ko aš nemėgstu. Taigi 
Lietuvoje turėjome išsivertę iš lenkų 
Mnišek „Raupsuotąją“ ir kitokias dvari- 
ninkiškas saldybes. Labiausiai skaitomos, 
populiariausios knygos tai buvo! Net ir 
visiškas vargšelis skaitė ir gėrėjosi. Gėrė
josi ir sakė: štai kaip turtingieji gyvena! 
Ne vienas ir save norėjo matyti knygų he 
rojų vietoje.

Gera bent tai, kad prieš tokią skaity
tojus žalojančią literatūrą pagaliau buvo 
pakeltas balsas.

—0—
Kritika apskritai išgyrė ar su dideliu 

palankumu vertino Nidos Knygų Klubo 
išleistąją Irenos Joerg knygą „Laimės 
ieškotojai“.

Aš prisidėčiau prie jų balso su viena iš
imtim. Rašytoja su talentu, moka rašyti, 
moka pasakoti. Tačiau mane keistai nu
teikė jos rinkiniui vardą davusi didžiulė 
apysaka „Laimės ieškotojai“. O žinote 
dėl ko? Dėl tų grafų ir komtesių, kurie 
ten vaizduojami. Nepasakysiu, kad rašy
toja būtų parašiusi tą apysaką su kokia 
nors aiškesne tendencija: žiūrėkite, kokie 
vargšai, ir jiems reikia vargti! Tačiau tą 
apysaką skaitydamas aš vis tiek negalė
jau atsiginti minties, kad buvo tokia Mnl

Ten, kur Nemunas banguoja
(Tarybinės spaudos

Oi nelaimė, ką ai matau — 
širdį ver kaip yla: 
Numylėtoj mano vietoj 
Gyvena barzdyla.

A. Vienažindys

NUSAUSINTI SUKČIAI
Nauju, labai įdomiu stiliumi dirba Jo

navos tarpkolūkinės statybos kontoros ve 
dejas K. Savickas, šis darbo stilius pasi
žymi tuo, kad jis visai nesudėtingas ir la
bai pelningas.

Pradeda, sakysim, Savickas statyti Žei
miuose vidurinę mokyklą. Stato, stato — 
nusibosta. Tada jis susikviečia savo vyru
kus ir sako jiems:

— Na, vyrai, gana statyti! Dabar prade 
sime darbus atlikinėti.

— Kaip tai atlikinėti? — stebisi koks 
nors naivus mūrininkas ar stalius.

— Ogi sėsk ir rašyk: atlikta betono dar 
bų 161 kubinis metras. Užrašei? Rašyk to 
liau — atlikta durų ir langų darbų 442 
kvadratiniai metrai. Atlikta...

— Bet kad, viršininke, šitie darbai dar 
neatlikti...

— Ne tavo reikalas! Užrašei — reiškia 
atlikai! O dabar paskaičiuok, kiek mums 
priklauso už tuos „atliktus“ darbus.

Vyrukai paskaičiuoja. Net aktą surašo. 
Jonavos rajono vykdomojo komiteto liau
dies švietimo skyriaus vadovai pasirašo. 
Savickas nueina į banką, šusišluoja 9000 
rublių ir eina sau švilpaudamas, sakysim, 
kad ir į Jonavos tarybinį ūkį.

Tarybiniame ūkyje jis stato ne mokyk
lą, bet lapių fermą. Todėl ir elgtis čia rei
kia gudriai, kaip lapei. Liedamas termos 

šek ir kad lietuviškai išversti jos raštai 
darė žalą lietuviui skaitytojui. Dar gra
fas .von Cornelijus, tai tegu jį dievai. To
kį radom svetur, tokį ir paliksim. Mes gi 
įtakos į jo nugrafinimą neturime ir netu
rėsime. Tiktai karstas išlygins visus jo 
grafiškus kaprizus. Bet tai komtesei Ir- 
vei lyg ir verčiami esame reikšti užuojau
tą, o tai prieštarautų mūsų, paprastų, ne- 
dauganorlų žmonių įsitikinimams ir jaus
mams.

Argi rašytojams neužtenka paprastų 
žmonių? Ar vis dar reikia ieškoti kažkur 
praeityje tai, kas atgyveno savo dienas ir 
turėtų būti užmiršta?

Kad jau pradėjome apie knygas, tai 
duok man dar pasisakyti apie vieną te
mą. kurios nemėgstu. Tai tų kūrinių, ku
riuose vaizduojamas rašytojas. Būk tu 
rašytojas, bet nedaryk iš savęs herojaus. 
Tai toks turėtų būti principas.

šitai sakydamas, turiu galvoje prozai
kus. Kitas dalykas, žinoma, yra su poe
tais, kurie save ima paprastai tik kaip 
formą.

Tavo Jonas

KAS KAM PATINKA
Drąsutis šova „Tiesoje“ išpeikė Ameri

ką ir beveik išgyrė dabartinį Lietuvos gy
venimą. Ar teisingos jo išvados? Ar jam 
buvo reikalo pulti Ameriką?

Jeigu Jis parvažiavo į Lietuvą, vadinas, 
Lietuvoje jis tikėjosi geriau gyventi, 
šiandien, aišku, jis negali atvirai pasisa
kyti, kur iš tiesų geriau. Kad nėra tokios 
laisvės atvirai kalbėti, tai Lietuvoje žino 
kiekvienas.

Bet mums atrodo, kad nereikėtų nieko 
negiriamo girti ir nepeikiamo peikti, jei 
bet kuris lietuvis galėtų laisvai nuvažiuo
ti į Ameriką ar grįžti į Lietuvą pasižiūrė
ti. Kai į Ameriką nuvažiuoja Mieželaitis 
ar Sluckis, tai iš jų teisybės negausi. Jie 
juk yra tie, kurie dabartinėje Lietuvoje 
gerai gyvena. Bet tegu būna leidžiama 
nuvykti ten kokiam šimtui paprastų žmo
nelių, kurie nieko bendra neturi nei su 
partija, nei su valdžia. Jie sugrįžę kitaip 
pakalbėtų, negu šova. Tegu būna pašali
nami varžtai ir visokios areštų baimės 
pavažinėti po susovietintą Lietuvą. Tada 
parvažiuotų būriai nepartinių lietuvių 
Lietuvos pamatyti ir savųjų aplankyti. 
Viskas paaiškėtų, ir Drąsučiui šovai ar 
kam nors kitam nereikėtų per jėgą kan
kintis ir įtikinėti. O nuo pasaulio aklinai 
atskirtiems žmonėms juk galima pasakot! 
viską, kas tik tau užeina ant seilės.

MEDŽIAI - NYKŠTUKAI
Nuo senų laikų Kinijoje ir Japonijoje 

auginami mažyčiai kambariniai medžiai, 
vadinami „bonzaj“. Su dideliu pasisekimu 
jie eksportuojami į kitas šalis, nuolat ren
giamos jų auginimo parodos ir konkursai.

Žymią vietą jų tarpe užima miško me
džiai, kaip raudonoji japoniška pušis, ko- 
rėjietiška pušis, japoniškas kedras ir kt.

ištraukos, kurios alškioa ir be aWdnlmq)
rūsio sienas, Savickas pusę cemento nor
mos supila į Skiedinį, o pusę tik „atlieka“. 
Sienos išeina tokios, kad į jas paspaudus 
pirštas lenda. Paskui nutarė fermą nuaau 
sinti, kad į jos rūsius vanduo nesisunktų. 
Rūsys pustrečio metro gilumo, o vamz
džius paklojo pusantro metro grioveliuo
se. Du šimtu metrų vamzdžių paklojo po 
žeme, o 40 metrų — virš žemės išlindo, 
ant pievos suklojo. Paskui pradėjo atliki
nėti darbus. Atliko 38 kubinių metrų len
tų drenažo griovelių šlaitams sutvirtinti 
užkasimą, nors teužkasė keletą lentgalių. 
Atliko smėlio atvežimą, nors pylė tą patį 
smėlį, kurį išrausė griovius kasdami. Atli
ko 2,5 tonos šiaudų sunaudojimą, drenažo 
vamzdžių nurašymą ir eilę kitų darbų. 
Taip pat surašė aktą. Taip pat aktą pasi
rašė Gamybinės grupės prie rajono archi
tekto vadovas G. Daniulaitis, statybos kol 
ūkiuose skyriaus vedėjas S. Rimavičius, 
melioracijos grupės viršininkas A. Alks
nis ir kiti. Susišlavė K. Savickas tris su 
puse tūkstančio kišenėn ir išdrožė, pavyz
džiui, į „Tautų draugystės“ kolūkį kiauli
dės statyti.

Statė, statė, atlikinėjo, atlikinėjo...
Gal neverta tęsti šitos pasakos. Užten

ka, kad vien per keturis objektus Savic
kas „atliko“ beveik už 20 tūkstančių rub
lių darbų, kurie dar Ir šiandien nepa
daryti.

Laikas, oi, kaip laikas „atlikti“ kailio iš 
karšimą tokiam „atlikėjui“ ir tiems, kurie 
jo nesudraudė.

V. Sabaitis
Valst. Banko resp. kontoros inžinierius 

„šluota“, 1962 m. Nr. 8
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Lietuvis“ dėl vasaros atostogų viena sa
vaitę neišeis, šįmet ta savaitė Išpuola rug 
piūčio 5-11 dienomis.

Prieš tą savaitę laikraštis išeis 6 pusla
pių. Po atostoginės savaitės eis vėl nor
maliai.

LAUKIAMA AUKŲ LAPŲ
DBLS Valdyba buvo- išsiuntinėjus! sky 

rių valdyboms aukų lapus, prašydama pa 
rinkti aukų jaunimo-skautų šiemetinei 
vasaros stovyklai.

Dabar primenama, kad jau pats laikas 
tuos lapus grąžinti kartu su surinktosio
mis sumomis.

LONDONAS
EKSKURSIJA SKAUTŲ STOVYKLON

Liet. Namų Klubas ir Parapija rug
pjūčio 5 d., sekmadienį, ruošia ekskursiją 
Į jaunimo-skautų stovyklą Lietuvių Sody 
boję. Autobusas nuo Liet. Bažnyčios pa
juda 8.30 vai., nuo Lietuvių Namų 9 vai. 
rytą.

Norintieji važiuoti prašomi nedelsiant 
užsirašyti Lietuvių Namuose asmeniškai 
(1 Ladbroke Gardens, W.11), arba tele
fonu PARk 2470, arba Klebonijoje tel. 
SHO 8735, arba pas S. Kasparą.

ATSISVEIKINIMAS SU MAMAIČIAIS
Liepos 15 d. klebonijoje susirinkusieji 

Parapijos, Londono Lietuvių Choro, Lie
tuvos Atgimimo Sąjūdžio, Anglijos Vie- 
tininkijos, Skautų Rajono, Ateitininkų 
Draugovės, Moterų Sambūrio Dainavos, 
DBL Sąjungos, Sporto ir Socialinio Klu
bo, Meno Sambūrio Vaidilos ir Londono 
šeštadieninės Mokyklos atstovai nutarė 
surengti atsisveikinimo vakarą išvykstan' 
čiam Londono Lietuvių Choro Chorve
džiui ir visų Šių aukščiau minėtų organi
zacijų nariui ar talkininkui V. Mamaičiui 
ir poniai su dukrele. Jie išvyksta Į JA 
Valstybes.

Atsisveikinimo vakaras bus rugsėjo 1 
d. (šeštadieni), 7.30 vai. vakaro punktua
liai Lietuvių Sporto ir Socialinio Klubo 
(Parapijos) salėje (345A, Victoria Park 
Road, London, E. 9).

Užsirašyti galima Klebonijoje, Baltic 
Stores (Z.Juras) Lietuvių Namuose pas 
A. Pranskūną ir pas S. Kasparą.

Dalyvaujantieji moka: vyrai po 1 sv., 
moterys 10 šil. Užsirašyti prašoma pasku
bėti, nelaukiant paskutinės dienos, nes 
vėlavimasis rengėjams sudaro keblumų. 
Visi prašomi užsirašyti ne vėliau kaip 
per savaitę prieš vakarą.

Rengėjai

TAURAS VISADA TAURUS
TAUTIEČIAI,

jeigu jums iki šiol jau pa
sitarnaudavo TAURAS, tai jūs žinote, 
kad visada būna pasitarnaujama greit, 
sąžiningai ir siunčiamos tik geros prekės.

Kviečiame išbandyti visus tuos, kurie 
iki šiol dar nėra naudojęsi mūsų patar
navimu.

Geriausios vilnonės medžiagos paltams, 
kostiumams, suknelėms; nailonai, kapro- 
nas, šilkas ir kitokios dirbtinės medžia
gos; patalynės dalykai; avalynė, oda; vai
kų apranga ir apskritai visa, kas tik gali
ma siųsti.

Kojinės ir rankinės siuvimo mašinos 
(Singer, Pfaff, Alfa); švediški ir vokiški 
akordeonai; elektros reikmenys, radijo 
aparatai; laikrodžiai (Cyma, Avia ir kitų 
firmų).

Be kita ko, dabar galima siųsti 
jau pavartotos pramoninės pre
kėse laikrodžiai, siuvamosios ma
šinos, radijai, type-recorderiai Ir 
kt.), bet tik geram stovyje, nes 
muitas imamas kaip ir už naujus.

Kas nori siųsti gatavai pasiūtus geros 
medžiagos kostiumus, gali užsisakyti (pa
siuva per 3-4 savaites; pasiuvimas 8 
sv. 8 šil., o muitas 3 sv. 4 šil. 1 penas).

Parašykite, kainoraščių paprašykite, 
klauskite, teiraukitės, lyginkite, darykitės 
išvadas.

Visada jums pasitarnauti pasiruošęs

TAURAS
(A. BRIEDIS)

88, GOLDSMITH AVENUE, 
LONDON, W.3.

Telefonas: ACO 9471

BBSMMWWWiBWil

MANCHESTERIS
ŠOKIŲ VAKARAS

Manchesterlo Lietuvių Socialinis Klu
bas liepos 28 d., šeštadienį, 6 vai. p.p., sa
vo patalpose rengia

Šokių Vakarą. ’
Šokiams gros lietuviškas orkestras. Ma 

loniai kviečiame visus Manchesteryje ir 
apylinkėje gyvenančius tautiečius tą die
ną atsilankyti Klube ir praleisti laiką 
malonioje lietuviškoje nuotaikoje.

Klubo Valdyba

ITALIJA
TIKYBOS ŽINIŲ KONKURSAS

Castelnuovo Don Bosco gimnazijoj 
mokslo metų pabaigoj buvo pravestas 
tarp moksleivių tikybos žinių — mokėji
mo konkursas. Į įvairius išeitojo kurso 
klausimus visų klasių mokiniai taip gra
žiai lietuviškai atsakinėjo, kad jury komi 
sija kai kuriai klasei turėjo priskirti net 
po dvi pirmąsias vietas. Konkursą laimė
jusieji gavo diplomus ir buvo apdovanoti 
atitinkamu medaliu.

SUTVIRTINIMO SAKRAMENTAS 
SALEZIEČIŲ GIMNAZJOJ

Birželio 25 d. dešimt įstaigos berniukų 
gavo Sutvirtinimo Sakramentą pačios Įs
taigos koplytėlėj. Jį suteikė specialiai pa
kviestas J. Eksc. Mgr. St. Tinivella, Tori
no arkivyskupijos vyskupas koadiutorius.

šventėj buvo daug asmenų. Maį jaunų 
jų tremtinių Sutvirtinimo tėvais sutiko 
būti tokie pareigūnai, kaip Asti Apskri
ties Viršininkas, tos pačios provincijos 
asesorius — patarėjas, Castelnuovo vir
šaitis, Novaros banko direktorius ir kiti 
žymūs asmenys.

Kaip Jo Ekscelencija po apeigų, taip ki 
ti kalbėtojai kuklaus priėmimo metu la
bai šiltai prisiminė Lietuvą ir nekaltas 
žiauraus komunizmo aukas. Visi vienin
gai kėlė protestą prieš smurtą ir melą ir 
linkėjo greito laisvos ir garbingos Lietu
vos prisikėlimo.

Šventėj dalyvavo ir kitų rinktinių sve
čių, kurių tarpe du Torino kurijos kanau
ninkai, apylinkės dekanas ir Castelnuo
vo vikaras.

CASTELNUOVO JAUNIMAS PAMINĖJO 
PETRĄ PERKUMĄ

Šįmet sukanka 25 metai nuo pavyzdin
go jaunuolio, Petro Perkumo, mirties. 
Mokęsis ir miręs saleziečių kandidatų na
muose Torine, pačių italų jis laikomas 
jaunimo pavyzdžiu. Jų rūpesčiu yra iš
ėjęs ir trumpas jo gyvenimo aprašymas, 
vėliau išverstas į anglų ir portugalų 
kalbas.

25 metų sukakties proga ir Castelnuo
vo jaunimas suruošė Petro Perkumo mi
nėjimą,. kurį pravedė pats įstaigos direk
torius kun. St. Petraitis, nušviesdamas 
būdingiausius jo gyvenimo bruožus — iš
tikimybę pareigoms, nuolatinį gyvenimą 
Dievo akivaizdoj, artimo meilę, pamal
dumą.

Renkama medžiaga išleisti Petro Per
kumo gyvenimui ir lietuviškai. T.P.

SALEZIEČIŲ ĮSTAIGOS 
DEŠIMTMEČIO MINĖJIMAS

Castelnuovo Don Bosco lietuvių sale
ziečių įstaiga birželio 3 d. minėjo savo'įsi
kūrimo dešimtmetį.

Rytą įstaigos įkūrėjas ir pirmasis jos 
vedėjas kun. prof. Dr. Juozas Zeliauskas 
atnašavo iškilmingas padėkos mišias, ku
rių metu gimnazijos berniukų choras iš
pildė missa Regina Paeis.

įstaigos sporto aikštė paversta veiklios 
dešimtmečio ir apskritai lietuviško gyve
nimo parodos paviljonu, vakare minėji

m

TAZAB & CO. LTD
22, ROLAND GARDENS, LONDON, S.W.7, 

LIETUVIŲ SKYRIUS
DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ FIRMA PASAULYJE

Didelis pasirinkimas prekių, specialiai gamintų mūsų 
firmai, kurių labiausiai pageidaujama Lietuvoje. 
Grynos vilnos medžiagų žaketai tikro avies kailio 
pamušalu, tikros odos paltai ir žaketai. Moteriški 
nailoninio kailio paltai su specialiu šiltu pamušalu ar 
be pamušalo. Didelis pasirinkimas grynos vilnos 
medžiagų vyriškiems ir moteriškiems kostiumams, 

suknelėms ir paltams.
Odos. Avalynė. Apatiniai. šveicariškos kašmlro 

vilnos skarelės. Pūkuotos skaros „Babuški“.
Moteriški, vyriški ir vaikiški megztiniai. 

Hohner akordeonai.
Nauji puikiai iliustruoti lietuviški ^kainoraščiai.

Visas susirašinėjimas vykdomas lietuviškai.

=!įj
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mui prisipildė įvairiaspalvės publikos, 
Meninę dalį puikiai išpildė gretimos Co- 
llės saleziečių Spaudos Instituto 52 ins
trumentų dūdų orkestras, kurs pagrojo, 
tarp kitų rinktinių kūrinių, „Lietuva 
brangi“, „Kur bėga Šešupė“ ir Tautos 
Himną. Gimnazijos moksleiviai šauniai 
prisistatė italų jau pamėgtais mūsų tauti
niais šokiais.

Patį minėjimą įprasmino prelegentas 
kun. Dr. J. Zeliauskas, išsamiai nušvies
damas italų publikai lietuvių tremtinių 
— ypač gi jaunimo — padėtį, įstaigos Įsi
kūrimo istoriją ir jos nueituosius žings
nius.

Po lietuvių Tautos Himno, kurį publi
ka išklausė pagarbiai atsistojus, užbaigos 
žodį tarė saleziečių Centrinės Provinci
jos viršininkas — inspektorius, kun. Dr. 
Hermenegildas Murtas. „Jūs ką tik dabar 
sugiedojot savo Tautos himną, brangūs 
lietuviai. Iš jo veržiasi didelis Jūsų šir
dies ilgesys — ilgesys jūsų brangios tė
vynės. Taip, jūs turit tikrai labai mylėt 
savo tėvynę, savo tautą, josios įstatymus, 
josios institucijas. Aš jums linkiu, kad 
greitai vėl galėtumėt išvysti laisvą ir gar 
bingą savo Tėvynę, kuri, jei šiandien yra 
taip skaudžiai bandoma, tai bandoma 
dėl gilaus jūsų ir jūsų tėvų tikėjimo! o tai 
yra tikrai garbingas bandymas! ši garbė 
tespindi visur ir visada! Mes jums ją vie
šai pripažįstam ir jums dėkojam už šį di
delės ištikimybės ' pavyzdį, kurį dabar 
duodat tremty visoms tautoms! Ir jūsų 
tremtis yra garbinga, nes nešama už ti
kėjimą! Neškit tad aukštai iškėlę šį jūsų 
tikėjimo žibintą; pamatysit — jūsų tauta 
ir tėvynė pagaliau triumfuos!“

Tikimasi išleisti specialų SB numerį 
dešimtmečiui paminėti. T.P,

VOKIETIJA
„MEMMINGER ZEITUNG“

APIE LIETUVĄ
„Tragiškos birželio dienos Pabaltijy“— 

tokia antrašte įdėjo vokiečių dienraštis 
„Memminger Zeitung“ 1941 metų birželio 
įvykių Lietuvoje aprašymą. Paminėjęs, 
kaip Memmingene gyveną lietuviai pa
gerbė išvežimų ir sukilimo aukas, susi
rinkdami bažnyčioje pasimelsti ir padeda 
mi vainiką kapinėse prie centrinio kry
žiaus, laikraštis trumpai nupasakoja 
žiauriuosius išvežimus. Toliau rašo: „Ir 
kai vieną anų tamsiųjų dienų kilo vokie- 
čių-sovietų karas, Lietuvoje jis buvo su
tiktas net su naujomis viltimis. Sponta
niškai griebėsi vyrai birželio 23 visoje 
Lietuvoje už ginklo. Per vieną dieną jie 
pašalino sovietinį režimą, o didesnės par 
tizanų grupės puolė ir rusų kariuomenės 
vienetus. Dar tą pačią dieną buvo suda
ryta laikinoji Lietuvos vyriausybė ir pa
skelbtas laisvos Lietuvos valstybės atsta
tymas.

„Nuo II-jo Pasaulinio Karo pabaigos 
vėl yra Lietuva ir visas Pabaltijys sovie 
tų okupuoti. Bet lietuvių tauta nepraran 
da vilties, kad jai vėl kada nors pavyks 
atstatyti savo laisvą valstybę“. ELI

MUSŲ MIRUSIEJI
A.A. Antanas Černiauskas, gim. 1931 

m. Kelmėje, neseniai atvykęs su šeima iš 
Lietuvos, spėjęs gražiai įsikurti bei įsi
jungti į vietos lietuvių gyvenimą, mirė 
birželio 12 d. Salzgitter-Lebenstedt, palai
dotas vietos kapinėse, dalyvaujant gau
siam lietuvių būriui.

Velionis buvo labai gero būdo žmogus, 
visiems stengėsi patarnauti, buvo visų 
gerbiamas. Paliko liūdinčią žmoną su 
trimis vaikais.

A.A. Heincas Jonas Jagelavičius, gim. 
1939 m. Augo, brendo ir į šį modernų gy 
venimą vos spėjo savarankiškai įžengti 
čia Vokietijoje, Hamburge. Pasižymėjo 
bokse, prekyboje, muzikoje. Paliko moti
ną, tėvelį ir sesutę. Žuvo autokatastrofo- 
je birželio 27 dieną. Palaidotas Hamburgo 
Altona kapuose.
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PAGERBTAS BALFO PIRMININKAS
KAN. DR. J. KONČIUS MIUNCHENE

Atvykus Balfo Pirmininkui Miunche- 
nan, be Balfo tarnautojų — įgaliotinio 
Rugleniaus ir sekretorės Kairienės, atvy
ko Balfo direktorė Europai Petrulienė, 
Balfo tarėjai — Augustaitienė, kun. Dr. 
Aviža ir Oleka. — vietos apylinkės pir
mininkas kun. Tautkevičius, buvusi Bal
fo tarnautoja Grinienė, iš Škotijos Vokie
tijon atvažiavęs prel. Gutauskas, stud. 
Rugieniūtė ir Vykd. Tarybos narys 
Kairys.

Atvykusį pirmininką pasveikino Balfo 
įgaliotinis Rugienius, kun. Dr. Aviža ir 
Vykd. Tarybos narys Kairys. Visi kalbė
tojai išreiškė džiaugsmą dėl jo nuolatinio 
rūpinimosi pabėgėliais, dėkojo jam už tai 
ir išreiškė viltį, kad jo dabartinis atvyki
mas Vokietijon išblaškys lietuvių pabė
gėlių tarpe paskleistas kalbas, jog nuo 
ateinančių metų bus uždarytas Balfo sky
rius Miunchene ir sustabdyta šalpa.

Pirmininkas padėkojo jį sveikinusiems 
ir pareiškė, jog darys visa, kad Balfo 
veikla nebūtų sustabdyta ir šalpos reika
lingieji būtų ir toliau šelpiami.

Vėliau pirmininkas pasiinformavo apie 
lietuvių teisinę ir materialinę padėtį Vo
kietijoje, apie jų sveikatingumą ir visa, 
kas duotų pagrindo kelti šalpos vajui 
JAV ir vykdyti pačią šalpą.

Kartu buvo pagerbti ir Balfo skyriaus 
Miunchene tarnautojai — įgaliotinis Ru
gienius ir sekretorė Kairienė. Šįmet su
ėjo 15 m., kai Rugienius dirba Balfe, ir 
10 m., kai jis yra jo įgaliotinis. Kai Kai
rienė dirba Balfe, šįmet eina vienuolikti 
metai.

šia proga kalbėjo beveik visi dalyviai, 
kurie kėlė Rugieniaus ir Kairienės didelį 
darbštumą ir sumanumą dirbant Balfo 
darbą ir atsidėjimą jam. Kairys išreiškė 
Vykd. Tarybos pasitenkinimą dėl Balfo

BALFo pirm. kan. prof. Dr. J. Končius 
lanko lietuvius

Jau aplankė Pinnebergo, Hamburgo, 
Liubecko ir Neustadto lietuvius. Dabar iš 
vyko į Bad Kissingen.

BALFas atsiuntė į vargą patekusiems 
tautiečiams didesnį kiekį vartotų drabu
žių, kuriuos įprasta tvarka galima bus 
gauti pas vietos BALFo įgaliotinį. •

VAŽIUOJANT ATOSTOGŲ, 
LIETUVIŠKA KNYGA — 
GERIAUSIAS DRAUGAS

Tautvaišienė — Tautų kapinynas Sibi
ro tundroje — 0.9.6.

Pleškevičius—Mes nešėme laisvę—0.7.4 
Enskaitis — Audra eina — 0.7.4.
Baronas — Lieptai ir bedugnės — 1.2.0. 
Dr. Balys — Lietuvių dainos Ameriko

je su gaidomis, apie 475 dainos —1.16.8.
Dr. Prunskis — Vyrai klystkeliuose — 

1.2.0.
Grigaitytė — Veidu prie žemės, nove

lės — 0.14.8.
Santvaras — Atidari langai, eilės — 

1.2.0.
Nagys—Mėlynas sniegas, eilės —0.14.8. 
Gricius — Pažadinti sfinksai, eilės — 

0.11.0.
V. Krėvės Raštai, 4 tomai, atskiro tomo 

kaina — 1.19.6.
Elementorius, žemėlapiai, maldakny

gės, plokštelės.
Neatsiskaitę už paskutinius tomus Liet. 

Encikl. ir neatsaką į laiškus bus paieško
mi per laikraštį. Prašau atsiskaityti.

Rašyti: Dainora, 49, Thornton Ave., 
London, W.4.

PAIEŠKOJIMAI
DRUNGILAS Adomas, JARNUTAS 

Juozas ir SUILKAITIS P., kilę iš Telšių 
apskr., patys ar žinantieji apie juos pra
šom rašyti: A. Anužis, 658 Foleshill Rd., 
Coventry, England.

25 m. amžiaus lietuvis nori susirašinėti 
vedybų tikslu su lietuvaitėmis. Rašyti:

Jonas Anutis, 658 Foleshill Rd., Co
ventry, England.

PELNINGIAUSIAS TAUPYMO BUDAS
Jūsų sutaupos duos daugiausia pelno, 

jei jas investuosite į
BALTIC SAVINGS & INVESTMENTS Co 

421, HACKNEY RD., LONDON, E.2, 
ENGLAND 

Tel. SHOredich 8734
Grynas metinis procentas mokamas G%
Taupantiems kas savaitę mokama taip 

pat 6%
Tarpininkaiujame sutvarkyti palikimo 

reikalus. Smulkesnių informacijų reika
lu rašyti:

Z. Juras, 421, Hackney Rd., London, 
E.2., England. 

nuoširdaus bendradarbiavimo su šia 
Taryba.

Sveikindamas juos ir pats Balfo pirmi
ninkas išreiškė savo pasitenkinimą bei 
padėką ir džiaugsmą.

10 m., kai Augustaitienė yra Balfo tarė
ja Vokietijoje. Šia proga už talkininkavi
mą Balfo darbe Pirmininkas išreiškė pa
dėką ne vien jai, bet ir kitiems tarėjams.

Kalbėjo ir prel. Gutauskas, kuris džiau 
gėsi Balfo pirmininko tokiu dideliu pasi
aukojimu šalpos reikalams ir palinkėjo 
jam ir Balfui aplamai toliau veikti, kad 
būtų nušluostytos vargstantiems ašaros.

Dalyviai prašė pirmininką perduoti jų 
padėką Balfo Centro Valdybai. Direkto
riams, Tarybai ir visiems kitiems balfie- 
čiams USA.

Pirmininkas buvo užplanavęs nuvykti 
Lenkijon, bet ir šįmet Varšuva nedavė 
jam leidimo įvažiuoti.

Jau 18 m., kai kan. Dr. J.B. Končius va
dovauja Balfui.

IŠTVERMINGAS KAREIVIS
Kartą Stalinas, Hitleris jr Churchillis 

susiginčijo, kurio ištvermingiausias karei
vis. Kiekvienas gynė savo ir niekaip ne
susitarė. Tada nutarė išbandyti. Jie rado 
seną seną dvokiantį ožį ir uždarė jį į ma
žą kambarėlį. O vadai nusprendė parinkti 
po vieną kareivį ir uždaryti ten su tuo 
ožiu. Kuris kareivis ten uždarytas ilgiau
siai išbus, to ir kariuomenė bus laikoma 
ištvermingiausią.

Churchillis pasirinko petingą škotą, 
Hitleris pasiėmė užgrūdintą prūsą, o Sta
linas atsivedė kacapą iš pačios Maskvos.

Pirmutinį įleido prūsą. Ilgokai pabuvęs 
šis keikdamas ir visokius velnius šaukda
mas išlėkė lauk. Sekantis buvo skotas. Šis 
kiek ilgėliau užtruko. Paskutinis įėjo rau
donarmietis. Visi įtemptai laukė 5 minu
tes, laukė 10 minučių, o raudonarmiečio 
kaip nėra, taip nėra. Pagaliau — bum iš
girdo į duris. O kai šie nepaskubėjo jų, 
atidaryti, antrą kartą buvo toks stiprus 
smūgis, kad durys išlėkė. O su jomis ir 
ožys, purtydamas galvą ir kratydamas 
barzdą, šoko lauk.

Visi susidomėjo, kas atsitiko su ka
reiviu, ir nuėjo pasižiūrėti. Raudonarmie
tis, nusiavęs kojas, suko į „Pravdą“ bank- 
rutkę ir ramiai sėdėjo viduryje aslos.

PASAULYJ!
— Apie 3000 Romos ligoninėse dirban

čių gydytojų paskelbė streiką, reikalauda 
mi didesnių atlyginimų ir išeiti į pensiją 
ne 65. bet 70 m. amžiaus.

— Religiją dėstąs rabis Shackney turės 
eiti į Connecticut teismą Amerikoje už 
tai. kad visą meksikiečių šeimą laikė ver 
gijoje (jie dirbdavo po 12-15 vai. kasdien 
jo paukščių ūkyje, o atlyginimą turėjo 
gauti išdirbę 2 metus).

— 15 V. Vokietijos piliečių buvo areš
tuoti R. Vokietijos policijos pakeliui į Ber 
lyną ar atgal pastaruoju metu.

— Amerikiečiai paleido į erdves 922 
mylias iškilusį balioną.

— Atvidabergo parapijos Vakarų Vo
kietijoje varpai šią vasarą turės tylėti, 
nes pora slankų susikrovė viename jų liz
dą.

— D. Britanijoje dar papildomai pa
keisti 9 ministerial ar jų parlamentari
niai sekretoriai.

— Rytų Vokietijoje nuteistas 1 m. 9 
mėn. kalėti amerikietis studentas, kuris 
bandęs padėti berlyniečiui pabėgti.

VILLA LITUANIA
Lankydamiesi Romoje, Italijoje, apsisto 

kite naujai įrengtuose Liet. šv. Kazimiero 
Kolegijos svečių namuose:

VILLA LITUANIA
Piazza Asti 25/Via Casalmonferrato 33.

Tel.: 78. 90. 33; 78. 00. 14.
Roma — Italia.

Rasite jaukią aplinką, gerą maistą ir 
neperdėtą kainą.

Pageidaujama, kad dėl apsistojimo lai
ko būtų susitarta iš anksto.

Kolegijos Vadovybė
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