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PO SOVIETINIU 
KEVALU

Baimė didžiųjų mirusiųjų ir jų 
knygų

Džiaugiamės kartu su visais knygų skai
tytojais Lietuvoje, kad pagaliau galėjo pa
sirodyti Vinco Krėvės raštų tomelis su 
realistinėmis apysakomis „Bedievis“, 
„Dvainiai“, „Išsibarė“, „Silkės“, „Bobulės 
vargai“, „Skerdžius“.

Džiaugiamės, bet kartu ironiškai šypso
mės iš tų bailių, nuo kurių priklauso šios 
knygos pasirodymas. Sakykime, kad Lie
tuvos bolševikams Krėvė gyvas buvo ne
priimtinas, jie bijojo jo. Jis juk savo metu 
išdavė nemaža paslapčių, kaip Maskva 
Lietuvoje perėmė valdžią. Režimas dėl to 
galėjo taip nekęsti Krėvės, kad ir jo raš
tus stengėsi nutylėti, tarytum jų visiškai 
nebūtų. Bet dabar juk Krėvė jau seniai 
miręs. Jis nebegali Lietuvos okupantams 
ir dabartiniams valdytojams iškrėsti jo
kios politinės išdaigos. Vadinas, jo nebe
būtų jau ko bijoti.
Net ir literatūros istorikai, nors ir savaip 

aptarę, paskyrė jam savo sovietinėje isto
rijoje vietos. Tie istorikai 
tą svorį mūsų literatūroje, 
sėtai priklauso. Tačiau tų 
kaimo buitį vaizduojančių
dėlto ligi šiol neišdrįso išleisti.

Mes suprantame, kad Lietuvos bolševi
kai bijo išleisti Vaižganto „Pragiedrulius“ 
ar net Krėvės „Šarūną“. Tokie kūriniai 
niekais verstų ligšiolinę prosovietinę, o 
ypač prorusiškąją propagandą. Bet ko gi 
bolševikai iki šiol bijojo Krėvės nekaltų 
realistinių apysakų, tai tiesiog neįmanoma 
suprasti.

Teisintis, kad iš viso per daug išleidžia
ma knygų, būtų juokinga. Galima juk bū
tų sumažinti vertimų iš rusų kalbos skai
čių. Galima būtų neberankioti ir nebeleisti 
knygomis šiaip visokio šlamšto. O Krėvę 
tikrai seniai buvo galima išleisti.

Bet gali būti, kad Krėvės raštų pasiro
dymas reikštų, jog skaitytojai tuomet ne
benorės į rankas imti visokio šlamšto.

pripažino jam 
kuris jam tei- 
jo realistinių, 
apysakų vis

Zalepuga, ir jo broliai didvyriai iš 
rytų

Skuodo rajone kultūros namų vedėjas 
J. Zalepuga parašė ir „Komjaunimo tiesa“ 
išspausdino straipsniokštį „Mūsų brolis 
rusas“. Pasirodo, kažkur Riazanės srityje 
gyvena rusai Kaširinai. Trys jų buvo išėję 
į karą, ir vienas netoli Skuodo žuvo. Zale
puga įtikinėja, kad tas Kaširinas žuvo ne 
šiaip sau, ne kaip Lietuvos okupanto ka
rys, bet kaip didvyris, kuris neprašytas 
gynęs Lietuvos laisvę.

Tokie žuvusieji paprastai užmirštami. 
O jei juos atsimena kas nors, tai tik patys 
okupantai. Ar gi galima reikalauti, kad 
okupuotojo krašto žmonės gerbtų žuvusius 
okupanto karius? Taip niekas niekur ne
reikalauja, ypač šiandien, kai visuose že
mynuose subyrėjo imperijos ir buvusios 
kolonijos pradeda nepriklausomą gyve
nimą.

Bet rusiškasis imperializmas ne tik pats 
gina savo šlykščius tautų pavergimo žy
gius, bet dar ir Zalepugas paperka, kad 
jie viešai vadintų broliais rusus. Jau ir 
gyvų tų rusų pakankamai yra prigabenta 
į Lietuvą. Tačiau pasirodo, kad gyvieji 
vieni neįveikia rusinti Lietuvos. Dėl to ir 
visi murusieji turi padėti. Štai ir Zalepu- 
gos to „brolio“ Kaširino vardą jau nešioja 
lietuviško Skuodo vidurinės mokyklos pio
nieriai. Be to, ir to ruso kapas skęstąs ža
lumynuose. Vadinas, priverstinės brolybės 
vardan kažkas iš lietuvių varoma to kapo 
apravėti, gėlėmis apsodinti ir palaistyti.

LI ET U VIS
Londonas, 1964 metų, birželio mėn., 2 d.

SPAUDA LIETUVOJE
(Elta) Kai Sovietijoje minima spaudos 

ar radijo diena, stebime kasmet skelbia
mus spaudai ar radijui keliamus reikalavi
mus. Jie suvestini į plikos propagandos 
reikalą, į partijos nurodytą siekimą nuolat 
aiškinti bei populiarinti skaitytojams par
tijos nutarimus, priemones keliant bei in
tensyvinant žemės ūkį. Žemės ūkiui tebeko 
vojant su krize, tai, aišku, pirmasis spau
dos uždavinys. Antras pagal svarbą užda
vinys tai ideologinio pobūdžio klausimai. 
Tą spaudos dieną minėdama „Tiesa“ (Nr. 
103, geg. 5 d.) pažymi, kad spaudos parei
ga — auklėti žmones komunistine dvasia, 
daugiau rūpintis jaunimo auklėjimu (o tas 
jaunimas, kaip matyti iš pastarųjų reiški
nių Lietuvoje, vis dėlto ne taip lengvai ko- 
munistinamas, pasiduodąs Vakarų pasau
lio poveikiams...). Kita spaudai skiriama 
pareiga — demaskuoti vad. buržuazinę 
ideologiją...

Pagaliau komunistinės spaudos uždavi
niai pastaraisiais metais dar aiškiai paki
lę, nes jai dabar tenka duoti „griežtą at
kirtį antimarksistiniams teiginiams, kai 
skaldytojai iš Kinijos kom. partijos atkak
liai propaguoja antimarksistines, smulkia
buržuaziniu nacionalizmu persunktas kon
cepcijas“.

Tame pačiame „Tiesos“ n-ry 
Valst. spaudos komiteto pirm. F. 
kas, kalbėdamas apie Lietuvoje 
mas knygas, bolševikiniu būdu
skaičiais. Jis nurodo, kad 1963 m. iš Lietu
vos spaustuvių išėjo 13,6 mil. egz. knygų.

Toliau patiriame, kad kasmet po 300 ir 
daugiau knygų išleidžia 
ir „Šviesa“ (tai nauji 
ir pedagoginės leidyklų 
„Mintis“ (buv. politinės
ratūros leidykla) kasmet išleidžianti po 
500 ar daugiau knygų ir brošiūrų. Tad 
bendras tų leidyklų knygų ir brošiūrų skai 
čius — 1.100 — nėra didelis, o apie leidi
nių kokybę kalbėti neverta, nes „Minties“ 
leidiniai daugiausia ateistinio, agitacinio 
turinio brošiūros, o grožinės literatūros 
tarpe ypač didelis verstinių, daugiausia iš 
rusų ar jų satelitų kalbų, knygų skaičius. 
Palyginus minėtų trijų leidyklų skaičius 
su, pvz., 1938 m. nepr. Lietuvoje buvusia 
knygų produkcija, pastebėsime didelį skir
tumą bolševikmečio okupacijos nenaudai.

Lietuvos 
Bieliaus- 
išleidžia- 
operuoja

leidyklos „Vaga“ 
buvusių grožinės 

pavadinimai), o 
ir mokslinės lite-

XVIII metai

Europos ir Amerikos spaudos nuotrupos

Nehru1938 m. Lietuvoje tik knygų (be brošiūrų) 
buvo išleista 1.211, kitomis kalbomis (vo
kiečių, rusų ir kt.) išleista dar 88 knygos, 
tad iš viso 1.299 knygos. Lengva suprasti, ninką Nehru britų „The Guardian“ verti- 
kad po 25 metų Lietuvos knygų produkci
ja būtų turėjusi dar pakilti.

Bieliauskas dar išryškina ir Valst. spau
dos komitetų uždavinius. Jie Sovietijoje 
buvo įsteigti 1963 m. rugpjūčio mėn. Mask
voje padarytu nutarimu ir jų uždavinys 
„sąjunginiu ir respublikiniu mastu kont
roliuoti visos literatūrinės produkcijos iš
leidimą pagal turinį bei kryptį, koordinuo
ti veiklą“ ir kt. Tokie komitetai tai ne kas 
kita, kaip priemonės diktatūriniu būdu 
pažaboti spaudą, sustiprinti centralizuotą 
Maskvos įtaką bei kontrolę. Taigi literatū
ra Sovietijoje ir Lietuvoje privalo būti lei
džiama „tinkamai“, o tatai reiškia, kad 
„geriau“ išleidžiamos knygos turi atitikti 
visus partijos reikalavimus, kaip „sėkmin
gai kurti komunizmo bazę, ugdyti komu
nistinį sąmoninguipą, demaskuoti reakci
nę buržuazinės ideologijos esmę, kovoti 
prieš dogmatizmą ir revizionizmą“ ir pan.

Knyga Lietuvoje išplatinti nėra lengva. 
Tai liudija Bieliausko paskelbti duomenys. 
Iš 1963 m. parduotų knygų 21,7 proc. buvo 
išplatinta „visuomeniniais pagrindais“, 
taigi tokiais būdais, kai knygos ar kiti lei
diniai brukte brukami gyventojams. Parti
ja norėtų išplatinti dar daugiau leidinių, 
ir nestebėtina, kad kasmet girdime nusi
skundimus: nepatenkinamai organizuoja
mas knygos paklausos nagrinėjimas, kny
gos vis dar menkai reklamuojamos.

Patys komunistai pripažįsta, kad pasta
ruoju metu žymiai pakilo bolševikinių agi
tacinių leidinių ar sovietų istorijos, filoso
fijos knygų tiražai. Pagal spaudoje pateik
tus duomenis tik 1963 m. vad. marksizmo- 
leninizmo pradininkų kūrinių tiražas viso
je Sovietijoje sudarė 4 milijonus 421 tūkst. 
egz. Čia neįeina pilni Lenino, Markso ar 
Engelso raštų tomai. Kadangi Spvietijos gy 
ventojai „nepaprastai domisi“ ir N. Chruš
čiovo pranešimais ir kalbomis, jau nebe
galima nustebti, jei jo raštai išleisti 68 
kalbomis 123,7 mil. egz. tiražu. Pridurkime 
ateistinio turinio literatūrą, ir... neberei
kės stebėtis didžiuliais Sovietijos leidžia
mų knygų ar brošiūrų tiražais.

Mirusį ilgametį Indijos minister} pirmi-

mirus

r SeptųnioS DIENOS ~|

na šitaip:
„Nehru, aišku, buvo vienas didžiausių 

mūsų amžiaus žmonių. Istorija jam pa
skirs vietą tarp tų, kurie įgyvendino sieki
mus tautos, kai ji prasiveržė kūrybine 
energija. Bet jis buvo geraširdis Napoleo
nas. Ko jis pasiekė, tai jokiu būdu ne kitų 
sąskaiton, aišku, ir ne Britanijos. Tiesa, 
jis prisidėjo, kad būtų sunaikinta britų im
perija. Bet Europos kraštų imperijų am
žius vis tiek jau buvo praėjęs, ir Nehru, 
tikrai gandišku būdu atsisakydamas kokio 
nors pykčio, bandė naujaisiais laikais pa
sinaudoti tuo, kas senaisiais buvo gera. 
Šiandieninis britų tautų šeimos suprati
mas yra beveik jo išradimas. Bet esminiu 
būdu jis pasitarnavo britų šeimai ir pa
sauliui pastangomis pasiekti savo krašte 
pastovumo, gerovės ir taikos ir įdiegti sa
vo tautai mintį, kad ji jaustų savigarbą. 
Jis galėjo pasidaryti kaip prezidentas X 
ar diktatorius Y, tačiau kaip tada būtų at
rodžiusi Azija? Bet paskutinieji jo metai 
buvo liūdni. Didžiojo skausmo dienom, kai 
1962 m. užpuolė kiniečiai, jis pats yra pa
reiškęs, kad jis ir jo tautiečiai „buvo lyg 
iškritę iš šių dienų pasaulio realybės ir 
gyveno savo susikurtoje dirbtinėje atmo
sferoje“. Aišku, jis apsiriko dėl kiniečių. 
Tačiau tas jo prisipažinimas nereiškia, kad 
jo nesikišimo politika būtų negera buvusi. 
Tai buvo vienintelis kelias Indijos padė
ties kraštui, kaip pripažino Rytų ir Vakar 
rų didžiųjų kraštų vadai“.

Britų savaitraštis „New Statesman“ 
rašo:

„Jis niekada nebuvo pacifistas ir su 
Gandžiu smarkiai susiginčydavo tuo klau
simu. Bet jis atkakliai ir visados buvo už 
taiką, ką yra parodęs Indonezijos, Indoki- 
nijos ir ypač sėkmingai Korėjos atveju. 
Neutralizmas buvo vienintelė Indijos poli
tika, ir Nehru buvo pasidaręs šaltojo karo 
priešingybės simboliu. Jis turėjo daugybę 
gerbėjų ir rėmėjų inteligentijoje. Tačiau 
jam niekada nepasisekė suburti apie save 
grupę žmonių, kurie suprastų jo socialisti
nę ir toli siekiančią filosofiją ir būtų pasi
ryžę siekti įgyvendinti ją. Jis visada nau
dojosi galia susitvarkyti su Indijos minio
mis. Milijonai suplaukdavo pasiklausyti 
jo. Jie tikėjo jo kuriamąja modernia Indi
ja, laisva ir išbrendančia iš skurdo. Jis 
jautėsi vienas iš jų, nors jis visada buvo 
braminas ir patricijus“.

prez. Johnson yra pasisakęs 
su sovietiniais kraštais. O 
„N.Y.Herald Tribūne“ rašo: 
patyrė, kad jie neišlaisvins

SUARTĖJIMO POLITIKA
Amerikos 

už artėjimą 
amerikiečių

„Vakarai
Rytų Europos ginklais, o Rytams paaiškė
jo, kad jie politiniais ar revoliuciniais 
veiksmais vis tiek nepajėgs sudaryti sąly
gų vietinėms komunistų partijoms per
imti valdžiai. Dėl to remiantis šaltojo karo 
diplomatija ir sovietinės karinės galybės 
grėsmėje nuspręsta pasirinkti verčiausią 
galimybę — statyti tiltą, kuris nusitęstų 
iki Maskvos. Klausimas čia eina ne vien 
dėl to, kad Rytų Europos kraštams būtų 
leidžiama palaikyti glaudesnius ryšius su 
Vakarais. Maskvos užsimojimas yra pa
siekti tokio posūkio, kad visa Rytų Euro
pa kartu su Sov. Sąjunga palaikytų tokius 
taikius ryšius su Vakarais“.

Lietuvių spaudos ir radijo suvažiavimas — 
birželio 6-7 d.d.

(E) Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
Vadovybės rengiamas išeivijos lietuvių 
spaudos ir radijo suvažiavimas birželio 
6-7 dd. įvyks Tabor Farmoje (Sodus, Mi
chigan), JAV. Numatyti pranešimai su 
diskusijomis: 1. Laisvės kovos perspekty
vos pasaulio politikos raidoje, 2. Bendruo
menė kaip išeivijos lietuvių susiorganiza- 
vimo forma, 3. Jaunimo keliai į organi
zuotą išeivijos lietuvių gyvenimą, 4. Lie
tuvių spauda dvasinių ir moralinių verty
bių sargyboje, 5. Lietuvos gyvenimo pri
statymas išeivijos lietuvių spaudoje, 6. 
Lietuvių radijo valandėlių paskirtis ir 
programų organizavimas. Suvažiavimas 
vyks paties šeimininko Juozo J. Bachuno 
gyvenamoje vietovėje.

MIRĖ NEHRU
Gegužės 27 d. širdies smūgiu mirė Indi

jos ministeris pirmininkas Nehru (74 m. 
amžiaus).

Jis išvaldė Indiją 17 metų — nuo pat 
pirmųjų nepriklausomybės dienų.

Ministerio pirmininko pareigoms laiki
nai prisaikdintas*Gulzarilalas Nanda, lig
šiolinis vidaus reikalų ministeris (62 m. 
amžiaus). Jis eis pareigas, kol Kongreso 
partijos parlamentarai susirinkę numatys 
sau vadą.

Nehru skelbėsi neutraliuoju, bet palaikė 
glaudžius santykius su sovietais ir ne kar
tą rėmė jų politiką. Didysis Indijos kaimy
nas — Kinija — buvo įsiveržęs į jo valdo
mąjį kraštą. Jo partijos vidaus politika 
iš paviršiaus panaši į socializmą

KALĖJIMAS UŽ JUOKUS
Bulgarijoje jaunas mechanikas nuteistas 

9 mėn. kalėti už „juokus ir šmeižtus dėl 
socialistinės kūrybos“.

CHRUŠČIOVAS — SUOKALBININKAS 
PRIEŠ STALINĄ

Albanija ruošiasi išspausdinti leidinį su 
įrodymais, kaip Chruščiovas suokalbiavo 
nužudyti Staliną.

Albanijos partijos sekretorius Hoxha 
pareiškęs, kad Chruščiovas ir jo pasekėjai 
yra tikri nusikaltėliai.

BARA UŽ NACIONALIZMĄ

Komunistinės visuomenės vaizdas
Komunizmo propagandininkai tvirtina, 

kad jau esanti išaugusi nauja visuomenė. 
Ji, žinoma, labai gera, labai dora, kitos 
tokios visame pasaulyje nėra. Kuo gi tas 
•dorumas reiškiasi?

O gi anąkart skaitėme „Šluotoje“ apra
šymą, kad kolchoze prie sandėlių stovi 
ginkluotas sargybinis ir turi įsakymą šauti 
kiekvieną, kuris tik netoliese subruzdės. . 
Deja, pasirodo, kad visokiausios vagystės 
atliekamos net ir sargybiniui stovint.

O dabar „Komjaunimo tiesa“ rašo apie 
Klaipėdoje dirbančią komunistinę brigadą. 
Tokioms brigadoms nepagailima gražiau
sių žodžių. Sako, tai naujosios visuomenės 
pats gražiausias žiedas. Tačiau ten dirban
ti moteriškė jai pavestus saugoti kelis ki- ) 
logramus rūgščios druskos laiko užraki
nusi spyna. Kiti viešai stebėjosi ja ir reiš- : 
kė nepasitenkinimą, tačiau ji vis tiek rei- 1 
kalauja, kad druską saugotų spyna. Ji ne- 1 
pasitikinti ne tik atskirais brigados na- i 
riais, bet net ir pačiu brigadininku.

Štai ta naujoji visuomenė! <

VIDURIŲ ŠILTINĖ ŠKOTIJOJE
Škotijoje, Aberdeene, jau daugiau 

200 asmenų serga vidurių šiltine ir dar ke
lios dešimtys įtariamų.

Išaiškinta jau, kad viena mėsinė išpar
davė žmonėms didelę dėžę užsieninės kon
servuotos mėsos. Kadangi ir kitai mėsai 
piaustyti buvo panaudota tie patys įran
kiai, tai šiltinė buvo išnešiota ir į tuos na
mus, kurie pirko nekonservuotą mėsą. Bet 
tikrai dar nežinia, ar nebuvo kitų prie
žasčių.

kaip

RUNGTYNĖS SU TRAGEDIJA
Limoje, Peru sostinėje, futbolo rungty

nių metu stadione žuvo netoli 300 žmonių.
Žaidė Peru ir Argentinos komandos, ir 

laimėtoja komanda būtų siunčiama į To
kio olimpiadą. Kai daliai minios pasirodė, 
kad teisėjas yra neteisingas, ji sujudo, įsi
kišo policija sklaidyti. Bėgdami žmonės 
sumindžiojo ypač daug vaikų ir moterų.

KIPRO NAUJOKŲ KLAUSIMAS
Patirta, kad Kipro vyriausybė paSfryžu- 

si šaukti naujokus ir sudaryti savo kariuo
menę.

Britai 
dydami, 
tarimui.

Be to, 
lengvesniais rusiškais ir čekiškais ginklais 
ir stengiasi iš tų pat šaltinių gauti sunkių
jų ginklų ir lėktuvų.

pirmieji pareiškė protestą, nuro- 
kad tai prieštarauja J. Tautų nu-

paaiškėjo, kad Kipras naudojasi

EGIPTAS IR IRAKAS
Egipto prez. Nasseras ir Irako prez. Arė

tas pasirašė susitarimą, pagal kurį abiejų 
kraštų reikalams derinti Egipto sostinėje 
Kaire susitikinės abu prezidentai ir bus 
sudarytos atitinkamos komisijos.

Be to, bus bendra karinė komanda su
daryta.

VYRIAUSYBĖ IŠSILAIKĖ
Švedijos parlamentas smarkiai puolė vy

riausybę, kaltindamas, ją nerūpestingumu 
ryšium su sovietams šnipinėjusio pik. 
Wennerstroemo byla.

Tačiau balsuojant 116 balsų prieš 105 
pareikštas vyriausybei pasitikėjimas.

Sovietai žada užkariauti visą pasaulį ir 
nuolat grasina. O federalinės Vokietijos 
ministeris Seebohmas savo kalboje sumi
nėjo, kad sudėtų vokiečiams turėtų būti 
grąžinta jų žemė, ir dėl to jau amerikie
čių „The New York Times“ rašo:

„Dar vienas dalykas: federalinė respub
lika nekėlė jokių reikalavimų dėl senųjų 
vokiškų sričių, dėl to ministeris, kuris ke
lia tokius reikalavimus, turi būti ne tik 
nutildytas, bet ir pašalintas. Daugumas 
inteligentiškų vokiečių žino, kad atsigau- 
nąs vokiškasis nacionalizmas sudaro rimtą 
pavojų pačiai Vokietijai, o taip pat Euro
pai ir pasauliui. Chruščiovas, kuriam aiš
ku, kad jis vokiečių nacionalistams negali 
pasiūlyti to, ko jis negalėjo duoti Vaka
rams, būtent, Rytų Vokietijos, — yra įsiti
kinęs, kad šie pagelbės jam. Praeitais me
tais jis vienam svečiui yra pasakęs, kad 
ateis toks laikas, kai vokiečiai turės su 
Sov. Sąjunga pasirašyti naują Rapallo 
sutartį“.

Trys pabaltiečių dailininkai Ciuriche
(E) Ciuricho dienraštis „Tages-Anzei- 

ger“ tokia antrašte gegužės 11 d. išspaus
dino straipsnį apie meno ir žemėlapių pa
rodas, įvykusias Ciuricho Kongresshaus, 
kurias suruošė pabaltiečių komitetai Švei
carijoje, talkininkaujant Pabaltiečių Drau
gijai Vokietijoje „Baltų Kultūros Dienų 
Ciuriche“ proga.

„Visi trys tapytojai yra gimę tarp 1916 
ir 1920 Lietuvoje arba Latvijoje“, rašo 
laikraštis. „Juzė Katiliūtė-Staniulienė lan
kė meno mokyklą Kaune ir akademiją Vil
niuje, nuo 1945 m. ji gyvena Ženevoje, kur 
studijavo Ecole des Beaux — Arts. Gerai 
pasiruošusi, ji gabiai vaizduoja realistini 
peizažą, ir jis perteikiamas plačiu, dažnai 
škiciniu teptuko brūkšniu ir stipriais spal
vų tonais. — Vytautas Kasiulis dėstė me
ną Kaune ir Freiburge i. Br., nuo 1948 m. 
gyvena Paryžiuje, o miestovaizdžiai, inter
jerai ir natiurmortai apspręsti stipriu 
spalvos pajutimu ir piešybiniu gabumu, ir 
tai jį nuvedė į savitą, linksmą ir dekora
tyvinį tapymą su ornamentališkais įpieši- 
mais į plokštumą.“ '

Pažymėtina, kad Ciuricho miesto valdy
ba kiekvieno pabaltiečių dailininko įsigijo 
po vieną paveikslą už 600 frankų. Ypač di
delį pasisekimą turėjo Vytautas Kasiulis, 
jo darbų šveicariečiai svečiai nupirko dau
giau kaip 10 pastelių ir litografijų.

Lituanistikos Instituto suvažiavimas 
Vašingtone

pasaulyj;
— Sov. Sąjunga pažadėjo Egiptui duoti 

100 mil. svarų ilgalaikę paskolą.
— Švedų pik. Wennerstroemas, pasiro

do, yra šnipinėjęs ne tik rusams, bet ame
rikiečiams ir vokiečiams.

— Sovietai atgabeno į Alžyrą 100 savo 
T34 tankų.

— Gerą biznį Londone padarė trylika
metis berniukas, kuris savo draugui už 2 
senus smuikus atidavė seną radijo apara
tą, o dabar paaiškėjo, kad tie smuikai yra 
XVIII amžiaus gamybos ir už juos galima 
gauti apie 1.500 svarų.

(E) Naujojo Lituanistikos Instituto pre
zidento dr. J. Balio iniciatyva gegužės 2-3 
d d. Vašingtone buvo sukviestas pirmas 
instituto suvažiavimas išeivijoje. Dalyva
vo 21 narys ir apie tiek pat svečių. Buvo 
priimtas naujas statutas ir įsteigti trys 
nauji skyriai: 1. Lietuvių spaudos istori
jos ir bibliografijos, 2. Lietuvių išeivijos 
istorijos ir 3. Lietuvos teisės ir socialinių 
mokslų. Skaitytos trys paskaitos: V. Ma
ciūno (Naujoji medžiaga apie Strazdą), 
inž. dr. J. Gimbuto (Maž. Lietuvos antka
piniai paminklai) ir J. Jakšto (Naujoviški 
V.T. Pašutos Lietuvos valstybės pradžios 
aiškinimai). Buvo gyvos diskusijos. Iš
rinkt 9 nauji tikrieji Instituto nariai: St. 
Barzdukas, Alf. Čipkus, J. Dainauskas, 
K.S. Karpius, dr. D. Krivickas, Br. Kvik
lys, V. Liulevičius, kun. J. Prunskis ir 
Aleks. Ružancovas. Suvažiavimas priėmė 
rezoliuciją ir pageidavimus kultūros klau
simais.

Fed. Vokietijoje per 58 mil. gyventojų
(E) 1962-63 m. laikotarpy Fed. Vokieti

jos (iškaitant ir Vak. Berlyną) gyventojų 
skaičius padidėjo apie 600.000 gyv. Wieš- 
badene veikiančios federalinės statistikos 
įstaigos gegužės 4 d. pateiktais duomenim, 
pernai Fed- Vokietijoje gyventojų buvo 
57.865.000, iš jų: 30.513.000 moterų ir 27. 
352.000 vyrų. Toliau kyla gimimo prieaug
lis. Gyventojų skaičius daugiausia pakilo 
Baden-Wuerttembergo, Hesseno ir Bava
rijos kraštuose.

DBLS Coventry Skyriaus nariui

TADUI BALČIŪNUI mirus,

žmoną Emiliją, žentą inž. A. Adomonį, 
anūką E. Adomonį ir visus gimines 

liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučiame.

Skyriaus Valdyba

P. M. PURIENEI,

jos mielam tėveliui mirus Vokietijoj, 
liūdesio valandoje gilią užuojautą reiškia

M. Lekšlenė ir K. Stepanavičius

j
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Lietuvos Raudonasis Kryžius
Apie vieną bendrinę, tikrai reikalingą, 

daug gerų darbų atliekančią lietuvišką or
ganizaciją retai terašo mūsų spauda, ma
žai jos nūdienė veikla pažįstama viešumai. 
O Lietuvos Raudonasis Kryžius iš tikrųjų 
visiems lietuviams turėtų būti žinomas. 
Nekalbant apie LRK veiklą dar nepriklau
somosios Lietuvos laikais prieš karą, rei
kia pabrėžti, kad pirmaisiais pokario me
tais Vakarų Europoje, tur būt, nebuvo nė 
vieno lietuvio pabėgėlio (anuomet dipi 
pravadinto), kuris vienu ar kitu būdu ne
būtų Lietuvos Raudonojo Kryžiaus sušelp
tas. Ligoniai per LRK gaudavo papildomą 
maistą, studentai naudojosi LRK teikia
momis stipendijomis, kiti „dipiečiai“ per 
LRK gaudavo Amerikos aukotojų atsiųstų 
drabužių. Neseniai tragiškai anksti miręs 
gydytoj as-psichiatristas ir iškilus rašyto
jas Kaupas, pokario metais Vokietijoje iš
leidęs savo klasiškų pasakų knygą „Dak
taras Kripštukas pragare“, susilaukė lite
ratūrinės premijos, kurią paskyrė — Lie
tuvos Raudonasis Kryžius!

Dabartinis „tylos sąmokslas“ apie LRK 
— jeigu leistina taip išsireikšti — tikriau
siai tėra atsitiktinis. Kaltės, tur būt, reik
tų ieškoti Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 
veikėjų autoreklaminių gabumų stokoje ir 
mūsų spaudos bendradarbių neapdairume. 
Pernai Baltui Muenchene uždarius savo 
įstaigą, Lietuvos Raudonasis Kryžius liko 
vienintelė bendrinė lietuvių šalpos organi
zacija Europoje.

Lietuvių išeivijoje daugiausia šalpos 
reikalingi tikriausiai bus Vokietijos lietu
viai. Darbingieji, jaunieji, sveikieji išemi
gravo į užjūrio kraštus, o Vokietijoje liko 
seneliai, ligoniai, invalidai, kuriems emi
gracijos kelias buvo užkirstas. Valstybinis 
socialinis aprūpinimas Vokietijoje, tiesa, 
yra visuotinis, bet užsieniečiams taikomos 
minimalinės normos, kurios iš tikrųjų yra 
labai kuklios, beveik skurdžios. Iš sociali
nių pašalpų gyvenančius vokiečius remia 
Vokietijos Raudonasis Kryžius, o tokioje 

šatruos ragana

VIKTUTĖ
APYSAKA

(16)

Gruodžio 26 d.
Per tas kelias dienas neradau nė valandė

lės laiko pažvelgti į savo dienraštį. Tik šian
dien esu laisvesnė ir imu rašyti savo įspūdžius.

Per kūčias visados atvažiuoja pas mus 
kalėdininkai, šįmet svečiai susirinko anksto
kai: p. Jonas atvažiavo tuojau po pietų, kle
bonas ir kamendorius — vėliau. Pasisveikinęs 
klebonas tarė:

— Tai jau ir esame, tik dar mūsų altaris
tos nėra. Kas žin kur dingo, nė pietų nebuvo 
atėjęs. Tur būt, po ligonis važinėja.

— Pagrįžęs nuo ligonies, išvažiavo su p. 
Butautu medžioti. Kūčių dieną kiekvienas tik
ras medžiotojas turi medžioti, — atsakė ka
mendorius.

Reikia žinoti, kad „altarista“ klebonas 
vadina daktarą, nes jis gyvena buvusioje alta
rijoje ir pietauti vaikščioja į kleboniją. Buvo 
jis man apie tai minėjęs, kad šiandien norįs 
pamedžioti, bet prižadėjo sugrįžti penkiomis. 
Tačiau nedaug jau betrūko lig to laiko, o jo 
dar nebuvo. Mane ėmė baimė, kad gali pavė
luoti, labai norėjau kartu pavalgyti kūčias. O 
čia, kaip tyčiomis, klebonas vis ragina grei
čiau duoti vakarienę, nes rytoj reikią atlaikyti 
trejas mišias ir anksti atsikelti, taigi šįvakar 
anksčiau atsigulti.

Baigėme dengti stalą. Aš vis, lyg netyčio
mis, žvalgiaus pro langą. Pagaliau suskambėjo 
varpelis, privažiavo prie gonkų šlajukai, ir į 
kambarį įbėgo daktaras.

— O, yra ir altarista! — nusijuokė kle
bonas.

— Esu, esu, ir ne vienas, kunige klebone: 
atvežiau zuikį, didelį, kaip aviną. Medžioklė 
pasisekė! Nušoviau du; vieną įmečiau į klebo
niją, o antrasis teelnie į p. Viktorijos virtuvę.

Mudvi su Alenute jau buvome atnešusios 
savo dovanas ir padėjusios kiekvienam po 
lėkšte. Pamatęs tai daktaras irgi atnešė visą 
krūvą daiktų ir, paklausęs, kur kieno vieta, 
padėjo Juos. Netrukus susėdome už stalo. Tė
tušis paėmė plotkas, pasidalijo su matušėle, 
su mumis, su svečiais; prasidėjo linkėjimai

viso labo, bučiavimasis, rankų spaudimas. 
Man tokiose valandose visados graudu daros, 
jaučiuos stipriau mylinti savuosius, baimė 
ima, ką atneš naujieji metai. Paskui ėmėm 
traukti savo dovanas. Daktaras padėjo Alenu- 
tei knygas, o man visas Šopeno kompozicijas. 
Lig šiol turėjau tik kai kurias, bet labai troš
kau turėti visas. Todėl be galo nudžiugau, tik 
nemalonu man buvo priimti dovanas ne iš sa
vųjų. Padėkojau jam, o paskui, vėliau, tariau:

— Dėkinga esu tamstai už atminimą, bet 
per daug apdovanojai mane. Man nemalonu 
imti dovanas iš svetimų žmonių... Nei šiaip, 
nei taip, trumpai sakant, jausmas nesmagus...

Jis paraudęs atsakė:
— O aš, matai tamsta, buvau toks kvailas, 

kad tariausi esąs ne svetimas... Taip jau, ro
dos, seniai pažįstame ir taip dažnai matomės, 
jog užmiršau esąs tik „svetimas žmogus“... 
Atleisk tamsta.

Dabar aš paraudau, jausdamasi užgavus 
jį nenorėdama.

— Neaiškiai išsireiškiau, — tariau. — žo
dį „svetimas“ supratau ta prasme, kad tai ne 
tėvai, ne sesuo, ne brolis. O kad tamsta tokių 
niekų nekalbėtume!, priimu gaidas ir labai už 
jas dėkoju.

Ilgai truko vakarienė. Valgis ėjo po val
gio, o buvo jų be skaičiaus. Bevalgydami pra- 
našavomės: traukėme šieną iš po staltiesės; 
kieno šapelis buvo ilgesnis, tas gyvens ilgiau, 
arba linus turės ilgesnius. Valgydami žirnius 
su medaus vandeniu, skaitėme, ar lygu buvo 
žirniukų; kam buvo lygu, tas ateinančiais me
tais ištekės ar ves. Po to atėjo visa šeimyna 
dėkoti už vakarienę. Pasidalijome su visais 
plotkomis, kiekvienam pasakėme linkėjimą, o 
jie, išbučiavę rankas, išėjo. Tuo tarpu tarnaitė 
pasakė, kad moters su vaikais susirinko šei
myninėje. Nubėgę uždegėme ant eglės žvake
les, paskui, atidarę duris į prieangį, paprašė
me įeiti. Ak, tada tai buvo į ką žiūrėti! Gailė
jaus nesanti tapytoja, taip charakteringai at
rodė tie vaikai ir jų motinos. Būrys mažų vai
kų, vos pradėjusių vaikščioti, ir paaugusių; 
visi, įsikibę į savo motinų rankas ir sijonus, 
grūdasi apie duris, bijodami prieiti arčiau; 
akys įsmeigtos į eglę, burnos prasižiojusios. 
O motinos pačios nežino, ką daryti: stebisi į 
eglę, žiūri į mus manydamos, kad reiktų pasi
sveikinti ir padėkoti.

Valandėlę taip pastovėjusios, atsipeikėju
sios, ėmė stumdyti vaikus ir traukti pasisvei
kinti.

— Juozuk! Mortele! Eikšekit, poniai ir 
panelėms į rankeles pabučiuokit!

— Stasiuk, duok ranką! Nebijok, dur
niau!

Vedė vaikus, stūmė, kita dar nosį nu
šluostė saviesiems pakelyje. Vaikai, išsigandę,

nustebę, neįmanė, kur suktis, ir, lyg sapne, 
grūdosi viens ant kito. Priėjus prie jų, išbu
čiavau visus nuo krašto ir vedžiau arčiau prie 
eglės. Daktaras ir Alenutė man padėjo.

— Arčiau, vaikai! — šaukė daktaras. — 
.Reikia paveizėti, kaip čia kas padaryta. Ar 
tikri riestainiai, žiūrėkit! Ar esat matę tokią 
eglę, ant kurios obuoliai auga? Juk nesat? Tai 
veizėkit ir skinkit!

Pamažu vaikai išdrįso prieiti arčiau. Sky
nėme jiems obuolius, medauninkus ir dėjome 
į kepures ir priejuostėles. Drąsesnieji pradėjo 
čiupinėti eglę ir pakabintus daiktus, ūmai 
vienas berniukas sušuko:

— Mama, obuoliai pakabinti ant siūlų! 
Matai, raudoni siūlai! Neužaugę jie čia, tyčio
mis pakabinti!

Motina sušuko, kad tylėtų. Priėjus prie to 
galvočiaus, tariau:

— O dabar nuskink vieną ir pabandyk 
valgyti. Gal tie obuoliai netikri, gal iš molio ar 
iš medžio...

Nusiskynęs vieną perkando.
— Tikras! Toks skanus!
O moters stebėjos ir šnekėjos tarp savęs:
— O Jėzau, kaip gražu, kaip danguje!
— Ak, Tu, Dievuliau! Ir reikėjo taip iš- 

mislyti!
Prasidėjo dovanų dalijimas. Vaikų 

džiaugsmas buvo didelis; žiūrėjo akis išplėtę, 
bet rodės, kad gerai nesupranta, ar tai jie sap
nuoja, ar tikrai viską gauna. Motinos nežino
jo, kur pulti: visiems bučiavo rankas ir šaukė:

— A je tu mano! Ir kam reikėjo tiek kaš
to padėti! Tai gerumas tų panelių! Mat, ir 
skepetėlė, ir kepurė, ir marškiniai... Ak, Tu, 
Dievuliau mano!

Padaliję viską ir pasikalbėję, išėjome. 
Pasakiau, kad viską nuo eglės nuskintų, nepa
likdami nė vieno saldainio. Vis dėlto jiems bu
vo nedrąsu su mumis, pasilikus vieniems, bus 
tikras balius.

Juokinga ta Onytė. Daktaras sakė, kad, 
pagrįžęs iš medžioklės, užvažiavęs ten su p. 
Juozu. Daktaras skubėjęs namo, kad nepasi
vėluotų pas mus, o Onytė prašius jį būtinai 
pas juos pasilikti kūčioms. Pagaliau, matyda
ma jo nekantrybę, tarus:

— Neprašysiu daugiau, ne! Matau, kad 
širdis šokte šoka į Kalnėnus. Važiuok tamsta 
greičiau, važiuok, gal ir ten kokia širdis taip 
pat nerimauja.

Neduok Dieve, kokia ta Onytė! čia jau į 
mane šauta... Ar ne gerai sakiau, kad ji tuo
jau pradės stebėti mane įsimylėjus į daktarą! 
Tikrai, plačios širdies mano turima, jos nuo
mone: neseniai buvau įsimylėjusi p. Joną, da
bar jau pas antrą širdis šoka. Pagal save ji 
sprendžia, vargšė!

(Bus daugiau)

padėtyje atsidūrusiems lietuviams padėti 
tenka mums patiems. Paimkime konkretų 
pavyzdį: džiovininkų sanatorijoje guli lie
tuvis. Sanatoriją, maistą, gydymą- apmoka 
vokiečių įstaigos. Netgi grynais duoda po 
vieną markę dienai kišenpinigių. Tačiau 
jų nepakanka būtiniausiems reikalams. 
Ligoniui reikia papildomai pirktis vaisių, 
tualetinių priemonių, laikraštį. Čia jau yra 
aiškus uždavinys Lietuvos Raudonajam 
Kryžiui — neužinteresuotai lietuvį ligonį 
sušelpti! O panašių ir kitokių atvejų yra 
daug.

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus šalpa ne
siriboja Vokietijos lietuviais. Kol buvo 
galima, LRK pastangomis ir lėšomis lietu
viams į anapus buvo išsiųsta daug vaistų. 
Šiuo metu LRK Vyriausioji Valdyba vis 
didesnį dėmesį kreipia J Lenkijos lietuvių 
šalpą. LRK bendradarbiauja su Vokietijos, 
Šveicarijos ir kitų kraštų Raudonaisiais 
Kryžiais ir su Tarptautiniu R.K. biuru 
Ženevoje. Šitas bendradarbiavimas yra 
itin vaisingas ieškant dingusių giminių ir 
kitų asmenų.

Lėšas LRK telkia aukomis ir narių-rė- 
mėjų įnašais. New Yorke jau eilė metų 
veikia Lietuvos Raudonajam Kryžiui Rem
ti Komitetas, kuriam vadovauja Pirminin
kas Dr. V. Ingelevičius ir kurio nariais yra 
iždininkas-reikalų vedėjas J. Makauskis, 
kun. J. Gurinskas, Kipras Bielinis ir dr. 
V. Kanauka. Šitas komitetas surenka di
džiausią LRK lėšų dalį. Protarpiais dides
nių aukų atsiunčia ir Australijos, N. Ze
landijos lietuvių organizacijos. Pačioje 
Vokietijoje yra keliasdešimt LRK narių- 
rėmėjų, kurie kas mėnesį moka savo 
įnašą.

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus uždavinių 
akiratis nesiaurėja. Anaiptol — jis palaips 
niui plečiasi, o uždaviniams įveikti reikia 
vis didesnių lėšų išteklių. Pabrėžtina, kad 
joks LRK darbuotojas jokio atlyginimo ne
gauna. Administracinės išlaidos yra nuo
stabiai žemos. Pastarųjų dvejų metų bėgy

je, pavyzdžiui, organizaciniams ir adminis
traciniams reikalams LRK vidutiniškai iš
leido po 6 markes (t.y. 1.5 doleriai) mėne
siui. Tokiu būdu kone visi LRK paaukoti 
pinigai pasiekia savo tikrąjį tikslą — var- 
gan patekusį tautietį.

Dabartinę Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 
Vyriausiąją Valdybą sudaro: Jonas Nor- 
kaitis — pirmininkas ir nariai — kun. dr. 
J. Petraitis, Juozas Kairys, Marija Sima- 
niūkštytė-Pansė ir Zina Glemžienė. Lietu
vos Raudonojo Kryžiaus adresas: 741 
Reutlingen, Gratianusstr. 11, DBR/Wes- 
tern Germany.

(rem)

Prof. K. Baršauskui 60 m. amž.

(E) Lietuvos spaudoje ir per radiją pa
minėta Kauno Politechnikos instituto rek
toriaus K. Baršausko 60 m. gimimo sukak
tis. Pripažįstama (plg. „Tiesą“, Nr. 110, 
geg. 13 d.), kad K. Baršauskas mokslo sri
ty subrendo nepr. Lietuvos laikmečiu. 
1925 m. baigęs Marijampolės gimnaziją, 
jis universitete vykdė mokslinius tyrinėji
mus kosminių spindulių srityje. Anuomet 
jis buvo komandiruotas į Berlyną. Dar 
1938 m. K. Baršauskas buvo paskelbęs sa
vo mokslinio-tiriamojo darbo rezultatus. 
Pokario metais, būdamas elektrotechnikos 
fakulteto dekanu ir fizikos katedros vedė
ju, K. Baršauskas talkininkavo Lietuvos 
aukštųjų mokyklų atstatymo darbams. Vė
liau paruošė visą eilę gabių mokslininkų. 
Baršauskas yra parašęs 6 vadovėlius, pa
skelbė daugiau kaip 60 mokslinių darbų, 
dirba spaudoje. Penkis kartus buvo išrink
tas į LKP CK narius, be to, apdovanotas 
įvairiais bolševikiniais ordinais bei meda
liais. „Tiesa“ ta proga pasigyrė, kad Kau
no Politechnikos institutas esąs paruošęs 
42 specialybių 7.879 inžinierius.

A. A. PROF.
(Elta) Gegužės mėn. atšventęs 71 m. 

amžiaus sukaktį, Vak. Vokietijoje, Nuern- 
berge, mirė didelis lietuvių tautos drau
gas, ilgametis Lietuvos Universiteto (vė
liau Vytauto D.) profesorius, ekonomistas, 
rašytojas dr. Viktoras Jungferis. Jis buvo 
gimęs 1893 m. gegužės 6 d. Hirschberge, 
Silezijoje, I-jo karo metu, kaip leitenantas, 
Plungėje (kitais šaltiniais — Kretingoje) 
turėjo ryšių su lietuviais (klebonu kun. P. 
Pukiu ir kt.) — anuomet prasidėjo Jung- 
ferio artėjimas su Lietuva. Naudodamasis 
Oginskių biblioteka, Jungferis netrukus 
(1918 m.) parengė pirmąjį leidinį apie Lie
tuvą „Kulturbilder aus Litauen“. 1919 m. 
išleistas jo romanas apie karo žiaurumus 
„Das Gesicht der Etappe“.

Perkeltas į Mintaują, Jungferis palaikė 
santykius su prel. K. Jasėnu ir su juo iš
vertė Daukanto „Būdą“ („Altlitauen“, išl. 
1926). 1921 m. Freiberge/Breisgau baigė 
studijas, gavęs dr. laipsnį už disertaciją 
apie Lietuvos medžio eksportą. Baigęs 
ekonomiką Freiburge, dar metus studijavo 
filosofiją. 1924 m. dr. J. Šaulys V. Jungferį 
pakvietė redaguoti ūko skyrių „Memelzei- 
tung“ ir projektuoti Prekybos institutą. 
„Lietuvos Ūkyje“ paskelbus jo darbą apie 
Klaipėdos kr. socialinį draudimą (1924 
m.), jo studija buvo pripažinta habilitaci
jos darbu, ir 1925 m. jaunąs mokslininkas- 
ekonomistas buvo priimtas docentu į Lie
tuvos (vėliau Vytauto D.) Universiteto 
teisių skyrių. Puikiai išmokęs lietuvių kal
bą, ligi 1940 m., taigi 15 metų, Jungferis 
dėstė visuomenės ūkio istoriją, ūkio dok
trinų istoriją, sociologiją ir bendrąją sta
tistiką. 1941-44 m. profesorius Poznanės 
universitete, o nuo 1950 m. dėstė Nuern- 
bergo ekonominių ir socialinių mokslų 
aukšt. mokykloje ir buvo profesorium Er- 
langeno universitete.

Lietuvių tautai, jos propagavimui užsie
nyje Jungferis ypač nusipelnė dviem vei
kalais: „Hinter den Seen, hinter den Wael- 
dern“ (1932) ir „Litauen, Antlitz eines 
Volkes“ (1938). Šios knygos buvo paplitu
sios ne tik Vokietijoje ir buvo pasiekusios

V. JUNGFER
100.000 egz. tiražą. Apie jas rašyta, kad jų 
autorius pasireiškęs ne tik kaip mokslinin
kas, bet ir kaip poetas, žvelgęs akimis ir 
širdimi. Dar jis buvo parengęs „Litaui- 
scher Liederschrein“ (1939, liet, liaudies 
dainų vertimai, dalis jo paties atliktų). 
Šalia poezijos veikalų, išleista ir eilė Jung- 
ferio romanų — kai kuriuose jų vaizduo
jami lietuviai, pvz., „Die fremde Geliebte“ 
(1920), „Der Weg der Skaringa“' (1940), 
„Irka“ (1945) ir kt. Vėliau turėjo palinki
mą j satyrą („Mautz“, 1948),

Romane „Der Weg der Skaringa“ Jung
feris buvo pilnutiniai išreiškęs meilę Lie
tuvai. Knygos tiražas buvo pasiekęs 45. 
000 egz. Lietuvoje yra rašęs ir periodinėje 
spaudoje, pvz., minėtina jo studija „Pabal
tijo aisčių gintaro prekyba“ (1933, „Vai
ras“), rašė „Ekonomikoje“ (1935-36), „Ži
dinyje“ (1932, 1937-38) ir kt. Pastaruosius 
kelerius metus Jungferis dirbo Lietuvos 
vokiečių bendruomenėje ir kai kuriomis 
progomis su paskaitomis pasirodydavo 
lietuvių sukakčių minėjimuose (Muenche
ne ir kitur). Velionis paliko našlę, du sū
nus ir dukterį.

y/z

RirvičiAig
IR UŽ SAVE IR UŽ KITUS

šeimoj būna gerų vaikų, būna ir mažiau 
gerų. Būna tokių, kurie įžeidžia tėvų šir
dį, nekreipia dėmesio į jų pamokymus, 
paniekina jų meilę, apleidžia juos varge 
ar išsižada jų. Tokie vaikai blogesni už 
svetimuosius, nes ir tėvų išsižadėjęs sūnus 
lieka tėvų sūnus ir daugiau skaudina tėvų 
širdį. Yra tokių netikusių sūnų ir dukterų. 
— Kiti gi vaikai stengiasi ne tik patys 
būti gerais, bet ir paguosti tėvelius, ku
riuos jų broliai paniekino, atlyginti dides
ne meile ir didesniu rūpesčiu už tuos įžei
dimus, kuriuos jų broliai padarė. Tai bro
liškas solidarumas: ką vieni blogai padarė, 
kiti atitaiso. Ir tikslas: kad tėvų širdis 
mažiau kentėtų.

Pasauly būna gerų žmonių ir mažiau 
gerų. Yra tokių, kuriuos galima pavadinti 
tikrais Dievo vaikais, mylinčiais vaikais; 
bet yra ir tokių, kurie savo gyvenimu, sa
vo žodžiais ir pasielgimais neparodo, jog 
jie yra Dievo vaikai (nors tikrumoj to
kiais lieka, nes ir Dievo išsižadėjęs žmo
gus lieka Dievo tvariniu). Tuo išsižadėji
mu įžeidžiama Dievo didybė, ir meilės 
trūkumu įžeidžiamas Dievo gerumas.

Jėzus Kristus turi žmogišką širdį, kuri 
(žmogiškai jaučia įžeidimus, nedėkingumą, 
paniekinimą, neištikimybę. Ar dažnai Jis 
paniekinamas ir įžeidžiamas? Net neklaus 
kim — per daug dažnai tai atsitinka! Per 
daug neištikimų, nedėkingų žmonių, per 
daug egoistų, per daug sūnų-palaidūnų, 
kurie dar nesigaili palikę Tėvą ir dar ne
siruošia grįžti.

Bet yra ir ištikimų. Yra tokių, kurie ne 
tik patys išpildo sūnaus pareigas, bet ir 
stengiasi atlyginti Švenčiausiajai Jėzaus 
Širdžiai už kitų žmonių įžeidimus. Atsi
prašyti kitų vardu; būti dvigubai ištiki- 
mesniais vietoj tų, kurie užmiršo ištikimy
bę; daugiau melstis vietoj tų, kurie aplei
džia maldą; dažniau priimti Švenčiausiąjį 
Sakramentą, tą Jėzaus Kristaus meilės do
vaną, vardan tų, kurie nevertina Šv. Ko
munijos ir atsitolina nuo Dievo stalo.

Atlyginti už kitų padarytus įžeidimus — 
tai ir yra vienas iš pagrindinių švenčiau
siosios Jėzaus Širdies garbinimo bruožų. 
Tuo tikslu Katalikų Bažnyčioj buvo įvesta 
Švč. Jėzaus Širdies šventė (penktadienį, 
pasibaigus Dievo Kūno šventės oktavai, 
kad būtų atlyginta už paniekinimus, paro
dytus švenčiausiajam Sakramentui). Ir 
visas birželio mėnuo skirtas Jėzaus Širdies 
garbinimui: geriau suprasti ir pažinti 
Kristaus meilę ir atsiprašyti už tuos, kurie 
neparodo Jam prideramos meilės ir pa
garbos.

Tuo garbinamas mūsų Išganytojas. Bet 
kartu tai ir tam tikras patarnavimas žmo
nijai. Išpi’dymai, perimdami kitų žmonių 
pareigas, daugiau ar mažiau iš blogos va
lios apleistas, Kristaus ištikimieji užtaria 
juos prieš Dievą Tvėrėją ir Išganytoją, iš
prašo ir jiems malonių, kad apsileidėliai ir 
sūnūs-palaidūnai anksčiau ar vėliau rastų 
kelią atgal. Tai žmogaus solidarumo jaus
mas: rūpintis ne tik savo, bet ir kitų žmo
nių gerove, nešti atsakomybę ir už save 
ir už kitus.

Kunigas Vincas

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

NOTTINGHAM — birželio 14 d., 12.15 vai.
BRADFORD — birželio 21 d., 12.30 vai.
ROCHDALE — birželio 28 d., 11.30 vai.
ECCLES — birželio 14 d., 12.15 vai.
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TREMTINIO DALIA ' SOVIETINIS IMPERIALIZMAS
(23)

Vieną rytmetį labai susirūpinęs palydo
vas paragino A. Smetoną paskubėti vizas 
gauti ir pastebėjo, gal tuo reikalu galėtų 
jam padėti K. Škirpa. Tai išgirdus, A. 
Smetonai dingtelėjo mintis, gal jis esąs 
įtariamas tyčia delsiąs, o taip pat ir K. 
Škirpa turįs vilties, neslepiamos nuo na
cionalistų, kad šį rudenį ar ateinantį pa
vasarį vokiečiai padėsią karą su rusais ir 
dėl to jis baudžiąs A. Smetoną palikti Vo
kietijoje.

A. Smetona priminė palydovui, kad šis, 
dar Rankenstrasse tebegyvenant, buvo pa
žadėjęs per kelias dienas jam ir pik. Valu- 
šiui parūpinti vizas, o dabar jau keliolika 
dienų praėjo, o vizų vis dar nesą. Palydo
vui esą žinomos visos jo pastangos vizoms 
gauti, bet tatai priklausą ne vien nuo jų.

— Man nemalonu, — sako palydovas, 
— bet aš esu įgaliotas Tamstai pranešti, 
jog būsi internuotas, jei greitu laiku ne
gausi reikiamų vizų. .

— Kas yra būti internuotam? Juk ir 
dabar aš niekur negaliu pajudėti be pris- 
tovo. Būti internuotam, vadinasi, būti vie
nam, atskirtam nuo savųjų, būti kur to
liau nugrūstam ar uždarytam? Kodėl taip 
skubotai norima atsikratyti manimi? Tur 
būt, Maskvos valdovams pažadėta manęs 
ilgiau nebelaikyti Vokietijoje... Agi atsi
menu, Eitkūnuose, tik perėjęs sieną, dr. 
Greefes buvau įspėtas: ar Tamstai bus 
leista palikti Vokietijoje, tai dar klausi
mas. Taigi, jei mano kailis yra kiek ver
tas, tai jo kaina gali būti kieno sąskaita 
išlyginta, — siaubios bei netikėtos naujie
nos ištiktas nuogąstavo A. Smetona.
. Tą savo nuogąstį jam papasakojus šei
mai, svarstyta, kaip čia pagreitinti vizų 
gavimas. Kadangi K. Škirpa Auswaertiges 
Amt buvo įspėjęs pas A. Smetoną rečiau 
lankytis ir jo reikalais vokiečių įstaigų vai 
dininkų nekvaršinti, tai į jį kreiptis buvo 
nepatogu, ir vizų reikalu pas JAV amba
sados Charge d‘Affaires A. C. Kirką nu
vyko pik. A. Valušis. Jam išdėsčius sun
kią ir net galinčią grėsminga tapti A. Sme
tonos būklę, Mr. Kirk jos atžvilgiu buvo 
labai jautrus, nuoširdus bei paslaugus, pa
žadėjo šį svarbų reikalą, kiek galima, 
greičiau sutvarkyti, tuoj pat kablegrama 
susisiekdamas su State Department. Jis 
tikrino, kad po kelių dienų vizų reikalas 
visiems respublikos prezidento A. Smeto
nos artimiesiems būsiąs sutvarkytas.

■Valučiui pranešus linksmą naujieną, vi
sų akys džiaugsmu sušvito, prislėgta nuo
taika pragiedrėjo. A. Smetona džiugiąją 
žinią pasakė ir savo palydovui, taip pat 
suinteresuotam, kad vizos būtų greičiau 
gautos. Tai išgirdęs, jis buvo maloniai nu
teiktas, ir A. Smetona ta proga jo paprašė 
tarpininkauti policijoje, kad jam būtų leis
ta dar vieną savaitę pasilikti Berlyne, kol 
bus sulauktos vizos ir pasiruošta kelionei. 
Iš pradžių policija težadėjo tik kelias die
nas, bet, palydovui nenusileidžiant, paga
liau leido pasilikti visą savaitę, ir A. Sme
tona Berlyne galėjo gyventi ligi 1940 m. 
rugsėjo 20 d.

Iš State Department greit buvo gautas 
teigiamas atsakymas: visos keturios šei
mos — A. Smetonos, Juliaus Smetonos, 
Valušių ir Tūbelienės — gavo vizas, galio
jančias 12 mėnesių. S. Smetonienei, netu
rėjusiai jokio paso, vokiečių valdžia davė 
Fremdenpass, galiojantį visus metus. Vė
liau Lietuvos pasiuntinybė Šveicarijoje jį 
pakeitė Lietuvos diplomatiniu pasu. JAV 
konsulatas pasus vizavo ir išdavė pažymė
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jimus, kad, vizų terminui pasibaigus, gali
ma ir toliau JAV gyventi. Su JAV vizuo
tais pasais nuėjus į Šveicarijos pasiunti
nybę, sužinota, kad pravažiuojant Šveica
rijoje tebus galima sustoti tik keturias 
savaites. Pasiuntinys, žinodamas A. Sme
tonos didelį norą Šveicarijoje, kiek gali
ma, ilgiau pagyventi, apgailestavo, kad jo 
vyriausybė toki trumpą laiką teskyrusi, o 
atėjęs atsisveikinti K. Škirpa, aiškino, kad 
Šveicarijos vyriausybė, leisdama A. Sme
tonai sustoti savo krašte keturias savai
tes, parodžius jam ypatingą palankumą, 
nes kitiems teleidžiama vos kelios dienos.

Kad be reikalo nesutrumpėtų duotasis 
keturių savaičių laikas, A. Smetona ir pik. 
A. Valušis savo pasus Šveicarijos konsu
late vizavo tik išvažiavimo dieną. Juodu 
pirmiausia vyko, nes A. Smetonos iš Vo
kietijos išvykimas buvo terminuotas, o vi
si kiti galėjo vykti bet kada. M. Valušienė 
ruošės išvykti po kelių dienų, o S. Smeto
nienė su Juliaus šeima, kai šio žmona su 
naujagimiu išeis iš ligoninės.

Rugsėjo 18 d., 9 vai. 10 min. vakaro, A. 
Smetona su pik. A. Valušiu, savųjų ir pa
žįstamųjų palydėti, iš Berlyno išvyko Švei 
carijos link. Draug su jais ligi sienos va
žiavo ir palydovas. Džiugu buvo keliauti 
laisvėn, bet tą džiugesį niaukė mintis, kad 
keliaujama ne Lietuvos link, o tolyn 
nuo jos.

— Nors ir nuvargęs, užmigti negaliu, — 
rašo A. Smetona apie tą savo kelionę. — 
Galvoju šiaip, galvoju taip. Jei turėčiau iš 
ko gyventi, tai tikrai verčiau būtų man 
palikti Europoje. Vis daugiau žinių turė
čiau apie Lietuvą. O gal tikrai kitą pava
sarį vokiečiai stums bolševikus toliau į 
rytus? Jei taip atsitiktų, tai man iš Ame
rikos kana ar būtų galima veikiai sugrįž
ti? Tačiau tokiu galimumu tenka labai 
abejoti. Vokietijoje nieko negaįėjau dary
ti, buvau visiškai suvaržytas, taigi, joje 
gyvenant, Lietuvai iš manęs jokios nau
dos. O Šveicarijoje, jei man būtų leista 
ilgiau ten palikti, ar galėčiau ką veikti? 
Spėlioti, kad pavasarį tikrai kas Lietuvos 
naudai atsitiks, bent iš to, ko man teko 
Vokietijoje patirti ir ką rodo karo įvykiai 
ir Vokietijos politika, nebūtų rimto pa
grindo. Amerikoje yra nemaža lietuvių, 
tai galima būtų kas daryti Lietuvos atsta
tymui, bent parankioti aukų mūsų emi
grantams, atsidūrusiems Vokietijoje. Juk 
ten ir kitos tautos, kaip belgai, olandai, 
norvegai, Ukrainai, dirba savo kraštams, 
vieni su kitais susižino, tai kodėl negalė
tume pagal juos ir mes, lietuviai, sukrusti, 
atsipeikėti iš to ūmaus smūgio, mums bol
ševikų suduoto? Žiūrėsiu, kaip pasirodys 
Šveicarijoje, pasimačius su mūsų atstovy
bės žmonėmis. Ten, rasit, galima bus pri
sišaukti mūsų buvusieji Italijos ir Prancū
zijos atstovai. Turint daugiau žinių, bus 
rimtesnis sprendimas, katraip pasielgti.

— Taip beraivėdamas, daugiau snau
džiau, nei miegojau. Jau ir rytmetis. Esam 
Pietų Vokietijoje. Nusiprausę apsirengia
me, apsitvarkome. Išėję koridoriun, dairo
mės pro langus, gėrimės pietų gamta, bet 
ilgimės savo šiaurinės, lietuvinės gamtos, 
mums daug mielesnės. Va, jau ir garsųjį 
filosofų Heidelbergą pravažiavome. Dar 
kiek toliau, ir Bazelis, Šveicarijos siena. 
Ar mūsų lagaminų žiūrės Vokietijos mui
tinė, ar nežiūrės? Palydovas sakė tikįs, 
jog mes nesivežame, kas būtų priešinga, 
nedrauginga Vokietijai. Tokių įtartinų'da
lykų mes neturėjome. Patikinau palydovą, 
kad ne. Pažadėjo pasakysiąs valdinin
kams, kad neatidarę praleistų mūsų laga-
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minus. O jų mes turėjome po tris, dides
nių ir mažesnių. Šit jau ir Bazelio stotis. 
Matyti vokiečių ir šveicarų sargybos. Ir 
nepasijutome, kaip atsidūrėme Šveicarijos 
žemėje. Nesusidairė laiku ir mūsų palydo
vas. Skubotai atsisveikinęs, vos spėjo iš
šokti iš vagono.

Visi muitinės formalumai buvo greit ir 
sklandžiai sutvarkyti. Nei vokiečių, nei 
šveicarų muitinės valdininkai bagažų ne
tikrino.

(Bus daugiau)

ŽYDŲ SKALDYMASIS
Britų laikraščiuose nuolat užtinkama 

žinių, kad Britanijos žydai pradeda skal
dytis. Turint galvoje mūsų įsitikinimą, 
kad žydai būna patys vieningiausi, tokios 
žinios yra naujiena.

Visas triukšmas kilo dėl rabino Dr. Ja
cobs. Jis buvo pristatytas skirti Londono 
New West End sinagogos vedėju (mūsiškai 
gal būtų klebonu), bet vyriausiasis rabi- 
natas jo nepaskyrė. Kodėl?

Pasirodo, senamadžiams žydams Dr. Ja
cobs nebėra priimtinas, ypač kaip parapi
jai vadovaująs rabis. Jis yra teologas, pa
rašęs keletą knygų. Jo teologiniai įrodinė
jimai nėra kuo nors ypač radikalūs. Bet 
vis dėlto ortodoksams teologams nepriim
tinas jo aiškinimas, kad pagrindinis tikė
jimo šaltinis, Tora, bus ne tik skirta žmo
nėms naudotis, bet ir pačių žmonių su
daryta.

Su vyriausiuoju rabinatu, be abejo, rei
kia skaitytis. Jeigu jis nepaskyrė Dr. Ja
cobs sinagogos vedėju, tai paskirs kitą 
ton vieton. Bet Dr. Jacobs žydų tarpe turi 
šimtus šalininkų, nepatenkintų ortodok
sais. Tie jo šalininkai susirinko, apsvarstė 
reikalą ir priėjo išvados, kad reikia statyti 
net naują sinagogą, kurioje šeimininkautų 
Dr. Jacobs.

O kol kas tie Jacobs šalininkai susirado 
laikiną vietą susirinkti ir melstis ir pasi
kvietė jį vadovauti.

„Lex Nikita“
(E) Švedų spaudoje pasipiktinimą sukė

lė teisingumo ministro noras atgaivinti pa 
senusį spaudos laisvės potvarkį, kuriuo 
draudžiama įžeisti svetimos valstybės gal
vą. Min. Klingas pasiūlė potvarkio galioji
mą išplėsti ta prasme, kad jis liestų ne 
vien valstybės galvą, bet ir vyriausybės na 
rius. Spauda šita pasiūlymą pavadino „Ni 
kitos įstatymu“, nes Chruščiovas formaliai 
yra tik vyriausybės vadovas. Spauda, kriti 
kuodama teisingumo min. pasiūlymą, nuro 
do, jog tokiu būdu švedų teismai atsidur
tų labai nepatogioje padėtyje. „Ar gali kas 
nors tikėti, kad švedų teismas išdrįstų nu
spręsti, jog Chruščiovas yra nusikaltėlis 
dėl Vengrijos užpuolimo 1956 m.? O teis
mui neišdrįsus to padaryti, nieko neliktų, 
kaip nuteisti už garbės įžeidimą“, rašo po
puliarus liberalų dienraštis „Expressen“.

Lietuvoje mirė B. Pranskus-žalionis
(E) Gegužės 7 d. Vilniuje širdies prie

puoliu mirė aktyviai komunistų tarpe vei
kęs rašytojas ir laikomas mokslininku 
prof. Bronius Pranskus-žalionis (iki 1923 
m. Vaclovas Anskaitis). Jis buvo gimęs 
1902 m. Vilkaviškio apskr. Lietuvoje buvo 
kalinamas, 1923-36 m. gyveno Sovietų Są
jungoje, baigė Maskvos valst. universitetą, 
buvo katedros vedėju, o 1934 m. gavo ir 
profesoriaus vardą.

1931-37 m. B. Pranskus redagavo „Prie
kalo“ žurnalą, Stalino laikmečiu 8 metus 
kurti negalėjęs (deportuotas), o 1947 m. 
grįžo į Lietuvą. Pagal Lietuvos spaudą 
1956 m. jis buvęs rehabilituotas. Pokario 
metais Pranskus dirbo Mokslų akademi
joje Vilniuje, ir jo „nuopelnas“ buvo iš
ryškinti „pažangiąsias“ lietuvių literatūros 
tradicijas. Netenka stebėtis, kad režimas 
Pranskų buvo apdovanojęs Lenino ordinu. 
Gegužės 9 d. palaidotas Antakalnio kapi
nėse, kur paprastai laidojami įžymieji ko
munistai.

NAUJAUSIAI GAUTA
Ilgo grojimo plokštelė „Dainuojame su 

Lione“. 16 liaudies dainų (Kur bakūžė sa
manota, Supinsiu dainužę, Pamylėjau va
kar ir kt.). Išpildo Lionė Juodis.

Don Kuraičio knyga — Magiškuoju ki
limu į Vilnių — 18/6 šil.

J. Kralikauskas —Mindaugo nužudymas
— Premijuotas romanas — 22 šil.

K. Bradūnas — Sidabrinės kamanos — 
Prem. eilėraščių rinkinys — 14 š. 8 p.

J. Ignatonis — Lūžiai —Romanas —22 š.
A. Tyruolis — Metų vingiai — Eilėraš
čiai — 22 šil.
Stp. Kairys — Tau, Lietuva — 35 šil.
D. Bindokienė — Keturkojis ugniagesys

— Vaikams, gausiai iliustruota —14 š. 8 p.
Plokštelės: Lietuvių tautiniai šokiai 

(Švedo redaguota). Dainuojame su „Rūta“ 
(17 liaudies dainų) ir Težydi vėlei Lietu
va (17 liaudies dainų; Stuko redaguota).

Rašyti: DAINORA, 14 Priory Rd., Kew, 
Surrey.

IR NUSIKALTIMAI
(3)

Kitas man žinomas atsitikimas yra susi
jęs su Dniepro vandens kelių administra
cijoje Kieve baidokų ekspeditorium. Jis 
buvo jaunas vyras, vedęs ir dviejų vaikų 
tėvas. Jis buvo darbštus, bet turėjo savo 
žmogiškų silpnybių. Jis buvo įsimylėjęs 
kitą moterį ir įpratęs smarkiai išgerti. 
Ypač mėgdavo „Percovką“, karčią degtinę 
su burną deginančiais pipirais. Dėl tos jo 
draudžiamos meilės istorijų jis kartais pa
vėluodavo į darbą ar visiškai neateidavo. 
Kartais ateidavo girtas ir pridarydavo 
klaidų.

Stalino laikais jis būtų buvęs teisiamas 
už „nusikalstamąjį apsileidimą“ ir „gadi
nimą tyčiomis“, nuteistas vergo darbui į 
Sibirą ir nugabentas ten išbūti iki pasku
tiniojo teismo dienos. Chruščiovo režimas 
yra žymiai sveikesnis, jeigu ne mirtinges- 
nis šiuo atžvilgiu. Jaunasis vyras buvo pa
šauktas pas savo „načalniką“ (viršinin
ką), ir jam buvo pasakyta, kad jis yra 
prasižengęs prieš devynis atskirus įstaty
mus — „progul“ (darbo praleidinėjimas), 
alkoholizmas, apsileidimas, darbo draus
mės laužymas ir t.t. Jei pagal tuos kaltini
mus jis būtų teisiamas, tai gautų 15 metų 
kalėjimo. Bet „načalnikas“, rusas, davė 
suprasti, kad yra kita išeitis. „Tu esi jau
nas vyras, dar gali pasitaisyti ir išpirkti 
savo papiktinantį elgimąsi. Pagalvok apie 
savo žmoną ir vaikus. Padaryk tai dėl jų. 
Ar tu nori, kad abu tavo berniukai užaug
tų, žinodami, kad jų tėvas yra paprasčiau
sias nusikaltėlis kalėjime?“

Ekspeditorius, galutinai prablaivėjęs, 
maldavo savo viršininką padėti jam. Vir
šininkas pasiūlė „skubiai persikelk“ į 
Baikalo-Jakutsko-Lenos vandens kelių ad
ministraciją Rytų Sibire, kur buvo plečia
mas darbas ir reikėjo patyrusių žmonių. 
Visa šeima iš-Kievo iškeliavo į Irkutską, 
kur to vyro laukė darbas.

Šiandien arti milijono ukrainiečių yra 
Kazachstane, kitas milijonas Kirgizijoje, 
Uzbekistane ir Turkestane, po pusę mili
joną apie Kubanę, prie Teteko ir Uralo 
upių, bent du milijonai Sibire ir mažesnės 
grupės išmėtytos po visą Sov. Sąjungą, 
nuo Kamčatkos iki Klaipėdos.

Iš tiesų, turint galvoje tą Maskvos diri
guojamąją gyventojų perkeldinėjimo pro
gramą šiek tiek pateisinamas ir visas tas 
filmų įkalbėjimas rusiškai mūsų studijoje. 
Tarp kita ko, kai mieste aštuoni gyvento
jai iš dešimties kalba rusiškai, tai kam 
dar jiems senamadė ukrainiečių kalba? 
Atkeliavęs į Vakarų laisvąjį pasaulį, aš 
nustebau išgirdęs, kad žmonės čia nesu
pranta, jog Sov. Sąjungoje vyksta pasikei
timai. Jie dar tebegalvoja Stalino laikų są
vokomis. Tie laikai praėjo, gal jau ant vi
sados. Tiesa, žmonės dar vis tebedingsta, 
ir slaptoji policija vis dar nėra užmiršusi 
įvairių metodų kalinio smegenims išplauti 
ir priversti jam bet ką prisipažinti.

Bet Chruščiovo metodai yra švelnesni ir 
žymiai pavojingesni negu Stalino. Mask
vos požiūriu, Stalino laikų išvežimai, žu
dynės, žiauri priespauda yra neveiksmingi 
dalykai. Jiems vykdyti reikia didelių sau
gumo policijos pajėgų, sumažinamas pra
monės ir žemės ūkio gamybinis pajėgumas 
ir sukeliama baimė, panika ir sklinda ne
pasitenkinimas. šiandieniniai metodai irgi 
nepadaro žmonių laimingų, bet jie yra 
veiksmingesni, o kartu ir žymiai pavojin
gesni.

Piešiant realistinį Ukrainos paveikslą 
1963 m., kai kuriuos dalykus tektų rašyti į 
debito, o kai kuriuos į kredito grafas sovie 
tinio viešpatavimo balanse. Sovietus tenka 
kredituoti už supramoninimą, technologi
nį ir mokslinį švietimą ir apskritai už Uk
rainos uostų, vandens kelių, geležinkelių 
ir plentų tobulinimą. Aišku, jų sumetimai 
čia visur yra perdėm savanaudiški. Ukrai
na yra pati turtingiausia nerusiška Mask
vos imperijos kolonija. Jos kėlimas ir su- 
pramoninimas padeda SSRS gamintis ra
ketas, sviedinius, branduolinius ginklus, 
užsienių kraštams skirtuosius ginklus, plie 
ną karo laivams ir alyvos vamzdžiams ir 
dar daugelį kitokių dalykų. Maskva nega
lėtų gyventi be Ukrainos kviečių ir kito
kių grūdų, be jos geležies rūdos ir anglies, 
jos laivų statyklų, garvežių dirbtuvių, 
traktorių fabrikų, mėsos, kiaušinių, svies
to, pieno ir vaisių.

Kadangi bendrąjį kilimą, pramoninimą 
ir sustiprintą švietimo vykdymą visada 
lydi stiprus rusinimas (visuose technikos 
ir inžinierijos institutuose Ukrainoje dės
toma tik rusiškai, nors liguistą jumoro 
jausmą turintieji rusai dar kalba apie kaž
kokią ukrainiečių kultūrą), ir milijonai 
rusų atsiunčiami užimti iškeliamųjų uk
rainiečių vietų, tai dabartinė reikalų pa
dėtis gali būti aptarta kaip Maskvos pa
stangos susitvarkyti su tam tikrais poka
rio laimėjimais, kad bus vykdomas jau 
galutinis Ukainos „įjungimas“ į „Didžiąją 
Rusiją“.

Palyginti su bet kuriuo praeities metu 
po 1917 m. sovietinės revoliucijos ir 1918-

1921 m. pilietinio karo, gerovė Ukrainoje 
yra suklestėjusi dabar labiau negu bet ka
da. Pagal vakarietiškus standartus, — ku
rie mane iš pradžių nustebino, neįpratusį 
prie tokio prekių ir gaminių pertekliaus ir 
patarnavimo šioje geležinės uždangos pu
sėje, — Ukrainos universalinėse parduotu
vėse, kooperatyvuose ir maisto krautuvė
se miestuose nėra pakankamai prekių. O 
kaimų parduotuvėse, pavyzdžiui, gali gau
ti tik tam tikros spalvos batus vienuolik
to numerio, tik tam tikro tipo adatų ar tik 
baltų siūlų. Norėdamas gauti batus dešim
to numerio, didesnę adatą ar juodų siūlų, 
kaimo žmogus turi važiuoti į kitą kaimą 
ar į miestą. Bet ir tai jau yra nuostabi pa
žanga. 45 metus sovietų krautuvės buvo 
tuščios, ir trūko net paprasčiausio vynio
jamojo popieriaus, kurį vedėjai naudoda
vo sukti dvokiančios machorkos cigare
tėms. Pagal sovietinius standartus, Ukrai
nos parduotuvėse ir turguose dabar visa 
ko yra. Kaimiečiai jau nebeperka, kas tik 
pasiūloma, bet tik tai, ko reikia. Anksčiau 
jie pirkdavo ir tokius daiktus, kurių jiems 
visiškai nereikia, kaip slides sniego netu
rinčioje Juodosios jūros pakrantėje ar 
elektros lemputes kaimuose, kur nėra 
elektros. Ką tik krautuvė turėdavo, tas 
būdavo griebiama, vis tiek, ar pirkėjui 
reikia, ar nereikia, vien tik dėl to, kad am
žinai vis trūksta prekių. Elektros lemputes 
mieste galima pakeisti į žvakes, o slidės 
šiauriniuose rajonuose gali būti parduotos 
dar su uždarbiu, ir už jas nusiperkama se
nų padangų gumos (batų padams taisyti).

Dabar reikalai jau visiškai kitaip atro
do. šio ir to dar tikrai trūksta, nes kitaip 
aš nebūčiau galėjęs juodojoje rinkoje par
duoti filmų. Bet materialiniu požiūriu ir 
kaimiečių ir miestiečių padėtis yra geres
nė negu anksčiau. Turima jau pilvams pri
kimšti duonos, lašinių, silkių ir bulvių, 
kurios yra pigios ir kurių pakankamai 
yra, o pečiams pridengti sovietinių paltų 
(iškilę pečiai, plačios rankovės, penkių 
inčių atlapai), ir žmonės pradeda rūpintis 
ta dvasine tuštuma, kurioje jie gyvena. 
Esama nemaža reiškinių, kurie rodo, kad 
Ukrainos intelektualai yra nepatenkinti ir 
nusivylę. Šitaip yra net ir su armijos ka
rininkais ir komunistų partijos nariais. 
Žmogus negyvena vien tik duona, ir jis iš 
gyvenimo nori dar šio tą daugiau, ne tik 
maisto, drabužių ir stogo ant galvų.

Tai, kad režimui nepasisekė sudaryti 
intelektualams patenkinamą pagrindą 
reikštis (masės dėl tokių dalykų nesijau
dina, jausdamos pasitenkinimą, kol tik yra 
gerai pavalgyti, apsirengti, kol nešalta ir 
nelyja ant galvos), debito sąskaitoje eina 
numeriu pirmuoju. Kitus blogus pažy
mius toje buhalterinėje knygoje sovietinių 
rusų administracijai Ukrainoje reikia įra
šyti už nesugebėjimą tvarkyti žemės ūkį, 
niekam tikusią administraciją, jaunimo 
nusikalstamumą, nusikaltimus ir šantažus.

Ukraina yra Sov. Sąjungos grūdų svir
nas ir mėsos gamykla ne dėl žemės ūkio 
sukolchozinimo, bet nepaisant to sukolcho- 
zinimo. Nepaisant jau 45 metus sovietų 
vykdomojo moderninimo, mechaninimo, 
mokslinių naujovių ir „pažangiosios“ ko
lektyvizacijos, joje dar vis tiek gaunama 
mažiau kviečių, mėsos, vaisių, daržovių, 
kiaušinių ir pieno, negu tose dirbamosiose 
srityse buvo gaunama 1912 m„ prieš pir
mąjį pasaulinį karą.

Ukrainos ūkininkas yra labai produkty
vus ir smarkiai dirba. Bet širds netraukia 
jo dirbti. Metai iš metų daug susidarė 
tam dalykui patvirtinti įrodymų tiek pjū
ties metu, tiek ir paskirstant derlių. Vidu
tiniškai Ukrainos ūkininkas daugiau nui
ma iš savo mažojo pusės akro učastok 
(sklypelio), negu kolchozas iš dešimties 
akrų kolektyvinės žemės. Kolchozas turi 
traktorių, kombainų, sunkvežimių, trąšų, 
pakankamai darbo jėgos. O savo mažame 
pusės akro sklypelyje (tik tiek jam ir duo
dama, o kartais dar ir sumažinama) ūki
ninkas turi viską padaryti vien savo ran
komis. Jam leidžiama auginti vaismedžių, 
daržoves, saulėgrąžas, arbūzus ir javus sa
vo šeimos reikalams mažame žemės ruože 
tarp jo namų tarpdurio ir tarp kaimo gat
vės. Taip pat jam leidžiama laikyti karvę, 
iki dešimties vištų, veršį ir porą paršų. 
Jis ir jo žmona gali apsitvarkyti su savo 
gyvuliais ir daržais tik 10-12 valandų ati
dirbę kolchozo laukuose, soduose, gyvulių 
fermose ir kiaulidėse. Tačiau stebuklas, 
kad Ukrainos ūkininkai daugiau maisto 
dalykų pagamina savo privačiuose neme
chanizuotuose ir nemoksliškai apdirbamuo 
se sklypeliuose, negu kolchozai ir sovcho- 
zai atiduoda valstybei, kiek jiems nustaty
ta. Jeigu Ukrainoje iš tiesų būtų buvusi 
įvykdyta žemės reforma ir žemė būtų bu
vusi ne komunistinės valstybės pavogta, 
beet išdalyta kaimiečiams, kaip bolševikai 
buvo pažadėję 1917 metais, tai esu tikras, 
kad Ukraina būtų turtingiausias pasaulio 
kraštas su savo žemės ūkiu, pramone,-mi
neralais, uostais, upėmis ir žmonėmis; gal 
turtingesnė net už Jungtines Valstybes.

(Bus ’daugiau)
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IŠVEŽIMŲ MINĖJIMAS

Baltų Tarytos ruošiamasis birželio išve
žimų minėjimas šįmet įvyks birželio 13 d., 
šeštadienį, Estų Namuose (18 Chepstow 
Villas, London, W.11).

Pradžia 7 vai.
Trumpą žodį tars kviestasis svečias — 

Common Cause atstovas.
Po to seks skoninga meninė programa: 

bus dainuojamos lietuvių, latvių ir estų 
tautinės dainos ir deklamuojama .visų tri
jų tautų poezija ang'.ų kalba.

ARKIVYSKUPAS PAS LIETUVIUS

Arkiv. Dr. J.C. Heenan Liet, bažnyčią 
vizituoti ir suteikti Sutvirtinimo Sakra
mento atvyksta birželio 14 d., 10.30 vai. 
Apeigos ir Sutvirtinimas bus Sumos metų.

Kiekvienas priimsiantis Sutvirtinimą 
apsivelka, jei tik gali, tautiniais arba bal
tais drabužiais. Jei negali — eiliniais.

Galutinis Sutvirtinimui pasiruošimas, 
repeticija bus birželio 7 d., po 11 vai. Su
mos Liet, bažnyčioje. Visi klebonui iš 
anksto praneša Sutvirtinimui pasirinktus 
vardus ir tėvus arba motinas.

Arkivyskupas po apeigų, 13.30 vai., pa
rapijos salėje (345A, Victoria Park Rd., 
E.9) susitiks parapijiečius. Pageidaujama 
apsirengti tautiniais drabužiais. Bus trum
pa meninė programa: parapijos choro dai
nos, jaunimo tautiniai šokiai ir kt. Parapi
jiečių patogumui veiks bufetas.

Birželio 14 d. per Sumą visi, ypač jauni
mas ir šeimos, laukiami prie šv. Komuni
jos ne tik savo, bet ir Lietuvos intencija.

Išvakarėse išpažintys Liet, bažnyčioje 
nuo 5 vai. vakaro.

DERBY ARKLIŲ LENKTYNIŲ 

LOTERIJOS REZULTATAI

Šie asmenys laimėjo arklius: Anzelmo— 
0324 — J. Houghton, Corby; Con Brio — 
3512 — J. Guoga; Ravel —0.393 — D. Oli
vier, Pickle Lane, L.C., Corby; Indiana — 
0.467 — Ann Murry, L.C., Corby; Dilet
tante II — 0. 998 — Micky John Kerry; 
Dromoland — 1241 — J. Krisiunas, Lea
mington Spa; Oneidinnu — 3654 — A. 
Kutka, London; Santa Claus — 4099 — A. 

PAREMKITE IR PRADŽIUGINKITE SAVO GIMINES 
LIETUVOJE!

Išnaudoki! progą pasiųsdami mūsų specialiai paruoštus

VASARINIUS SIUNTINIUS.
šie siuntiniai yra sudaryti pasiremiant mūsų ilgamečiu 

patyrimu, ir juose yra tai, kas dabar Lietuvoje 
labiausiai reikalinga.

SIUNTINYS VA-1 — £29.0.0
Vilnonė angliška kostiuminė medžiaga 3J/2 jardo,-kos
tiumui pamušalas geriausios rūšies 2į/2 jardo, vilnonė 
vasariniam arba rudeniniam paltui angliška medžiaga,
3 jardai geriausios rūšies pamušalo, nailoninė suknelei 
medžiaga 4 jardai, vyriški nailoniniai baltiniai, puošniai 
šilkinei suknelei 4 jardai, nailoninės moteriškos kojinės 
2 poros, nailoninės kojinės vyriškos 2 poros, šilkinės 
skarelės 2 ir vienas kaklaraištis.

{skaičius muitą ir visas persiuntimo išlaidas, šis 
siuntinys kainuoja tik £29.0.0.

SIUNTINYS VA-2 — £10.0.0
4 svarai (visa galva) olandiško sūrio, 3 svarai grynų 
taukų, 6 svarai geriausių kvietinių miltų, y2 sv. kakavos, 
y2 sv. arbatos, 1 sv. maišytų saldainių, 2 sv. ryžių, 2 oz. 
pipirų, 2 oz. lauro lapų, 2 svarai cukraus, su muitu ir

visomis kitomis išlaidomis tik £10.0.0.

V-3 — £16.15.0
Trys atkarpos trims kostiumams vilnonės angliškos 

medžiagos įvairių spalvų —
su muitu ir persiuntimo išlaidomis tik už £16.15.0.

Dėl informacijų, pavyzdžių, kainoraščių ir įvairių 
patarimų prašome rašyti:

BALTIC STORES LTD.
(Z. JURAS)

421, HACKNEY RD., LONDON, E.2. ENGLAND 
Tel. SHO 8734

Seniausia lietuviška bendrovė Anglijoje, veikianti nuo 
1938 metų. Duodame geriausias išsimokėjimo sąlygas ir 

atsakome už kiekvieno siuntinio pristatymą.
SKYRIAI: 121 Middleton Rd., Manchester, 8.

7042 So. Talman Ave., Chicago Ill., 60629, 
tel.436-0494, USA.

124 Park St. Sudbury, Ontario, Canada.
61N Windermere Ave., Port Arthur, Ont.

Kutka, London; Baldvic II — 1233 — J. 
Krisiūnas, Leamington Spa; Signal Rocket
— 4120 — Miss Slaortey, Derbyshire St., 
London; Aotroy — 2024 — K. Požėra, 
Manchester; Getator — 3641 — P. Jonai
tis, Londonas; Cold Slipper — 4734 — C.A. 
Jarron, Hockley, Essex; Penny Stall — 
0043 — A. Rabb, Corby; Balustrade — 
4269 —; Pilito 2958 — J. Kundrotas, Mar
ket Harborough: Coroh IV — 0641 F. Po- 
peliuška, Nottingham; Sweet Moss — 3645
— P. Jonaitis, Londonas; Requefenil — 
2284 —; Crete — 2295 —; Lionhearted — 
0836 — E. Rammoro, 9, Nottingwood, 
W.ll; Mereure — 0576 — V. Pilkauskas, 
Mansfield; Le Fabuleux — 3483 — J. Si- 
niušas, 113, Courobert Street, E. 2.

Šie arkliai dalyvauja lenktynėse. Už 
pirmuosius 4 laimėtojus-arklius bus išmo
kėta premijos I — £15.0.0, II — £10.0.0, 
III — £7.0.0 ir IV — £2.0;0.

Bilietus su arklių pavadinimais traukė 
M. Baublytė. Liudininkais buvo A. Pet
rauskas ir A. Velička.

S. Kasparas

COVENTRY
BIRŽELIO ĮVYKIŲ MINĖJIMAS

Birželio išvežimų minėjimas Coventryje 
ruošiamas kartu su latviais ir estais birže
lio 13 d., šeštadienį, City Engineer's Social 
Club, Foleshill Rd.

Pradžia 7 vai. vak. Veiks baras ir bufe
tas su užkandžiais.

Visi prašomi atsilankyti.
Coventry DBLS Valdyba

MANCHESTERIS
IŠVEŽTŲJŲ MINĖJIMAS

Birželio 13 d., 4 vai., Susikaupimo Va
landėlė prie lietuviško paminklinio kry
žiaus Mostono kapuose. Tą pačią dieną 
6 vai. Lietuvių Socialinio Klubo patalpose 
T. Buroko paskaita.

Organizacijos dalyvauja su savo vėlia
vomis.

Manchesterio ir apylinkės lietuviai kvie
čiami kuo gausiausiai dalyvauti.

Kult. Koordinacinis K-tas

MŪSŲ RĖMĖJAI

Mokėdami už kalendorių, Nidos Knygų 
Klubo knygas ar „Europos Lietuvį“, aukų 
yra pridėję šie tautiečiai: 9 šil. J. Šukaitis, 
po 5 šil. A. Gaidelis, A. Jasikas, J. Kriščiū
nas, K. Norkaitė, P. Miklovas ir J. Ka
minskas, po 4 šil. J. Macys, L. Sabauskas, 
J Kernazickas, A. Gerdžiūnas ir A. Ba
rauskas.

NCTTINGHAMAS
JAUNIMO SĄSKRYDIS NOTTINGHAME

Taut, šokių grupių ir organ, vadovų 
žiniai.

Jaunimo sąskrydis, organizuotas birže
lio 27 dienai, atidedamas neribotam laikui.

Nott. Jaunimo Komitetas

NORTHAMPTONAS
LIETUVIŠKOS PAMALDOS

Lietuviškos pamaldos Northamptone bus 
birželio 21 d., 12 vai., katedroje, Kingsthor- 
pe Road.

ŠKOTIJA

MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS 

MUSĖNUOSE, ŠKOTIJOJ

Gegužės 12 d. visi Musėnų ir Balselės 
(Bellshill) lietuviai susirinko į bažnyčią 
pasimelsti už mirusias motinas. Prelatas 
J. Gutauskas atlaikė šv. mišias už miru
sias motinas ir pasakė pamokslą. Vargo
nais grojo Varnaitytė (Miss Miller). Gie
dojo lietuviškas giesmes jos vadovaujamas 
choras. Po to visi suėjom į salę. Salė buvo 
labai gažiai papuošta lietuviška ir angliš
ka vėliavomis, tarp kurių vidury Gedimi
no stulpai. Stalai nudėti valgiais, įskaitant 
ir lietuvišką sūrį. Be to, stalai papuošti 
lietuviškom rūtom ir broleliais.

Prelatas Gutauskas pasakė motinoms 
pritaikytą kalbą, iškeldamas motinų var
gus ir bėdas auklėjant savo vaikus. Skai
tyta eilėraščių, choras padainavo keletą 
lietuviškų dainų. Po to visi užvalgė, dar 
buvo loterija, o po loterijos prelatas Gu
tauskas uždainavo „Išėjo tėvelis į mišką“, 
visiems pritariant. Taigi pasirodo, kad 
Musėnuose yra du chorai, vienas Varnai- 
tytės, o antras prelato Gutausko...

O kai šitaip yra, tai nereikia stebėtis, 
kad Musėnų ir Balselės lietuviai išlaiko 
lietuviškas tradicijas ir savus papročius. 
Tai vis senieji emigrantai, naujų tik keli 
buvo. Šiaip visi seni-pasenę, pražilę, o jų 
vaikai, ten gimę, kalba lietuviškai ir dai
nas dainuoja, nors Lietuvos nematę.

Tai tokie yra prel. Gutausko vadovau
jami lietuviai.

Teko kalbėtis su choro vedėja. Ji sakė, 
kad daug trūksta vyrų ir moterų chorui, 
per mažai choristų, tai negalinti pasirodyti 
gražiai scenoj.

J. Naudžiūnas
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JEI REIKIA PASIŲSTI SIUNTINĮ
— KREIPKIS Į
LIETUVIŲ NAMŲ BENDROVĘ,

2, LADBROKE GARDENS, 
LONDON, W.ll.

MAISTO SIUNTINIAI PERSIUNČIAMI 
TIESIOG IŠ DANIJOS.
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VASARIO 16 GIMNAZIJA
KODĖL Aš LAUKIU NAUJŲ

VASARIO 16 GIMNAZIJOS RŪMŲ?

Vasario 16 Gimnazija yra lietuvių moks
lo židinys Vakarų pasaulyje. Ir štai joje 
mokosi per 90 mokinių. Dabar vyksta la
bai reikšmingas įvykis mūsų gimnazijoje. 
Yra statydinami nauji gimnazijos rūmai. 
Ar aš jų laukiu? O jeigu laukiu, tai kodėl?

Mūsų gimnazija atsikėlė prieš 11 metų 
į Huettenfeldą. Čia nupirkti pilaitei buvo 
renkamos aukos iš įvairiausių kraštų. Kad 
išlaidos nebūtų didelės, buvo pastatydinti 
du barakai, kaip patalpos klasėms, valgyk
lai ir įvairiems kabinetams. Šitie lentiniai 
barakai niūkso jau per 10 metų. Viduje 
yra labai daug papuvusių rąstų, todėl ei
nant koridoriais yra trukdomos pamokos 
klasėse, nes pradeda drebėti stalai ar rašo
moji lenta. Barakų sienos yra labai plo
nos, todėl girdisi mokytojų aiškinimas ar 
mokinių triukšmas gretimose klasėse.

Maždaug prieš metus buvo įvestas centri 
nis apšildymas. O iki tol? Iki tol buvo šilto 
oro šildymas. Tada žiemą būdavo pamokos 
ir kambariuose ar kokioje nors kitoje šil
toje patalpoje. Ten susirinkę negalėdavo-

Skaitytoju tawtbai
NESUSIPRATIMAS AR NUOLANKUMAS

MASKVAI?

Vakarų Vokietijos knygų leidyklos 
„Quell-Verlag Stuttgart“ išleistame Kurt 
Hutten veikale „Christen hinter dem Eiser 
nen Vorhang“ (Krikščionys, anapus geleži
nės uždangos) pirmame tome (1962) apra
šoma religijos ir bažnyčios padėtis Sovietų 
Sąjungoje, Lenkijoje, Čekoslovakijoje ir 
Vengrijoje, antrame (1963) — sovietų oku- 
puotoj Vokietijos daly, Jugoslavijoj, Ru
munijoj, Bulgarijoj, Albanijoj ir Kinijoj.

Veikalo autorius dr. Kurt Hutten yra ne 
tik evangelikų teologas, bet ir publicistas 
ir evangelikų centro pasaulėžiūriniams 
klausimams vadovas. Anot leidyklos, vei
kalas stengiąsis dalykiškai ir teisingai su
vokti ir pateikti faktus. Autoriaus kvalifi
kacijos ir leidyklos rekomendacijos juo 
labiau šokiruoja lietuvį skaitytoją, kai jis 
Lietuvą, Latviją, Estiją teranda „Die 
Sowjetunion“ skyriuje. Būtų pravartu, 
kad lietuviai, pirmiausia lietuviai evange
likai, laiškais autoriui ir leidyklai reaguo
tų dėl Pabaltijo valstybių suplakimo su 
Sovietų Sąjunga, priešingai tarptautinės 
teisės faktams. Kadangi savo turiniu vei
kalas yra vertingas indėlis šios srities lite
ratūroje ir galima laukti jo naujos laidos, 
turėtume atitiesti jo klaidingas ir klaidi
nančias prielaidas Pabaltijo valstybių at
žvilgiu.

Vt. Vt.

PAGALBA VYKSTANTIEMS Į J.A.V.

Malonus Pone Redaktoriau!
Karts nuo karto pavartau Jūsų redaguo

jamą „Europos Lietuvį“, nes atvykstančios 
iš Anglijos lietuvių šeimos paduoda mano 
adresą.

Esu čia Providence lietuvių šv. Kazimie
ro parapijos klebonu. Man pagelbstint iš 
įvairių kraštų į čia atvyko apie 20 šeimų, 
kurių keletas su gausiom šeimom. Turiu 
čia galimybę padėti ir daugiau kitų lietu
vių, nes nesunkiai įkurdinu, surasdamas 
butus, neblogą darbą ir visokeriopai jiems 
padėdamas. Turiu pažįstamų fabrikantų,

PAIEŠKOJIMAI

URBAITIS Juozas iš Santakų kaimo, 
Šakių apskr., Sintautų valsčiaus.

Žinantieji jo adresą prašome pranešti 
J. Avižiui šiuo adresu: 60, Court Rd., Wol
verhampton.

BELGIJA
LIETUVIŲ LIAUDIES DAINOS 

BELGAMS
Gegužės 21d. Liege, Belgijoj, gausi „bel- 

canto“ mėgėjų publika turėjo progos smar
kiai paploti Bronei Gailiūtei-Spies, kuri 
pasirodė su dainomis drauge su Teatre 
Royal de Liege dainininkų grupe.

Mūsų tautietė išpildė Verdi „Traviatos“, 
Flotow „Martos“ ir Robert Stolz „Favori
te“ operų arijas. Antroji koncerto dalis 
buvo paskirta liaudies menui, ir belgai su 
entuziazmu sutiko lietuvių „Pas motulę 
augau“ ir „Bakūžę samanotą“, kurias po
nia Gailiūtė dainavo, akompanuojama 
Liege teatro pianisto.

Mūsų dainininkė vis dar lavinasi Liege 
miesto Muzikos Akademijoj, studijoms 
lėšų gaudama iš miesto valdybos.

Sąlygos prasimušti į sceną nėra leng
vos, ir lietuvaitės pasirodymas mums lei
džia pasididžiuoti ja, todėl nuoširdžiai Im
kim ir toliau tęsti savo užsimojimus ir 
skleisti svetimuose kraštuoe mums mielas 
lietuvių melodijas. (St. B.) 

me nei patogiai rašyti, nei atsisėsti. Vasa
rą, pamokų metu, kai kuris nors mokinys 
eina atsakinėti, tada matyti, kiek dulkių 
yra tame barake. Tai čia tik keletas bara
kų blogybių.

Taigi kas tokiuose barakuose besimoky
damas nenorės pereiti į švarų, gražų, švie
sų, malonų pastatą? Būtų per daug rašy
mo, kaip mes visi, gimnazijos mokiniai ir 
mokytojai, laukiame šito naujo pastato. 
Jame atsiveria daug geresni galimumai 
įsisavinti mokslą, negu barakuose. Taip 
pat sveikatos atžvilgiu naujas pastatęs yra 
mums išganymas.

Suprantama, kodėl mes visi taip laukia
me tos dienos, kada galėsime mokytis jau 
naujame pastate. Esu įsitikinęs, kad kun. 
dir. Br. Liubinas nėra veltui išvažiavęs į 
JAV, o tikrai parveš rūmų statybos pabai
gai reikalingas lėšas. Tik dosniai, gerieji 
lietuviai, o vajaus darbą paremkite. Tuo 
užtikrinsite ir mūsų mokslo pažangą ir 
mūsų ateitį, o kartu ir lietuvybės išlikimą 
ir stiprėjimą.

Mečys E. Landas
Vasario 16 Gimnazijos VI kl. mokinys 

kurie mano rekomenduojamus žmones pri
ima į fabrikus.

Nenoriu būti „viliotoju", ragintoju į čia 
vykti, bet kas yra pasiryžęs vykti Ameri
kon ir neranda kas padėtų, gali kreiptis į 
mane. Ypač stengiuos nuoširdžiai padėti 
didesnėm šeimom. Žinoma, dokumentaciją 
turi patys atlikti per Balfą.

Jei jūs randate, Pone Redaktoriau, tai 
naudingu, galite šią mano paduotąją infor
maciją perduoti skaitytojams.

Su tikra pagarba kun. V. Martinkus
Adresas: Rev. V. Martinkus, 350 Smith 

St. Providence, R.I., 02908 USA.

Laisvalaikio mąstymai
RAŠO K. VALTERIS

PINIGO GAILA
Visi mes žinom pinigo galią: už pinigą 

gali beveik viską įsigyti, pinigo pagalba 
gali grasyti ir net nužudyti. Tik jausminių 
dalykų (tikros meilės, pagarbos, draugys
tės, užuojautos) už pinigus nenupirksi!

Pinigai labai dažnai padeda ir sveikatą 
išlaikyti bei ją atgauti, šia proga tikslu 
yra paminėti p. Kublinsko rašinį, išspaus
dintą š.m. „E.L.“ 21 nr. „Skaitytojų laiš
kų“ skyriuje. Kaip aiškėja, kilnaus pasi
ryžimo ir piniginės grėsmės dėka p. Kub- 
linskas išsigydė iš nemalonios ligos — rū
kymo. Pagirtina pasieka!

Lažybos nerūkyti, negerti ir t.t. nėra nei 
originalus, nei naujas dalykas, bet dažnai 
labai paveikus. Šį gydymosi būdą nuošir
džiai rekomenduoju visiems šios rūšies li
goninis. Tik reikėtų žymiai padidinti „do
zę“ — mažiausia lažybų suma turėtų būti 
50 svarų, o kapitalistams — daug tūkstan
čių svarų!

Apgailestauju, kad mano rašinys virto 
p Kublinskui finansine grėsme. Patiksli
nu, kad mano rašinio pastabos nebuvo tai
kytos p. Kublinskui. Mat, mano profesinė 
etika neleidžia skelbti nei žodžiu, nei raš
tu, kas ir kokia liga serga: bet aš galiu 
kalbėti ir rašyti apie ligas ir ligonius ap
skritai. Taigi aš negalėjau nurodyti kon
krečiai, kas rūkė, o tik pasakiau: „Sekre
toriatas“, kas galėjo apimti Suvažiavimo, 
Sąjungos Valdybos, Tarybos ir net L.N.B- 
vės Valdybos sekretorius!

Pabaigai noriu pastebėti, kad p. Kub
linsko „laiškas“ gerai, kultūringai parašy
tas (tikiuosi, kad jis nemarins savo žurna
listinio talento ir pastoviai rašinės į laik
raštį!), bet į jo skundą — baiminimąsi 
žiųriu, kaip į vykusį jumorą: netikiu, kad 
jo lažybų dalyvis būtų toks naivus, jog ti
kėtų, kad susilažinęs kas nors drįstų rūky
ti suvažiavimo akivaizdoj!

Paminėta Z. Gėlės 70 m. gimimo sukaktis 
(E) Lietuvoje balandžio mėn. pabaigoje 

paminėta poeto Zigmo Gėlės (Gaidamavi
čiaus) 70 m. gimimo sukaktis. Vos 18 m. 
amžiaus jis mirė 1912 m. Kijeve. Kai Va
karuose gyveną lietuviai literatai Z. Gėlės 
kūrybai pripažįsta estetinius pradus ir au
toriaus individualybės išraišką, tai Vilniu
je einąs „Literatūros ir Meno“ savaitraš
tis (Nr. 18) K. Doveikos apžvalginiame 
straipsnyje Gėlės poezijoje įžiūrėjo ir ne
maža abstraktumo, kai kur ir primityvu
mo. Z. Gėlės pirmas kūrybos rinkinys 
„Gėlynas“ pasirodė 1943 m. 1963 m. pasi
rodė papildytas „Gėlyno“ antrasis lei
dimas.

PRANEŠIMAS LIETUVIŲ FRONTO 
BIČIULIAMS

Lietuvių Fronto Bičiulių Vyriausios Ta
rybos Rinkimų Komisija praneša visiems 
LF bičiuliams, kad kiekvienas LF bičiulis 
iki birželio 30 d. gali siūlyti ne daugiau 
kaip 9 kandidatus į LFB Vyr. Tarybą; 
taip pat kiekvienas LF bičiulis gali būti 
pasiūlytas kandidatu. Siūlytojas prideda 
siūlomojo sutikimą. Siūlymus siųsti LFB 
Vyr. Tarybos Rinkimų Komisijai, 566 
Ridge St. Newark, N.J., 07104.
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