
VERGIJOS SIENA
Kremlius, negalėdamas paslėpti komu

nistinės sistemos atšiaurios tikrovės, ne
sėkmės ir bankroto ir neįstengdamas su
laikyti pavergtųjų žmonių masinio bėgi
mo į laisvę, savo vergų imperiją apstatė 
įelektrintomis vielų tvoromis, aukštais 
sargybų bokštais ir tūkstančiais KGB ka
rių su šunimis sienų saugoti. Rytų Berly
nui atskirti nuo laisvosios miesto dalies 
pernai rugpiūčio 13 dieną pastatė šiurpią 
ją sieną, kuri iškalbingai byloja, kad už 
jos nėra nei laisvės, nei gerovės, bet vien 
sovietinis tautų kalėjimas, kuriame ken
čia ir mūsų žmonės.

Niekam ne paslaptis, kad toji vergų sie
na, elektros tvoros, sargybiniai su šuni
mis ir ištuštintos pasienio zonos. į kurias 
niekam nevalia įžengti, nėra Mažinot sis
tema apsiginti nuo agresijos, bet teroro 
mašina Sovietų pavergtiem žmonėm at
grasinti nuo veržimosi pabėgti iš komunis 
tinio „rojaus“. Visos šios priemonės kal
ba pačios už save ir paneigia bet kuriuos 
Chruščiovo pasigyrimus apie komunisti
nės sistemos pranašumą, tariamuosius at- 
siekimus, pažangą ir gerovę.

Laisvoji Berlyno dalis vaizdžiai parodo, 
kad gerovė galima tik laisvėje. Aišku tad,

TARYBINIAI BATAI
LIETUVIŠKA AVALYNĖ GRĄŽINAMA 

IŠ MASKVOS, ASTRACHANĖS
(Elta) Lietuvoje dažnai pasigirsta bal

sai prieš įvairiose gamyklose pasireiškian 
tį gaminių broką. Viena labiausiai varto
tojus erzinančių sričių, tai avalynės gami 
niai, ir dėl to ir Lietuvos partinė spauda 
jau kelia aliarmą. Padėtis nepakenčiama, 
apsileidę ir fabrikų vadovai ir inžinieriai, 
menkai dirba gamyklų kontrolieriai. Tai 
vienas vaizdelių šių dienų Lietuvos mies
tuose — jis ryškiai vaizduoja dabartinio 
režimo tvarką.

Pvz., Vilniaus „Tiesa“ (142 nr.) pasako
ja, kad kasdien į Kauną grąžinama kelio
lika dėžiu su lietuviškos avalvnės siunto- 
mis. Tos ateinančios iš Maskvos, Astra
chanės, net Sibiro ir vis... su brokais, daž 
niausiai su nukritusiomis pakulnėmis. To 
broko skaičiuojama nebe šimtais, bet de
šimtimis tūkstančių — pvz., pernai iš Vo
ronežo ir Novgorodo bazių į „Raudonojo 
Spalio“ gamyklą grįžo daugiau kaip 20. 
000 porų vyriškų pusbačių, ir net nesuran 
dama vietos, kur tą brokinę avalynę su
talpinti (tai ryškiai vaizduoja ir padėtį, 
kai milžiniški Lietuvoje pagaminti! pre
kių kiekiai iškeliauja į Sovietijos net ir 
tolimiausias sritis — E.). Pasirodo, visa 
grąžintoji avalynė buvusi su kontrolierių 
štampais, o tokių pareigūnų kauniškis 
fabrikas turįs net ištisą armiją — beveik 
40 žmonių.

Kur tenka ieškoti kaltininkų? Fabrikai 
teisinasi: mes perdaug išsiplėtėme, pri
ėmėme daug naujų darbininkų, tiekėjai 
siunčia blogą žaliavą... O kodėl batų at
šokusios pakulnės? Nagi, kaip paaiškina 
fabriko vadovai, buvome užsakę tik vieno 
numerio vinis, o jos kartais, pasirodo, 
per trumpos. Na, o kadangi planas reikia 
pildyti, reikia skubėti gaminti, tai negi 
svarbu išvengti broko? Tuo būdu numoja 
ma ranka į kokybę ir viskas daroma kie 
kybės vardan. Pagaliau negi prekybinin
kai patikrins visą avalynę, ir tuo būdu 
nusiraminama.

Kita blogybė, ir ji chroniškai reiškiasi 
įvairiose pramonės įmonėse, tai vadina
masis sturmavimas. Čia esama kelių to
kio „sturmavimo“ priežasčių. Pvz., avaly
nės fabrikui neatvežta gumos padams, ir 
taip fabrikas savaitę ar ilgiau prastovi be 
darbo. Vėliau... jau šaukiama — vyrai, 
pasispauskim. Skubama, jei. nelaimei, ne
pastebima, kad ir iš kitur atsiranda bro
kas — pvz., oda lūžta kaip stiklas O 
šiaip aliarmas fabrike prasideda mėnesio 
gale — skubama pildyti planus, ir... nie
kas nežiūri į darbo kokybę. Avalynė krau 
narna į dėžes ir siunčiama į parduotuves.

Lietuvos avalynės fabrikai jau atsidū
rę broko klampynėje, kaip dejuojama. 
Ir kaipgi neatsidurs, kai Kauno fabriką

MAŽEIKA IŠ VITEBSKO
Prie Kauno marių buvo suruošta sporto 

šventė. Dalyvavo joje rusų, ukrainiečių, 
uzbekų. Dalyvavo ir lietuvių. Tarp jų da
lyvavo ir A. Mažeika iš Vitebsko. Pavar
dė rodytų, kad Mažeika yra lietuvis: Jis 
yra pasaulio rekordininkas leistis su para 
šiutu.

Tačiau' mums būtų labai įdomu, kodėl 
gi jis yra iš Vitebsko. Ar jis buvo perleis
tas „broliškai“ respublikai, kad yra rekor 
dininkas? Ar tiesiog nusavintas, ir gana? 

kodėl Maskva siekia tąją miesto dalį pa
vergti, panaudodama sukčiausias priemo
nes. Laisvasis Berlynas kliudo Sovietam 
jų kolonialinei imperijai Rytų Europoje 
konsoliduoti. Kremliaus valdovai puikiai 
žino, kad Lietuva ir kitos Sovietų paverg
tos Rytų Europos tautos siekia ir sieks 
tolygių laisvių ir gyvenimo sąlygų, kurio 
mis naudojasi ir džiaugiasi Vakarų Berly
no gyventojai. Rytų Europai tai atsiekti 
ir pasiruošti ekspansijai į Vakarus Mask 
va sukėlė Berlyno krizę ir daro viską, 
kad Bendrajai Europos Rinkai sutrukdy
tų sujungti Europą, o NATO valstybėms 
sustiprinti savo pozicijas ir karinių jėgų 
persvarą. Nuo Vakarų laimėjimo šiose 
rungtynėse daug priklausys pasaulio tai
ka, o taip pat Rytų Europos ir Lietuvos 
laisvės ateitis. Berlynas šiandien yra lais 
vės simbolis ir Vakąrų rezistencijos prieš 
komunizmą barometras, šiai kovai laimė 
ti Vakarai turėtų laikytis kietai ir reika
lauti laisvo apsisprendimo teisės ne vien 
pavergtajai Berlyno daliai ir Rytinei Vo
kietijai, bet visai Sovietų pavergtai Rytų 
Europai. Toji teisė priklauso visom tau
tom, juo labiau tom, kurios buvo laisvos 
ir kenčia sovietinę priespaudą. Kol tos 

klampina ir Šiaulių odininkai su „Elniu“ 
priešaky. Jis dažnai į Kauną pasiunčia 
blogos kokybės odą, netikusius rantus ir 
kitokią žaliavą. Abi įmonės priklauso 
Lengvosios pramonės valdybai, ir jai dau 
giausia tenka priekaištų. Padėtis esanti 
liūdna, ir pažanga vykstanti lėtai. Jau ki
tas klausimas, ar toji valdyba viena kal
ta. Daug tikriau į kaltinamųjų suolą so
dinti tektų ir visus planuotojus, partinius 
varovus ir patį režimą.

Kur apdraudimas nuo gaisro?
(E) Neseniai gaisras sunaikino Skuodo 

rajono Mosėdžio kolchozo gyvenvietės da 
lį. Gaisrui prasidėjus, kolchozininkai bu
vo laukuose. Iš Vilniaus radijo liepos 25 
d. pranešimo apie tą nelaimę aiškėja, kad 
trobesiams naujai atstatyti pagalbą teikė 
apylinkės gyvenojai, šelpdami nukentėju 
sius daiktais ir pinigais. Iš valdžios gauta 
tik nedidelė pašalpa. Kur draudimas nuo 
gaisro?

P Septynios
PENKIASDEŠIMTASIS

Rugpiūčio 17 d. du 18 m. amžiaus staty
bos darbininkai bėgo per Berlyno sieną. 
Vienam pasisekė. O antrasis buvo rytų 
milicijos peršautas į nugarą ir pilvą, kai 
pasiekė sienos viršų. Jis nukrito į rytų pu 
sę, ten dejavo be pagalbos, kol numirė, ir 
tik tada jo lavoną nusinešė ant pečių už
simetęs milicininkas. Sužeistasis išgulėjo 
45 minutes.

Kai Vakarų pusėje susirinko keli tūks
tančiai žiūrovų ir ėmė šaukti „žmogžu
džiai“ ir „banditai“, milicininkai pro lan
gą numetė į minią 4 dujines granatas. Ta
da Vakarų policija į tą langą paleido 12 
granatų.

Nuo sienos išmūrijimo šitaip buvo nu
šautas jau 50-sis pabėgėlis.

SOVIETŲ KOSMONAUTAI NUSILEIDO

Nusileido jie Kazachstane per 6 minu
tes vienas po kito savo didžiulėse kapsu
lėse.

Nikolajevas per 4 dienas apskrido 64 
kartus žemę (1.615.520 mylių), Popovičius 
per 3 dienas 48 kartus (1.250.000 mylių).

Nusileido, kaip pranešama, dainuodami 
apie kosmonautus sukurtą dainą.

Dar jiems tebeskrendant sovietų spau
da smerkė amerikiečius ir ypač stengėsi 
išjuokti susisiekimui skirtąjį dirbtinį pa
lydovą Teistai-. Vertindama amerikiečių 
astronautus Glenną ir Carpenterį, reiškė 
nuostabą, kad nerūpestingai buvę paruoš 
ti jų skridimai, rizikuota žmonių gyvy
bėmis.

SLAPTI SKRIDIMAI
„Flight“ paskelbė, kad nuo lapkričio 

mėn. amerikiečių aviacija yra paleidusi 
20 niekieno nepastebėtų dirbtinių žemės 
palydovų, tarp jų 6 Samos, kurie buvo skir 
ti rinkti žinioms, 1 Midas — raketinį įspė 
jamąjį ir 12 kitokių. Jų paleidimas buvo 
karinė paslaptis. Vienas buvo su žmogum. 

tautos nebus laisvos, tol ir Berlyno prob
lema nebus išspręsta, tol Berlyno gyven
tojai nesijaus saugūs.

Nedviprasmiškai pasisakydami už Ber
lyno ir Vokietijos laisvę ir pasmerkdami 
Sovietų kėslus panaudoti šią Berlyno da
lį komunistinei ekspansijai į Vakarus, 
kartu reiškiame viltį, kad vokiečių tauta, 
kaip ir visos kitos Vakarų tautos, tolygiai 
rems Lietuvos laisvės bylą ir neatidėlio- 
damos reikalaus jai laisvės ir nepriklau
somybės.

VYRIAUSIOJO LIETUVOS
IŠLAISVINIMO KOMITETO

PREZIDIUMAS

VLIK® VYKI). TARYBOS TELEGRAMA 
VYR. BURMISTRUI W. BRANDT

(E) Ryšium su rugpiūčio 13 d. Berlyno 
sienos vienerių metų sukaktimi, VLIKo 
Vykd. Taryba pasiuntė telegramą Vakarų 
Berlyno vyr. burmistrui Willy Brandt. Te 
legramoje nurodyta į panašų lietuvių tau 
tos likimą ir pareikšta nuoširdi užuojauta 
pavergtiesiems vokiečiams.

Socialinio draudimo sutaupos

(E) Liepos 25 d. Vilniuje buvo susirin
kęs Žemės ūkio ir paruošų darbuotojų 
profesinės sąjungos respublikinio komite
to plenumas. Pranešta, kad per pereitus 
metus iki šių metų pusmečio „daugiau 
kaip du su puse tūkstančio žemdirbių il
sėjosi sanatorijose“. O kur ilsėjosi šimtai 
tūkstančių likusių žemdirbių?.. Iš kitos 
pusės su pasigyrimu pranešta, kad perei
tais metais sutaupyta iš socialiniam drau 
dimui skirtų lėšų daugiau kaip 4 mil. rub.

Pasaulinė literatūros istorija su tani 
tikromis tendencijomis

(E) Neseniai Paryžiuje išleistas „Pašau 
lines literatūros istorijos“ tritomis. Tre
čiame tomo yra nemaža medžiagos apie 
Kristijoną Donelaitį, Liudviką Rėzą, Že
maitę, Maironį, Balį Sruogą, Salomėją Nė 
rį. Kartu duotas skyrelis „Lietuvių litera 
tūra po 1940 metų“. Čia apžvelgiama P. 
Cvirkos, L. Giros, V. Mykolaičio-Putino, 
J. Baltušio, I. Simonaitytės, J. Grušo, M. 
Sluckio ir kitų „tarybinių“ rašytojų kury 
ba, savaime aišku, su tam tikromis ten
dencijomis.

DIENOS -|
TELSTAR SOV. S-GAI

Rugpiūčio 16 d. dirbtinis žemės palydo
vas Telstar buvo pirmą kartą panaudotas 
transliuoti Sov. Sąjungai. Juo pasinaudo
jo Radio Liberty, žinoma dar kaip Buvu
siųjų Sov. Sąjungos Piliečių Balsas.

Pranešėjai, kalbėdami rusiškai, ukrai- 
nietiškai, gudiškai, totoriškai, armėniškai, 
gruziniškai ir uzbekiškai, pranešė kiaušy 
tojams, kad Telstar padidino galimybes 
laisviau pasikeisti žiniomis ir idėjomis.

N. GVINĖJA INDONEZIJAI

J. Tautų gen. sekretoriui U Thantui pir 
mininkaujant, Olandijos ir Indonezijos at 
stovai pasirašė susitarimą, pagal kurį In
donezija 1963 m. gegužės 1 d. turi perim
ti Olandijai iki šiol priklausančią Vakarų 
Naująją Gvinėją.

Pereinamajam metui nuo 1962 m. spa
lio 1 d. tos teritorijos tvarkymą perima 
J. Tautos.

SIEKIA 35 VAL. DARBO SAVAITĖS
Amerikos profesinės sąjungos nutarė 

rūpintis, kad kongresas pakeistų veikian
tį įstatymą — darbo savaitę sutrumpintų 
į 35 vai.

Pagal dabartinį įstatymą standartinė 
darbo savaitė yra 40 vai. Už išdirbtą ilges 
nj laiką mokama antvalandinėmis normo
mis — 50 proc. daugiau.

SUSTIPRINTA SIENOS APSAUGA

Rytų Berlyno milicija rugpiūčio 13 d. 
stipriau saugojo sieną, kad Vakarų berly
niečiai neišverstų jos.

Apsimėtymas dujinėmis bombomis, nau 
dojimas vandens švirkštų tebevyko pasie 
nyje ir po metinės sukakties, kai siena bu 
vo išmūryta.

Ta proga pažymėtina, kad ir mūro sie
nai esant per metus pabėgo į V. Vokietiją 
12.316 asmenų. Bėgant nušautų buvo 52. 
Rytų milicija 358 karius šaudė pasienyje.

Europos ir Amerikos spaudos nuotrupos

Metai Berlyno sienai
Juos paminėjo visa Vakarų spauda. Iš 

tos spaudos pateikiame čia tik keletą bū
dingesnių balsų. Štai prancūzų „L’Auro- 
re“ rašo:

„Šią metinių dieną valstybininkai, ku
rie yra svarstę Berlyno klausimą ir nesu
radę pagrindo jam išspręsti, neturi pagrin 
do laukti sveikinimų. Tačiau komunisti
nės Vokietijos ponų darbas kiekvieną 
laisvės trokštantį žmogų, kuris vertas to 
vardo, tik dar labiau gali paskatinti“.

Britų „The Daily Telegraph“:
„Buvo išmūryta kalėjimo siena. Ji liūdi 

ja Sov. Sąjungos ir jos zoninio satelito ne 
sugebėjimą, o jų pavergtųjų žmonių pasi
ryžimą ištverti ir laimėti“.

Amerikiečių „N. Y. Herald Tribūne“:
„Berlyno ta mūrinė siena yra skurdžiau 

sias ir bjauriausias civilizuotojo pasaulio 
vaizdas. Tačiau ji nepasiekė tai, ką komu 
nistų architektai planavo. Užu jos, anoje 
pusėje, pasipriešinimas tebėra vis toks 
pat didelis, kaip buvęs, o ūkinė netvarka 
dar aiškesnė“.

Britų „The Guardian“:
„Kol ji stovės, visada bus nesusiprati

mų, ir tiek Vakarų, tiek sovietinei vyriau 
sybėms nuolat teks žiūrėti, kad tie nera
mumai neišslystų iš rankų. Siena buvo 
skirta sustabdyti Rytų Vokietijos ekono
mijos smukimui, kurio pagrindą sudarė 
nepaliaujamas žmonių bėgimas į Vakarus. 
Šičia pasisekė, bet brangia kaina. Tas 
kraštas, kuris nusprendė, kad jam savo gy 
ventojams sulaikyti reikia spygliuota vie 
la nutiesti zonos pasienį, užblokuoti Ber
lyno gatves ir užmūryti namų langus, ne
teko vėl ne mažiau kaip 12.000 gyventojų, 
kurie pabėgo į Vakarus, rizikuodami savo 
gyvybėmis. 55, kuriems nepasisekė, buvo 
nušauti. Jis negali pasiųsti net rūpestin
gai parinktos delegacijos į tarptautinį su
sirinkimą, kaip jaunimo festivalis Helsin 
kyje, kuriame 37 pabėgo“.

Švedų „Svenska Dagbladet“:
„Rytų Vokietija patapo kalėjimu, ir iš 

to kalėjimo vis ateina naujos žinios apie 
žemės ūkio krizę, maisto dalykų trūkumą, 
badaujančių bruzdėjimus ir streikus“.

VOSTOKŲ III IR IV PAVOJUS
Aptardamas sovietų pasiekimus erdvė

je ryšium su Nikolajevo ir Popovičiaus 
skridimu, britų „The Guardian“ rašo:

TEISINASI PULDAMAS KITUS
Liepos 24 d. „Tiesa“ išsispausdino 

„Pravdos“ vedamąjį, kuriame teisinamas 
Sov. Sąjungos nusistatymas vėl pradėti 
atominių bandymų seriją.

Praeitais metais sovietai pradėjo ban
dymus tylom, bijodami žmonių reakcijos. 
Žmonės, suprantama, vis tiek sužinojo. 
Šįkart jie nebedrįsta šitaip pasielgti. Da
bar jau viešai skelbiama, kad Sovietų S- 
ga pasiryžusi nebe vogčiomis daryti šitą 
nusikaltimą. Tai suktu būdu stengiamasi 
pasiteisinti. Girdi. Amerika ginkluojasi 
ir nenori priimti Sov. Sąjungos taikos pla 
nų. Tai Sov. Sąjunga negalinti nusileisti 
ir pasiduoti bauginama. Be to, Amerika 
norinti įteisinti šnipinėjimo sistemą žval 
gybiniams duomenims rinkti. Tokie duo
menys esą reikalingi tik užpuolikui.

Panašūs tvirtinimai labai gražūs atro
dytų, jei juose būtų pakankamai tiesos.

PASAULY
— Ties Mont Blancu prakastasis tune

lis yra 7 su puse mylių ilgio ir bus 26 pė
dų pločio.

— Pagal naująjį potvarkį Argentinoje 
už komunistinę veiklą bus baudžiama iki 
10 metų kalėjimo ir 3.20J) svarų bauda.

—- Atplaukęs 600 mylių iš Gdynės ma
žu žvejo laivu, 40 m. amžiaus lenkas Put 
pzalekas paprašė D. Britanijoje prieglobs 
čio.
- — Plėšikai pakeliui užpuolė Amerikos 
pašto automobilį ir pagrobė 1.5 mil. dol.

PER VIENERIUS METUS
Religinio kulto įstaigai įsakyta perimti 

vienerių metų bėgyje švietimo ministeri
jos žinion visas mokyklas ir našlaičių prie 
glaudas, kurias iki šiol tvarkė Lenkijos 
vienuoliai.
ERDVIŲ KARAS

Nauji ilgalaikiai skraidymai erdvėje 
turės iškelti tarptautinių susitarimų klau 
Simus. Numušę ties savo teritorija ameri
kiečių lėktuvą U-2, sovietai galės naikinti 
ir erdvės skraidulius, nes iš jų juk gali bū 
ti renkamos karinės vertės žinios.

„Visuomenė, kuri penkioliktame ir še
šioliktame amžiais davė tyrinėtojų, buvo 
pagal aną metą pati laisviausia^ pasaulyje. 
Šito negalima pasakyti apie Sovietų Są
jungą. Sovietų pastangos nėra laisvos va
lios pasireiškimas tokios visuomenės, ku
ri trokšta kurti ir stengiasi praplėsti žino 
jimo ribas. Kai turime galvoje pragyveni 
mo lygį Sov. Sąjungoje ir Rytų Vokietijos 
gyventojų nepasitenkinimą, sovietų pa
stangos nukariauti erdvę turi būti laiko 
mos švaistymusi ištekliais“.

Vokiečių „Die Welt“ rašo:
„Slaptais erdvės laivais žaibo greičiu 

skrieja apie žemę kariniai bandymus vyk 
dantieji lakūnai. Sovietai nori pralenkti 
Vakarus savo kosmine technika. O čia ir 
glūdi karinis Vostokų III ir IV pavojus, 
toksai pavojus, kuris negrėsė pasauliui, 
kai prieš keturis šimtus metų savo „Vit
toria“ laivu Magelanas apkeliavo žemę“.

IŠ KOLONIJINĖS PADĖTIES Į 
VĖL I JĄ

Ryšium su New Yorke pasirašytąja su 
tartimi tarp Olandijos ir Indonezijos ame 
rikiečių „The New York Times“ rašo:

„Jau kuris laikas buvo aišku, kad Olan 
dija turės pasitraukti iš Vakarų Naujo
sios Gvinėjos. Tai buvo jau neišvengiamas 
dalykas, kai vadovaujančios valstybės, 
ypač Jungtinės Valstybės, Japonija ir Aus 
tralija. pasisakė, kad jos nerems Olandi
jos prieš Indoneziją. Olandija yra tokioje 
padėtyje, kad ji negali kitame pasaulio 
pakraštyje vesti kovos prieš Indonezijos 
karines pajėgas, kurios yra apginkluotos 
sovietiniais ginklais ir yra tik už kelių 
šimtų kilometrų nuo savo atramos bazių. 
Ji taip pat negalėjo surasti būtino pagrin
do kovai, kai jau buvo įsipareigojusi pasi 
traukti ir suteikti papuasams nepriklau
somybę“.

DŽIAUGSMAS DĖL JAUNIMO
Aptardamas naująjį Europos jaunimo 

tipą, olandų „Telegraaf“ rašo:
„I akis krinta tai, kad Federalinės Ros 

publikos jaunoji karta niekuo nesiskiria 
nuo prancūzų jaunimo. Vokiečių jaunimas 
galvoja, veikia ir troškimus tokius pat tu 
ri. kaip ir Prancūzijos jaunimas. Tai ro
do vokiečių-prancūzų susibroliavimą, net 
susilydinimą, nebe susibroliavimą“.

Kas gi kaltas, kad nesusitariama nebeban 
dyti atominių ginklų? Aišku, kad Sov. Są 
junga. Ji siūlo planus nusiginkluoti, ta
čiau vien tokius, kokie jai vienai priimti
ni. Amerikiečiai, sakysim, negali patikėti, 
kad sovietai vykdys tokį susitarimą. To
dėl jie siūlo įvesti kontrolę. Tada būtų su 
darytos specialistų komisijos, kurios tik
rintų ir sovietus, ir amerikiečius, ir visus 
kitus kraštus, kurie turi atominių ginklų 
ir būtų prisidėję prie tokio susitarimo. Ko 
misijos pareiga būtų žiūrėti, kad visi lai
kytųsi susitarimo. Antraip niekas nėra 
tikras, kad sovietai neims dar smarkiau 
ginkluotis, kai kiti kraštai sunaikins savo 
atomines bombas ir paleis armijas.

O sovietus įtarti yra labai rimto pagrin 
do. Jie juk yra specialistai pasirašinėti su 
tartis, kurių paskui nesilaiko. Jie taip pat 
yra akivaizdžiai parodę ir savo užpuolikiš 
ką veidą jau daugelį kartų. Ar mūsų Lie
tuvos. o taip pat Latvijos, Estijos ir'dau- 
gelio kitų kraštų pavergimas nėra dar aiš 
kus įrodymas? Be to, Kongas, Laosas, Viet 
namas — visur ten sovietai kiša savo na
gus ir ruošia kelią agresijai. Slaptai vieni 
patys apsiginklavę, jie drąsiai jau vykdy
tų savo užsimojimą užkariauti pasaulį. Ne 
daug tereikėtų laiko, kol per laisvąją da
lį Europos, per Aziją pradėtų žygiuoti so
vietinės armijos. Nusiginklavę Vakarai 
negalėtų pasipriešinti jiems, kai jie keltų 
koją ir į Afriką, Australiją ar net Ameri
kos žemynus.

Kiek teisingas galėtų būti sovietų tvirti 
nimas. kad jie bijo užpuolimo? Atsaky
mas labai nesudėtingas. Reikėtų tik pažlū 
rėti, ką gi po šio karo yra užėmę amerikie 
čiai ar kiti Vakarų kraštai. O gi visiškai 
nieko. Nematyti jokių duomenų, kad net 
ruoštųsi ką nors pulti ir užimti. Priešin
gai. visa Afrika, didžioji dalis Azijos iki 
šio pokario buvo Vakarų valstybių koloni 
jos. Vakariečiai beveik visiems tiems kraš 
tams suteikė nepriklausomybę. O kam gi 
davė nepriklausomybę sovietai? Tokio 
krašto pasaulyje nėra ir niekada dar ne
buvo. Kaip sovietai siekia pasiglemžti dar 
daugiau kraštų, tai yra daugybė pavyz
džių. Kuboje, Vietname jau žvanginami 
sovietiniai ginklai. Jei pasisektų Vakarus 
apstatyti, visas pasaulis paraudonuotų.
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w NAUJAS TOMAS
LIET. ENCIKLOPEDIJOS XXVI TOMAS

Laikydamiesi dėsnio, kad pirmoje eilė- tas nuosavomis akimis tik prieš porą die- 
je iškeltina skaitytojams pasigardžiuoti nų. O iliustruojamasis tekstas susijęs su 
lietuviški dalykai, kurie išspausdinami rožiniu ir jo brolijomis ir Lietuvoje.
Lietuvių Enciklopedijoje, šitaip žvilgterė
sime ir į dabar išėjusį naują XXVI tomą, 
redaguotą Prano Čepėno, pradedamą Roth 
leis ir baigiamą Saulės kalendorium.

Pasiekę Saulės kalendorių, sakytumėm, 
kad, štai, jau matyti galas, jau nebedaug 
metų bereikės, kol visa lietuviškoji Enci
klopedija bus mūsų lentynose, daugiau ar 
mažiau kai jau viską žinosime, atsivertę 
reikalingą puslapi. Tada, kai paskutinis to 
mas bus jau mūsų rankose, pradėsime 
laukti iš dabar Enciklopediją leidžiančio 
Juozo Kapočiaus kitų lituanistinių daly
kų (jis juk kartu su Enciklopedija varyda 
mas leidimo darbą yra davęs mums V. Krė 
vės 5 tomų rinktinę, duos Br. Kviklio re
daguojamąjį didžiulį 3 tomų darbą apie 
Lietuvą; tikėkimės, kad tada, kai Enci
klopedijos darbai bus baigti, galėsime pra 
dėti laukti dar kitų rinktinių, sakysim. 
Vaižganto, Lazdynų Pelėdos. Šatrijos Ra
ganos ir t.t. ir t.t.).

Šio Enciklopedijos tomo lietuviškieji da 
lykai pradedami Rottweilio lietuviais, pa
likusiais keliolikos eilučių istoriją (apie 
300 jų ten buvo iki 1949 m.). Bet jau visu 
įsibėgėjimu lituanistikon įsileidžiama su 
Augustinu Rotundu, apie kurį mes, pa
prasti mirtingieji, iki šiol, aišku, nieko 
nežinojome ir nežinotumėm, jei ne šis 
prof. Z. Ivinskio straipsnis dabar Enciklo 
pedijoje. Kas gi tas Rotundas? Ogi, pasiro 
do, buvęs Vilniaus miesto vaitas, energin 
gas Lietuvos teisių gynėjas, Lietuvos isto 
rijos ir kitokių raštų autorius, Lietuvos 
Statuto redakcijos komisijos narys ir t.t. 
Na, matote, visada šnekame, kad reikia 
pažinti ir žinoti savo praeitį, o tas mūsų 
žinojimas kaip siauras, taip siauras. Ro- 
tundo nepažįstame, ir gana.

Pro rotušes, pro Rousseau, pro Rozaliją 
atbrendame Enciklopedijos puslapiais iki 
Rozalimo. Vieta daug kartų girdėta. Pasi 
rodo, net ir stebuklinga. Apsipažinę ma 
tome, kad tarp gyvųjų rozalimiečių turime 
savo tarpe H. Radauską, E. čekienę. Br. 
Railą.

Mūsų akis sustabdo toliau Simanas Ro 
zenbaumas. Nelietuvis? Taip, nelietuvis, 
bet jis gi buvo kooptuotas į Lietuvos vals 
tybės tarybą, kaip žydų atstovas, ėjo Lie 
tuvos užsienio reikalų viceministro parei 
gas, ministro žydų reikalams, dalyvavo 
Lietuvos delegacijoje Paryžiaus taikos kon 
ferencijoje ir Europos žydų tarpe sugebė 
jo rasti simpatikų Lietuvai, buvo Steig. 
Seimo narys, taikos derybose su Sov. Są
junga gynė Lietuvos sienas. O gimė jis 
Pinske, mokėsi ir dirbo Rusijoje, kol pajų 
dėjo Lietuvos nepriklausomybės reikalas.

Rožės kaip rožės: Lietuvoje dėl žiemos 
šalčių vargas joms augti. Bet rožinis ma
ne sustabdo (turiu čia atsiprašyti) pir
miausiai dėl šiam straipsniui pailiustruoti 
išspausdinto P. Cezanne paveikslo, kurio 
originalas geru supuolimu buvo apžiūrė-

JAV LB KULTŪROS FONDO 
NAUJAS ADRESAS

Kultūros Fondo pirmininkas kun. Sta
sys Šantaras persikėlė naujon vieton, to
dėl dabar korespondencija Kultūros Fon
dui siųstina šiuo adresu:

JAV LB Kultūros Fondas, c/o Rev. St. 
Šantaras, 8801 So. Saginaw Ave., Chicago
17, Illinois.

Rubikai, Rucevičiai nuveda mus iki Rū 
daičių ir Rudaminos (pastaroji ne tik pla
čią istoriją turi, bet yra davusi visą eilę 
žymių ir ne tiek žymių žmonių Lietuvai). 
Rudaminos esama vietovės, bet Rudami
nos (Andriaus) būta ir jėzuito misininko, 
plačiai pasireiškusio 17 amž. pradžioje.

Rūdava jau seniai nebe Lietuvos terito 
rijoje (Karaliaučiaus šiaurėje). Bet isto
rija žino to vardo kautynes, kurios įvyko 
1370 m. vasario 18 d. Tada čia susidūrė 
Kęstučio ir Algirdo kariuomenės su kry
žiuočių ordino pajėgomis. Tose kautynėse 
žuvo ordino maršalas ir trys komtūrai.

O rudinės žodis, tur būt, žinomas kiek
vienam, kuris augo kaime ir nuolat su juo 
turėjo reikalų. A. Mažiulis šiame tome 
kaip tik ir aprašo rudines ir rudinėles — 
vilnones milines.

Rudinskas, Rudžiai, Rūdiškės, Rudiš
kiai... Rudnia. Vis lietuviški dalykai. O 
Rūdninkai su jų giria atsimena dar kara
liškus laikus, kai čia Kazimieras Jogailai 
tis statydinosi 1470 metais pirmuosius me 
džioklės namus, Žygimantas Senasis 1511 
m. bažnyčią, ištaigingus rūmus, čia kurį 
laiką buvo laikomi Barboros Radvilaitės 
palaikai. O girioj, kuri kadaise siekusi 
daugiau kaip 100.000 hektarų plotą, me
džiodavo didieji Lietuvos kunigaikščiai, 
nes joje būdavę gausu žvėrių ir paukščių 
(1885 m. nušautas paskutinis lokys, 1925 
m. paskutinis briedis, ir liko tik keletas 
lūšių ir šiek tiek kurtinių).

Po Rudzinskų ir Rudzinskių esame pri
versti sustoti ties rugiapjūte. Ne todėl, 
kad nebūtų tekę jos matyti ar nusimany
ti apie ją. Čia juk net keliuose puslapiuo 
se surašyta viskas, kas tik apie rugiapiūtę 
gali būti žinoma. O kai perskaitai, tai ir 
matyti, kiek maža tebuvo žinota ir kiek 
daug čia apie ją įvairių žinių sutelkta.

Dar eilė asmenų, o paskui rugpiūtis ir 
rugsėjis, tie du mėnesiai, kurie vienas po 
kito eina mūsų kalendoriuje mėnesių var 
darns žymėti. Pirmojo pavadinimas, pasi
rodo, pt liudytas k .ip mėnesio pavadini
mas jau XVII amžiuje. Rugsėjo pavadini
mą raštuose pirmą kartą pateikia S. Dau 
kantas (Būde 1845 m.), o paskui jis jau 
vartojamas kalendoriuose ir knygose.

Apsipažinę su poetais (A. Rūku), moks 
lo žmonėmis ir pedagogais (Dr. A. Rukša), 
dailininkais (A. Rūkštele), miškininkais 
(A. Rukuiža), atsiduriame Rumšiškėse, 
jau iš seno garsiomis, daug mačiusiomis, 
daug pro save praleidusiomis. Toliau vėl 
smulkesni dalykai (įskaitant rusus Lietu 
voje). Aplenkę plačią Rusiją, atsiduriame 
į Rusnę. Aplenkę rusus, sustojame prie 
rūtos, prie Rūtos Draugijų. Ruzgaitė, Ruz 
gas, Ružancovas. Taip ir baigiame raidę 
R ir peržengiame j S. O čia štai Sabaliaus 
kai. įskaitant poetą ir Kalevalos vertėją 
Žalią Rūtą, Sabaliai. sakalai ir Sakalai ir 
sakalininkai, Sakevičius, Saladžius, Sala
kas, Salamiestis. Salantai, Saldukai, Sal
dutiškis, saleziečiai, Salino taika, prof. A. 
Salys. Saločiai, salos. Salzburgo lietuviai, 
Samuolis, Sandara, Sandora. Sandrausiš- 
kė. Santara, Santvaras S., Sapiegos, Sau- 
erveinas.

Kaip jau patys čia surašytieji tos rai
dės žodžiai rodo, čia taip pat esama dide
lių ir įdomių dalykų. Bet juos reikia kiek
vienam paskaityti, kam dar rūpi lietuviš
ki dalykai. K. Abr.

MOTINA IR MOKYTOJA
Savo metu pasaulio spauda lygino po

piežiaus Jono XXIII encikliką „Motiną ir 
Mokytoją*' su ana, kurią prieš 70 metų pa 
skelbė popiežius Leonas XIII („Rerum No 
varum“). Anoji turėjo didelės reikšmės 
katalikiškajam pasauliui, o taip pat ir Lie 
tuvai. Juk anos enciklikos dėsniais savo 
programą rėmė Lietuvos Krikščionių De 
mokratų Partija. Tai buvo enciklika, kuri 
nutiesė teorinius katalikiškajam pasau
liui socialinius pagrindus.

Tokį socialinį pobūdį turi ir ši popie
žiaus Jono XXIII enciklika. Per 70 metų 
gyvenimas nuėjo jau didelį tarpą. Pasikei 
tė socialiniai santykiai. Naujoji enciklika 
duoda katalikybei pagrindus remdamasi 
dabartiniais pasiekimais. Jeigu ji ne pa
keičia, tai bent papildo ir pataiso tai, kas 
buvo aptarta „Rerum Novarum".

Šią encikliką apie socialinio klausimo 
pažangą krikščioniško mokslo šviesoje yra 
išvertęs lietuviškai kun. Pijus Dambraus
kas, o atskira knyga išleidęs Lietuviškos 
Knygos Klubas Čikagoje, šalia enciklikos 
knygoje yra išspausdinta kun. Dr. P. Bra 
zio, MIC, aiškinamoji studija „Enciklikos 
,.Mater et Magistrą“ mintys ir gairės“.

Aišku, kad be šios enciklikos neišsi
vers ypač tie, kurie domisi socialiniu gy
venimu.

80 metu
Į lietuvių visuomenę dėl Lietuvos

Los Angeles lietuvių visuomenė, kur 
gyvena prof. Mykolas Biržiška, iškilmin
gai minės 80-tąjį Profesoriaus gimtadienį. 
Los Angeles lietuvių bendruomenės apy
linkės iniciatyva, visų Los Angeles lietu
viškų organizacijų atstovų susirinkime 
išrinktas specialus tam minėjimui suorga
nizuoti ir pravesti komitetas. Nutarta, kad 
iškilmingasis minėjimas bus rugsėjo 30 d. 
Los Angeles mieste. 80 meti) sukanka rug 
piūčio 24 d. Los angeliečiai netrukus bus 
smulkiai painformuoti dėl minėjimo tvar 
kos.

Profesorius Mykolas Biržiška priklauso 
visai lietuvių tautai, brangus kiekvienam 
lietuviui, todėl visi laisvojo pasaulio lietu 
viai, kartu su Los Angeles miesto lietu
viais, kviečiami minėti garbingojo sukak
tuvininko gimtadienį. Komitetas maloniai 
kviečia visus laisvojo pasaulio lietuvius 
jungtis į minėjimą savo sveikinimais su
kaktuvininkui. Lietuvių politiniai, bend-

VIS. BAŽNYČIOS SUSIRINKIMAS IR 
KRIKŠČIONIU VIENYBĖ

II. SUARTĖJIMAS MOKSLE
Krikščioniškojo mokslo reikaluose vis. 

Bažnyčios susirinkimas yra ribojamas 
dogmomis. Būtų klaidinga žadinti viltis, 
kad Katalikų Bažnyčia galinti pasitenkin 
ti tik keliomis „pagrindinėmis dogmo
mis“, o kai kurias kitas atmesti ar pertvar 
kyti. Ką Bažnyčia vieną kartą paskelbė 
kaip tikėjimo tiesą, t.y. pripažino, kaip 
Dievo apreikštą tiesą, to keisti ji negali. 
Jos uždavinys yra tikėjimo tiesas saugoti, 
o ne jas kaitalioti (plg.: „Bet nors mes ar 
angelas iš dangaus skelbtų jums kitą 
evangeliją, ne kaip mes jums skelbėme, 
tebūnie atskirtas!“ Gal. 1,8). Ir kitų kon
fesijų nariams yra aišku, kad vienybės 
siekimas privalo būti ankštai susietas su 
tiesos ieškojimu.

Vis. Bažnyčios susirinkimas pagelbės 
pašalinti nesusipratimus ir pažinti krikš- 

Nepriklausomybės akto signataro 
gimtadienio minėjimo

ruomeniniai, kultūriniai sambūriai, atski 
ri mūsų garbingieji pareigūnai ir visi lie
tuviai maloniai kviečiami sveikinti garbin 
gąjį sukaktuvininką.

Kelių pastarųjų metų bėgyje profeso
riaus šeima turėjo skaudžių nelaimių, 
šiais metais prof. M. Biržiška buvo sun
ki si susirgęs, gulėjo ligoninėje, dabar yra 
nuo atinėje gydytojo ir artimųjų priežiū
roje. Materialinė jo būklė sunki. Komite
tas maloniai kviečia šia proga kartu su 
sveikinimais siųsti ir auką garbingojo su
kaktuvininko sunkiai būklei palengvinti. 
Tokiu būdu pats minėjimas bus jprasmin 
t?s, sutęikta labai reikalinga parama Pro 
fesoriui.

Los Angeles, Calif.
Liepos 18 d„ 1962 m.

Komitetas: J. Gliaudą — pirmininkas;
nariai: Arch. Ed. Arbas, V. Irlikienė, inž.
J. Jode'.ė, m.įr. K. Liaudanskas, inž. Br.

Stančikas, inž. V. Varnas

Minėjimo diena artėja, todėl prašoma 
nedelsiant siųsti sveikinimus ir aukas-do 
vanas. Padarykime tą dieną mūsų dvasi
niu pokyliu, prisimindami ir paremdami 
Tą, kas pasirašė Lietuvos Nepriklausomy
bės deklaraciją, gyvenimą skyrė Lietuvai 
ir lietuvių tautai.

Sveikinimus ir aukas-dovanas (čekiai, kūrė 
money orders) siųsti komiteto nario, inž.
V. Varno adresu (V. Varnas, 800 N. Van 
Ness Ave., Los Angeles 38, Calif.).

PIRMOJI VIETA MEKUI
Kaip praneša „Daily American“ dien

raštis, Amerikos lietuvis Jonas Mekas lai 
mėjo italų filmų festivalyje pirmąją vie
tą. Tarptautinis filmų festivalis įvyko 
Italijoje, Porretta Terme mieste, prie Bo- 
lognijos, kuriame dalyvavo 16 tautų fil
mų gamintojai. Jame aukščiausią atžymė 
jimą aukso medaliu gavo Amerikos lietu

vis Jonas Mekas už savo režisuotą filmą 
„Guns of the Thrys“ (Patrankos pamiškė 
je). Lietuvis Jonas Mekas yra vienas iš 
Naujojo Amerikos Filmų Sąjūdžio vado
vų ir pasižymėjęs filmų kritikas Amerikos 
filmų gamyboje Grinvich Village. Jono 
Meko filmas buvo pagamintas palyginti 
mažiausiomis išlaidomis ir pasižymi aukš 
tu meniškumu.

čionlškosios tiesos pilnybę. Visuose yra 
laikų bėgyje atsiradę klaidingo kitų moks 
lo supratimo ir iš anksto susidaromos ne
palankios nuomonės apie kitų tikėjimą. 
Dalis tų nesusipratimų savo šaknis turi 
pirmosiose reformacijos dienose, dalis jų 
remiasi skirtinga galvojimo ir formulavi
mo evoliucija. Evangelikų teologija yra 
daugiau paliesta naujų laikų filosofinių 
srovių, negu katalikų. Už tai nekatalikui 
šiandien dažnai sunku suprasti katalikų 
mokslą. Išreiškiamą tradicine terminolo
gija, o katalikui nelengva surasti tiesos 
branduolį evangelikų teologijoje, įvilktoje 
į naujus formulavimus. Kad būtų galima 
savo tarpe lengviau susiprasti, reikia, 
kaip popiežius Jonas XXIII ragina, „grįž 
ti prie skaidriųjų apreiškimo ir tradicijos 
šaltinių ir iš ten semtis krikščioniškojo 
mokslo ir gyvenimo esminių dalykų“. Ne
susipratimų akstinu gali būti ir tas fak
tas, kad kai kurie katalikų teologiškieji 
formulavimai, kuriais išreiškiama kuri 
nors atbaigta ir nesikeičianti tiesa, yra su 
kelti tam tikrų laiko sąlygų, taip kad la
biau pabrėžia kurį nors vieną aptariamo
jo mokslo aspektą, o neišreiškia pakanka 
mai aiškiai tiesos pilnybės. Kaip popie
žius Pijus XII sako, apreiškimo šaltiniai 
yra tokie gausūs, kad jų niekuomet neįma 
noma pilnai išsemti. Už tai dabar labai 
svarbu išryškinti tuos apreikštosios tiesos 
elementus, kurie yra reikšmingi pokalby
je su atsiskyrusiais broliais ir tuo keliu 
pašalinti nesusipratimus.

Aišku, kad didžiausią kliūtį pakeliui į 
konfesijų vienybę sudaro skirtingos pažiū 
ros į Bažnyčią. Tačiau ir čia galima suras 
ti pažiūrų suartėjimo pradų. Pvz.. apie 
Bažnyčios mokomąjį autoritetą viename 
evangelikų šv. Mykolo brolijos atvirame 
laiške Bažnyčių vadovybėms 1961 m. ra
šoma: „Evangelikų Bažnyčia kovoje už sa 
vo tikėjimo išpažinimą laikosi principo, 
kad ji tik tada yra išpažįstanti Bažnyčia, 
jei ji yra pajėgi savo išpažinimą aiškinti 
įpareigojamai". Mūsų dienų evrngelikų 
teologijoje pradeda įsigalėti nuomonė, kad 
šv. Raštas yra Bažnyčios knyga ir ji gali 
ma tinkamai aiškinti tik Bažnyčios pa
tirties šviesoje. Taip pat atsiranda supra
timo, kad ne visos pagrindinės krikščioniš 
kosios tiesos galima išvesti betarpiai ir 
vien tik iš N. Testamento, o kad kai ku
rios jų įmanomos atpažinti tik aiškinant 
N. Testamentą tradicijos dvasioje. Nuolat 
vis didesnio evangelikų teologų skaičiaus 
yra pripažįstama šv. Petro primatas, tie 
sa, tik kaip jo asmeniška privilegija. Iš 
naujo svarstoma tiesa apie Bažnyčios ne- 
regimumą. Vis. Bažnyčios susirinkimas 
ga'.ės suteikti didelį įnašą Bažnyčios es
mei suprasti. Diskusijoms primato klausi 
mu popiežiaus Jono XXTIT asmenybė sįi-- 

palankią nuotaiką, nes jis visuomet 
primygtinai pabrėžia, kad savo pareigas 
supranta ne kaip valdžią, o kaip tarnybą. 
Jau pats visuotinio Bažnyčios susirinki
mo sušaukimo faktas sugriauna pažiūrą, 
kad po popiežiaus neklaidingumo dogmos 
paskelbimo popiežiui nereikia tartis su 
vyskupais. Knn. Bronius Liublnas
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Daug būtų galima prirašyti apie Giži) 

ūkininkus. Jie bemaž visi turėjo kažką, 
kuo galėjo pasigirti. Pačiuose Gižuose J. 
Prapuolenio buvo pats stambiausias ūkis. 
Jis buvo dar tik naujakurys. Į savo ūkį 
įdėjo daug darbo ir kapitalo: pievas nu
sausino, laukus išdrenavo. Jis pats su šei
ma gyveno neperpuikiausiame name, bet 
užtat pastatė puikius kumetynus.

Oranų Griška turėjo puikią galvijų kai 
menę. Jis ja didžiavosi, bet ir turėjo kuo 
pasididžiuoti, nes Vilkaviškio apskrityje 
kitos tokios nebuvo. Taip pat buvo garsi 
jo ir aliejaus spaudykla, vadinama alieny 
čia. Ji ypač buvo naudinga pirmosios ir 
antrosios vokiečių okupacijos metais, čia 
žmonės daug aliejaus išspaudė, nors pati 
alienyčia buvo užantspauduota.

Gižų organizacinis gyvenimas buvo sa
votiškai gyvas, čia buvo LšS būrys, o vė
liau suorganizuota net kuopa. Veikė pava 
sarininkai, jaunalietuviai, katalikių mote 
rų draugija, tautininkų sąjunga, jaunųjų 
ūkininkų ratelis, Vilniui vaduoti sąjunga 
ir laisvamaniai. I laisvamanių sąjungą, 
kaip vėliau paaiškėjo, buvo susispietę 
daugiausia komunistuojantis elementas, 
kuris sovietams okupuojant Lietuvą su
vaidino išdavikų vaidmenį. Daugumas jų 

kortu su enkavedistais važinėjo po kai
mus ir trėmė gižiečius į Sibirą.

Kai kas skundėsi, kad Gižuose buvo per 
daug organizacijų. Gal būt, ir perdaug. 
Tačiau jos visos buvo reikalingos. Jos 
daug Laisvos Nepriklausomos Lietuvos 
gyvenime padarė, ir jų nueitasis kelias 
paliko labai labai didelius pėdsakus, ku
riais Lietuva gali tik pasididžiuoti. Ypač 
daug gera padarė jaunimo organizacijos, 
mokykla ir kariuomenė su LŠS-ga: jos 
perauklėjo Lietuvos jaunuomenę. Tai bu
vo jaučiama ir Gižuose. Tiesa, Gižuose, 
kaip ir daugelyje kitų vietų, buvo jaučia
mas kartais tam tikras lyg nesutarimas. 
Bet tai ne organizacijos kaltos. Tai vado
vybių ar atskirų asmenų kaltė.

Kaimyninėje mokykloje buvo mokyto
ja. žinoma lenkaitė iš Kalvarijos, žmonės, 
kurie ją pažinojo, pasakojo, kad jos tėvas 
prieš Pirmąjį Pasaulinį karą mušėsi ten 
bažnyčioje dėl lenkiškų pamaldų. Jos bro 
liai pabėgo į lenkiškuosius legijonus, o ji 
įsirašė j jaunalietuvius ir intrygomis ir 
sufabrikuotais skundais sau karjeros sie
kė. Ar tai jaunalietuvių buvo kaltė?

Jaunesnis buvau tada, kai gyvenau Gi
žuose. Daugiau energijos turėjau. Užtat 
buvau įsijungęs į visuomeninį gyvenimą. 

šauliai buvo arčiausia prie širdies. Šitoj 
sąjungoj ir teko daugiausia dirbti, nors 
neatsisakiau padėti nei jaunalietuviams, 
nei pavasarininkams, nes abi organizaci
jos turėjo gražių uždavinių ir apsčiai 
darbo.

Daug vilčių dėjau į jaunųjų ūkininkų 
ratelį, kuriame buvo apie 20 narių. Į šį ra 
telį buvo susispietę busimieji ir, 
manyti, pažangieji Gižų ūkininkai. Jie, 
be grynai organizacinio darbo, atliko ir 
praktinį apmokymą: vieni augino gyvu
lius, kiti daržoves, dar kiti atliko bandy
mus su trąšomis jų pačių pievose ir dobi
luose. Daug kas augino cukrinius runke
lius. nes, juos pardavus, gavo daugiau ar 
mažiau pinigo savo kasdieninei išeigai. 
O pinigų jauniems žmonėms visada rei
kia.

Vienais metais žaldarių Juozas augino 
kumeliuką, Pečiulių Kaziukas augino par 
šiuką. kuris užaugo ir tapo tikru bekonu. 
Buvo širdies skausmo, kai jį vežė į Mari
jampolę parduoti maisto fabrikui. Rūdos 
Eidukevičių buvo du našlaičiai ėriukai. 
Jaunasis ūkininkas Vladas juos pasiėmė 
auginti. Ėriukai, jaunojo ūkininko rūpes
tingai prižiūrimi, gražiai augo. Eidukevi
čiuos trys tais metais buvo neišskiriami 
draugai: du ėriukai ir jaunasis ūkininkas 
Vladas.

Neprastesnė draugystė buvo ir Žaldarių 
Juozo su jo augintiniu. Juozas kažkur su
žinojo, kad arkliai .labai mėgsta cukrų. 
Jis slapčia iš spintos pasiimdavo ir pir
miausia kumeliuką prisijaukino, o po to 
pradėjo mokyti visokių išdaigų, kurias ne 
retai pademonstruodavo man ir savo kai
mynams.

reikia suvežė labai daug gėrybių:

Kas metai jaunieji ūkininkai rengdavo 
savo užaugintų gėrybių parodą. Gaudavo 
ir premijų. Pati didžiausia paroda Gižuo
se buvo surengta 1936 metais. Tai buvo 
ne vien tik jaunųjų ūkininkų, bet visos 
Gižų apylinkės ūkio paroda.

Parodos diena, kaip tyčia, pasitaikė la
bai graži. Dėl to į parodą Gižų ūkininkai 

karvių, gra
žaus visokio prieauglio, veislinių kiaulių 
ir priaugančių paršiukų, gražių kumeliu
kų. Buvo daržovių, pašarų pavyzdžių ir 
javo. Apskritai imant, ten buvo visokių 
ūkiškų gėrybių, kokias tik ūkininkai au
gino. Tai buvo- Gižų ūkininkų pasididžia
vimo diena. Be to, parodoje dalyvavo 7 
jaunųjų ūkininkų rateliai su savo užau
gintomis metinėmis gėrybėmis.

Moterys turėjo atskirą parodą savo au
dinių. rankdarbių ir kitų moterų gamintų 
gėrybių, kuri buvo išdėstyta mokyklos 
klasėse.

Parodą aplankė gana didelis skaičius 
žmonių net ir iš tolimesniųjų vietų. Buvo 
atsilankęs ir Vidaus Reikalų Ministeris 
gen. Čaplikas.

Parodos komiteto pirmininku buvo J. 
Prapuolenis, o man teko būti reikalų ve
dėju.

Šauliai rodė didžiausią veikimą Gižuo
se. Sunku būtų ir suskaityti, kiek jie su
rengė vakarų, gegužinių, iškylų ir kitokių 
subuvimų. Kasmet rengdavo tautinių 
švenčių minėjimus, paprastai su paskaito 
mis ir menine programos dalimi. Šauliai 
turėjo didelį knygyną ir gražią vėliavą. 
Jie padėjo įrengti mokykloje didžiulę sa
lę. Jų rūpesčiu ir lėšomis buvo padaryta 
scena, uždanga ir salės apšvietimas.

Daug apylinkės jaunimo ir senimo bu
vo šaulių eilėse. Mažu rateliu ir aš ten 
sukausi: būrio valdyboje turėjau įvairių 
pareigų, buvau rinktinės garbės teismo 
nariu, buvau ir rinktinės tarybos nariu, 
kur ėjau švietimo vadovo pareigas.

Bemaž kiekvienais metais važiuodavau 
į rinktinės skyrių atstovų suvažiavimą, 
kuris būdavo Vilkaviškyje. Taip pat ne 
vieną kartą teko dalyvauti ir visuotinia
me LŠS rinktinių atstovų suvažiavime, 
kuris paprastai būdavo Kaune.

Buvau ir paskutiniame LŠS suvažiavi
me, kuris skyrėsi iš visų kitų, nes vieną 
dieną posėdžiavome Kaune, o antrą dieną 
Vilniuje. Suvažiavimas ir šį kartą buvo 
Karininkų Ramovėje. Visi suvažiavimai 
gaudavo daug sveikinimų, o Respublikos 
Prezidentas Antanas Smetona atvykdavo 
pats, asmeniškai pasveikinti suvažiavimo. 
Jis atvyko ir šį kartą. Tik šį kartą, man 
rodos, jis buvo susirūpinęs, daugiau su
vargęs, gal net ir sumenkęs. Man atrodė, 
kad prezidentas nešė sunkią naštą, kai jis 
ėjo ramovės sale į prezidiumo stalą. Suva 
žiavimas prezidentą sutiko katutėmis ir 
nuoširdžiomis katutėmis palydėjo po kal
bos.

Neatsimenu, ką prezidentas tada sakė, 
nes visas mano dėmesys buvo sukauptas 
j jo išvargusį ir susirūpinusį veidą. -I

Kai prezidentas išvyko, suvažiavimo 
pirmininkas pik. Saladžius pranešė, kad 
gauta eilė sveikinimų raštu ir telegramo
mis. Pirmutinis sveikinimas yra generolo 
Raštikio. Sulig šiais žodžiais salė pasken
do katutėse ir valiavimuose.

(Bus daugiau)
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— SAN MARI
Tačiau užtenka Rimini karštos saulės ir 

mėlyno Adrijatikos jūros vandens: reikia 
sėsti į ekskursini autobusą, sumokėti 900 
lirų ir važiuoti už keliasdešimt kilometrų, 
kad pamatyčiau seniausią ir mažiausią 
San Marino valstybėlę.

Tur būt, nėra šaunesnių šoferių už ita
lus. Jie nepaiso jokių eismo taisyklių, kad 
tik greičiau savo mašinas pravairuotų pro 
masę kliūčių. Žiūrėk, kaip jie prašauja 
pro pėsčia einantį vasarotoją, kad, rodos, 
būtinai turėjo užkabinti; kaip jie nepaiso 
vadinamosios „žebros“; kaip jie lenkia lė 
čiau važiuojančias mašinas ir pro kairę 
ir pro dešinę; kaip jie staiga stabdo įsibė 
gėjusias mašinas, kad išvengtų eismo 
nelaimės...

Pro vynuogynus j kalnus
Važiuojame, tiesiog skriste skrendame 

iš Rimini miesto, kur pro šalį lekia dau
gybė senovės paminklų. Šviesiaplaukė p. 
Ingridą, gimusi Švedijoje ir užaugusi Ang 
lijos Sheffielde, o dabar tarnaujanti paly
dove ekskursantų autobusuose, gerai nusi 
teikusi aiškina senojo Rimini istoriją, o 
pro šalį skrieja nedideli ūkių pastatai, ku 
kurūzų, įvairių javų laukai, sirpstančių 
vynuogių krūmokšniai.

Mūsų autobusas vis garsiau rėkia ir zig 
žagų zigzagais tempia vis aukštyn į Tita
no kalną. Jau iš tolo matome kelias senas 
pilis, nuogas kalnų uolas, žalius krūmokš 
nius. Dangus mėlynas, kai kur tingiai plati 
kioja šviesūs debesėliai, susidarę nuo ne
paprasto karščio, kuris visų kaktas drėki
na gausiu prakaitu. Tačiau kvėpuoti taip 
lengva, taip gera.

Pagal seną tradiciją, San Marino res
publika kilusi IV šimtmetyje. Ją įkūrė 
krikščionis, savo kilme dalmatietis, ak
menskaldys Marinus. Su savo draugu Leo 
nu 301 metais iš Arbe salos persikėlęs į 
Rimini, skaldė akmenis ir rengė uosto 
{stiprinimus. Kai Romos imperatorius Dio 
kletianas pradėjo smarkiau persekioti 
krikščionis, Marinas su Leonu pasitraukė 
į Titano kalną, kad galėtų laisvai išpažin 
ti krikščionių tikėjimą ir toliau tęsti pa 
mėgtąjį akmenskaldžio darbą.

Netrukus garsas apie Mariną pradėjo 
sklisti plačiose apylinkėse, ir pas jį ėmė 
keliauti ypač Diokletiano persekiojami 
krikščionys, šalia kalbų apie puikius ak 
mens išdirbinius, sklido gandai apie dide 
lį jo šventumą. Pagaliau, kai Marinas ste 
buklingai pagydė Domios Felicitos sūnų 
Verissimo, turtingoji ponia jcm už tai pa 
dovanojo Titano kalną. Mirdamas jis pa
sakė savo žmonių bendruomenei: „Relin- 

*>V1T* \'V>owoo c*V> ulvo<įuc Vismine.“. Tuo

šventasis norėjo pasakyti, kad jie būsią 
laisvi nuo Valstybės ir Bažnyčios galios.

San Marino respublika
Ilgai kariavus su įvairiais priešais, San 

Marino valstybėlė 1815 m. Vienos Kongre 
so buvo patvirtinta kaip nepriklausoma 
valstybė. Pati daug vargusi ir kariavusi 
dėl laisvės (kurios vardu ir pati valstybė
lė buvo kurį laiką vadinama), San Mari-

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

PIASECKIO TARNYBA MASKVAI
KOVA PRIEŠ BAŽNYČIĄ LENKIJOJE

Lenkijos kardinolas Vyšynskis atkak
liai laikosi prieš vyriausybę, gindamas 
savo tikinčiųjų reikalus. Lenkijos vyriau 
sybės sluoksniai įtemptai sekė jo kelionę 
pas popiežių. Kadangi Vatikanas pavedė 
jam rūpintis ir Lenkijai iš Vokietijos už 
Oderio-Neisės linijos priskirtose žemėse 
gyvenančių tikinčiųjų reikalais, tai tuo 
Išmušamas ginklas iš rankų jo puolėjams. 
Jie iki šiol vis tvirtino, kad bažnyčia yra 
vokiškųjų militaristų pusėje. Tačiau grį
žęs iš kelionės kardinolas sukėlė audrą 
prieš save paskelbdamas atsišaukimą į 
tikinčiuosius, kuriame prašoma kovoti 
prieš ateizmą. Ateistinėje spaudoje jis va 
dinamas fanatiku, kuris nerodo pakan
tumo netikintiesiems.

Tame naujame įtempime tarp valsty
bės ir bažnyčios prieš kardinolą išstojo 
Boleslovas Bohdanas Piaseckis. Kas gi 
jis toks?

Tai ne koks nors įsitikinęs komunistas, 
bet tikras perėjūnas, kuriam Stalinas su 
Sierovu buvo pavedę sudaužyti stipriau
sią jų priešą Lenkijoje — katalikų baž
nyčią. Kilęs iš turtingos šeimos, pilsudski 
nėję Lenkijoje jis buvo suorganizavęs 
fašistiškai nusiteikusį jaunimą, kuris gar 
bino nacizmą ir fašizmą. Kai ta organi
zacija suskilo, tada jis pasidarė lenkiškų
jų nmogikų vadu ir skelbė antisemitizmą. 
Jo tie smogikai daužė žydus ir politinius 
priešus ir visa kuo buvo panašus į hitle
rinius S.A. smogikus. Vienas jo artimiau
sių padėjėjų tada buvo tūlas Zygmuntas 
Pzetakievičius, kuris dabar vadovauja 
tariamųjų katalikų Pax organizacijai.

Kai kas bijojo, kad Hitlerio užimtoje 
Lenkijoje valdžia nebūtų atiduota Pia- 
seckiui su jo fašistais. Tačiau vokiečiai 
įmetė jį į kalėjimą. Tik Musolinis išsipra 
šė paleisti jį. Tada nusivylęs Pieseckis 
suorganizavo savo fašistus ir išėjo parti
zanauti — kovoti prieš vokiečius ir prieš 
bolševikus. 1944 metais jis pateko rusams 
į nagus, ir nuo tada jo gyvenimas pakry

RAŠO J. Kuzmickis

no valstybė noriai priimdavo įvairius po
litinius pabėgėlius. Pvz., žlugus Romos 
respublikai. San Marino 1849 m. priėmė 
sukilėlių vadą Garibaldi su jo žmona ir 
visu legionu. Dar ir šiandien respublikos 
muziejuje galima matyti legiono vėliavą, 
paties Garibaldi paveikslus, ginklus ir jo 
žmonos Anitos rūbus.

Šiandien San Marino respublika, esanti 
tarp Italijos Forli ir Pesaro provincijų, už 
ima 60 kv. kilometrų (apie 22 kv. mylias) 
ir turi 17.000 gyventojų. Apie 2.500 gyve
na San Marino vardo sostinėje, Titano kai 
no viršūnėje, kiti kituose miesteliuose, 
kaip Serravale, Montegiardino, Faetano 
ir kt.

Po 45 min. kelionės mūsų autobusas pa 
siekia San Marino sostinę ir mus palei
džia su angliškai kalbančia vadove. Ji 
mus nuveda į vyriausybės rūmus, kurie 
pastatyti iš paties šv. Marino tašytų akme 
nų. Rūmai paskutinį kartą buvo atnaujin 
ti praėjusio šimtmečio pabaigoje. Prie 
įėjimo mus pasitinka spalvota uniforma 
apsirengę sargybiniai, prie kurių tuojau 
pribėga mūsų anglės ir fotografuojasi. Nu 
ėję į audiencijų salę, .atsiduriame valsty
bėlės parlamento salėje, kurios pasieniuo 
se stovi 60 medinių kėdžių šeimų atsto
vams. Priekyje—kapitono regento sostas. 
Viskas paprasta, bet skoninga, gražu, kiek 
viename žingsnyje pabrėžiant laisvės 
principą.

Paskui nukeliaujame į baziliką, kuri, 
pastatyta neoklasikiniame stiliuje, yra 
pati didžiausia respublikos bažnyčia. Trys 
bazilikos navos atskirtos lengvomis korin 
tietiškomis kolonomis, viršum altoriaus — 
šv. Marino statula, aplinkui — visa eilė 
meniškų paveikslų. įspūdingiausia jų — 
Madonos ir Kūdikio paveikslas, pieštas 
Rafaelio mokyklos įtakoje: kur bažnyčio
je nebūsi, visur tave seka Madonos moti
niškos akys.

Per zakristiją nueiname į nedidelę šv. 
Petro koplyčią, kuri prisišliejusi prie nuo
gos Titano kalno uolos. Tai čia šv. Mari
nas turėjo savo slėptuvę, o uoloje guolį 
sau ir Leonui. Dar ir šiandien abipus šv. 
Petro altoriaus galima iš karto pastebėti 
uolose iškaltus guolius, kurie daro didelio 
įspūdžio.

Bendras įspūdis

Sustoju prie akmeninės sienos. Apačio
je — didžiausia bedugnė kiek tik akis 
Įžvelgia, •aplinkui kalnų kalneliai; prie jų 
prisišlieję maži nameliai, o kairėje nuosta 
bus gamtos padaras: miegąs milžinas. Tai 
didelis, pailgas kalnas, tartum miegąs mil 
žinąs, nes galima matyti ilgą nosį, krūti
nę, liemenį, kojas.

Paskum, atsiskyręs nuo kitų, užkopiu 
į pačią Titano kalno viršūnę, kur stovi se 
na, akmeninė tvirtovė — Cesta arba Fra- 
tta. šiandien čia padarytas senų ginklų 
muziejus. Primityviausių šautuvų, patran 

po visiškai nauja vaga. Stalinas ir Siero- 
vas nutarė jį panaudoti savo reikalams. 
Jie, kaip ir lenkų komunistų anuometinis 
vadas Bieruta, suprato, kad Lenkijoje ka
talikų bažnyčia yra stipresnė už komu
nistinę valdžią. Daug kunigų buvo kentė
ję Dachau ir Aušvitco koncentracijos la
geriuose. Daug jų kovojo kaip partizanai. 
Taigi nesiskaityti su bažnyčia jie negalė
jo. Tačiau jie buvo užsimoję susilpninti 
bažnyčią. Tam silpninimo darbui tinka
miausias asmuo pasirodė buvęs žymiau
sias Lenkijos fašistas Piaseckis. Jam bu
vo dovanota gyvybė ir laisvė, ir jis mie
lai pasiėmė sau tas kovotojo prieš bažny
čią pareigas. Iš Rusijos jis buvo parsiųs
tas namo ir pradėjo leisti žurnalą „Dzis 
i jutro“. kuris katalikus skatino remti 
komunistinį režimą. Nors neseniai dar 
tik buvo baigęsis karas, tačiau jam tam 
reikalui pakako popieriaus.

Netrukus po to jis sukūrė inteligentų 
organizaciją. į kurią suviliojo didesnių 
socialinių reformų pasigendančius kuni
gus. Savo ruožtu įsteigė net kunigų semi
nariją režimui palankiems kunigams ga
minti. Nors Vatikanas jo parašytąją teo
loginę knygą įtraukė į draudžiamosios li
teratūros sąrašą, tačiau Lenkijos komu
nistinės viršūnės buvo patenkintos juo. 
Piaseckis jiems daugiau padarė, negu iš 
jo buvo laukta. Tai jam dar buvo paves
ta tvarkyti labdaros organizaciją Pax. 
Dabar jis leidžia jau ir dienraštį ir tris 
savaitraščius, keletą žurnalų ir knygas.

Tiesa, tas Lenkijos katalikų bažnyčią 
ardąs perėjūnas ir buvęs fašistas turi ir 
savo ambicijų. Jis nori pasidaryti savo su 
kurtosios lenkų komunistinės bažnyčios 
galva ir bendradarbiaudamas su Maskva 
valdyti Lenkiją. Bet jo praeitis ir visi tie 
jo troškimai rodo, kad Piaseckis-nėra gar
bingas žmogus ar koks nors idealistas. 
Jis vis tiek ir dabar yra Maskvai ir savo 
komunistams parsidavęs garbėtroška.

KASDIENIŠKOS
SMULKMENOS

kų ir kitokių ginklų gali matyti ir dide
liame kieme ir erdviose salėse.

Kai pavargęs ir sušilęs nusileidžiu į 
miestą, užeinu į kavinę atsigaivinti. Nors 
paprastai nemėgstu alaus, bet čia jo išge
riu net kelias bonkas, — taip esu ištroš
kęs. Paskum paragaunu čia gaminamo Ti 
tano likerio ir .Moskato vyno. Gėrimai ir 
įvairūs keramikos dirbiniai tai pagrindi
niai pajamų šaltiniai iš turistų, kurių per 
nai čia buvo apsilankę 3 milijonai. Šalia 
to apie pusė gyventojų verčiasi žemės 
ūkiu. Javų nereikia importuoti, ir duonos 
kiekvienam užtenka.

Kai įsižiūriu į gigantišką kalną, kai ap
sidairau į plačias apylinkes, kai matau 
darbščius ir gyvenimo užgrūdintus vietos 
gyventojus, — man viduje gimsta tylus 
pavydas. Mažutė San Marino valstybėlė
šimtmečius kovojo dėl savo krašto laisvės 
ir ją išsikovojo. Kiekvienas žingsnis nu
laistytas kovotojų krauju. Kiekvienas se
nas pastatas, ypač trys tvirtovės, išsiri
kiavusios aukščiausiose kalno viršūnėse, 
garsiai byloja apie laisvės vertę ir jos pa
laimą.

Mintys pradeda skristi į tolimą Lietuvą, 
prie senų pilių griuvėsių, piliakalnių, upių 
ir ežerų. Gražios mūsų lygumos, upių slė
niai, sodybos su žemčiūgais, žalia rūta; 
garsi mūsų tautos praeitis su garsiai vieš 
patavusiu Vytautu, Žalgirio mūšiu, nepri
klausomybės kovomis ir partizanų didvy
riška mirtimi. Tačiau gal mums trūko Ti 
tano kalno, kur galėtume geriau įsistip
rinti ir užsibarikaduoti nuo įkyrių priešų; 
gal trūko palankesnės geografinės aplin
kos, o gal žmoniškesnių kaimynų, nes nar 
suma ir didvyriškumo Lietuvai niekuomet 
nestigo.

Už kelių dienų dar kartą aplankau San 
Marino respubliką, nes mane žavi tos ma 
žos valstybėlės kovinga istorija ir laisvės 
meilė.

Tačiau negaliu atplėšti minčių nuo Lie 
tuvos. Jos veržiasi pro kalnų viršūnes ir 
neša ten, kur laisvė taipgi branginama, tik 
kartu taip negailestingai okupanto nioko
jama...

Roma, rugpjūčio 2 d.

NAUJI FILMAI RAŠO Alė Rūta

Nauja nevisada reiškia gera. Be to, 
kiekvienas filmas turi gerų ypatybių ir 
dažnai kvailų bandymų.

LAST YEAR AT MARIENBAD iš ant
raštės atrodo kaip karinis ar šiaip realus 
filmas, kuriame būtų vaizduojami kažkie 
no paskutinieji metai. Bet šis italų-pran- 
eūzų filmų kompanijos gaminys duoda la 
bai nelauktų įspūdžių. Tai nespalvotas ir 
iš paviršiaus nuobodokas filmas, tačiau 
ta'p gerai pagamintas ir vaizduojąs tokią 
nekasdienišką istoriją, kad nevieną galų 
gale sužavi, nevienam palieka daugybę 
minčių apie meilės nemarumą ir apie keis 
tus žmogaus kelius gyvenime.

Filmas prancūzų kalba, vaizduoja vo
kišką seną viešbutį dideliuose rūmuose, 
tarytum pily, čia taupomas laikas, taupo
mas žodis, judesys. Kaip ir nėra intri
gos. Vaidyba mozaikinė. Parodomos lubų 
meninės freskos, kalbama apie laiką ir jo 
pasikartojimą. Parodomi susimąstę žmo
nės, kortų mėgėjai, statulos, šokių salė su 
neskubančiais, tačiau vis taip pat ir taip 
pat besisukančiais šokėjais, tarytum me
tai. mėnesiai, savaitės, dienos, naktys am
žių bėgy... Paslaptingi šūviai vidurnaktį 
pilies bokšte ir moderniškai apsirengusių 
žmonių pokalbiai koridoriuose; nervingi 
’lošėjai ir tylus mėnesienoje parkas; niū
rios lubų freskos ir staigus mergaitės juo
kas, viliojantis, nervingas, lyg nelaimės 
pranašas... Iškarpos, mozaikos. Žmonių 
įvairiausios pozos. Nepaprasta viešbučio 
ramybė ir įtemptas kažko laukimas.

Įspūdis po įspūdžio atskleidžia žiūrovui 
meilės istoriją, keistą ir baugią, bet gražią 
ir amžiną, gal fatališką, gal tuščią. Pana
šių istorijų pilnas kiekvienas žemės kam
pelis. puošnūs viešbučiai ir vargingos ba 
kūžės. Juk žmonės visada mylėjo ir ilgėjo 
si meilės, visada pavydėjo ir keršijo.

Tie paskutiniai metai prie Marienbado, 
atrodo, kartojasi tūkstančius metų. Bet 
žmogaus jausmai amžiais tie patys, ir už
tat ši istorija atrodo moderni. Puiki vai
dyba. Originalus medžiagos pateikimas ir 
detalių sąžiningas bei meniškas atlikimas 
daro šį filmą labai įdomų. Filmas praėju
siais metais jau gavęs tris premijas. Svar 
biausi aktoriai: Delphine Seyrig, Giorgio 
Albertazzi. Sacha Pitoeff, direktorius — 
Alain Resnais.

TWO BROTHERS garsaus filmų gamin 
tojo Ismael Rodriguez kūrinys, vaizduo
jąs Meksikos tyrumų skurdų gyvenimą ir 
dviejų brolių tragišką tose dykumose jau 
nystę ii- žuvimą. Tai nepaprastai liūdnas, 
nespalvotas ir nespalvingas filmas, toks 
skirtingas nuo amerikinių filmų. Tačiau 
su įtempimu ir pasigėrėjimu seki ekraną 
iki paskutinės minutės, nes ir vaidyba ir 
aštrios problemos žmogiškoj širdy, iki de
talių tikroviškai atskleistos, verčia gėrė
tis ir pripažinti, kad filmas gali būti tik
ras menas, ne tik pramoga.

Du broliai — tai maži berniukai, kurių

Mielas Redaktoriau,
Be abejo, Tau, arti valdžios sėdinčiam 

ir jos nepartinį ir nesrovinį oficiozą reda
guojančiam, ne kartą bus tekę girdėti po
kalbių ar net dalyvauti juose, kai iškyla 
labai opi tema: mes gi vis rašome, kad da 
bar Lietuvoje viskas bloga. Ar ten tikrai 
nieko nėra gera? Negali būti, kad ten nie
ko gera nebūtų. Šitokio įsitikinimo laiką
sis pašnekovas suries tave į ožio ragą, jei 
nebūsi pajėgus apginti savo poziciją. Sa
kys dar: vien tik neigiama matydami ar 
tik rodydami, jūs skriaudžiate savo tau-
tiečius, kurie atlieka labai teigiamus, rei
kalingus ir būtinus darbus.
Taip, aišku, tai tiesa. Daug pozityvių, tei 

giamų darbų lietuvių atliekama Lietuvo
je. Nepripažinti jų reikštų mūsų nesveiką 
užkietėjimą. Atvira burna reikia sakyti, 
kad lietuviai savo krašte atlieka didžiulį 
kai kurių sričių darbą. Jų pastangos ir 
reikalo supratimas verti pagarbos.

Tačiau jei man būtų pasiūlyta viešai iš 
vardinti bent keletą tokių reikšmingų 
darbų, aš jokiu būdu neišdrįsčiau tai pa
daryti. Ne dėl to, kad nežinočiau ir negalė 
čiau išvardinti. Gerbiamieji, dešimtis gra 
žiausių darbų galėčiau išvardyti, tačiau 
turiu šiek tiek atsakomybės jausmo. Aš 
nenorėčiau būti kaltas dėl to, kad per ma
no palaidą liežuvį vienas kitas toks reikš 
mingas darbas sumažėtų.

Man rodos, kad labai teisingą receptą 
pasakė rusų jaunasis poetas Eugenijus 
Jevtušenko, kai jis lankėsi D. Britanijoje. 
Jau pora metų, kai užsieniuose apie jį 
rašoma, kaip revoliucionierių, kovojantį 
prieš režimą. Sako, kai jūs apie mane ar 
apie kitą tokį šitaip rašote, tai siundote 
lipti mums ant kulnų visokius raidės pri 
silaikančius biurokratus. Tai didelė pro
blema. Užsiundyti nesunku. Bet užsiundy 
ti dažnai reiškia pribaigti net ir gerą, tei 
giamų reikalą.

tėvas klastingai dykumoje nušaunamas. 
Motina skurdžiai juos augina ir kietai 
spaudžia į jų širdis kerštą ir drąsą tą 
kerštą įvykdyti. Motina atkeršija vyro žu 
dikui vaikų rankomis, nors abu berniukai 
iš mažens buvo švelniasieliai. Atkeršyda
ma pražudo vaikus, nes ranka, išmokusi 
žudyti, nebesusilaiko; širdis, aptaškyta 
krauju, nebegali būti laiminga. Ir meilės 
legenda čia be galo liūdna, išreikšta daino 
je, kuria pradedamas ir baigiamas fil
mas. Toji'daina yra simbolis viso vargano 
Meksikos tyrumų žmogaus gyvenimo.

Abu šie filmai tinka tik suaugusiems.
SOME LIKE IT COOL — netinkamas 

vaikams, nei suaugusiems. Tai •amerikie
čių spalvotas filmas, pririnkus aktorių iš 
visų šiukšlynų, nes nė vieno žinomo, nė 
vieno tikro aktoriaus čia nėra. „Iš dide
lio rašto išėjo iš krašto“, sako lietuvių 
liaudis. Taip yra su šiuo filmu. Tai pavyz 
dys, kokių beprotysčių gali padaryti žmo
gus, begėdiškai siekdamas pinigo. Jau ir 
taip filmų pirkliai prikaišioja amoralumų, 
kad tik daugiau dolerių išspaustų iš kvai
los minios. Šiame filme pasiekiamas visiš 
kas begėdiškumas. Filme vaizduojama 
nuogųjų stovykla ir mėginama įrodyti, 
kad tai sveika, kad intelektualu ir kad 
net moralu. Visi aktoriai (nors jie neverti 
to vardo) vaidina čia nuogi. Vyrai dar 
šiaip taip prisidengę, bet moterys pozuoja 
iki šlykštumo. Jokios intrigos, jokios min
ties, nei istorijos. Filmų gamintojai, ma
tyt, tikėjosi, kad žmonės bėgs pamatyti 
šių vaizdų; bet du trečdaliai publikos, dau 
giausia vyrai, išėjo filmui nepasibaigus. 
Buvo taip neskoninga, neestetiška ir šlykš 
tu. kad šis filmas yra baisi dėmė Holly- 
woodui.

Pirmą sušaudė. paskui garbina
(E) Neseniai Lietuvos televizija atvaiz

davo žinomą kariškį generolą Vytautą 
Putną (kuris Stalino laikais kartu su ki
tais žymiais kariais buvo sušaudytas). 
Atvaizdavo jį ne tik kaip karį, bet ir kaip 
beletristą bei dailininką. Iki šiol tesuras 
tas tik vienas jo tapybos darbas ir kelios 
karikatūros.

Vis naudojamos arklinės kertamosios
(E) Vilniaus radijas ir spauda praneša 

iš įvairių Lietuvos rajonų, kad rugiapjūtė 
šiemet prasidėjo liepos pabaigoje, rugpiū- 
čio pradžioje. Nors kombainų šiemet dau 
giau. negu pereitais metais, bet ne visi į 
laukus išeina, nes ne visi buvo laiku sure 
montuoti. Ir šiemet, kaip ir ankstesniais 
metais, daugelyje rajonų panaudojamos 
senoviškos arklinės kertamosios. Kaip 
praneša Vilniaus radijas liepos 30 d., Kė
dainių raj. „Žiburio“ kolchoze darbui pa
ruošta 12 arklinių kertamųjų. Apie kom
bainus čia visai neužsiminta.

Tiesa, girdėti ir kitokių balsų. Sako, Lie 
tuvoje kai kurie žmonės piktinasi. Girdi, 
jūs įžeidžiate. nuvertinate mus, kai sako
te, kad mes nieko gera nepadarome. Čia 
esama teisybės, bet tik dalinės. Jei žmo
gus padaro teigiamą lietuvišką darbą (sa
kysim, pasiseka išleisti kokią nors lietu
viams naudingą ir reikalingą knygą), tai 
jis yra jau padarytas. Tokių darbų čia nie 
kas nepeikia. O jei negiria, jei prie to dar 
bo dalyvavusių asmenų nemini niekas vie 
šai, tai nuostolis tėra smulkus — nepaten 
kinama žmogaus ambicija: štai, aš pada-
riau. ir dėl to apie mane kalba ir šiapus 
ir anapus! Padarei, o gal daugiau jau ne
bepadarysi, jei abiejose pusėse kalbama.

—0—
Nauji įvykiai kartais ima ir sugrąžina 

j tas pačias temas. Taip sakant, istorija 
pasikartoja. Jau gi esu rašęs dėl mūsų 
keistokų santykių su lenkais, dėl mickevl 
činio nesusipratimo, kai būrelis Lietuvos 
lenkų pasitaikino truputį lietuvių ir įkūrė 
draugiją. Sakiau, kad toks susiartinimas 
vargu ar grašio vertas.

Tačiau man į rankas pakliuvo Argenti 
nos lenkų susivienijimo leidžiamasis laik
raštis „Glos Polski“. To laikraščio šių me 
tų Nr. 22 yra skirtas lietuviškiems reika
lams aptarti („numer litewski“). šitą nu
merį sklaidydamas, net ir lenkiškai nesu 
prantus žmogus turėtų kuo pasidžiaugti. 
Vien tik iliustracijos: lietuviškas Vytis (iš 
Kazimiero Jogailaičio antkapio Vavelyje), 
lietuviški kryžiai, LLK pirm. V. Sidzikaus 
kas (jis čia ir rašo), Raudonės pilis, Čiur 
lionis, Vytautas Didysis, Kudirka, Basana 
vičius, Darius ir Girėnas, Rimšos Vargo 
mokykla, Nepriklausomybės paminklas 
Kaune, Gediminas, Mindaugas ir kt.

Vedamasis ir V. Sidzikausko straipsnis 
apie Lietuvos ir Lenkijos santykius tarp 
dviejų pasaulinių karų išspausdinta len
kiškai ir lietuviškai. Lietuviškai išspaus
dintas ir Lietuvos Himnas. Kiti straips
niai: apie dvi kaimynes — Lietuvą ir Len 
kiją. apie lietuvių gimines, apie nesusi
pratimus ir t.t. ir t.t.. Išskyrus minėtąjį 
Sidzikausko straipsnį, visi kiti rašyti 
pačių lenkų. Be politinių dalykų, turime 
net lietuvių literatūros apžvalgą, Krėvės 
vertimėlį ir šį tą smulkesnio.

Pagrindinis dalykas, žinoma, yra tos 
nuotaikos, kurių supamas galėjo gimti 
toks laikraščio numeris. Jas aptaria veda 
masis. Jame rašoma: „Šis „Glos Polski“ 
numeris, atiduodamas į skaitytojų ran
kas, yra pirmutinis iš serijos, skiriamas 
apibūdinimui tų tautų, su kuriomis esame 
gyvenę po bendru stogu. Pradedame nuo 
tos tautos, kuri mums davė didžiausius 
valdovus. Jagelonų gadynei prasidėjus 
bendromis jėgomis laimėjome sunkią Žal 
girio kovą, nugalėdami kryžiuočius ir pa
siekėme auksinio kultūros amžiaus Žyg-
mantų laikuose. Daug dėl to esame skolin 
gi Lietuvai, pripažindami pilnumoj. To dė 
lei įpratome gerbti lietuvius kaipo brolių 
tautą, daugiau net negu brolių, kadangi 
lietuviai, nebūdami slavai, istorijos bė
gyje elgėsi broliškai“.

Nėra reikalo perrašyti čia viso to veda
mojo. Tiek juk gana suprasti žmonių nu
siteikimui.

O kai londoniškis „Dziennik Polski“ ka 
da nors išleis panašių nuotaikų paskatin
tą lietuvišką numerį, tai manau, kad „Eu
ropos Lietuvis“ lenkiškam numeriui ga
lės su pasitenkinimu paskirti ne papras
tus 4, bet tuos riebesnius 6 ar net 8 pus
lapius.

Tavo Jonas

Magnetolai ir magnetofonai genda prieš 
laiką

(E) Vilniaus „Tiesoje“ (166 nr.) Iš
spausdintas kelių marijampoliečių viešas 
skundas, kad jų nusipirktieji iš Vilniaus 
„Elfos“ fabriko magnetolai („Neringa“) 
ir magnetofonai („Spalis“) sugedę prieš 
baigiantis garantiniam laikui. Daug kar
tų buvę kreiptasi į fabriką, kad atsiųstų 
nors reikalingas remontui dalis, kad pa
tys savininkai galėtų susitaisyti aparatus. 
Fabrikas nieko neatsakė. Baigėsi garanti 
nis laikas, o aparatai gedo toliau. Buvo 
kreiptasi į fabriką laiškais, asmeniškai ir 
telefonu, bet jokių teigiamų žygių nesiro
dė. Vilniaus radijas liepos 29 d. pranešė, 
kad specialus konstrukcijos biuras ruo
šia projektus naujiems radijo imtuvams.

Ir vėl sunkumai su pašarų paruošimu
(E) Žemės ūkio produktų gamybos ir pa 

ruošų ministras R. Songaila, kaip praneša 
„Tiesa“ (175 nr.), smarkiai priekaištavo 
kai kuriems rajonams, kad atsilieka su pa 
šarų paruošimu. Iki liepos 20 dienos buvę 
nušienauta tik 38 proc. viso numatyto pla 
no. Silosavimas einąs labai lėtai. „Kai ku 
riuose ūkiuose... nuplauta žolė supuvo 
pradalgiuose“, sako Songaila. Žaiginiai 
šienui džiovinti taip pat mažai panaudo
jami.
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PASISEKUSI STOVYKLA

i

LONDONAS
LANKĖSI KUN. NORBUTAS

Pravažiuodamas pro Londoną, į Lietu
vių Namus buvo užsukęs kun. Norbutas, 
kuris nuolat gyvena J. Amerikos Valsty
bėse. i

A. PRANSKUNAS ATOSTOGAUJA
DBLS ir Lietuvių Namų Ako. Bendro

vės sekretorius A. Pranskūnas išvyko 
dviems savaitėms atostogų.

P. ORINTAITĖS romanas RIŠYKLOJ
Naujausi Nidos Knvgų Klubo leidiniai 

— P. Orintaitės romano „Daubiškės inte
ligentai“ I ir II tomai — baigti spausdin
ti ir atiduoti knygrišyklon.

Šias knygas Nidos Knygų Klubo nariai 
gaus abi iš karto.

z' LIET. NAMŲ SALĖS REMONTAS
Londono ‘ Lietuvių Namų salėje baigia

mas remontas — ruošiamasi rudeniui, kai 
prasidės visokie subuvimai.

Remontas buvo vykdomas beveik vien 
savo jėgomis.

SVEČIŲ DAR VIS NEMAŽA
Lietuvių Namuose Londone dar vis ne

trūksta svečių.
Vieni tautiečiai atostogas praleidžia 

Londone, o kiti arba važiuoja dar atosto
gų į žemyną, ar grįžta iš jų.

ATSISVEIKINIMAS SU MAMAIČIAIS
Kaip jau buvo skelbta, organizacijų at 

stovai nutarė surengti atsisveikinimo va
karą išvykstančiam Londono Lietuvių 
Choro chorvedžiui V. Mamaičiui ir po
niai su dukrele. Jie išvyksta į JAV-bes.

Atsisveikinimo vakaras bus rugsėjo 1 
d. (šeštadienį), 7.30 vai. vakaro punktua
liai Lietuvių Sporto ir Socialinio Klubo 
(Parapijos) salėje (345 A. Victoria Park 
Rd., 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 prcšoma pasku
bėti, nelaukiant paskutinės dienos, nes 
vėlavimasis rengėjams sudaro keblumų. 
Visi prašomi užsirašyti ne vėliau kaip 
per savaitę prieš vakarą.

VIENIŠAS LIETUVIS
Psichiatrinėje ligoninėje Broadmoore 

jau 15 metų laikomas lietuvis Jonas Ge- 
deika, kuris yra pasiilgęs savo tautiečių ir 
bet kokių ryšių su jais. Jam būtų reikalin 
ga drabužių, spaudos. O jei kas gali aplan 
kyti, tai ypač malonu.

Jo adresas: Jonas Gedeika, Broadmoor 
Hospital, Block 7, Ward 1. Crowthorne, 
Berks.

MANCHESTERIS
PAMALDOS

Lietuviškos pamaldos Manchestery bus 
rugpjūčio 26 d.. 10.30 vai., Notre Dame se
selių vienuolyne.

PAIEŠKOJIMAI
Paieškomas Mykolas USONIS, Igno sū

nus, gimęs 1911 m. sausio 6 d., iš Dumblių 
kaimo, Taujėnų valse. Jis pats, ar kas 
apie jį žino, maloniai prašomi atsiliepti 
adresu: Lithuanian Legation. 17, Essex 
Villas, London, W.8.

TAZAB & CO. CTO.
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 ai
be pamušalo. Didelis pasirinkimas grynos vilnos 
medžiagų vyriškiems ir moteriškiems kostiumams, 

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

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

Hohner akordeonai.
Nauji, puikiai iliustruoti lietuviški kainoraščiai.

Visas susirašinėjimas vykdomas lietuviškai.

DBLS CENTRO IŽDO ŽINIOS
Š.m. Skautų-Jaun. Stovyklai aukojo:
Nottingham Sk. — 14.0.0, DBLS Cent

ras— 6.15.0, Birmingham Sk. — 5.8.0, 
Centrinis Sk. —5.0.0, Rochdale Sk.—5.0.0, 
Coventry Sk. — 4.0.0. Bolton Sk. — 3.7.0. 
Stroud Sk. (Glos.) — 3.0.0, Kettering Sk.
— 2.16.0, Leeds Sk. — 2.9.6, Leicester — 
2.9.0, Huddersfield Sk. — 2.7.0, Corby Sk.
— 2.0.0. Flack. H. Sk. — 2.0.0, Buckmins
ter Sk. — 1.18.0, Bradford Sk. — 1.10.0, 
Sheffield Sk. — 1.10.0, Derby Sk. — 0.12.0,
J. Matulis (Nottingham) — 0.10.0, Ant. 
Barančiukas — 0.10.0.

Viso: 67.11.6.
1960 m. likutis — 3.1.3.
Iš viso 70.12.9.
Visiems aukotojams, taip pat Skyriaus 

Valdyboms ir visiems prisidėjusiems prie 
aukų rinkimo, Skautų Vadovybė ir DBLS 
C. V-ba nuoširdžiai dėkoja.

Nuo š.m. pradžios iki šiai dienai Solid. 
Mokesčio įmokėjo:

Kettering Sk. — 7.10.0, Coventry Sk. — 
25.0.0, Buxton Sk. — 4.0.0, Buckminster— 
3.15.0. Sheffield Sk. —7.10.0, Centrinis Sk.
— 48.10.0. Flackwell H. Sk. — 4.10.0. Hali
fax Sk. — 4.10.0, Birmingham Sk. —■ 6.0.0, 
Mansfield Sk. (likutis) — 1.17.6, Derby 
Sk. — 10.0.0, Leicester Sk. — 10.15.0. 
Leeds Sk. — 6.0.0, Wolverhampton Sk. — 
14.0.0, Preston Sk. — 5.2.0, J. Sirutis 
(Sheff.) — 1.0.0, Corby Sk. — 8.0.0, Bol
ton Sk. — 7.10.0, Dr. Valteris (antnorm.)
— 2.0.0.

Viso: 177:9.6
Be to, aukojo po 1 sv.: kun. Gutauskas,

K. Plukas. J. Parulis. P.B. Varkala; J. Pu- 
meris — 2 sv. P.B. Varkala (Labdarybės 
Fondui) — 100.0.0.

Vasario 16 Gimnazijas sąskaita
Š.m. aukojo:
Inž. J. Vinčinskas — 5.0.0. Strumskis — 

3.0.0, Liud... — 1.0.0. Birminghamo Sk. — 
21.10.0. Flackwell H. Sk. —2.0.0.

Viso: 32.10.0.
Pr. metų likutis — 7.8.0.
Iš viso: 39.18.0. /

Centro iždo iždininkas

WOLVERHAMPTONAS
SPORTAS

KREPŠININKŲ ŽINIAI
Rugsėjo 29 d., 2.30 xval. p.p., Springfield 

Rd. School aikštėje įvyks
Anglijos lietuvių krepšinio komandų 

turnyras
dėl „Laisvės Taurės“.

Po turnyro bus bendras subuvimas ir k.
Krepšininkai, kurie nepriklauso jokiai 

komandai, betjiori šiame turnyre aktyviai 
dalyvauti, prašomi kreiptis rrštu: V. Kel- 
mistraitis, 3. Hart Rd., Wednesfield, nr. 
Wolverhampton — ne vėliau kaip rugpjū
čio 30 d. Bus bandoma sudaryti komandą 
iš suvažiavusių pavienių žaidėjų arba lei
džiama žaisti su bet kuria komanda.

PELNINGIAUSIAS TAUPYMO BŪDAS
Jūsų sutaupos duos daugiausia pelno, 

jei jas investuosite į
BALTIC SAVINGS & INVESTMENTS Co 

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

Tel. SHOredicli 8734
Grynas metinis procentas mokamas 6%
Taupantiems kas savaitę mokama taip 

pat 6%
Tarpininkaujame sutvarkyti palikimo 

reikalus. Smulkesnių informacijų reika
lu rašyti:

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

Jau buvo rašyta, kaip Šveicarijos kal
nuose įsikūrė lietuviško jaunimo stovyk
la. O dabar pateikiame aprašymą, kaip 
sėkmingai ji ten vyko.

Apsigyvenome po 2, po 4 ir po 6 viena
me kambarėlyje, viso apie 50 asmenų. Nu 
statyta dienotvarkė, kuri kasdien buvo 
įdomiai paįvairinama. Maistas buvo ge
ras ir pakankamas. Laisvalaikių daug. Or 
ganizuojamos ekskursijos į kalnus, eže
rus, apylinkės vietoves. Užsiėmimų metu 
buvo stengtasi pasimokyti lietuviškų po
terių, giesmių, dainų, žaidimų, šokių, pa
sakų. Jaunimas geras, mandagus, klusnus 
ir susipratęs. Gėrėjosi juo savieji ir sveti 
mieji Kvietėme pas save svečius ir patys 
vykome. Turėjome malonių svečių Švei
carijos lietuvių, šveicarų, belgų. Visus pa
gal savo išgales priėmėme lietuviškai su 
daina ir su kava bei pyragu. Mus aplankė 
lietuvė vienuolė seselė M.-Samuelė Šilei- 
kaitė, kuri Šveicarijos ligoninėse sėkmin
gai darbuojasi jau per 20 metų.

Ji papasakojo apie lietuvaites seseles 
Šveicarijoje, kurios čia atsidūrė dar prieš 
karą. Jinai padarė konkrečių žygių, kad 
jos pažįstami šveicarai atsiųstų mūsų jau 
nimui siuntinį. Atėjo gražus pakietas su 
rūbais mergaitėms.

Neilgai trūkus atskubėjo į Arosą ponų 
Tomų šeima, garsi savo gerais darbais ir 
dideliu pasiaukojimu lietuviškiems reika
lams ne tik Šveicarijoje, bet ir visoje Vo
kietijoje. Ši šeima keletą metų nenuilsda 
ma organizavo materialinę pagalbą Vokie 
tijoje gyvenantiems lietuviams ir rūpino
si. kad lietuvių vaikai galėtų gerai ir gra
žiai pailsėti-sustiprėti šveicarų pasiturin
čiose šeimose.

Ir šį kartą p.p. Tomai atvyko ne tuščio
mis. Atvežė dovanų ir parūpino keletą 
garsinių kultūrinių filmų apie Šveicariją 
jos nepriklausomybės proga.

Beatas Toma paruošė gražią ir išsamią

BRADFORDAS
PAMALDOS EVANGELIKAMS

Pamaldas su šv. Komunija lietuviams 
evangelikams laikysiu rugpjūčio 26 d., 
sekmadienį, 14 vai.. Bradforde, Vokiečių 
bažnyčioje (29 Gt. Horton Rd.)

Jei saviems padėti nori.
Padarysi tai tikrai.
Kreipkis tik tuojau pas Taurą, 
Ir neliks kišenėj kiaura.

Ir tuo pilnai įsitikinsi, jei parašysi:
Pageidaujantiems siųsti pasiūtus geros 

medžiagos kostiumus, galima per 3-4 sa
vaites pasiūti pagal užsakytojo prisiųstas 
išmieras iš pasirinktos medžiagos. Siūti 
patartina tik iš labai geros rūšies medžia
gų, nes pasiuvimas kainuoja 8.8.0, o mui
tas yra 3.4.1. Kostiumo medžiagos gauna
mos labai geros rūšies nuo 8.5.0. Pigesnių 
medžiagų neapsimoka siūti.

TAURAS
(A. Briedis)

MAIL ORDER&PARCEL SERVICE
88. GOLDSMITH AVE., 

LONDON, W.3.
Tel. ACO 947

BRANGIAUSIA DOVANA —
LIETUVIŠKA KNYGA

Girnius — Tauta ir tautinė ištikimybė 
1.5.8.

Mačernis — Poezija — 1.13.0 (spalv. 
iliustracijos).

Raulinaitis — Aisčiai. Karinės istorijos 
šviesoje. 0.9.0. _

Sruogienė — Lietuvos istorija 4.6.6.
Lietuvos žemėlapis 0.18.6.
Dievo Vaikas (vaikų maldakn. spalv. 

iliustr.) 0.14.0 -— ------,
Skipitis — Nepriklausomą Lietuvą sta

tant. 1.16.8
Grigaitytė — Veidu prie žemės. Nove

lės 0.14.8
Prunskis — Vyrai klystkeliuose. 1.2.0
Krupavičius — Kunigas Dievo ir žmo

nių tarnyboje. 2.11.0
Pranckūnas — Riedmenys rieda perga

lei. 0.18.6
Butkus — Vyrai Gedimino Kal

ne. 0.15.0
Maironis — Pavasario Balsai. 0.18.6 
šeinius — Vyskupas ir velnias. 1.2.0 
Baronas — Vieniši Medžiai. 0.11.6
Andriukaitytė — Jaunai Inteligen

tei. 0.9.6
Baronas — Užgesęs sniegas. 0.18.6 '
Vaičeliūnrs — Tėvynės Sargyboje 1.2.0 
Plokštelės, periodika. Rašyti: Dainora, 

49, Thornton Ave, London. W. 4. 

paskaitą apie Šveicariją, apie vietos lie
tuvius ir mielai atsakinėjo į visus mūsų 
jaunimo klausimus. Jo uošvė iš Kanados 
ponia Mršalaitienė papasakojo apie lietu
vių jaunimo stovyklas Kanadoje ir ap
skritai apie mūsų tautiečių gyvenimą ta
me krašte. Buvo labai įdomu.

Su vietos šveicarais palaikėme gerus 
santykius ir lankėm jų kultūrinius paren 
gimus. Teko matyti jų pagamintą filmą, 
kuris vaizdavo bolševizmo žiaurumus ir 
gresiančius visai žmonijai pavojus. Įdo
mu buvo pastebėti, kad šveicarai yra ge
rai informuoti apie Lietuvą- ir jai bolševi
kų padarytąsias skriaudas.

Su turistais turėjome malonių pasikalbę 
jimų. Ypač prie mūsų prisirišo viena bei 
gų grupė, kuri mus nuolat lankė ir žavėjo 
savo dainomis, šokiais ir žaidimais. Ne
mažiau ir mes jiems patikome su savo 
lietuviškomis dainomis ir vaišingumu.

Kaip svečias dažnai mus lankė vietos 
parapijos klebonas, kuriam patiko mūsų 
jaunimo giedojimas bažnyčioje ir giedru
mas stovykloje. Jis mus nekartą pagyrė ir 
kvietė atvykti sekančiais metais.

Paskutinį sekmadienį aplankė mus 
Šveicarijos Lietuvių Bendruomenės Pir
mininkas Dr. Radvila su žmona ir viena 
lietuvaite. Jis papasakojo apie lietuvių 
veiklą Šveicarijoje ir pažadėjo intensyvin 
ti pagalbą Vasario 16-tos Gimnazijai. Kai 
bėdamiesi su jo žmona, net nepastebėjo-
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DĖL K. VALTERIO
„KAS TURI SKONĮ?“

K. Valteris prieina išvados, kad mote
rys mažiausiai turi skonio.

Nenorėdamas moteris vien dėl to ginti, 
kad jos yra moterys, bet dėl to, kad ran
du K. Valterio stebėjimus klaidingais, ir 
būdamas dėl to priešingos nuomonės, 
noriu savo dvylekį pridėti, nors ir ne to
kiu svarbiu reikalu.

Padarė K. Valteris k’aidą dėl to, kad 
nebuvo susipažinęs su madų kilimo klausi 
mu. Jam reikėjo kreiptis į gamintojus ar
ba madų kūrėjus. Jie būtų jam pasakę, 
kad madą vis tik diktuoja moterys; net 
vyrų madą jos, o ne vyrai diktuoja. Dėl 
vyrų mados nenorėčiau taip griežtai tvir
tinti. Gamintojai tai žino: nujausk mote
rų nuotaiką naujam sezonui, ir gali mili- 
jonus uždirbti, o jei nenujausi, gali bank 
rutuoti. Lygiai ir madų kūrėjai niekad ne 
sakys, kad jie yra diktatoriai. Jei jie ko
kius modelius kuria, tai labai priklauso 
nuo to, ką moterys pasakys, ypač kokia 
spalva joms neatrodo nuobodi. Tūlas ma
dų projektas yra ne kūrėjų sumanymas, 
ne jų vaizduotės padaras, o kokios nors 
itin išpaikintos moters užgaida. Ji savo 
įtaka ir padėtim garantuoja; kad toks mo 
delis bus sezono laimėjimas. Ji ateina pas 
tokį modelio kūrėją ir pasako jam savo 
fantaziją, savo išmislą, o jis yra jos užgai 
dų vykdytojas, amatininkas, specialistas 
derintojas. Tik viena kregždė nereiškia 
pavasario, ir todėl madų kūrėjai ne vieną 
modelį kuria, o kelis pagal vieną stilių. 
Stiliaus jis pats nesukuria. Kaip išlaikyti 
stilių, jis išmoko meno mokykloje, kaip 
kareivis rikiuotės. Kaip muzikas išmoks
ta, ką reiškia fuga, etiudas, rapsodija, 
suit, na, ir stilius (ir muzika turi savo sti 
lių) ir kt., taip lygiai ir menininkas iš
moksta mokykloje disciplinuoto skonio da 
lykų ir stiliaus. Tatai madai ne taip jau 
svarbu. Svarbu žaidimas nauja mintim, ir 
tokią mintį duoda dažniausia moterys. Jos 
ne visados originalios, naujai sukurtos, 
dauguma jų yra tik pasikartojimas jau to, 
kas kadais buvo, bet būna ir originalių 
minčių.

Kita vertus, ir madai nusistovėti pade
da moterys. Konfekcionai labai atsargiai 
turi drabužių partijas siūdinti, kad netu
rėtų nuostolių su kokiu modeliu, kurio nie 
kas neperka. Kas gi tada diktuoja madą, 
kas turi skonį, vyrai ar moterys?

Kad madų reikalu vyrai mažiausiai sko 
nio turi, parodo ta aplinkybė, jog vyrų 
mados nesikeičia. Jie išsidirbo kelis mode 
liūs, pakeičia kartą atlapą ar skverną, ir 
baigta. Jie perdaug tingūs skonio reika
lais užsiiminėti, jie užimti rimtesniais da 
lykais negu madų diktavimas. O tie, kurie 
diktuoja, kartais užsimiršę medžioklines 
kelnes nusiimti užsideda fraką ir padik
tuoja madą, kuri ilgai nesilaiko. Pastebė
jęs savo apsižiopsojimą, toks diktatorius 
susigėdęs pats savo siūlymo nebesilaiko.

Kiek svarbu yra moterų skonio žiūrėti, 
gerai suprato Dior. Jis nesiūdino drabu
žių partijų ir nerodė jų lange, o siuvo mo 
delius ir juds ant gyvų manekenų rodyda
vo.

K. Valterio teigimai kaip tik taikomi vy 
rams. Jie yra tvarkos ir rikiuotės šalinin 
kai. o čia priklauso ir stilius. Čia moterys 
jiems truputį nusileidžia. Vyrai linkę vis
ką sutrafaretinti. sunormuoti, viską suri
kiuoti. kaip kareivius parade ar kareivi
nių kieme. Kaip tik vyrai ir parodo sko
nio stoką, tą stoką, kurią K. Valteris nori 
primesti moterims. 

me, kad jinai yra tikra šveicarė. Jinai ne
paprastai gražiai ir sklandžiai vedė pasi
kalbėjimus su visais mūsų kolonijos gy
ventojais. Jų apsilankymas mums buvo 
taip pat labai naudingas.

Tą pačią dieną atsirado ir tėvas Petras 
Urbaitis, salezietis iš Torino, keliavęs po 
Vokietiją ir rinkęs naujus kandidatus Tė
vų Saleziečių Gimnazijai Italijoje. Jis pa
pasakojo apie savo ilgą gyvenimą Kinijo 
je ir apie dabartinę veiklą Italijoje, lietu 
viškojo jaunimo tarpe. Stengėsi sužavėti 
berniukus mokytis Italijoje.

Šalia šių svečių, buvo ir kitų, kurie 
mums parodė daug tikros meilės. Visiems 
jiems dėkojame ir linkime daug Viešpa
ties malonių.

Stovyklai vadovavo Ona Krutulytė- 
Boehm‘ienė, o jai talkininkavo Alina Gri
nienė iš Muencheno, Ona Vilčinskienė iš 
Hageno ir kun. V. šarka iš Hamburgo. Sto 
vykia visiškai pavyko, ir todėl negaila di
delių išlaidų, kurios susidarė ją organizuo 
jant. Viskas Dievui, Tėvynei, mūsų visų 
gerovei!

Visiems savo prieteliams, geradariams 
ir bičiuliams nuoširdžiai dėkojame. Teat
lygina Jums tūkstanteriopai Visagalis 
Viešpats!

A. Boehm-Krutulytė
Kun. V. Šarka

O. Vilčinskienė

Nupinti vainiką iš lauko gėlių, surinkti 
gėles į puokštę ir pastatyti ant stalo, kad 
papuoštų kambarį, reikia turėti skonio, ja 
Ir čia net mažos mergaitės parodo daug f 
sugebėjimo, kad kartais stebėtis tenka. 
Tik skonio išmokti negalima. Man teko gy 
venti pas vieną moterį nuomininku. Bai
dų tvarkyti, kambario paveikslais papuoš 
ti ji nemokėjo, bet atsineš laukinių gėlių 
ir pamerks jas į vazą, tai stebėtis tenka, 
kaip ji sugebėdavo tas gėles suderinti. 
Man atrodydavo, kad suderinta gerai, nie 
ko pakeisti nebereikia, o ji vis dar nepa
tenkinta, perdeda kokią gėlelę, ir puokš
tė, lyg pagal kokius kerus, pasikeičia. Sko 
nis tai kūryba, kurios negalima išmokti. 
Galima išmokti taisykles, kas prie ko deri 
naši, bet suderinti visumą kiekvienu at
skiru atveju išmokti negalima. Čia jau * 
reikia turėti—skoni—ir- trimati—įgudimo^- 
Bet tai tik domėjimasis tokiu klausimu, 
kuris vyrams atrodo perdaug nuobodus, 
nes jame nėra gilesnės minties. Tačiau sko 
nis tos minties nepaiso. Skoniui reikalin
gas stebėjimas, kas su kuo derinasi, ir at 
mintis tam derinimuisi palaikyti. Tai šie 
kimas aukščiausio grožio, kuris kaip tik 
moteriai prigimtas, jis ją žavi, tik mes, vy 
rai. čia gerokai apsileidę, besivaikydami 
minties, proto išraiškos. Jei K. Valteris 
būtų pasakęs, kad moteris teturi viena — 
tai skonį, kad ji gyvena grožiu, o ne protu, 
su K. Valteriu sutikčiau. Mes moterį nu- 
skriaudėm pagal save surikiavę, todėl jos 
bent pačios dabinasi, kad patenkintų sa
vo skonio reikalavimus, prigimtus reika
lavimus.

Jei moterys nepasižymėjo nei muzikoje, 
nei mene, tai kalta iš dalies socialinė 
struktūra ir jų prigimtis (labiausiai), nes 
jos labiau nei vyrai nenutolsta nuo svei
kos žmogaus prigimties. Jos yra perdaug 
natūralios ir neišlaiko to akimirksnio, ka 
da kūryboje ateina riba tarp beprotystės 
ir natūralumo. Jų moterystė pareikalauja 
savo teisės, ir jos suglemba, gal išsigąsta, 
kad savo prigimties reikėtų išsižadėti. Tik 
tai nereiškia, kad jos neturi skonio. Kaip 
tik jos, reikalaujančios nepriklausomybės, 
kurią nori matyti K. Valteris, tai turi, o 
ne vyrai. Vyrai yra tvarkytojai, įsakinėk 
tojai, kumščio garbintojai, kurie, norėda
mi viską skoningai padaryti, rikiuoja, ta 
čiau pasitenkindami kareivių batų išsiri- 
kiavimu. Tvarka irgi yra grožis, tik per
daug trafaretinis, kurį pats K. Valteris 
paneigia.

A.P., Berlynas

SKALBIMAS BE MILTELIŲ
Viena Rytų Vokietijos gyventoja, išgir

dusi apie skalbimo be miltelių kursus, 
skuba į miesto vykdomąjį komitetą pasi
tikrinti ir užsirašyti.

Praeidama pro vieną kambarį, išgirsta 
neaiškų stenėjimą. Atsidaro duris ir klau
sia:

— Atsiprašau, ar ne čia tie skalbimo 
be miltelių kursai?

— Ne! Čia mokoma, kaip be valgio nu
silengvinti...

EUROPOS LIETUVIS — 
LITHUANIAN WEEKLY.
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