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Po sovietiniu kevalu SKANDALAS BRITANIJOJE
Meno parodos ir praeitis

Dailininkas Pr. Gudynas gegužės 28 d. 
„Tiesoje“ puola dailės dalykų padėtį ne
priklausomoje Lietuvoje ir įrodinėja, kad 
dabar viskas karališkai gera. Žiūrėkite, sa 
ko, kiek daug dabar parodų suruošiama! 
Taip pat žiūrėkite, kaip daug dabar dai
lininkai dirba, kaip jie vertinami ir viso
kiais liaudies dailininko ir nusipelniusio 
meno veikėjo vardais už tai apdovanoja
mi! O Jokubonis dar ir laurus nuskynė.

Kai pradedame šitaip Gudyno nurodinė
jami žiūrėti ir galvoti, tai iš tiesų joks gė
dos šešėlis neužgula mūsų širdies dėl pra
eities ir neturime ko ypač džiaugtis dėl 
dabarties. Sakome sau: iš tiesų parodų bū
davo mažiau. Dabar jų daug, nes menas 
šiandien supartintas, subolševikintas, su- 
propagandintas. Tokiam dalykui pinigų 
nesigailima. Vyrai ir moterys, tik pieškite 
pagal nurodymus, o pinigų bus ir jums ir 
parodoms ruošti! Bet ar dėl to galima 
džiaugtis? Jeigu kuris nors menininkas pa 
daro net ir nepropagandinį darbą, tai pro
paganda vis tiek vejasi iš paskos ir papir
kinėja.

O nepriklausomoje Lietuvoje juk niekas 
nepapirkinėdavo, niekas neprievartauda
vo, nors ir parodų tiek nebūdavo, kiek 
dabar.

Pasieniečiai budi
Minėdama pasieniečio dieną, sovietinė 

Vilniaus „Tiesa“ ir vedamąjį išsispausdi
no, ir pasikalbėjimą su generolu pulkinin
ku Zyrianovu, ir dar atskirą reportažą ta 
tema. Kiek gražiausių žodžių prirašyta tų 
pasieniečių adresu! Iš tų visų straipsnių at 
rodo, kad jeigu ne tie pasieniečiai, tai visa 
Sov. Sąjunga subyrėtų, kolchozai iširtų ir 
rusai turėtų bėgti iš Lietuvos.

Taip, žinoma, ir būtų, ir dėl to skiepija
ma pagarba ir meilė tiems pasieniečiams 
bent jų dienos proga.

O kas gi ten per pasieniečiai?
O gi Grebenikai, Jezdakovai, Čelpano- 

vai ir Kubakovai. Būta ko čia lietuviui 
dėl jų džiaugtis! Mes gi turėjome savus pa 
sieniečius, kurie tikrai saugojo savo kraš
to sienas. O dabartiniai saugoja, kad pa
vergtųjų tautų žmonės panorėję nepabėg
tų. Kad jie nesukiltų, saugoja ginkluotos 
didžiulės sovietinės armijos.

Zaglados propaganda
Žitomiro srityje yra tokia ordinais ap

kabinėta darbo didvyrė Zaglada. Ji ir lau 
kuose ir namuose pati pirmoji šokinėja pa 
gal partijos ištemptą virvelę. Todėl ir so
vietiniai laikraščiai nuolat rašo: nusižiū
rėkite iį Zagladą! Ji turi būti pavyzdys ir 
lietuviams!

Gal ir gera bolševikams, kad jie turi to
kių Zagladų. štai kiek jau buvo prirašyta 
ir prikalbėta propagandinių straipsnių ir 
kalbų, kad jaunimas būtinai ruoštų komso 
moliškas vestuves. Atšipusiais smegeni
mis propagandininkai nebesugalvoja nie
ko nauja ir įdomaus, kad tokios vestuvės 
patrauklesnės atrodytų. Tai Zaglada atbė
go į vienas savo grandies komsomolcų ves 
tuves ir atnešė jauniesiems porą baltų ba
landžių. Va, kur išradingumas! — pagal
vojo propagandininkai, ir Tassas tuojau 
įvykio fotografiją ir aprašymą paskleidė 
po visą Sov. Sąjungą. Išsispausdino tai ir 
„Komjaunimo tiesa“. Vadinas, dabar ir 
Lietuvoje galės jau būti nešami į vestuves 
balandžiai, taip kaip Zaglada darė.

Ar čia kas nors ypatinga? Neatrodo. O 
lietuviams, tur būt. ir visiškai svetima. 
Lietuviai turėjo ir turi visokiausių savų 
tradicijų ir šitos naujienos jie.galėtų pa
galiau nepriimti vien tik dėl to, kad ji at
nešama iš kažin kur ir primetama.

Vardai sensta
Tur būt, ne visiškai be jokio reikalo 

„Komjaunimo tiesa" išsispausdino Sado- 
kovo ir Poliakovo reportažą apie vaikus, 
kurie pagal Kubos diktatorių buvo pava
dinti Fideliais. štai ir jūs savo vaikus ši
taip krikštykite. Ar verta?

Diktatoriai praeina, nuvirsta ar paten
ka nemalonėn. Ką gi tada daryti tiems vai 
kams, kurie jų vardus nešioja? Sovietinė 
praktika rodo, kad tai pavojingas ir ne
malonus dalykas. Miestai, pastatai, įmonės 
nešiojo Stalino, Molotovo, Vorošilovo var
dus. Kai tik vėjai pasuko į kitą pusę, tai 
paskubom teko juos naujaip perkrikštyti. 
Tai, tur būt, ir vaikus kada nors teks iš 
naujo krikštyti tuos, kurie dabar gauna 
Fideliu ir kitokių diktatorių vardus.

Gydytojai — ateistiniai agitatoriai
(E) Į propagandinį-ateistinį darbą vis 

labiau įtraukiami Lietuvoje gyveną gydy
tojai. Siekiant tą neprofesinę „veiklą“ dar 
labiau gerinti, gegužės 30 d. Vilniun į spe
cialų pasitarimą buvo susirinkę apie 200 
gydytojų — ateistų. Be pranešimų, buvo 
prof. Jurgučio paskaita apie medicinos 
mokslą ir religiją.

D. Britanijos ministerių kabinetas įtemp 
tai posėdžiauja. Visi svarbieji ministerial 
buvo iškviesti net iš užsienių, šį pirmadie
nį parlamentas pradėjo svarstyti didelį 
skandalą. Darbiečiai žada reikalą tekelti 
tik tiek, kiek jis susijęs su krašto saugu
mu. Tačiau nepasitenkinimas ir net pasi
piktinimas vyksta tarp pačių konservato
rių, kurie valdo kraštą. Moraliniais ir kito
kiais sumetimais jie reiškia nepasitenkini
mą vyriausybe. O svarbiausia, kad laikraš
čiams tai vyriausia dabar tema. Laikraš
čių įtakoj ir kai kuriems konservatoriams 
parlamentarams padedant, gali net tekti 
vyriausybei atsistatydinti.

Kas gi čia per reikalas? Kas per triukš
mas?

Londone gyvena jauna mergina — miss 
Kristina Keeler, dabar dar tik 21 m. am
žiaus. Mergina, kuri, tur būt, niekuo ypač 
neišsiskiria iš kitų palaido gyvenimo mer
ginų. Ji priiminėja demokratiškai sovietų 
karinius atstovus, britų ministerius ir pik
tus negrus. Kai vienas negrų bandė ją nu
šauti už neįmanomą tokiais atvejais ištiki
mybę, tai ir iškilo visas skandalas. Teis
mas negrą nuteisė, bet turėjusi liudininke 
stoti miss Keeler tam metui pasitraukė i 
Ispaniją. Kas jai padėjo pabėgti? Kas ją 
globoja? Šitie klausimai pateko į parlamen 
tą. Opozicijos atstovai iškėlė tokį klausi
mą. Sako, į šitą istoriją yra įmaišytas kraš 
to apsaugos ministeris Profumo, kadangi 
Keeler buvusi jo pana. Be kita ko, ji bu
vusi pana ir sovietų jūrinio atašė Ivanovo, 
jie vienas paskui kitą pas ją lankydavęs! 
Dr. Wardo bute.

Krašto apsaugos ministeris Profumo po 
to atėjo į parlamentą ir pareiškė, kad jis 
tik pažįstąs panelę Keeler, bet tarp jų nie
ko ypatinga nėra buvę. Jeigu kas nors ki
taip kalbės už parlamento sienų, tai to
kius jis trauks teismo atsakomybėn.

Nors laikraščių redakcijos turėjo kito
kių žinių, bet grasinimas jas paveikė. Kaip 
vienas redaktorių pareiškė, teisme sunku 
būtų buvę įrodyti, kad iš tiesų buvo ki
taip, negu Profumo sako. O jeigu neįrody
si, už šmeižtą laikraštis gali būti nubaus
tas 10, ar 15, ar 20, ar net 100 tūkstančių 
svarų.

Tuo metu grįžo iš Ispanijos panelė Kee
ler. Ji atliko savo pareigas. Be kita ko, vie
nas laikraštis jai pasiūlė duoti savo gyve
nimo istoriją ir sumokėjęs jai 15.000 sva
rų. Kažkurį filmų bendrovė dėl viso to gar 
so pasiūliusi jai gerą sutartį, kad eitų į fil
mas. Dabar vienas Londono restoranas, ku 
ris turi programas, pasiūlė jai 60.000 sva
rų, kad ji 12 savaičių pasirodytų ten kas 
vakaras. Jeigu kokios nors bėdos neįsimai
šys, šita mergina gali padaryti karjerą ir 
išvirsti į milijonieres vien dėl to, kad ji pa 
bendravo su žymiais asmenimis ir viskas 
sudarė skandalą.

Tačiau palikime ją.

F SęįtįnįoS DIENOS "Į
PASITARIMAI MASKVOJE

Apie liepos mėn. vidurį Maskvoje bus 
pradėti pasitarimai tarp Sov. Sąjungos, 
JAV ir D. Britanijos dėl sudarymo sutar
ties, pagal kurią būtų uždrausta atominiai 
bandymai.

JAV į pasitarimus siunčia Harrimaną, 
o Britanija — lordą Hailshamą.

KOSMONAUTĖ
Penktadienį paleidę Bykovskį, sovietai 

sekmadienį dar paleido į erdvę ir moterį 
Valentiną Tereškovą.

GRAIKIJOS VYRIAUSYBĖS KRIZĖ
Karamanlio vadovaujama Graikijos vy

riausybė atsistatydino, kai tarp karaliaus 
ir min. pirmininko išėjo nesutarimas. Ka
ralius pasiryžęs važiuoti valstybinio vizito 
į D. Britaniją, ir dėl to vyriausybė pasi
traukė.

Naują vyriausybę sudaryti iš opozicijos 
partijų karaliui nesiseka, nes parlamente 
daugumą sudaro Karamanlio partija.

SOVIETŲ POVANDENINIAI 
VIDURŽEMIO JŪROJE

Sovietų armijos laikraštis „Raudonoji 
žvaigždė“ paskelbė, kad sovietų povande
niniai laivai patruliuoja Viduržemio jū
roje.

WILSONAS SOVIETŲ S-GOJE
Britų darbiečių partijos parlamentari

nės grupės vadas Wilsonas buvo savaitei 
nuvykęs į Sov. Sąjungą ir kalbėjosi su 
Chruščiovu.
Iš pasikalbėjimo jis pasidarė išvadą, kad 

į nusiginklavimo galimybes nėra ko dėti 
didesnių vilčių. Viena, ko britai gali tikė
tis, tai prekybos pagyvėjimo.

Išsigynęs, kad viskas neteisybė, britų 
krašto apsaugos ministeris Profumo paga
liau parašė ministeriui pirmininkui Mac- 
millanui laišką, kuriame prisipažino, kad 
ne viskas buvo teisybė, ką jis sakė parla
mentui. Jis pasitraukė iš ministerių ir iš 
parlamento. Sunku pasakyti, kas jį tam 
žingsniui paskatino. Gali būti, kad kiti mi 
nisteriai, kurie jį apklausinėję. O gal laik
raščiuose pradėję rodytis Keeler pasakoji
mai. O gal ir saugumo užsimojimas viską 
ištirti.

Kai jo naujasis pareiškimas buvo pa
skelbtas, tada ir prasidėjo skandalas. Laik 
raščiai dabar jau buvo laisvi rašyti viską, 
ką jie tuo reikalu žino ar sugaudo. O svar
biausia, kad britų laikraščiai pro tą temą 
jau nebepajėgia matyti kitų dalykų.

Po teisybės, vis susiranda naujų duome
nų. Iki šiol dalis spaudos moka didelius pi 
nigus už visokias pikantiškas istorijas. Ki
ta dalis puola vyriausybę, kad vienas jos 
ministeris buvęs nemoralus, o dar galį pa
aiškėti, kad ir kiti dar keli ministerial bū
sią kažkaip įsivėlę. Treti tvirtina, kad me
lavęs ir į nemorališką istoriją įsivėlęs mi
nisteris jau pakankamai buvęs nubaustas. 
Viena tik reikia žiūrėti: ar krašto saugumo 
reikalai yra atsidūrę dėl to pavojuje, ar 
ne. Jeigu vyriausybė būtų nuversta vien 
moraliniais sumetimais, tai ir kita visada 
jaustųsi dėl to nesaugi.

Kai dėl to, kiek įveltas krašto saugumas, 
reikia išsiaiškinti.

Deja, pagrįstais ar nepagrįstais kai kie
no tvirtinimais Ivanovas prašęs Keeler, 
kad ji iš krašto apsaugos ministerio Prof u 
mo išklaustų, kada Vakarų Vokietijai bus 
duoti raketų atominiai smaigaliai. Šitai 
tvirtina advokatas, į kurį kreipėsi Keeler, 
kai ji buvo užpulta ir apšaudyta. Tada ji 
prisipažinusi, nors dabar ir paneigia. Ta
čiau ji ir tada sakiusi, kad Ivanovui nepa
sitarnavusi — neklaususi Profumo dėl tų 
smaigalių.

Dr. Wardas, kurio bute Keeler susitiki
nėdavo su Britanijos krašto apsaugos mi- 
nisteriu ir sovietų agentu, yra suimtas ir 
pakaltintas, kad vertęsis iš nemoralių pa
jamų. Laikraščiai spėlioja, kad jis gali dar 
būti pakaltintas ir didesniais nusikalti
mais. Kadangi jis turėjo geras pažintis su 
nemaža aukštuomenės žmonių, todėl ir is
torija kasdien vis painėja, iškyla naujų 
vardų ir naujienų.

Pagrindinis dalykas, žinoma, yra tas, ar 
dėl tų krašto apsaugos ministerio santykių 
su panele Keeler nereikės pasitraukti Bri
tanijos vyriausybei. O jei ir neteks pasi
traukti, tai dabartinis skandalas bus vis 
tiek daug rūpesčių vyriausybei pridaręs. 
Skandalas, kokių ypač tetai, o Britanijoje 
dar pirmą kartą.

RUSIJA GRASINA BAZĖMIS
Nusiginklavimo konferencijoje Ženevo

je sovietų atstovas pagrasino apsupti ba
zėmis J.A. Valstybes, jei jos nepriims so
vietų pasiūlymo panaikinti užsieniuose vi
sas savo atomines strategines bazes.

Amerikiečių atstovas pareiškė, kad toks 
pasiūlymas visiškai nepriimtinas, nes J.A. 
Valstybės tada atsidurtų žymiai blogesnė
je padėtyje.

300 AUTONOMISTŲ
Bagdado radijas paskelbė, kad Irako vy

riausybės kariniai daliniai šiaurėje užmu
šė per vieną dieną 300 kurdų. Daugelis kur 
dų pasidavę nelaisvėn. Daugelis kaimų to
je srityje pareiškę savo lojalumą vyriau
sybei.

O vyriausybės daliniai ten kovoja su 
mulos Barzanio šalininkais, reikalaujan
čiais autonomijos.

PRIEMONĖS DĖL RASINIŲ 
NESUSIPRATIMŲ

J.A.Valstybėse protarpiais prasiveržia 
neapykanta ir nesusipratimai tarp baltųjų 
ir negrų.

Prezidentas šią savaitę pasiryžęs kongre 
sui pristatyti projektą įstatymo, kuris nu
matys priemones kovai prieš rasinės ne
apykantos pasireiškimus.

PERSIJA APRIMSTA
Persijoje vykusios kruvinos riaušės pa

mažu aprimsta. Karo stovis paliekamas, 
bet atitraukti kai kurias įstaigas saugoju
sieji tankai.

Paaiškėjus, kad riaušės buvo keliamos 
prieš reformas nusistačiusių reakcinių 
sluoksnių, dabar jau vyksta demonstraci
jos prieš riaušininkus.

Europos Ir Amerikos spaudos nuotrupos

Konferencija Maskvoje
J.A.Valstybių ir D. Britanijos atstovai 

važiuos tartis su sovietais dėl atominių 
bandymų draudimo. Dėl to amerikiečių 
„N.Y.Herald Tribūne“ rašo:

„Esama vis dėlto vilties, kad naujaip 
pasitarimus vedant galės būti surastas 
praktiškas būdas baigti branduoliniams 
bandymams. Kiekvienu atveju ta „nau
joji pradžia", kaip Kennedys ją aptarė, 
verta sveikinti. Šaltasis karas jau yra pa
sikeitęs nuo ano meto, kai paskutiniaisiais 
antrojo pasaulinio karo mėnesiais buvo 
pasėta jo sėkla. Jei šiuo metu ir nesama 
didelių vilčių jam pabaigti, tai esama vis 
dėlto nemaža vilčių, kad bus įmanoma su
sidoroti su kai kuriais jo aštrumais, kurie 
pastaraisiais metais pasidarė pavojingi“.

Prancūzų „Combat“ rašo:
„Galima tik žavėtis tuo skubumu, kuris 

lydi Vašingtono, Maskvos ir Londono nu
sistatymą vykdyti Maskvoje pasitarimus. 
Kai apgalvojame Amerikos vyriausybės 
pastarųjų metų tuščias pastangas bandyti 
sustabdyti savo sąjungininkų norą apsirū
pinti tautine „smogiamąja pajėga“, pas
tangas, kurios sudužo dėl Eliziejaus nusi
statymo, tai dabar maįtyti, kad tiek Ken
nedys, tiek ir Chruščiovas priėjo išvados, 
jog reikia ko greičiausiai uždaryti atomi
nio klubo duris, kol dar ne vėlu“.

Britų „Daily Mail“ taip pat remia to
kius numatytuosius pasitarimus. Jis rašo:

„Maskvos konferencija gali prasidėti 
užsienių reikalų ministeriais ir baigtis vir
šūnėmis, kol bus laimėtas susitarimas. 
Nustatyti tvarką, kaip vykdyti atominių 
bandymų draudimą, žinoma, dar nereiškia 
nusiginklavimo. Tačiau tai jau gali būti 
žingsnis ta linkme, nes jis rodytų pirmuo
sius atsargius abipusio pasitikėjimo ženk
lus. O be pasitikėjimo nieko negalima pa
siekti“.

ĮTARTINI PASIŪLYMAI
Nors trys didieji netrukus pradės Mask

voje pasitarimus, tačiau sovietai ir šiuo 
metu iškelia įvairių labai įtartinų pasiū
lymų ir reikalavimų. Dėl vieno jų italų 
„U Tempo“ rašo:

„Sovietų ministeris pirmininkas yra pa
reiškęs, kad, Viduržemio jūrą pavertus 
nuatominta sritim, mūsų kraštas nebejaus 
tų atominio karo baisybių grėsmės .Tačiau 
visi žino, kad niaurūs debesys tik ties tais

PARYŽIUJE SVARSTYTI PABALTIJO 
KLAUSIMAI

(E) 1963 m. gegužės 31 d. France-Bal- 
tiųue S-ga Paryžiuje suorganizavo Pabal
tijo problemomis pietus-debatus, kuriems 
pirmininkavo Prancūzijos Senatorius gen. 
Ganeval. Dalyvavo daug įžymių prancūzų 
ir užsieniečių asmenų, Lietuvos min. Pran 
cūzijoje S. Lozoraitis ir Pasiuntinybės 
nariai.

Maurice Schuman, Prancūzijos Parla
mento Užsienio Komisijos pirmininkas 
(France-Baltique Garbės p-kas), pateikė 
pažymėtiną eksposė, kuriame autoritetin
gai išdėstė moralinius ir juridinius sam
protavimus, dėl kurių Prancūzija ir kitos 
didžiosios Vakarų demokratijos visuomet 
atsisakė pripažinti Estijos, Latvijos ir Lie 
tuvos aneksiją. K. Berends, Latvijos Char 
gė d'Affaires, Latvijos, Estijos ir Lietuvos 
vardu pabrėžė, kad Pabaltijo valstybės su
daro Europos integralinę dalį ir estai, lat
viai ir lietuviai, kaip ir kitos Europos tau
tos, turi teisę į nepriklausomą gyvenimą. 
Debatus birželio 1-2 d.d. paminėjo „Le Fi
garo ir kt. laikraščiai.

P A S AjUiLiY J §
— Šiaurinėje Meksikoje 12 asmenų 

nuteista, nes jie, priklausydami tam tikrai 
religinei sektai, reikalavo žmonių aukų ir 
nužudę sudegino moterį.

— Rytų Pakistane audros metu žuvo 
apie 12.000 žmonių.

— Pagal vengrų statistikas žmogus vidų 
tiniškai kalba 1 valandą kasdien, arba 2.7 
metų savo gyvenime, ir jeigu raštu tai bū 
tų išreikšta, tai susidarytų 1000 knygų po 
400 puslapių kiekvienoje.

— „Karštoji telefono linija“ tarp Vašing 
tono ir Maskvos kaštuos apie 200.000 do
lerių, ir sutarta, kad rusai apmokės tarpą 
Maskva-Helsinkis, amerikiečiai — Penta
gonas (krašto apsaugos ministerija)—Goo 
se Bay, o skirtumą per pusę.

NAUJAS KOSMONAUTAS
Sovietai paleido į erdves naują kosmo

nautą — 28 m. amžiaus Vasilijų Bykovskį.
Skridimo aukštis — tarp 110 ir 147 my

lių. Žemę apskrenda per 88 minutes ir 4 
sekundes,

kraštais pakimba, kurie neturi amerikie
čių įsipareigojimo ginti. Tik NATO garan
tijas gavusieji kraštai po 1949 m. balan
džio mėn. galėjo išvengti tokio pat liki
mo, koks ištiko Prahą, Budapeštą, Varšu
vą ir Rytų Vokietiją“.

AMERIKA APIE SAVE
Prezidento ryžtingas reikalavimas, kad 
gubernatorius nekliudytų negrams stoti į 
universitetą, spaudos sutinkamas kaip 
tam tikras atoslūgis. „N.Y. Herald Tribū
ne“ rašo:

„Drąsus žingsnis, kurio prez. Kennedys 
ėmėsi Tuscaloosoje, buvo teisingas. Turint 
galvoje gubernatoriaus Wallace laikyseną, 
nebuvo kito kelio, kad būtų paklusta įsta
tymo ir atstatyta tvarka. Dabar, kai Wal
lace jau yra baigęs vaidinti savo tuščią ir 
nemoralų vaidmenį, išdavomis gali pasi
guosti visas kraštas, įskaitant ir alabamie- 
čius. Bandymas buvo atlaikytas. Kaip tau
ta, mes dar kartą įrodėme ,kad krašto įsta 
tymai yra virš visa ko“.

Teksaso „Dalias Times Herald“ rašo:
„Reikia tikėtis, kad šiandien mes pama

tėme jau paskutinį tokios rūšies vaidini
mą. Mes esame (įsitikinę, kad išaušo nauja 
diena ir kad tai pripažins Mississippė ir 
Alabama, visi tie gilieji Pietūs“.

ŠACHO REFORMOS
Kai kalba eina apie karalius ir šachus, 

tai paviršutiniškai žiūrint galima susida
ryti įspūdį, kad daugumas jų palaiko reak
ciją ir atsilikimą. Tačiau ryšium su riau
šėmis Persijoje šveicarų „National Zei- 
tung“ rašo:

„Prieš kurį laiką šachas žemės reformą 
— didžiųjų žemių dalijimą smulkiems 
žemdirbiams — perėmė į savo rankas, kad 
tas darbas pagyvėtų. Ne vien tik tai: jis 
jau turi įstatymą, kuris pramonės darbi
ninkams leidžia tartis su įmonininkais, ir 
moterų teises yra praplėtęs. Tai dabar, 
atrodo, apsijungia visi nusodintieji kelti 
riaušių dėl tokios politikos ir pagal galimy 
bes stengtis atsukti vežimą į pirmykštę 
vietą: didieji žemių savininkai, kurie la
biausiai jaučiasi nuskriausti, taip pat 
stambieji pirkliai, kuriuos gąsdina sociali- 
zacija, ir islamo dvasiškija, kuri moterų 
išlaisvinime įžiūri „velnio“ darbą.

IŠ VLIKo VEIKLOS
(E) Vašingtone buvo susirinkusi VLIKo 

Politinė Komisija, kuri drauge su VLIKo 
pirmininku svarstė su Lietuva ir jos lais
ve susijusius klausimus ir ta proga aptarė 
VLIKo pirmininko pasikalbėjime Valst. 
Departamente patirtąsias žinias. Posėdy
je, be Komisijos pirm. Dr. D. Krivicko, 
dar dalyvavo Dr. J. Pajaujis, Dr. VI. Vilia
mas, pulk. K. Škirpa ir inž. A. Barzdukas.

— Jau rengiama anglų k. specialus lei
dinys VLIKo 20 m. veiklai atžymėti. Lei
dinyje bus paskelbti trumpi žodžiai buvu
sių VLIKo pirmininkų: Stepono Kairio, 
prel. Mykolo Krupavičiaus ir Jono Matu
lionio.

Vilniaus dainų šventė partijos garbinimo 
ženkle

(E) Gegužės 25 d. Vilniuje įvykusi 10-ji 
dainų šventė, su 11.000 meno saviveiklos 
ugdytojų,’ turėjo pavaizduoti Vilniaus ga
myklų pasiekimą meno srity. Šalia vyriau
siųjų dirigentų: K. Kavecko, A. Budriūno, 
V. Bartusevičiaus, B. Dvariono, B. Beke- 
rio, J. Gudavičiaus ir kitų estradoje orkest 
rams dirigavo įvairių įmonių vyrai ir mo
terys. šalia chorų, pasirodė ir simfoninis 
orkestras, kaimo kapela, šokėjai. Šalia so
vietų ir pavergtosios Lietuvos himnų, toje 
šventėje išpildyta V. Muradelio „Šaunia
jai partijai dainuojam šlovę“, populiarioji 
italų darbininkų daina „Raudonoji vėlia
va“, pionieriai atliko choreografinę kom
poziciją „Balandžiai, lėkite“, dar buvo įsi
terpęs Bendoriaus harmonizuotos lietuvių 
liaudies dainos „Mergužėle, lelijėle“ akor
das, pagaliau, visi chorai atliko V. Laūru- 
šo dainą „Darbo rankos laimę kuria“. 
Tūkstančiai dainininkų „laimę“ minėjo ir 
kitoje dainoje apie „šlovingąją partiją“, 
kuri ugdžiusi mūsų kartą, kai „laisva ir 
laiminga manoji šalis“... Nusiskųsta, kad 
dėl lietaus kai kurie šventės numeriai ne
buvę atlikti.

R. Tamulis — Europos bokso čempionas
(E) Maskvoje gegužės 26 d. iki birželio 

2 d. įvykusios Europos bokso (mėgėjų) 
pirmenybėse Sovietų Sąjungos boksinin
kai laimėjo šešis čempionų vardus, du lai
mėjo Lenkija ir po vieną Vengrija ir Če
koslovakija. šešių Europos čempionų tar
pe buvo ir lietuvis — kaunietis boksinin
kas Ričardas Tamulis (antrasis pusviduti- 
nis svoris).
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MENAS GALINGAS IR STEBUKLINGAS
DAILIŲJŲ MENŲ KLUBE POKALBIAI APIE LIETUVIŠKĄ MENĄ Lietuvį dail. Antaną V a ik šn orą Cleve-

LIETUVIŲ MENA

MUSŲ MENUI REIKIA LIETUVIŠKO
ĮVAIRIŲ SRIČIŲ LIETUVIŲ

Lot Angeles Dailiųjų Menų Klubas savo 
1063 gegužės 5 d. susirinkime pasikalbėjo 
apie lietuvių meną. Pagrindiniu kalbėtoju 
pakviestas svetys iš Chicago, Illinois, dail. 
Juozas Pautientus. Pasirinktoji tema: Lie
tuvių meno raida paskutiniame pusšimt- 
metyje.

Dali, J. Pautieniaus pranešimas taip už
rašytas:

Dr. Vinco Kudirkos „Varpu“ lietuvių 
tautoje paskleistasis „Kelkite, kelkite!" 
plačiai nuskambėjo. Jo aidai bus pasiekę 
M.K. Čiurlionį, didįjį lietuvių tautos me- 
įninką. Iki šiol pasaulyje M.K. Čiurlio
nis nebuvo ir dar nėra pripažintas geni
jum gal tik dėl to, kad jo nemirštančios 
kūrybos laikais mes, lietuviai, neturėjome 
savo nepriklausomos valstybės. Prieš I 
Pasaulinį karą lietuviai meną studijavo 
už savo Tėvynės ribų, daugiausia Maskvo
je, Petrapilyje, Krokuvoje, ir svetimie
siems nerūpėjo garsinti lietuviškus talen
tus; priešingai, juos visomis jėgomis norė
jo pakreipti svetimon linkmėm

Nepriklausomoje Lietuvoje 1920 metais 
įsteigta Meno Mokykla Kaune buvo tąsa 
M.K. Čiurlionio ir kitų lietuvių dailininkų 
pradėtojo meno. Toji Meno Mokykla išlei
do visą eilę labai tiksliai paruoštų dailinin 
kų, pilniau pražydusių užsienyje. Lietu
viška kultūra pilniau klesti gerai pažinda
ma Vakarų kultūrą. Taip pat ir Vakarams 
yra didelė nauda geriau pažinti lietuvių 
kultūrą. Laisvos Lietuvos laikais suruošta 
eilė mūsų dailininkų parodų užsieniuose, 
kaip: Petro Rimšos — JAV-se, Ant. Žmui
dzinavičiaus — JAV-se, A. Galdiko — Pa
ryžiuje, įvairių dailininkų Latvijoje, Esti
joje Ir kt. Nepriklausomoje Lietuvoje tu
rėjome arti 100 įvairių dailininkų, atsto
vavusių ne tiktai klasikinėms, bet ir mo
dernaus meno srovėms.

Dabar sovietų-rusų okupuotoje Lietuvo
je yra apie 300 dailininkų. 1957 metais ten 
išleistame leidinyje neblogai pavaizduoja
ma to laiko meno padėtis Lietuvoje. Iš da
bar okup. Lietuvoje gyvenančių dailinin
kų apie trečdalis yra baigusių, lankiusių 
Lietuvos meno mokyklas. Prie rusų okupa
cijos lietuviai dailininkai verčiami gamin
ti „meną“ ten vadinamam „socialistiniam 
realizmui“; jie pajungti komunistų parti
jai ir gali daryti tik tai, kas jiems komu
nistų leidžiama. Užsieniuose lietuviai dai
lininkai kuria, kas jiems patinka, kaip me
nininkas nori, niekieno nevaržomas, ne
prievartaujamas, neįsakomas. Už okupuo
tosios Lietuvos ribų — Vakarų pasaulyje

S PASAULIO LYGMENS

ĮVAIZDŽIO IR LIETUVIŠKŲ SPALVŲ

MENININKŲ PASISAKYMAI
jis laisvas, jo kūrybinių polėkių niekas 
nevaržo. Tuo atžvilgiu mes laimingesni už 
dabartinėje Lietuvoje (rusų okupuotoje) 
esančius. Ten gyvenantiems lietuviams 
dailininkams išplauti ne tik smegenys, bet 
ir dažai.

Dabartinės sovietų okupacijos laikotar
pyje mūsų dailininkų kūriniai visai ne
pagarsėję užsieniuose.

Yra paskirų prošvaisčių, sumaniai apei
tų, praslinkusių pro maskolišką cenzūrą. 
Lietuvoje gyvenantieji mūsų kai kurie 
grafikai yra kiek pažangesni, modernesni, 
kiek artėjantieji į buvusią Nepriklauso
mos Lietuvos laikų grafiką. Visų liūdniau
sia yra su lietuviais tapytojais. Skulptūra 
stovi kiek geriau už tapybą, nes čia Mikė
nas, Pundžius, Antinis yra Nepriklauso
mos Lietuvos auklėtiniai. Iš jaunųjų pa
žymėtinas Gediminas Jokubonis.

Kur kas geresnė lietuviško mno padėtis 
laisvame pasaulyje. Čia yra apie 200 įvai
rių šakų lietuvių dailininkų. Iš jų net pa
tys jauniausieji gauna amerikiečių ir kitų 
stipendijas, laimi laurus Lietuvai, Ame
rikai ir kitiems. Nevaržykime jaunųjų 
menininkų, leiskime jiems reikštis, kaip 
jie nori. Nesmerkime modernaus meno, 
nors kai kam jis nepatinka. Lietuviui 
kūrėjui duokime pilną laisvę.

Užsienyje lietuviškas menas geriausiai 
reiškiasi JAV-se, Australijoje, Kanadoje. 
Tose valstybėse gyvena dauguma garsiųjų 
lietuvių dailininkų, nuolat vyksta parodos 
ir kt.

Lietuviai ir lietuvių meną geriau pažįs- 
tantieji svetimieji įvairiomis progomis 
garsina lietuvišką meną. Kalbėtojas (dail. 
J. Pautienius) prisimena ryškų pasikalbė
jimą su Boris Amsfield, Besarabijos vokie 
čiu, 25-rius metus buvusiu meno profeso
riumi Chicago Art Institute. Prof. B. Arms 
field, M.K. Čiurlionio amžininkas, asme
niškai gerai pažinojęs Čiurlionį ir su juo 
dalyvavęs keliose parodose, tvirtina, kad 
lietuvis M.K. Čiurlionis buvo tikras meno 
genijus, talentingesnis už daugelio tebelai
komą abstraktaus meno pradininku rusų 
Kandinskį. Prof. Armsfield nuomone, 
Čiurlionis buvo talentingesnis už Kandins 
kį. Čiurlionis buvo pradininkas, o Kan- 
dinski tebuvo Čiurlionio pasekėjas.

Pasaulinės enciklopedijos dažnai negali 
išsiversti be Čiurlionio pavardės, jį labai 
gerai įvertindamos. Užsienio meno spauda 
neaplenkia ir Lietuvoje gimusių žydų, 
kaip Hein Sotine, Maks Lieberman, Arbit- 
blato, Maks Band ir kt. 

land Meno Muziejaus vadovybė laiko ori
ginaliausiu, turi įsigijusi ketetą jo darbų; 
jis yra gavęs keletą premijų jų ruoštose 
parodose. Vienas tų darbų (Clevelando 
Meno Muziejaus nuosavybė) primenąs 
lietuviškus liaudies motyvus kryžiuose. 
Tai geras pavyzdys ir atsakymas tiems, 
kurie bijosi lietuviškai tautinių motyvų. 
Nesvarbu, ką piešti, svarbu kaip.

Lietuvių dailininkų A. Galdiko, V. Jony
no, Vyt. Kasiulio, Valiaus, J. Rimšos, Vie
sulo, Petravičiaus, Kašūbos, Domšaičio, 
A. Vaikšnoros, H. Šalkauskio ir kitų lietu
vių dailininkų kūrinių yra didžiuosiuose 
amerikiečių meno muziejuose, Pietų Ame
rikoje, Švedijoje, Jugoslavijoje, Prancūzijo 
je, Vokietijoje, Belgijoje, Kanadoje, Latvi
joje, Estijoje ir kt. Daugiausia jie vis Ne
priklausomos Lietuvos meno auklėtiniai. 
V. Kasiulį Paryžiaus meno pasaulis laiko 
vienu originaliausių dailininkų Paryžiuje, 
pasaulinio meno sostinėje, nors ten dešim
tys tūkstančių gerų dailininkų.

Tai geri įrodymai jauniems lietuvių dai 
lininkams, beieškantiems pasaulinių gar
senybių lietuviškam mene. Lietuvių jau
nimui reikia geriau pažinti Savus, lietu
vius, dailininkus, jų meną.

Senesnieji Nepriklausomos Lietuvos lai
kų dailininkai, kaip Varnas, Vienožinskis, 
Galdikas, J. Šileika, P. Kalpokas, P. Rim
ša, Šklėrius, P. Domšaitis, A. Žmuidzinavi
čius ir kt. taip pat išvarė didelį, šviesų 
barą, nurodė kelius ateičiai.

Laikas, istorija įvertina, kas buvo tik
ras menininkas. Tai pilnai bus atlikta 
mums užbaigus šios žemės kelionę.

Šiais laikais visą pasaulį geriausia pa- 
pasiekti meno kūriniais, per meną plačią
ja prasme.

Po dail. J. Pautieniaus pranešimo apie 
lietuvių meną Dailiųjų Menų Klubo na
riai pradėjo diskusijas. Kai kurias jų min
tis, labai sutrauktai, atpasakojame:

Bronys Raila: Tautinės gyvybės bazę 
sudaro literatūra, ir ji, literatūra, yra 
svarbiausia lietuvių tautos gyvybei išlai
kyti, nors literatams sunkiausia prasimuš
ti. Nebūtinai reikia eiti į tarptautinius 
vandenis. Dail. eina su „tarptautine kal
ba“, bet tai dar ne viskas. Būtų netikslu 
ir lietuvių tautai kenksminga, jei mūsų 
literatai, plataus ar platesnio masto publi
cistai išeitų į užsieniečių literatūrą. Kas 
tada beliktų iš mūsų spaudos, knygų? Vi
sa eilė lietuviško jaunimo mokosi literatu 
ros JAV-se ir kitur. Tegul jie eina į sveti
mą (amerikietišką ar kitokią) spaudą ir 
ten dirba lietuvių tautos naudai. Tokie, 
prieš pradėdami garsinti lietuviškus rei
kalus, privalėtų gerai susipažinti su jų ra
šomos srities lituanistika.

Be savo tautos geros literatūros nebus 

reikšmingų išėjimų į pasaulį. Kartais net 
silpni asmenys išeina į pasaulinę auditori
ją, bet ne į pasaulį. Dailininkams pato
giausia išeiti į pasaulį.

Elena Tiunienė: Tarp suminėtų garsių 
lietuvių dailininkų, išėjusių į pasaulį, ne
minėta Ada Korsakaitė; jos kūrinių irgi 
yra amerikiečių meno muziejuose.

Juozas Pautienius: Užsienio muziejuose 
yra apie 20-ties lietuvių dailininkų kūri
nių; jis suminėjo tik kai kuriuos. Korsa
kaitės vitražai daugiau taikomi dideliems 
pastatams, kokių lietuviai daug nestato. 
Be Korsakaitės, lietuvių menininkų vardą 
šventovėse garsina Valeškos, Jonyno, Var
nelio meno studijos, ir kt. Australijoje gy
venantis dail. H. Šalkauskas gavo aukščiau 
sias meno premijas mums svetimoje Japo
nijoje, Jugoslavijoje. Mūsų menininkų lai
mėjimai užsienyje pasiekia lietuvius me
nininkus okupuotoje Lietuvoje. Neperse
niai iš okup. Lietuvos mūsų meno pasau
liui žinomas Paulius Galaunė parašė, ir 
Chicagoje, III., gautas laiškas, kuriame jis 
džiaugiasi ir stebisi lietuvių kūrybingumu 
ir plačiu reiškimusi JAV-se; Galaunė pagei 
dauja ir pataria lietuvišką meną pritaiky
ti ne vien religiniuose, bet ir privačiuose 
pastatuose.

Juozas Tininis: Sidnėjuje, Australijoje, 
kasmet rengiamos religinės meno parodos, 
kur pirmąsias vietas laimėdavo užsienie
čiai.

Elena Tumienė: Menas žmogui sukuria 
įvaizdį. Mūsų menininkams reikėtų sukur 
ti lietuvišką įvaizdį. Prieš keliolika minu
čių kolega Raila sakė ir abejojo, ar būtų 
tikslinga kurti, sukurti lietuviškas spalvas 
mene, kaip apie tai rašė Stasys Goštautas. 
Iš tiesų, galima ir reikia kalbėti apie lietu
višką, tautinį įvaizdį. Kur lietuviškos spal 
vos būtų svarbus ryšys.

Juozas Balčiūnas-švaistas: Pasaulio di
dieji menininkai didžiųjų žmonių, asmeny
bių veidus kūrė metų metais, didieji pa
veikslai kuriami po 20 ar keliasdešimt me 
tų. Kur tokio plataus masto lietuvių me
nininkų kūriniai? Kur lietuvių dailininkų 
dešimtmečiais kurti kūriniai? Ar mūsų 
dailininkai per daug neskuba, per daug 
nesivaiko lakstantį pasaulį? Abejotina, 
ar skubėjimu galima sukurti šedevrų.

J. Pautienius: Meksikiečių sukurtas 
Kristus atrodo meksikietiškas, japonų — 
japoniškas. Mūsų dailininkų kuriami šven 
tieji gali turėti lietuviškos nuotaikos ar 
motyvų. Ir Afrikos madona juoda. Savita 
tauta kuria meną savaip.

Elena Tumienė: Lietuviai menininkai 
turėtų gerai įsigilinti į mūsų tautą, gerai 
įsijausti, kad jų kūryboje būtų lietuviška 
nuotaika. Jos nereikia bijoti, o pageidauti.

Bernardas Brazdžionis: Menininkams 
pageidavimus reikšti labai pavojinga. Lie
tuviškos nuotaikos, lietuviško charakterio 
iškėlimas mene labai svarbus dalykas. Tik 
rai gaila, eilė mūsų menininkų deda bega-

(Nukeltarį 3 psl.)

BŪK GERUTIS!
Kai norima trumpai ir aiškiai priminti 

vaikui jo pareigas, visa, ką norime jam pa 
sakyt, suglaudžiame į du žodelius: Būk ge
rutis! Panašiai ir vienoje maldoje dviem 
žodeliais išreiškiama visa žmogaus elgse
nos ir jo laikysenos Dievo atžvilgiu nor
ma: Recta sapere, t.y. būti geru ir išmin
tingu. Taigi ir čia: Būk gerutis!, nors gal 
jau esi ilgokų metų eilę išgyvenęs.

Būk gerutis! — tai tas pat kaip: Vaikeli, 
nekelk triukšmo, netrukdyk kitiems dirb
ti ar ilsėtis! Bet ir suaugusieji kaip dažnai 
pamiršta, kad ne jie vieni žemėje gyvena; 
daro, kas jiems patinka, ir neklausia, kaip 
tai atjaučia kiti drauge arba šalia gyve
nantieji.

Būk gerutis! — tai: Žiūrėk tvarkos; pir
ma paruošk pamokas, tada eik žaisti, ir 
žaisdamas atsižvelk į kitus, neišdykauk! 
Pasidairius aplinkui, nematyti, kad ir su
augusiuose būtų kas nors pasikeitę. Vis 
dar tebegalioja: Pirmoje vietoje atlik savo 
luomo ir užsiėmimo pareigas; nesitenkink 
tuo, ką žinai, bet stenkis įsigyti vis dau
giau žinių, kurių tau reikia dabar ar gali 
prireikti ateityje dvasios ar kūno gyveni
me; žiūrėk vertybių tvarkos ir, besivaiky
damas laikinųjų gėrybių, nepražaisk am
žinųjų.

Būk gerutis! — tai: Būk atsargus su vis
kuo, kas tau duota; nepaleisk iš rankų lėks 
tės, nesudaužyk stiklinės, nesujauk kam
bario, nežaisk su ugnimi ir t.t.i Tie patys 
pavojai tyko jo kelyje ir suaugusį. Dėl ne
atsargaus pikto žodžio gali sudužti ilga 
prietelystė; aštri, nedrauginga ir gal netei
singa kritika gali partrenkti nedrąsius su
gebėjimų bandymus; be atodairos, lyg 
švino kamuolys, apkaltinimas gali nepagy
domai sužeisti kito žmogaus sielą. Suaugę 
žmonės, tiesa, nesėda ant lango krašto žiū
rėti, kaip ore švaistosi kregždutės, nė ne
vaikščioja stačiais upės krantais, stebėda
mi žuvų nardymą, bet savotiškas trauki
mas į ten, kur pavojinga, ir juose nė kiek 
nemažesnis. Kaip dažnai jie krinta stačia- 
galviu i blogį ir jame paskęsta! Ir jiems 
nebėra, kaip kad vaikams, pasiteisinimo, 
jog nežinojo. Jie gerai žinojo, kur veda 
linkimas į blogį, ir jo nesisaugojo...

Recte sapere — būti geram ir išmintin
gam! Žmogus užauga ne vaikui mirus, bet 
nuosekliai vystantis galioms, kurios jau 
pasireiškė jame, kaip vaike. Dėl to ir tai, 
kas kilnina žmogų vaikystėje ir jaunystė
je, kilnina jį ir subrendusiame amžiuje.

T. Paulius
Roma.

Persispausdiname naudodamiesi leidėjų — ALSS LF — maloniu sutikimu.

Tautu kapinynas 
Sibiro tundroje
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Birželio pabaigoje ledas išėjo. Lietuviai 
ir suomiai (žvejybos kolchozninkai) sukro 
vė į laivus (kungas) savo skurdžią mantą, 
rusų ir amerikiečių gamybos tinklus ir pa
sileido kelionėn į nurodytas tolimiausias 
salas. Daugiausia ten buvo moterys su 
poliarines naktis išgyvenusiais vaikais, 
šie žmonės dar vilkėjo savo drabužiais ir 
buvo apsitūloję skudurais. Tik keli stiprės 
nieji darbininkai jau buvo gavę jakutų 
neišdirbtų odų avalynę, kelias vatos .Nu
laikąs“ (vatinukus) ir kepures.

„Greičiau, greičiau, tik greičiau be kal
bų!“ — šūkavo įsakinėtojai. Ir viršininkai 
neilgai beplaukinėjo laiveliu palei krantą, 
besižvalgydami, kaip pakrantėje vyksta 
vergų „įdarbinimas“, nes jie gi turėjo pra 
nešti, kad stengiamasi įvykdyti planas ir 
kad čia dirbama išsijuosus. Man pranešė, 
kad esu paskirta į valstybės žvejus. Apie 
žvejybą neturėjau nė mažiausio suprati
mo. Rankas galėjau kilnoti tik iki alkūnių, 
sąnariai buvo sutinę, cingos žaizdos dar 
neišnykusios. Bet ne geresnės sveikatos 
buvo ir jaunuoliai bei kitos siunčiamos mo 
terys. Jos turėjo daugiau vargų, nes reikė
jo prižiūrėti ir aprūpinti savi vaikai. Nu
rodytu laiku buvau pakrantėje. Apsiren
giau iš namų atsivežta avikailių skrandu
te, kuri nuo šalčio ir drėgmės buvo sutrū
nijusi, iki juosmens nupuvusi, bet aš ją 
buvau aplopiusi, apsiuvusi maišo lopais 
ir tąja pat medžiaga paplatinusi. Susijuo- 
siau virvagaliu, apsirijau kaklą, pasi
ėmiau skudurines pirštines, pririštas vir
vele, apsiaviau klumpėmis su mediniais 
padais, apsimaukšlinau stirnos odos kepu
re, kurią buvau iškeitusi iš jakuto.

Atėjo ir mano bendradarbis. Tai buvo 
lietuvis studentas T. Buvo malonu matyti, 
kaip šis jaunuolis, išvargęs poliarinę nak

tį, apsirengęs skudurais, lengvai judėjo. 
Aš jį mačiau, žiemai įpusėjus, cingos ir pa 
razitų parblokštą. Tada jis atrodė ne visai 
pilno proto. Jis buvo netekęs savo vietos 
ant narų, susirietęs į kamuolį snausdavo 
prie ugniakuro, kol jį nevežė į izoliatorių. 
Tik vakar buvo mirus jo motina. Visai ne
seniai mačiau ją pusnuogę, ant narų besė
dinčią, nes geriausius savo drabužių gaba 
lūs buvo atidavusi vaikams. Jų tėvas var
go Krasnojarsko stovyklose, sesuo ir jau- 
nametis broliukas buvo įjungti į žvejybos 
kolchozus.

Nors šis jaunuolis gana nepalankiai į 
mane pažiūrėjo, bet iš įprasto mandagu
mo padėjo man įlipti į vadinamąjį laivą. 
Milžiniško ūgio Astrachanės žvejys-in- 
struktorius Tumin vyko drauge su mumis. 
Mokėmės žvejoti su 80 metrų ilgio tinklu. 
Jaunuolis irklavo, o aš turėjau užmesti ir 
ištraukti tinklą.

Pūtė stiprus ir aštrus šiaurės vėjas. Ban 
gos, atsistumiant nuo kranto, smarkiai su
po mūsų laivą. Mane pagavo baimė, buvo 
šalta, o pajudėjus smarkiai gėlė kūnas. 
Instruktorius metė ir traukė tinklą pats, 
tarsi manęs čia nebūtų buvusios. Jis nerei
kalavo, kad jam padėčiau, nors aš ir siū
liaus!. Vanduo buvo pakilęs, ir žvejyba ne 
sisekė. Pagavome tik vieną žuvį, 3 kg 
gražų raudoną „taimen’ą“.

Neilgai žvejoję, instruktoriui įsakius, 
pasukome į krantą. Išlipdama patekau į 
šaltą vandenį iki kelių. „Eik, bobule, į ba
raką, sušlapsi sėdynę" — pasakė gerasis 
žmogus. Jis davė man gabalą žuvies.

Buvau labai patenkinta, kad taip greit 
pasibaigė pamoka, ir džiaugiausi gautu 
žuvies gabalu. Jutau, kad alkanas jaunuo
lis taip pat buvo patenkintas, matydamas, 
kad turėsiąs žvejyboje atitinkamą padė
jėją.

Tą pačią dieną mane pakvietė kontoron 
ir priskyrė prie žuvų sūdymo.’ Bet vėliau, 
kaip valstybinis žvejys, kelias žiemas žve
jojau, leisdama tinklus po ledu.

Žuvų sūdymas vyko ant upės kranto. 
Ten suritinome statines, įtaisėme stalus iš 
lentų. Atėjo jakutė Starostina — meisteris, 
direktoriaus civilinė žmona. Toms, kurios 
jai patiko, padalijo plono audeklo prijuos
tes kišenėms pridengti ir po peilį; žuvų 
viduriams išimti ir kraujui išgriebti liepė 
atsinešti, jei kuri turi, savo šaukštus. Pa
statė sargybas, kad saugotų valstybės tur
tą nuo alkanų šunų, išbadėjusių darbinin- 
kų-vergų ir nuo žuvėdrų. Tuo sargu buvo 
suomė-tremtinė, pavadavusi tikrąjį sargą 
iš laisvųjų, komunistą, kuriam tad nerei
kėjo budėti ir šaltyje būti; bė to, tikram 
partiečiui, jei jis pats nestovėjo sargybo
je, būdavo mažesnė atsakomybė — nerei
kėdavo atsakyti už trūkumus, jei jų pasi
taikydavo. Tačiau tokių atsitikimų nebū
davo, nes kad ir alkanos, sau lygaus darbo 
draugo nenorėjome klampinti.

Buvome silpnos. Žuvims plauti vandenį 
nešėme iš upės, tempdamos medinius kibi
rus į statų krantą. Druską gabenome pa
šepusiuose maišuose ant nugaros iš toli
mesnių vietų, o žuvį pristatinėjome sun
kiais mediniais neštuvais. Druska ir van
duo, drėkindami aprangą, pasiekdavo kū
ną; kojos mirko vandeny, žuvų ašakos su- 
žeisdavo rankas, druska jas graužė, o šal
tas šiaurys iš upės pusės svilino.

Meistras Starostina žiūrėjo į mus, toli
mo krašto jai svetimas moteris, kaip į di
džiausias nusidėjėles; tyčiojosi, laikyda
ma mus niekam netikusiomis. „Lodyri! 
Lodyri!“ (Tinginės, tinginės) — nuolat 
ji kartodavo.

Darbo laikas dabar atrodė ilgas, nes 
kiaurą parą švietė išblyškusi saulė. Darbą 
pabaigus, dar reikėdavo stoti eilėn duonos 
nusipirkti, pasiieškoti kuro. Dabar vande
niu pasruvusioje tundroje toli reikėjo ieš- 
kiti kuro, nes arti jau buvo išrinktas, — 
ir mažiausias šapas buvo paimtas ir sunau 
dotas kurui. Tačiau tokio darbo, kokį aš 
dabar dirbau, daug kas pavydėjo. Mat ,dar 
bą užbaigus, leisdavo pasiimti žuvų vidu
rius ir truputėlį taukų. Geros saugotojos, 
kad nematytų kiek kas ima, nusisukdavo 
į šoną. Tomis liekanomis motinos išmai
tindavo savo vaikus ir išgelbėdavo juos 
nuo bado mirties.

Neseniai pastatytos Trofimovsko įmo

nės centre pasiliko tik negausios brigados 
prie statybų, ūkio reikalams, mažųjų tink 
lų dirbtuvėms. Kiekvienos rūšies viršinin 
kas stengėsi turėti pajėgesnius ir pareigin 
gesnius žmones.

Barakuose mirusiųjų vietos buvo tuš
čios. Gyvuosius išsklaidė žvejybai po kitas 
salas. Tuo būdu vietos barakuose buvo 
pakankamai. Bet kiekvienas stengėsi pasi
laikyti savo vietą ir į kitus barakus ne
sikėlė.

Tik 10 dienų tedirbau visų pavydimą 
darbą. Žvejyba čia pat arti buvo nesėkmin 
ga. Todėl Trofimovsko žuvies sudorojimo 
ir sūdymo darbininkų skaičių sumažino.

Kartą, netikėtai darbovietėje atsiradęs, 
vienas viršininkų įsakė lietuviams susi
rinkti savo daiktus ir tuojau sugrįžti pa
krantėje prie ISTVų.

Naujos bėdos jausmas apėmė mus visus, 
bet reikėjo klausyti įsakymų, nes iš dvie
jų metų patirties žinojome, kad nepaklau
siusieji praranda teisę į duoną. „Atiduok 
duonos kortelę ir eik kur nori, į visas ke
turias šalis“, — sakydavo varovai tam, ku 
ris bandydavo nepaklausyti. Kiekvienas 
tačiau žinojo, kad sniego padengta Arkties 
dykuma, vandeniu ir pelkėta tundra toli 
nenueisi. Tuščiomis rankomis negalima 
buvo susirasti maisto nei sau, nei vaikams 
net ir tuo metu, kai ore skraidė paukščių 
būriai ir vandenyse narstė žuvys. Ten 
mūsų niekas nesaugojo: nereikėjo spyg
liuotų vielų, šunų ir sargų. Patikimiausias 
sargas buvo Arkties gamta. Pabėgimas bu
vo visiškai neįmanomas.

Kita kitai padėdamos, nešėme savo skau 
džiai įgrisusius skurdžius daiktus: įvairius 
lopus, sudėvėtas klumpes, supuvusius ap
rangos gabalus, skardines, narų lentas, dė
žutes ir kt. Kol dar buvome gyvos, nega
lėjome ir nedrįsome tų daiktų palikti.

Nepaisydami, kad Sagilache nebuvo jo
kios atvykstantiems pastogės, iš barakų 
varė visai sunykusius, vos ant kojų besi
laikančius, kruvinąja ir pūslės uždegimu 
sergančius žmones. Į Sagilacho salą vyko: 
Dundulienė, ūkininkė su 7 metų berniuku, 
ji Trofimovske neteko dukters; Markevi
čienė, darbininkė su 8 metų mergaite, ne
tekusi vyro ir dviejų vaikų; Garbšienė, 
mokytoja, netekusi dviejų vaikų; mažaže
mė (pavardės neprisimenu), netekusi dvie 
jų brolių ir motinos; Vilkaitienė, mokyto
ja, su dviem vaikais, netekusi vyro; Kaz
lauskienė, netekusi mergytės, vyko sykių 

su vyru, kuris Sagilache sušalo, o Kazlaus
kienė kiek vėliau mirė cinga; Noreikienė, 
tarnautojo žmona, su 6 metų berniuku, 
nešte nešamu ligoniu, jos vyras mirė sto
vykloje; Daniliauskas, 17 metų amžiaus, 
pajėgė judėti tik kitų pasirėmęs, netekęs 
motinos ir tėvo, gimnazijos direktoriaus, 
mirusio stovykloje; čakolienė, ūkininkė, 
60 metų amžiaus; Paulauskienė, daugiau 
kaip 60 metų amžiaus, netekusi sūnaus; 
Misiūnienė, visai senutė ir ligota; Lukmi- 
naitės, dvi seserys, vieną jų nešte nunešė
me į laivelį, ji tik po metų atsigavo, ją iš
laikė jaunesnioji sesuo Irena. Kitas dvi 
seseris Lukminaites, kaip visai silpnas, 
palikome Trofimovske ant narų. Kiek vė
liau patyrėme, kad jas išvežė į Žiganską, 
kur jos dirbo lentpjūvėje. Visų, į Sagila- 
chą paskirtų, vienišų moterų vyrai dirbo 
Krasnojarsko srities vergų stovyklose. 
Nešte išnešėme paliegusį suomį, 14 metų 
berniuką, netekusį trijų jam artimų žmo
nių.

Pats Lukminas, atvykęs iš Amerikos į 
Lietuvą, nusipirko žemės, ruošėsi ūkinin
kauti, bet okupantas kitokį šiai šeimai li
kimą lėmė — Lukminų šeima, kaip mato
me, buvo išgabenta prievartos vergų dar
bams į Arktį, kur Lukminas, jo žmona ir 
du sūnūs mirė. Iš tos gausios šeimos pasi
liko tik keturios liguistos mergaitės.

Atėjęs ūkio vedėjas Sokolovas pasakojo 
mums, kad saloje Sagilach, į kurią mums 
teksią keliauti, jakutų žvejai žiemos metu 
sugavę ir į rūsius sudėję daug riebių žuvų; 
jas mums reikėsią sudoroti ir į statines 
sudėti. Ten mes galėsime jomis maitintis 
ir sustiprėti. Be to, toje saloje esą daug 
vandens suneštų medžių.

Išalkusiems ir šąlantiems žybtelėjo vil
ties kibirkštėlė, kad galėsime ir pavalgyti 
ir sušilti prie ugniakuro. Apie kitus daly
kus negalėjome galvoti. Iš patirties mes 
jau žinojome, kad veltui klaustumėme, kur 
mus veža ir kas ten mūsų laukia. Jau bu
vome patyrusios, kad visi atsakymai reiš
kia tik melą, suktybę arba pajuoką.

Tad ir šį kartą, kaip visuomet varovai 
kad sakydavo, — „kad bobos nestaugtų“, 
— viršininkas nuslėpė nuo mūsų, jog Sa
gilacho sala yra apie 200 kilometrų į šiau
rę jūroje, tuo metu paskendusi purve, vi
suomet šlapia ir plika, be augmenijos, vi
suomet rūko apdengta.

(Bus daugiau)
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Mano viešnagė Amerikoj (8) “ ™as m smuikas
® F \ / (Atkelta iš 2 psl.)

RELIGINĖS BENDRUOMENĖS
Be abejo, liet. Bendruomenė būtų pa

veikesnė, jei religinės lietuvių bendruome
nės — parapijos — arba bent jų daugu
mas suprastų artimai bendradarbiauti su 
Bendruomene bei jos padaliniais, nes vis 
dėlto naujųjų ateivių daugumas yra krikš- 
čionys-katalikai. Bet, deja, to nėra dėl 
dviejų priežasčių. Viena, Amerikoj apskri
tai nematyti pastangų religiją sieti su gy
venimu. Antra, lietuvių parapijų vadovų 
didžiuma beveik nesupranta, kad jiems 
Lietuvos ir jos vaikų padėtis yra išimtinė. 
Jų didžiumoj, atrodo, stinga supratimo, 
kad Lietuva nėra koks nors stabmeldžių 
kraštas Afrikoj, bet kad Lietuva yra lietu
vių tėvynė, krikščionių kraštas, persekio
jamas svetimųjų ateistų, o naujieji atei
viai yra ištremtieji jos vaikai.

Dėl šitokios padėties neįsisąmoninimo 
stigo ir stinga parapijose meilės Lietuvos 
žmonėms, ypač ištremtiems jos vaikams, 
kurių kiekvienas atsivežė Amerikon žaiz
dų dėl tėvynės netekimo. Jiems ir jų vai
kams nevienur pašykštėta didesnės arti
mo meilės ir specialios globos. Todėl su 
negausiomis išimtimis lietuviai klebonai 
nenoriai priėmė dažniausiai po vieną lie
tuvių tremtinių kunigą, bijodami, kad jis 
nepasidarytų konkurentas. Nebuvo suor
ganizuota pagalbos net žymiems katalikų 
šviesuoliams, gal išskyrus privačias išim
tis. Ir popiežiaus enciklika „Exul fami- 
liae“ pasiliko nepakankamai išgirsta. 
Amerikietiško nacionalizmo siekimai ir 
oportunizmas pasiliko galingesni ir pato
gesni. Kam čia tremtiniams bei jų vai
kams ką nors specialaus organizuoti, kad 
jie prisirištų prie parapinės bendruome
nės, jei lengviau pasakyti: prisitaikykit ir 
pasitenkinkit tuo, kas yra. Kadangi vieni 
tremtiniai šitaip nesugebėjo, kiti nenorėjo, 
treti atvirai murmėjo dėl keistų papročių 
bažnyčiose ir klebonijose, o visi buvo be 
santaupų, jie daug kur klebonijose pasida
rė neįdomūs ir net nemieli. Senųjų ateivių 
lietuvių siaura galvosena ir pavydas taip 
pat tikriausiai veikė klebonijas. Todėl 
daug kur galėjęs būti vaisingas kontaktas 
tarp parapijų ir platesnės lietuvių ben
druomenės neužsimezgė. Tremtiniai pra
dėti pravardžiuoti įvairiais vardais. Kai 
kur katalikai šviesuoliai buvo pradėti 
šmeižti komunistais, kai kur buvo pa
skleista priešiškų lapelių, o vienas šviesus 
tremtinys buvo apmuštas prie lietuvių 
bažnyčios.

Nors šie drastiški priešingumai tremti
niams dėjosi Clevelande, bet jie būdingi 
bendrajai nuotaikai, kokia buvo sutiktos 
nevienoj parapijoj lietuvių šviesuolių gir
tinos pastangos gauti pagarbą lietuvių 
kultūrai bei kalbai ir įsteigti Lietuvių 
Bendruomenę. Ar nuostabu, kad šitokioj 
nepalankumo ir abejingumo atmosferoj 
kai kurie kunigai dabar savo turimą ener
giją naikina giliais nusilenkimais Bacho 
dievaičiui? Girdėjau skausmingą nusi
skundimą vieno kunigo, kuris per 15 metų 
nėra gavęs progos pasakyti nė vieno lietu
viško pamokslo (dirba svetimtaučių para
pijoj), nors jo išlavintas protas tiktų ir 
lietuvių Bendruomenei patarnauti ir lie
tuvių parapijų dažnai žemam kultūriniam 
lygiui pakelti. Liūdna, kad panašių atvejų 
yra ne vienas.

Be abejo, lietuvių arba tariamai lietu
viškų parapijų stovis nemažai pareina 
nuo Amerikos vyskupų ir nuo atsilikusių 
airių papročių. Todėl lietuvių parapijoj 
klebonas — savotiškas karaliukas. Gal 
nieko prieš, jei jis būtų karaliukas ir švie
siąja puse — vadovautų religiniams, ka- 
ritatyviniams ir kultūriniams lietuvių rei
kalams, pats juos remtų ir jiems telktų 
visas moralines, intelektualines lietuvių 
jėgas. Deja, šitokie klebonai tėra negau
sios išimtys, kurias dažnai mini lietuvių 
laikraščiai. Kaip taisyklė, jie pirmoj eilėj 
— „bosai“. Be abejo, į šitokį stovį juos 
stumia J.A.V. sukomercintas gyvenimas, 
kuriam Evangelija ir Bažnyčia — nereika
lingos kliūtys, nors jos nėra pageidauja
mos ir kituose sekuliarizuotuose kraštuo
se (tokia Kristaus Evangelijos dalia). Bet 
ar Amerikos klebonai nė kiek negali to 
stovio pagerinti? Ar taip sunku, galvojau, 
kad vyrautų santykiai, kaip žmonių su 
žmonėmis, kurių kiekvienas turi paslėptų 
skausmų, o ne panašiai į paklausos ir pa
siūlos dėsnius? Kodėl šventadieniais per 
kiekvienas mišias taip pabrėžiami ekono
miniai reikalai? Ar parapijiečiai tokie at
bukę ir nesąmoningi?

Šveisesnius lietuvius tai erzina, nors jie 
supranta ekonominių pareigų svarbą pa
rapijai. Jie klausia, ar, sušvelninus santy
kius ir labiau susirūpinus parapijiečių 
kultūra, pajamos nepadidėtų. Man sakė, 
kad per savaitę nustatytomis valandomis 
kunigai klebonijose tuščiai gaišta, o para
pinėse mokyklose jie neatlieka religijos 
pamokų. Tai turinčios atlikti parapijiečių 
išnaudojamos nepakankamai apmokamos 
seselės-vienuolės. Nevienoj parapijoj ku
nigai vaikų katekizaciją prieš pirmąją 
Komuniją mieliau tikriną angliškai negu 
lietuviškai. Ar šitokius pavyzdžius turint, 
daug galima priekaištauti seselėms, kad 
jos lietuviams nerodo meilės? Be abejo, 
kad dėl to yra kaltų ir nemažai tėvų. Bet

toli gražu nevisi. Vieni bijo prieštarauti 
klebonams-bosams ir seselėms, o kiti turi 
kitokių motyvų (vaikai negabūs). Vienas 
praktikuojantis katalikas man aiškino: 
„Nepriklausau, sako, lietuvių parapijai. 
Kitaip mano išlaidos didėtų, o pats iš pa
rapijos negaučiau nė to, kad mano vaiką 
pamokytų lietuvių kalbos ir katekizmo 
lietuviškai, nors už tai specialiai mokė
čiau. Neparuošti, biauriai sudarkyta kalba 
sakomi, pamokslai mane erzina, ir neno-
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riu, kad mano vaikas tokius girdėtų“. Ką 
į tai galima atsakyti? O kaip klebonijos 
kartais darko lietuvių kalbą, turiu doku
mentą iš Worcesterio Šv. Kazimiero para
pijos.

Iš kitos pusės kunigai man skundėsi, 
kad lietuviai tyčiom nepriklausą lietuvių 
parapijoms, net žymūs ateitininkų sen
draugiai, nors ir priklauso parapijai, per 
metų metus nieko nepaaukoja parapijai 
išlaikyti. Jie skundėsi, kad lietuviai šven
tadieniais nevyksta į lietuvių parapijos 
bažnyčią šv. mišių, jei airiška yra arčiau. 
Be jokios abejonės tokie lietuvių (ir dar 
šviesuolių) apsileidimai neskatina klebo
nijų lietuvėti ir nežadina kunigo šiltų 
jausmų lietuviams. Kam jis turi gerai pa
ruošti savo pamokslus, kad jie tiktų lietu
vių šviesuoliams, jei šie poneliai tokių pa
mokslų vis tiek neišgirs, nes po šeštadie
nio išgertuvių tokie „patriotai“ patingės 
pridėti 15-30 minučių kelio automobiliu, 
kad su vaikais pasimelstų lietuvių bažny
čioj ir parodytų kunigams lietuvišką soli
darumą? Tai nekartą priminiau ateitinin
kams, nes toks elgesys yra nusižengimas 
ateitininkų principams. To negalima pa
teisinti nei Amerikoj, nei Vokietijoj, nors 
tokie nusižengimai neliestų ateitininkų 
didžiumos.

KATALIKIŠKOJI AKCIJA
Nedžiugu buvo konstatuoti, kad Kata

likiškoji Akcija Amerikoj tebėra ant po
pieriaus. Ten lietuviai ar tariami lietuviai 
kunigai tebegyvena senų laikų patogiomis 
iliuzijomis. Jie tebegalvoja, kad užtenka 
kunigui su pasauliečiu susitikti prie klau
syklos ir Dievo stalo, o šiaip — tik palai
minti ir paprašyti atidaryti piniginę. Ši
taip daug patogiau, negu „išeiti“ iš klebo
nijos, pačiam pasitempti ir įtraukti pa
sauliečius į religiškai kultūrinį darbą už 
bažnyčios. Amerikoj supratau, kodėl L.R. 
K.F. Valdybos pirmininkas prieš metus sa
vo laikrašty parašė, kad ir ši draugija 
„šį-tą veikė“. Pamačius Amerikos blefų, 
aišku, kad ši Katalikiškos Akcijos organi
zacija nieko neveikė ir neveikia (išskyrus 
posėdžius). Man pasakojo, su kokiu dide
liu vargu katalikams šviesuoliams pavyko 
įsteigti „Dainavos“ stovyklą ir paskui ap
siginti, kad nelikviduotų. Dabar ta stovyk
la, kad ir be administracijos namo ir kop-

lyčios, kad ir kovodama^ prieš skolas, pui
kiai veikia — kiekvieną vasarą sutraukia 
šimtus lietuvių jaunimo. Parapijų bažny
čiose negirdėjau jai renkant aukų, bet 
mačiau vieno kunigo (tur būt, karaliuko- 
„boso“) užgaulų laišką apie „Dainavos“ 
pasišventėlius. Kiek klebonai kreipia dė
mesio į Katalikiškos Akcijos darbelius, 
mačiau iš savo paskaitų, kurių pakviesda
vo ateitininkai sendraugiai, — ten klebo
nų neateidavo, išskyrus iš laikraščių man 
pažįstamą kleboną New Yorke ir Kanados 
lietuvių klebonus. JAV-se į paskaitas te- 
atvykdavo kunigai tremtiniai. Jų tarpe 
tik vieną tesutikau gegužiuką, tautiniu 
atžvilgiu. Tik nesuprantu, kam patriotai 
dar jį glaudžia prie savęs.

Šitame fone reikia specialiai pažymėti 
kunigą Pūgevičių, kuris yra gimęs Ameri
koj, bet gražiai kalba lietuviškai, pasako 
prasmingų pamokslų ir supranta Katali
kiškąją Akciją. Jis net savo atostogas pa
aukojo, kad galėtų atvykti į studentų atei
tininkų studijų savaitę pabendrauti su 
studentais ir jiems patarnauti. Man sakė, 
kad šitokių jaunų kunigų dabar Amerikoj 
reikią ieškoti su žiburiu. Tuo nesakau, kad 
Amerikoj gerų kunigų nebūtų. Pats susi
pažinau su trimis kunigais, Amerikoj 
įšventintais, kurių du — jau seni. Vienas 
jų dar veiklus, bet atsisakė savo turėtos 
parapijos (tai labai neįprasta Amerikoj), 
kad kitas jaunesnis galėtų geriau vado
vauti. Deja, gerieji nemėgstami. Man sa
kė, kad suminėtas jaunas kunigas buvo iš 
lietuvių parapijos išsiųstas.

Katalikiškos Akcijos ir kultūros never
tinimas, egoistiškas partikuliarizmas, lei
džiąs „pakišti kaimynui koją“, jei numa
tysi bent šiek tiek pelno ir garbės, yra pa
veikę pavienius asmenis: organizacijas ir 
šviesiausias parapijas. Šitoks nemalonus 
akivaizdus atvejis buvo matyti per Kultū
ros kongresą, kuriam opoziciją iš kairės 
parodė „Naujienų“ socialistai bei kai ku
rie liberalai ir opoziciją iš dešinės pade
monstravo Cicero lietuvių parapija. Ji ta
da suruošė savo klebono garbingą sukaktį, 
sutapdindama iškilmingas pamaldas su 
kongreso atidaromuoju posėdžiu, o savo 
banketą — su Kultūros kongreso pabaiga 
— simfoniniu koncertu. Todėl atidaroma
jame kongreso posėdy tedalyvavo gal ko
kie 4 kunigai (jų tarpe vienas Montrealio 
klebonas), nes kiti ir tam tikras skaičius 
pasauliečių (Lietuvos atstovas Washingto
ne) nuėjo į pamaldas. Banketas nuo sim
foninio koncerto nutraukė dar daugiau pa
sauliečių, kurie jautė būtiną pareigą pa
gerbti jubiliatą. Šitaip gera parapija suda
vė smūgį — nutraukė dalį paramos nuo 
kultūrinio lietuvių darbo, atėmė progą pla
čiau pabendrauti kunigams su šviesiais pa
sauliečiais, kurių daug buvo suvažiavę. Ar 
šitaip buvo norima parodyti skilimą lietu
vių kultūroj, kuri tebėra krikščioniškos 
inspiracijos? Jei taip, — pastangos nerei
kalingos. Tuo rūpinasi ir tam darbuojasi 
kiti. (Minėtos parapijos elgesį kai kas tei
sino Kultūros kongreso kaitaliota data).

(Bus daugiau)

višką Vavelį, apie ten buvusius 1.000 žino
mų Europos dailininkų paveikslų, tarp jų 
ir lietuvių sukurtų? Ką žinome apie meno 
lobius, buvusius Naugarduko, Gardino, 
Vilniaus, Trakų, Kauno ir kitose lietuvių 
pilyse?

Lietuviškas spalvas lietuviškame mene 
gali sukurti mūsų dailininkai. Ilgainiui 
tauta dėl jų pasisakys. Kaip ir dėl Įvaiz
džio. Vien kalbų neužteks. Reiks rašytos 
literatūros, giliai lietuvių tauta gyvenan
čių dailininkų. Iki tas bus, kodėl mūsiškiai 
nekuria kūrinių, didingų paveikslų iš Lie
tuvos istorijos? Nuo senų senovės, prieš 
tūkstančius metų. Kur mūsų padavimai, 
legendos kūriniuose? Kur Pilėnų kauty
nės? Kur Neringos legenda? Kur mūsų ka
ralių laidotuvės? Kur mūsų didikų puo
tos? Kur jų narsūs karo žygiai? Kur Her
kus Mantas, kryžiuočių pabaisa? Kur pa
veikslai iš 1260 metų Durbės kautynių? 
1410 metais Žalgirio kautynių? Vaizdai iš 
didingosios Nesvyžiaus pilies — Lietuvos 
pasididžiavimo? Mūšiai dėl Tvankstės 
(Karaliaučiaus)? Įvairūs sukilimai prieš 
Lietuvos priešus? Kautynės dėl Nepriklau 
somos Lietuvos (Seinų, Gardino, Vilniaus 
ir 1.1.)? Vargu ar turėsime gerą tautinio 
meno įvaizdį, neturėdami pilno savo tau
tos vaizdo. O 1941 m. ir vėlesnių laikų ko-

lines pastangas, kad galėtų išbristi į pla
čiuosius vandenis... be tautinio charakte
rio. Net jam yra asmeniškai patarusių 
atsisakyti lietuviškų motyvų ir tada išeiti 
į tarptautinius vandenis. Jis (Brazdžionis) 
nenori, visiškai nenori išeiti į tarptauti
nius plačiuosius vandenis, o nori būti sa
vo, lietuvių, tautoje. Gubos, pušelės, ke
lelis prie ežero ar kt. nėra jokio lietuviš
kumo rodiklis. Kai anais metais įdėjo mi
nėto dali. H. Šalkausko Tris gracijas „Lie
tuvių Dienų“ žurnale, pakilo baisi priešin 
ga reakcija, bet kai vėliau Algirdas Gus
taitis parašė apie gracijas (pasaulio gra
žuoles) ir prie to rašinio, greta gracijų, 
dar kartą atspausdino Šalkausko Tris gra
cijas, tada publika nepurškė ir viskas bu
vo tvarkoje. Yra dailininkų iškylančių be 
pastangų. Jugoslavas Meistovič pasaulyje 
pagarsėjo vien savo tauto_s pagrindu. Dai
lininkų, kaip ir plaukikų, yra visokių. 
Modernūs dailininkai, net bedieviai, sten
giasi iliustruoti bažnyčias. Mes dar neišėjo 
me į tarptautinį Kristų, bet mes turim sa
vo Rūpintojėlį. Okupuotoje Lietuvoje puo 
lami modernūs menininkai, bet jie už mo
dernizmą kovoja, kaip religingasis už reli
giją. Mums vistiek reikia bendradarbiauti 
su Lietuva.

Bronius Budriūnas: Žiūrėdamas į šven
tuosius paveikslus, juose dažnai mato kvai vos prieš bolševikų kariuomenę, mūsų tau 
lą išraišką. Pagalvoja: kaip toks Kristus 
galėjo atrodyti kaip beprotis, arba šventa
sis taip nevykėliškai! Visi ieško grožio ir 
šventųjų paveiksluose. Kartais dailininkų 
paveiksluose jokio grožio nėra.

Algirdas Gustaitis: Lietuviškas įvaizdis 
įdomi, nauja tema. Dėl jos reikėtų plačiai 
kalbėti, bet šiandien jau nebus laiko. Lie
tuviškos spalvos — taip. Kokios? Kas tai 
yra lietuviškos spalvos? Jos nėra fantazi
ja. Didelių senų tautų mene yra jų spal
vos. Ką dėti lietuviškų spalvų paletėn? 
Tautiniai audiniai, tautiniai kostiumai, 
velykiniai margučiai, Čiurlionio paveiks
lų nuostabus spalvingumas? Tai nebūtų 
viskas. Kur mūsų tautos gilioji praeitis, 
senų senasis lietuvių menas? Ką mes žino
me apie nevainikuotų Lietuvos karalių 
400 metų valdytą Nesvyžiaus pilį, tą lietu-

tos sūnų ir dukrų didvyriškos kautynės, 
laimėjimai prieš okupantus rusus. Vargu 
lietuviai dailininkai atlieka savo duoklę 
tautai, paišydami, su labai mažomis išim
timis, lietuvių tautai svetimus kūrinius. 
Lietuviui ne visados užtenka vien lietu
viško parašo po paveikslu; jis nori lietu
vių dailininko kūrinyje pajusti lietuvišką 
dvasią, tarsi jausti paveikslą „lietuviškai 
alsuojant“.

Tokiuose pokalbiuose praėjo čia mūsų 
trumpai užrašytas Dailiųjų Menų Klubo 
susirinkimas. Skirta laiko vadinamiems 
einamiesiems DMK reikalams. Po susirin
kimo uždarymo dar keletą valandų čia 
suminėtieji ir „pamirštieji“ argumentavo 
už ir prieš, mintis vartė visais šonais. Bet 
negi viską, vargingasai žmogeli, sura
šysi... ,(lg)

DEPUTATAI

Ten, kur Nemunas banguoja
(Tarybinės spaudos ištraukos, kurios aiškios ir be aiškinimų)

Oi nelaimė, ką aš matau — 
Širdį ver kaip yla:
Numylėtoj mano vietoj
Gyvena

A. V
barzdyla.
ienažindys

NAMAS SU NEPATOGUMAIS
ba-Liaudis sako, kad batsiuvis vaikšto 

sas, o puodžius srebia barščius iš puodo 
šukės. Tai netiesa. Dabar ne tik puodžiai, 
bet ir statybininkai savim pasirūpina. Įvai 
riuose miestuose dygsta namai, net akį 
veria. Tai — statybininkų bendrabučiai. 
Žinoma, statybininkai sau jau pasistengia
— namai gražūs, patogūs. Neseniai vienas 
toks namas iškilo ir Vilniuje, Debesijos g. 
2a. Puikus namas. Keturių aukštų. Aštuo
niasdešimt aštuonių butukų su virtuvėlė
mis. Moderniškas. Valstybinės komisijos 
priimtas. Butuose — šiltas ir šaltas van
duo, centrinis apšildymas, dujos, elektra. 
Taip ir komisijos akte parašyta —■ su vi
sais patogumais! žodžiu — pavyzdinis na
mas. Taip ir turi būti — juk statybininkai 
patys sau statė.

Bet štai apsigyveno name statybininkai. 
Susinešė baldus. Apsišlavė. Pasistatė šam
pano butelį — įkurtuvės! Čiaupą atsuko 
rankoms nusiplauti. O čiaupas — pššš...

— Klausykit, gal jūs vandenį užsukot?
— nubėgo naujakurys pas namų komen
dantą. — Pas mane vanduo nebėga.

— Ir pas mus nebėga... — atlėkė trečio 
aukšto gyventojai.

— Spaudimo nėra, — paaiškino komen
dantas. — Namą ant kalno pastatė.

Na, ant kalno, tai ant kalno — čia staty
tojai ir nekalti.

Grįžo naujakurys į savo butą. O ten lyg

ir dulkių prisirinkę. Nori išvėdinti — ėgi 
vėdinti nėra ko. Langai sudėti tokios ko
kybės, kad pro juos ir be vėdinimų kamba 
riai išsivėdina!

Susiraukė naujakurys. Išgėrė taurę šam 
pano, o vis tik šalta. Pačiupinėjo radiato
rius — o jie vos drungni. Kas čia dabar?

— Centrinio apšildymo sistema netvar
koje, — paaiškino komendantas. — Vieni 
šyla, kiti šąla. Palaukit, iškviesim meist
rus, gal sutvarkys.

Palaukė naujakurys. Atėjo meistrai. Su
tvarkė. Dvi dienas pašilo — vėl šąla. Įsi
jungė naujakurys elektrinę plytelę ir paki
šo po radiatorium, gal taip apšils kamba
rys.

O po kelių dienų sienos pradėjo drėgti. 
Ne tik drėgti, bet ir pelyti. O juk naujaku
riai — tai tokie pat statybos specialistai, 
kaip ir namo statytojai. Jie apžiūrėjo ir ra 
do — rūsyje įrengti dušai. Dušų kamba
riuose — ventiliaciniai kanalai garams iš
traukti. Kanalai garus traukia, ir sienos 
garų drėgmę traukia. O kadangi statytojai 
ventiliacinių kanalų sieneles padarė plo
nesnes, negu projekte buvo numatyta, tai 
drėgmė ir sunkiasi per sienas į kambarius. 
Naujakuriai pasiskundė aukščiau. Valsty
binio Statybos ir architektūros reikalų ko
miteto pirmininkas ir pats Statybos minist 
ras parašė griežtus raštus, tais raštais įpa
reigojo Vilniaus Statybos tresto valdytoją 
tuojau pašalinti name statybos broką, o 
kaip tas raštas vykdomas —nepasidomėjo. 
Tuo tarpu raštas buvo įvykdytas greit ir 
paprastai. Atėjo žmogėnas iš tresto, atsi
darė dušų kambarius, užmūrijo ventiliaci
nių kanalų angas ir išėjo! Atseit — garų 
nebetrauks, tai ir drėgmė nebesisunks! O 
garams išeiti prakirto languose orlaidės. 
Dabar naujakuriai maudosi prie atviro

„švyturio“ žurnalas nurodė net ir skai
čių, kiek kovo mėn. Lietuvoje buvo išrink
ta tų visokių deputatų. Sako, lygiai 35.324.

Jeigu jie neposėdžiautų, nevažinėtų ir 
negaištų tokiems deputatystės niekams 
laiko, tai kiek būtų padaryta darbo! Susi
darytų milijonai darbo valandų! Bet „Švy
turyje“ Alekna rašo ne dėl jų beprasmiš
kai gaištamojo laiko, o dėl to, kaip sovie
tinėje santvarkoje vis labiau remiamasi 
masių atstovavimu. Sako, nieko nedaroma 
prieš darbo žmonių valią, nieko nedaroma 
nedalyvaujant darbo žmonėms.

Jau ir toks tvirtinimas, žinoma, yra gry
niausia netiesa, kai sakoma, kad niekas 
nedaroma prieš žmonių valią. Argi maisto 
kainos buvo pakeltos atsiklausus žmonių? 
Ar dėl išleidžiamųjų milijardų sputni- 
kams ir raketoms žmonės gali ką nors pa
sakyti? Ar liaudžiai davė kas nors teisę 
pasisakyti dėl Lietuvos likimo? Jeigu bū
tų davę, tai Lietuva jau seniai būtų išsi
jungusi iš Sov. Sąjungos.

Tikriausia teisybė yra tik antroji tvirti-

Kviečiame pasinaudoti mūsų 
Taupymo ir Investavimo Skyriaus 

patarnavimu.
Jūsų su taupos duos didžiausių 
pelną, jei jas investuosite l

BALTIC SAVINGS 
& 

INVESTMENTS Co.
421, Hackney Rd., London, 

Tel. SHO 8734.
E.2.

Taupyti galima per kiekvieną 
Anglijos, Škotijos ir Valljos 

bankus.
Grynas metinis procentas 

mokamas 6%, 
kas yra lygu, Iškaičius nuošimčio 

mokesti, 9%- 
Tarpininkaujame sutvarkyti palikimo 

reikalus.
Smulkesnių informacijų reikalu rašyti: 

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

lango, o kuris dar su protu nesusipyko — 
eina į miesto pirtį.

Tad vienu atžvilgiu šis namas tikrai ga
li tarnauti pavyzdžiu kitiems —pavyzdžiu, 
kaip nereikia namus įrengti!

J. Jaukutis
Namo Debesijos g. 2a gyventojas

Vilnius (iš „Šluotos“, Nr. 5, 1963)

nimo dalis: iš tiesų nemaža tų dalykų vyks 
ta darbo žmonėms žinant ir savotiškai da
lyvaujant. Kapeikomis apmokamieji kol- 
chozininkai žino, kad jų pirmininkai nau
dojasi visokiais patogumais ir dar gauna 
22 kartus daugiau atlyginimo negu jie. 
žmonės žino, kad skraido dirbtiniai menu 
liai, kad gaminamos raketos ir kad už jų 
gamybą pinigus jie turi uždirbti. Lietuvo
je žmonės žino, kad juos valdo rusai, kad 
tų rusų vis daugiau atkeliama, kad lietu
viams darbo reikia ieškotis kitur. Žino, 
bet nieko negali padaryti net ir tuo atveju, 
kai vien tik Lietuvoje išrenkama 35.324 de 
putatai. Tie deputatai ne valstybę valdo, 
bet važinėja, gaišta laiką ir žiobčioja, kaip 
žuvys, tik tai, ką partija įsako.

Nors Alekna ir kažin kaip peiktų Smeto
nos laikus ir ano meto seimus, bet sovie
tiniai dar vis tiek neprilygsta prie jų. 
Kaip Alekna sako, Barkauskas kažin kada 
anais laikais prasitaręs: „Kuriems vel
niams tie laikraščiai reikalingi?“ Tada Ir 
tų deputatų mažiau buvo, ir gerai, kad 
bent kuris nors jų šį tą pasisakė. O kuris 
gi dabartinis deputatas iš tų keliasdešimt 
tūkstančių išdrįstų pasakyti: kuriems vel
niams ta sovietinė melagė spauda čia rei
kalinga? Kuriems velniams reikalingi tie 
mėnuliai, tos raketos, tie naujieji 'dvari
ninkai — kolchozų pirmininkai? Kam čia 
reikėjo pakelti maisto kainas? Juo labiau 
niekada nesitikime išgirsti, kad kuris 
nors tų deputatų pasakytų: „Kuriems vel
niams mums Lietuvoje tų rusų reikia?“

ĮPĖDINYSTES PRAKTIKA

Karalių vaikai paprastai paveldi savo 
tėvų sostą. Bet kaip matome, tai dabarti
niame Lietuvos gyvenime taip pat vyksta 
kažkokia paveldėjimo praktika. Antano 
Venclovos sūnelis, kaip ir tėvelis, jau rašo 
knygas. Vytauto ir Paulinos Girdzijauskų 
dukrelė spausdina „Pergalės“ žurnale sa
vo parašytąsias teatro recenzijas. Kosto 
ir Halinos Korsakų dukrelė Ingrida, žiū
rėkite, toje pačioje „Pergalėje“ rąšo Pir
čiupio temomis. Pasakysite, žinoma, kad 
tai labai gražu.

Žinoma, kad gražu. Jų tėveliai dabar 
tvarko Lietuvos kultūrą ir mokslą, tai ir 
vaikeliams nereikėjo bėgti į kolchozą ar i 
fabriką atlikinėti darbo prievolės ar ten 
ir pasilikti visam amžiui. Kadangi tėvai 
gerai gyvena ir daug teisių turi, tai ir vai
kams buvo visos sąlygos išsimokslinti ir 
pradėti jau galvoti apie Korsakų, Venclo
vų, Girdzijauskų dinastiją.

Na, sakykite, kad sovietiniame gyveni
me nėra lygybės! Auksinė lygybė, nepaly
ginama!
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PABALTIEČIŲ DEBATAI

Birželio 25 d„ antradieni, The Allied 
Circle patalpose, 46 Green St., Park Lane, 
London, W.l, ruošiami pabaltiečių deba
tai (anglų kalba), kuriuose dalyvaus J. 
Vilčinskas, P. Aigars, A. Tonska ir T. 
Preston.

Pradžia 8.30 vai. Įėjimas nemokamas.
Ruošia Tarptautinė Laisvųjų Žurnalistų 

Federacija.

NOTTINGHAMIEČIAI LONDONE

Londoniškiams {prasta, kad jų meninės 
pajėgos — choras, scenos mėgėjai, tautinių 
šokių grupė išvyksta kur nors i didesnius 
ar energiškesnius lietuvių rajonus su savo 
pasirodymais, bet kad į Londoną kas nors 
atvyktų su menine programa, tai jau labai 
ir labai retas įvykis.

O toks įvykis bus liepos 6 d., šeštadienį, 
Parapijos salėje. DBLS valdybos ir kitų 
organizacijų susirūpinimas jaunimu jau 
duoda gerų rezultatų, šiuo atsitikimu Not
tingham© LAS skyrius turi paruošęs iš sa
vo kolonijos jaunimo, na, kartu su senimu 
pilną vakaro programą — dainos įvairios 
sudėties dainininkų, tautiniai šokiai, solo 
ir kt., neišskiriant nė baleto.

Londoniškės organizacijos, visuomet 
darniai bendradarbiaudamos, ir šiuo kar
tu, pasitarus su jų valdybomis, mielai su
tiko visa kuo prisidėti prie nottinghamie
čių priėmimo, atsilyginant už tą šilimą, 
kurią patiriame savo išvykose, todėl ir pa
rengimas eina DBLB-nės vardu.

Laukiama Londono lietuviškos visuome 
nės gausaus atsilankymo, nes tuo paremsi- 
tne jaunimo pastangas neužmiršti savosios 
tėvynės kultūros.

P. Mašalaitis

LAS SUVAŽIAVIMAS

Nottinghamiečių Londonan atvykimo 
proga prieš programa Lietuvos Atgimimo 
Sąjūdis padarys savo suvažiavimą.

Vietininkijos Valdyba

PAKVIESTA Į OXFORDĄ

Venecuelos lietuvaitė M. Gorodeckaitė, 
kurt per pastaruosius dvejus metus ruošė
si doktoratui Londono universitete, nuo 
šio rudens yra pakviesta dirbti asistente 
Oxfordo universitete.

M. Gorodeckaitė yra baigusi Caracas u- 
tą Venecueloje.

TARYBOS POSĖDIS

DBLS Taryba, posėdžiavusi birželio 1 3. 
Londone, išrinko Dr. S. Kuzminską Tary
bos pirmininku ir J. Bendorių — sekreto
rium.

Taryba aptarė Sąjungos veiklą ir pri
ėmė eilę pasiūlymų organizacijos veiklai 
suaktyvinti.

TRĖMIMU MINĖJIMAS

šeštadienį, birželio 15 dieną, Estų Namų 
salė Londone buvo papuošta gėlėmis ir tri
jų Pabaltijo valstybių tautinėmis vėliavo
mis. Estai, latviai ir lietuviai susirinko pa
minėti tragiškųjų birželio dienų prieš 22 
metus, kada dešimtys tūkstančių nekaltų 
pabaltiečių buvo okupanto ištremti į Sibi
rą.

I minėjimą atvyko Lietuvos min. B.K. 
Balutis ir Estijos min. P. Torma, taip pat 
Latvijos pasiuntinybės Patarėjas P. Ozo- 
linš. Apie okupanto nusikaltimus prieš 
tarptautinę teisę, ryšium su birželio trėmi
mais, kalbėjo min. Torma. Po to Baltų Ta
rybos pirm. P. Ranka iš eilės pakvietė tar
ti žodi estų ir lietuvių atstovus.

DBLB-nės Valdybos pirm. J. Alkis per
davė Sibiro tremties testamentą, raginda
mas tautiečius tęsti kovą dėl lietuvių tau
tos teisių gyventi laisvais. Londono lietu
vių choras, vadovaujamas J. černio, pui
kiai Išpildė kelias dainas.

CHORO PAGARBAI
Londono lietuvių arba bažnytiniam cho

rui pagerbti birželio 8 d. parapija surengė 
Sporto ir Socialiniame Klube metinę vaka
rienę, į kurią atsilankė ne tik choristai, 
bet ir šeimos bei artimieji. Buvo išreikšta 
choro adresu gražių minčių, girdėjosi skam 
bių dainų. Be to, pasišokta. Rengėjai dė
kingi visiems talkininkams.

NOTTINGHAMAS LONDONE

Liepos 6 d., šeštadienį, 7.30 vai. vak., pa 
rapijos salėje, 345 A, Victoria Park Rd., 
London, E.9, nottinghamiečių jaunimas 
drauge su senimu, paruoštas LAS Notting- 
hamo skyriaus, duos įdomią ir įvairią pro
gramą — vokaliniai, instrumentaliniai ir 
baleto numeriai, tautiniai šokiai ir kt.

Po programos šokiams gros gera jauni
mo kapela.
Laukiama visų londoniečių atsilankymo.

PLB Valdyba

KUN. J. BULAITIS — 
BAŽNYTINĖS TEISĖS DAKTARAS

Didžiosios Britanijos žinomojo lietuviš
kos bendruomenės veikėjo Petro ir Onos 
Bulaičių sūnus kun. Jonas Bulaitis gavo 
Romos Diplomatinės Pontifikalinės Aka
demijos kanonų teisės doktoratą.

Dabartiniu laiku ruošiasi į bažnytinės 
diplomatijos tarnybą.

Londono lietuviška bendruomenė džiau
giasi jo laimėjimu ir linki daug sėkmės.

ŠOKIŲ VAKARAS

Londono Lietuvių Sporto ir Socialinis 
Klubas savo patalpose — 345 A Victoria 
Park Rd., E.9, birželio 22 d. rengia

Joninių šokių Vakarą 
su įdomia programa. Gros puiki muzika. 
Pradžia 7.30 vai.

LIETUVIŲ VAIKŲ ŠVENTĖS

Vaikučių Pirmoji Komunija lietuvių baž 
nyčioje bus liepos 21 d., 11 vai. Kviečiami 
ir kiti liet, vaikai, kad tą dieną prieitų šv. 
Komunijos.

Sutvirtinimo Sakramentas čia bus tei
kiamas šiemet, kai atvyks vyskupas. Tiks
lus laikas bus praneštas vėliau. Labai kvle 
oiame visus tėvus pasirūpinti, kad jų vai
kai Sutvirtinimo Sakramentą gautų lietu
vių bažnyčioje. Kurie klebonijai dar nepra 
nešė, tegu skubiai tai padaro.

Iškilmėse žada pasirodyti naujai subur
tas liet, vaikų choras, vedamas muz. J. 
černio.

Šios iškilmės tegu tampa lietuviškojo at
žalyno šventėmis.

Kun. S. Matulis, MIC

PRAGIEDRĖJIMAS

Anglijos Ateitininkų Draugovės narių 
dalis, patekus j Lietuvių Sodybą, susibūrė 
metinin susirinkiman, kurį pravedė S. Kas 
paras. Dvasios vadas kun. J. Budzeika, 
MIC, kalbėjo apie šv. Dvasios veikmę ka
talikiškame gyvenime. J.M. Liūdžius sudo
mino įspūdžių pluoštu iš Azijos gyvenimo. 
Pasigrožėta prof. R. Sealey kūriniu „Sala“. 
Jis perteikė ir gražiausią D. Sadūnaitės- 
Sealey eilėraštį. Prie gautų sveikinimų pa
sirodė ir nario Č.V. Obcarsko eilėraštis, ku 
rį autorius specialiai skyrė susirinkimui.

Šalia viso to V. Jokūbaitis praskleidė re 
vizijos popierius. Pajudinti einamieji rei
kalai.

šitaip saulėtą išvažiavimo dieną susibū
rimas dvasiškai pagiedrino.

BALTŲ TARYBOS VEIKLA

Birželio 9 d. Londone įvyko Baltų Tary
bos posėdis, kuriame buvo svarstomi įvai
rūs klausimai, susiję su estų, latvių ir lie
tuvių bendradarbiavimu.

Aptarus Birželio ištrėmimų minėjimą, 
kurį kasmet rengia Baltų Taryba ir kuris 
įvyko praeitą šeštadienį (birželio 15 d.), 
kilo keli pasiūlymai dėl tolimesnės bend
ros pabaltiečių veiklos.
Meno paroda

Siūloma surengti pabaltiečių liaudies 
meno parodą. Ji įvyktų sekančiais metais 
kurioje nors meno galerijų Londono cent
re ir būtų vieša. Jeigu susirastų pakanka
mai menininkų su atitinkamais ekspona
tais, t.y. medžio drožiniais, gintaro ir si
dabro dirbiniais, audiniais, mezginiais ir 
t.t., Baltų Taryba pasiimtų atsakomybę pa 
samdyti salę, išreklamuoti ir vadovauti 
parodai. Parodos meninis sutvarkymas bū 
tų paliktas menininkų išrinktam komite
tui.
Sporto šventė

Kilo mintis, ar mūsų sportininkai neno
rėtų dalyvauti pabaltiečių sporto šventėje 
ar bent atskiruose krepšinio, tinklinio 
(gal būt, net „darts“) turnyruose. Kaip ži
noma, krepšinio rungtynės jau yra buvu
sios, bet jos nebuvo plačiai skelbiamos, 
bent lietuvių spaudoje. Manoma, kad susi
rastų pakankamai sportininkų suruošti di
desnio masto pasirodymui.
„Džiazas“

Estų šokių kapela ieško muzikantų. Jie 
siūlo suorganizuoti bendrą pabaltiečių or
kestrą, kuris galėtų groti visuose mūsų 
bendruose ir tautiniuose pasilinksmini
muose.

Jeigu kas suinteresuotas kuriuo nors šių 
pasiūlymų, prašom parašyti į Baltų Tary
bą, 2, Ladbroke Gardens, London, W.ll.

Skubiausias reikalas tai liaudies meno 
paroda, nes gerą galeriją labai sunku gau
ti (reikia užsakyti maždaug per metus iš 
anksto). Tuo reikalu pageidaujama gauti 
pasisakymų iki š.m. liepos mėn. galo.

aVč

PAIEŠKOJIMAI

(4) NARKEVIČIUS Stasys ir Elena 
NARKEVIČIENĖ - MEŠKAUSKAITĖ, gy
venę Vilniuj prieš išvykimą iš Lietuvos 
1945 m., prašomi parašyti Stasei Aleksan
dravičienei - Meškauskaitei, Sochaczewska 
8-5, Gdansk - Wrzeszcz, Poland.

NORTHAMPTONAS
JONINIŲ IŠKYLA

Birželio 23 d. po pietų renkamės į Abing 
ton parką.

Programa ta pati, kaip visais praėjusiais 
metais. Arbatėlės nebus. Ką kankins troš
kulys, tai rasime priemonių patenkinti, 
nes parko viduryje yra moderni kantina.

Maloniai laukiame visų ir iš visur.
Northamptono Skyriaus Valdyba

KETTERINGAS
Jeigu dirbama ir gyvuoja sutarimas, tai 

džiaukimės ir nelaikykime paslaptyje.
Šių metų pradžioje buvo čia rekolekci

jos. Ta proga kun. J. Budzeika lankė kolo
nijos gyventojus, kurių maloniai buvo lau
kiamas ir priimtas.

Nepraėjus nė pusmečiui, birželio 9 d., 
kun. J. Budzeika vėl čia, ir vėl turime lietu 
viškas pamaldas. Prasidedant pamaldoms 
visi iki vieno priėjo išpažinčių ir komu
nijos. šv. mišių metu gražiausiai skamba 
lietuviškos giesmės, kurias veda jauni, 
energingi ir talentingi Nagiai. Po pamaldų 
pas Bakaičius poilsis ir lietuviškas pašne
kesys prie sotaus stalo. Ta proga aptaria
mi ir kolonijos einamieji reikalai, šiuo 
kartu sutarta priimti vasaros atostogoms 
4 mokinius iš Vasario 16 gimnazijos; 2 mo
kinius priima Nagiai, o 2 gal Bakaičiai ar 
kiti.

Ketteringo kolonija yra maža, bet svei
ka. Gina lietuviškus ir tikybinius reikalus, 
visuomet visur dalyvauja 99 nuošimčiai 
kolonijos gyventojų, taip pat nuvykdami ir 
į kitas kolonijas. Tai tikrai reikia džiaug
tis, ir tegul būna visiems pavyzdys.

A. Barančiukas

MANCHESTERIS
VĖLIAVOS ŠVENTINIMAS

Visus Anglijoj gyvenančius skautus-tes, 
visuomenę ir rėmėjus Manchesterio „Živi
lės“ ir „Maironio“ draugovės kviečia atsi
lankyti birželio 22 d. Manchestęrin, Black
ley Institute, kur 4 vai. p.p. įvyksta abiejų 
draugovių vėliavų šventinimas.

Po to bus iškilminga sueiga, lauželis su 
Manchesterio vienetų pasirodymu—„Skau 
tų sapnas“. Po to pasilinksminimas.

Blackley Institute galima pasiekti auto
busais 62 ar 75 iki Cannon St., o ten per
sėsti į autobusą 17 ar 63.

Draugovių Vadovybė

KLUBO SUSIRINKIMAS

Manchesterio Lietuvių Socialinio Klubo 
valdyba liepos 7 d., sekmadienį, 4 v. p.p., 
savo patalpose šaukia savo narių

Pusmetinį susirinkimą.
Visus Klubo narius ir nares kviečiame 

kuo gausiau susirinkime dalyvauti, kur 
bus svarstomi svarbūs Klubą liečią reika
lai. Be to, visus prašome su savimi turėti 
Klubo nario knygeles, kad užsitikrintu
mėte balsavimo teises.

Klubo Valdyba

PASILINKSMINIMAS

Manchesterio Lietuvių Socialinio Klubo 
valdyba liepos 6 d., šeštadienį, savo patal
pose rengia Klubo nariams ir svečiams

Pasilinksminimą-šokius.
šokiams gros Laukio vadovaujama ka

pela ir veiks puikus Klubo bufetas. Narius 
ir svečius prašome dalyvauti ir keletą ^va
landų praleisti lietuvių namuose.

Klubo Valdyba

NOTTINGHAMAS
JONINIŲ VAKARAS

Birželio 22 d., 7 vai. p.p., „White Eagle 
Club“, Pelham Rd., Sherwood Rise, ren
giamas Joninių vakaras. Vakarui paįvai
rinti dalyvaus tautinių šokių grupė, vado
vaujama V. Gasparienės.

Kviečiame dalyvauti Nottinghamo ir 
apylinkės visus Jonus, taip pat visus kitus 
tautiečius prie Jonų pyrago. Salės patal
pos geros. Šokiams gros žinomoji ir puiki 
K. Venskaus kapela.

Jonams asmeniški pakvietimai nebus 
siuntinėjami.

Rengėjai

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

HUDDERSFIELD —birželio 23 d., 1 v. p.p., 
St. Joseph's bažn.

ROCHDALE — birželio 30 d. (ne 23 d„ 
kaip paskelbta pr. nr. 2 psl.), 11.30 vai.

ATOSTOGOS LONDONE

Londone, prie pat garsaus Kew Botani
kos sodo, ramioje ir gražioje vietoje, gali
te praleisti atostogas lietuvių šeimoje. 
Geras lietuviškas maistas. Suinteresuotie
ji dėl sąlygų prašom rašyti:

Mrs. B. Daunorienė, 14, Priory Rd., Kew, 
Surrey.

VEDA: V. Cekauskienė-Grinkevičlūtė

VYRŲ IŠTIKIMYBĖ — TAI MOTERŲ 
DALYKAS

Žmona ir vyras sukuria bendrą gyveni
mą pilni idealų, gražių pasiryžimų, meilės, 
gražiai ir gerai sugyvena. Toks gražus ir 
geras sugyvenimas kartais tęsiasi visą jų 
gyvenimą. Kaip gerai būtų, jeigu visoms 
vedusioms poroms pasisektų taip išgyven
ti iki mirties neišsiskyrus. Bet neretai bū
na ir kitaip. Po kiek metų jų meilė atšąla, 
jų idealai, visokios viltys ir pasiryžimai 
užmirštami, ir monotoniškas gyvenimas 
ima slėgti vyrą ir žmoną. Dar kurį laiką 
jie to nerodo, slepia vienas nuo kito. O vė
liau jie jau ir nebeslepia to, ir jų santuo
ka išvirsta į nebepataisonją. Vyrai prade
da vengti savo namų, vis dažniau jie sten
giasi šeimą pamiršti darbe, arba vis daž
niau eina pas savo bičiulius, restoranan ir 
t.t. Ateina tada toks metas, kai vyras jau 
lyg ir netyčia linksta kokį nors nuotykį iš
gyventi. Čia vyro garbei reikia pasakyti, 
kad, apskritai paėmus, vedusieji vyrai to
li nelinkę būti neištikimi ar sąmoningai 
ieškoti nuotykių su kitomis moterimis, 
kaip dažnai galvojama. Tik labai mažas, 
beveik nežymus procentas vyrų linkę į po
ligamiją — daugpatystę. Bet vis dėlto ne
mažas vyrų skaičius būna neištikimi. Ko
dėl?

Psichologai aiškina, kad daug ištekėju
sių moterų per mažai išmano apie meilę ir 
kad jos dažnai užmiršta tą meilę, pačios to 
nežinodamos. Žinoma, vyrai nėra avantiū
ristai, bet vis tiek jie mėgsta „pasmagu
riauti“. Be to, net ir blaiviausi, santūriau
si vyrai yra kartu ir svajotojai. Savo metu 
vyras įsimylėjo savo dabartinę žmoną. 
Jam patiko jos išvaizda, jis gėrėjosi jos 
akimis, plaukais, švelniu, linksmu būdu,

Skaitytoju taiSkai
DABARTIES ŠEŠĖLIAI

Ponas Valteris, atsakydamas p. Maša- 
laičiui, pasiteisina, kad plaukime tauti
ninkų mados pasroviui turėjo galvoje kar
jeristus ir bailius. Karjeristų ir bailių bu
vo pakankamai ir kitose partijose, tačiau 
kažkodėl jie neatsidūrė greta nacių ir ko
munistų.

Ir dėl diktatūros, ir dėl partijų, ir dėl jų 
klaidingumo ar neklaidingumo daug gali
ma būtų rašyti, nagrinėti ir versti visus 
purvus, bet ar ne laikas būtų p. Valteriui 
palikti tą teismą istorijai? Ji geriau įver
tins laikotarpį negu mes, sukiužę, pasilei
dę seniai, pasiryžę nuodyti ir save pačius 
ir mūsų jaunimą.

Sužinome iš p. Valterio laiško, kad jis 
nukentėjo nuo visų trijų diktatūrinių re
žimų. Tikrai skaudus dalykas. Neminėda
mas kitų režimų, prisipažįstu, kad aš nu
kentėjau nuo tautininkų. Kartą, būdamas 
dar gimnazistu, lindau, kur nereikia, ir 
stambus policininkas (kad jam Dievas 
duotų sveikatos!) palaimino mane gumine 
per užpakalį.

Tikiu, p. Valteris daugiau ir rimčiau 
nukentėjo. Nežinau jo istorijos, gal jam 
net universiteto nebuvo leista baigti, o ki
taip būtų nerimta tai minėti, save kanki
niu rodyti. Gal jam universitetą baigti pa
dėjo komunistai, naciai. Bet, šiaip ar taip, 
kurį laiką jis mokėsi dar lietuviškoje gim
nazijoje, mūsų universitete, ir tas šimtas 
litų per metus mokslo mokesčio nepaden
gė jo kurso. Kiekvienas moksleivis vals
tybei kainavo be galo daug pinigų. Tie 
pinigai buvo renkami ir iš nepartinių, ir 
iš krikšč. demokratų, ir iš liaudininkų, ir 
iš tautininkų, ir iš kitų. Visi jie savo darbo 
syvais maitino jį ir rodė kelią į šviesą, 
kad ateityje tinkamai naudotųsi ja tautos 
labui.

P. Valterio valia turėti savo nuomonę. 
Vieni iš tų geradarių galėjo patikti jam, 
kiti ne, bet visi buvo šeimos nariai. Šei
mai pakliuvus į tokią nelaimę, taip ciniš
kai pasisakyti apie vieną tautos dalį spau
doje, mano manymu, yra negražu. Kiek
vienam skaitančiajam, jei jis yra geros va
lios ir ne fanatikas, kažin ar patiks tos rū
šies literatūra.

Ar negeriau būtų, jei p. Valteris, užuot 
niekinęs tautininkus, parodytų savo geres
nę kultūrą, savo pažiūrų pranašumą, jei 
jis rašytų apie savo srovės kilnius lietu
vius? Kiek mums visiems, ypač jaunimui, 
būtų pavyzdžių, paskatinimo ir džiaugs
mo!

arba energija ir supratimu. Jie turėdavo 
įdomių pasikalbėjimų. Ji šiuo ar kitu bū- 
du atitiko jo širdies idealus. Jie abu ne
abejodavo nė akimirkos, kad jų meilė Ir 
vienas kito supratimas tęsis visą gyvenimą 
ir kad niekada neateis tokia diena, kada 
jie nuobodžiaus.

Bet tokia diena vis dėlto ateina. Nežy
miai, nepastebimai. Gal todėl, kad po ke- 
lėtos metų vedybų ir gyvenime rūpesčių 
žmona jau kiek prispausta tos naštos sun
kumų. Gal todėl, kad ji nesugebėjo būti 
tuo pat metu žmona, motina ir šeimininkė. 
Ji nepastebėjo, kad nebėra panaši į tą 
idealų vaizdą, kurį josios vyras nešiojosi 
širdyje. Ji jau nebe tokia linksma, jos plau 
kai nustojo savo šilkinio grožio, o akys ne
bežiba, jos pavargusios žiūri. Mažai be- 
vyksta tokių pasikalbėjimų, kaip anks
čiau. Tiesa, jis klausosi, kai žmona pasa
koja apie vaikų išdykavimą, apie produktų 
kainas, apie kaimynų nesusipratimus, bet 
tai nepasiekia jo širdies. Jo širdis trokšta 
— jam pačiam gal nesuvokiant — tos savo 
pirmykštės meilės, savo idealo, savo žmo
nos, kurią jis kažkada vedė, bet dabar ne
beranda. Apskritai, ko vyrai daugiausia 
nori ir ieško?

Jie nori naujumų, meilės ir supratimo. 
Nereikia gyventi tik dviese, tik užsidarius 
šeimyniniame gyvenime. Reikia turėti ir 
bičiulių, pažįstamų, nueiti į teatrą, resto
raną. paviešėti pas bičiulius, pabūti gam
toje. Geriau kurią nors naktį neišsimiego
ti, negu kas vakarą nuobodžiauti.

Žmona turi visuomet stengtis būti tokia, 
kokia ji buvo anksčiau. Jai pačiai eis tai 
tik į gera. Kiek įmanydama ji turi stengtis 
keisti ne tik savo išvaizdą naujomis suk
nelėmis ir šukuosena, bet ir naujais mei
lės būdais.

Be to, vyrai sunkiai išgyvena matyda
mi, kad žmonos nesupranta jų. Dėl to: nė 
viena žmona neturi žeminti savo vyro nei 
viešai, nei tarp keturių akių; ji neturi 
nuolat kritikuoti ir sakyti, kad ji nemėgs
ta jo mėgiamųjų dalykų; ji neturi didžiuo 
tis savo jaunystės meilėmis ir dėl to dū
sauti; ji neturi dejuoti dėl esamosios pa
dėties; nepatartina žmonai klausti vyrą: 
„Kaip aš tau patinku?“ arba: „Ar tu dar 
myli mane?“; negerai, jei žmona be pa
grindo vaidina ligonę.

Taigi atrodo, kad žmonai visai nesunku 
padaryti savo santuoką laimingą, žmona, 
kuri galvoja, kad jos santuoka pasidarė ne 
įdomi ir nelaiminga, jau daug ko nebeten
ka, ir santuoka pradeda „byrėti“. Žmona, 
kuri taip negalvoja, bet veikia ir kuria sa
vo bendrą laimingą gyvenimą, gaus už tai 
tūkstantinį atpildą!

V. čekauskienė

Pagieža yra labai sunki liga. Sunkesnė 
už alkoholį ar rūkymą. Kas nemoka atleis
ti, vargu ar pats gali būti teisingas.

R. Giedraitis
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DU BOKŠTAI

Didžiai Gerbiamas Pone Redaktoriau!
V. Čekauskienė birželio 4 d. „Europos 

Lietuvio“ Nr. 23 savo reportaže „Iškyla 
prie mirties zonos“ gražiai ir įspūdingai 
aprašė Luebecką. Tik. matyt, dėl reporte
rės neapsižiūrėjimo į rašinį įsibrovė klai
da, rašant apie St. Marien bažnyčią. 
Tai didžiausia Vokietijoje plytinė bažny
čia, ji nurodo: „Jos 125 metrų bokštas gra
žina miestą“

Luebecko St. Marien — Šv. Marijos baž 
nyčia gražina miestą ne vienu bokštu, bet 
dviem bokštais. Iš 7 Luebecko bažnyčių, 
kurios yra statytos prieš daug šimtų metų, 
kaip Dom ir St. Marienkirche, kurios yra 
su dviem bokštais, o likusios trys — St. 
Aegidienkirche, St. Jakobikirche ir St. 
Petrikirche, yra tik su vienu bokštu. Todėl 
Luebeckas ir vadinamas septynių aukso 
bokštų miestu. Šis pavadinimas vokiečių 
tautoj yra jau įsigijęs gilią prasmę.

Be to, kur autorė kalba „Pasiekėme di
delį Holstento restoraną“, yra ne Holsten- 
to, bet Hotel Am Holstentor, kuriame yra 
ir modernus restoranas.

Taigi, mielas Redaktoriau, kai dėl St. 
Marienkirche, nuoširdžiai prašau, kad Jū
sų leidžiamame „Europos Lietuvyje“ būtų 
ištaisyta ta klaida. Kitu atveju mūsų lue- 
beckiečiai smarkiai įsižeis, kad jų tokia 
branginama Šv. Marijos — St. Marienkir
che buvo sumenkinta ir straipsnyje pa
versta tik su vienu bokštu.

J. Pyragas

EUROPOS LIETUVIS — 
LITHUANIAN WEEKLY.

Printed and Published in Great 
Britain by the Lithuanian House 
Ltd., 1 Ladbroke Gardens, London, 
W.ll. Tel. PARk 2470.

Redakcijos ir Administracijos 
adresas: 1, Ladbroke Gardens,

London, W.ll. Tel. PARk 2470.
Leidžia Lietuvių Namų Akc. 

Bendrovė. Leidimo Tarybą sudaro 
D.B.L.S. Valdyba ir Europos Liet. 
Bendruomenių pirmininkai.

4


	1963-06-18-EUROPOS-LIETUVIS-0001
	1963-06-18-EUROPOS-LIETUVIS-0002
	1963-06-18-EUROPOS-LIETUVIS-0003
	1963-06-18-EUROPOS-LIETUVIS-0004

