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PARTIZANAI KOVA SU GIRTAVIMU
Jei šiandien Lietuva būtų laisva, ji iškil

mingai būtų paminėjusi 25 metus nuo lie
tuvių sukilimo prieš sovietinį okupantą, o 
kartu ir organizuotos partizanų veiklos su
kaktį. Būtų paskelbti sąrašai per 30 tūks
tančių narsių vyrų ir moterų, žuvusių gar 
bingoje ir ilgoje kovoje už tėvynę. Visame 
krašte jiems būtų statomi paminklai, jų 
vardais pavadinamos miestų gatvės ir aikš 
tės. Gyvi išlikę partizanai būtų gerbiami 
ir mylimi. Lietuvių tauta būtų atsidėkoju
si jiems taip, kaip atsidėkojo 1919-1920 
metų savanoriams, iškovojusiems tėvynei 
nepriklausomybę.

Deja, šiuokart nebuvo mums lemta iš
vysti laisvės saulutę patekant. Lietuvą iki 
šiol tebespaudžia sunki maskvinio okupan
to letena. Todėl žuvę ir gyvi išlikę partiza
nai vietoje padėkos ir pagarbos susilaukė 
pasmerkimo ir persekiojimo, šiandien tik 
laisvajame pasaulyje gyveną lietuviai te
galėjo viešai minėti 25-ąsias gaivališko mū 
sų tautos sukilimo metines ir pagerbti jo 
aukas.

Artėjant šiai sukakčiai, Vyriausiasis Lie 
tuvos Išlaisvinimo Komitetas tokiais žo
džiais buvo kreipęsis į tautiečius: „1941 
metais birželį buvo sukilusi visa tauta 
prieš okupantą, šiemet sueina 25 metai 
nuo šio visuotinio sukilimo prieš sovietinę 
vergiją. Prieš žiaurią bolševikų okupaciją 
ir terorą sukilusi lietuvių tauta pasiekė 
pergalę ir 1941 metais birželio 23 dieną at
statė Lietuvos valstybinę nepriklausomy
bę, kurią sutrypė kitas okupantas — Vo
kietija... 1944 metais antrą kartą Lietuvą 
užėmė sovietai. Ir šiuokart sutiko nepa
prastai kietą mūsų tautos pasipriešinimą, 
nes didelės ir žiaurios partizanų kovos su 
okupantu truko net ligi 1952 metų. Sovietų 
kariniams daliniams vadovavęs rusas pul
kininkas Burlickis, vėliau pabėgęs į Vaka
rus, pasakė: .Lietuva vaitojo ir kraujavo, 
bet nepasidavė'. Partizanai amžiams liko 
mums nauju simboliu, rodančiu, kaip at
kakliai ir ištikimai turime kovoti dėl Lie
tuvos laisvės... Vyriausiasis Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetas... kviečia pavergtąjį 
lietuvį atiduoti pagarbą nuo okupanto ran
kos kritusioms aukoms ir susikaupti tau
tos laisvės ryžtui, ir laisvąjį lietuvį įtempti 
visas savo jėgas laisvės kovai, kad veikiau 
būtų atstatyta Lietuvos nepriklausomybė. 
Kviečia laisvųjų lietuvių organizacijas 
rengti birželio tragedijų ir didvyriškų ko
vų prieš okupaciją minėjimus..."

Mūsų išeivija VLIKo kvietimą išgirdo, 
žinome, kad ir okupuotame krašte su gilia 
pagarba minimi laisvės kovotojai, tik ne
viešai. Tai mums liudija neseniai Vakarus 
pasiekę tautiečiai. Buvusi Sibiro tremtinė 
ir mokytoja nuo Stelmužės Rūkienė „Eu
ropos Lietuvio" savaitraštyje rašo: „Kal
bant šia tema, beveik kiekvieno lietuvio 
akyse sužibėdavo ašaros“. Ji nurodo ir 
priežastis, paskatinusias jaunuolius gau-

Septynios DIENOS
NORI DAUGIAU LAISVĖS

Už Sov. Sąjungą kritikuojančius straips
nius pernai Jugoslavijoje buvo nuteistas 
Mihajlovas.

Dabar suiminėjami jo draugai, kurie rei 
kalauja didesnės laisvės ir net nori išleisti 
savo žurnalą. Mihajlovas buvo paleistas, 
bet vėl suimtas.

KALTINA BANKUS, DIPLOMATUS IR
TURISTUS

„Izvestija“ apkaltino privačius Londono, 
Ziuricho, Vienos, V. Berlyno ir kitų mies
tų bankus, kad jie stengiasi Sov. Sąjungo
je spekuliuoti svetima valiuta.

Spekuliaciją, sako, palaiko taip pat dip
lomatai ir turistai.

TRIUKŠMINGA KULTŪRINĖ
REVOLIUCIJA

Pekinge, Kinijoje, tūkstančiai žmonių 
rugpiūčio 9 d. žygiavo gatvėmis, trankyda
mi būgnus, skambindami cimbolais, tuo pa 
remdami komunistų partijos nutarimą 
įvykdyti „didžiąją proletarinės kultūros re 
voliuciją“.

Tuo tarpu neoficialūs sluoksniai skel
bia, kad pašalintasis universiteto rektorius 
Lu Pingas ten pat dirba sargu, o su juo 
pašalinti profesoriai nešioja ant nugarų 
prisegtus užrašus, kad jie yra „kontrrevo
liuciniai intelektualai“.

NUŽUDYTI 3 POLICININKAI
Rugpiūčio 12 d. Londone buvo nušauti 

3 policininkai-detektyvai, kurie sustabdė 
automobilį su įtartinais keleiviais. 

šiai stoti į partizanus. „1944 metais visas 
Lietuvos patriotinis jaunimas ir pusamžiai 
vyrai išėjo miškuosna. Vieni bijojo suėmi
mų ir išvežimų Sibiran, kiti nenorėjo stoti 
komunistinėn armijon, treti pabūgo kalė
jimų ir žiaurių tardymų, o svarbiausia tai 
tikėjo Lietuvos laisve. Miškuose jie susior
ganizavo, veikė, kovojo ir mirė...'* pasako
ja Rūkienė.

Laisvės kovotojai ne tik patys gynėsi 
nuo areštų ir išvežimo. Jie saugojo gyven
tojus nuo bolševikų plėšimų ir prievartavi
mo. Partizanų veiklą buvusi Sibiro tremti
nė taip aptaria: „Lietuvos ūkininkija labai 
nenoriai stojo į kolūkius. Komunistinis ak
tyvas juos varu varė ir žiauriai prievarta
vo. čia mūsų žemdirbiams talkon atėjo 
miško broliai. Uolesnius ūkininkų varovus 
jie perspėdavo, aktyvistus sunaikindavo. 
Partizanai sutvarkydavo ir aršiausius ko
munistus,.. Jie sudrausdavo išsišokėlius... 
Partizanai neduodavo rusams ir komunis
tams pasisavinti išvežtųjų ar pabėgusiųjų 
sodybų ir jose apsigyventi“.

Norėdami su šaknimis išrauti mūsų tau
toje glūdinčią pagarbą ir meilę Lietuvos

MOKYMASIS SU SPRAGOMIS
Privalomas septynerių, o pastaruoju me

tu jau aštuonerių metų mokymasis Lietu
voj stengiamasi įgyvendinti jau apie 20 me 
tų. Bolševikinė valdžia tuo didžiuojasi ir 
dažnai stengiasi įtikinti, kad tas užsimoji
mas esąs kone visu šimtu nuošimčių ir įgy
vendintas.

Iš tikrųjų ne visai taip. Ne tik vyresnių, 
bet ir jaunimo gana didelis skaičius ir da
bar yra vienu ar kitu būdu išslydę iš pri
valomojo mokymosi sistemos. Stengiamasi, 
kad bent vėliau, jau dirbdami, jie prisivy
tų tuos, kurie septynmetes-aštuonmetes 
mokyklas baigė. Todėl tebėra laikoma 
daug vakarinių ir neakivaizdinių mokyklų, 
padedančių išeiti aštuonmečių mokyklų 
kursą. Tos mokyklos dabar skiriamos dau
giausia tik jaunuoliams tarp 16 ir 29 metų 
amžiaus, tai yra, jau iš dabartinės privalo
mojo mokymosi sistemos iškritusiems ir 
savo laiku privalomų mokyklų nebaigu
siems.

Ideologinė kompartijos propaganda, pri
mygtinai raginanti visus mokytis, šviestis, 
nepakeitė iš esmės visuomenėje esančių 
■nusiteikimų: kaip kitur, taip ir tos propa
gandos veikiamose visuomenėse, taip pat ir 
Lietuvos visuomenėj, tebėra tam tikra da
lis nepaslankių mokytis bei šviestis. Lietu
voj tam nepaslankumui yra dar ir pridėti
nė priežastis, nes mokytis skatinančioji 
valdžia mokymosi tikslą rodo ne tiek pačių 
žmonių naudą, kiek komunistinės sistemos 
interesą. Mokymasis esąs „svarbi komu
nizmo statybos sąlyga“ (L. Diržinskaitė, 
respublikinio premjero šumausko pava-

MIRUSIEMS ATLEIDŽIAMA
Už „Dr. Živagą“ gavęs Nobelio premiją 

ir priverstas jos atsisakyti rašytojas Pa
sternakas jau yra miręs, ir dabar jo rinkti
nė poezija išleista 100.900 egz. tiražu. Sa
koma, kad Pasternaką įkvėpę bolševikų re 
voliucijos idealai.

Gyvą labiausiai jį puolęs rašytojų są
jungos pareigūnas Surkovas dabar „Izves- 
tijoje“ rašo, kad Pasternakas yra vienas di 
džiausiu sovietinių rašytojų.

PRANCŪZIJOS ATSARGOS
Prancūzijos piniginiai rezervai netrukus 

pasieks 6 milijardus dolerių.
Didžiąją dalį savo rezervų Prancūzijos 

vyriausybė nutarė laikyti ne doleriais, bet 
auksu. Todėl kas mėnesį nuperkama nuo 
60 iki 65 tonų aukso.

Praeitų metų prekybos su užsieniu ba
lansas rodė 962 mil. dolerių perteklių.

PENKERI METAI
Rugpiūčio 13 d. sukako 5 metai, kai bu

vo pastatyta Berlyno siena.
Per tą laiką buvo nušauti 134 norėjusie

ji iš rytinės dalies pabėgti žmonės.
Paskutiniaisiais mėnesiais prieš sieną pa 

statant pabėgdavo apie 30.000 kas mėnuo. 
Iš viso iš rytinės Vokietijos į vakarinę yra 
pabėgę 3.200.000.

NAUJAS UŽSIENIO POLITIKOS 
VADOVAS

Britanijos užsienio reikalų ministeriu 
paskirtas George Brown. 

Ligi šiol tas pareigas ėjęs Stewartas per
ėmė Browno pareigas — pirmojo' sekreto
riaus ir ekonomikos ministerio.

laisvės kovotojams, komunistai kaip įma
nydami giria savuosius partizanus. Jie iš
gražino sovietinių partizanų gyventas že
mines, iš kurių puldinėdavo vokiečių ka
rius, terorizuodavo, plėšdavo ir žudydavo 
ramius gyventojus ir tyčia užtraukdavo 
hitlerininkų kerštą ištisiems kaimams. Ge
riausias pavyzdys yra Pirčiupis, kurio visi 
gyventojai buvo sudeginti.

Lietuviai savus partizanus mylėjo ir rė
mė. Juos vadino miško broliais, žaliukais, 
laisvės kovotojais ir panašiais vardais. So
vietiniai partizanai gyventojams buvo ban
ditai. Dabar komunistai tą nekenčiamą 
vardą nori prikergti lietuviams laisvės ko
votojams. Rūkienė rašo: „Kas gi pagaliau 
banditas? Ar tas, kuris užpuolė ramią ar
tojų tautą ir išžudė jos nekaltus gyvento
jus, ar tas, kuris didvyriškai gynė savo sen 
tėvių žemę? Kas gi pagaliau išdavikas ir 
išgama? Ar tas, kuris paguldė savo jauną 
galvą begindamas tėvų sodybą, ar tas, ku
ris savo motiną išvežė Sibiran lėtai mir
čiai?**

Augustinas Upėnas

duotoja Vilniuje, Tiesa, liepos 5 d.).
Pasirodo, kad 1937-1950 metais gimusių 

jaunuolių tarpe Lietuvoj nepasistengusių 
reikiamai prisirengti „statyti komunizmą“ 
(t.y., neišėjusių privalomo pradinio aštuo
nerių metų mokslo) esą, mažiausia, 50 
tūkstančių, arba apie 10 proc. tokio am
žiaus jaunimo. Vien Vilniaus mieste tokių 
mažamokslių jaunuolių esą apie 10 tūks
tančių, Šiauliuose puspenkto tūkstančio, 
Ukmergės rajone pustrečio tūkstančio... 
Greičiausia, visoj Lietuvoj privalomojo 
pradinio mokslo neišėjusio jaunimo yra 
dar daugiau, nes, pvz., Akmenės rajone ir 
kitose kai kuriose vietose esą dar neišaiš
kinta, kiek tokio jaunimo esama.

Kad „iškritėlių“ yra daugiau, liudija ir 
tai, kad jiems skirtose vakarinėse ir neaki
vaizdinėse mokyklose šįmet, esą, mokėsi 
68 tūkstančiai, o tai vis tiek ne visi, jeigu 
dar yra vietų, kur jų skaičius tebėra neiš-. 
aiškintas.

Be to, įstoję į tas prisivejamąsias mo
kyklas, ne visi ištesi iki galo. Užpereitą 
žiemą iš tų mokyklų vidury metų pasitrau
kė 16 tūkstančių, ir dėl to valstybė turėjusi 
apie pusantro milijono rublių nuostolių — 
nereikalingai padarytų išlaidų. Kai kuriuo
se rajonuose vakarines mokyklas pradėję 
lankyti netrukus jas apleidžia 30 ir net 45 
proc. mokinių. Priežastys įvairios: ne tik 
nenoras mokytis, bet ir kitokios kliūtys, 
daugeliu atvejų kliūtys iš įmonių,' kuriose 
tie mokiniai dirba.

Ypač nepalankios sąlygos papildyti savo 
laiku nutrauktą mokymąsi esančios kaime. 
Ten tokiems moksleiviams dažniausiai ten
ka toli eiti į mokyklą. „Po dienos darbo ne 
visiems užtenka ryžto leistis į 7-10 kilomet 
rų kelionę“, sako L. Diržinskaitė iš vilniš
kės valdžios viršūnių. Keletas kolchozų 
(tuo tarpu tik keletas iš keliolikos šimtų) 
esą suorganizavę priemones besimokan
tiems pavėžėti po,darbo į mokyklą. Aštuo- 
ni Joniškio rajono kolchozai pradėję mo
kėti papildomą atlyginimą tiems jaunuo
liams, kurie gerai dirba ir dar mokosi... 
Bet ir vėl tik astuoni kolchozai.

Tai liudija, kad privalomas pradinis sep- 
tynerių-aštuonerių metų mokymas įgyven
dinamas Lietuvoj nors ir uoliai, bet tuo 
tarpu dar labai spragotas, ir net tų spragų 
lopymas išeina didžiai skylėtas. „Socialis
tinė sistema“ ir šioj srity, kaip ir daugu
moj kitų sričių, nepajėgė įrodyti savo pra
našumo. Skirtumas nuo „paprastų“ siste
mų nebent tas, kad „socialistinė“, tiksliau 
— rusiška bolševikinė sistema tokiems pa
tiems rezultatams pasiekti pareikalauja 
daug didesnių pastangų, daug daugiau vi
suotinio vargo. Be to, švietimo-mokymo 
tikslas — „komunizmą statyti“ — žymia 
dalimi tik menkina įgyjamojo išsilavinimo 
vertingumą. (Elta)

PLANINGOS STOVYKLOS
„Tiesa“ rašo (liepos 5 d.), kad Birštone 

pamainomis vyko žurnalistų stovykla.
Matyt, kad atostogaujantiems stovyklau 

tojams nebūtų nuobodu, jie turėjo apsvars 
tyti meistriškumo problemas, vietinės 
spaudos uždavinius ryšium su paskutiniojo 
komunistų partijos suvažiavimo nutari
mais, artėjančią revoliucijos sukaktį, susi
tikt su centro komiteto sekretorium A. Bar 
kausku, propagandos ir agitacijos skyriaus 
vedėju P. Mišučiu, „Tiesos“ redaktorium
G. Zimanu ir dar eile kitų pareigūnų, kaip 
sakoma, partinių, tarybinių ir komjaunimo 
darbuotojų.

Birželio 30 dieną Vilniuje, kaip praneša
Tiesa liepos 5 d., posėdžiavo respublikinio 
sovieto įstatymų sumanymų komisija, kur 
pirmas ir opiausias klausimas buvo, kaip 
kovoti su girtuokliavimu. Kalbėjo net 14 
aukštų pareigūnų, bet naujų priemonių ne
sugalvojo, o tik pasiūlė, kad įstaigos ir or
ganizacijos patikrintų, kaip praktikoje 
vykdomi jau esami nuostatai. O jų yra pa
skelbtų ir 1959 ir 1961 metais, nes ir tada 
girtavimo išplitimas Lietuvoj jau kėlė ne
maža susirūpinimo.

Nors girtavimą valdiniai propagandinin
kai vis dar vadina priešbolševikinių laikų 
„atgyvena'*, bet iš tikro visi mato, kad juo 
toliau senieji laikai, juo labiau ta „atgyve
na" plinta. Dabartinės sąlygos, pasirodo, 
girtavimui plisti tiek palankios, kad net 
trys ypatingi įstatymai nepajėgia jo su
stabdyti. Tai liudija itin būdingas pasipa
sakojimas iš Šilutės, išspausdintas tame 
pačiame Tiesos numeryje,- kaip ir praneši
mas apie posėdį, svarsčiusį kovos prieš gir
tavimą priemones.

Šilutėje gyvenąs statybininkas panoro 
prieš gyvenimo pabaigą pasistatyti ir sau 
namuką. Priešbolševikiniais laikais, sako, 
vienintelė jo nuosavybė buvusi — medinė 
skrynelė, kurioj laikęs savo daiktelius bū
damas kariuomenėj.

Tačiau, nors statybinės medžiagos esan
čios ir nebrangios, o statytojų samdyti jam 
nereikėję, vis dėlto atsiradę nenumatytų 
darbų ir išlaidų. Tekę parduoti „nereika
lingus“ dalykus, tokius, kaip laikrodžiai, 
vedybiniai žiedai ir kiti „niekniekiai“. Jie 
buvę pakeisti statybinėmis medžiagomis.

— Ir štai, — rašo, — nei iš šio, nei iš to 
raginimas į miliciją. „Rašyk tamsta pasi
aiškinimą ir pristatyk visus dokumentus, 
susijusius su namo statyba, ir pažymas 
apie uždarbį už visą pokarinį laiką*'. Kaip 
nusikaltėlis sėdu rašyti paaiškinamąjį raš
tą, bet niekaip nesiseka. Vis lenda mintis: 
ką aš blogo padariau, kad, visą amžių ne
turėjęs reikalų su viešosios tvarkos saugo
tojais, štai turiu kažką aiškintis...

Pusantros savaitės žmogus turėjęs su
gaišti berinkdamas medžiagą pasiaiškini
mui, bet tai buvusi tik pradžia: — Dar 
bent tris kartus su tais pačiais popieriu
kais teko, išsiprašius iš darbo, stovėti ei
lutėje, belaukiant „išpažinties“ ar tai mi
licijoje, ar vietinio ūkio valdyboje. s

Taip, dėl „visą amžių turėtos svajonės 
— turėti savą mažą namelį ir mažą sodelį“ 
žmogus jaučiasi lyg koks nusikaltėlis: 
prieš tą „atgyveną“ (svajonę turėti nuo
savą namuką) naujos santvarkos saugoto
jai kovoja uoliai ir apčiuopiamai. Kitaip 
su girtavimu, šilutiškis „namų savinin
kas“ guodžiasi:

— Dar labiau apmaudu būdavo, kaip 
kaimynas, kas vakarą parėjęs girtas, vo
graudavo: „Jei pats nesugebėjai pragerti 
pinigus, tai reikėjo mane pasikviesti. Ma
nęs niekas neprašo pasiaiškinti, už ką ge
riu, o kai pats neatseku iki namų, milicijos 
pareigūnai parveda“. Ir pikčiausia tai, kad 
jis sakydavo tikrą tiesą. Atseit, girtuoklis 
patikimesnis, negu tas, kuris savo poilsio 
valandas paaukoja papildomoms gėrybėms 
kurti...

■Ir pasakoja toliau, kaip yra:
— Ką gi . Geria suaugę, geria paaug-

PASAUYJl
— Amerikos prez. Johnsonas esąs susi

rūpinęs dėl savo saugumo, nes vidutiniš
kai per vieną naktį gauta daugiau kaip 140 
grasinimų telefonu, be to, sugaunama pre
zidentūros plotuose neaiškių įsibrovėlių, o 
prezidentą ypač neramina, kai slaptoji tar 
nyba prieš jam kur nors atvykstant prade
da košti miestus (jis mano, kad tai kaip 
tik atkreipia galimų žudikų dėmesį).

— Ryšium su žydų pasauliniu kongresu 
pateikiami tokie jų skaičiai pasauly: JAV 
5.5 mil., Sov. Sąjungoje daugiau kaip 3 
mil., Izraelyje daugiau kaip 2 mil., Argen
tinoje 550.000, Prancūzijoje 500.000, Brita
nijoje 450.000, o kitur mažesniais kiekiais.

— Kinijos laikraščiai rašo, kad Mao 
Tse-tungas buvo pasirodęs „priėmimų sto
tyje", visi šaukė iš džiaugsmo, jis pusę va 
landos artimesniesiems padavinėjo ranką, 
o kai išėjo, tai toliau stovėjusieji ėjo ir pa
davinėjo ranką tiems, kurie turėjo garbę 
paspausti Mao ranką, ir iš tiesų tie laimin
gieji dar šaukė tiems netokiems laimin
giems: „Ko greičiausiai paspauskite mums 
rankas, nes mes esame pasispaudę ranko
mis su pirmininku Mao“...

— Žemės ūkio ministerija skelbia, kad 
iš Europos atvežtosios Brazilijon bitės yra 
dar pavargusios, persidirbusios ir pairu
siais nervais, nes Europoje tedirbdavo tik
trejetą mėnesių per metus, o Brazilijoje iš
tisus metus žydi gėlės ir joms nėra laiko 
pailsėti.

liai. Ir ko gi negerti, jeigu .svaigalų par-
duotuvė kone ant kiekvieno žingsnio...

— Daug kas pasako, kad iš girtuoklių 
valstybė turi didžiausias pajamas, — aiš
kina toliau žmogus, nesusigundęs gausia 
„socialistinės“ degtinės pasiūla: — Bet jei
gu ant kito svarstyklių galo uždėsime gir
tuokliavimo pasekmes — tai kažin kas ką 
atsvers. O pagaliau, ar visada geriama už 
savo pinigus? Ne. Daugiausia girtuokliau
jama už „sukombinuotus“ ar tai iš valsty
bės, ar iš kolektyvo. O jeigu ir „už savo“, 
tai kažin, ar tikrai taip. Jeigu šeimos tėvas 
prageria visą savo uždarbį, o šeimoje ba
daujama, nėra kuo apsirengti, apsiauti vai
kams, einantiems į mokyklą, — tai ar toks 
tėvas tikrai geria už savo? Deja, kol kas 
apie tai tik daug kalbama, bet beveik nieko 
nedaroma...

Taip taikliai paaiškinta, kodėl ir aukš
tųjų pareigūnų komisija tik padejavo dėl 
girtavimo, bet nesiryžo pasiūlyti rimtų 
priemonių kovai su juo. (Elta)

Vilniaus Krašto Lietuvių Sąjungos 
Centro Valdybos plenumo posėdžio, 

įvykusio 1966 m. liepos 2 d. Chicagoje, 
priimtos

REZOLIUCIJOS

I
Centro Valdybos plenumas, išklausęs 

pranešimus apie Vatikano išleistą lenkų 
krikščionybės 1000 metų sukakties proga 
50 lirų pašto ženklą, kuriame drauge su 
Lenkijos karaliene Jadvyga ir Krokuvos 
miestu įdėtas Vilniaus Aušros Vartų Die
vo Motinos paveikslas, kaip Lenkijos vals
tybės simbolis, ir susipažinęs su Centro V- 
bos pareiškimu, rašytu š.m. gegužės 28 d. 
Vliko Tarybai apie Vatikano poziciją Vil
niaus politinės padėties reikalu, rado, kad 
Lietuvos sostinės Vilniaus ir lietuvių tau
tos dvasinio įkvėpimo šaltinio Aušros Var
tų Dievo Motinos sutapatinimas su Lenki
jos krikščionybės tūkstantmečiu įžeidžia 
lietuvių tautos jausmus bei savigarbą.

Tad, kreipdamasis į visus lietuvius ir lie 
tuviškąsias organizacijas, plenumas skati
na rašyti protesto pareiškimus Vatikano 
Valstybės Sekretoriui Jo Eminencijai kar
dinolui Amleto Giovanni Cicognani, kartu 
prašant išlyginti lietuvių tautai padarytą 
skriaudą.

II
Centro Valdybos plenumas, išklausęs Ry 

tų Lietuvos Sienoms Studijuoti Komisijos 
pranešimą apie turimą studijinę medžiagą 
ir apie iškilusį reikalą nustatyti Lietuvos 
etnografines sienas rytuose, priėjome išva
dos, kad darbas yra didžiai atsakingas ir 
kad turimosios medžiagos dar nepakanka 
etninei ribai nustatyti bei integralumui iš
saugoti.

Tad kreipiamės šiuo taip svarbiu reika
lu į visus pasaulio lietuvius, turinčius bet 
kokią su Rytų Lietuvos klausimu susijusią 
medžiagą arba žinančius apie tokios me
džiagos šaltinius, ir prašome medžiagą 
siųsti ar pranešti Rytų Lietuvos Sienoms 
Studijuoti Komisijos pirmininkui Stasiui 
Lazdiniui, 1192 E. 87-th St., Cleveland, 
Ohio 44108, USA.

III
Centro Valdybos plenumas sveikiname 

brolius Mažlietuvius, kurie tuo pačiu me
tu svarstė savo veiklos reikalus Chicagoje.

Mūsų bendras siekis, visų lietuviškų že
mių apjungimas Laisvojoje Nepriklauso
moje Lietuvoje, tejungia mus dar stipriau 
šiame kilniame darbe.

VKLS Centro Valdybos Plenumas

Ieškoma žibalo ir metalų
Geologai tyrinėja Lietuvos žemių gel

mes, ieškodami ne vien žibalo, bet ir tikė
damies surasti geležies bei kitų metalų ir 
retų elementų: titano, vanadžio, nikelio, 
chromo. Tyrinėta Daugų, Alytaus, Lazdi
jų, Seirijų, Varėnos apylinkės. Ypač Perlo
joje, Drusminuose ir Ilguose tyrinėtose 
uolenose pastebėta nemaža geležies bei ki
tų metalų koncentracija. Spėjama, kad ap
simokančių kasti geležies ir kitų metalų 
klodų gali būti 250-320 metrų gilumoje.

Spalvinių metalų numatoma ieškoti Ei- 
šiškių-Valkininkų, Veisiejų-Seirijų, Drus
kininkų, Deveniškių-šalčininkų, Grigiškių- 
Lentvario ir Dysnos-Tverečiaus apylinkė
se.

širdies ir kraujagyslių operacijos
Per pastaruosius dvejus metus Vilniaus 

klinikinėj ligoninėj, vadovaujant prof. Al
gimantui Marcinkevičiui, padaryta apie
200 širdies ir apie 100 kraujagyslių opera
cijų. Kaune pasižymėjęs tokių operacijų 
specialistas yra dr. J. Brėdikis. (E)
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IR ATSKRIDO GUSTAIČIO VARNAS
Antanas Strazdas nemaža dainų sukūrė, 

bet, tur būt, daugiausia aiškinimų prira
šyta jo dainai „Ir atskrido juodas varnas". 
O tai dėl to, kad toje dainoje aštriausiai 
puolama esamoji socialinė padėtis, visoks 
neteisybės įsigalėjimas pasaulyje, luomų 
sukūrimas, ponų sauvaliavimai.

Antanas Gustaitis su Antanu Strazdu 
maža ką teturi bendra savo poetiniuose 
nusiteikimuose. Tačiau A. Gustaitis naują
jį savo poezijos rinkinį pakrikštijo A. 
Strazdo to garsaus eilėraščio vardu Ir at
skrido juodas varnas. Kodėl taip atsitiko?

Kai skaitome šį naująjį Ant. Gustaičio 
poezijos rinkinį, rodos, išaiškinimas nesun 
kiai ateina. Strazdas apdainavo savo am
žiaus lietuvių bėdas ir neščėstis, kurios jį 
sunkiai gulė savam krašte. Mus irgi spau
džia bėdos svetur, tik smarkiai kitokios. 
Mums nereikia su Strazdu dainuoti „Ei, 
dienos mano klapatų, kur pasidėsiu be tur 
tų?“ Nereikia, nes daugumas mūsų pakan
kamai turtingi. Bet užtat gal ir neblogai 
tiktų Ant. Strazdo apdainuotojo varno 
grėsminga ištarmė baudžiavą palaikan
tiems ponams: „Jau prikalta daug yr plie
no, nebetoli jau ta diena, kai iš jų nebus 
nė vieno“.

Bet tokie grėsmingi žodžiai mums šian
dien visiškai netinka. Ponams Strazdas ga
lėjo pagrasinti: jų gi vis tiek buvo mažu
ma. O mes gi beveik visi esame tokie po
nai, ir mums jokie grasinimai negalioja, 
nes nepriklausome nuo jokių baudžiaunin
kų, taigi ką norime, tai ir darome. O jei 
poetas nori mus paveikti, tai jis gali ban
dyti šitai daryti tik jau ne pamokslais ar 
grasinimais. Jis turi ieškoti kitų būdų, ir 
Antanas Gustaitis naudojasi tokiu mūsų Ii 
teratūroje gana retu būdu — juoku.

Mes šventuoliai, žinoma, nesame, oi. to
li gražu nesame. Tiek jau velnių esame pri 
ėdę, kaip tie Strazdo ponai. Nieko nepadė
tų čia nė teisinimasis, kad mes nelaikome 
baudžiauninkų ir neišnaudojame jų. J mus 
jau nebegalima žiūrėti ano baudžiavinio 
amžiaūs akimis. Mes — nepriklausomos 
Lietuvos vaikai, visokie patriotai. Bet vis, 
oi, ydingi. Tai Antanas Gustaitis savo poe
zijoje su juoku pro ašaras ir be ašarų ir 
apdainuoja tas mūsų ydas. O gal gi tas 
grūdas kur nors nukris į kurį nors dar 
ydų nebaigtą apsėsti širdies kamputį... 
Juk sakoma, kad juokas yra didelis gink
las.

Ant. Gustaitis nebe nuo šiandien jau 
naudojasi tuo dideliu ginklu. Po šio karo 
jis su kitais literatūrinio žodžio broliais 
važinėjo per Vokietiją ir lietuviškose ba
rakinėse stovyklose skelbė juoku pasūdytą 

savo meną. Paskui išleisdino tokių kūrinių 
rinkinį, pavadintą „Anapus teisybės", ir 
jis su pasigardžiavimu buvo skaitomas ir 
tų, kurie galvoja, kad Gustaitis tikrai ne 
iš jų graudžiai juokiasi, o taip pat ir tų, ku 
rie apsimeta šventuoliais ar neliečiamai
siais.

Reikia tikėti, kad su tokiu pat susidomė
jimu bus graibstomas ir skaitomas ir nau
jasis Ant. Gustaičio rinkinys Ir atskrido 
juodas varnas. Juk jį ir graudu ir linksma 
skaityti ir prisistatyti mūsų gyvenimo tra
giškai juokingą paveikslą.

Ar mes iš tiesų tokie neraliuoti galvijai, 
kad poetas turi mus plakti? Ar mūsų ydos 
tokios didelės? Už ką jis mus plaka juoko 
ir pašaipos botagu?

Nepasakysime, kad jis būtų ypač rūstus, 
kaip, atgimimą išdainavęs, o paskui kai 
kuriais realybės dalykais pasipiktinęs Mai 
ronis. Pro Gustaičio žodžius dažnai švyste
li vien tik papliauška, o ne kirčiui nutai
kytas botagas.

Nusikračius rutinos žvilgį ir žiūrint vi
siškai atvirai į mūsiškį gyvenimą svetur, 
aiškiai matyti, kad daug kas ne taip yra, 
kaip turėtų būti. Žiūrėkime tik į mūsų po
litinį ar visuomeninį gyvenimą. Argi ne
teisingas A. Gustaitis, kai jis sako, kad ži
nomasis lietuvis „priešų tėvynės taip bai
siai nemėgo, kad bėgo, ir bėgo, ir bėgo, ir 
bėgo“, o kitam krante sustojęs, „ką buvo 
pasakęs, kartojo, kartojo“? Vadinas, visuo 
tinai yra apėmusi nuobodi rutina, iš ku
rios išsiveržti tik retas tepajėgia. O kai di
deliuose dalykuose įsigali rutina, tada jau 
sunku laukti aiškesnių laimėjimų. Va, ši
tokia padėtis ir laukia plunksnos poeto, ku 
ris sugeba šauniai pasijuokti.

Nemaža esama mumyse ir aiškaus dvi
veidiškumo, kur pinasi tuščias patriotizmo 
deklamavimas su savo nauda. Taip pinasi, 
kad nebepaslepiamai matyti, ir jeigu dar 
kas nors kada nors tikėjo tokiais dekla- 
muotojais, tai metai po metų nusivilia jais. 
O kai prie to pridedame besaikį girtavimą, 
visko iškeitimą į dolerį, nuolatinius balius 
ant tėvynės aukuro ir kitokias paleistuvys 
tęs, tai tas mūsų lietuvis ir sustoja prieš 
mus su visu savo kūnu ir krauju ir su nu- 
spaigliavusia siela, toks, rodos, nebeatpa
žįstamas, kuris dar net ir dabar mėgsta 
prisipažinti, kad bučiavęs svetur išbėgda
mas savo gimtojo krašto žemelę. O jeigu 
bučiavo, tai ta žemelė turėjo jam uždėti 
kokią nors didesnę pareigą, kaip gyvybę 
išsaugojusiam pabėgėliui.

Plakdamas savo tautiečius, A. Gustai
tis neįasmenina jų — jis neišvardija gru
pių nei susibūrimų, pavardžių nei vardų, 

buvusių nei esamų titulų. Tuo jis išlieka 
visiems iki vieno vienodas ir bešališkas, 
lietuvis tarp lietuvių, nė vienam ne piktes
nis negu kitam. O kai kuriais atvejais ir 
krištolinio švelnumo.

A. Gustaitis, žinoma, nėra koks nors kup 
letistas. Jisai yra tikras poetas iš Dievo 
malonės, ir jo jumoras ir satyra vis išlieka 
poezijos aukštybėse ir galybėse.

Rinkinį „Ir atskrido juodas varnas“ iš
leido Santara-Šviesa Algimanto Mackaus 
vardo knygų leidimo fondo lėšomis. Teks
to knygoje yra 119 puslapių. Viršelio ap
lankas Romo Viesulo. Knyga kietai įrišta, 
ir jos kaina 3 dol.

K. Abr.

Antanas Gustaitis
UŽRAŠAS ANT ŽINOMOJO LIETUVIO 

KAPO

Užgimęs užaugo, užaugęs paseno,
Tarp lopšio ir karsto taurelėm stukseno, 
Daug matė, girdėjo, kalbėjo, galvojo, 
Daugiausia gi — plojo, kai kitas kovojo.

O priešų tėvynės taip baisiai nemėgo. 
Kad bėgo, ir bėgo, ir bėgo, ir bėgo. 
Pabėgęs kentėjo, kentėjo, kentėjo, 
Kol nebeiškentęs per jūras atėjo.

Atėjęs čia narsiai ant kranto sustojo. 
Ką buvo pasakęs, kartojo, kartojo, 
Vis veržės į Vilnių, į protėvių pilį. 
Ir galvą paguldė už automobilį.

MANDAGŪS PONAI

Mes ponai mandagūs: plaukai sulaižyti, 
Suglostytos kelnės į kantą,
Ir, ėmę viens kitą į žandus daužyti, 
Cituojam Šekspyrą ar Kantą.

Prieš savą mes nirštam, o priešą užmirš
tam

Tauresnio gyvenimo dėlei,
Jei krūmuos per karą iš baimės neįnirš

tam •—
Mes vėliak taikos balandėliai:

Už baltą balsuojam, už juodą pamuštom. 
Sutarę su nuogu — nuogėjam,
Kol nosys pražysta tėvynės radastom 
Tautinių dorybių mėgėjam.

Tik jeigu rūstybėj liežuviui atklabus 
Mandaginam nepraustas burnas, — 
Viens kitą sutikę, pasakome labas, 
O skiriantis tariame — durnas!

NATURE MORTE

Žvakidė. Dvi rankos per stalą nukartos.
Prigniaužtas banknotas prie rūtų šventų.
Parvirtus taurelė tarp silkės ir chartos, 
Degtinė ant šūkio „Už laisvę tautų“.

O dūmų atšvaistėj — pasaulis kaip keras:
Kopūstai ir dešros jurginų spalvos.
Ir akys — dvi akys, lietuviškai geros, 
Kaip gyvos mums šypsos iš kiaulės galvos.

OP, OP, KAS TEN, NEMUNĖLI?

Op, op. kas ten, Nemunėli,
Ar namo vilioji,
Ar mum sunkų akmenėlį
Padugnėm volioji?

Akmenėlį iš kampuotų
Gedimino vartų.
Kad mums broliai laisvės puotoj 
Po kaklu pakartų?

Oi, nerūstauk, nerūgoki,
Nevelniuok pakvaišęs:
Mes tau maldą, tvisto šokį, 
Už tave ir vaišės.

Tau mūs raštas daugiašakis, 
Ir sapnai, ir godos — 
Mums tik žiedo žvitrios akys 
Su žvaigždėm vienodos.

Mes tau žiemą vasarėlę
Daineles ir šneką,
Už tėvynę — ašarėlę,
Už save — konjaką.

Iš rinkinio
IR ATSKRIDO JUODAS VARNAS

TAUTOSAKININKAI BIRŽŲ RAJONE
Liepos pradžioje iš Vilniaus į Biržų ra

joną išvyko tautosakininkų grupė — litua
nistikos studentai, vadovaujami Lietuvių 
literatūros ir kalbos instituto vyr. moksli
nio bendradarbio K. Grigo. Jis įrašinės į 
magnetofono juostas to krašto dainas, pa
sakas. patarles, priežodžius, aprašinės pa
pročius.

Tai yra paskutinioji tokia ekspedicija į 
Latvijos pasienį. Anksčiau tokia medžiaga 
buvo surinkta iš Akmenės. Mažeikių, Pa
kruojo, Pasvalio ir kaimyninių- Latvijos 
rajonų. Lietuviai tautosakininkai drauge 
su latviais rengiasi išleisti studiją, nušvie
čiančią lietuvių ir latvių tautosakininkų 
ryšius. (Elta)

POP. JONO ĮVYKIAI IR MINTYS

Vieną dieną audiencija buvo suteikta 
azijatui ambasadoriui. Pop. Jonas priėjo 
prie jo ir savo įpročiu pradėjo draugiškai 
kalbinti. Kai ėmė klausinėti apie diploma
to šeimą, svečias pertraukė popiežių, tar
damas:

— Šv. Tėve, aš esu nevedęs!
— O, tai esate viengungis! Toks, kaip ir 

aš! — sušuko popiežius.
— Nevisai, šv. Tėve! — atsakė ambasa

dorius. * * *
Kalbėdamasis su kitu ambasadorium, 

Jonas XXIII pastebėjo:
— Kai palikau popiežiumi, aš daugiau 

nieko neturiu veikti. Mano biuras nuima 
naštą nuo mano pečių. Kai buvau Veneci
joje, dažnai dėl gausybės darbų atsikelda
vau vidurnaktį, dabar — ramiai miegu.* * «

— Norint būti geru diplomatu, — pasa
kė popiežius, — yra tiktai dvi galimybės: 
arba reikia būti nebyliu kaip mulas, arba 
tokiu plepiu, kad jo pasiūlymai netektų 
bet kokios reikšmės. Kadangi esu italas, aš 
naudojuosi antruoju metodu.

Pasakojama, kad Jonas XXIII, būdamas 
ištikimas šiam savo principui, niekuomet 
nenustodavo kalbėti, kai priimdavo svečią, 
kuris — žinojo — prašys malonės ir ku
rios jis negalės suteikti. Tokiu būdu sve
čias, neturėdamas progos nė žodžio ištar
ti, turėdavo išeiti, negalėjęs suformuluoti 
prašymo, dėl kurio buvo pas jį atėjęs.* * *

Jonas XXIII buvo ypač kalbus. Jis pats 
tai jautė ir dažnai pasijuokdavo iš savo tos 
itališkos ydos.

Tačiau savo pontifikato pradžioje pa
klaustas, ar planuojąs padidinti enciklikų 
ir kalbų skaičių nei jo pradininkas, atsa
kė:

— Aš mažiau kalbėsiu, bet tiek pat pa
sakysiu!

J. GRUŠO NAUJA DRAMA
J. Grušas, kurio nauja drama „Adomo 

Brunzos paslaptis“ pastatyta Panevėžy, 
kritikų pasisakymuose vėl tapo iškeltas į 
vyraujančią poziciją tarp dabartinių Lie
tuvos dramaturgų. (E)

Kaimas kryžkelėje
(90)

Goda žiūrėjo sumišusi į linksmai treš
kančią ugnį. Nukritę bateliai voliojosi po 
basomis kojomis.

— Gali nepavydėti Toleikiui, — paga
liau pratarė. —Tuo labiau man. Gyvenime 
ne viskas taip susiklosto, kaip mes norėtu
me.

— Tu manęs niekada tikrai nemylėjai, 
— išduso jis, sudėdamas į tuos žodžius vi
są neviltį, kurios buvo sklidina jo širdis.— 
Tau buvo svarbu nuotykis.

— Tada aš tave tikrai mylėjau...
— Tada?
— O dabar... maniau mylinti...
— Kaip visus tuos, pradedant mokyto

ju? — Jis geliančiai nusijuokė.
— Gal ne... — Ji truputį patylėjo. Ug

nies atšvaistai darkė jos veidą, ir ji atrodė 
negraži, sena ir pavargusi. — Būkime atvi
ri, Martynai. Nors kartą gyvenime reikia 
būti atviriems. Taip, gal ir tavo tiesa, aš 
tik įsivaizdavau tave mylinti, stengiausi 
prikelti aną, seniai mirusią meilę... tikrą
ją, o iš tiesų... — Nutilo, pasilenkusi įmetė 
į plytą porą pagaliukų. Ugnis prislopo, ir 
trobelėje pasidarė tamsiau. Pro išryškėju
sius langų kvadratus žvelgė žvaigždėtas 
artėjančios vasaros dangus.

— O iš tiesų? — paklausė jis pašnibždo
mis, nesulaukdamas atsakymo.

— Nežinau... Tur būt, įpuoliau tau j glė 
bį, bėgdama nuo kito. Kalta prieš tave, 
Martynai, bet ką mes čia galime padaryti?

— Toleikis!.. — šūktelėjo Martynas. — 
Negi tu tikiesi?..

— Ne, nieko nesitikiu. Vienintelis iš vi
sų pažįstamų vyrų, iš kurio nieko nesiti
kiu. Jei būčiau tikėjusis, šiandien mud
viem nereikėtų aiškintis.

— Ir vis dėlto tu jį myli, Goda! — sude
javo Martynas. — Juk tai beprasmiška, 
kvaila. Kodėl mudu negalime būti laimin
gi? Ko tau trūksta iš manęs? Pamokyk, nu 
rodyk, koks turiu būti. Viską padarysiu 
dėl tavęs.

— Žmogus negali padaryti daugiau, ne
gu gali, Martynai.

— Ak, nekalbėk! žinau, kad galėjau bū
ti kitoks, visai kitoks, negu esu. Bet dar 
yra laiko, Goda...

— Ir aš galėjau būti kitokia. Martynai. 
Deja... Mudu per silpni padaryti stebuklą: 
atgaivinti tai, kas seniai mirę. Romanuose 
rašoma apie panašius dalykus: žmonės my 
lėjosi. gyvenimas išskyrė, paskui vėl suve
dė. ir jiedu laimingai gyveno. Gal ir lai
mingi, bet tikros meilės nebuvo. O jeigu ir 
pasitaikė viena kita išimtis iš tūkstančio, 
tai tik todėl, kad tie žmonės turėjo ypaty
bę atgimti iš naujo. Meilė nemėgsta senių. 
O mudu kasdien daromės senesni, Marty
nai. — Goda atsistojo ir pasisuko nugara į 
įsiliepsnojusią ugnį — suknelės priešakis 
ir kojos buvo apdžiūvę.

Martynas pažvelgė į ją nusiminęs. Ji 
buvo taip arti, kad tereikėjo ranką ištiesti 
ir būtų galėjęs apglėbti liemenį. Juk kiek 
kartų taip buvo... Bet daugiau taip nebe
bus. Godos nebėra — čia tik jos šmėkla. Ji 
pasisuka prieš ugnį šonu, taisosi suknelę, 
pasilenkia, vėl atsitiesia. Nuo džiūstančių 
drabužių kyla garas — šiltas, dvelkiantis 
svaigiu jos kūno kvapu. Bet visa tai ap
gaulė, iliuzija, kaip tas nesugaunamas jos 
šešėlis, judantis ant sienos. Jos nebėra, jos 
nebėra...

Martynas ilgai tylėjo, tramdydamas sie
loje kylančią raudą.

— Aš nieko nereikalauju iš tavęs. — pa 
galiau pratarė. — Bet noriu, kad žinotum, 
kiek dėl tavęs praradau. Privalai žinoti! 
Nors kartą gyvenime reikia būti atviriems 
— juk tavo žodžiai. Tad klausyk! Keturias 
dešimt devintaisiais jūsų šeima kabojo ant 
plauko. Galėjau, gal būt. galėjau išgelbėti 
kitą žmogų, ir ne vieną, daugiau to vertą, 
paskandindamas jus, bet aš gelbėjau jus. 
Lapinus, paskandindamas aną žmogų. Tai 
buvo padaryta dėl tavęs, Goda. Aštuone
rius metus žiūrėjau pro pirštus į tavo tėvo 
įžūlybes, taiksčiausi, tiesiog pats nesupran 
tu, kaip atsitiko, kad vis dėlto išmečiau jį 
iš malūno. Nėra abejonės, tavo senis pakū
rė Gaigalų lūšną, — turiu rimtą pagrindą 
taip manyti, — bet aš apsimečiau aklu ir

——ROMANAS

kurčiu. Visa tai buvo daroma dėl tavęs, 
Goda!.. Aš išdavinėjau save, savo įsitikini
mus mainais už smulkų pinigą — meilę iš 
tolo, o kai atėjo toks laikas, kai žmogus 
gali būti pats savimi, kai nebėra jokių kliu 
čių mūsų meilei... — Martynas užsidengė 
veidą delnais.

Ilgai abudu tylėjo. Goda stovėjo nulei
dusi rankas, kaip medinė. Sustingęs žvilgs 
nis buvo įsmeigtas į susigubrinusį Marty
ną. Išblyškusiame veide krūpčiojo keistas 
šypsnys, kuriame nuostaba kaitaliojosi su 
gailesčiu.

— Nori pasigailėjimo? — paklausė kur
čiai. — Tai žinok, kad pasigailėjimas, kaip 
tik pasigailėjimas mudviem nedavė nieko 
gero, o atvirkščiai...

— Ne, ne! — sušuko jis. — Noriu, kad 
pamatytum, koks esu niekas, ir kad nebe
turėčiau daugiau vilties.

— Niekas... Kodėl „niekas“? Tu tiesiog 
Martynas, ir viskas. Galėčiau ir apie save 
pasakyti tą patį, norėdama tave paguosti, 
bet aš nenoriu būti nieku. Kaip mano mo
tina. Neužsitarnavo net dukters meilės. 
Taip. Martynai, motinos aš niekuomet ne
mylėjau. Gailėjausi, bet nemylėjau. Ar ga
lima mylėti skudurą, patiestą kojoms nusi
šluostyti? Žmogus turi išsikovoti gyveni
me savo vietą. Anksčiau apie tai negalvo
jau. maniau, viskas savaime ateis, o jei ne
ateis — nereikia. Blogiausiu atveju ištekė
siu už pirmo pakliuvusio vyro, o toliau 
kaip Dievas duos. Kvailutė, negalvojau, 
kad suku mamos keliu. Mano motina savo 
jaunystę išeikvojo dėti kraičiui, o aš bai
giu praleisti geriausius metus, tuščiai 
švaistydama save. Ar ne vienas ir tas pats 
galas? Šiandien prieš kino seansą sutikau 
Tadą su Birute. Gali pasveikinti, sako, ma 
no senę: rajono pirmūnė! Aišku, ne pirmo
ji sąraše, kažkur apie galą, bet ir kolūkis 
ne iš pirmųjų. Džiaugiuosi, sakau. Paspau 
džiau ranką, o iš tikrųjų džiaugsmo maža. 
Negalėjau būti nuoširdi, Martynai. Pieno 
daugiau primelžė, negu kitos mūsų kolū
kyje. Pienas! Baisus dalykas... Bet, gal 
būt, kaip tik dėl to Tadas ją myli labiau, 

negu šiaip mylėtų, ir be to pieno jiedu ne
būtų pilnai laimingi. Nebūtų. Tikra meilė 
reikalauja pagarbos. Birutę yra už ką 
gerbti — ji ne niekas. Arba Morta — apie 
jos audinius jau laikraščiai rašo. Net Ged- 
rūta, nors daugelis ją apjuokia, ne tuščia 
varpa. Ne, Martynai, aš nenoriu būti nie
kas.

Martynas nieko neatsakė.
Ji atsisėdo priešais ugnį, užmetė koją 

ant kojos ir, parėmusi galvą ranka, ilgai 
kažką galvojo. Atrodė, lyg stebisi tuo. ką 
pasakė, ir dar kartą persvarsto savo min
čių teisingumą.

„Viskas, — pagalvojo Martynas. —Anos 
Godos nebėr, o šita man nepriklauso. Tad 
ko dar laukiu?“ — Jis pakilo nuo kėdės, 
nusikabino nuo vinies kepurę ir. nepažvel 
gęs į ją, pasuko prie durų.

— Labanaktis, Goda.
— Labanaktis, Martynai.
Priemenėje stabtelėjo, atsigręžė; tikėjo

si, pašauks (nors tuos kelis šimtus metrų 
paėjėtų drauge... paskutinį kartą), tačiau 
ji sėdėjo prieš ugnį ankstyvesnėje pozoje, 
pamiršusi save ir visą pasaulį. Prie durų 
užkliuvo už motociklo. Ak, tiesa — jis va
žiuotas... „Motociklas — nepakeičiama su
sisiekimo priemonė kaime“. Cha, kažkokio 
kvailio žodžiai... Kurių galų jam dabar 
tas motociklas? Kur nulėks?

Išėjo į vieškelį, žvaigždėtas dangus bu
vo svaiginamai aukštas ir šaltas, o žemė 
gąsdinančiai didelė, tuščia ir vieniša, tar
tum baisus kataklizmas būtų nušlavęs vi
sa, kas gyva. Tiktai jis vienas per klaidą 
išliko tame siaubingame kapinyne ir, apim 
tas augančios tuštumos baimės, galvojo, 
kad būtų didžiausia laimė pasaulyje pri
glausti galvą prie geros, tave suprantančio 
žmogaus krūtinės ir išsiverkti iki valios.

Jie trise — Martynas. Ieva ir Arvydas— 
ėjo kažkokiu nepažįstamu keliu; jie iš 
kraštų, ji viduryje. Kelias buvo šlapias, sli 
dus, pilnas bedugnių duobių, kuriose kun
kuliavo verdantis vanduo. Kiekvieną kar
tą, kojai paslydus, ji išgąstingai surikdavo 
ir stverdavosi Martyno rankos. Suprato: 
taip nepadoru, juk greta eina vyras, turėtų 
įsikibti jo, tačiau neišaiškinama jėga stū
mė ją prie Martyno. Ji pavargo nuo pašėlu 
šio nervų įtempimo, norėjo grįžti atgal, 
nors gerai žinojo, kad grįžti negalima, nes 
užpakalyje kėliau ištisai užlietas verdan
čio vandens; jie turi eiti pirmyn, tik pir
myn, jeigu nori išsigelbėti.

— Nebijok, tai sapnas. — tarė Marty
nas. —Gyvenime nebūna tokių nesąmonių.

Nuo tų paguodžiančių žodžių pasidarė 
lengva, gera. Apimta graudaus švelnumo, 

ji panoro paglostyti Martynui ranką, ta
čiau pajuto į save nukreiptą Arvydo žvilgs 
nį —skvarbų, šaltą, visa regintį. Tas žvilgs 
nis triuškinančiu sunkumu prislėgė ją, su- 
kaustydamas valią ir jausmus. Jos kūnas 
ėmė stingti, akmenėti; iš pradžių kojos, 
šlaunys, paskui liemuo; dar kelios akimir
kos, ir ji visa pavirs akmenine statula. Bet 
kol tai įvyks, ji turi bent pirštų galais pa
lytėti Martyno ranką. Bent pirštų galais...

Nubudo suprakaitavusi, iškankinta sun
kaus sapno. Greta lovutėje giliai miegojo 
Arvydukas. Pro skystas nertines užuolai
das prasišvietė giedro žvaigždėto dangaus 
lopinėliai. Ir sugalvok tu man tokį sapną! 
Eiti tarp verdančio vandens duobių... Ieva 
užsimerkė ir su palengvėjimu atsiduso: vis 
dėlto gerai, kad čia būta tik sapno. „Gy
venime nebūna tokių nesąmonių..."

Ji stengėsi negalvoti, kad vėl užmigtų, 
tačiau miegas nebeėmė. Slegianti nuotai
ka. kurią paliko sapnas, jai priminė pasku 
tinį apsilankymą pas Arvydą.

— Kodėl neatsivedei berniuko? — pa
klausė jis.

— Lyja... Gaigalienė apsiėmė pasaugo
ti, kol sugrįšiu.

— Prakeiktas lietus. Einam į koridorių, 
bus laisviau.

Tamsaus siauro koridoriaus gale stovėjo 
staliukas, ant jo mėtėsi kažkieno paliktas 
laikraštis. Jiedu atsisėdo ant aptrintos so
fos. Toli, koridoriaus gale, kaip tunelio an
ga švietė didžiulis langas, išeinąs į sodą. 
Prie lango kažkoks medis riebiais lapais, 
kuriuos švelniai plovė lengvas šiltas lietu
tis. Stipriai kvepėjo vaistais.

— Kaip sekasi?
— Nieko...
— Greitai sugrįšiu. Tikriausiai dar 

prieš liepos vidurį būsiu namie. Žinai, pa
siilgau tavęs, Ieva. — Jis apglėbė ją per 
pečius ir prisitraukęs pabučiavo į lūpas.

— Nereikia... čia žmonės vaikštinėja... 
— Ji švelniai išsilaisvino iš jo glėbio. Jai 
buvo gėda ir baisu savo abejingumo, bet 
nieko negalėjo padaryti. Ji nesidžiaugė, 
kad jis greitai sugrįš, visai nesidžiaugė. 
Tuos du nepilnus mėnesius, kai jo nėra 
namie, ji jautė kažkokią tuštumą, tačiau 
toji tuštuma nevargino, o atvirkščiai — 
teikė keistą ramybę. Ieva žinojo, kad ryto
jaus diena bus tokia, kokią ji numato, ra
maus jos gyvenimo ritmo nesutrukdys jo
kie netikėtumai, ir tas tikrumo jausmas 
veikė ją kaip smalkėmis apsinuodijusį ty
ro oro srovė. Ji daugiau negrįš į troškų 
kambarį. Nenori! Ir šiandien tai jam pa
sakys.

(Bus daugiau)
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Jaunimo Kongreso dienos GĖDOS KAMPAS
(2)

Ilgai ir stipriai išmiegojusi, skaniai pa
valgiusi ir apsitvarkiusi, kitą dieną susi
pažinau su L. Venckaus kaimyno dukrele 
Liuce, su kuria per tas 4 savaites Chicago- 
je supyniau gražų draugystės vainiką.

Tos dienos vakarą L. Venckus nuvežė 
mane į Jaunimo Centrą. Važiuodama dai- 
riaus po šį lietuvių rajoną — Marquette 
Park. Gatvėse medžiai žaliuoja, o namai 
gana gražūs ir gražiai sutvarkyti. Krautu
vininkai, daktarai, architektai, advokatai 
ir t.t. — visi lietuviai; o kas mėgsta šiek 
tiek stipriau išgerti, tam šioje apylinkėje 
yra net 13 lietuviškų tavernų.

Jaunimo Centro pastatas gražus, moder
niškas. Priešais yra sodelis su lietuviška 
koplytėle ir Lietuvos Nežinomojo kareivio 
kapas bei paminklas. Centre sutikau Ku
nigundą Kaminskaitę ir Gajutę Valterytę. 
Jos tuo metu buvo apsistojusios pas LSS 
vadeivę O. Zailskienę, su kuria tą vakarą 
ir aš susipažinau. Jaunimo Centre buvo 
įvairių parodų, ir aš ta proga apžiūrėjau 
dailės parodą. Mačiau daug įdomių pa
veikslų; vienas iš vinių iškaltas, kitas da
žais aptaškytas ir t.t.

KONGRESO ATIDARYMAS

Ketvirtadienį, birželio 30 d., įvyko Jau
nimo Kongreso atidarymas. Į Conrad-Hil
ton viešbutį 8 vai. vakare susirinko visi 
atstovai-vės ir svečiai. Sugiedojom Ameri
kos ir Lietuvos himnus. Scena buvo ypač 
gražiai papuošta įvairių pasaulio valstybių 
vėliavomis ir dideliu Vyčiu, padarytu iš 
baltų ir raudonų gėlių. Algis Zaparackas, 
PLJK Komiteto pirmininkas, pristatė Dr. 
Henriką Nagį atidaromajai paskaitai: 
„Jaunimo reikšmė tautoje ir išeivijoje". 
Po paskaitos buvo „Miss Lithuania" rinki
mai.

Tuose rinkimuose man kai kas nepatiko. 
Kodėl gi mergaitės buvo išklausinėtos sa
vo gyvenamojo krašto kalba, o ne lietuviš
kai? Be to, klausimai buvo, tur būt, kokio 
profesoriaus rašyti, nes labai sudėtingi. 
Teisėjai buvo visi iš Chicagos; gal būtų 
buvę geriau, kad teisėjai būtų buvę iš įvai 
rių kraštų. Atsakiusios klausimus, visos 
kandidatės nusivilko savo balines suknias 
ir grįžo į salę tautiniais rūbais. Iš šių gra
žuolių teisėjai išrinko 5, kurios tada trum
pai pakalbėjo lietuviškai. Gintaro karūna 
apkarūnuota „Miss Lithuania” iš Boston, 
Mass., o antroji vieta atiteko chikagiškei. 
Čia ir vėl man nepatiko, kad karūnuojant 
„Miss Lithuanią", kapela grojo „Heilo Dol
ly". Galvojau, kad galėjo surasti kokią 
nors daugiau tinkamą lietuvišką dainą.

Po rinkimų buvo susipažinimo šokiai.
Penktadienio rytą anksti važiavome 

„downtown”, į Conrad-Hilton viešbutį. Čia 
buvo pranešimai įvairių kraštų atstovų. 
Pasirodo, Šveicarijoje yra tik keletas lietu 
vių, bet jie pajėgė atsiųsti į šį Kongresą sa 
vo atstovą.

Penktadienio vakare visi svečiai, atsto
vai ir daug chicagiečių susirinko lietuvių 
Šv. Marijos gimnazijoj, kur įvyko operos 
„Lokys“ premjera. Operai muziką parašė 
Darius Lapinskas, o librettą-žodžius V. Bo- 
gutaitė.

Operoje daktaras, pasakotojas, mąsto 
apie jį kamuojantį žmogiškosios prigim
ties dvilypumą ir prisimena Lokio istoriją, 
kurios veikėjuose mato atsispindint ir sa
vo likimą.

Prieš daugel metų jauną dvaro ponią 
medžioklės metu užpuolė lokys. Pikti kai
mynai paskleidė gandą, kad po to jai gi
męs sūnus nėra teisėtas dvaro įpėdinis: jis 
esąs lokio sūnus. Atėmę dvarą, ponią išva
rė į girias, o kūdikį išsiuntė į tolimus kraš 
tus. Berniukas užaugo nežinodamas savo 
kilmės, bet, pasižymėjęs karuose, įgijo gra 
fo titulą.

Daktarui baigiant pasakoti prologą, gra
fas Meškys vyksta aplankyti savo kovų 
draugo Danylos, nežinodamas, kad grįžta 
į savo tėviškę ir kad Danylos tėvai buvo 
ištrėmę jo motiną ir atėmę iš jo palikimą. 
Netoli dvaro girioje Meškys išgirsta gra
žiai dainuojančią jauną merginą Dalią. 
Grafas tuoj pat susižavi jos tyru nekaltu
mu ir daina apie vaikystės pasakų šalį. Pa 
mačiusi nepažįstamą vyrą, Dalia nusigąs
ta, bet grafas ją nuramina ir kviečia tęsti 
savo svajonių dainą. Dalia dainuoja apie 
vaikystėje girdėtąją taikingą žvėrių kara
lystę, kurią valdo Lokys. Jos dainą per
traukia Medeinė, miškų moteris, sušukda
ma, kad Lokys miręs. Išsigandusi Dalia 
pabėga. Grafas nori sekti paskui ją, bet 
Medeinė ir jos palydovai miškiniai jam su
trukdo.

Grafui nuėjus, Medeinė dainuoja apie 
savo skaudžią praeitį. Ji prisimena, kaip, 
po nelaimės lokio urve, pikti žmonės išva
rė ją iš gimtojo dvaro ir išplėšė jai kūdikį. 
Miškinių šauksmo palydima. Medeinė at
naujina keršto priesaiką.

Meškys atvyksta į dvarą. Danyla džiau
giasi jo sulaukęs, ir jie abu traukia dainą, 
prisimena praeities žygius, bendras kovas 
su priešais. Meškys nustemba, sužinojęs, 
kad Dalia yra Danylos sesuo. Danylai iš
ėjus ruošti vaišių, Dalia prisipažįsta, kad 
jai malonu vėl išvysti girioje sutiktąjį sve
čią. Ji džiaugiasi, kad pagaliau atrado žmo 

gų, kuris nesijuokia iš jos vaikiško sapnų 
pasaulio ir ją supranta. Meškys pasisako, 
kad ir jis sapnuojąs. Tačiau jo sapnai nė
ra tokie tyrūs ir ramūs. Jie pilni šmėklų, 
raganų, pilni tamsios ir nežinomos praei
ties šešėlių. Dalia ragina grafą užmiršti 
tamsius sapnus ir sekti ją į skaistų pasakų 
pasaulį. Grafui sužiba viltis; kad Dalia, 
baltoji gulbė, padės jam nugalėt nuolat jį 
plėšiantį tamsios praeities skausmą.

Per keletą savaičių susižavėjimas išaugo 
į meilę. Dalia tekės už Meškio. Naktį prieš 
vestuves grafą vėl apima nerimas. Jį vėl 
kankina gūdi praeities nežinia. Dalia jam 
žada išsigelbėjimą, ramybę, bet drauge ir 
gilina skausmą, nes jos tyrume dar labiau 
atsispindi Meškio tamsi prigimtis. Ar mei
lė Daliai padės jam nugalėti piktų instink
tų agoniją? Meškys abejoja. Susijaudinęs 
jis šaukiasi savo nepažįstamos motinos, 
kad ji ateiti; ir išspręstų jo kilmės paslap
tį-

Vestuvių puotai nutilus, Dalia ir Meškys 
pasilieka vieni. Juodu vis dar negali už
miršti to keisto įvykio. Kai Meškys dova
nojo nuotakai karolius, juos bededant ant 
kaklo, pasirodė Medeinė ir įspėjamai su
šuko: „Lokys smaugia baltąją gulbę!” Kas 
ta pamišusi moteris? Dalia prisimena ją 
mačiusi miške ir negali suprasti, kodėl ji
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NUSIŽENGIMAI IR FAKTAI
Daug kas mūsų stebėjome pasaulines 

futbolo rungtynes Anglijoje, pasibaigusias 
anglų komandos laimėjimu. Matėme daug 
gražaus žaidimo, bet kartu ir grubaus tai
syklių pažeidimo.

Nesportiški pasielgimai ir futbolo taisyk 
lių pažeidimai įvyko, gal būt, ir dėl to, kad 
ne visi vienodai futbolo taisykles supranta 
ir ne visi jas vienodai aiškina.

Sunday Telegraph reporteris R. F. 
Wright atsidėjęs sekė šias rungtynes ir pa
darė išvadą, kad per visas 32 rungtynes 
švariausią žaidimą vedė Meksikos koman
da. Ji teįvykdė tik 30 nusižengimų ar tai
syklių pažeidimų. Juos pasekė Vakarų Vo
kietijos komanda. Ji 33 kartus nusižengė. 
Toliau Šiaurės Korėja — 34 nusižengimai.

O iš antro galo tvirtai atsistojo rusų ko
manda. Ji padarė tik 66 nusižengimus. 
Nuo jų gerokai atsiliko italų komanda su 
55 nusižengimais, Brazilijos komanda —

NEPATOGUS ŠV. JONAS
Šv. Jono bažnyčia Vilniuje, dvidešimt 

metų laikyta nepageidaujamo pamestinu
ko padėty, pagaliau restauruojama ii- pri
taikoma naujai paskirčiai.

Nepatogi dabartinei valdžiai ši bažnyčia 
todėl, kad ji, iš vienos pusės, „didingas 
16-jo amžiaus architektūros paminklas, su
darąs viso senojo universiteto ansamblio 
kompozicinį centrą”, o iš kitos — su gilio
mis tradicijomis susijusi religinė šventovė, 
pačiame centre universiteto, kuris kaip tik 
dabar skiriamas auklėti ateistiškiems „ko
munizmo statytojams“ ir kuris net pava
dintas komunistų veikėjo (V. Kapsuko) 
vardu...

Negražu buvo leisti tam architektūros 
paminklui nykti, bet keblu buvo ir gauti iš 
Maskvos leidimą bei lėšų jam palaikyti, 
kai Maskva jau ir taip ne kartą perkūnais 
trankėsi už „keistas tendencijas“ Lietuvoj 
— „atstatinėti religinių prietarų ir senovės 
feodalų lizdus". (Pastarasis barnis buvo 
už Trakų pilį).

Bet dabar šv. Jono bažnyčia jau restau
ruojama. Tik ji bus nebe bažnyčia, o 
„Mokslinės minties muziejus"... O varpi
nės pagrinde įrengiama kavinė (40 vietų, 
16 amžiaus stiliaus vidaus įrengimas, kori
doriumi sujungta su jau veikiančia univer
siteto kavine).

Bokšto viršūnėj numatoma įrengti aikš
telė — turistams pasižvalgyti į miestą iš 
apie 70 metrų (apie 230 pėdų) aukščio.

(Elta)

MUMIJAI 6 TŪKST. METŲ
Prieš dvejus metus italų archeologų eks

pedicija kalnuotose Libijos srityse. Fecano 
kalnuose, 900 km į pietus nuo Tripolio, su
rado pėdsakus aukštai išvystytos civilizaci
jos, egzistavusios daugiau kaip prieš 6 
tūkst. metų, tais laikais, kai Sachara dar 
nebuvo virtusi dykuma.

Sacharai pradėjus virsti dykuma, jos 
gyventojai persikėlė į Nilo žemumą ir ten 
įkūrė Egipto civilizaciją. Ilgą laiką archeo
logai galvojo, kad Egipto civilizacija susi
kūrė pati, plynoje vietoje, kad ji net pa
čioje ankstyvoje savo epochoje buvo pa
kankamai aukštai išvystyta.

Neseniai italų mokslininkai užbaigė Li
bijoje savo trečiąją ekspediciją. Jie surado 
kelis kapus su mumijomis. Nustatytas mu
mijų amžius — joms apytikriai 6 tūkst. 
metų. Iki šiol buvo laikoma, kad egiptie
čiai patys surado būdą kūnui balzamuoti. 
Dabar aišku, kad jie perėmė balzamavimą 
iš savo pirmtakų.

Visa eilė radinių liudija, kad žmonės, 
gyvenę Sacharoje daugiau kaip prieš 6 
tūkst. metų, vertėsi žerhdirbyste, augino 
naminius gyvulius, gamino degto molio 
dirbinius, piešė. 

atėjo sutrukdyti džiaugsmo valandos. Meš
kys prisimena matęs tą moteriškę ne tik 
miške, bet ir savo sapnuose. Jį vėl apninka 
tamsios mintys. Halucinacijoje jis išvysta 
Medeinę, kuri pakartotinai ragina sūnų su 
grįžti pas motiną. Nejaugi ji mano moti
na? klausia grafas. Medeinei nesiliaujant 
raginti, jis pagaliau suvokia savo praeitį: 
jis Meška, lokio sūnus. Dabar žmonėse nė
ra jam vietos. Dalios siūlytasis taurus sap 
nų pasaulis jau dingęs. Dabar jam belieka 
sekti savo instinktais ir vykdyti motinos 
kerštą.

Dalia nemato pasirodžiusios Medeinės, o 
tik savo vyro skausmo iškreiptą veidą. Ta 
pamišusi moteris užgniaužė mūsų džiaugs
mą, skundžiasi ji. Ta pamišusi moteris yra 
mano motina, atsako Meškys, ir žvėriška
me siutulyje pasmaugia savo nuotaką.

Daktarui ieškant prasmės toje nelaimė
je, kuri ištiko Lokio žmones, Danyla gieda 
gūdžią raudą, gailėdamasis savo prarastos 
sesers.

Po operos vėl važiavau į Conrad-Hilton 
viešbutį. Čia buvo paruošta labai įdomi ir 
graži programa. Didžiausią įspūdį man pa
darė Clevelando tautinių šokių grupė. 
Taip gražiai šoko, ir tokie gražūs buvo tau 
tiniai rūbai, kad tikriausiai visą savo am
žių atsiminsiu tą vakarą.

49 ir anglų komanda su 45 nusižengimais.
Rungtynių stadijonus atlankė 1.463.033 

žiūrovai.
Spėjama, kad vien Wembley stadijonui 

už bilietus žiūrovai sumokėjo apie 720.000 
svarų. Dvidešimt šešios valstybės Europo
je ir Šiaurės Amerikoje per televiziją žiū
rėjo baigiamąsias rungtynes tarp anglų ir 
Vak. Vokietijos komandų. Manoma, kad vi 
same pasaulyje šių rungtynių žiūrėjo apie 
400.000.000 žiūrovų. Rungtynes sekė taip 
pat 1600 žurnalistų ir 700 radijo ir televizi 
jos komentatorių.

Portugalų komanda įmušė daugiausia 
įvarčių — 9. Jie atliko ir patį gražiausią 
mostą šių rungtynių metu: jie skubėjo pa
sveikinti B. Charltono, kai šis įmušė jiems 
įvartį. .T. Girdys

NAUJI TRAUKINIAI SU KOLONISTAIS

Žemės drebėjimas Taškente — rusų val
džiai Lietuvoj irgi proga sukeisti vietomis 
keletą šimtų Lietuvos gyventojų.

Ksaveras Kairys, vilniškės ministrų ta
rybos pirmininko (M. Šumausko) pirmasis 
pavaduotojas, liepos 6 d. paskelbtame pasi 
kalbėjime papasakojo, kad .„Respublikos 
vyriausybė nutarė” — suprantama, nutarė 
įsakyta iš Maskvos, nes visos „respublikų 
vyriausybės” panašiai nutarė — nedel
siant išsiųsti į Uzbekistano sostinę staty
binį traukinį.

Dar gegužės mėnesį, sako Kairys, buvo 
išsiųsti Taškentan statybininkų „žvalgai“, 
o birželio pradžioj išvyko ir statybinis 
traukinys. Traukinys ne tik su (Lietuvos 
miestuose taip reikalingomis) statybinė
mis mašinomis ir inventorium, bet ir su 
žmonėmis, specialistais: „prityrusiais dar
bininkais, statybos inžinieriais, autotrans
porto ir plentų, melioracijos ir vandens 
ūkio, sveikatos apsaugos, energetikos ir 
elektrifikavimo šakų pasiuntiniai, visų 
stambiausių respublikos miestų atstovai“. 
Gegužės mėnesį išvyko geodezininkai, pro
jektuotojai, sanitarinės technikos ir kitų 
statybinių darbų organizatoriai. Iš viso 
keli šimtai žmonių, svarbių specialistų. Su 
jais ar paskui juos turės norom nenorom 
išvykti ir jų šeimų nariai, jei nenorės ne
ribotam laikui ar visiškai išsiskirti. Juk tie 
specialistai išsiųsti ne mėnesiui ar kitam, 
o mažiausia dvejiems metams, nes K. Kai
rys aiškiai pasakė: „Per dvejus metus Lie
tuvos statybininkai pastatys Taškente 10 
tūkstančių kvadratinių metrų gyvenamojo 
ploto“ (t.y., apie 300 bolševikinio standar
tinio dydžio butukų). Po dvejų metų Taš
kento atstatymo darbas gali būti dar ne
baigtas, o jeigu ir būtų baigtas, tai didelis 
klausimas, ar dabar išvykstantiems bus 
kaip grįžti Lietuvon. Grįžtantiems sunkiau 
sias dalykas gauti tą „gyvenamąjį plotą“ 
Išsiuntus tiek statybos specialistų, gyve
namojo ploto statyba Lietuvoj atitinkamai 
sumažės. Be to, į išvykstančiųjų vietas jau 
atvyksta žmonės... iš Taškento! K. Kairys 
pranešė:

„Nuoširdžiai, svetingai bus sutiktos 300 
šeimų iš Taškento, kurios artimiausiu lai
ku atvyks į Lietuvą. Sudaryta vyriausybi
nė komisija, kuri operatyviai vadovaus šių 
šeimų apgyvendinimui respublikos mies
tuose bei rajonų centruose“.

Kas tos šeimos, nėra kitų duomenų 
spręsti, kaip tik tas komisijos sudarymas 
tikslu jas „svetingai priimti ir operatyviai 
apgyvendinti“. Bene bus tai „didieji bro
liai” — profesionalai kolonistai, gavę lei
dimą pabėgti iš žemės drebėjimo nusiaub
tos kolonijos į kitą, kur žemė dar nedreba. 
Pažymėtina, kad, kai vienas kitas lietuvis 
grįžta paliegęs iš Sibiro tremties, tai retai 
gauna teisę net nuosavuose namuose pri
siglausti. (Elta)

Sovietų okupuotosios Lietuvos žurnalis
tas Albertas Laurinčiukas gavo Maskvos 
leidimą ir buvo išvykęs po pasaulį pasidai
ryti. Jis aplankė, kaip pats Tiesoje sakosi, 
daugelį kraštų ir rado nuostabų dalyką: 
jau seniai išnykusios vergijos pėdsakus.

Pirmąjį išnykusios vergijos pėdsaką- 
obeliską. kaip „draugas“ Albertas sako, 
jis matė Jungtinėse Amerikos Valstijose, 
Naujame Orleane, Džeksono skvere. Čia, 
pasak jį, prie 100 metų buvo parduotas 
paskutinis vergas.

Antrąjį gėdos obeliską jis matė Afriko
je. Bagomojos miestelyje. Ten jis rado jau 
bebaigiančius išnykti į pajūrio smėlį su
kastus gelžbetoninius stulpus, prie kurių 
vergų pirkliai rišdavo savo aukas.

Trečiąjį tokį dar nepastatytą gėdos obe
liską jis matė Anglijoje, judriajame Liver
pulio uoste, kur dar XVIII šimtmetyje šio 
krašto valdžia įsikišo į vergų prekybą ir 
jų kančias bandė lengvinti net leidžiamais 
įstatymais.

Iš šių trijų vietovių jis padarė trikampį 
ir jį pavadino „Gėdos trikampiu“, nes, pa
sak jį, tai buvo pats didžiausias istorijoje 
žmonių perkėlimas jėga. Milijonai laisvų 
žmonių, pervežti per Atlantą, tapo vergais.

Bet vargšas Albertas užmiršo dar vieną 
kampą, gal net ir didžiausią kampą. O gal 
jo bosai iš NKVD jam įsakė tylėti ir nie
kur neminėti paties svarbiausiojo žmonijos 
gėdos kampo. Tas kampas tai Maskva, kur 
dar ir dabar gyvena didžiausios pasaulyje 
vergijos bosai.

Mes visi žinom, kad buvo pasaulyje ver
gija, niekas jos negiria, ir niekas ja nesi
džiaugia. Iš tikrųjų tai yra žmonijos gėda. 
Visas kultūringasis pasaulis jau daugiau 
kaip prieš 100 metų jos atsižadėjo ir net 
įstatymais uždraudė. Šiandien tuose kraš
tuose tik muziejuose galima rasti vergijos 
pėdsakų, galima tų pėdsakų rasti tam tik
rose vietovėse . arba nevisai maloniuose 
prisiminimuose, kurie tiems kraštams ne
daro didelės garbės. Tačiau taip buvo, ir 
niekas nebando to paneigti.

Kitaip yra su Maskva. Ir ten buvo ver
gija, tik kitokiu vardu pavadinta. Ją turė
jo pergyventi ir carinės Rusijos okupuotos 
Lietuvos gyventojai, nes tokia vergija anų 
laikų rusų buvo primesta ir Lietuvai. Tik 
skirtumas buvo tas, kad Amerikos ir kitų 
kraštų biznieriai pirkdavosi sau vergus, 
daugiausia nelaiminguosius afrikiečius, o 
rusai vergais pavertė visus savo ir oku
puotųjų kraštų nelaiminguosius baudžiau
ninkus.

Tai šie baudžiauninkai ir buvo rusiškų
jų ponų vergai. O rusiškoji baudžiava bu
vo anų laikų vergija ir savo esme niekuo 
nesiskyrė nuo kitų kraštų vergijos.

Anų laikų biznieriai savo vergus pirk
davo, parduodavo arba mainydavo į kokį 
nors daiktą. Tą patį darė ir rusiškieji po
nai su savo baudžiauninkais: pirkdavo, 
parduodavo, kortomis pralošdavo arba į 
šunis mainydavo. Tie rusų ponai buvo vi
sagaliai.

Bet dar blogiau, kad tokia vergija So
vietų Rusijoj ir jos okupuotuose kraštuose 
yra ir dabar.

Visi kultūringieji kraštai vergiją šian
dien mato tik muziejuose, o sovietai savo 
plačioje tėvynėje dar ir šiandien jos nepa
naikino. Tai XX amžiaus gėda, nežiūrint į 
tai, kad „draugas“ Laurinčiukas bandė ją 
ir nuslėpti.

Laurinčiukas toliau Tiesoje pasakoja, 
jog anų laikų vergo kaltė buvo ta, kad jis 
turėjo juodą odą ir stiprius raumenis. Bet 
jis nepasakė, kokią kaltę turėjo tie Lietu
vos ir kitų kraštų ramūs ūkininkai, darbi-

Jeigu pradėsite be saiko gerti svaigina
muosius gėrimus, tai neabejotinai ap- 
svaigsite.

Turėdami gerą apetitą ir nekreipdami 
dėmesio į visas kalorijas jei pradėsite val
gyti daug riebių patiekalų, tai nutuksite. 
O jeigu su saiku ar be saiko pradėsite val
gyt maisto produktus, kuriuose yra daug 
kalkių, tai ar manote ,kad sukalkėsite? Ne! 
Kalkės maiste nieko bendra neturi su žmo
gaus kūno arterijų sukalkėjimu. Priešin
gai, mes per mažai suvalgome kalkių, o be 
kalkių žmogus darosi liguistas.

Žmogaus kūnas nuolat reikalingas kal
kių ir nuolat iš savęs išstumia tas kalkes. 
Todėl turime susirūpinti per maistą papil
dyti kalkių pareikalavimą.

Svarbiausi kalkių tiekėjai yra pienas ir 
varškė. Bet yra maisto produktų, kurie su
naikina, neutralizuoja kalkes, nes jie turi 
oksalio rūgšties. Tokie produktai yra ka
kao, špinatas ir rubarbarai. Pavyzdžiui, 
100 gramų špinatų pasiima visas kalkes iš 
200 gramų pieno, jeigu valgysite špinatus, 
o po to tuojau gersite pieną. Jeigu tarp tų 
valgių bus didelė pertrauka, tai pienas jau 
nebeatiduos savo kalkių. Čia yra pirma 
taisyklė su kalkėmis.

Antra taisyklė būtų ta. kad mes nepri
valome įsivaizduoti, kad turime pakanka
mai kalkių savo maiste. Trečia, — neturi
me užmiršti, kad tam tikru metu mums 
būtinai reikalingos kalkės. Jos ypač reika
lingos jaunystėje, kai vystosi skeletas, taip 

ninkai, vyrai, moterys, seneliai ir net kūdi 
kiai, atplėšti nuo motinos krūties, kurie, 
aną birželio naktį suimti, sugrūsti į gyvu
linius vagonus, buvo vežami į Sibirą ne 
geresnėse sąlygose, kaip tie nelaimingieji 
negrai prieš 100 metų. Tik negrai buvo ve-' 
žami į biznio kraštus, o šie nelaimingieji į 
„plačiosios tėvynės rojų“ — Sibirą badui, 
šalčiui ir negailestingai mirčiai. Juoduo
sius gaudė pasamdyti tam reikalui medžio
tojų būriai ir vežė biznieriai, o šiuos gau
dė ir vežė tie patys: NKVD ir komunistų 
partija.

Štai ką K. Jurginis pasakoja apie aną 
vieną tokia vergų medžioklę 1941 m:

„Dalykai dėjosi tokie nesudėtingi ir aiš
kūs, kad ne tik man, bet ir mano šešiame
čių! broliui buvo aišku, ko reikia bijoti. 
Tai — rusų. Tai jie išvežė Sibiran gerąją 
tetulę su dėde, kurie dažnai atvykdavo į 
svečius, gretimos mokyklos mokytoją, kai
myną girininką, kurio išvežimo eigą mums 
iš savo slėptuvės buvo galima stebėti. Ry
tą, vos švintant, pasigirdo vieškeliu maši
nos burzgesys; pasuko į girininko kiemą, 
iš sunkvežimio kėbulo iššoko 8 kareiviai 
ii- ristele nubėgo apsupdami namą. Po ku
rio laiko pasigirdo nelaiku sužadintų vai
kų klyksmas ir graudus, širdį veriantis, 
šuns staugimas. Pasigirdo šūvis, matyti, 
skirtas šuniui, bet blogai pataikytas, nes 
šuo aikčiodamas nubėgo už kelių šimtų 
metrų į karklyną ir iš ten dar graudžiau 
staugė, atsiliepdamas į vaikų verksmą.

„Motina verkė, laikydama rankose patį 
jauniausiąjį broliuką. Vyresnysis, prisi
glaudęs prie jos, šniurkštė nosimi”.

Ir jeigu anų laikų vergijos ir pėdsakai 
baigia išnykti, tai sovietinės vergijos .pėd
sakai dar gyvi šių dienų žmonių atsimini
muose. Dar ne vienas toks vergas, palikęs 
savo sveikatą Sibiro vergų stovyklose, li
guistai leidžia paskutines savo dieneles 
artimųjų globoje.

Ir jei „draugas“ Laurinčiukas norėtų 
rasti sovietinės vergijos pėdsakų, lai nu
eina į Lietuvos kaimą, kuriame gyveno to 
krašto ūkininkų ar darbininkų šeimos. Ti
kiu, kad dar nebus išnykęs kūdikių šauks
mo aidas:

— Mama, gelbėk!
O jeigu draugo Laurinčiuko ausys kar

tais būtų kurčios ir to aido negirdėtų, lai 
nueina į plačiosios tėvynės geležinkelio 
stotis. Ten ras gyvulinių vagonų apraišiotų 
spygliuotomis vielomis. Juose buvo veža
mi šių dienų nelaimingieji sovietiniai ver
gai. Jei to dar negana, lai pavažiuoja gele
žinkeliu, ten ras primėtyta nelaimingųjų 
vergų kaulų: vieni bus kiek žeme prideng
ti, kiti vilkų apgraužti. Pagaliau pilnas Si
biras bakužių, vietovių, aptvertų spygliuo
tomis vielomis, būriai NKVD, dar nauji 
kapinynai su mediniais kryželiais ir pilnas 
ašarų, vargo ir kančios Sibiras.

Ar reikia dar didesnių sovietinės vergi
jos pėdsakų? Jei reikia, lai draugas Lau
rinčiukas pavažiuoja į pasienį. Ten jis ras 
visą sovietinį rojų, aptvertą spygliuotomis 
vielomis, išartus ir užminuotus laukus, 
sargybų bokštus su kulkosvaidžiais, ku
riuose dieną ir naktį budi sovietiniai sar
gai su šunimis ir saugoja, kad vergai ne
paspruktų į laisvę. O Berlyne ras ir gėdos 
sieną.

Tai vis gyvieji šių dienų sovietinės ver
gijos liudininkai. Tik reikia draugui Lau- 
rinčiukui tas vietas aplankyti ir pamatyti. 

-Ir jis tikrai įsitikins, kad šių dienų sovie
tinė vergija yra daug žiauresnė už aną 
prieš 100 metų buvusią.

Čia ir yra tas slepiamasis gėdos kampas.
J. Girdys

KĖS
pat busimosioms ir žindančioms moti
noms, nes jos turi daug kalkių kūdikiui 
atiduoti, dar seniems žmonėms, kurių or
ganizmas kalkių tiekimo nepriteklių pasi
ima iš savo kaulų (todėl senatvėje taip 
lengvai lūžta kaulai). Sportininkai ypač 
reikalingi daug kalkių.

Ketvirta — kalkės nėra vien tiktai „sta
tybinė medžiaga“ kaulams bei dantims. 
Kalkės neišlieka tenai nuo jaunystės iki 
senatvės. Kaulai nuolat išmeta turimąsias 
kalkes ir kraunasi naujas. Jau vien dėl to 
aišku, kad kalkės nuolatos mums reikalin
gos. Bet maža to. Mūsų širdis, nervai ir 
raumenys reikalauja savo darbui kalkių! 
Ypač virškinimo organams, inkstams, hor
monų liaukoms kalkės yra privalomos. 
Taip pat kalkės reikalingos dėl kraujo su- 
krekėjimo.

Ne kiekvieną kalkių rūšį sunaudoja mū
sų organizmas. Pavyzdžiui, kalkių turįs 
vanduo nestiprina mūsų skeleto, nepadeda 
greičiau užgydyti sulaužyto kaulo, neduo
da tai, ko iš kalkių reikalauja mūsų nervai 
ir smegenys. Naudingos žmogui kalkės tu
ri būti imamos tam tikru cheminiu pavi
dalu, koks yra pienas.

Kartu su citrinos bei fosforo rūgštimi 
kalkės yra lengviau priimamos mūsų kūne. 
Todėl dabar gaminami specialūs kalkių 
preparatai, kuriuos galima naudoti pa
dengti mūsų kūno nuolatiniam kalkių pa
reikalavimui.

V. čekauskienė
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LONDONAS
DR. J. REPECKA LIETUVIŲ NAMUOSE

Ilgesnį laiką prabuvęs su šeima Europo
je, pastarosiomis savaitėmis dar apvažinė- 
jęs keletą jos kraštų, rugpiūčio 10 d. pro 
Londoną į JAV grįžo Dr. J. Repečka.

Europon jis buvo atsiųstas tarnybiniais 
reikalais.

Londone prieš išvažiuodamas lankėsi L. 
Namuose ir apsipažino su lietuviška veik
la.

A. TULYS LONDONE

Rugpiūčio 18 d. „France“ laivu į Europą 
išplaukė rašytojas Antanas Tulys su žmo
na. Nidos Knygų Klubas neseniai išleido 
jo novelių knygą „Inicialus po tiltu".

Rugpiūčio 2.3-26 dienas jie numato pra
leisti Londone.

COVENTRY
TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

DDLS Coventry Skyriaus Valdyba rug
sėjo 10 d., šeštadienį, 6 vai. p.p., puošnioj 
lenkų klubo salėje, White Friars Lane (ne
toli Gaumont kino), rengia

Tautos šventės Minėjimą.

Programoje numatoma tai dienai pritai
kyta paskaita, šokiai, loterija ir kt.

Šokiams gros E. Dragūno vadovaujama 
kapela, veiks turtingas baras ir užkandinė.

Visus tautiečius iš arti ir toli su drau
gais ir pažįstamais prašom atsilankyti.

Skyriaus Valdyba

ATSAKYMAI Į VISUS KLAUSIMUS

Turėdami namuose LIETUVIŲ ENCI
KLOPEDIJOS 35 tomus, visada joje rasite 
atsakymus i bet kuriuos Jums kilusius 
klausinius, Tai tautinis lobis tiek Jums, 
tiek Jūsų vaikams. Šiuo metu galima ją 
užsisakyti ir iš karto visus tomus, išsky
rus 15 tomą, kuris skirtas specialiai Lie
tuvai ir taip pat netrukus pasirodys.

Duodama išsimokėtinai.
Naujai išleista vaikams spalvavimo 

knyga ALGIS IR ALYTĖ su trumpais eilė
raštukais. Didelio formato, 20 puslapių. 
Graži dovana vaikams. Tik 4 šilingai su 
persiuntimu.

Lithuania under the Soviets — Portrait 
of the nation, 1940-45, by S. Vardys—51/6.

Vysk. P. Bučio atsiminimai — 25/4.
Baltosios pelytės kelionė į mėnulį—11 š.
Gaunama: „Dainora“, 14 Priory Rd., 

Keiv, Surrey.

sistsistsisisistsisisisisisis

Sfzaitytwju fata&ai
BRADFORDAS KALBA

(Laiškas Redaktoriui)

Mes esame seni Bradfordo gyventojai. 
Manėm, kad skausmas, kurį mums įdiegė 
J. Kuzmionis š.m. gegužės 31 d. savu raši
niu „Europos Lietuvy“, greit praeis, bet 
jis vis dar nepraeina ir, matyt, dar ilgai 
nepraeis. Gaila mums talentingos ir mie
los lietuvaitės V. Galbuogytės. ir pyksta
me ant J. Kuzmionio.

Jeigu J. Kuzmionis norėjo pulti ir kal
tinti lietuvių visuomenę, tai ar ne geriau 
būtų padaręs, jeigu būtų parašęs rimtą 
straipsnį, antrašte „Lietuvių visuomenė", 
ir pasirašęs savo tikra pavarde? Tokiu at
veju mes būtumėm pasikvietę jį į savųjų 
tarpą, su lietuvišku nuoširdumu paspaudę 
jam ranką ir pasakę: „Esi puikus vyras, 
parašei gerą straipsnį. Sėskime ir pasvars
tykime, kokiu būdu visi drauge galėtu
mėm pašalinti esamąsias blogybes...“ Tai 
būtų buvusi giliai jaudinanti ir atmintina 
diena lietuvių visuomenei Bradforde.

Dabar gi straipsnio autorius pasislėpė už 
Kuzmionio pečių, kurio mes nepažįstame 
(tokio iš viso lietuvių tarpe nėra). Ir tik 
paskaitykit, ką p. Kuzmionis prikalbėjo 
jaunuolės lūpomis apie lietuvių visuome
nę. štai tik kelios ištraukos iš jo rašinio:

„Dėl mūsų tautiškai nesusipratusio jau
nimo dalies labai kalti tėvai. Jeigu jie pa
tys nepajėgė pamilti savo Tėvynės, niekuo
met negalės tos meilės įdiegti vaikams".

„Neprityrę organizacijų vadovai nu
krypsta nuo tikrosios tų organizacijų pa
skirties... bet griebiasi labai neaiškių prie
monių savo egzistencijai išlaikyti“. .

„Pagrindinė vyresniosios kartos blo
gybė yra tas besaikis gėrimas".

Štai p. Kuzmionio lietuvių visuomenės 
aprašymo būdas ir jos vaizdas. Visame ra
šiny visai nevartojama žodžių, kaip antai:

ŽIDINYS LIETUVIŲ JAUNIMUI

Lietuvių Jaunimo Vilniaus Aušros Var
tų židinys — berniukų moksleivių bendra
butis Nottinghame rugsėjo 7 dieną prade
da antruosius gyvavimo metus. Berniukai, 
jaunuoliai nuo II metų (išimties keliu ir 
jaunesni), čia mokysis gerose angliškose 
mokyklose ir lietuviškoje dvasioje namie. 
Židinyje jie gauna pagalbos pamokų ruo
šime ir taip klasėje pasiekia pirmąsias vie
tas. Tai užtikrina jiems gerus angliškus 
atestatus, kurie yra tokie svarbūs jaunuo
lio ateičiai, šalia to stiprėja lietuviškai 
krikščioniškoje dvasioje.

Ateinančiais mokslo metais kandidatų 
bus žymiai daugiau. Todėl, norintieji čia 
mokytis, turi registruotis nedelsiant. Visas 
žinias teikia kun. S. Matulis. MIC, 16 
Hound Rd., West Bridgford. Nottingham. 
Tel. 85738.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

BRADFORD — rugpiūčio 21 d., 12.30 vai.
ROCHDALE — rugpiūčio 28 d., 12 vai.
NOTTINGHAM —rugp. 21d., 11 vai.. Jau

nimo Židinyje.
NOTTINGHAM — rugp. 28 d., 11 vai., J.

Židinyje.
NOTTINGHAM — rugsėjo 4 d., 11 vai., J.

Židinyje.

REIKALINGAS SPAUSTUVININKAS

„Nidos“ spaustuvei reikalingas lietuvis, 
kuris turėtų noro išmokti spaustuvės dar
bo — rinkti linotipu, spausdinti ir kt.

Kadangi tų darbų reikia ilgiau mokytis, 
dėl to pageidaujama, kad kandidatas būtų 
bent ne daug ką vyresnio kaip 50 metų 
amžiaus.

JEI REIKIA PASIŲSTI SIUNTINI
— KREIPKIS Į
LIETUVIŲ NAMŲ BENDROVĘ,

2, LADBROKE GARDENS,
LONDON, W.ll.

Tikrą lietuvišką Vilniuje gamintą 
krupniką — bonka 43 Šil. su pristatymu 
— ir Trejas (levynerias — pokelis 1116 
su pasiuntiniu — teikia

Z. JURAS
421. Hackney Road, 

London, E.2.
Tel.: SHO 8734

retkarčiais, paskiri, kai kurie ir 1.1. Anot 
to rašinio, visi lietuviai girtuokliai, visi tė
vai be meilės Tėvynei.

O mes dabar paklausime: kas sukūrė DB 
LS. kuria mes visi galime didžiuotis; kas 
sukūrė ir nupirko Lietuvių Namus ir So
dybą, kuria galima grožėtis; kas visai ne 
per seniai sudėjo dešimt tūkstančių svarų, 
kai Lietuvių Namai buvo sunkioj padėty? 
Ar tai tie lietuviai be meilės Tėvynei, blo
gi, savanaudiški organizatoriai ir tie gir
tuokliai?

Dabar mes tikimės, kad p. Kuzmionis 
rausta ir jam darosi gėda. Gėda todėl, kad 
tik vos kelių menkų nuošimčių lietuvių 
blogybes jis apibendrino ir primetė vi
siems lietuviams Anglijoj, kurie ir toliau 
nori gyventi garbingai ir meilėje savo 
kraštui; gėda irgi todėl, kad įtraukė į tą 
intrigantų, savanaudžių ir girtuoklių kom
paniją niekuo nekaltą jaunuolę.

O kaip tikrai gražu būtų buvę, jeigu au
torius būtų supažindinęs ją su tais lietu
viais, kurie kūrė DBLS. kurie pirko Lietu
vių Namus, kurie gražina Sodybą, kurie 
skaito lietuviškas knygas ir laikraščius, 
jau neminint tų, kurie turi Vyties kry
žius... Mes užtikrinam Tamstą, p. Redak
toriau. kad tokių lietuvių galima surasti 
nesuskaitomus būrius. Su šiais lietuviais 
ir p. Kuzmionis atrodytų pagarbesnis, o 
jaunuomenės auklėjimui jo rašinys būtų 
buvęs nepamirštamas įnašas. Argi ponas 
Kuzmionis niekuomet nėra sutikęs ar ma
tęs būrių gerų, užsitarnavusių, garbingų, 
savai tautai meile gyvenančių ir kenčian
čių lietuvių? Kaip gaila.

Bradfordo Lietuvių Vyties Klubo Valdyba 
ir Revizijos Komisija. Kultūrinių Reikalų 
Komitetas. DBLS Bradfordo Skyriaus 
Valdyba, Savaitgalio Mokyklos Mokytojai, 
Tautinių šokių Grupė „Atžalynas“, Scenos 

meno grupė „Sūkurys“

BALFO
Metų bėgyje Balfo Centre buvo gauta 

107.029 dol. pinigais ir, be to, dar 27.340 
svarų rūbų, 4.961 knyga, vaistų, žaislų, 
plokštelių ir kitų materialinių gėrybių, ku
rios buvo panaudotos šalpai. Visų gautų 
gėrybių vertė siekė 45.971 dol. Taigi su gė
rybėmis per metus Baifas turėjo pajamų 
153.000 dolerių.

Balfo šalpa rūbais

Kadaise Baifas siųsdavo didelius kie
kius maisto ir rūbų tremtiniams, kol jie 
gyveno stovyklose ir lengva buvo padalyti. 
Dabar stovyklų jau nebėr, tad tenka siun
tinėti individualiai. Daugiausia vaitotų rū
bų pasiųsta Lenkijos lietuviams, net 451 
siuntinys. Vokietijon pasiųsta 55 siunti
niai, į kitus kraštus 18. Vasario 16 gimna
zijai, Saleziečių gimnazijai ir Argentinon 
nuvežta laivais didesni Balfo rūbų kiekiai. 
Taigi vartotų rūbų šalpai buvo panaudota 
29.410 svarų. Dalis netinkamų rūbų-atran- 
kų buvo parduota. Liepos 1 d. sandėly dar 
liko 4.910 svarų, kurie vietos lietuvių nuo
lat papildomi.

Į Lietuvą ar SSSR galima buvo siųsti 
tik naujas medžiagas ir už jų persiuntimą 
brangiai mokėti. Į ten buvo išsiųsta 361 
siuntinys, ir už juos sumokėta 30.255 dole
riai (1964-65 metais 284 siuntiniai už 
18.294 dol.).

Į Lenkiją dar pasiųsti 62 vaistų siunti
nukai už 701 dol. Į įvairius kraštus išsiun
tinėta Balfui suaukotos knygos. Tokių kny
gų siuntinių buvo: Australijon 49, Brazili
jon 28, Vokietijon 14 ir į kitus kraštus 47. 
Viso išsiųsta 138 knygų siuntiniai, kurių 
vertė siekė 4.581 dol. Knygų Ba'.fe dar liko 
už 2.650 dol. (yra ir du Liet. Enciklopedi
jos rinkiniai).

Sumažintas rūbų siuntimas Lenkijon

Lenkijos lietuviai yra daugiausia netur
tingi, o rūbai ten labai brangūs. Baifas 
turi ir rūbų ir gali visiems padėti. Deja, 
prie Lenkijos lietuvių šliejasi gudai, len
kai ir įvairūs spekuliantai. Už 50 zlotų 
(pusę dolerio) lietuvis (jaunas ar senas) 
parašo lenkui lietuvišką prašymą į Balfą 
ir laukia siuntinio. Tik gerai įgudus galima 
panašius prašymus atrinkti. Balfo centre 
turime kartotekas per 2.677 Lenkijos lie
tuvių šeimų, kurias esame paskutiniu lai
ku šelpę. Tai sudarytų per 10.000 žmonių. 
Jiems ir buvo siunčiama parama rūbais, 
vaistais (retai knygos ar pinigai).

1965-66 metų bėgyje. Balfo Centro Val
dybai nutarus, prašymai iš Lenkijos buvo 
labai stropiai atsijojami, tačiau ir dabar 
vienas kitas nevertas galėjo siuntinį iš 
Balfo išgauti. (Tie apsimetėliai dabar la
bai dažnai kreipiasi į atskirus lietuvius, ne 
į Balfą).

IR VASARĄ, IR ŽIEMĄ,
IR RUDENĮ, IR PAVASARĮ 

ne tik maistu, bet ir kitomis gėrybėmis

Jei saviems padėti nori, 
Padarysi tai tikrai,
Kreipkis tik tuojau pas TAURĄ, 
Ir neliks kišenė kiaura!

TAURAS
3, ST. DUNSTAN S GARDENS, 

LONDON, W.3.
Tel. ACO 4374

Atstovas Manchesteryje:
L. Pūras. 79 Victoria Crees., Eccles, 

Manchester.

PELNINGAS TAUPYMAS
Dabar laikas peržiūrėti savo investa- 

cijas ir patikrinti, ar jūsų santaupos 
duoda tinkamą pelną.
BALTIC STORES INVESTMENTS CO.

(Z. JURAS)
421 Hackney Rd., London, E.2.

Tel.: SHO 8734
ir

PALANGA PROPERTIES LTD.
11 London Lane, Bromley, Kent.

moka 7% (grynais)
už investavimus 5 metams ir ilgiau

ir
6% (grynais) 

už trumpesnius investavimus. 
Investavimai garantuojami nekilnojamu 

turtu. Sudarome testamentus.
Administruojam nuosavybę ir sutvarkom 

visus palikimo reikalus.

Vilų pirkimo, nuomavimo, taip pat ir vi
sokiais kitais reikalais Ispanijoje prašo
me kreiptis į mūsų atstovą ten:

Palanga Properties Ltd.,
24 Calle Monasterio de Poblet, 

Comarruga, Prov. de Tarragona, Espana.

METAI
Vieni aukoja, kiti gauna

Balfo šeima yra dvilypė. Vieni, daugiau
sia JAV lietuviai, aukoja pinigus ir gėry
bes. Jie yra susibūrę į 63 skyrius. Kai ku
rie savo aukas tiesiai į Balfą prisiunčia. 
Baifas turi 1.351 apsimokėjusį narį, o kiek 
yra rėmėjų — sunku pasakyti. Galima spė
ti jų būsiant per 10.000. Kiek yra šelpia
mųjų — Balfo centras turi tikslesnius duo
menis.

Didžiausias šalpos reikalingųjų skaičius 
bene bus Lietuvoje ir Sibire. Deja, ne visi 
jie apie Balfą žino, dar mažiau kas gali į 
Balfą kreiptis, tačiau Balfo šalpa Lietuvoj 
ar Sibire paskutiniu laiku pasiekė 1.274 
šeimas. Kitas didelis šelpiamųjų būrys yra 
Lenkijoj. Baifas yra sušelpęs 2.677 liet, 
šeimas Lenkijoj, kai kuriems per metų eilę

KASDIENIŠKOS
SMULKMENOS

i
Mielas Redaktoriau, 

nepasakysiu, kad mane būtų privertęs su
sisukti į kiautą anas šaunus lietuvis, kuris 
DBLS suvažiavime išvadino mane prakeik 
tu Jonu. Tada nejaučiau ir dabar nejau
čiu, kad jis tokį prakeikimą mano adresu 
būtų siuntęs bent šiek tiek didesnės laik
raščio skaitytojų dalies vardu. O vieno 
žmogaus keiksmas vienišas ir palieka. Juk 
visokių yra nuomonių, ir visų jų neįmano
ma supaisyti. Tiek tik gal negerai, kad žo
dis prakeiktas nėra iš tų pačių švariųjų, 
kurie tiktų visuomenės gyvenime.

Bet esu nusprendęs nebebūti toks 
kruopštus registruoti visokius mūsų gyve
nimo prasikišimus. Ne mano kiaulės, kaip 
sakoma, ne mano pupos, tai kas gi man 
darbo!

Tačiau nepažadu, kad būtinai būsiu ca- 
ca ir kad joks genijus būtinai neturės jau 
niekada progos mane ir vėl pavadinti ko
kiu nors piktu epitetu.

Šįkart, deja, man rūpi ne kokios nors gy 
venimo neigiamybės, bet labai gražus da
lykas. 

♦ ♦ ♦

Buvo tokie geri laikai, kai man teko mo
kytis lotynų kalbos. Tasai kalbos mokslas 
nesiribojo vien gramatikos ir sintaksės ar 
žodžių kalimu. Mūsų mokyklos anuomet 
mokė taip pat susipažinti su romėnų lite
ratūros klasikais ir pasigėrėti jais. Deja, 
tas mūsų gėrėjimasis tegalėjo būti tik la
bai ribotas. Vertėjai iš mūsų buvo tikrai 
menki, net ir tie, kurie geriausiai mokėsi 
tos kalbos ir buvo išmokę ko didžiausią 
kiekį žodžių. Juk vertimo darbui reikia ir 
palinkimo, ir talento, sugebėjimų. O jeigu 
tų dalykų ir būtume turėję, tai ir amžius 
mūsų anuomet dar buvo per menkas būti 
gerais vertėjais, kad iš savų vertimų galė
tume pajusti tų klasikų grožį. Tiek Ceza
rio kariniai užrašai, tiek Horacijaus ar 
Ovidijaus ar Vergilijaus poezija taip ir li
ko mums tiktai lyg koks tolimas aidas.
Tolimas, bet, žiūrėkite, vis dėlto mielas 

aidas. 
* * *

Su didžiuliu džiaugsmu sutikau Dr. A. 
Rukšos verstą ir Lietuvių Enciklopedijos 
Leidyklos išleistą Vergilijaus „Enėjidę".

Žinau, kad jau anuomet, kai mokėmės, 
pasaulinės literatūros kursui eiti turėjome 
Homero „Odisėją" („Ilijada" buvo išleista 
kiek vėliau). Dar iš kitų šaltinių turėjome 
susipažinti su Dantės „Dieviškąja komedi
ja" (jos pilnas vertimas irgi išėjo tik vė
liau). Bet romėnų autoriai taip ir liko pla
čiau nepristatyti ir pažįstami vien tik iš 
mūsų pačių gimnazistiškų vertimų pamo
kose.

Dėl to, matyti, ir apėmė tasai džiaugs
mas, kad vis dėlto, štai, dabar pasirodė pa
galiau „Enėjidė“, kuri kadaise buvo gim
nazistiškomis dienomis stengtasi suprasti. 
Dabar' ji atsiskleidžia gerai pasiruošusio 
specialisto išversta, ir tą vertimą skaitant 
grįžta anas tolimas, bet mielas gimnazis

PADĖKA

Visoms organizacijoms ir pavieniams as
menims. kurie sudarė galimybę mūsų duk
relei Irenai nuvykti į Jaunimo Kongresą, 
reiškiame širdingą ačiū: Manchesterio Lie
tuvių Soc. Klubui už 50 sv. finansinę para
mą, DBLS Centro Valdybai už 20 sv„ DB
LS Manchesterio skyriui už 20 sv.. DBLS 
Rochdale sk. už 20 sv. 15 šil., DBLS Leigh 
skyriui už 5 svarus 6 penus, LVS-gos „Ra
movės“ Manchesterio skyriui už 10 sv., p. 
p. Talkačiauskams už 10 sv., p. D. Kauli
niu! už 6 sv„ p.p. Songailams už 5 sv., p. 
A. Jakimavičiui už 5 sv., p. A. Kublinskui 
už 5 sv„ p. O. Dainauskienei už 3 sv. ir 
per p. Kasparą gautus 50 sv. iš vykdyto
sios rinkliavos ir gautų iš Amerikos.

Taipogi dėkojame p. S. Kasparui už vi
sas informacijas, susijusias su Irenos vyki
mu į Jaunimo Kongresą Chicagoje.

Elena ir Vytautas Jakubaičiai 

buvo nusiųsta iki dešimt siuntinių. Vokie
tijoj Balfo šalpos prašė ir gavo 455 šeimos, 
Prancūzijoj 25, Argentinoj — 19, Brazili
joj — 17, JAV — 24, Belgijoj — 15, Austri
joj — 11. Kituose kraštuose, kaip Anglijoj, 
Australijoj, Vengrijoj, Italijoj, Kanadoj, 
Kolumbijoj ir kt.. Balfo žinioje yra tik po 
kelias šeimas. Tuo būdu Balfo globoje vi
sam pasaulyje yra 4.556 šeimos. Prie jų 
nepriskaitytos dvi mokyklos, senukai prie
glaudose, ligoniai sanatorijose ar kaliniai, 
kuriems šalpa buvo teikiama kolektyviai.

Balfo stalčiuose dar yra 210 nebaigtų 
emigracinių bylų, prie kurių Balfo Centrui 
irgi tenka padirbėt. Kai kurios, atrodo, yra 
beviltiškos. Be to, Balfo centre yra keletas 
testamentinių bylų, kurios taip pat parei
kalauja darbo ir gaišties, bet kartais lai
mėjus suteikia ir stiprios finansinės para
mos šelpiamiesiems.

Kun. L. Jankus

tiškų dienų aidas. Vadinas, dar sulaukiau 
gyvas to meto!

* * *

Nuostabu, kad to „Enėjidės" vertimo iš
leista tik 500 egzempliorių.

Argi mūsų svetur tebūtų tik toks skai
čius, kurie kadaise Lietuvoje iš lotyniško 
originalo stengėmės bent šiek tiek apsipa- 
žinti su šiuo įdomiu romėnų klasiku?

Tavo Jonas

KONKURSAS LIETUVIŠKAI
GIEDAMOMS MIŠIOMS

Liturginiam Bažnyčios atsinaujinimui 
tebevykstant, jausdami liturginės muzikos 
stoką lietuvių visuomenėje, Jaunimo Metų 
proga „Laiškai Lietuviams" skelbia kon
kursą parašyti jaunimui pritaikytas lietu
viškai giedamas Mišias.

Sąlygos: 1) Muzika turi būti parašyta 
sekančioms Mišių dalims: „Viešpatie, pasi
gailėk“. „Garbė Dievui aukštybėse", „Ti
kiu vieną Dievą“, „Šventas, šventas", „Tė
ve mūsų“ ir „Dievo Avinėli". 2) Turi būti 
naudojamas 1965 m. gruodžio 3 d. Liturgi
nės Tarybos Romoje patvirtintas Mišių 
tekstas (jis yra „Draugo“ spausdintoje 
knygelėje, vardu „Šventos Mišios lietuviš
kai"; tik išpažinime „Tikiu vieną Dievą" 
turi būti atitaisytos dvi klaidos: vietoje 
„amžių amžiais gimusį iš Tėvo“ turi būti 
„amžių amžiais gimstantį iš Tėvo“ ir vie
toj „gimusį, bet nesutvertą“ turi būti 
„gimstantį, bet ne tveriamą“. „Draugo" 
adresas: 4545 W. 63rd St., Chicago, Illinois 
60629, USA. 3) Mišių nuotaika turi būti 
lietuviška savo dvasia ir melodijomis. 4) 
Harmoninės gi ir kompozicinės priemonės 
turi būti modernios. 5) Mišios turi būti 
vienbalsės, bendram giedojimui, patogios 
eilinio balso apimčiai, bet taip parašytos, 
kad galėtų būti giedamos ir su mišriu cho
ru. jei toks choras yra. Tačiau tiek choro 
partija, tiek vargonų palyda turi būti nesu 
dėtingos ir nesunkiai išpildomos. 6) Mi
šios turi būti pritaikytos jaunimui, t.y. gy
vos ir džiaugsmingos.

Rankraščiai pasirašomi slapyvardžiu ir 
su atskirame voke užrašyta tikrąja auto
riaus pavarde bei adresu pasiunčiami:

„Laiškai Lietuviams“, Mišių konkursui, 
2345 W. 56th Street. Chicago, Illinois 
60636, USA. Skiriamos dvi premijos: pir
moji — 200 dolerių ir antroji — 100 dole
rių. Mecenatai: dr. L. Kriaučeliūnas (100 
dol.) ir V. Kuliešius (100 dol.).

Konkurso jury komisiją sudaro: Petras 
Armonas. Balys Chomskis. Alice Stephens, 
Leonardas Šimutis Jr. ir Juozas Žilevičius. 
Konkurso terminas — gruodžio 15 d. (paš
to antspaudo data; prieš pat terminą pra
šom siųsti oro paštu, ypač jei ne iš JAV).

„Laiškų Lietuviams“ redakcija

PAIEŠKOMAS

LIEKIS IZIDORIUS, gyvenęs apie Chi- 
chesterį. pats ar žinantieji apie jį prašom 
rašyti „Europos Lietuvio“ Administracijai.

EUROPOS LIETUVIS —
LITHUANIAN WEEKLY

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

Leidžia Liet. Namų Akc. B-vė. Leidimo 
Tarybą sudaro DBLS V-ba ir Europos Liet. 
Bendruomenių pirmininkai.

Redakcija rankraščius taiso ir trumpina 
savo nuožiūra.

Prenumeratos kaina: metams 50 šU-l 
dolerio kraštuose — 6 dol. metams; Vokie
tijoje — DM22.

Už laikraštyje kieno nors spausdinamų
jų skelbimų turinį nei leidėjai, nei redak
cija nesiima atsakomybės.
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