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KEVALU

Nepatikimos pamokos
Ypatingos sovietinio gyvenimo sąlygos 

daro stiprios įtakos Lietuvos jaunimui. 
Gyvenimas yra tokia begalinė tuštybė ir 
veidmainiavimas, kad veržlusis jaunimas 
nebepajėgia prie jo prisiderinti.

Norėdama, kad jaunimas šoktų taip, 
kaip sniečkai dūduoja, partija visomis 
priemonėmis stengiasi jaunimą suvaryti 
į komsomolo bučį. Bet ir komsomole toli 
gražu ne visi pasiduoda drausmei. Dėl to 
tiesiog, matyt, nebėra ko griebtis. Vyres
nieji sauvaliauja, vagiliauja, veidmai
niauja, tai jaunimas ir tiems vyresnie
siems nebenori rodyti jokios pagarbos. 
Tie vyresnieji neturi autoriteto.

Aišku, tik niekuo nesusitepusieji vyres
nieji galėtų turėti kokios nors įtakos. Bet 
kur gi čia rasi tokių nesusitepusių? Ma
tyt, partija nusprendė, kad toks sektinas 
pavyzdys galėtų būti senukas dimisijos 
generolas-majoras A. Urbšas. Tai jam ir 
buvo liepta parašyti atvirą laišką jaunam 
draugui. Laiškas išspausdintas „Švytu
rio“ žurnale. Juk tas senukas lyg ir jung
tų nepriklausomos Lietuvos praeitį, kada 
jaunimas buvo padorus, su dabartim. Jis 
gi tarnavo Lietuvos kariuomenėje.

Tai senukas dabar ir moko jaunimą. 
Nerodyk, sako, savo užgaidų, savo nekul
tūringumo, grubumo. Gerbk, sako, vyres
niuosius. Tačiau kas gi čia toks moko? 
Argi ne tas generolas, kuris buvo prisie
kęs ištikimai tarnauti nepriklausomai 
Lietuvai ir iki paskutiniosios gintf ją? Ar
gi jis nesulaužė tos priesaikos, nueidamas 
tarnauti bolševikams?

Žinoma, kad sulaužė.
Tai kas gi gali mokytis iš tokio senuko, 

kuris dėl savo kailio ir baltos duonos iš
davė tėvynę, kuris darė ir tebedaro di
džiausias nuolaidas prieš savo sąžinę? To
kio lankstaus nugarkaulio žmonės negali 
eiti pavyzdžiu jaunimui.

Istorikų besikeičiančios pozicijos
Minint dvidešimtmetį, kai Lietuvą ant- 

tąkart užėmė sovietų armija, istorikas 
akademikas J. Žiugžda parašė straipsnį 
apie Liaudies seimo nutarimą, kaip vie
ningą lietuvių tautos valios pareiškimą.

Nieko jis tame straipsnyje išmintinga 
nepasako, o tik parodo, kaip kaskart kei
čiasi sovietinio istoriko pozicijos. Šįkart, 
pavyzdžiui, jis jau atvirai pripažįsta, kad 
„fašistinė diktatūra“ buvusi nuversta nau 
dojantis „broliška Tarybų Sąjungos pa
galba“. Vadinas, jau atėjo laikas atviriau 
pasisakyti, kad Lietuvos sužlugdymas bu
vo ne vietinių komunistų darbas, kaip iki 
šiol būdavo sakoma, bet sovietų okupaci
nis žygis.

Antras įsidėmėtinas dalykas — jis nie
kur nebemini, kad Liaudies seimo dele
gacija vežė iš Maskvos į Lietuvą Stalino 
saulę. Kaip istorikas, jis galėjo juk pasa
kyti, kaip iš tiesų buvo. Ano meto laik- 

-raščiai pilni tokių tvirtinimų.
Žinoma, jis nutyli ir dar vieną dalyką. 

Kai tik bolševikai išrūko iš Lietuvos, tai 
nemaža to seimo narių juk pasakė, kaip 
jie prievarta buvo išstatyti kandidatais 
ir išrinkti.

Vadinas, ir jų nutarimai seime yra nie
kiniai.

Kai kada tik docentas, o kai kada 
ir vėl generolas

Buvęs generolas Karvelis dabar pastaty 
tas pirmininku tos sovietinės draugijos, 
kurios uždavinys yra tarp užsienio lietu
vių varyti sovietinę propagandą ir skal
dymo darbą. Kad reikalas užsieniuose pa
doriau atrodytų, tai Karvelis ir vadina
mas jau nebe generolu, o .docentu. Sovie
tinis generolas, mat, užsieniuose gyvenan
tiems lietuviams sukelia nemalonius pri
siminimus. Juk grįžti namo juos vilioda
vo ir visokiu propagandiniu šlamštu per 
prievartą ligi šiol aprūpindavo kažkur 
rytų Berlyne sėdėjęs rusų žvalgybos ge
nerolas Michailovas.

Kai Karvelis prisiėmė lietuviško Mi- 
chailovo pareigą, tai, matyt, spaudai buvo 
duotas įsakymas nebeminėti, kad jis irgi 
yra generolas.

Deja, yla visada išlenda iš maišo. Va, 
minint dvidešimtmetį nuo antrosios bol
ševikų okupacijos, „Tiesa" paskelbė pasi
kalbėjimą apie ano meto žygius vėl nebe 
su kukliu doru docentu, bet su dideliu 
sovietiniu generolu Karveliu.

Pasididžiavimas
„Švyturio“ žurnalas išsispausdino nuo

trauką, kurioje matyti Sniečkus ir kiti 
sovietiniai tūzai, o priekyje kamputis 
kažkokių rėmų. Tie rėmai, atrodytų, tik 
be kita ko. Fotografo dėmesys nukreiptas 
į išsiganiusius veidelius. O stambus para
šas po fotografija mums sako: „Tarybų

PENSIJOS KOLCHOZININKAMS Europos ir Amerikos spaudos nuotrupos

(Elta) Liepos 13 d. sovietinio „parla
mento“ — Aukščiausiosios Tarybos sesi
joje N. Chruščiovui paskelbus reikalą 
įstatymo keliu įvesti senatvės pensijas 
kolchozininkams ir pakelti užmokestį kai 
kurių tiesiogiai neproduktyvių sričių dar
buotojams, Sovietijos spauda prapliupo 
šūkiais apie „giliausią sovietinio piliečio 
padėką“. Maskvos „Pravda“, tarytum pa
miršusi Chruščiovo Švedijoje pasakytuo
sius žodžius apie aukštą Skandinavijos 
kraštų gyvenimo lygį, dabar paniekino 
Vakarų kraštuose esamą socialinio drau
dimo sistemą ir paklausė: „ar kapitalisti
niuose kraštuose gyveną žemdirbiai gali, 
svajoti apie pensijas? Smulkiesiems žem
dirbiams ten gresia vargas ir badas“.

Sovietiniai pasigyrimai neturi jokio 
pagrindo. Juk Chruščiovas pateikė „pen
sijų ir pašalpų kolūkiečiams“ įstatymo 
projektą net 40 metų praslinkus nuo bol
ševikinės revoliucijos pradžios. Antra, 
reikia atminti, kad tas pensijas privalo 
suorganizuoti patys kolchozai, be to, jos 
priklausys nuo įvykdyto darbo. Vienoje 
savo kalbos vietoje Chruščiovas paminė
jo, kad kai kurie Sovietijos kolchozai jau 
dabar galėtų mokėti 30-40 rb. siekiančias 
pensijas, ir tai reikštų, kad kolchozininkų 
uždarbis per mėnesį ten siektų 60-80 rb. 
Žinoma, čia buvo paminėti tik pavyzdi
niai kolchozai.

Iš Chruščiovo teigimų dar galima pada
ryti išvadą, kad Sovietijos kolchozinin- 
kas, vidurkį imant, per mėnesį uždirba 
ligi 30 rb., daugeliu atveju — žymiai ma
žiau. Tai liudija ir nustatytas kolchozi
ninkų pensijų rrtinimumas — 12 rb. mėne
siui. Ką galės įsigyti 12 rb. pensijos gau
damas kolchozininkas? Pagal dabartines 
kainas, vieną prastos medžiagos metrą ar 
apie 4 kg sviesto. Tuo tarpu visos tos se
natvės pensijos mažai džiugina Sovietijos 
piliečius. O Pabaltijo respublikų kolcho
zininkams tos pensijos — tai pasityčioji
mas ir tik tolimos ateities galimybė.

Štai Chruščiovas liepos 13 d. (pats lie
pos 15 d. pensijų įstatymas paskelbtas 
„Tiesoje“ Nr. 166) nurodė į tokias griež
tas sąlygas: „Senatvės pensijas kolūkie
čiams numatoma nustatyti: vyrams —su

f SeplųnioS DIENOS
KARO ŽIDINYS VIETNAME

Šiaurės Vietnamo torpediniai laivai bu
vo užpuolę tarptautiniuose vandenyse ne
toliese buvusius du amerikiečių naikintu
vus.

Amerikiečiai gavo prezidento įsakymą 
veikti, dėl to pradėjo pulti ir skandinti 
šiaurės Vietnamo torpedinius laivus ir 
bombarduoti karines tiekimo bazes.

Amerikiečiams pagrasino Kinija ir Sov. 
Sąjunga.

Saugumo Taryboje amerikiečiai pareiš
kė, kad jie gina pietų Vietnamą ir nori ne 
karo, o taikos.

Pietų Vietname ir artimuose strategi
niuose punktuose amerikiečiai paskubom 
sutraukė savo karines pajėgas.

Esama galimybių, kad komunistinį šiau 
rėš Vietnamą tiesiogiai gali paremti Kini
ja. Netiesiogiai Kinija jį remia visą laiką.

PAVOJINGO KARO ŽENKLAI KIPRE
Graikija ir Turkija yra sutelkusios ka

riuomenės dalinius pasienyje, o abiejų 
kraštų laivai patruliuoja Egėjaus jūroje.

Tas įtempimas vyksta dėl Kipro salos, 
kurioje graikiškoji dauguma kovoja su 
turkiškąja mažuma.

Gindami prie Mansouros į jūrą stumia
mus turkus, jau šeštadienį į kovą įsijungė 
30 Turkijos lėktuvų, apdaužydami Kipro 
graikų tiekimą. Sekmadienį įsijungė 64 
lėktuvai.

Turkija ir Graikija kreipėsi į Saugumo 
Tarybą. Norėdama užkirsti kelią karui 
išsiplėsti, Graikijos vyriausybė pareikala 
vo, kad Kipro prez. Makarios sustabdytų 
visas karines operacijas.

Įvykiams toliau besivystant, Makarios 
pagrasino bombarduosiąs savo salos turkų 
kaimus, jei toliau skraidys Turkijos lėk
tuvai. O Graikijos vyriausybė per Saugu-

Lietuvos pasididžiavimas“.
Kas gi? Ar šitie nutukę veideliai?
Toliau, tiesa, dar pasakyta, kad Vilniu

je buvusi staklių paroda ir ją aplankė vi
si lietuviški bolševikų tūzai ir dar keletas 
stambesnių maskviškių. Lyg ir išeitų, kad 
fotografas ta proga ir įamžino visą pasi
didžiavimą.

Jeigu iš tiesų staklės, o ne tie pareigū
nai reikštų pasididžiavimą, tai mes foto
grafijoje, be abejo, stakles ir matytume. 

laukus 65 metų ir esant ne mažesniam 
kaip 25 metų darbo stažui, moterims — 
nuo 60 metų, darbo stažui esant ne ma
žesniam kaip 20 metų.“ („Tiesa“, Nr. 163, 
liepos 14 d.). Tai reiškia, kad Lietuvos 
ūkį galutinai sukolchozinus apie 1951 m. 
didelė dauguma kolchozininkų — vyrų 
gali tikėtis senatvės pensijos tik... 1976 
metais.

Chruščiovas savo pranešime plačiai pa
lietė darbo užmokestį švietimo, sveikatos 
apsaugos, prekybos, visuomeninio maiti
nimo ir kitose liaudies ūkio srityse. Atly
ginimų dydis paskelbtas pirmą kartą ir, 
pagal Vakarų viešąją nuomonę (plg. 
„Neue Zuercher Zeitung“, Nr. 197, liepos 
19 d.), Chruščiovo pateikti skaičiai sukė
lė tikrai šiurpų vaizdą. Čia keli pavyz
džiai: mokytojas, baigęs aukštąjį mokslą 
ir turįs iki penkerių metų praktikos, gau
na atlyginimo per mėnesį kaime — 52 rb., 
mieste — 57 rb„ o pagal naujojo įstatymo 
projektą jam bus mokama 80 rb. (po 10 
metų jis gaus 100 rb.). Jaunas gydytojas, 
turįs medicininio darbo stažą iki penke
rių metų ir dirbąs miesto ligoninėje ar 
poliklinikoje, dabar uždirba 72,5 rb., pa
gal naują įstatymą jis gaus 90 rb. Po 10 
metų darbo stažo uždarbis sieks tarp 110 
ir 125 rb. Medicinos seserys dabar uždir
ba tarp 45-67 rb., vėliau jos gali tikėtis 
algų nuo 60 rb. iki 110 rb.

Visi tie pažadėti užmokesčio pakėlimai 
teikia menką paguodą. Čia tik pakanka 
prisiminti rublio perkamąją galią ir ypač 
maisto ir kai kurių pramoninių prekių 
kainas.

Visi pažadai, priimtais įstatymais nu
matytos socialiai politinės priemonės 
(pensijos, pašalpos, uždarbių pakėlimai) 
iš tikro turi grynai propagandinį pobūdį. 
Norima paskatinti sparčiau, produkty
viau dirbti kolchozininkus, juo labiau kai 
dėl sausros kai kuriose srityse dar neaiš
ki derliaus padėtis. Norima nuslopinti ir 
kai kurių ūkio šakų atstovų nepasitenki
nimą. Pagal turimas galimybes Sovietinis 
režimas „pagerinęs“ labiausiai nepaten
kintųjų padėtį ir bent porą metų teks 
laukti naujo „pagerinimo“ įstatymo.

mo Tarybą pagrasino pulti dėl to lėktuvų 
skraidymo.

Pasibaigus ultimatumo laikui, turkai at 
šaukė lėktuvus, o arkiv. Makarios kreipė
si į Sov. Sąjungą ir Egiptą karinės pagal
bos, nes jis nepasiduosiąs, nors dėl to ir 
trečiasis pasaulinis karas kiltų.

40.000 SVARŲ ŠMEIŽTAS
Britų „Sunday Mirror“ ir „Daily Mir

ror“ laikraščių leidykla be teismo sumo
kėjo lordui Boothbiui 40.000 svarų, atsi- 
teisdama už šmeižtą.

Tie laikraščiai paskelbė, kad labai žino
mas lordas palaikęs homoseksualinius san 
tykius su Londono padugnių atstovu. Vė
liau užsienių laikraščiai paskelbė ir lordo 
pavardę.

KOVA SU FANATIKAIS
Šiaurės Rodezijos vyriausybė paskelbė 

už įstatymo ribų Alices Lenšinos vadovau 
jamą religinę sektą, o pačią vadovę įsaky
ta suradus pristatyti gyvą ar negyvą.

Ta sekta sukėlė religines riaušes, sude
gino eilę kaimų, ir išžudyta jau daugiau 
kaip 300 žmonių.

ORAS IR SOVIETINIS DERLIUS
Nepalankios oro sąlygos neleidžia tikė

tis, kad Rytų Europoje būtų geras derlius.
Apskritai daromos prielaidos, kad tas 

derlius bus šiek tiek geresnis už tragišką 
pernykštį, tačiau tik tuo atveju, jei page
rėjusi padėtis plėšinių žemėse pajėgs išly
ginti pietinėje Ukrainoje sausros padary
tuosius nuostolius.

Spėjama, kad sovietiniai kraštai ir vėl 
užsieniuose supirkinės grūdus.

APYSAKA SU ŠUNLMIS
Po ilgesnių ginčų pagaliau buvo leista 

spausdinti naują apysaką sovietų rašytojo 
Solženicyno, kurio anksčiau išleista „Vie
na Ivano Denisovičiaus gyvenimo diena“.

Naujojoje apysakoje vaizduojamas gy
venimas tuoj po Stalino mirties. Panaiki
nus koncentracijos lagerį, kalinius visuo
met lydėdavę šunes atiduodami gretimo 
kaimo gyventojams. Kai sovietinės šven
tės metu žmonės pradeda rikiuotis de
monstracijoms, šunes senu įpročiu apsupa 
juos ir nulydi į didelį kiemą, primenantį 
lagerio rajoną.

Rangeris 7
Amerikiečių erdvės laivas Rangeris 7 

pasiekė mėnulį, baigdamas kelionę televi
zijos aparatais perdavė apie 4000 mėnulio 
paviršaus fotografijų ir sudužo. Britų 
„The Guardian“ apie tą kelionę rašo:

„Rangerio 7 sėkmingai atliktieji mėnu
lio paviršiaus žvalgymai yra didžiulės 
reikšmės pasiekimas dėl trijų priežasčių. 
Pirma — tai yra technologijos laimėjimas.
Rangeris 7 puikiai atliko, kas jam buvo 
skirta. Rangeris 6 pasiekė mėnulį, bet ne
perdavė jo paviršiaus nuotraukų. Lunikas 
3 perdavė šiek tiek nuotraukų iš antrosios 
mėnulio pusės, bet nei aiškumu, nei tiks
lumu negalima jų lyginti su Rangerio 7 
fotografijomis. Antra, jis papildė mūsų 
žinojimą, koks yra mėnulio paviršius. 
Trečia, jis leido susidaryti stipriai galimy
bei, kad mėnulio paviršiun įmanoma nu
gabenti erdvės laivą su žmonėmis, o tai 
ir būtų viso reikalo viršūnė“.

Vokiečių „Die Welt“ rašo:
„Su istoriškuoju amerikiečių erdvės 

laivo Rangerio 7 nuskridimu į mėnulį pra 
sideda nauja astronominių stebėjimų re
voliucija. Tai yra laimėjimas J. Valsty
bių, kurios dabar mėnulio tyrinėjimų sri
tyje pralenkė sovietus“.

Italų „III Messaggero“:
„Tas bandymas yra nuostabus mūsų 

kartos pasiekimas“.
Iš tų spaudos balsų gerokai išsiskiria 

šveicarų „National-Zeitung“. Iškeldamas 
technikos amžiaus žmogaus didelį išradin
gumą, jis rašo:

„Gali būti, kad nebetoli jau tos dienos, 
kai patys erdvės užkariautojai pasieks 
mėnulį. Tačiau tasai žmogus nepajėgus 
savo planetoje, mūsų senutėje žemėje, iš
sikarianti taiką, nugalėti skurdą, įveikti 
socialines ir rasines priešingybes. Tuo pat 
metu, kai Rangeris 7 pataikė į mėnulį, 
Kipre ir toliau tebevyko beprotiškos tar
pusavio pjautynės, Vietnamo džiunglėse 
ėjo kruvinas karas, Amerikos didžiųjų 
miestų biednuomenės kvartaluose įpykę 
juodieji ir baltieji daužėsi, Konge kovojo 
viena prieš kitą vietinės giminės, ir euro
piečiai kivirčijosi dėl ateities to mažojo 
žemyno, kuris kadaise reiškė visą pa
saulį“.

KAS KĄ LAIMĖS BONNOJE?

Paskelbus, kad Chruščiovas numato at
važiuoti į V. Vokietijos sostinę Bonną, 
britų „The Economist“ rašo:

„Šią savaitę Vakarų Vokietija visiškai 
sugrįžo į tarptautinę politiką, kaip pilna
teisis narys. Tik praėjus keletai dienų nuo 
to, kai liepos 23 d. prezidentas de Gaul- 
le'is užsipuolė jį savo spaudos konferenci
joje, štai, V. Vokietijos kancleris susilau
kė galimybės pradėti pokalbį su Chruš
čiovu. Abu atvejai rodo didesnę V. Vokie
tijos politinę nepriklausomybę“.

Bet ką gi tas pokalbis gali duoti? Britų 
„The Times“ rašo:

„Be abejo, Erhardas negalės atsisakyti

SOCIALISTŲ INTERNACIONALUI

100 METŲ

Rugsėjo 5 d. Briuselyje, Belgijos sosti
nėje, įvyks iškilmingas Soėialistų Interna
cionalo kongresas tarptautinio darbo są
jūdžio šimto metų sukakčiai paminėti. Į 
kongresą suvažiuoja visų Vakarų pasaulio 
valstybių delegatai, atstovaujantieji savo 
krašto socialistų partijoms. Rytų Europos 
kraštams atstovaus socialdemokratų parti 
jų egzilėje atstovai, kurie vėliau ten pat 
Briuselyje turės savo metinę konferenci
ją. Lietuvos socialdemokratų partijai at
stovaus Vliko Vykd. Tarybos pirm. J. 
Glemža ir DBLS pirm. J. Vilčinskas.

Pirmasis Socialistų Internacionalas, ku
rio oficialus vardas buvo Tarptautinė 
Darbo Žmonių Sąjunga, įsteigtas 1864 m. 
rugsėjo 28 d. Londone, kada įvairių Euro
pos kraštų darbo žmonių atstovai suva
žiavo pareikšti solidarumo su Lenkijos - 
Lietuvos sukilėliais prieš rusų valdžią.

Jubiliejinio kongreso proga Briuselyje 
bus atidaryta vieša Socialistų Internacio
nalo paroda, vaizduojanti darbo žmonių 
laimėjimus ir sąjūdžio augimą per pasta
rąjį šimtą metų. Parodos lankytojai galės 
matyti taip pat ir Lietuvos socialdemokra 
tų partijos eksponatus. Belgijos paštų val
dyba išleidžia specialius pašto ženklus 
kongresui prisiminti.

DEVYNI IŠGELBĖTI
Išbuvę 8 dienas užgriūti kasykloje, 260 

pėdų gilyje, 9 prancūzai darbininkai bu 
vo gyvi išgelbėti.

Prisigręžti prie jų buvo pasinaudota 
jau Vokietijoje išbandytais metodais.

narystės NATO atominėse pajėgose tik 
dėl to, kad Rytų Vokietija gautų geresnį 
režimą“.

Šveicarų „National-Zeitung“ rašo:
„Erhardas iki šiol dėl to susitikimo vis 

lankydavosi abejingai ir duodavo supras
ti, kad šiuo metu iš tokių pasikalbėjimų 
jis nieko teigiamo nelaukia. Gali būti, 
kad pasimatęs su de Gaulle'iu ir ypač su-
silaukęs iš jo priekaištų spaudos konfe
rencijoje savo vyrausybei, jis pakeitė 
nuomonę“.

Tai gal Chruščiovas ką nors laimės? 
Prancūzų „L'Aurore“ rašo:

„Dėl Vokietijos susijungimo, kaip ma
tyti, Chruščiovas vis tebėra nepalenkia
mas. Tai ar išsipildys gyvybinis Krem
liaus noras sustiprinti su Bonna ūkinius 
ryšius ir pasiekti to, kad vokiečiai labiau 
padėtų sovietų pramonei, jei Maskva tu
rės už tai daryti didžiules nuolaidas? Dėl 
to tenka abejoti. Tai ko gi konkretaus ga
lima laukti iš to susitikimo? Be abejo, 
nieko“.

Italų „II Tempo“ rašo:
„Chruščiovo taktiniams sumetimams pa 

sitarnautų tiesioginė sutartis tarp Bonnos 
ir Maskvos, kaip koks baubas, kuris eitų 
kaip Kremliaus įspėjimas Ulbrichtui, Go- 
mulkai, Novotniui, Živkovui, Kadarui ir 
Georgiui-Dejui, kad jie prisilaikytų Var
šuvos pakto ir komunistinių kraštų ūki
nės sąjungos“.

DAR VIENAS!
Nežinojau, ar „deputatą“ A* Kairelį jau 

reikia priskaityti prie lietuviškųjų „tauti
nių komunistų“. Visos tautos, net latviai, 
jų turi, tik mes vis tokie nuskriausti...

Už tat su didelėmis viltimis puoliausi 
skaityti jo straipsnį — paklodę, išspaus
dintą „Tiesos“ Nr. 158. Pradžia atrodė tik
rai žadanti.

„Buržuaziniais laikais“, rašo jis, „Lie
tuva neturėjo savų vieningų civilinių 
įstatymų. Nors tais laikais daug buvo kal
bama apie valstybingumą, tačiau per visą 
buržuazinį laikotarpį buvo naudojamasi 
svetimais nevienodais civiliniais įstaty
mais“. Pasakyta stipriai, ir dar teisingai! 
Juk iš tikrųjų tada tebegaliojo cariniai, 
kaizeriniai, gal net napoleoniški įstaty
mai, bet savojo grynai lietuviško teisyno 
neturėjom.

Deja, patriotiškieji A. Kairelio jaus
mai, sužadinę mano viltis, čia pat su ne
priklausomosios Lietuvos kritika ir numi
rė. Toliau viskas pagal seniai pažįstamą 
Maskvos dūdą. Ir dar kaip! Nors puse lū
pų neva pasmerkiamas „Stalino asmeny
bės kulto laikotarpis“, tačiau Stalino už
karti Lietuvai įstatymai — pagal A. Kai
relį — buvo tik kilniaširdiškas patenkini
mas prašymo „leisti laikinai taikyti“ Lie
tuvoje Rusijos (RTFSR) teisynus.

Tokios galvosenos „deputatui“, aišku, 
naujai pagal Kremliaus kurpalių sukirp
to teisyno projektas atrodo respublikos 
suverenumo viršūnė.

Būtų Kairelis parašęs maždaug taip: 
„Per 20 priespaudos metų nenorėkime pa
siekti to, ko nesuspėjonvper 20 nepriklau
somų metų“, būčiau patikėjęs jo tauti
niais jausmais. Bet dabar —nukeverzojo!

Juk senieji įstatymai buvo vien tuo lie
tuviški, kad jie nebuvo grynai nei cari
niai, nei kaizeriški, nei napoleoniški. O 
dabartiniai — perdėm raudonai kaca- 
piški!

Vadinti lietuviškais įstatymus, kurie 
lietuviui savame krašte nepripažįsta pa
grindinių žmogaus teisių, tai tik parsida
vėlio patyčia.

Ne, mes dar neturime „tautinių komu
nistų“. Tik Maskvos padlaižius. Ir Kairelį 
tarp jų.

G. Sniečka (ELI)

PASAULYJ!
— Alfredas Hindsas, britas, buvęs nu

teistas 12 metų kalėti, kelis kartus pabė
gęs iš kalėjimo, norėdamas atkreipti dė
mesį į save, kadangi jis save laikė nekal
tu dėl apiplėšimo, dar keliasdešimt dienų 
prieš baigdamas kalėti laimėjo bylą prieš 
jį areštavusį kriminalinės policijos valdi
ninką, kad jis nekaltai buvo apšmeižtas, 
ir išėjo į laisvę.

— Meksika davė politinį prieglobstį Ku 
bos diktatoriaus Dr. Castro seseriai.

— Sovietai pažadėjo paleisti 51 japonų 
žvejus, kurie buvo suimti ir pakaltinti pa
žeidę sovietų pakrančių teises.

— Alžyre sprogo prancūzų šaudmenų 
fabrikas, ir žuvo apie 200 asmenų.
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Juozas Mikuckis

GYVENIMO DRAUGUŽEI
Sunkaus gyvenimo drauguže. 
Neklausk, už ką tave myliu! 
Atmink audras, kur baisiai ūžė 
Ant jūrų neramių, gi ių.

Plaukei tu su manim be baimės, 
Tolyn nuo žemės mylimos. 
Nors nematei tada dar laimės — 
Tu meilės nemetei pirmos.

JUOZO MIKUCKIO

DERLIAUS
VAINIKAS

Kas mes būtume, jei nebūtume turėję ir 
neturėtume Mažvydo, Sirvydo, Donelaičio, 
Maironio, Krėvės, Kiršos, Sruogos, Vaiž
ganto, Miškinio, Aisčio, Brazdžionio, Bra- 
dūno, Katiliškio, Andriušio ir dar dauge
lio rašto žmonių?

O kas gi kita, jei ne tauta, panaši į toli
mus papuasus ar pigmėjus, kurie tebegy
vena dar akmens amžiaus kultūros lygiu. 
Akmeniniais įrankiais susimedžioja mais
to, gyvi ir patenkinti, kol sotūs, o kai iš
alksta, tai ir vėl tykoja nudobti kokį žvėrį.

Deja, mūsų tauta gyvena Europoje, kuri 
yra šių laikų kultūros lopšys, ir palyginti 
mus su papuasais ar pigmėjais būtų mirti
nas įžeidimas. Jeigu kas šitaip išdrįstų pa
sakyti, tai šoktume svaidyti ietis ir laidyti 
strėles. Kaip čia kas gali palyginti mus su 
laukiniais! Mes gi, štai, kokią kultūrą tu
rime. Ne tik patys ja naudojamės, bet ir 
kitiems bandpme duoti pasinaudoti, vers
dami savo prozą ir poeziją’į svetimas di
džiųjų tautų kalbas. Mes gi turime Done
laitį, Maironį, Aistį, Brazdžionį, Vaižgan
tą, Katiliškį, Andriušį, Mikuckį...

Turime, taip. Bet ar naudojamės? Kul
tūra nėra kažkoks žaidimas. Ji turi savo 
uždavinį. O tas uždavinys yra žmogų kul
tūringu padaryti. Jeigu ji būtų tik žaidi
mas, tai niekas dėl jos nesisielotų, niekas 
nedėtų tiek pastangų jai kelti ir milijonų 
jai palaikyti ir remti. Kultūra lietuvį ski
ria nuo papuaso ar pigmėjaus, ir tasai skir 
tumas leidžia žmogui didžiuotis, nes šitas 
dalykas jį padaro žmogum.

Tačiau ar iš tiesų mes naudojamės kul
tūros vertybėmis, kurios mus išskiria iš 
akmens amžiaus kultūros tautų? Tautos 
kultūringumas juk nėra vien tai, kad ji 
jau turi sukurtų vertybių. Jeigu plačiosios 
masės nesinaudoja kultūra, kelių šimtų 

ŠATRIJOS RAGANA

VIKTUTĖ
APYSAKA

(25)

Sutarėme su Butautais pirmadienį va
žiuoti visi pas pp. P. į Užkampius. Jie atvažia
vo pas mus su savo svečiais, o iš mūsų visi kar
tu nukeliavome toliau su mažais šlajukais po 
vieną arklį; kiekviena panelė gavo sau kava
lierių už vežėją. Liepiau pakinkyti sau savo 
Perkūną ir norėjau važiuoti su daktaru ir, 
nors žinojau, kad jis su kitu kuo nesės, tačiau, 
bėgdama pro šalį, tariau:

— Pone Antanai, tamsta važiuosi su 
manim?

— Kad ir į pasaulio galą!
— Tuo tarpu tiktai lig Užkampių.
Pakelyje kažikas vienuose šlajukuose su

griuvo, ir sustojome valandėlei. Eina pro šalį 
moteriškė, žiūri ir sako:

— Musėk veselija važiuoja; bet kur čia 
jaunieji?

- — Aš jaunasis, o štai jaunoji! — atsiliepė 
balsas iš vienų šia j ūkų.

Kits toliau peršaukė:
— Ne, mudu jaunieji!
Moteriškė žiūrėjo stebėdamasi vienoje 

„veselijoje“. tiek jaunųjų pamačiusi, palinga
vo galvą ir nuėjo. Aš pati laikiau vadžias, nes

Nenuilsai kartu kovojus. 
Negąsdino tamsi naktis, 
Nors ir grasino mums pavojus.
Nelaimė, vargas ir žūtis.

Šiandieną bangos jau neūžia. 
Ir meilę vėl aš pajutau...
Nek'ausk, gyvenimo drauguže. 
Neklausk, už ką dainuoju tau!

kultūrininkų pastangos ką nors kurti il
gainiui gali būti tuščios. Pavyzdžiui, gali 
rašyti ir spausdinti knygas, tačiau jei nie
kas nesinaudos jomis, tai po tam tikro lai
ko vis tiek tokios pastangos turės būti su
stabdytos. O tai reikš grįžimą į iečių ir 
strėlių gadynę.

Šitokios mintys kyla Juozo Mikuckio ei
lėraščių rinktinės „Derliaus vainiko“ išlei
dimo proga. Joms kilti pagrindo duoda 
žinojimas, kad ne visi skaitytojai yra pa
tenkinti šituo Nidos Knygų Klubo žygiu. 
Sako: kam gi čia mums tos poezijos? Ar
ba: jeigu jau poezija, tai turi būti šių die
nų. O. apskritai tai mes norime romanų, 
mes norime dar truputį šio ir to užsigar- 
džiuoti po sunkių dienos darbų, bet tik ne 
poezijos.

Mano galva, Nidos Knygų Klubas pada
rė gerą darbą, išleisdamas J. Mikuckio 
rinktinę. Kultūra poezijos forma juk nėra 
vien dabartiniai poetai, bet visa kas atgal 
iki Mažvydo, Sirvydo ir Donelaičio. Jeigu 
mums kas nors pasiūlytų pamilti vieną 
kurį nors poetą ar prozaiką ir tvirtintų, 
kad iš panagių jį žinodami mes jau būsi
me persiėmę lietuvių kultūra, tai toks siū
lytojas meluotų ir apgaudinėtų. Kultūrą 
sudaro ne kuris nors autorius, bet visuma, 
visi jie nuo pat pradžios iki paties paskuti
niojo. Dėl to J. Mikuckio poezija sudaro 
dalį to kapitalo, kuris mus daro kultūros 
žmonėmis. Dėl to ir džiaugtis tenka, kad 
jo poezijos rinktinė pasidarė mums šian
dien pasiekiama, o ne rūgoti.

Turėjome ligi šiol net keletą poezijos 
rinktinių — Aisčio, Binkio, Brazdžionio, 
Mykolaičio-Putino, Santvaro... Vienos jų 
pilnos, kitos dalinės. Bet jos leidžia mums 
nuolat turėti po ranka tuos atskirų auto
rių poezijos turtus. Taigi pridėti prie turi

labai tai mėgstu. Kelias buvo lygus, dailus, 
šlajukai bėgo patys; Pekūnas, blizgėdamas 
pakinktais, iš reto prunkščiojo. Kalbėjome 
apie visados daugiausia rūpinčius mums daly
kus, apie lietuviškąjį judėjimą.

— Svarbiausias mūsų tikslas, — tarė dak
taras, — tai iškovoti laisvę savo tikybai ir tau
tai. Norime būti tuo, kuo esame gimę, norime 
išlaikyti savo kalbą, norime būti Lietuvoje 
ponais, o ne vergais, ne tarnais. Dėl to kovoja
me už spaudą, reikalaujame savo kalbai tin
kamos vietos bažnyčioje ir mokykloje.

Visiems lietuviams stengiamės įkvėpti 
meilę viso to, kas sava, visus patraukti prie 
savo idėjos.

Mes kovojame su lenkais ir rusais ne dėl 
to, kad jie yra lenkai ar rusai, bet dėl to, kad 
plėšia iš mūs mūsų turtus. Juk kiekvienas turi 
teisės ginti savo nuosavybę. Tegu lenkai ar ru
sai liekas lenkais ar rusais ir Lietuvoje būda
mi, — prieš tai nieks iš mūsų nieko neturi, bet 
tegu neužmeta mums savo tautybės, tegu ne
šeimininkauja Lietuvoje, kaip savo namuose.

Su tokiais tat kovojame ir kovosime lig 
paskutinio kraujo lašo, nes nenorime būti nei 
lenkais nei rusais, bet laisva, nepriklausoma 
lietuvių tauta.

— Amen! Jei mes to nesulauksime — su
lauks vaikų vaikai. Jie bus laimingesni už 
mus; mums teko baisiais laikais gyventi, 
daktare!

— Ką padarysi? Toks jau likimas buvo 
mums skirtas. Sunkus likimas, sunkus darbas, 
bet už tai ir nuopelnas didesnis: esame pir
mieji darbininkai, pionieriai, žadiname už
migusią tėvynę — ar tai jau jokios vertės ne
turi? Bepigu sėti į išdirbtą dirvą — lengvas tai 
darbas, ir daug yra norinčių jį dirbti. Bet kiek 
reikėjo vargo, kol ta dirva tapo tinkama sėti ir 
pradėjo nešti vaisių! Kiek reikėjo tiems darbi
ninkams jėgų, energijos, pasišventimo.

EUROPOS LIETUVIS

mųjų rinktinių J. Mikuckio poeziją reiš
kia praturtėti.

J. .Mikuckis nėra Maironis, Sruoga ar 
Kirša. Jis yra Juozas Mikuckis. Kai Mai
ronis pasireiškė milžinu, įteisindamas lie
tuvių poezijoje tobulą klasikinį eiliavi
mą, kai Sruoga ir Kirša žengė naują žings
nį, bent iš pradžių, į simbolizmo vandenis, 
kai Binkis, pradėjęs taip pat klasikiniu 
tonu, vėliau griebėsi anuometinio moder
nizmo vėliavos, Mikuckis pasiliko visą gy
venimą ištikimas klasikinei formai, klasi
kiniam aiškumui. Kai Mikuckis pradėjo 
rašyti ir reikštis savo poezijoje kaip lais
vės trokštąs, jos ilgesiu sergąs lietuvis ir 
žmogus, maironiškam pranašui ir patriar
chui nebebuvo jau vietos: tame soste sėdė
jo iškilmingasis didysis ir nepakartojama
sis Maironis. O jeigu kas būtų pragydęs 
tokiu pat balsu, kaip Maironis, tai mes 
būtume turėję du tokius pat pranašus. 
Poezijoje negali būti kartojimosi, joje kiek 
vienas balsas turi būti savitas, tik tada 
poetas sukuria naujas vertybes.

Todėl J. Mikuckis ir pragydo savitu bal
su, iš savo amžininkų išsiskirdamas atokia 
laikysena nuo įvairių literatūrinių sąjū
džių ir srovių, natūralia be puošmenų gies
me, natūraliu jausmu lietuvio patrioto, pi
liečio ir stipriais jausmais gyvenančio 
žmogaus. Tas natūralus jausmas išsako
mas skambia daininga forma.

Literatūros kritikams, ypač šiandien, 
Mikuckio poezijoje nėra už ko užsikabinti. 
Nėra jokių šaradų, dėl kurių būtų galima 
rašyti studijas, nėra puošmenų, kurias bū
tų galima girti ar peikti. Bet tasai skam
bumas, tasai minties aiškumas ne kartą 
yra patraukęs muzikus rašyti Mikuckio ei
lėraščiams muziką. Kai kurie eilėraščiai ir 
be muzikų talkos buvo dainuojami kaip 

romansai, kartais gal ir nebesidomint, kas 
yra jų autorius.

įdomus, rodos, dalykas, kaip kai kurie 
Juozo Mikuckio eilėraščiai įsigijo populia
rumo. Atskiri eilėraščių rinkiniai tepasie
kia nedidelį skaitytojų skaičių. Šitam rei
kalui gražiausiai pasitarnauja arba atski
rų poetų kūrybos rinktinės, arba antologi
jos, kuriose būna išspausdinama po pluoš
tą kelių autorių kūrybos. Kadangi nepri
klausomoje Lietuvoje rinktinės pradėjo 
populiarėti tik paskutiniaisiais metais, tai 
populiarinimo darbą gražiai atliko antolo
gijos. Net ir kaimą juk buvo pasiekusi L. 
Giros sudarytoji „Cit, paklausykit“, ir ten 
vakarais šviesesniuose namuose jaunimas 
tylom ar balsiai skaitydavo eilėraščius, 
kurių posmai kai kam išliko paskui visam 
gyvenimui. Bet su Mikuckio skambia poe
zija davė progos platesniems skaitytojų 
sluoksniams susipažinti, man rodos, Kazys 
Binkis savo „Vainikų“ antologijomis. Pir
muosiuose „Vainikuose“ buvo pluoštas ir 
Mikuckio eilėraščių. Neturint po ranka tos 
antologijos, sunku dabar būtų pasakyti, 
kurie ten eilėraščiai buvo išspausdinti. Bet 
esu tikras, kad tarp jų buvo ir šie ypač po
puliarūs ir nuolat kartojami eilėraščiai: 
„Gyvenimo draugužei“, „Skamba varpas“. 
Tai tik pora pavyzdžių, kurie rodo, kad 
kultūrai sklisti reikia ieškoti priemonių, o 
paskui jau ji apkrečia žmones.

I „Derliaus vainiką“ sudėta maždaug vi
sa J. Mikuckio kūryba, vadinas, ir tie ei
lėraščiai, kuriuos jis parašė gyvendamas 
svetur ir kurie dėl ypatingų šių dienų są
lygų niekieno nebuvo vertinti. Tačiau ne
reikia būti dideliu literatūros mokslin
čium, kad paprasta žmogaus akim ir šir
dim užčiuoptum, jog ir tarp jų esama, 
Vaižganto žodžiais tariant, meistriškų per
liukų. Man rodos, kad toks eilėraštis „Iš 
toli“ jau ir šiandien yra įsigijęs populiaru 
mo, arba „Avinėliai debesėliuos“, o kitus 
dar laikas supopuliarins, kai dabar pla
čiau pasklinda jo kūrybos rinktinė.

Sutinkant šią J. Mikuckio rinktinę ir 
turint galvoje, kad kai kurių žymiųjų poe
tų rinktinės jau buvo išleistos, linkėtina 
leidykloms pasvarstyti klausimą, ar nebū
tų įmanoma mums parūpinti dar ir kitų 
poetų kūrybos rinktinių tomų (pavyz
džiui, Fausto Kiršos, Petro Vaičiūno, gal 
ir Balio Sruogos, nors prieš keletą metų 
Lietuvoje buvo išleista, ir kitų). Tiesa, 
mes jau mėgstame pakalbėti, kad su mūsų

Juozas Mikuckis

SKAMBA VARPAS
Skamba varpas užu šilo...
Ką gi lydi jo garsai?
Žmonės kasa kapą gilų —
Ką šaltai priglaus jisai?
Skamba varpas — nenutyla, 
Aidi per laukus, lankas...
Tokį pat nejaukų, gilų 
Kapą juk ir mums iškas.
Ir taip pat, kaip šiandien barsto, 
Gal gėles ir mums barstys...
Gali būt, prie mano karsto, —
Tavo karstą pastatys...

— žinoma! Amžina, garbė tiems, kurie, 
nepaisydami pavojaus, užmiršę savo pačių 
naudą, aukoja visas savo išgales tėvynei. Kad 
tik nebūtų tų partijų, tos neapykantos tarp jų, 
kad nepiltų į žmonių širdis bedievybės ir so
cializmo nuodų. Kaip skaudu, kad, vos teatbu- 
dę, jau einame vienas prieš kitą...

— Tai yra šios gadynės žmonijos gyveni
mo ,,malum necessarium“. Partijos visur bu
vo, yra ir, tur būt, ilgai dar neišnyks, žmonės 
dar nepasiekė tos idealios buities, kada visi 
pildys Dievo valią; neatėjo dar į žemę Dievo 
karalystė, žinoma, liūdna, bet nieko nepada
rysi. žmonija labai iš lengvo žengia pirmyn, 
iš karto nepastumsi jos prie idealo. Kiekvie
nas žmogus turi stumti, kiek galėdamas ir 
įmanydamas, atmindamas, kad iš mažų smil
telių pasidaro kalnas.

Grįžome vėlai, jau buvo naktis. Mėnulio 
nebuvo matyti, tik žvaigždės, lyg angelų akys, 
mirkčiojo tolimame danguje. Oras buvo ne
šaltas, nei vėjo, nei balso. Visose trobelėse bu
vo tamsu, tik viename lange žibėjo žiburys. 
Pasakiau, kad gal ten kas nors serga ir rytoj 
atvažiuos daktaro. Atidaviau vadžias savo 
kompanijonui, o pati žiūrėjau į žvaigždes ir, 
gėrėdamasi nakties gražumu, svajojau apie 
ateitį; apie tuos laimingus laikus, kada lietu
viai bus Lietuvoje ponai, o ne tarnai, kaip sa
kė daktaras, kada nė vienas jų nesigėdys lie
tuvio vardo, nei lietuviškos kalbos; kada vieš
pataus Lietuvoje laisvė, šviesa, krikščioniškoji 
teisybė...

Gera buvo... Norėjau, kad ta kelionė ne
pasibaigtų... Pagaliau pradėjome su daktaru 
dainuoti, iš kitų šia j ūkų mums pritarė, ir dai
na lėkė toli, toli, aidėdama per baltus sniegus 
ir atsimušdama nuo tamsių pušynų.

Malonu buvo važiuoti. Viskas malonu 
su juo...

(Bus daugiau)
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karta svetur, deja, maždaug baigsis lietu
vybė. Vadinas, tos visokios rinktinės dau
giausia reikalingos mūsiškei kartai, kad jK 
lietuviškos kultūros turtais dar pasidžiaug 
tų ir kultūringai numirtų. Bet ir mirti, sa
kyčiau, geriau kultūringam, šviesiam, iš
mokusiam vertinti kultūros turtus ir pa
kankamai pasidžiaugusiam jais.

K. Ahr.

EKMAuIENlO 
Rimčiai

KRISTAUS MOKSLAS IR STEBUKLAI
Minios stebėjosi Kristaus žodžiais. Iš 

toli ateidavo Jo pasiklausyti. Apie Jį kal
bėjo, jog Jis esąs pranašas. Minios stebė
josi Kristaus mokslu, nes Jis juos mokė 
kaip tas. kurs turi galios (Mt. 7,29).

Dar daugiau stebėjosi Jo nepaprastais 
darbais ir stebuklais ir dėl to dar gausiau 
rinkdavosi ten, kur Jis pasirodydavo.

Kai kurie ėjo iš paprasto smalsumo, no
rėdami pamatyti ką nors nepaprasto. Pats 
karalius Erodas geidė Jį sutikti, tikėjosi 
išvysiąs Jį darant kokį nors stebuklą (Lk. 
23,8). — Tokiems Kristus buvo lyg ir ke
liaująs šposininkas.

Kiti ėjo ieškodami pagalbos, nešdami 
pas Kristų savo ligonius, tikėdami, jog 
Jis juos išgydys. Ir pripažindavo: Jis visa 
gerai padarė. Jis daro, kad kurtiniai girdi 
ir kad nebyliai kalba“ (Mk 7.37). — Jiems 
Kristus buvo stebuklingas gydytojas.

Dar kiti žiūrėjo giliau ir stengėsi su
prasti, dėl ko Kristus stebuklus darė. 
Jiems buvo aišku, kad Kristus savo ne
paprastais darbais nori pabrėžti savo 
mokslą. Toks buvo, pavyzdžiui, vienas iš 
žydų vyresniųjų, Nikodemas, kurs naktį 
slaptai aplankė Jėzų ir pripažino: ..Mes ži
nome, kad Tu atėjai nuo Dievo, kaip mo
kytojas, nes niekas negalėtų daryti tų ste
buklų, kuriuos Tu darai, jei Dievas nebū
tų su juo“ (Jo. 3,2).

Nikodemas čia labai gerai išreiškia Kris 
taus stebuklų prasmę.

Tiesa, dažnai Kristus stebuklingai padė
davo žmonėms, kadangi Jam buvo gaila 
kenčiančių. „Gaila man minios“, sakė Jis 
(Mk. 8,2) ir padaugino duoną išalkusiems 
pasotinti, gydė ligonius, prikėlė iš numiru
sių našlės sūnų...

Bet paprastai Jo stebuklai turėjo kitą 
prasmę: jie turėjo įrodyti, kad Jis yra Die
vo siųstas ir kad Jo mokslas yra dieviškoji 
tiesa.

Stebuklu mes vadinam tokį visiems aiš
kiai pastebimą įvykį, kurio negalima išaiš
kinti vien tik įprastų gamtos jėgų veiki
mu. Kristus, pavyzdžiui, vienu savo žodžiu 
numalšino audrą ežere (Lk. 8,24) ir pri
kėlė iš numirusių Lozorių, kurio kūnas jau 
buvo pradėjęs pūti (Jo. 11,43). Tokių da
lykų žmogus juk negali padaryti, ir hipno
tizmas čia nepadeda: čia daugiau, negu 
paprasta gamtos jėga. Tik Dievas, Kurs 
yra virš gamtos, gali tai nuveikti.

Kristus skelbė naują mokslą ir savo 
mokslui patvirtinti darė stebuklus. Jis sa
kė: „Jei nenorite manim tikėti, tai tikėki
te darbams“ (Jo. 10,38). Tokius nepapras
tus darbus ir stebuklus tik Dievas gali da
ryti. Dievas gi niekada nepalaikys klaidos 
ar netiesos. Iš to seka, kad Kristaus moks
las yra tiesa. Savo žemiško gyvenimo gale 
Kristus sakė Pilotui: „Aš tam gimiau ir 
atėjau į pasaulį, kad liudyčiau apie tiesą“ 
(Jo. 18,37). Tam tikslui tarnavo ir jo ste
buklai.

Ir gera darydamas bei stebuklingu būdu 
žmonėms padėdamas Kristus pirmoj eilėj 
buvo tiesos skelbėjas. Ir kiekvienas, kurs 
yra iš tiesos, klauso Jo balso (Jo. 18,37).

Kunigas Vincas
LIETUVIŠKOS PAMALDOS
BRADFORD — rugpiūčio 16 d„ 12.30 v.
ROCHDALE — rugpiūčio 23 d„ 11.30 v.

PAJŪRIAIS — PAMARIAIS
Nauja, ilgo grojimo plokštelė, kurioje 

įdainuota 16 dainų vyrų okteto, vedamo 
A. Mrozinsko — „Ei, Lietuvos kareivė
liai“, „Jūreivių maršas“, „Gaudžia trimi
tai“ ir t.t.

Be šios plokštelės, šiuo metu galima 
gauti: Opera „Pilėnai“ trijose plokštelėse, 
Lietuvių Tautiniai Šokiai, Švedo Tautinio 
Ansamblio, Vandos Stankus „Ar Pameni“; 
16 liaudies dainų, įdainuotų Rūtos choro, 
Fausto Strolios Liaudies dainų rinkinys ir 
taip pat naujai pasirodžiusią Lionės Juo
dis — „Dainuojame su Lione“.

Visas šias plokšteles galima užsisakyti: 
DAINORA, 14, Priory Rd., Kew, Surrey.

NAUJAUSIOS KNYGOS
Dr. Maceina — Niekšybės paslaptis — 

1.9.4.
Stp. Kairys — Tau, Lietuva — 1.15.0.
K. Bielinis — Teroras Sovietų Sąjungo

je — 0.12.6.
Dr. J. Končius — Vytautas The Great 

Grand Duke of Lithuania — 1.9.4.
P. Garšva — Negęstanti šviesa — 1.5.8.
St. Yla — Moderni mergaitė — 0.18.6.
Daudzvardienė — Popular Lithuanian 

recipes — 0.14.8.
Rašyti: DAINORA, 14, Priory Rd., Kew, 

Surrey.
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24
Vykdamas į J.A.V., A. Smetona nežino

jo, nei kur teks įsikurti, nei kuo verstis, 
kad galėtų pragyventi. P. Žadeikis buvo 
pažadėjęs jį su žmona laikinai priglausti 
Lietuvos pasiuntinybės rūmuose, o Juozas 
Bačiūnas (Bachunas) — pakvietęs apsi
gyventi savo vasarvietėje Tabor Farm, 
Sodus, Michigano valstybėje, kol atsiras 
geresnės gyvenimo sąlygos. Paviešėjęs 
kiek Pittsburge, Pa., A. Smetona su žmo
na į Tabor Farm atvyko 1941 m. gegužės 
15 d- iš Chicagos. Kiek vėliau, iš Brazilijos 
atkeliavęs čia kurį laiką gyveno A. Sme
tonos sūnus Julius su šeima, viešėjo Jad
vyga Tūbelienė su dukterimi Maryte, ret
karčiais apsilankydavo Marytė ir Aloyzas 
Valušiai. A. Smetona Tabor Farm ir jos 
gražias apylinkes buvo pamėgęs.

— Vasarodamas Tabor Farm resorte, 
ne vieną kartą esu lankęsis Benton Har
bor mieste, kuris apylinkės kaimams, ro
dos, yra kaip ir sostinė, apie kurią sukasi 
visas jų gyvenimas. Čia žmonės vyksta ir 
grįžta visokiais savo reikalais. Arti pen
kių mėnesių aš, kaip Europos refugee, ra
dęs prieglaudą U.S.A., būsiu praleidęs 
malonioje p.p. Bačiūnų viešnagėje. Ten 
man beviešint ir besilsint, teko matyti 
daug visokių svečių, su kai kuriais ir su
sipažinti. Kitų aš pats nepažinau, bet jie, 
savo būdo pasireiškimu, savo mėgstamo 
golfo žaidimu, neišnyks iš mano atminties. 
I juos aš įsižiūrėjęs, jų pavyzdžio paragin
tas, ir pats pamėgau žaisti golfą. Sugrįžęs 
savo kraštan, skelbsiu savo tautiečiams, 
kad tą žaismą įsisavintų. Atsiminsiu ne 
vien Sodus, bst ir kitas Benton Harbor 
apylinkes, kur man teko šiaip ar taip būti, 
šen ar ten vykstant, kur teko gėrėtis aukš
ta kultūra, stebėtis daugybe puikių sodų. 
Savo grožiu mane žavėjo sriaunioji Saint 
Joe upė ir jos medžiais apaugę krantai, 
savo ramia gamta, savo kloniais ir kalvo
mis, visos tos apylinkės man priminė ma
no tėvynę, — vėliau vienoje savo kalboje 
A. Smetona pasakojo apie smagiai pra
leistą laiką vaišingoje Tabor Farm.

— Kad ir geri čia žmonės, kad ir apsi
pratau su jų labai sudėtingu, greito tempo 
gyvenimu, vis dėlto ilgėjaus savo krašto 
ir svajojau, kada galėsiu į jį grįžti. Tačiau, 
neabejoju, kad sugrįžęs kartais nulėksiu 
savo vaizduote į Tabor Farm ir į Benton 
Harbor, kurį likimas ir man padarė ar
timą.

Greit ir gana palankiai buvo sutvarky
tas ir A. Smetonos J.A.V. pragyventi lėšų 
klausimas. Lietuvos nepaprastas pasiunti
nys ir įgaliotas ministras Washingtone Po
vilas Žadeikis 1941 m. gegužės 19 d. rašė 
A. Smetonai, kad iš čia bankuose įšaldytų 
Lietuvos valstybės pinigų pasiuntinybė 
veikiai gausianti tam tikrą metinę sumą 
valdiškoms išlaidoms; iš jos kas mėnesį 
siuntinės oficialinėms Lietuvos įstaigoms, 
veikiančioms J.A.V. ir Pietų Amerikoje. 
Minėtame laiške pažymima ,kad „Pasiun
tinybė apturėjo galimybę išmokėti ir L.R. 
Prezidentui, atsidūrusiam užsieny ir tuo 
tarpu negalinčiam į Lietuvą grįžti. Mėne
siniai išmokėjimai prasidės nuo 1941 metų 
sausio 1 d.“ P. Žadeikis apgailestavo, kad 
iš įšalusių sumų nieko negaunama bet ko
kiai veiklai finansuoti; jis susidaręs įspū
dį, kad čionykštės vyriausybės įstaigos, 
globojančios Lietuvos deponuotą auksą, 
būsiančios labai kietos papildomoms su
moms atšaldyti. Dėl to jis manąs pasiūlyti, 
kad tam tikras gaunamo netto atlyginimo

procentas būtų aukojamas Lietuvos Vada
vimo Fondui.

Gegužės 27 d. P. Žadeikis pranešė A. 
Smetonai, kad, ryšium su gegužės 19 d. 
jam rašytu laišku, siunčiąs prezidentinį 
atlyginimą iš Lietuvos valstybės kreditų 
už šių metų penkius mėnesius (sausio - 
gegužės) po 800 dolerių per mėnesį, viso 
keturius tūkstančius dolerių, pažymėda
mas, kad šis atlyginimas turįs išimties po
būdį ir daromas sąskaiton tos atlyginimo 
sumos, kurią nustatysiąs Lietuvos valsty
bės biudžetas. Iš tos sumos prašoma tuo 
tarpu atskaityti 10 proc. bendriems Lietu
vos nepriklausomybės atstatymo reika
lams, tarp jų paremti tas pasiuntinybes ir 
konsulatus, kurie jokio pajamų šaltinio 
neturi. Liepos 19 d. P. Žadeikis, siųsdamas 
A. Smetonai atlyginimą, savo laiške pažy
mi, kad jis daromas remiantis šiais dviem 
faktais: 1) A. Smetona yra konstitucinis 
prezidentas ir 2) Jam neįmanoma be pa
vojaus gyvybei sugrįžti prie savo pareigų.

Palankiai susitvarkius pragyvenimo lė
šų klausimui, A. Smetona norėjo įsikurti 
kur pastoviau gyventi ir turėti patogesnes 
veikimui sąlygas. Tam reikalui geriausia 
vieta buvo Chicago, kur gyveno daug lie
tuvių. 1941 m. spalio mėnesį ten A. Smeto
na su šeima išvyko ir įsikūrė £00 W. 109th 
Street, Beverly, Chicago, Illinois. 1942 m. 
gegužės pradžioje išsikėlė iš Chicagos ir 
su Juliaus šeima įsikūrė 11596 Ablewhite 
Avenue, Cleveland, Ohio. 1943 metais va
sarojo 33713 Lake Shore Boulevard, Wil
loughby, Ohio (Clevelando priemiesty).

A. Smetonai atvykus į Tabor Farm va
saroti, jau pakankamai buvo išryškėję sro
vių santykiai su juo, ir bet koks bendras 
darbas buvo beveik nebeįmanomas. Tauti
nė srovė, protestuodama prieš kairiųjų ir 
dešiniųjų srovių Lietuvos respublikos pre
zidento A. Smetonos šmeižimą bei niekini
mą, išstojo iš Amerikos Lietuvių Tarybos 
(American Lithuanian Council), kurią or
ganizuojant ji veikliai dalyvavo ir buvo 
viena iš jos pradininkių, draug su katali
kų srove 1940 m. rugpiūčio 10 d. įsteigiant 
Lietuvai Gelbėti Tarybą, 1941 metų pra
džioje, į ją įstojus ir kairiosioms srovėms, 
pavadintą Amerikos Lietuvių Taryba, su
trumpintai vadinamą ALTu. A. Smetona, 
savo veiklą, siekiančią Lietuvai laisvės, 
nesiedamas su kuria viena srove, neišsi
gando kairiųjų nei dešiniųjų prieš jį pra
dėtos kovos ir nevengė tautinės srovės 
jam siūlomos talkos.

Tautinės srovės J.A.V. lietuviai organi
zuotai pradėjo veikti 1914 m. rudenį, 1915 
m. įsteigdami Amerikos Lietuvių Tautinę 
Sandarą, kuri veikiai išaugo į kultūriškai, 
politiškai ir ekonomiškai stiprią organiza
ciją. Po 1926 m. gruodžio 17-tosios pervers 
mo ji suskilo: vieni jį smerkė, p kiti prita
rė. Pritarią, pasitraukę iš A.L.T. Sandaros, 
telkėsi apie K. S. Karpiaus leidžiamą ir 
redaguojamą Dirvą. A.L.T. Sandara liko 
artima valstiečiams liaudininkams.

A. Smetona, telkdamas pagalbą Lietu
vai laisvinti, jos tikėjos sulaukti ne tik iš 
J.A.V. lietuvių, bet ir pačių amerikiečių, 
tarp kurių jis rasdavo nuoširdžių bičiulių 
ir savo darbui uolių talkininkų. 1937-1940 
m. buvęs J.A.V. nepaprastas pasiuntinys 
ir įgaliotas ministras Lietuvai dr. Owen J. 
C. Norem suorganizavo American Friends 
of Lithuania. 1941 m. balandžio mėnesį 
tautinės srovės atstovui pasitraukus iš 
ALTo, tų pačių metų birželio 7-8 d. Tabor 
Farmoje suvažiavę jos atstovai nutarė 
Lietuvos laisvinimui steigti savo atskirą 
organizaciją ir ją pavadinti Lietuvai Va
duoti Sąjunga. Tuo pat metu buvo įsteigta

ir šalpos organizacija Lithuanian National 
Relief Fund, sutrumpintai vadinamą L.N. 
R.F., kurio šūkis — So That Lithuania 
Shall Live! Jos Chairman of Honorary 
Committee buvo pakviestas Wendell L. 
Willkie, buvęs 1940 m. respublikonų kan
didatas J.A.V. prezidento rinkimuose. Ho
norary Chairman buvo pakviestas Anta
nas Smetona, President of Lithuania.

Ruošiantis Chicagoje iškilmingai minėti 
1942 m. vasario 16-ją, ALTe buvo svarsto
ma kviesti į tas iškilmes A. Smetoną, ar 
nekviesti. Kairiųjų ir dešiniųjų buvo nu
tarta nekviesti. Lietuvai Vaduoti Sąjungos 
Baltimorės skyrius Vasario 16-sios iškil
mes ruošė, į jas pakviesdamas A. Smetoną 
ir žymesnius amerikiečius. Marylando gu
bernatorius Herbert R. O'Connor savo raš
tu paskelbė Republic of Lithuania Day.

Lithuanian Day Dinner suruošė Lietu
vai Vaduoti Sąjungos Baltimorės skyrius 
Southern Hotel 1942 m. vasario 16 d. 7 vai. 
Garbės kalbėtojais buvo Maryland guber
natorius Herbert R. O'Connor, Lietuvos 
prezidentas Antanas Smetona, Baltimorės 
burmistras (mayor) Howard W. Jackson, 
Lietuvos įgaliotas ministras Povilas Žadei
kis, Latvijos įgaliotas ministras Alfredas 
Bilmanis ir buvusis Estijos įgaliotas mi
nistras Prancūzijai Kaarel Robert Pusta. 
Iškilmėms vadovavo William F. Laukaitis.

(Bus daugiau)

Laisvalaikio mastymai
RAŠO K. VALTERIS
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REIKALAUKITE KAINORAŠČIŲ.
Susirašinėjimas vykdomas lietuvių kalba.
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KEISTINAS GALVOJIMAS

Paskutinės pastabos ir pasiūlos
Nežinau, kodėl daugelis lietuvių bijo pa

sirausti po Lietuvos valstybės ir lietuvių 
tautos praeitį. Jų šūkis yra: „Neminėkim, 
nekelkim praeities!“ Kai paklausi kodėl, 
tai arba jie neturi atsakymo, arba atsaky
mas būna visai nerimtas! Įdomu, kodėl jie 
nesiūlo išbraukti iš mūsų himno žodžius 
„Iš praeities tavo sūnūs te stiprybę se
mia“. Vengti, bijoti kelti praeitį yra ne tik 
klaidinga, bet ir žalinga. Nagrinėti praei
ties teigiamybes ir neigiamybes reiškia 
mokytis: mokytis tvarkyti valstybės, tau
tos, bažnyčios reikalus. Pagrįstai kritikuo
ti ir net smerkti praeities neigiamybes 
dažnai gali turėti auklėjamosios reikšmės. 
Štai kodėl aš vertinu Chruščiovą, turėjusį 
drąsos pasmerkti Staliną ir jo režimo bai
sybes ir tuo pačiu įsipareigojusį tų žiau
rumų nekartoti. Ir visas pasaulis pastebi, 
kad Sovietijoj politinis klimatas žymiai 
sušvelnėjo!

Bet kokio dalyko slėpimas savaime ke
lia smalsumą ir įtarimą, dažnai biaurų 
įtarimą! Tai kodėl nelošti atviromis kor
tomis?

Bet grįžkim prie pagrindinės temos — 
Vasario 16 d. minėjimų. Jau pačioj pra
džioj rašiau, kad ligšioliniai minėjimai ne
protingi, nepateisinami ir turi būti per
tvarkyti. Tai S-gos Valdybos ir Tarybos 
pareiga. Mano planas — siūlymas yra 
toks. Sąjungos Valdyba paskiria (metams 
į priekį!) temą (svarbią Lietuvai ir lietu
viams!) nagrinėti Vasario 16 d. proga. Visi 
S-gos skyrių nariai (gali įsijungti į šią 
veiklą ir nenariai) per metus studijuoja, 
mąsto, rašo spaudoj ir svarsto susirinki
muose tą skirtąją temą, o Vasario 16 d. vi
si susirenka vispusiškai, atvirai ir nuošir
džiai jos išnagrinėti, padaryti sprendimo, 
užprotokoluoti jam ir nusiųsti S-gos Val
dybai. S-gos Valdyba visus sprendimus 
sugrupuoja, prideda pastabas ir pateikia 
svarstyti metiniam S-gos atstovų suvažia
vimui. Suvažiavimas padaro galutinį 
sprendimą, kuris paskelbiamas spaudoj, 
kaip kelrodis elgtis ir veikti.

O temų mąstymams begalės: Lietuvos 
santvarka, administravimas, ūkininkavi
mas, švietimas, sveikatos ir socialinis sto
vis, religinis gyvenimas, tautinė savigarba 
šimtmečių bėgyje, Lietuvos kariuomenės 
ir partijų nuopelnai ir nuodėmės ir t.t.

1964 liepos 7 d. iš Los Angeles, Calif, 
į Australiją išskrido Amerikos lietuvių 
krepšininkų rinktinė: 11 žaidėjų, trene
ris Vyt. Grybauskas, kelionės vadovas 
V. Adamkavičius, lietuvių spaudos at
stovai. Kaip žiūrovas išskrido ir jaunas 
lietuvis iš Los Angeles G. Vitkus, su 
Amerikos lietuvių krepšininkų rinktine 
keliavęs ir 1959 metais po Pietų Ameri
ką. Tada — 1959 metais — jis įspūdžius 
oro paštu rašė Algirdui Gustaičiui, leis
damas juos paskelbti spaudoje. Jie buvo 
skelbti įvairioje lietuvių spaudoje.

G. Vitkus ir iš kelionės po Australiją 
pažadėjo, laikas nuo laiko, parašyti Alg. 
Gustaičiui, leisdamas ir net pageidauda
mas žiniomis dalytis su kitais lietuviais.

Nors su Amerikos lietuvių krepšinin
kų rinktine keliauja du lietuvių spaudos 
korespondentai, bet rašinių apie mūsų 
šaunius krepšininkus, lietuvių sportinin
kų vardą garsinančius Australijoje, 
trūksta, skaitytojai jų pageidauja dau
giau. Todėl mūsų bendradarbis Algirdas 
Gustaitis, kad ir baisiai laiko neturėda
mas, sutiko gaunamus G. Vitkaus laiš
kus perrašyti ir siųsti šiam laikraščiui.

Šiuo pradedame tuos laiškus.
Red.

Sveiks, Algi,
kol kas visos rungtynės laimėtos. Pir

mąsias mūsų vyrai žaidė prieš pajėgesnį 
Sydnejaus klubą Paratels, kurias laimėjo 
84:49. Antrąsias žaidė prieš New South 
Wales State rinktinę, kurią sumušė 82:58, 
o trečiąsias prieš Sydnejaus rinktinę, ku
rią paklupdė rezultatu 96:66. Visose šiose 
rungtynėse buvo matyti aiškus lietuvių 
komandos pranašumas, nors ir australai 
kovojo iki paskutinio taško kaip begalė
dami.

Po šių rungtynių turėjome išvyką į New
castle, maždaug 110 mylių nuo Sydnejaus. 
Tai pramonės miestas, daug dėmesio ski
riantis sportui. Jau iš anksto girdėjom, 
kad ši australų komanda yra beveik pati 
geriausia ir labaj susižaidusi.

Atvykę į šį miestą, buvome priimti 
miesto burmistro, kuris taip pat didžiavosi 
savo komanda. Nors lietuvių čia gyvena 
tik apie 150, bet jie mūsų krepšininkus la
bai gražiai priėmė. Lietuvių vadovas Žu
kas širdingai pasveikino, o pietų metu mes 
visi buvome nustebinti, kai penkios lietu
vaitės, vadovaujamos Zinos Zakarauskie
nės, labai puikiai padainavo tris daineles. 
Tai gal buvo vienas maloniausių momen
tų, matant atskirą lietuvį tvirtai išsilai
kiusį.

Vakare, atėję į krepšinio salę, ją rado
me jau pilną. Publikos veiduose buvo ma
tyti nerimas ir noras pamatyti tuos Ame
rikos lietuvius. Neužilgo išbėga jie su 
tvarkingomis ir gražiomis uniformomis. 
Žalią treningą vis puošė trispalvė.

Teisėjas švilpia rungtynių pradžiai. 
Australai maždaug po 30 sekundžių laimi 
pirmuosius du taškus. Iš karto matyti, kad 
jie gerai susižaidę. Ši komanda yra ištreni 
ruota amerikono. Taip pat už ją žaidžia 
du Australijos rinktinės žaidėjai. Austra
lai sodina vėl du taškus. Salė tiesiog plyš
ta nuo kaukimo. Bet mūsų vyrai nenusi
gąsta. Dviem greitais metimais išlygina re
zultatą ir, įmetę vieną baudą, pradeda 
vesti. Nuo tada prasideda atkakli kova, 
geras dengimas. Lietuviai, kietai kovoda
mi, baigia puslaikį 27:14.

Po pertraukos australai, savo publikos 
raginami, pradeda rezultatą lyginti. Vienu 
momentu belieka vos 4 taškų skirtumas. 
Salė vis nenurimsta. Bet ir mūsų lietuviai 
nepasiduoda. Pradeda po truputį atsiplėš
ti. Galutinis rezultatas 61:46. Iš lietuvių 
geriausiai sužaidė Varnas, uždirbęs 23 
taškus.

Pralaimėję šias rungtynes, australai dė
kojo mums už puikų žaidimą. Labai kvietė 
vėl su jais sužaisti.

Esu tikras, jie ilgai prisimins mūsų — 
lietuvių — krepšininkus.

Tai tiek šiuokart, šiandien išskren- 
dame.

Iš Australijos šis laiškas išsiųstas lie
pos 16 d. G.
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FIRMOS ADRESAI:

LONDON

22, ROLAND GARDENS, S.W.7.
Tel.: FRE 3175.

* Ultragarsas kenksmingas naminiams 
paukščiams ir gyvuliams. Ultragarso vei
kiamos vištos nustoja dėjusios kiaušinius, 
o karvės pagimdo veršiukus pirma laiko.

* Mūsų akys skiria 150 spalvos atspal
vių, specialiai ištreniruotos — daugiau 
kaip 100 tūkstančių.

Ne tik
Vienas žymiausių vokiečių onkologų 

(vėžio ligos specialistų) profesorius Mak
sas Bindigas pranešė, kad iš tabako gali
ma pašalinti benzopireną. Mokslininkų 
nuomone, ši medžiaga skatina plaučių vė
žio vystymąsi. Be to, profesorius Bindigas, 
kuris darbuojasi Miunchene, teigia, kad jo 
išrastasis cheminis metodas nesugadina 
cigarečių aromato.

Tačiau pastaruoju laiku JAV Kovos su 
vėžiu statistinio biuro vadovas dr. E. Ha- 
mondas, kalbėdamas metiniame vėžio aso
ciacijos kongrese, apibūdino plaučių vėžį, 
kaip „palyginti mažesnę blogybę“, atsi
žvelgdamas į kitus pavojus, kuriuos pagal 
statistiką žmogaus organizmui sukelia rū
kymas. Dr. Hamondas nurodė, kad JAV 
kasmet miršta plaučių vėžiu, atsiradusiu 
dėl rūkymo, 30 tūkst. žmonių. Tačiau 4 
kartus daugiau žmonių žūsta dėl kitų rū
kymo sukeliamų priežasčių.

Buvo nustatyta, jog giliai įkvėpti dūmai 
suerzina plaučių alveolių ląsteles. Alveo
lių sienelės netenka elastingumo ir ypač 
savybės atlikti angliarūgštės ir deguonies 
mainus. Tokioms sąlygoms esant, paprasto 
kosulio bei čiaudėjimo pakaktų, kad suir
tų alveolių sienelės ir plaučių dalis išeitų 
iš rikiuotės. Dūmai sužaloja taip pat ir 
smulkiąsias plaučių arterijas. Pastarosios 
susiaurėja ir gali būti visiškai užblokuo
tos. Štai kodėl, daktaro Hamondo nuomo
ne, tiek daug amerikiečių serga ligomis, 
kurios vadinamos „plaučių fibroze“ ir 
„chronine enfizema“.

Dar daugiau. Esant sužalotoms smul
kioms arterijoms, kraujas veržiasi dides
niu slėgimu į stambesnius kraujo indus, ir 
širdies dešinioji pusė yra verčiama dirbti 
intensyviau. Tuo pat metu širdies kairioji 
pusė turi išvystyti didesnį slėgimą, siekda
ma paduoti kraują j kraujo indų tinklą. 
Kai širdis nėra pakankamai stipri, toks 
įtemptas darbas gali ją visiškai sugadinti. 
Be to, nikotine esantis anglies monoksi- 
das, patekdamas į kraują, sumažina pas
tarojo sugebėjimą absorbuoti deguonį. 
Širdis, kuri ir taip jau turi įtemptai dirb
ti, gauna mažesnę pagalbą, ir padėtis pa-

vėžys...
blogėja dar daugiau. Pagaliau nikotinas 
verčia smulkiąsias galines arterijas susi
traukti. Dėl to širdies raumuo ima pulsuo
ti tankiau, nes jam nebepakanka deguo
nies.

AKLOSIOS IR KETURAKĖS ŽUVYS
Visiems gerai žinoma, koks svarbus or

ganas yra akys. Tačiau yra žuvų, kurios 
neturi akių ir jos nereikalingos joms. Tai 
ambliopsis — nedidelė, beveik bespalvė 
žuvelė, prisitaikiusi gyventi visiškoje tam
soje povandeniniuose gėlo vandens ur
vuose.

Šis aklumas nėra joms didelis trūku
mas, kadangi ambliopsis turi labai gerus 
jutimo organus, pakeičiančius regėjimą. 
Daugelis giliavandenių žuvų taip pat yra 
netekusios regėjimo, nes visiškoje tamsoje 
nieko nematyti .

Aklos žuvys susiranda maistą ir apsi
saugo nuo priešų, naudodamosios garso 
bangomis, žuvis, plaukiojanti visiškoje 
tamsoje, tarsi nedidelis radiolokatorius, 
siunčia garsinius signalus. Atsispindėju- 
sios nuo kokio nors daikto, garso bangos 
grįžta atgal, ir žuvis juos pagauna. Taip ji 
sužino, kas yra jos kelyje.

Skirtingai nuo aklųjų žuvų, priekranti
niuose Šiaurės ir Pietų Amerikos vande
nyse gyvena ne mažiau įdomi žuvis — ke
turakė. Kiekviena jos akis padalyta į dvi 
dalis — du vyzdžius, tačiau lęšiukas yra 
vienas. Tokia originali akies sandara aiš
kinama tuo, kad keturakė minta tiek van
dens organizmais, tiek ir vabzdžiais. Plau
kiodama pačiame vandens paviršiuje, ke
turakė viršutinėmis akių dalimis žiūri, kas 
dedasi virš vandens, o apatinėmis dalimis 
seka, kas vyksta po vandeniu.

* Jeigu atomo skersmuo padidėtų iki 
0,1 mm (taip, kad atomas būtų matomas), 
tai smiltelė pavirstų 100-metrine uola, 
skruzdėlė išaugtų iki okeaninio lainerio 
dydžio, krušos kruopelytė taptų didžiuliu, 
pusės kilometro skersmens, ledo rutuliu, o 
žmogaus ūgis pasiektų 170 km.

i i

MANCHESTER
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47, GREAT WESTERN ST., MOSS SIDE, M/c 16.
Tel.: MOS — 4683.

BIRMINGHAM B
39, CORPORATION STREET, BIRMINGHAM — 2. 
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NAUJAS BŪDAS SIUNTINIAMS LIETUVON

Pranešame, kad jau nuo dabar maisto ir daug kitų prekių siuntinius galima pasiųsti be muito 
specialiai tam reikalui skirtų sandėlių, esančių Rigoje, Odesoje ir Maskvoje.
Taip pat Jūsų nuosavų prekių siuntiniai pasiunčiami be tarpininkų ypač prieinamom sąlygom.

Nuosavų prekių siuntinius ar užsakymus siųsti šiuo adresu:

M. BEI4NA
BRITISH & FOREIGN EXP. CO. LTD.

19-20, OLD BAILEY, LONDON, E.C.4.
P.S. Susirašinėjimai vedami bet kuria kalba.
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Europos lietuviu kronikų SALEZIEČIAI KVIEČIA MOKYTIS
LONDONAS
TAUTOS ŠVENTĖ IR BENDRUOMENĖS 

DIENA LONDONE
Ryšium su Bendruomenės mėnesiu D.B. 

Liet. Bendruomenės Krašto Valdyba ren
gia Tautos Šventės ir Bendruomenės Die
nos minėjimą rugsėjo 6 d. (sekmadienį). 
Minėjimas bus pradėtas pamaldomis Lie
tuvių bažnyčioje 11 vai. ryto. Po pįetų, 
4.30 vai., Londono Lietuvių Sporto ir So
čia i.nio Klubo salėje (345 A Victoria Park 
Rd.) bus akademinis minėjimas, kurio me 
tu prelatas J. Gutauskas pasakys prakal
bą. Po to bus meninė akademijos dalis.

DIDŽ. BRITANIJOS LIET. B-NĖS 
TARYBOS SUVAŽIAVIMAS

Tarybos Pirmininko pavedimu, prane
šama visų DBLB Tarybą sudarančių orga
nizacijų vadovybėms, kad rugsėjo 6 d. 
(sekmadienį), 2 vai. po pietų. Londono 
Lietuvių Sporto ir Socialinio Klubo salėje 
(345 A Victoria Park Road, E.9) įvyks 
Krašto Tarybos suvažiavimas.

Tuo reikalu organizacijų vadovybės 
gaus laiškus su visomis informacijomis.

VAJUS VASARIO 16 GIMNAZIJOS 
STATYBAI REMTI

DBLB Krašto Valdyba savo liepos 28 d. 
posėdyje svarstė Vasario 16 Gimnazijos 
atsišaukimą į D. Britanijos Lietuvių B-nę 
dėl paramos, kad būtų galima užbaigti sta 
tybą, kuri labai reikalinga, nes mokiniai 
neturi kur mokytis ar gyventi.

Krašto Valdyba kreipiasi tuo reikalu į 
visas organizacijas, kad jos savo narių 
tarpe parinktų aukų (DBLŠ jau vykdo). 
Joms bus išsiuntinėti aukų lapai.

Visus Bendruomenės narius kviečiame 
šiame vajuje nuoširdžiai dalyvauti ir pri
sidėti aukomis.

Jeigu būtų tokių asmenų, kurie nebus 
aplankyti aukų rinkėjų, o norėtų paauko
ti, tai prašom siųsti savo auką šiuo adre
su: Vasario 16 Gimnazija, c/o S. Kaspa
ras, 32, Puteaux House, Roman Road, 
London, E.2.

Didž. Britanijos Lietuvių Bendruome
nės Krašto Valdyba dėkoja iš anksto už 
nuoširdžią talką.

ŽOLINĖ
Rugpiūčio 15 d., švč. Marijos Dangun 

Ėmimo šventėje, Liet, bažnyčioje Mišios 
bus ryte 7.30 vai. ir vakare 8 vai. Mišias 
tą dieną privalu išklausyti.

Nuo Žolinės prie Liet, bažnyčios apsi
stos kun. P. Urbaitis. SDB, kuris telkia 
liet, berniukus į saleziečių mokyklą Ita
lijoje. Mokyklai reikalinga ir piniginė pa
rama. Svečias Žolinėje ir rugp. 16 dieną 
klausys išpažinčių ir sekmadienį laikys 
sumą, sakys pamokslą.

DBLS TARYBOS NUTARIMAI
Liepos 25 d. Derby buvo susivažiavusi 

DBLS Taryba ir turėjo sėkmingą posėdį. 
Posėdyje dalyvavo pirm. Dr. S. Kuzmins
kas, nariai D. Banaitis, J. Zokas, K. Bivai- 
nis, A. Šukys ir sekretorius inž. A. Vilčins 
kas.

. šalia visos eilės bėgamųjų reikalų, ap
tarti ir kai kurie bendrinio pobūdžio daly 
kai.

Vienas didžiųjų klausimų buvo rūpes
čiai jaunimu. Taryba nutarė siūlyti steig
ti jaunimui globoti komitetus, kuriuos su 
darytų įtakingi tėvai. Komitetų pareiga 
būtų iškelti naujų minčių veiklai, rinkti 
lėšas, ruošti ekskursijas į teatrus ir t.t. 
Be to, sekantis DBLS suvažiavimas turėtų 
būti paskirtas specialiai jaunimo klausi
mui svarstyti.

Apsvarstytas ir pokarinės emigracijos 
20 metų sukakties paminėjimas. Sukaktis 
turėtų būti paminėta kartu su Rugsėjo 8 
d. Tarybos narys K. Bivainis pasiūlė ta 
proga suorganizuoti jaunimo sąskrydį Not 
tinghame arba Lietuvių Sodyboje.

Pareikšta Tarybos pageidavimų taip 
pat dėl Nidos Knygų Klubo ir „Europos 
Lietuvio“. Norima, kad „Europos Lietu
vis“ duotų žinių iš ACENo, Pavergtųjų 
Europos Tautų Asamblėjos veiklos. O dėl 
Nidos Knygų Klubo, tai pageidauta, kad 
jis išleistų kai kurių lietuvių klasikų raš
tus, pavyzdžiui, Vinco Kudirkos, o taip 
pat naujas laidas žymesniųjų Lietuvos 
veikėjų atsiminimų ir istorinių veikalų.

DBLS PAJAMOS
DBLS Centro Iždas šiais metais gavo 

Solidarumo mokesčio iš: Birminghamo sk. 
— 7.0.0, Centrinio — 26.10.0, Coventry — 
15.0.0, Derby —10.0.0, Flackw. H. —4.10.0, 
Gloucester — 5.0.0, Londono I — 5.0.0, 
Preston —.3.4.0, Sheffield — 2.15.0.

Aukojo: Varkalienė — 0.10.0, Parulis — 
1.0.0, „X“ — 1.0.0.

Vasario 16 Gimnazijai aukojo: J.M. 
Liūdžius — 5.0.0, Leeds sk. — 10.0.0, Not- 
tinghamo sk. — 17.2.0, Bradfordo Vyties 
Klubas — 13.10.0, Manchesterio sk. — 
31.0.0.

V. Strimas

PAIEŠKOJIMAI
GRABAUSKAS Jurgis, sūnus Stasio, g. 

1912 m., pats ar žinantieji apie jį prašom 
rašyti ,.Europos Lietuvio“ Administraci
jai.

VAITKUS Jonas, gyvenęs ar gyvenąs 
Londone, Blythe St., pats ar žinantieji 
apie jį prašom rašyti „Europos Lietuvio“ 
Administracijai.

TAMAŠAUSKAS Antanas, gimęs 1905 
m. spalio 1 d. Pajūryje, Telšių apskr., 
pats ar žinantieji apie jį prašom rašyti 
„Europos Lietuvio“ Administracijai.

PABRĖŽAITĖ Gretė, gimusi 1931.III.27, 
PABRĖŽA Kurtas, gimęs 1924 m., PA
BRĖŽA Vilius, gimęs 1924 m., ir PABRĖ
ŽA Heinrichas, gimęs 1931 m., patys ar 
žinantieji apie juos prašom rašyti „Euro
pos Lietuvio“ Administracijai.

GERIAUSIAS LAIKAS!

!■>

Su mūsų pažymėjimais gausite Income Tax legvatas. Duodame 
išsimokėjimo lengvatas ir atsakome už kiekvieno' siuntinio 
pristatymą. Siunčiame Jūsų sudarytus siuntinius ir prekes 

pagal mūsų kainininkus.

Vasarą siuntiniai į Lietuvą nukeliauja per 3 savaites ir 
net dar greičiau. Todėl dabar yra geriausias laikas 
siųsti rudens sezonui pritaikytas prekes, skėčius, pirš
tines, paltines ir šiltas medžiagas, o taip pat maistą.

Neužmirškite, kad šioje srityje geriausiai, 
greičiausiai ir pigiausiai patarnauja Jums 
žinoma seniausioji Londone lietuvių įmonė

BALTIC STORES LTD.
(Z. JURAS)

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

SKYRIAI: 121 Middleton Rd., Manchester, 8.
7042 So. Talman Ave., Chicago 29, Ill.

Tel. 436-0494.
124 Park St., Sudbury, Canada.
61 N Windermere Ave., Port Arthur, Canada.

VOKIETIJA
MIRĖ IGNAS APYRUBIS

(E) Liepos 14 d. po sunkios ligos Muen- 
chene mirė pavyzdingas lietuvių bendruo
menės Vokietijoje veikėjas Ignas Apyru- 
bis. Buvo gimęs 1899 m. Mintaujoje. 1918 
metais grįžęs į Lietuvą, buvo Lietuvos ka
riuomenės savanoriu. Kaune baigė karo 
mokyklą ir 1925 m. aukštuosius karininkų 
kursus. Tarnavo antrajame artilerijos 
pulke Kėdainiuose. 1926 m. buvo perkel
tas į Klaipėdos įgulą baterijos vadu. Klai
pėdoje Apyrubis išgyveno iki 1933 m. 
1941 m. repatriavo į Vokietiją. Įsikūrus 
Lietuvių Bendruomenei, beveik visą laiką 
buvo apylinkių pirmininku. 1954-58 m. 
laikotarpiu buvo Krašto Tarybos ir Kraš
to Valdybos nariu. Pastaraisiais metais 
pirmininkavo LB Muencheno apylinkei. 
Šeimos, artimųjų ir Muencheno lietuvių 
gausiai palydėtas, I. Apyrubis buvo palai
dotas liepos 17 d.
Jaunimo Studijų Dienos Vokietijoje

(E) Liepos 18-20 dd. Bad Godesberge, 
Vak. Vokietijoje, vyko pirmosios lietuvių 
Jaunimo Studijų Dienos. Dalyvavo 60 
jaunuolių, daugiausia studentų. Paskaitas 
skaitė dr. J. Grinius, Stp. Vykintas — 
Povilavičius ir V. Natkus. Po paskaitų se
kė gyvos diskusijos. Moderatoriumi buvo 
V. Natkus.

Šiuo metu jau didžiąją dalį lietuviškų 
D. Britanijos kolonijų yra apvažinėjęs 
svečias iš žemyno — kun. Petras Urbaitis, 
ilgus metus Kinijoje misionieriavęs sale
zietis, o dabar jau 12 metų talkininkaująs 
lietuviškai saleziečių mokyklai Italijoje.

Jis važinėjo čia jau prieš keletą metų. 
Tada išlydėjo 2 jaunus vaikinus, kurie 
pasiryžo važiuoti mokytis į lietuvišką mo
kyklą. Dabar jis atlydėjo vieną mokinį, 
kuris iš tos mokyklos grįžo pas tėvelius 
atostogų. Taip pat jo noras buvo pabuvoti 
Nottinghame kartu su saleziečiu primici- 
jantu kun. Mečislovu Burba, kuris buvo 
atvažiavęs pas savo sesutę Jadvygą, gimi
nes ir senus darbo draugus ir kuris čia 
buvo iškilmingai priimtas. Bet pats didy
sis jo tikslas pavažinėti iš miesto į mies
tą, susitikti su lietuviais, ypač kur yra 
augančio jaunimo, buvo dar didesnis. Čia 
yra nemaža jaunimo, kuriam reikia moks
lo. Gal ne visas tas jaunimas turi tinka
mas sąlygas mokytis. O netolimoje Itali
joje saleziečiai turi lietuvišką mokyklą, 
kurioje yra visos tinkamos sąlygos moky
tis. Svarbiausia — ta mokykla yra lietu
viška, kur išmokoma lietuviškai kalbėti 
ir rašyti ir kitų lituanistinių dalykų. Be 
to, ta mokykla turi pakankamas sąlygas 
ir vietų padėti šeimoms išmokyti ir išauk
lėti berniukus. Jeigu ta naudinga mokyk
la per mažai būtų domimasi ir ji turėtų 
per maža mokinių, tai neapsižiūrėtume, 
kaip ji būtų uždaryta.

Šitie rūpesčiai ir buvo pagrindinis kun. 
P. Urbaičio tos kelionės tikslas. Argi ne
būtų šiame krašte lietuviukų, kurie norė
tų dar daug ko išmokti? — taip jis galvo
jo pradėdamas nuo- Londono savo kelionę 
per lietuviškas kolonijas. Argi nebūtų 
tėvų, kurie norėtų, leisti savo vaikus į lie
tuvišką mokyklą, kurioje išmoks ir daug 
bendrinių dalykų, ir lietuviškai, ir dar 
svetimų kalbų ir tuo prasiskins sau švie
sesnį kelią į gyvenimą.

Dabar kun. P. Urbaitis jau grįžo vėl į 
Londoną. Jis čia kurį laiką pavaduos kle
boną S. Matulį, kuris išvažiuoja į Studijų 
Savaitę Vokietijon, o paskui išlydės savo 
jaunuolių būrį. Taip, visą būrį. Grįžo jis 
patenkintas savo misija, radęs visur pri
tarimo tėvuose ir vaikuose, susilaukęs 
gerbiamųjų kunigų, visuomenės vadų ir 
veikėjų gražaus pritarimo. Dar Vaižgan
tai ir Kudirkos tebėra gyvi! — džiaugiasi 
kun. P. Urbaitis. Dar gyvuosime šviesūs!

Misija jam pasisekė gerai. Iš Bradfor
do ruošiasi važiuoti į Saleziečių mokyklą 
4 berniukai, iš Rochdalės 2, iš Mancheste
rio 6, iš Stoke-on-Trento 1, iš Nottingha- 
mo 1, iš Londono 3.

Visi kandidatai renkasi į Londono Lie
tuvių Namus rugpiūčio 22 d., šeštadienį, 
arba rugpiūčio 23 d., sekmadienį. Iš čia 
Doverio link visi su savo vadovais paju
dės rugpiūčio 24 d., pirmadienį. Pats kun. 
P. Urbaitis su vienu kitu savanoriu paly
dovu šį būrį lydės iki Paryžiaus, o paskui 
iki Torino Italijoje, iki pačios mokyklos. 
Paryžiuje trumpam bus sustota apžiūrėti 
šio didmiesčio.

Jeigu dar kas norėtų prisidėti prie šio 
būrio, tai mielai bus priimtas. Gali būti, 
kad kai kurie tėvai dar apsigalvos ir leis 
savo vaikams prisidėti prie šio būrio. Pra
laimėti, sako, nė vienas nepralaimės. O 
laimėti mokykloje yra daug ko. Ypač yra 
ko pagalvoti toms šeimoms, kurios nebe
gali savo vaikų leisti į aukštesnias mo
kyklas ir siunčia juos į fabrikus. Tam 
jaunimui dar visas gyvenimas prieš akis, 
jis dar prisidirbs. Čia atkreiptinas dėme
sys ir tų mišrių šeimų, kurių vaikai moka 
tik angliškai, bet nei tėvo, nei motinos 
kalbos. Gražu, kad tokiais atvejais dar 
lietuvis tėvas prisimena, kad, jis šis tas 
yra buvęs Lietuvoje. Tačiau kas gi bus jo 
vaikai?

Britanijoje gyvenantiems lietuviams la
bai verta susidomėti šia mokykla dar ir 
kitais sumetimais, sako kun. P. Urbaitis. 
Europa turi net dvi lietuviškas mokyklas, 
nes mokslas ir mokymasis čia kasdieninis

Lietuvių Saleziečių įstaiga

Lietuvių Saleziečių vasarnamis

dalykas, visi mokosi, visi nori mokytis. 
Ne visur taip yra. Štai iš Pietų Amerikos 
valstybių net kelios dešimtys lietuviukų 
yra mokęsi ar dabar mokosi saleziečių 
globoje. Vien iš Venezuelos buvo daugiau 
kaip 10. Tėvai siunčia iš tokios tolybės, 
nes ten nėra šitokių mokyklų, ir siunčia, 
kad tik jų vaikai mokytųsi ir pramoktų 
lietuviškai! Tai ką jau bekalbėti apie tuos, 
kuriems čia pat ranka pasiekiamos mo
kyklos!

Dori vaikinukai iš tiesų gali daug ko 
pasiekti. Kun. P. Urbaitis tam paliudyti 
turi gausybę pavyzdžių, štai buvo ten du 
broliukai Jurevičiai iš Bradfordo. Petras 
iš Saleziečių mokyklos grįžo namo, bet 
jau su stipriu, mokykloje pasireiškusiu 
palinkimu į mechanikos dalykus, ir dabar 
jis jau yra savarankiškas specialistas. Jo 
vyresnysis broliukas Algis, baigęs Salezie
čių mokyklą, nutarė stoti į kolegiją moky
tis kunigu. Kadangi jam ten buvo sunku 
vytis kitus moksle, tai nuėjo dar į Vasa
rio 16 Gimnaziją, o iš ten į Darbo kuopas 
kun. B. Liubino sekretorium. Laisvu lai
ku daug ką išmoko, specializavosi mikro- 
technikoje ir šiandien dirba didžiulėje 
lėktuvų gamybos organizacijoje kaip in
struktorius. Mokėdamas gerai svetimas 
kalbas, iš pradžių jis dirbo lėktuvų fabri
ke Italijoje, o dabar perkeltas į Vokietiją 
ir gauna beveik dvigubai tiek atlyginimo, 
kiek Britanijoje angliakasys!

Saleziečių auklėtinis Kukanauskas mo
kosi Ketteringe elektronų specialybės.

Naudinga būna ta mokykla net ir vy
resnio amžiaus jaunuoliams. Vladas Saba
liauskas. pavyzdžiui, atėjo pas saleziečius 
jau būdamas suaugesnis. Lietuvoje jis 
buvo stalius. Čia jis išmoko valdyti Sale
ziečių spaustuvės mašinas. Spaustuvė pa
laipsniui vis gerinama, ir joje dirbamas 
naudingas lietuviškas darbas. Kodėl pa
našiu keliu negalėtų pasukti ne vienas tų, 
kuriems nusibodo kasyklos ar sušlubavo 
dulkėse sveikata? Italijoje klimatas geras, 
išlaikymas garantuotas. O Sabaliauskas, 
pavyzdžiui, buvo pasiųstas pagilinti savo 
specialybės į aukštesnes italų mokyklas.

Kitas pavyzdys — Petras Nekrošius, ku 
rį pažinojft Manchesterio apylinkė. Jis 
atėjo pas saleziečius, prasimokė trejetą 
metų, įsigijo spaustuvininko specialybę, o 
dabar, nusikėlęs į J.A.V., esąs jau įkūręs 
savo spaustuvę!

Reikalai geriausiai perprantami, kai 
juos matai iš arti. Dėl to D. Britanijos lie
tuvių kolonijose yra kilusi mintis tarp sa
vo vaikus išleidusių pas saleziečius moky
tis tėvelių ir mamyčių kitą vasarą pava
žiuoti į Italiją ir apsilankyti saleziečių 
įstaigoje susipažinti, kaip ir kas ten yra. 
Ta proga, žinoma, galėtų pasinaudoti ir 
tie, kurie norės vaikus ten leisti ar suau
gusieji patys važiuoti. Gera tik būtų, jei 
tokie svečiai važiuotų grupėmis, nes tada 

ir kelionė būna pigesnė ir apžiūrėti viską 
krūvoj patogiau. O dėl nakvynių, tai juk 
lietuviai saleziečiai ten turi savo vasarna
mį. Tik mamytės važiuodamos turėtų kiek 
anksčiau pranešti, nes saleziečiai prisilai
ko tam tikros nustatytos tvarkos, ir ma
mytėms apgyvendinti jie turi sutvarkyti 
pensionus atskirai kiek galint arčiau prie 
savųjų berniukų ir vyrų vasarnamio, ir 
tas yra gana keblus dalykas Antey St. 
Andrė ir Matterhorno apylinkėj.

BALTIC STORES
& 

INVESTMENTS CO.
PALANGA PROPERTIES LTD.

(Z. Juras)
421, HACKNEY RD., LONDON, E.2, 

ENGLAND.
Tel. SHO 8734.

11, LONDON LANE, BROMLEY, KENT, 
ENGLAND.

Tel. RAV 2592.

Už investavimus 5 metams ir 
ilgiau moka 7%.

Investavimai pilnai apdraudžiami ir 
garantuoti nekilnojamu turtu, be to, 
kylant nekilnojamo turto vertei, pro
porcingai ir pagal oficialiuosius in
deksus didėja ir Jūsų investuotasis 

kapitalas!
Už investavimus 1-2 metams 

mokame 5 nuošimčius.
Už investavimus 2-3 metams 

mokame 6 nuošimčius.
Sutvarkome palikimo reikalus.

•GGGGGGGGGGGGGG
JEI REIKIA PASIŲSTI SIUNTINĮ 
— KREIPKIS Į
LIETUVIŲ NAMŲ BENDROVĘ,

2, LADBROKE GARDENS, 
LONDON. W.ll.

GGGGGGGGGGGGGGG
LIETUVAITĖS

ELEGANTIŠKIAUSIOS —
sako Lietuvoje pabuvoję turis

tai. Ir kur nebus, kai joms siunčia
mos tokios puikios angliškos me
džiagos. Jei norite papuošti savo 
giminaitę ar pažįstamą Lietuvoje, 
kreipkitės į Baltic Stores Ltd., 421 
Hackney Rd., London, E.2. Telef.: * 
SHO 8734.

R-l siuntinys, sudarytas iš pil-» 
nos elegantiškos rudeninės apran
gos moteriškoms: škotiška vilnonė 
medžiaga paltui, tokia pat medžia
ga sijonui, visi priedai, bliuzelė, 
skėtis, skarelė, pirštinės, rankinu
kas, kojinės ir kailiniai botai — tik 
23 sv. su muitu ir pasiuntimu.
EUROPOS LIETUVIS —
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Britain by the Lithuanian House 
Ltd., 1, Ladbroke Gardens, London, 
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