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PO SOVIETINIU KEVALU
EXPO-67
LIETUVOS LIETUVIO AKIMIS

— Čia norėjau pasidalinti tik kai ku
riais įspūdžiais, daugiau sudominusiais 
mane kaip dailininką, •— įspėja Kazys 
Morkūnas „Litratūros ir meno" savait
raščio 22 nr., aprašinėdamas pasaulinę 
Monrealio (taip Lietuvoje rašomas Mont- 
realis) Expo-67 parodą.

Tie įspūdžiai iš tiesų asmeniški, neabe
jotinai dailininko akimis įžvelgti ir be jo
kio politinio prieskonio, kuo, pavyzdžiui, 
itin pasižymi „Tiesoje“ spausdinami so
vietinio laikraštininko A. Laurinčiuko re
portažai apie tą parodą.

K. Morkūnas, žinoma, yra ne laikrašti
ninkas, bet dailininkas, kurio monumenta
lus vitražas „Himnas darbui“ buvo išsta
tytas sovietiniame parodos pavilione kar
tu su dailininkų A. Garbausko ir A. Stoš
kaus vitražu „Tėvynė".

Kai K. Morkūnas su A. Stoškum iš 
Montrealio aerodromo važiavo mašina, 
jiems pirmiausia į akis krito „gausybė ma
šinų ir visur — benzino kolonėlės, profi
laktikos stotelės“. Belaukdami vis dar ke
liaujančių savo vitražų, lietuviai dailinin
kai padėjo tvarkyti sovietinio paviliono 
kultūros skyrių, dirbo viską — „ir krovė
jo, ir menininko darbą“. Pasak K. Morkū
no:

— Gana gausiai atstovaujama ir lietu
vių dailioji keramika (M. Vrubliausko, J. 
Vyšniauskienės, A. Ličkutės, A. Lauciaus, 
L. Cieškaitės, J. Adomonio kūriniai). Čia, 
matyt, kiek „kalti" jr mes, padėję ruošti 
paviliono dailės ekspoziciją...

— Kai dėl tarybinio paviliono kultū
ros skyriuje esančios skulptūros, tai, ma
no nuomone, čia atrinkti ne patys geriau
si darbai, — sako K. Morkūnas, matyt, pa
sigedęs lietuvių kūrinių. — Grafikos eks
pozicijoj yra nemaža lietuvių dailininkų 
darbų. A. Skirutytės ir S. Krasausko kai 
kurie darbai gerokai padidinti, eksponuo
jami ant specialių skydų. Šalia Favorskio 
ir kitų žinomų grafikos meistrų matome 
A. Makūnaitės raižinius.

— Malonu buvo Monrealyje vėl susi
tikti su mūsų skulptoriaus J. Mikėno kom
pozicija „Pirmosios kregždės“, — atvirai 
džiaugiasi K. Morkūnas.— To.i jos nuskri
do! Skulptūra stovi tarp medžių, mes gi 
Mikėno paminklus įpratę matyti dangaus 
fone: tokiu atveju ir čia efektas, matyti, 
būtų didesnis. Bet šiaip ar taip savo tau
tiečio kūrinį pamatyti šalia Rodeno, Muro 
(skaityk: Rodin, Moore) ir kitų pasaulio 
skulptūros titanų buvo labai miela šir
džiai.

Api savo bei Garbausko ir Stoškaus kū
rinius K. Morkūnas sako:

— Vitražai sudaro kultūros skyriaus 
savotišką ašį, yra matomi iš visų pozicijų. 
Vitražai iš vidaus apšviečiami dirbtine 
šviesa, bet saulėtomis dienomis natūrali 
šviesa truputį silpnina dirbtinio apšvie
timo efektą... Tai, žinoma, subtilūs daly
kai, ir ei.iniai parodos lankytojai tų „plo
nybių“ nelabai tepastebi. Jie labai domisi 
mūsų darbais, kone kiekvienas tiesiog ap
čiupinėja storo reljefinio stiklo luitus. 
Toks noras betarpiškai paliesti daiktą 
ranka man kažkaip primena vaikystės die
nas, kada bažnyčioje buvo tiesiog nučiupi- 
nėjami krucifiksai...

— Apie mus, apskritai apie parodoje 
esančius lietuvių dailės kūrinius, plačiai 
tašo Kanados ir JAV lietuvių spauda, — 
pastebi K. Morkūnas. — Tuo tarpu mūsiš
kė (t.y. sovietinė) periodika šiuo atžvilgiu 
pasigirti negalėtų...

Paminėjęs savo įspūdžius apie kitų tau
tų meninius eksponatus ir apie įvairių pa- 
viiionų architektūrą, K. Morkūnas tęsia:

— Monrealyje su dail. A. Stoškumi iš
buvome pusantro mėnesio; vėliau, mūsų 
komandiruotei einant į pabaigą, atvyko 
dail. A. Garbauskas. Kanados lietuviai 
jau iš mūsų spaudos žinojo, kad į Monrea
lį atvyko lietuvių grupė, susirado mus, la
bai domėjosi mūsų ir mūsų kolegų daili- 
lininkų kūriniais. Buvome susitikę su Ka
nados ir JAV jaunaisiais dailininkais-lie- 
tuviais. Jų kūryboje mažiau tėra naciona
linių bruožų, bet šiaip jie dirba su skoniu 
ir spalvinės kultūros pajautimu.

— Vakarais ilsėdavomės kine teatruose, 
žiūrėdavome televizijos laidas, kur daug 
mums neįprastos varginančios reklamos, 
—bendrais įspūdžiais savo pasakojimą 
apie Expo-67 baigia K. Morkūnas. — Pa
tiko mums visur pastebima aukšta darbo 
kultūra, netgi tokia detalė, kaip paviliono 
šlavėjai, apsirengę baltais kombinezonais.

Myk. Varekonis

— Sovietų spauda skundžiasi, kad pieti
nėje Rusijoje veikiančios piratiškos radijo 
stotys trukdo darbą viešosioms stotims.

LIETUVOS
Kiekvienais metais rugpiučio pradžioje 

komunistai prisimena, kaip jie sako, Lietu
vos priėmimo į sovietinių tautų šeimą me
tines. Mat, 1940 m. rugpiūčio 3 d. Aukš
čiausias Sovietas Maskvoje nutarė įjungti 
Lietuvą, tariamai jos pačios prašymu, į so
vietinę imperiją. Nuo tos dienos Maskva 
ėmė visus Lietuvos turtus laikyti savo tur
tais ir visus Lietuvos piliečius — sovieti
niais piliečiais. Remiantis tuo įjungimu, ru
sai pradėjo versti lietuvius tarnauti raudo
nojoje armijoje ir atlikinėti visas kitas so
vietų piliečiams uždėtąsias prievoles.

Norint atsakyti klausimą, ar Lietuvos 
įjungimas į maskvinę imperiją buvo ir yra 
teisėtas, reikia pažvelgti, kokiomis aplin
kybėmis ir kokiomis priemonėmis jis buvo 
įvykdytas. Šiandien komunistai daug kal
ba ir rašo apie 1918-19 metais Lietuvoj vy
kusią revoliuciją ir jos įvestąją sovietinę 
santvarką, kuri, daugiau kaip po 20 metų 
pertraukos, 1940 metais buvusi vėl atsta
tyta. Iš tikrųjų abiem atvejais vyko ne re
voliucija, bet Sovietų Rusijos pasikėsini
mas susigrąžinti iš jos „globos“ ištrūkusią 
ir nepriklausoma valstybe pasiskelbusią 
Lietuvą. Mūsų kraštas savo jauną nepri
klausomybę 1918-19 metais apgynė. Mask
va iškilmingai atsisakė visų kėslų. 1920 m. 
liepos 12 d. pasirašytąja taikos sutartim ji 
pripažino Lietuvą nepriklausoma valstybe 
ir 20 metų palaikė su ja normalius diplo
matinius santykius. Pasakėlės apie sovietų 
valdžios Lietuvoje įkūrimą per tą laiką bu
vo užmirštos. Net Lietuvos komunistų po
grindyje leidžiamoji spauda jų nebeminė
jo. Ir 1940 metais okupuodami Lietuvą, 
sovietai neskelbė, kad jie ateina atkurti 
1918 metais įsteigtosios sovietų Lietuvos ar 
kad jie eina į pagalbą mūsų krašte įsilieps
nojusiai revoliucijai. 1940 m. birželio mėn. 
Maskvai pasisekė priversti nepriklauso
mos Lietuvos vyriausybę nusilenkti jos 
daug kartų didesnei karinei jėgai. Viskas, 
kas vėliau atsitiko, vyko brutalios okupa
cijos ir žiauraus teroro sąlygomis. 1940 m. 
liepos 14-15 d. d. rinkimuose į vadinamąjį 
Liaudies Seimą dalyvavo tik labai maža 
gyventojų dalelė. Rinkimų duomenys buvo 
suklastoti. Prieš rinkimus nebuvo skelbia
ma, kad vadinamasis Liaudies seimas tu
rės spręsti Lietuvos įjungimo į Sovietų Są
jungą klausimą. Tik paskelbus suklastotus 
rinkimų duomenis, pasipylė komunistų 
partijos įtaigojimai jungtis į Sovietų Są
jungą. Agitacija buvo varoma per spaudą, 
mitingus, susirinkimus. Jiems pasipriešinti 
ir kitus šūkius skelbti niekas nedrįso. Ma
siniams suiminėjimams siaučiant, visi 
stengėsi neatkreipti į save NKVD dėmesio, 
nepakliūti į jos rankas. Išvengti kalėjimų 
ir kankinimų buvo tik du keliai: arba įsi-

Septynios DIENOS
VISATOS AMŽIUS

Iki šiol labiausiai priimta teorija buvo, 
kad visatos amžius yra apie 10 milijonų 
metų.

Sovietų astrofizikai dabar skelbia, kad 
visatos amžius yra apie 70 milijonų metų, 
kad ji iš pradžių plėtėsi, paskui laikėsi pa
stoviai, o dabar vėl plečiasi, ir jos radiju- 
sas yra 15 milijonų šviesos metų.

SMERKIA SOVIETŲ POLITIKĄ
Lotynų Amerikos kraštų revoliucinių 

pajėgų solidarumo organizacija po piktų 
ginčų priėmė rezoliuciją, kuria smerkia
ma sovietų ekonominė ir technikinė politi
ka tuose kraštuose.

Rezoliucija buvo priimta po ginčų tarp 
Sov. S-gos ir Kubos politikos rėmėjų. Nu
galėjo Kubos rėmėjai. Jie reiškė pasipikti
nimą, kad Sov. S-ga ir Lenkija teikia pa
ramą Lotynų Amerikos visokiems dikta
tūriniams kraštams.

NIGERIJA DAR LABIAU SKYLA
Nigerijos federalinė vyriausybė pradėjo 

karą prieš rytinę krašto dalį, kur įsisteigė 
atskira Biafros valstybė, ir jai sekėsi už
iminėti nepaklusnius miestus.

Tačiau Biafros kariuomenė persikėlė 
per Nigerio upę ir susijungė su prieš fe- 
deralinę vyriausybę sukilusiais pulkais. 
Taigi karas turės pasunkėti.

MARŠ. TITO PLANAS
Jugoslavijos prez. Tito nuvyko į Egipto 

sostinę Kairą su taikos planu, pagal kurį 
turėtų būti garantuotas Izraelio saugumas.

Galvojama, kad jis veikia ne vienas, o 
susitaręs su kitais. Jei jo planas būtų pra
dėtas vykdyti, tada būtų galima laukti gy
venimiško sprendimo Vidur. Rytų santy
kiuose..

PRIJUNGIMO
jungti į Maskvos diriguojamąjį chorą, arba 
tylėti. Jei ir prileisti nesąmonę, kad vadi
namasis Liaudies seimas buvo taisyklin
gai išrinktas, tai vis tiek jis neturėjo tei
sės spręsti Lietuvos įjungimo į Sovietų Są
jungą klausimo. Lietuvos valstybės konsti
tucija iš viso jokio Liaudies seimo nenu
matė. Vadinasi, jis buvo ne teisėtas tautos 
valios kūdikis, bet gegužiukas, svetimo 
paukščio įdėtas į jos lizdą. Kadangi Liau
dies seimas buvo nekonstitucingas orga
nas, tai ir visi jo nutarimai yra niekiniai.

Antra vertus, seimai buvo renkami vals
tybės reikalams spręsti ir jos vyriausybei 
sudaryti, bet ne valstybei likviduoti. To
kio atvejo mūsų konstitucija nenumatė. 
Tačiau vadinamasis Liaudies seimas 1940 
m. liepos 21 d. priėmė dvi likimines dekla
racijas: vieną, skelbiančią Lietuvą socialis
tine sovietų respublika, ir antrą, kuria So
vietų Sąjunga prašoma priimti Lietuvą į 
sąjungines respublikas.

Paskutinė Lietuvos išprievartavimo sce
na vyko 1940 m. rugpiūčio trečiąją Mask
voje. Tą dieną Molotovas Aukščiausiame 
Soviete pasakė kalbą apie užsienio ir tarp
tautinę politiką. Moldavams tariamai pa
prašius, sovietinis parlamentas priėmė 
įstatymą, kuriuo Moldavija priimta 13- 
tąja sąjungine respublika. Po to scenoje 
pasirodė vadinamojo Lietuvos Liaudies 
Seimo delegacija. Ji maldaute maldauja 
priimti socialistine paskelbtąją Lietuvos 
respubliką į Sovietų Sąjungą. Seka aud
ringi plojimai ir ovacijos. Lietuvos prašy
mas, aišku, patenkinamas vienbalsiai. At
sistoja sovietinės Gudijos atstovas ir be

MIRĖ AGR. J. STRAZDAS
Liepos 4 d. Kaune mirė agr. Justas Straz 

das, buv. Liet. Žemės Ūkio Rūmų leisto sa 
vaitraščio Ūkininko Patarėjo vyr. redakto 
rius (1924-1940). Po karo buvo atsidūręs, 
kaip agronomas, Pagėgiuose. Vėliau kurį 
laiką buvo žemės ūkio akademijos moko
mojo ūkio agronomu, o iš ten perėjo į kol
chozą Krakėse. Ten išbuvo daugiau kaip 
10 metų, kaip agronomas ir kurį laiką net 
pirmininkas. (1956 m. buvo rašyta laikraš 
tyje, kad įstojęs į tą kolchozą nariu ir gau 
nąs už darbadienius 320 rublių per mėne
sį, — skaitant dabartiniais būtų 32 rub
liai). Ten valdžios buvo įvertintas Raud. 
Vėliavos ordinu ir nusipelniusio agrono
mo titulu. Nuo 1961 m. gyveno Kaune, 
kaip žemdirbystės instituto bendradarbis. 
Pastaruosius trejus metus buvo pensinin
kas ir ligonis. Mirė būdamas 72 metų am
žiaus.

(E)

INDIJOS GYNYBINIAI REIKALAI
Indija yia nusistačiusi sudaryti savo 

povandeninių laivų laivyną. Bent dalį po
vandeninių laivų ji tikisi gauti iš sovietų.

Krašto apsaugos ministras pareiškė, kad 
Indijos aviacija yra visiškai pajėgi atrem
ti orinius puolimus, jei susigalvotų pulti 
Pakistanas ar Kinija.

SUNAIKINTA DIVIZIJA
Japonų laikraščiai skelbia, kad kiniečių 

kariuomenė sunaikino sovietų kavalerijos 
diviziją, kuri buvo įsiveržusi į Sinkiango • 
Uiguro sritį Kinijoje.

Žinia oficialiai nėra patvirtinta. Pasie
nio susidūrimai tarp Sov. S-gos ir Kinijos 
vyksta jau keleri metai.

SAMDINIAI ŽYGIUOJA
Kai dalis Konge kovojusių samdinių 

stengiasi pabėgti, kad nepatektų į vyriau
sybinės kariuomenės rankas, kita dalis te
bekovoja, užimdama naujus miestus.

Tie kovojantieji reikalauja, kad būtų 
paleistas dabar Alžyrijoj laikomas Čiom- 
bė ir kad jis būtų įtrauktas vyriausybėn. 
Prez. Mobutu tą reikalavimą atmetė.

SOVIETAI EGIPTO REIKALUOSE
Pravda jau kelintu straipsniu aiškinasi 

Egipto ir Izraelio reikalus.
Iš pradžių buvo raminami tie kraštuti- 

nieji egiptiečiai, kurie vis dar tebešaukia, 
kad reikia sunaikinti Izraelį. O rugpiūčio 
9 d. straipsnyje puolami vadinamieji 
reakcionieriai, kurie, esą, gąsdina egiptie
čius, kad Suezo kanalo uždarymas vis di
dins ekonominius sunkumus krašte. Ypač 
puolamas laikraščio Al Akhbar žurnalis
tas Tabii, apkaltinęs Maskvą, kad ji sun
kiausiomis dienomis palikusi Egiptą vie
ną. Pravda tvirtina, kad tik Sov. S-ga iš
gelbėjusi Egiptą ir Siriją nuo okupacijos.

SUKAKTIS
jokio savo tautos pavedimo praneša, kad 
Gudija perleidžia naujam kaimynui lietu
vių apgyventas sritis Vakarų Gudijoje. Tai 
buvo tos žemės, kurias Maskva, 1939 me
tais spalio mėn. grąžindama Vilniaus kraš
tą Lietuvai, atidavė Gudijai. Tuo būdu 
Lietuva tampa 14-tąja Sovietų Sąjungos 
respublika. Tą pačią dieną ir tuo pačiu bū
du maskvinė imperija praturtėja dar dvie- 
jomis naujomis respublikomis —■ Latvija 
ir Estija.

1940 m. rugpiūčio 24 d. vadinamasis Liau 
dies seimas buvo paskutinį kartą sušauk
tas nepaprastos sesijos. Jis vienbalsiai pri
ėmė Lietuvos Sovietų Socialistinės Res
publikos konstituciją, o pats pasivadino 
Laikiniu Aukščiausiu Sovietu.

Taip buvo baigta Kremliaus surežisuota 
Lietuvos pavergimo komedija.

Augustinas Upėnas

NAFTOS PERDIRBIMO ĮMONĖ BUS

Naudodamiesi tiesiog „Švyturio“ žurna
lu, esame savo skaitytojus supažindinę su 
naftos gręžiniais Lietuvoje. Dabar Elta, 
pasakodama tą „Švyturio“ paskelbtąją is
toriją, dar šitokias pastabas prideda:

Bet šis pavojus rimčiau ir greičiau gre
sia ne iš Gargždų, o iš Maskvos. Maskva 
yra pasiryžusi įsitaisyti Jurbarke milžiniš
ką naftos perdirbimo įmonę. Pernai kovo 
mėnesį ištisas būrys aukštose pozicijose 
esančių lietuvių per Sniečkų ir šumauską 
kreipėsi su prašymu apsaugoti Lietuvą 
nuo tos „dovanos“. Išskaičiavo visus gre
siančius pavojus Lietuvos gerovei. Kurį 
laiką kalbos apie tą užsimojimą buvo ap
tilusios. Bet dabar, liepos 21 d., Ekonomi
kos instituto direktorius K. Meškauskas 
savo pranašavimuose apie ateitį visai ne
dviprasmiškai saiko, kad pernykščių pra
šymų niekas neišklausė. Sako: „Atsiras ir 
nauja pramonės šaka — naftos chemija. 
Jurbarke bus pradėta milžiniškos naftos 
gamyklos statyba. Ji perdirbs daugiau 
„juodo aukso“, negu visos dabartinės Ba
ku įmonės.

PLIAS ANGLIJOJE

Pasaulinės Lietuvių Inžinierių ir Archi
tektų S-gos valdyba, kurios būstinė yra 
JAV, nutarė paskirti S-gos įgaliotiniu An
glijoje J. Vilčinską.

Kadangi Anglijoje tėra keli lietuviai in
žinieriai, buvusio PLIAS skyriaus Londo
ne nariams nevyko susirinkti ir išrinkti 
valdybos. Todėl centro valdyba paskyrė 
įgaliotinį, kurio pareigos bus palaikyti ry
šį tarp CV ir kolegų inžinierių bei atsto
vauti organizacijai, kai iškils koks reika
las,

ATPASAKOTA DR. M. GIMBUTIENĖS 
STUDIJA

Dr. M. Gimbutienės studija „Ancient 
Symbolism in Lithuanian Folk Art", pa
skelbta Amerikoje 1958 metais, 1967 me
tų birželio mėnesį tapo atpasakota ir Lie
tuvoje (Kultūros Baruose). Atpasakojimo 
autorius (J. Trinkūnas), pažymėjęs, kad 
dr. M. Gimbutienė — žymi mokslininkė, 
gyvenanti JAV („vaisingai bendradar
biaujanti ir su tarybiniais etnografais“), 
ir kad studijoje „daug kas gali būti disku
tuotina, o kai kas, gal būt, ir atmestina“, 
knygos turinį atpasakoja, kaip „vieną iš 
įdomesnių bandymų atskleisti seniausias 
lietuvių liaudies meno simbolių prasmes“. 
Atpasakojimas pailiustruotas penkiais iš 
knygos perimtais piešiniais. (E)

PA SAIL Y J E
— Vakarinės Javos karinis viršininkas 

gen. Darsonas uždraudė buv. Indonezijos 
prezidentui Sukarnui išvažiuoti iš tos sri
ties, ką nors aplankyti ar priimti svečius 
be jo leidimo.

— Danų laikraštis „Politisk Revy“, iš
spausdinęs straipsnį apie narkotikus, iš
siuntinėjo skaitytojams po LSD dozę.

— Greičiau už garsą skrendantieji 
prancūzų kariniai lėktuvai savo tais trink
telėjimais yra padarę 2870 žmonių nuosto
lių, ir vyriausybė per 1966 m. yra išmo
kėjusi 143.000 svarų nuostolių.

— Prisigėrę lako, Madraso valstijoje, 
Indijoje, jau mirė 78 žmonės.

-— Po ilgesnių bandymų Japonija ruo
šiasi pradėti elektroninius aparatus, kurie 
bus įtaisomi karvių raguose, ir tam tikri 
garsiniai įsakymai bus perdavinėjami kar
vėms vykdyti.

— Graikijoje visi pareigūnai turės duo
ti raštiškus ištikimybės pasižadėjimus.

MIRĖ ANTANAS RŪKAS

Liepos 21 d. Chicagoje mirė poetas, žur
nalistas, rašytojas ir režisorius Antanas 
Rūkas.

Mūsų skaitytojai jį geriausiai, tur būt, 
atsimena iš Vokietijoje ir Britanijoje vai
dinto veikalo „Bubuiis ir Dundulis“. NKK 
yra išleidęs jo romaną „Sužalotieji“.

Gimęs buvo 1907 m. rugsėjo 10 d.

TASSO PROPAGANDOS AKINIAI

Žinios apie užsienių politinius įvykius 
Lietuvos gyventojams dabar teikiamos tik 
perleistos per sovietinės agentūros TASS 
koštuvą Maskvoje. Tos agentūros skyrius 
Vilniuje (pasisavinęs ir tebevartojąs Lie
tuvos Telegramų Agentūros — Eltos var
dą) atlieka tik vertėjo darbą: iš Maskvos 
teikiamas žinias perrašo lietuviškai.

Koštuve sulaikytoji žinių dalis Lietu
von patenka tik pusiau slaptai, iš užsienio 
radijo, ir tik tiek, kiek kam pasiseka nu
girsti bei suprasti.

Todėl net Lietuvos šviesuomenės didžiu
ma yra priversta tenkintis beveik vien tik 
Maskvos vienašališkai nušviestu tarptau
tinės padėties vaizdu ir tik iš jo bandyti 
susidaryti nuomonę.

Bet ir Tassui ne visada pasiseka žinias 
taip iškošti bei sutvarkyti, kad jos niekam 
nesukeltų „nuodėmingų minčių“.

Liepos 26 d. Vilniaus laikraščiuose per
duotasis Tasso pranešimas apie Puerto Ri
co saloje įvykusį referendumą skambėjo, 
kaip neapdairiausias „virvės paminėjimas 
pakaruoklio namuose“.

Štai kaip Tassas apgailestavo Puerto Ri
co padėtį:

„Puerto Rikas neturi savo valiutos, jo 
visą politinį ir ekonominį gyvenimą kont
roliuoja JAV. Jungtinės Valstybės net 
kontroliuoja licenzijų išdavimą Puerto Ri
ko radijo ir televizijos stotims“.

Referendumą, kuriame buvo atmestas 
sumanymas tai salai pasiskelbti neprikišu 
soma valstybe, Tassas vadina tik „refe
rendumu“ (kabutėse), kuriuo, esą, „Jung
tinėms Valstijoms vėl pavyko primesti 
Puerto Riko liaudžiai joms naudingą 
sprendimą“...

Pakako bent akimirkai nusiimti sovieti
nės propagandos įpirštus akinius, ir iš to 
papasakojimo akivaizdžiai kyšojo vietoj 
Puerto Rico — Lietuva, vietoj JAV — 
SSSR...

NAUJAS MINISTRAS

į neseniai Vilniuje mirusio vad. kultū
ros ministro J. Banaičio pareigas paskir
tas Lionginas Šepetys, ligšiol buvęs kom
partijos vilniškio centro komiteto sky
riaus vedėjas spaudos ir meno reikalams 
prižiūrėti. Gegužės gale jis lankėsi Mont
realio parodoj susipažinti su „Lietuvos da
lyvavimo aplinkybėmis. (E)

TAIP PRISIMINTI DARIUS IR GIRĖNAS

Liepos 23 d. Tiesoje pasakojime apie 
Anykščių Šilelyje buvusią vasarotojų sto
vyklą, tarp kita ko, rašė, kad:

„Lakūnų didvyrių S. Dariaus ir S. Gi
rėno žuvimo metinių dieną stovyklauto
jai įžiebė fakelų ugnį, padėjo gėlių prie 
legendarinio Puntuko akmens. Skulptorius 
V. Mačiuika papasakojo apie lakūnus ir 
apie skulptoriaus B. Pundziaus žygdar
bį, kuris žiauriais fašistinės okupacijos 
metais, rizikuodamas laisve ir gyvybe, iš
kalė granite S. Dariaus ir S. Girėno barel
jefus“.

(E)

Australijoj gyvenusiam
JONUI PRANAUSKUI mirus, 

jo broliui Juozui Pranauskui ir jo šeimai, 
gyvenantiems Anglijoj, liūdesio valandoje 

reiškiame giliausią užuojautą.
O. ir J. Liobės

Poniai Jennie Evaškaitienei ir dukrelei 
Lorraine, netekusioms brangaus vyro ir 

mylimo tėvelio, reiškiame nuoširdžiausią 
užuojautą.

Dominic Stephens, Rosalie Catharin ir 
Desmond

Poniai Jennie Evaškaitienei ir dukrelei 
Lorraine, netekusioms brangaus vyro ir 

tėvo, reiškiame nuoširdžiausią užuojautą 
ir kartu liūdime.

DBLS Leigh Skyriaus Valdyba ir nariai
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NAUJAS BARONO ROMANAS
Bandydami ieškoti best-sellerių praei

tųjų metų išeivijos knygų leidyboje, pir
mąją vietą, tur būt, turėtume skirti Br. 
Railos Laumių juostai. Šis Nidos leidinys 
jau išparduotas, autorius su leidėjais, ma
tyt, gailisi tiražo nepadidinę, o tokie daly
kai Kultūriniame išeivių gyvenime iš tie
sų nėia dažni atsitikimai. Patraukliu, pa
lyginti, virše.iu tą knygą Nida papuošė, 
bet Raila, žinoma, yra nenuobodus publi
cists s.

Dabar girdėti, kad panašus likimas gre
sia ir Aloyzo Barono romanui Trečiajai 
Moteriai. Romanas, tiesa, premijuotas, o 
tai knygos reklamai pakenkti aiškiai ne
galėjo, j pačiai kai piemijos skyrimo ap
linkybės pernai JAV lietuvių spaudoje su
kėlė gana aštrų pasikeitimą nuomonėmis. 
Turint omeny ne per gausų išeivijos lite
ratūrinį derlių, tų premijų mes gal turime 
perdaug, jos jau senokai nebedaro labai 
didelio įspūdžio, o įrašas aplanke, kad 
knyga esanti premijuota, tepasidarė lai
das, kad ji nėra visiškai grafomaniškai 
parašyta.

Akivaizdus skaitytojų susidomėjimas 
naujuoju Barono romanu vis dėlto liudi-
ja, kad Trečioji moteris yra įdomi knyga. 
Ji, be abejo, parašyta įgudusio, savo ama
tą gerai išmokusio rašytojo, kurio skaitan
čiąja! visuomenei pristatinėti jau seniai 
nebėra reikalo. Nors ir ne labai origina
liai, netgi nelabai organiškai, bet užtikrin
tai ir mokoviškai sumegzta romano kom
pozicija yra intriguojanti ir skaitytoją 
prie knygos kaustanti.

Aišku, kad vien tiktai to nepakaktų 
knygai virsti best-selleriu. Skaitytojus, 
matyt, patraukė keliamosios problemos, 
kurių romane yra ne viena ir kurios lietu
vių literatūroje ne dažnai būna nagrinėja
mos.

Baronas romane aprašinėja Aldoną ir 
Juozą Kevėnus. Bevaikė inteligentų šeima 
nacių okupacijos metais iš Vilniaus ghetto 
paima auginti pažįstamų žydų berniuką 
Liuką. Abu, ypačiai Aldona, prie berniuko 
labai prisiriša, pamilsta kaip tikrą savo 
vaiką ir labai skausmingai su juo atsiski
ria, kai Vokietijos išvietintųjų stovykloje 
penkiametį Liuką tenka grąžinti išsigel- 
bėjusiems jo tėvams.

Ryšiai tarp Kevėnų ir buvusio auginti
nio nutrūksta keliolikai metų, bet Aldona 
vis dar negali pamiršti „mųsų Liuko“. Ge
rai Amerikoje įsikūrę Kevėnai buvusį au
gintinį atpažįsta laikraščio nuotraukoje, 
vaizduojančioje JAV karius Vietname.

Aldona su Liuku pradeda susirašinėti, 
bet jis netrukus yra sužeidžiamas ir pa
guldomas i New Yorko ligoninę. Aldona 
savo augintinį aplanko ir įsitikina, kad 
galų gale Liuką laimėjo ne tikroji jo mo
tina, bet trečioji moteris — busimoji Liu
ko žmona Grace.

Menkesnis rašytojas iš šitos fabulos te- 
būtų padaręs melodramatišką, moterų žur-

nalų lygio, ištęstą apysaką, ir reikia 
džiaugtis, kad Baronas šito pavojaus iš
vengė. Čia jam padėjo ne tik rašytojo įgū
džiai, bet ir problemos, kurių jis nepabū
go iškelti, piešdamas romano įvykius. Pa
grindinė psichologinė problema, be abejo, 
savaime išplaukia iš pasirinktosios temos. 
Tai bevaikės Aldonos motinystės instink
tas, jos tikrai motiniškas prisirišimas prie 
augintinio ir priešiškų jausmų atsiradimas 
tikrajai vaiko motinai.

Baronas išdrįsta paliesti ir labai subti
lią bei psichologiškai komplikuotą proble
mą, kai Aldona savyje netgi užtinka pikto 
krislą, pasireiškiantį lūkesčiais, kad au
gintinio tėvai ghette žūtų ir vaikas galuti
nai liktų jai. Bet Baronas šitą labai įdo
mią ir psichologiškai visiškai įtikinamą 
momentą teužmena, negebėdamas arba 
neišdrįsdamas jį nuodugniau atskleisti.

Lietuvių-žydų ir net vokiečių-žydų san
tykius autorius lygiai taip pat iškelia, kaip 
ir abortų problemą arba išeivių asimiliaci
jos ir ištikimybės gyvenamajam kraštui 
klausimą. Visa tai Baronas mokoviškai

Pirmojo tomo proga *
Mūsų literatūriniam pasaulyje rašytojui 

Antanui Škėmai tenka ypatinga vieta. Jau 
pirmoji jo knyga sukėlė ginčų. Kai vieni į 
šį jauną rašytoją žiūrėjo, kaip į išskirtinį 
talentą, tai kiti reiškė nuomonę, kad jis ir 
formalistas, ir piktam panaudoja kai ku
riuos mūsų šventokai bendruomenei nepri 
imtinus dalykus savo kūriniuose.

Tasai visuomenės ar daugiau tik kritikų 
išsiskyrimas nuomonėmis vis didėjo su 
kiekviena nauja A. Škėmos knyga. Kai 
vieniems jis be jokių sąlygų ir apribojimų 
buvo ir modernine pažanga pažymėtas li
teratūrinis žodis, kiti kėlė triukšmą, kad 
iš viso tokie darbai pasirodo. Jei būtų cen
zūra ir ji stovėtų tradicinių visuomenės 
pažiūrų sargyboje, tai A. Škėmos darbai, 
tur būt, iš viso nebūtų pasirodę, arba būtų 
pasirodę smarkiai išbraukyti.

Nors rašytojas mirė (žuvo automobilio 
katastrofoje) jau 1961 m., bet ir iki šiol vi 
suomenė ne tik nepriėjo vienodos pažiū
ros į A. Škėmos raštus, bet net neapdildė 
kraštutinumų, kurie skyrė jo kūrybos sim- 
patikus ir priešus.

Jeigu A. Škėma būtų pasirodęs vienu ko
kiu darbu ar rinkinėliu, tai ir pats ginčas 
ir nesutarimas galėtų būti laikomi greit 
praeinančiais, trumpalaikiais, rimtesnio 
dėmesio nevertais dalykais. Bet A. Škėma 
buvo darbštus ir paliko stambesnius pėdsa 
kus mūsų literatūroje, ir tai reiškia, kad 
su tuo faktu reikia skaitytis draugams ir 
priešams.

Šįkart palikime priešus. O A. Škėmos ro laimingą išimtį.

{glaudina į pagrindinio romano vyksmo 
pasakojimą, bet jis visa tai nagrinėja pa
viršutiniškai, neužgriebdamas tų proble
mų gilumos, neiškeldamas jų įtikimais
veikėjų vidaus konfliktais.

Pagrindiniam romano vyksmui nereika
lingas veikėjas Tadas Be Kepurės atlieka 
maždaug graikiškojo choro vaidmenį ir, 
matyt, daugiau ar mažiau reiškia paties 
autoriaus galvojimus. Banalūs ir gimna
zistiški to Tado filosofavimai, deja, dažnai 
verčia nusišypsoti, nors vis dėlto gana at
laidžiai nusišypsoti, nes Baronas sklan
džiai ir intriguojančiai rašo, įdomiai pa
sakoja ir tikslingai vartoja lietuvių kal
bą.

Tokie mokoviškai parašyti, įdomias 
problemas užmenantieji, bet jų esmės ne
užgriebiantieji romanai ne tik lietuviuose 
įsiveržia į best-sellerius. Bet iš rašytojo 
Aloyzo Barono, jaučiame, galėtume ir 
kiek daugiau laukti. Mat, noblesse oblige...

Trečiąją moterį, beje, už 2,50 dol. išlei
do Lietuviškos Knygos Klubas Chicagoje, 
o laimėjo ji ateitininkių „Giedros“ korpo
racijos skelbtojo konkurso tūkstančio do
lerių premiją. Knygos aplankas Giedrės 
Žumbakienės, užrašas Rim. Tvero. Tiražas 
nepažymėtas. R. E. Maz.

draugai ir jo kūrybos gerbėjai anuomet, 
kai rašytojai žuvo, nutarė sudaryti specia
lų fondą ir išleisti visus jo raštus. Tiesa, 
jau senas laikas, kai į tą fondą buvo su
rinkta pinigų ir sudaryta komisija jo raš
tams suredaguoti. Tačiau visokios kliūtys 
buvo nugalėtos, ir štai susilaukiame jau 
Antano Škėmos raštų I tomo, redaguoto A. 
Landsbergio, A. Nykos-Niliūno ir K. Ost
rausko. Išleido Santara-Šviesa Antano Škė 
mos raštų leidimo fondo lėšomis. Išspaus
dinta 1000 egzempliorių.

Šiame pirmame tome išspausdinti A. 
Škėmos prozos darbai, kurie jau buvo pa
sirodę atskiromis knygomis: Nuodėguliai 
ir kibirkštys, Šventoji Inga, Čelesta ir Bal
toji Drobulė.

Dar numatyti kiti du tomai, kurių vie
name turėtų būti surinkti draminiai daly
kai, o kitame — poezija, smulkioji proza, 
apysaka „Izaokas" ir kt.

Nepaisant to, kaip mes kas negalvotu
me, ar būtume A. Škėmos kūrybos drau
gai, ar kritiškai į ją žiūrėtume, malonus 
dalykas, kad rašytojo kūryba gali būti su
renkama ir visa pateikiama naudotis vi
suomenei. Šia prasme geras ženklas ir A. 
Škėmos rinktinių raštų pasirodymas. De
ja, tokie atsitikimai, kaip šis, yra reti. Daž 
nai rašytojas numiršta ir būna užmiršta
mas. Ne tik jau spausdintieji jų darbai ne
pakartojami, bet ir naujų darbų rankraš
čiai užmetami ir paliekami sunykti. Turė
damas draugų ir gerbėjų, A. Škėma suda-

Džiaugiantis tuo, kad A. Škėma yra lai
mingesnis, būtų galima ir porą pastabų iš 
kelti vartant šį jo raštų pirmąjį tomą.

Šis jo raštų leidimas yra pomirtinis, ir 
jo, tur būt, ilgiau užteks. Dėl to skaityto
jai, manau, norėtų, kad jie tų raštų kny
gose surastų ir pakankamai įvadinės me
džiagos, kuri supažindintų ir su autorium 
ir kritiškai su jo kūryba. Šito, man rodos, 
kaip tik ir trūksta A. Škėmos raštų toje 
pirmojoje knygoje. Taip, draugai ir gerbė
jai apie A. Škėmą, greičiausia, turi šiek 
tiek paviršutiniškų žinių, bet jei jų visiš
kai nėra rinktiniuose raštuose, tai jau, sa
kyčiau, spraga. Gal ji bus atitaisyta kituo
se tomuose.

Prie tokių raštų labai praverstų ir įver
tinimas, kaip mes šį ar kitą darbą turėtu
me suprasti ir vertinti ir kuri vieta rašyto
jui būtų skirta mūsų raštijoje. Teisybė, K. 
Ostrauskas šiame tome yra išspausdinęs 
savo pastabas, kurios maždaug nusako A. 
Škėmos santykius su jo raštų leidėjais. 
Tos pastabos yra geras dalykas. Bet jose, 
kaip atrodo, ne viską buvo galima atvirai 
pasakyti. Rašytojas dar neseniai miręs, o 
tie, su kuriais jis bendravo, tur būt, visi 
tebėra gyvi. Kaip čia dabar, rodos, imsi ir 
papasakosi viską, išduosi visas paslaptis, 
kai tie jau mirusio rašytojo priešai, ne
draugai ir kritikai dar tebevaikščioja?

Kas kita būtų papasakoti rašytojo gyve-

MIKĖ INŽ. VL. SIRUTAVIČIUS
Eidamas devyniasdešimt pirmuosius 

metus, liepos 12 d. Bostone, JAV, mirė inž. 
Vladas Sirutavičius, pasireiškęs visuome
ninėje veikloje nuo studentavimo laikų šio 
šimtmečio pradžioje.

Gimęs 1877 m. balandžio mėn. 5 d. Kai
riškių dvarelyje, Vladas Sirutavičius nuo 
jaunų dienų pamatė socialinį neteisingu
mą, kuris anais laikais viešpatavo santy
kiuose tarp žemvaldžių ir ūkio darbinin
kų, ir todėl jam dvarponio gyvenimas bu
vo nepakeliui. Būdamas studentu, jis įsi
jungė į Liet, socialdemokratų partiją ir 
ėmėsi plunksnos darbo. Kai daugumą tos 
partijos steigėjų caro žandrai suėmė ir 
ištrėmė į Sibirą, jis su keliais kitais drau
gais atgaivino partijos veiklą ir pradėjo 
leisti Tilžėje spausdinamą „Darbininkų 
Balsą“. 1905 m. aktyviai dalyvavo Didžia
jame Vilniaus Seime, o atkūrus nepriklau
somą Lietuvą buvo demokratinio Seimo 
atstovu.

Velionis taip pat daug dirbo Lietuvos 
pramonės kūrimo srityje. Savo tėviškėje 
jis pastatė kartono fabriką, o vėliau įstei
gė bendrovę „Molis“, kuri pastatė moder
nų plytų fabriką. Turėjo pavyzdingą ūkį 
ir rūpinosi pastatyti Šiauliuose teatro sa
lę ir gerą viešbutį.

Išeivijoje VI. Sirutavičius iki pat vėly
vo amžiaus turėjo labai sveiką galvoseną 
ir visuomet tikėjo į nepriklausomos Lietu
vos atkūrimą. Velionis paliko liūdinčią 
žmoną ir dukterį Bostone ir sūnų Lietuvo
je.

J. V.

nimą ir įvertinti jo darbus. O tokie pui
kūs pasakotojai ir vertintojai kaip tik ir 
yra visi trys A. Škėmos raštų pomirtinės 
laidos redaktoriai. K. Abr.

Daug kas gyvenime kinta. Karta pakei
čia kartą. Nauji laikai, nauji veidai. Nau
jos aplinkybės ir naujos sąlygos. Užtat 
dažnai nauji ir reikalavimai. Tai ir Bažny
čia randa ir privalo rasti naujus būdus ir 
naujus kelius išreikšti amžinam ir todėl 
nekintamam Kristaus mokslui apie Dievą, 
jo darbus ir jo valią.

Į bažnyčią krikščionys renkasi ir todėl, 
kad jie yra vienos krikščioniškos bendruo
menės nariai. Kiekviena bendruomenė tu
ri ką nors bendra. Mums tai yra mūsų 
Viešpats Jėzus Kristus. Bendras mums 
yra tas didžiulis, nors ir kiekvieną mūsų 
paskirai ištikęs pergyvenimas — mūsų 
nuodėmių atleidimas. Bendra užtat ir 
mūsų padėka ir gyrius Dievui už išgany
tojo suteikimą, kurs ne tik nuodėmes do
vanoja, bet ir įgalina mus vaikščioti doro
vės ir tiesos, atseit, Dievo keliais, nežiū
rint dažno mūsų silpnumo ir klaidžiojimo. 
Nenuostabu tad, kad, tiek bendro turint 
mūsų Viešpatyje Jėzuje Kristuje, mes esa
me lyg traukte traukiami bendrauti su ki
tu žmogumi, kurs tą patį yra pergyvenęs, 
kaip ir su to pergyvenimo teikėju — Die
vu. Ir štai toks bendravimas, Dįevo ir 
žmogaus bendravimas, ir yra Bažnyčia.

Mūsų tekstas Bažnyčią prilygino Kris
taus kūnui. Kūną, susidarantį iš daugelio 
sąnarių, gyvu asmeniu padaro dvasia ar 
siela. Mes esame šio Kristaus kūno sąna
riai — Bažnyčia. Dvasia gi, kuri šį kūną 
gyvu daro, jį valdo, jam vadovauja, yra 
Kristaus Dvasia, į kurios kvietimą mes 
esame atsiliepę.

Čia būtų priduitina, jog dažnai mes ta
me Kristaus kūne — Bažnyčioje neveikia
me taip, kaip sveiki sąnariai privalėtų. 
Užtat Bažnyčia ir kenčia, lyg būtų kokios 
ligos apimta. Bet Bažnyčia yra gyva, ir 
mes nesame jai mirtina liga. Bažnyčia 
niekad nemirs, nes pats Dievas jai teikia 
savo palaimos. Iš tiesų net ir mes, kaip 
jau minėta, dažnai paliegę ar paralyžuoti 
šio nuostabaus kūno sąnariai, jei vien ne
būsime iš to kūno pašalinti, turime vilties 
būti pagydyti iš savo netinkamo veikimo 
ne tik kaip Bažnyčios nariai, bet ir kaip 
žmonės, nes šio kūno gyva darančioji dva
sia yra pats Kristus, geriausias gydytojas 
ir gyvenimo ir mirties valdovas.

Visagalis Dievas telaimina mus, kad 
mes galėtume augti ir tobulėti šioje viens 
kito ir Dievo bendrystėje — šioje vieno
je šventoje krikščionių bažnyčioje. Amen.

Pavojingas gyventojas -
Vokietis gėrė ir valgė kažkaip išskirti- 

niau negu kiti. Jo judesiuose buvo tikslu
mo. Jo valgymas buvo kažkoks tiksliai pa
garbus, atrodė, kad jis gerbė maistą. Ir 
stiklą jis išlenkdavo kažkaip gražiai, iš vi
so šis griozdiškas priešas buvo aptrintas. 
Be abejo, jis patiko Joanai, neskaitant, 
kad padėjo gyventi. Ji šypsojosi, jai buvo 
linksma, ir kažkur viduje buvo pridengtas 
nerimas dėl prarastų artimųjų.

Nuo kelių stiklelių Kevėnas įgavo drą
sos. Jis beveik norėjo pasakyti, kad jie 
laukia atnešant žyduko, bet vokietis tarė:

— Biaurus dalykas karas. Kraujas ir 
kraujas, bet kraujas nuplauna. Kainas už
mušė brolį, dabar gi mušamas priešas. O 
žinote, reikia ieškoti, kur Achilo kulnis. 
Kas žino, kur ji yra. žodžiu, smeigiama 
ten, kur minkšta, o kas žino, gal kartais 
tuoj laimėsime.

Kevėnas pamąstė, kad minkščiausia vie
ta yra žydija, nes ją dabar naikina, bet ji 
yra atspariausia. Ji išlaikė tūkstančius 
metų, tie, kurie ją mušė, dingo, ir jam be
veik gerą nuo tos minties, kad šiandien tū
li atnešti berniuką iš tūkstantmetinės iš
rinktųjų ir pasmerktųjų giminės. Tačiau 
vis dar nieko nebuvo. Aldona vienu metu 
siurbdama kavą, žvilgterėjo į vyrą ilgu 
klausiančiu žvilgsniu, ir tai pastebėjusi 
Joana manė, kad jiems jau laikas išeiti, 
todėl lyg pasiteisindama, pasakė:

— Va, taip išgeri stiklelį, kavos, užkan
di, ir neatrodo, kad karas.

— O, šitaip jį galima ilgai tęsti. — nu
sijuokė Aldona ir krūptelėjo, durų skam
balas suskambėjo kažkaip skaudžiai ilge
singai, lyg jis staiga virstų laidotuviniais 
varpais. ,

Neramiai ant kėdės pasisuko Kevėnas 
ir nepajėgė atsistoti, tačiau pajėgė pasa
kyti:

— Eik, Aldona, žvilgterėk, kokį čia da
bar svečią atnešė Dievas.

Aldona beveik bėgte išbėgo į koridorių. 
Ji atidarė duris. Prie durų stovėjo seny
vas vyras ir lenkiškai klausė kažkokio 

Kvitovskio. Aldona pakraipė galvą, paaiš
kino, kad nieko nėra, ir vėl grįžo į vidų.

— Nieko gero, žmogus sumaišė adre
sus, — pasakė ji, ir Juozas galvojo, kodėl 
ji taip sako, bet po kelių minučių vėl su
skambėjo skambalas.

— Gal vėl koks Kvitovski, — nusijuo
kė Aldona ir išėjusi atidarė duris. Prie du
rų stovėjo su maišu per petį išbalęs kupro
ta nosimi kareiviukas ir pamatęs Aldoną 
skausmingai nusišypsojo.

— Pas mus yra vokietis, — pasakė Al
dona, pridėjusi prie lūpų ranką. — Eik į 
vidų, — sakė ji pašnibždom, — ten jie ge
ria.

— Kažin, ar vaikutis gyvas? — nusikėlė 
jis maišą nuo peties. Kareivuko lūpos vir
pėjo, iš lauko įėjus, jį dabar puolė šilima, 
nervai degė, jo veidas dabar staiga raudo, 
o nosies randas, rodos, liepsnojo.

— Kvailas vokietis smeigė durtuvu.
— Eik į vidų, — paėmė užvalkalą Aldo

na, jie abu paėjo koridorium ir padėjo 
maišą prie vieno kambario durų, — eina
me. aš įvesiu. — bet tuo metu į koridorių 
išėjo vokietis ir paskui išsigandęs išsekė 
Juozas.

— O, atsiprašau, — pasakė vokietis, — 
ėjom pasivaikščiojimo kambario ieškoda
mi, — jis prasilenkė maišą, nekreipdamas 
į jį dėmesio. Lietuvis kareivis pasisveiki
no.

— Anos durys, — parodė Juozas, — už
eikite į vidų, — pakvietė lietuvį. — bus 
daugiau ir linksmiau.

Aldona įnešė užvalkalą į miegamąjį. Ja
me buvo sausa ir šilta. Ji uždegė mažą 
stalinę ant komodos padėtą lempą. Juozas 
su lietuviu kareiviu liko stovėti koridoriu
je, kad grįždamas vokietis per klaidą ne
užsuktų ne į tą kambarį.

— Gal viskas bus gerai, — kalbėjo ka
reiviukas.

— Nusirenkite, — Juozas vėl atgavo sa
vitvardą. Jam atrodė, kad viskas jau pra
ėjo. Ir net šio vokiečio atvykimas pras
mingas saugumo atžvilgiu. Čia likimas su

nešė keletą asmenų, ir todėl įkaitę Juozo 
smegenys tai laikė reikšminga. Jie dabar 
minutę stovėjo koridoriuje, kol grįžo vo
kietis, ir po to visi suėjo į vidų. Pasisvei
kinęs lietuvis kareivis kukliai atsisėdo. 
Jam pripiltą stiklą degtinės staigiai išgė
rė. Jo ranka virpėjo, kai jis statė ant sta
lo stikliuką, ir tai pastebėjęs Juozas pri
pylė antrą ir pasakė:

— Dabar su mumis antrą, kad atsigau
tum.

— Tikrai, toks drėgnas oras, reikia, — 
nusišypsojo lietuvis kareivis, — jei pri
trūks — atnešiu.

Aldona atsargiai užkėlė ant lovos gana 
nelengvą maišą ir pradėjo jį išpakuoti. 
Ties veideliu buvo skylė, berniukas šnirpš
tė, jis buvo išbalęs, bet miegojo. Jam buvo 
duota tikrai stipri miego vaistų dozė. Prie 
jo kojų antklodė ir storas kostiumėlis bu
vo drėgnas. Aldona matė, kad tai kraujas, 
jis buvo sukrekėjęs ir apstojęs tekėti. Ji 
dabar švelniai ištraukė berniuko kojas ir 
nuėmė vystyklus. Maža blauzdikė buvo 
perverta šautuvo durtuvo smaigalio, ir, 
dabar pajudinus, ji vėl ėmė kraujuoti: Al
dona susirado merlės ir stipriai subintavo. 
Berniukas murmtelėjo, lyg, rodos, norėjo 
pabusti, bet nepabudo, ir Aldonai atrodė, 
kad tai ne miego tabletės, bet narkozas. 
Ji dabar jaudinosi ne todėl, kad gretimam 
kambaryje triukšmavo žmonės ir tarp jų 
vokietis, bet ją kankino mintis, kas būtų 
buvę, jei tas dūris būtų veidelin, pilvukan 
ar krūtinėn. Aldonai buvo gaila vaiko be
jėgiškumo, ir ji besitvarkydama negalėjo 
atsikratyti minties, kas tada būtų buvę, 
jei jis būtų nubudęs ar kitur sužeistas.

Maiše buvo pieno butelis, ir Aldona vėl 
stebėjosi ir jai buvo gaila, kad žmonės, pa
tys sunkiai viską gaudami, atiduoda vai
kui, nors jis išeina į laisvę.

Nuėjus į virtuvę pašildė pieną, paraga
vo, ar nesugižęs, ir vėl grįžo atgal. Dabar 
ji atidžiai peržvelgė berniuką. Jis buvo 
labai išbalęs ir lygiai alsavo. Jo plaukučiai 
buvo šviesūs ir retoki. Ji įkišo į jo burną 

pieno butelio gumą, ir berniukas pusiau 
miegodamas ėmė čiulpti. Į butelį truputį 
šnirpdamas siurbėsi oras. Aldona meiliai 
žiūrėjo į šį vaiką, negalvodama, kieno jis, 
ji žavėjosi juo, jis jai atrodė puikus ir an
geliškas. Jo trapumas Aldoną graudino. Ji 
nebekėlė jo į jam parengtą dėžę, bet pali
ko gulėti lovoje ir, kad nenusiristų, užsta
tė aukštą, senovišką kėdę ir uždėjo pagal
vę. Kiek ji čia laiko sugaišo, tikrai nebe
galėjo suvokti. Gal daugiau negu pusvalan 
dį, ir ji jau rengėsi eiti, kai koridoriuj pa
sigirdo vokiečio balsas:

— Kur gi pagaliau mūsų šeimininkė, 
argi mes būsime ją išvarę iš namų?

Aldona užgesino šviesą ir, darydama 
duris, koridoriuje susitiko vokietį:

— O, niekur nebuvau išėjus, — pasakė 
nugara atsirėmusi į duris.

— Tai gerai, juk nieko nėra nemaloniau 
svečiuose, kai kas nors iš namiškių kanki
nas, laukdamas, kol svečiai pasišalins, — 
vokietis spaudė jos ranką ir degtine kvė
pavo tiesiai į veidą. Aldona dusdama šyp
sojosi:

— Turėjau kai ką sutvarkyti.
Abu vėl grįžo į saloną. Priėjusi prie lie

tuvio kario, kuris buvo nuostabiai išrau
dęs, pasakė:

— Paimk stiklelį, atsigausi. Viskas 
tvarkoj.

— Tai gerai. — išsišiepė jis, po to ne
rangiai atsistojo, — aš manau, kad aš ga
liu išeiti pusvalandžiui.

— O kam? — nustebo Juozas.
— O, aš jaunesnis ir todėl dar atnešiu 

skaidriosios. Kai matau tik ant butelio 
dugno, man nebeskanu.

— Aš gal dar surasiu. — pasakė Juozas.
— Tai kažin, ar jau pavyktų, — ramiai 

suabejojo Aldona.
Joana buvo pagauta siausmo, jai buvo 

malonu, vokiečiui taip pat. Čia buvo pri
vatu ir ramu. Niekas nieko nepasakė, kai 
atsikėlė ir žengė pro duris.

— Kad nepaklystum, palydėsiu per ko
ridorių, — pasakė Aldona ir, pradaryda
ma duris besivelkančiam milinę kariui, 
pasakė:

— Tik kojytė tesužeista. Bus gerai.
— Puiku, todėl verta ir šampano paieš

koti, — jau koridoriuj, nulipdamas laip
tais, pasakė kareivis. — Už pusvalandžio 

grįšiu. Žinau, kur galima gauti. Pagaliau, 
juk uždirbau.

— Žinoma, čia dabar lyg krikštynos, — 
nusijuokė Aldona, palaukdama, kol užsi
trenkė lauko durys.

Po pusvalandžio tikrai kareivis grįžo su 
buteliu degtinės ir taip pat žuvies konser
vų dėžute.

— Visko dar galima gauti, kai turi pi
nigų ir kai gali eiti, kaip pasakoj vilkas, 
— pasakė grįžęs, ir vėl visi sėdėjo, gėrė 
degtinę su kava ir valgė. Net ir Joana nie
ko nenujautė, kad čia Kevėnams ypatin
gas vakaras. Kevėnas žiūrėjo į pabalusį 
kūdikio veidą, ir jį puolė kažkoks graudu
lys, jis jautė, kad. štai, prisiėmė bėdą, kad 
tai ne jo vaikas, bet jis bus kaip jo, ir jo 
įkaušusi širdis graudinosi. Jis beveik no
rėjo berniuką pakelti ant rankų ir įnešti 
į saloną ir pasakyti, štai, vaikas, kuriam 
nesvarbu joks karas, ir man nesvarbu jo 
neariškumas. — jis užaugs ir bus šaunus 
patriotas, tėvynės Lietuvos gynėjas.

Tačiau po minutės Kevėnas vėl galvojo, 
kad, štai, jis dabar nei iš šio, nei iš to sa
vo gyvenimą apsisunkino žydu, šis mažas 
padaras jį galėjo išgelbėti net ir tada, jei 
vokiečiai karą praloštų, tačiau Kevėnas 
nenorėjo jokio bolševizmo grįžimo ir jokio 
gelbėjimosi. Jis manė, kad geriau bėgti 
kur su kūdikiu, nors ir į pasaulio galą, 
negu vėl sulaukti komunos. Tačiau šis kū
dikis, jei kas paskųstų, galėtų Kevėną 
pražudyti daug anksčiau, negu visi karai 
baigiasi. Bet jis dabar nebijojo, šiaip ar 
taip dabar jis tikras ar netikras, tačiau 
tėvas ir atsakingas už šį mažą, miegantį 
gniužulį, ir tai įgauna tam tikros prasmės. 
Kevėnui tai kėlė nuotaiką. Matydami 
linksmus šeimininkus visi buvo patenkin
ti.

Prieš vidurnaktį visi trys išėjo.
— Aš palydėsiu tave, — pasakė vokietis 

Joanai. Prie pravirų durų atsisveikinęs 
lietuvis kareivis nušoko į gatvę ir skubiai, 
lyg pakniūbstomis, nuėjo tolyn.

Naktis buvo rami, tamsi ir tuščia. Visi, 
kam nereikėjo pramogauti ar budėti, mie
gojo, tik katedros evangelistas, kietai su
spaudęs lūpas, skaitė savo knygą, ir Mozė 
lėtai žengė į priekį, lyg atsiminęs, kad jis 
ne užvalkale, bet pintinėj išplaukė į gyve
nimą.
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J. KUZMIONIS

Susitikimai Amerikoje
TARP DVIEJŲ KARTŲ

Metus gegužė skaito, 
kiek metų, kiek dienų, 
dar teks Tėvynei laukti 
ir laisvės, ir sūnų?!

Vorkuta, 1954.V.1

Ištisą dieną mes klipatuojame vingiuo
tais Marijanapolio parko keliais ir take
liais.

Pro mus kūbrina seni, žemėn palinkę se
neliai, pusbalsiu kukendami jaunuoliai. 
Mes nukiūtiname ir į NPM Marijos Seserų 
kongregacijos parką, kurio pakraštyje 
dunkso seselių namai su spaustuve ir di
dele biblioteka, raudonų plytų nauja baž
nytėlė, mergaičių bendrabutis. Saulės ato
kaitoje šildosi krūmokšniai, godžiai dai
rosi ankstybosios gėlės.

Visam kiemui lietuviško charakterio 
teikia keli dideli, iš medžio nudrožti kry
žiai. Toliau, pievoje, rymo sustingusi Fa- 
timos Marija, netoli jos — paprasti, bet sti 
lingi kryžiaus keliai.

Mindaugo pilis

Kun. prof. St. Ylą jau seniai pažįstu.
Baigęs pagrindines teologijos studijas, 

dar keleris metus gilino žinias, o vėliau 
buvo pakviestas skaityti pastoralinės teo
logijos kursą Kauno kunigų seminarijoje.

Dar Lietuvoje pradėjęs dirbti spaudos 
darbą, perėjęs ir per nacių kaceto ugnį ne
metė plunksnos. Paskutiniai pažymėtini jo 
kruopščių studijų kūriniai — „Žmonės ir 
žvėrys", „Dievas sutemose", „Moderni 
mergaitė" (kurios antrosios laidos eg
zempliorių ir man su autografu dovano
jo), maldaknygės.

Jo sveikata nėra stipri. Tačiau, kapelio- 
naudamas vienuolyne ir mergaičių bend
rabutyje, nenuleidžia rankų ir, nuvažia
vęs į Romą, net pusantrų metų Vatikano 
bibliotekoje rinko medžiagą apie Šiluvą.

Kun. St. Ylai reikia atvangos, poilsio. 
Kai įkyri su plunksna rankoje kabinete 
sėdėti, alksnių ir pušelių šile karaliaus 
Mindaugo pilį stato.

Mes jį su kun. Zakaru atrandame prie 
Mindaugo pilies. Abu apsirengę su darbi
niais rūbais, tempia į pilies kylantį bokš
telį' akmenis; cementą. • ■

Tačiau, sulaukus tolimi) svečių, reikia 
darbą pertraukti ir paaiškinti pilies ar
chitektūrą bei paskirtį.

Pro atviras duris įeiname į pilies menę. 
Priekyje — didžiulis akmuo, kuris labai

„BRANGUS SENELI,
Jūsų didelę ir vertingą dovaną, puikų 

Ilohner akordeoną, gavau. Negaliu juo at
sidžiaugti. Tokio čia niekas mano draugių 
neturi. Aš jau ir groti pramokau. Tave 
mylinti Stella“...

Tokį laiškelį ir šią nuotrauką atsiuntė 
seneliui anūkė, gavusi akordeoną, pasiųstą 
per TAZAB OF LONDON firmą, turinčią 
išimtinę teisę Hohner markės visų rūšių 
muzikos instrumentams.

Norintiems pasiųsti akordeonus ar kitų 
vertingų prekių siuntinius, prašome ra
šyti:

TAZAB, 22, ROLAND GARDENS,
LONDON, S.VV.7.

Iliustruoti katalogai ir medžiagų pavyz
džiai siunčiami pasirinkimui nemokamai.

->H<V

(KELIONĖS ĮSPŪDŽIAI)
gerai tiks būsimam altoriui. Viršuje — 
mūsų dailininkų mozaikiniai Mindaugo 
bei Lietuvos krikšto ir karaliaus mirties 
paveikslai. Akmeninėse sienose gali 
įžvelgti laiko įspaustus į akmenis sakalus, 
karališkas karūnas, lietuviškus žvėrelius. 
Šalia — seno medžio kelmas, kuris lakiai 
vaizduotei primena karališką sostą.

Kun. St. Yla pasakoja, o man topteli 
mintis, koks darbštus ir sistemingas šis 
nuo Ukmergės kilęs žmogus. Magindama- 
sis žmogumi, jo siela ir savo studijų ob
jektu pasirinkta sielovada, prieina prie 
kiekvieno žmogaus, rasdamas jo viduje ką 
nors naujo, įdomaus ir nepaprastai vertin
go. Dėl to miela su juo pasikalbėti, pasi
dalyti įspūdžiais, padiskutuoti, nes žinai, 
kad jo gyvenimas — tik kitiems padėti.

Kun. Zakaras taipgi nenusileidžia: jis 
nutempia į didele sparta statomus milži
niškus senelių namus. Seselėms rūpinan
tis senelių gyvenimo saulėlydžiu, jis ap
tarnaus jų dvasinius reikalus, talkinin
kaudamas ir vyresniam konfratrui.

Du žmonės, abu uolūs ir darbštūs, ta
čiau tokie skirtingi, kaip Ad. Mickevičiaus 
įkvėpimo sparnai:

Turiu, turiu tuodu sparnu.
ištiesiu juos nuo rytų lig vakarų...

Su senom pažįstamom

Be seselės Olivetos, turiu daugiau, pa
žįstamų vienuolyno paunksmėje.

Keliais sakiniais pasikeičiau su darbš
čia ir praktiška sės. M. Paule, kuri, dar 
Lietuvoje skaitydama mano knygeles ir 
redaguotąją „žvaigždutę", nori įsitikinti, 
ar tikrai panašus į „pasakų senį".

Pakviesta ir neperspėta, su kuo susitiks, 
mane pamačiusi nustemba Liolita Buro- 
kaitė, kurios tėvai Bradforde gyvena. Mer
gaitė gerokai ūgtelėjusi, bet, kaip visuo
met, švelni, jautri, mandagi. Seselės ją 
myli ir iš jos daug tikisi.

Net kelias valandas įvairias problemas 
sprendžiu su sės. M. Judita. Tai buvusi 
Birutė Zabytaitė, prieš tuziną metų su tė
veliais ir dviem sesutėm Halifaxe gyvenu
si ir noriai lankiusi Bradfordo lietuvių 
mokyklą bei pamaldas.

Persikėlusi į Ameriką, greit atsivalgė 
modernaus gyvenimo monų, įstojo į NPM 
Marijos" Seserų kongregaciją ir. atlikusi 
noviciatą, jau padarė vienuolės įžadus.

Anksčiau dirbo spaustuvėje, dabar tal
kininkauja virtuvėje. Dvasia laki, gyveni
mas rėkiantis. Dar tebegyvi saitai su šei
ma — močiute, tėvais, sesutėmis. Neleng
va buvo plėštis nuo kasdienybės, siela ieš
kojo ir nerimo, tačiau gerų seselių drau- 
dėje jos dvasia rimsta, kai taip gyvai per
gyvena ryšį su Viešpačiu.

Noriu suprasti sės. Juditą. Noriu ir jos 
pasiaukojusią dvasią palaikyti, nors pa
prastais žodžiais jos didžią auką įprasmin

SKAIČIAVIMAS ŽEMĖS ŪKYJE
Komunistų paitija darbuojasi pagal dės 

nį „kam daryti paprastai, jei galima ir 
komplikuotai". Užsimaniusi sudaryti vi
siems kolchozams „vienodas ekonominio 
vystymosi sąlygas", sugalvojo įvesti „su
pirkimo kainų diferenciaciją", tai yra, kur 
žemė blogesnė, ten mokėti aukštesnes kai
nas už gaminius. Mintis gražiai atrodo, 
bet jai įgyvendinti prireikė įkinkyti net 
elektronines skaičiavimo mašinas. Priemo 
nė sudėtinga, išlaidinga, o atsilikusių kol
chozų sustiprinimo rezultatas — praėju
siais metais jau nebebuvę nė vieno kolcho 
zo, kuriame būtų išmokėta už žmogaus 
darbo dieną mažiau kaip po rublį... „Pa
žanga", kokią net minėti turėtų būti gėda.

(E)

PROGRAMA MASKVOS ATASKAITAI
Liepos 25-30 d. geriausieji Lietuvoje 

chorai ir kiti vienetai, su „Lietuvos" an
sambliu priešaky siunčiami į Maskvą, 
anot Tiesos, „laikyti egzamino ir duoti at
skaitos Tėvynei"... Tai bus lietuvių meni
ninkų duoklė rusų revoliucijos garbei.

Programa Maskvai parengta visiškai ki
tokia negu tų pačių menininkų dalies bu
vo pairengta Montrealio parodai. Liepos 
9d. ta programa buvo atlikta Kauno spor
to halėje. Programos „pažibos" — „Sveiki
nimas Spaliui“, „Daina apie Maskvą", Čai
kovskio, Dunajevskio kūriniai, o V. Dauno 
ras, pasirodo. į Maskvą siunčiamas su... 
„Ei, uchnem".

(E)

aukso medalis
PYRAGAIČIŲ KEPĖJUI

Jonas Petrauskas, Kauno Tulpės kavi
nės konditeris (pyragaičių-tortų kepėjas) 
Maskvoje pripažintas geriausiu „visos ša- 
lies" konditeriu. Konkurse laimėjo aukso 
medalį ir 200 rublių. Tačiau grupinėse 
varžybose Lietuvos virėjai, kepėjai ir pa
davėjai pasiekė tik trečią vietą. Dar neži
noma, kaip bus įvertinta pati Tulpės ka
vinė, kuri visą liepos mėnesį vaišina 
maskviečius.

(E)

ti. Noriu, kad jos skaidrus lėksmas į ant- 
gamtę ir toliau būtų šviesus ir prasmin
gas.

Mūsų jaunimo mintys

Giliai susimąstęs grįžtu į kapelioniją.
Kun. kapelionas kalbasi su kun. Zakaru 

ir savo parapijiete, kolegijos mokine Kris
tina Šipalaite. Mano akys sustoja prie lie
tuvės dailininkės modernaus paveikslo — 
mergaitės, grįžtančios su gėlių puokšte iš 
bažnyčios.

Kai kam nepatinka modernus temos 
traktavimas, tačiau mudu su kun. Yla ran
dame paveiksle ir idėją, ir formą, ir turinį. 
O paskui pasitraukiame abu į atskirą 
kambarį ir kalbamės. Kai gyvenimas toks 
klaikus ir su slenksčiais, miela pajudinti 
reiklias problemas ir šaltu krauju jas pa
narplioti.

Mudu stengiamės surasti siją tarp da
barties ir anų laikų, kada Lietuva stie
bėsi į laisvės viršukalnes. Kada nerimu 
degąs jaunimas siekė mokslo ir tiek daug 
žadėjo savo gimtajai žemei.

Vakare, vienas pasilikęs, įnikęs vartau 
„Raudondvario padangėj" žurnalėlį, prira
šytą bendrabučio mergaičių. Jaunosios 
kartos samprotavimuose ieškau atsako į 
gyvybinį klausimą: kaip čia, vakaruose, 
gimusį jaunimą pavedėti į mūsų tautos tu
riningus šaltinius, kad jis jaustųsi Lietu
vos dalis.

Susitelkęs skaitau:
„Sutelkiant visų lietuvių bet kokias ge

ras jėgas ir visokias žinias, reikia jas pa
naudot Lietuvos labui. Reikia visaip steng
tis, visokiais būdais supažindinti dabartinį 
pasaulį su Lietuvoje esančia situacija' 
(Austė Pečiūraitė).

„Jeigu mes kalbėtume lietuviškai ir da
lyvautume lietuviškuose susirinkimuose 
ir nusistatytume išlaikyti kalbą, tai išlai
kytume ir Lietuvą“ (Marytė Daniliūnai- 
tė).

„Aš noriu būti lietuvaitė todėl, kad yra 
mano tautybė ir aš didžiuojuosi savo tė
vyne" (Lidija Šlutaitė).

„Ne tik suaugusieji kovoja už savo Tė
vynę, bet ir mes. Mes tikim, kad Lietuva 
greit bus laisva, o jei netikėtume, mes ne
mėgintume jai padėti...

„Suaugusio žmogaus globojanti ranka 
yra reikalinga dalis jauno žmogaus gyve
nimo. Bet suaugę žmonės dažnai perdeda 
tą savo atsakomybę. Jaunas žmogus nori, 
kad suaugęs žmogus nevaldytų jo gyveni
mo, bet savo geru pavyzdžiu ir patarimais 
jį padarytų lengvesniu“ (Patricia Sulaitė).

Skaitau, mąstau ir džiaugiuosi: mūsų 
pilkame gyvenime yra tiek daug šviesių 
spindulių, kurie jaunystės įtaiga turėtų 
veikti net didžiausius pesimistus.

Mūsų tautinės stiprybės šaltinis dar ne
išsekęs.

BALDAI TAŠKENTUI IR SAU
Fiodoras Kudriacevas ‘telegrafuoja iš 

Taškento, kad tenai 280 vietų vaikų darže
lis aprūpintas puikiais Lietuvoje pagamin 
tais baldais(Tiesa, liepos 11 d.). O A. Po
cius iš Šateikių (Tiesa, liepos 12 d.) prane 
ša ,kad „li.želio 16 d. į mūsų parduotuvę 
atvežė 6 Lvas, supakuotas po dvi. Žmonės 
ir perka jas po dvi, reikalauja, kad būtų 
vienos m.dienos, atspalvių, raštų. Tačiau 
išpakavę visas lovas, mes nesurinkome 
dviejų vienodų; jos netgi po vieną nebuvo 
sukomplektuotos — galai nepanašūs. Tai 
Kauno baldų kombinato darbas"...

(E)

GYVENVIETĖ EŽERO DUGNE

Vienas įdomiausių šių dienų archeologi
nių atradimų Lenkijoje tai senos gyven
vietės liekanos, rastos Pulakių ežero dug
ne Mrongovo apskrityje, Olštino vaivadi
joje.

Archeologai nustatė, kad šią gyvenvietę 
įkūrė baltai — prūsų pirmtakai maždaug 
prieš 2400 metų pelkėtoje ežero įlankoje 
gynybos tikslais. Nemažą reikšmę jos gy
ventojams turėjo neužšąlančios vandens 
versmės. Rasti gerai išsilaikiusių medinių 
konstrukcijų fragmentai rodo, jog visa gy
venvietė rėmėsi į rąstų pastolius.

Gyvenvietės po vandeniu atradimas la
bai sudomino archeologus. Pulakių ežere 
pradėti povandeniniai tyrimai. Atrastų 
ežero dugne baltų gyvenvietės liekanų ap
dorojimas duos įdomių duomenų apie jos 
gyventojus.

Gyvenvietės teritorijoje buvo liejyklos, 
gyventojai augino javus ir kiaules. Tai ro
do rastos liejimo formų liekanos, gyvulių 
kaulai, akmeninės girnos.

PAPIROSAI UŽSIDEGA PATYS

Italijoje gaminami papirosai, kuriems 
uždegti nereikia nei degtukų, nei žiebtuvė
lių. Kiekvieno papiroso gale yra specialus 
degiklis. Norint užsirūkyti, tereikia papi
roso galu brūkštelėti per juostelę, prikli
juotą prie papirosų dėžutės.

Sfiaityteju taufiai
SOVIETINĖS PROPAGANDOS

KELIAS

Europos Lietuvio 20 nr. straipsnyje 
„Bendroji rinka", tarp kitko, matyti ir so
vietinės propagandos „perliukų". Cituoju: 
„Tik Sovietų Sąjunga pasaulyje pirmauja, 
savo gamybą padidinusi visu 60 nuoš... 
per pastarąjį dešimtmetį (1957-67 m.m.) 
vieno gyventojo pajamos Sov. Sąjungoje 
pakilo 33 nuošų". Kai toji sovietinė gamy
ba ir vergų gerovė nuošimčių nuošimčiais 
beveik statmenai į padanges kilo, gyvenau 
dar vergaujančioje Lietuvoje ir teko nuo
savu kailiu patirti sovietinės „gerovės" 
malonumus. Kai sovietinė gerovė (vaka
rietišku mastu — skurdas) 1961 m. buvo 
pasiekusi zenitą, pavergtieji vergaujančio
je Lietuvoje, tame skaičiuje ir aš, norėda
mi egzistenciją išlaikyti, turėjo dirbti už 
du, t. y., turėti dvi tarnybas arba išdirbti 
dvi normas ir dar „pakombinuoti" arba, 
kitaip sakant, privogčioti, baisiai rizikuo
jant.

Mielas tautietis, kuris taip „teisingai" 
apie sovietus rašė, matyt, seniai yra ap
leidęs pavergtąją tėvynę ir, svetur begy
vendamas, angliškosios spaudos dezorien
tuotas, ne iš blogos valios, nebegali sau 
įsivaizduoti tikrosios politinės ir ekonomi
nės padėties šių dienų pavergtoje Lietuvo
je (kartu ir visoje Sov. Sąjungoje), nes 
anglosaksiškoji, o ypač jankių spauda kas
dien skelbia, kad bolševizmas liberalėja, 
gerovė kyla, na, ir ko jums daugiau reik. 
Gaila, bet tenka atžymėti faktas, kad ne 
tiek bolševizmas, kiek kai kurie mūsų tau
tiečiai liberalėja, neišskiriant ir spaudos 
darbuotojų. Iš tikrųjų tai nėra joks libe- 
ralėjimas, greičiau nebesiorientavimas 
esamoje padėtyje.

Ypač norėčiau atkreipti dėmesį, kad at
sargiau būtų naudojamasi sovietine sta
tistika, nes sovietijoje, nežiūrint „libera- 
lėjimo", viskas pajungta nesibaigiančio 
melo propagandai, o statistika sovietijos 
propagandoje vaidina vieną svarbiausių 
vaidmenų, nes turi geriausių progų iš
plaukti į tarptautinius vandenis šimtapro
centinės teisybės vardu. Manau, niekam 
ne paslaptis, kad anglosaksuose, o ypač 
JAV, pradedant „aukštosios politikos" ži
novais ir baigiant jankiškais sovietolo- 
gais, politologais ir pan., ne tik oficialios 
valdžios žinios, kaip statistika, bet ir pa
prasčiausia laikraštinė propaganda pri
imama už tikrą šimtaprocentinę teisybę.
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1937 m. statistikos žiniomis, iki to laiko 
į Lietuvą buvo importuota daugiau kaip 
6.000 rašomųjų mašinėlių. Naudojamų 
įvairiose įstaigose ir kt„ apytikriai buvo 
apie 3.500. Viena mašinėlė kainavo apie 
500 litų. Vien tik kaspinų raš. mašinėlėms 
per metus tada būdavo sunaudojama apie 
36.000, už kuriuos užsieniuose tekdavo iš
leisti 180.000 litų.

i t t
1934 m. į Lietuvą buvo importuota 936,8 

tonos tabako už 3,154 mil. litų. Be to, dar 
buvo įvežama gatavų tabako dirbinių: ci
garų, cigarečių ir kt. Žinovai manė, kad 
65-75 nuoš. tabako žaliavos gal būtume ga 
Įėję išauginti savo krašte. Kauno Botani
kos sode buvo daryti bandymai su 12 ta
bako atmainų ir gauti pakankami rezulta
tai.

t t t
1928 m. Lietuvoje gyveno 155.125 žydai 

(7,65 nuoš. gyventojų). Jie turėjo 300 sina 
gogų ir 160 Tikybų departamente jregis- 
ruotų rabinų. Rabinų seminarijos veikė 
Kelmėje, Telšiuose ir Slabadoje. Valsty
bės iždas žydų tikybos reikalams per me
tus skirdavo 116.510 litų.

t t t
Nepriklausomoje Lietuvoje buvo 155 ka 

raimai. Panevėžyje gyveno jų dvasininkas, 
kuris priklausė Trakų gahamui. Jis vedė 
tos tikybos metrikacinį punktą, ir jam vy
riausybė metams mokėjo 300 lt. Karaimai 
Lietuvoje užsiliko nuo Vytauto Didžiojo 
laikų.

i t t
1930 m. Latvijos jūrų šaulių sąjunga 

Vilnis Lietuvos kariuomenės majorą A. 
Ardicką išrinko amžinu garbės nariu ir 
jį apdovanojo savo garbės ženklu, kurį 
jam leido viešai nešioti prie uniformos.

t t t
1920 m. lenkai įsiveržė į Aluntą. Vienas 

policininkas Baltrūnas pastojo įsiveržu- 
siems lenkams kelią. Kada jį, visą sušau
dytą, mirštantį, lenkai jau norėjo iš arti 
pribaigti, tai lenkų karininkas liepė savo 
kareiviams nusiimti kepures ir pagerbti 
mirštantį didvyrį.

t t t
Nuo 1547 m. iki spaudos uždraudimo 

(1864 m.), 317 metų laikotarpiu, buvo at
spausdinta 750 lietuviškų knygų. Nuo 1884 
m iki „Aušros" pasirodymo (1883 m.), 19 

Tikrieji sovietiniai statistiniai duomenys, 
tiek respublikinės, tiek sąjunginės reikš
mės, dedami į slaptus archyvus ir viešai 
neskelbiami, nes paskelbti jie iškart su
griautų visą sovietinę propagandą ir iš so
vietinio rojaus liktų tik skurdas įr nesą
monė!

Pastarojo dešimtmečio sovietinių gy
ventojų pajamų ar gerovės kilimas yra ne 
kas kita, kaip sovietinės propagandos pro
duktas. Kaip jau aukščiau minėjau, 1961- 
ieji metai yra paskutiniai gerovės metai 
sovietijos pavergtiesiems. 1962 metais, 
kaip visi žinome, pieno ir mėsos produk
tai pabrango 25-30 nuoš. Nei uždarbiai 
darbininkams, nei algos tarnautojams ne
padidėjo, neskaitant atskirų atvejų. Tad 
kyla klausimas, iš kur tas gyventojų pa
jamų padidėjimas.

Prieš keletą metų vienas JAV „aukšto
sios politikos" šulų — žemės ūkio minist
ras buvo nuvykęs į Sov. Sąjungą susipa
žinti su sovietiniu žemės ūkiu. Maskvoje 
jį gražiai pasitiko Chruščiovas, karališkai 
vaišino, rodė reprezentacinius (skintus 
tik užsienio aukštiems svečiams rodyti) 
kolchozus jr vėl vaišino ir rodė visokiau
sias statistikas ir diagramas apie sovieti
nio ūkio nepaprastą kilimą. Vaišių apstul
bintas JAV ministras, grįžęs į Vašingtoną, 
pareiškė spaudos konferencijoje, kad 
kaip jam pačiam tekę patirti ir įsitikinti, 
Sov. Sąjunga per artimiausius kelerius 
metus taps didžiausias ir galingiausias 
ūkinis gigantas pasaulyje.

Viskas būtų gerai buvę, jei bešokant ne
sugriuvę.

Lygiai po dviejų savaičių tas pats Ni
kita pareiškė norą pirktis grūdų užsieny
je, nes paskutinius kelerius metus iš eilės 
buvę blogi derliai.

Maskvai ištikimas ir todėl nepamaino
mas Lietuvos komunistų partijos ck pir
masis sekretorius Sniečkus su aukštu sve
čiu iš užsienių išėjo pasivaikšioti Vilniaus 
gatvėmis. Abiem besidžiaugiant Lenino 
paminklu Tarybų aikštėje, staiga vargin
gos išvaizdos žmogelis pakišo kepurę ir 
paprašė išmaldos. Kai svečias iš užsienių 
pradėjo ieškoti piniginės, įniršęs Sniečkus 
puolė išmaldaujantį:

— Tai ką, draugas pilieti, vengi darbo, 
esi veltėdis?

— Visiškai ne, draugas sekretoriau, esu 
jau po darbo ir, kaip matai, einu čia ant
raeiles pareigas, — atsakė žmogus.

J. žaliūkė

m. laikotarpiu, atspausdintos 484 knygos. 
Nuo 1883 iki 1903 m. (20 m. laikotarpiu) 
atspausdinta 1.372 knygos.

Nuo 1891 iki 1893 metų rusų žandarai 
psienyje sulaikė ir sunaikino 37.718 egz. 
lietuviškų knygų ir laikraščių. Nuo 1900 
pasienyje sulaikė ir sunaikino 37.718 egz.

t t t
1921 m. įvesta policijos (tuomet vadina

mos milicija) šventė. Ji buvo minima spa 
lio 2 d. Bažnyčia tada švenčia Angelų Sar 
gų šventę.

1923 m. Lietuvos milicija buvo pavadin
ta policija ir vėliau išskirstyta į 8 šakas.

t t t
1942 m. vasario 16 d. Kaune, prie Karo 

Muziejaus vartų, staiga susirado keletas 
lietuvių karių, kurie atnešė gyvų gėlių 
vainiką padėti ant Nežinomojo Kario ka
po. Bet čia juos sulaiko vokiečių sargyba, 
ir įvyksta aštrus susikirtimas. Lietuviai 
kariai įspėja vokiečius, kad nors ir per la
vonus, bet vainikas bus padėtas. Tuomet 
vokiečiai praleidžia, ir lietuviai kariai pa
deda vainiką.

Žinios apie įvykį žaibo greitumu pra
skrenda po visą Kauną. Žinia skatina
mai paveikia, ir vakare minios žmonių ty
liai susirenka Karo Muziejaus sodelyje. 
Prie paminklų padedama vainikų, gėlių, ir 
sugiedamas Tautos himnas. O gretimuose 
kiemuose ir ant stogų stovėjo paruošti 
kulkosvaidžiai, prie kurių gulėjo šalmuo
ti vokiečiai.

t t t
Nepriklausomos Lietuvos vyriausybė 

kunigams mokėjo algas. 1928 m. Romos ka 
talikų bažnyčiai priklausė 1.739.393 žmo
nės. Turėta 716 bažnyčių ir 938 kunigai. 
Iš valstybės pašalpų gauta 1,376 mil. litų.

t t t
1854 m. prasidėjo Krymo karas tarp Ru

sijos ir Anglijos, Prancūzijos bei Turki
jos. Sąjungininkai tikėjosi, kad lietuviai ir 
lenkai prie progos gali sukilti, bet sukili
mo aktyviai neorganizavo. Sukilimas Lie
tuvoje vis dėlto pradėtas organizuoti. Jam 
vadovavo Boleslovas Dluskis (vėliau, 1863 
m. sukilime, buvo vienas pasižymėjusių 
vadų), kuris jau buvo surinkęs 1000 vyrų 
būrį. Jį nuo žygio atkalbėjo Paryžiuje gy
venantieji emigrantai.
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Europos lieturiu kronika

LONDONAS
TAUTOS ŠVENTĖ LONDONE

Tautos Šventės minėjimas bus rugsėjo 
9 d., 7 vai. vak., Londono Lietuvių Sporto 
ir Socialinio klubo salėje (345 A Victoria 
Park Rd., London, E 9).

Tautos šventės specialios pamaldos Lie
tuvių šv. Kazimiero bažnyčioje bus sek
madienį, rugsėjo 10 d., 11 vai. ryto.

VIEŠNIA B. ŠTEINYTĖ LONDONE IR 
GLASGOVE

Iš Chicagos, JAV, atvyko į Londoną savo 
tėvų ir pažįstamų aplankyti lietuvaitė vie
nuolė B. Šteinytė. Sekančią savaitę ji iš
vyksta į Glasgovą, o rugpiūčio 20 d., sek
madienį, 4 vai., Šv. Onos Moterų Draugija 
Londone, Parapijos salėje (345 A Victoria 
Park Rd., London, E.9) ruošia viešniai pa
gerbti arbatėlę.

Sės. B. Šteinytė prieš išvykdama į Chi- 
cagą plačiai reiškėsi Londono lietuvių 
veikloje.

AUKA ATSISVEIKINIMO PROGA
Lietuviškoje veikloje gyvai besireiškiąs 

buvęs nottinghamiškis K. Rožanskas, pra
leidęs Londone atostogas, grįždamas į Chi- 
cagą atsisveikinimo proga vėl paaukojo 5 
svarus lietuviškam spausdintam žodžiui 
paremti.

Pradėdamas Londone savo atostogas jis 
irgi aukojo.

J. EITMANAVICIŪTĖ LONDONE
Liepos 20 d. Londone prasidėjusiame 

akrologų (dirvožemininkų) kongrese da
lyvauja I. Eitmanavičiūtė iš Vilniaus, 
Mokslų akademijos Zoologijos ir parazito
logijos instituto mokslinė bendradarbė.

(E)

KETTERINQAS
NAUJA VALDYBA

Birželio 25 d. įvykusiame Ketteringo 
DBLS skyriaus metiniame susirinkime iš
rinktoji nauja valdyba pareigomis pasi
skirstė: pirm. A. Navickas, sekr. A. Kirke- 
lionis ir kasin. B. Mardosas. I Revizijos 
komisiją buvo išrinkti K. Kukanauskas, 
Z. Kasparaitis ir N. Urbonienė.

Pirm. A. Navickas dėkoja nariams už 
parodytą pasitikėjimą pakartotinai per- 
renkant į valdybą ir pabrėžė, kad, sausio 
mėnesį Corbio skyriui prisijungus prie 
Ketteringo, šiuo metu esama 40 skyriaus 
narių. Džiugu, kad visi apylinkėje gyve
nantieji lietuviai priklauso DBLS, o val
dyba ypač dėkoja buv. Corby sk. valdy
bai už tokį tvarkingą ir pavyzdingą turto 
ir bylų perdavimą.

Kaip žinoma, Ketteringo lietuviai pasta
raisiais metais neteko dviejų labai veiklių 
ir pavyzdingų narių: inž. K. K'.ėgerio ir S. 
Nagio. Skyrius labai nuoširdžiai užjaučia 
likusias našles ir tikisi, kad jos ilgainiui 
ir vėl aktyviai įsijungs į skyriaus veiklą.

SUSITIKIMAS SU VISUOMENE
18-TOSIOS SKAUTŲ STOVYKLOS UŽDARYMO IŠKILMINGA SUEIGA 

LIETUVIŲ SODYBOJE

Rugpiūčio 12 d., šeštadienį, jau iš pat 
ryto pradėjo rinktis svečiai iš įvairių Ang
lijos vietų. Nors padangė ir apsiniaukusi, 
nieko gera nežadantį, bet neatbaido svečių 
į Skautų stovyklos iškilmes. Apie 4 vai. 
pradeda skautai rikiuotis iškilmingam 
stovyklos uždarymui. Deja, Londono eks
kursijos autobusas vėluojasi, ir skautų va
dovybė sueigos skelbtuoju laiku neprade
da, laukia svečių iš Londono. Pagaliau pa
vėluotai atvyksta Londonas, ir stovyklos 
vadas J. Maslauskas pradeda iškilmingą 
sueigą. Stovyklos vadas savo žodyje iš
reiškė padėką pasižymėjusiems skautams 
už atliktus įvairius darbus, už drausmin
gumą, o ypač dėkojo Sodybos vadovybei 
ir Sodyboje gyvenantiems pensininkams, 
kaip Armaliui ir kitiems, už glaudų bend
radarbiavimą ir paramą stovyklai.

Paskui buvo skaitomi įsakymai ir pakė
limai kai kurių skautų į aukštesnį laips
nį, o po to dalis jaunųjų skaučių ir skautų 
davė įžodį. Po įžodžio jauniesiem skautam 
užrišami atitinkami kaklaraiščiai, ir jie 
apdovanojami įvairiomis skautiškomis do
vanėlėmis. Skautų vienetui, atvykusiam 
iš Vokietijos, įteikiama dovanėlė, kaip vie
nam iš drausmingiausių vienetų stovyklo
je.

Padėkos lapai įteikiami DBLS valdybai. 
Sodybos vadovybei, P. B. Varkalai ir K. 
Plukui. DBLS vardu žodį tarė Liet. Namų 
B-vės valdybos pirmininkas S. Nenortas. 
Jis pasidžiaugė gausia stovykla ir išreiš
kė viltį, kad stovyklavimas padės išauklė
ti lietuviukus vertingais žmonėmis ir ge
rais lietuviais. Taip pat pareiškė, kad šia 
proga sužinota, kas yra DBLS ir Lietuvių

MŪSŲ RĖMĖJAI
Apsimokėdami už „Europos Lietuvį“ ar 

Nidos Knygų Klubo leidinius, šie tautiečiai 
buvo malonūs pridėti aukų lietuviškam 
spausdintam žodžiui paremti: 24 šil. K. Ro- 
žanskas, po 8 šil. J. Strumskis ir K. Nor- 
kaitė, po 3 šil. R. Malinauskienė, J. šalvai- 
tis. J. Kunigiškis, C. Vaitkaitis, A. Permi
nąs, N. Žvirblis, A. Jasikas ir J. Jakimavi
čius, 2 šil. A. Karklinis.
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NOTTINQHAMAS
JAUNIMO ŽIDINYS

16 Hound Rd., West Bridgford, 
Nottingham. Tel. 85738.

DARBO VAISIAI

Židinio auklėtiniai, liepos 21 d. baigę 
mokslo metus, galėjo pasidžiaugti, ypač 
vyresnieji, gražiais darbo vaisiais. Viduri
nę mokyklą baigė ir gavo gerus pažymėji
mus šie jaunuoliai: pirmą vietą savo ang
lų mokyklos klasėje užėmė Petras Viržin- 
tas (iš Rochdalės), antrą Paulius Kama
rauskas (Stoke-on-Trento), trečią Albinas 
Vitkauskas (Bradfordas), toliau — Jonas 
Clancy (Londonas).

Paž.ymėtina, kad P. Kamarauskas ang
liškoje mokykloje parašė baigiamąjį platų 
rašinį Lietuvos istoriniais, geografiniais ir 
kultūriniais klausimais savo klasėje ir už 
jį gavo antrą vietą. Jis ir Albinas Vitkaus
kas dvejų metų bėgyje už pažangumą yra 
gavę premijų.

KĄ TOLIAU?
Visi Židinio auklėtiniai, baigusieji vidu

rinę mokyklą, sieks mokslo toliau. Petras 
Viržintas ir Albinas Vitkauskas pasilieka 
Židinyje ir sieks brandos atestato. Paulius 
Kamarauskas lankys technikos kolegiją. 
Jonas Clancy įstojo pas Marijonus ir išvy
ko vieneriems metams į Ameriką atlikti 
naujokyno. Po to žada grįžti ir siekti kuni
gystės.

Į REDAKTORIUS
Petras Viržintas, židinietis, perėmė reda

guoti Šaltinio skyrių vaikams — Šaltinėlį. 
Be to, jis lavinasi muzikoje, veikliai reiš
kiasi liet, skautuose ir ateitininkuose. Nors 
eina tik 16 metus, bet jau antri metai yra 
visiškas našlaitis.

Neatidėlioti
Kas norėtų, kad jų jaunučiai ar jauniai 

mokytųsi lietuviškai krikščioniškoje dva
sioje, tegu neatidėliodami kreipiasi ir už
sirašo į Liet. Jaunimo Židinį. Pradiniai 
mokslai prasideda rugsėjo 4 d., viduriniai 
rūgs. 6 d.

Lietuvis nebrangiai išnuomoja kambarį 
ir virtuvę su baldais ir vonią.

Kreiptis: 22 Cuthill Rd., Cumberwell, 
S.E.5.

Namų B-vė, kurios visuomet yra pasiry- 
žusios padėti lietuviams skautams Angli
joje ir lietuviškam jaunimui. Po to žodį 
taria stovyklos kapelionas kun. A. Gery- 
ba. Jis pasidžiaugė, kad stovykla buvo 
pravesta lietuviškoj ir religinėj dva
sioj ir tuo padarytas didelis įnašas lietuvy 
bei, taip pat padėkojo skautų tėvams už 
rūpestį ir auklėjimą vaikų lietuviškoje 
dvasioje ir visiems kitiems, kurie remia 
lietuvišką jaunimą. Išreiškė viltį, kad jau
nasis lietuviškas atžalynas neapvils savo 
tėvelių ir lietuvių visuomenės.

B. Zinkus iškviečia buvusią ilgametę 
skautę F. Izbickienę, atvykusią iš Ameri
kos. Ji yra gyvenusi Anglijoje ir aktyviai 
dalyvavusi skautiškoj veikloj. Ji pasidali
jo gražiais prisiminimais iš Anglijos ir pa
sidžiaugė matydama tiek gražaus lietuviš
ko jaunimo šioje stovykloje.

Po to dar apdovanojami J. Alkis ir kiti 
pasižymėję skautai, ir iškilmingoji sueiga 
užbaigiama Tautos Himnu.

Po trumpos pertraukos skautai ir sve
čiai susirinko prie stovyklos uždarymo 
laužo, kur pasirodė skautai ir skautės su 
gražia lietuviška daina, juokais ir skautiš
kais sugebėjimais. Programa užtruko maž 
daug pusantros valandos. Didžiąją jos da
lį prie laužo pravedė Gajutė Valterytė.

Reikia tik pasidžiaugti, kad ir šiais me
tais mūsų skautai stovyklavo savoje So
dyboje, o ne kur nors kitur, suteikdami 
progą ir lietuviškai visuomenei dalyvauti 
jų pasirodymuose ir pilnai įvertinti jų lie
tuvišką darbą.

Dalyvis

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
BRADFORD — rugpjūčio 20 d., 12.30 vai.

— Pirmoji Komunija.
ROCHDALE — rugpiūčio 27 d., 12 vai.
BRADFORD — rugsėjo 3 d., 12.30 vai.
DERBY — rugp. 20 d., 11 vai., Bridge Gate.
NOTTINGHAM — rugpiūčio 20 d., 11 vai., 

Židinyje.
NOTTINGHAMAS — rugp. 27 d., 11 vai..

Jaunimo Židinyje.
NOTTINGHAMAS — rugsėjo 3d., 11 vai., 

Židinyje.
MANCHESTER — rugpiūčio 27 d., 10.30 v.

A. A. JONAS EVAŠKAITIS-MILLER

Liepos 15 d. Broadreen ligoninėje mirė 
51 m. amžiaus Jonas Evaškaitis-MiMer. 
Buvo gimęs Anglijoje ir dirbo Bold ang
lies kasyklose. Palaidotas liepos 19 d.

Liko žmona Jennie ir dukrelė Lorraine.
Velionis priklausė DBLS Leigh skyriui, 

yra buvęs jo pirmininku ir kasininku, sa
vo Skyriui atstovavęs suvažiavime.

Jis buvo labai geros širdies žmogus, 
daug pagelbėjęs mūsų tautiečiams, atvy
kusioms po pastarojo karo. Be to, jis dar 
dalyvavo airių klube, British Legion, ka
talikų klube, dirbo angliakasių profesinės 
sąjungos valdyboj.

A. a. Jono Evaškaičio palydėti susirin
ko gražus būrelis žmonių. Lietuviams at
stovavo DBLS Leigh sk. valdyba ir nariai.

Brangus Jonai, ilsėkis ramybėje!
D. S.

MANCHESTERIS
LIETUVOS GYVŪNUOS IR 
AUGMENIJOS PAVEIKSLŲ 

PARODA
Rugpiūčio 19 d. A. Padvoįskis Manch. 

Liet. Socialinio Klubo patalpose atidaro 
Lietuvos gyvūnijos ir augmenijos paveiks
lų parodą. Paroda tęsis 2 savaites.

Pradžia 6 vai. p.p. Prašome parodą gau
siai lankyti.

Klubo valdyba

BRADFORDAS
PAMALDOS SU KONFIRMACIJA 

EVANGELIKAMS
Konfirmacijos pamaldas lietuviams evan

gelikams su Šv. Komunija laikysiu Brad- 
forde, Vokiečių bažnyčioje, rugpiūčio 20 d., 
14 vai.

Kun. A. Putcė

Perku Anglijos 5 šilingų sidabrines mo
netas, taip pat ir kitų Europos kraštų si
dabrinius pinigus, kaip rusų carinius si
dabrinius rublius, Vokietijos 5 DM, Švei
carijos 5 Fr. ir t.t. ir visas lietuviškas mo
netas. Moku gerą kainą už gerai užlaikytus 
pinigus. Rašykite, ką turite. P. ZABLOC
KIS, 2333 Ontario St., Vancouver 10, B. C. 
Canada.

NAUJOSIOS KNYGOS
J. Audėnas — Paskutinis posėdis (šioje 

knygoje rasite pateiktų dokumentų, kaip 
Sov. Rusija užpuolė ir okupavo Lietuvą), 
kaina 29 šil. 4 pen.

K. Račkauskas — Lietuvos konstituci
nės teisės klausimais, — 15 šil.

Lituanistikos darbai ■— 22 šil.
A. Maceina — Dievo avinėlis, 25 šil.8 p.
St. Yla — Moderni mergaitė,— 29 š. 4 p.
A. Saulaitis —- Su trispalve, vaikams 

spalvota knyga — 7 šil. 4 penai.
A. Saulaitis — Pupučio skėtis, vaikams 

spalvavimo knyga — 5 šil. 3 penai.
Ilgo grojimo plokštelė: S. Baro — Operų 

arijos — 2 sv. 15 šil.
Lietuvių tautiniai šokiai — 2 sv. 10 šil.
K. Donelaitis — The Seasons. Kietais vir 

šeliais 29.4 šil., minkštais — 22 šil.

Rašyti: Dainora, 14 Priory Rd., Kcw, 
Surrey.

VERTA PAGALVOTI...

Ar mano sutaupos dabartiniu metu 
duoda tinkamą pelną?

BALTIC STORES INVESTMENTS Co., 
421 HACKNEY RD., LONDON, E.2.

Tel. SHO 8734
ir

PALANGA PROPERTIES LTD.,
11 LONDON LANE, BROMLEY, KENT.

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

ir
6% (grynais)

už trumpesnius investavimus.

Sudarome testamentus, administruojame 
nuosavybę ir sutvarkome visus palikimo 

reikalus.

BALFo
Balfo pajamos ir išlaidos nuolat auga. 

Pvz., 1965 m. Balfas turėjo 90.763 dol. pa
jamų, 1966 m. jau 107.029 dol., o šiais 1966- 
67 m. gauta 108.260 dol. Tas pats pasakyti
na ir apie išlaidas: 1965 m. išleista 84.455 
dol., 1966 m. 99.016 dol., o šiais 1966-67 m. 
113.069 dol.

Balfo pajamos
JAV lietuviai kasmet suaukoja Balfui 

beveik pastovią 65.000 dolerių sumą, per 
1500 asmenų sumoka nario mokestį. 1966- 
67 metais tokių buvo 1632. Aukos Balfui 
nemažėja, nors kasmet daugelis puikių 
Balfo rėmėjų miršta. Tačiau jie ir mirdami 
Balfo neužmiršta. Va, 1966-67 metais iš 
testamentų Balfas gavo 12.426 dol., nors tie 
pinigai daugiausia buvo skirti nurodytais 
adresais siuntiniams į Lietuvą. Aukos Sa
leziečių ir Vasario 16 gimn. per Balfą su
mažėjo. Saleziečiams 1965-66 rh. buvo su
aukota 8.226 dol., o šiemet tik 4.914 dol., 
o Vasario 16 gimnazijai buvo surinkta 
26.303 dol.. šiemet — 19.062 dol. Todėl Bal
fo Centro Valdyba buvo priversta šiemet 
„iš savo kišenės" pridėti nors duonpini- 
gius. Saleziečiams buvo papildomai išmo
kėta 800 dol., o Vasario 16 gimnazijai 2.800 
dol. Vasario 16 gimnazija turi triskart dau
giau mokinių.

Kitos aukos Balfui buvo įteiktos ar at
siųstos į Centrą gėrybėmis: daktarai pri
siuntė dėžes vaistų (samples), kiti aukoto
jai 1255 knygas, o daugelis atgabeno į Bal
fą net 25.610 sv. rūbų, dar kiti prisiuntė 
plokštelių, žurnalų, žaislų vaikams.

Balfo šalpa pinigais
Piniginės šalpos išlaidos nuolat didėja: 

1965 m. išleista 84.455 dol.-, 1966 — 99.016. 
o šiemet jau 113.069. Daugiausia pinigų iš
leista apmokėti siuntiniams į Lietuvą ir į 
Sibirą. 1965 m. išsiųsti 284 siuntiniai už 
18.294 dol., 1966 — 361 už 30.255 dol., o šie
met net 459 siuntos, ir už jas sumokėta 
51.780 dol., taigi beveik pusė visų Balfo pa
jamų. Tremtinių mokykloms paremti iš
leista 27.578 dol. Taip pat Balfo čekiais bu
vo išsiųsta 14.128 dol. Tuo būdu tiesioginei 
šalpai 1966-67 m. išleista 92.816 dol. Pini
gais šalpa nei į Lietuvą, nei į Lenkiją ne
buvo teikiama dėl didelės skriaudos šelpia
majam pinigus iškeičiant. Ši padėtis, atro
do, keičiasi, nes ir Lenkijoj ir Lietuvoj 
pradedama atidarinėti specialios krautu
vės, kuriose pardavinėjamos prekės piges
nėmis kainomis už užsienio valiutą.

Balfo šalpa siuntiniais
Metų bėgyje Balfo Centras išsiuntė 1175 

individualias siuntas. Tai gana sunkus dar
bas. atsimenant, kad reikėjo atrinkti ir kar- 
totekuoti per 5000 daugiausia iš Lenkijos 
gautųjų prašymų. Siuntas į Lietuvą paka
vo ir adresavo agentūros, tik medžiagą te
ko užsakyti, bet siuntas su vartotais rū
bais — apie 500 siuntinių —teko paties pa
kuoti, adresuoti ir į paštą pristatyti. Teko 
supirkti ir patiems išsiųsti 89 vaistų siun
tinius, bei 52 knygų siuntas. Visų siunti
nių vertė siekė 84.692 dol. Taigi Balfas per 
metus aprengė apie 1000 lietuvių šeimų, 
gydė 89 ligonius ir 2330 lietuvių įteikė po 
knygą.

Lietuvių migracija
Naująjį imigracijos įstatymą priėmus, 

lietuvių atvykimas į JAV žymiai pasunkė-

VOKIETIJA
TAUTOS FONDO VEIKLA

Tautos Fondo atstovybės Vokietijoje pir
mininkas S. Vykintas liepos 13-14 d.d. bu
vo nuvykęs į Darmstadto lietuvių apylin
kę, kur tarėsi su apylinkės Valdyba dėl T. 
Fondo veiklos suaktyvinimo kuopoje. Tau
tos Fondo įgaliotiniu sutiko būti apylinkės 
ižd. Vyt. Pundzevičius. Šiuo metu Darm
stadto apylinkės Valdybą sudaro: A. Ma
žeika — pirm., J. Stankaitis — sekr. ir Vyt. 
Pundzevičius — iždininkas. Darmstadto 
kuopai vadovauja pik. Vikt. Sutkus, jo pa
dėjėjas — J. Petkūnas. Šios kuopos vyrai 
lietuviškiems reikalams yra labai dosnūs, 
lygiai kaip ir kitų kuopų vyrai.

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 Cresc., Eccles, 

Manchester.

METAI
jo. Tiesa, artimiems giminėms susijungti 
nedaroma kliūčių, bet giminių neturintieji 
negali atvykti be.sunkiai sudaromų darbo 
sutarčių. Vis tiek Balfo Centrui teko rū
pintis keliais šimtais lietuvių, norinčių at
vykti į JAV. Balfas užpildė daug įvairių 
dokumentų norintiems iš Lietuvos atvykti, 
taip pat sutvarkė daugeliui kelionės bilie
tus, kai kam skolino kelionpinigius.

Daugelis lankėsi Balfe prieš išvykdami 
į Lietuvą, daugelis sugrįžę iš Lietuvos žo
džiu papasakojo savo įspūdžius.

Du dalykai pabrėžtini: Lietuvos kaime 
tebėra didelis skurdas, ir visi lietuviai iš
gyvena siaubingą persekiojimo baimę.

Amerikos lietuvio naudą raudonieji gaudo
Pasitaiko, kai Amerikos lietuvis miršta 

be testamento, o jo artimi giminės yra oku- 
puotoj Lietuvoj, ar kai testamentas nege
rai surašytas. Tokiais atvejais gerą paliki
mo nuošimtį pasiima JAV. Kitus pinigus 
paima sovietai ir Maskvos įgalioti advoka
tai. Šie atsiskaito didelius nuošimčius sau 
honoraro, likusią dalį pasiima Maskvos ad
vokatų agentūros. įpėdiniams išmokama 
tik trupiniai ir tai iškeičiama po 90 kapei
kų už dolerį. Galima teigti, kad iš testa
mentu paliktų 10 dolerių įpėdinis Lietuvoj 
gaus gal tik pusę silkės.

Balfas 1966-67 m. laikotarpiu iš paliki
mų gavo 12.426 dol., kuriuos pavertė siun
tiniais ir išsiuntė, kam buvo skirta. Tuo at
veju dolerio vertė Lietuvoje buvo ne 90 ka
peikų, bet kokie 9 rubliai ar daugiau. Už 
šį patarnavimą Balfas neėmė jokio atlygi
nimo, nes tuo būdu buvo įvykdyta mirusio
jo lietuvio valia ir pagelbėta vargstančiam 
tautiečiui. Balfas dabar turi per 30 paliki
mo bylų ir nuoširdžiai pataria visiems lai
ku ir gerai sudaryti testamentus. Skiriant 
ką nors į Lietuvą, neužtenka eilinio advo
kato, geriau pasitarti su Lietuvos Konsu
lais ar Balfo Centru. Galima nujausti, kad 
tarptautinė padėtis vis labiau vers JAV 
vyriausybę ir teismus pataikauti Maskvai, 
o tai nežada nieko gero lietuviams.

Balfo Reikalų Vedėjas

PREMIJOS
Maskva šiemet su lenininėmis premijo

mis nuo lietuvių nusisuko. Teko pasiten
kinti tik vietinėmis, vad. respublikinė
mis premijomis. Mažiausia entuziazmo li
teratų sluoksniuose sukėlė premija už „ge
riausią romaną“, kuri paskirta eks-enka- 
vedistui, suliteratūrintų memuarų užraši
nėtojui A. Gudaičiui-Guzevičiui. Žinoma, 
šiais revoliucijos garbinimo metais nieko 
kita rašytojai negalėjo ir tikėtis. Kompar
tija ir šiuo būdu parodė, ko jai iš rašytojų 
reikia...

Dailės srityje apdovanojimas teko į po
litinius dignitorius tik dabar iškilusiam 
grafikui J. Kuzminskiui už estampus dainų 
motyvais (kurie, Japonijoj parodyti, buvo 
supainioti su rusiškų pasakų iliustracijo
mis).

Filmų režisorius R. Vabalas ir aktorius 
V. Blėdis apdovanoti už „Laiptus į dan
gų“, dari. Juozas Balčikonis už kilimus, 
kompozitorius S. Vainiūnas už kvintetą, 
kuris buvo atliktas ir Montrealyje. Šios 
dvi pastarosios premijos vertinamos kaip 
nuosekliausios ir labiausiai pelnytos. Už 
mokslinius darbus premijuotųjų tarpe ma
tomos prof. V. Ruokio, agr, P. Vasinausko, 
agr. V. Vazalinsko ir prof. B. Abraičio pa
vardės.

(E)

ATNAUJINTA T. MANNO VILA
Nidoje atnaujinta ir atidaryta lankyto

jams buvusi vokiečių rašytojo Thomas 
Manno vila, kurioje nepriklausomos Lietu
vos laikais (1931-33 metais) rašytojas va
sarodavo. Viloje įrengtas T. Manno memo
rialinis muziejėlis (nuotraukos, raštų lei
diniai vokiečių, lietuvių ir kitomis kalbo
mis) ir skaitykla. Išorinė namo išvaizda 
atnaujinant išlaikyta, kokia buvo prieš 34 
metus. (E)

JEI REIKIA PASIŲSTI SIUNTINĮ
— KREIPKIS Į 

LIETUVIŲ NAMŲ BENDROVĘ,
2 LADBROKE GARDENS, 

LONDON, W.ll.
Greitas, garantuotas ir sąžiningas

patarnavimas.
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