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PO SOVIETINIU KEVALU
Nauji Potiomkino kaimai

Pirmame aukšte — virtuvė ir erdvi sve
tainė, o antrame aukšte — du trys kamba
riai su langais į abi puses. Namuose yra tr 
centrinis šildymas, centralizuotas dujų tie
kimas, šiltas ir saitas vanduo, vonia. Devy
ni tokie daugiabučiai namai pastatyti Uk
mergės rajono Leonpoiio vaiStybinio ūkio 
centre, kuris dabar sąlyginiai yra pavadin
tas Dainava.

Net „Tiesa“ stebisi, nes „tokio kamba
rių išdėstymo nėra nė vieno miesto butuo
se", o svarbiausia, kad „visa tai — vienai 
Seimai“!

Šimtas laimingųjų naujosios Dainavos 
šeimų, deja, tesudaro išimtį tarp visuotinį 
butų trūkumą jaučiančių Lietuvos gyven
tojų. 1965 metais komunistinė Lietuvos 
respublikos valdžia nutarė pastatyti „pa
vyzdinę kaimišką gyvenvietę". Panašiai, 
kaip kadaise Potiomkinas, kuris po savo 
viešpatiją važinėjančiai carienei Jekate
rinai rodė laimingus kaimiečius, gyvenan
čius puikiuose kaimuose, nors tie kaimai 
tebuvo specialiai carieneį apgauti pasta
tydinti dekoraciniai fasadai. O dabar nau
jąją Dainavą naujieji potiomkinai, matyt, 
rodinės naujosiom jekaterinom — užsie
nio turistams.

Tepaluotas maudymasis

— Karštą rugpjūčio dieną nutariau pa
simaudyti Nemune. Pūkštelėjau netoli Se
redžiaus į vandenį, o į krantą išlipau vi
sas... tepaluotas, — „Tiesos“ skiltyse 
skundžiasi A. Marčiauskas. — Juodas nuo 
tepalo gali išlipti ir iš Šešupės, ■— jis tę
sia.

Nusiskundimai Lietuvos vidaus vande
nų užteršimu vis dažniau girdisi. Upeiviai 
Nemune dažnai palieja išdirbtus tepalus, 
gamyklos i upes leidžia įvairias išmatas, 
vairuotojai prie vidaus vandenų plauna 
mašinas, traktorius, keičia tepalus. Tokie 
teršimai, žinoma, yra draudžiami, atitin
kamos įstaigos dėl to nuolatos „darosi iš
vadas“, bet netepaluotam pasimaudymui 
susirasti švaraus vandens lopinėlį darosi 
vis sunkiau.

Alytaus akrobatai

Alytiškiai tvirtina, kad taip iš tikrųjų 
buvę.

Sako, vienas alytiškis atvažiavo į Vilnių 
prašytis dirbti cirke.

— O ką jūs mokate? — paklausė jo.
— Galiu virve vaikščioti, — atsakė pi

lietis iš Dzūkijos sostinės.
— Dirbote cirke?
— Ne, išmokau vaikščiodamas mūsų 

miesto šaligatviais...
Alytui išsiplėtus, mieste pastačius kelias 

gamyklas, savivaldybė, atrodo, nespėja rū
pintis šaligatviais. Pagrindinės Alytaus 
gatvės išaksfaltuotos, o joms atskirti nuo 
šaligatvių pastatytos cementinės briaunos, 
kuriomis alytiškiai ir vaikštinėja, nes pa
čių šaligatvių nėra: jų vietoje dunkso ba
los ir smėlis.

Rusų generolų garbinimas

Sovietų Sąjungos strateginės paskirties 
raketinės kariuomenės vyriausiasis vadas 
maršalas N. Krylovas, aviacijos maršalas 
J. Savickis ir generolas pulkininkas V. 
Obuchovas „palaiko glaudžius ryšius su 
Tarybų Lietuvos darbo žmonėms, priside
da prie jos gyventojų karinio patriotinio 
auklėjimo“, rašo rugpiūčio 20 d. „Tiesa". 
Maršalo Krylovo santykiai su Lietuva net 
intymūs, neva tėviški, nes jis, pasirodo, 
susirašinėja su Vilniaus 27-osios vidurinės 
mokyklos pionieriais, atseit, komunistiš
kais skautais.

„Patriotiniu auklėjimu“ Vilniaus dien
raštis vadina Lietuvos darbo žmonių ska
tinimą būti ištikimais Rusijos valstybei, 
o tų trijų aukštųjų rusų karininkų ryšiai 
su Lietuva užsimezgė jau 1944 metais, ka
da, anuomet dar generolas pulkininkas, 
Krylovas vadovavo sovietų 5-jai armijai, 
gen. Įeit. J. Savickis — 3-iam naikinamo
sios aviacijos korpui ir gen. Įeit. V. Obu
chovas 3-iam gvardijos motorizuotam kor
pui. Šitie daliniai 1944 m. liepos mėnesį 
užėmė Vilnių

Už „Vilniaus išvadavimą“ tiem trim so
vietų karininkam dabar buvo suteiktas 
„Vilniaus miesto garbės piliečio“ vardas. 
Už Vilniaus okupavimą garbės raštų atsi
imti Lietuvos sostinėn nė vienas jų atvyk
ti nesiteikė. Maskvon tuos raštus nuvežė ir 
rusams karininkams įteikė dabartinis Vil
niaus viceburmistras J. Smilgevičius. V.

— Su turistų grupėmis atvykę į Austri
jos sostinę Vieną, 8 vengrai; 2 čekai ir 2 
jugoslavai pasiprašė politinio prieglobs
čio.

Pamoka Montrealyje
Ryšium su tarptautine paroda Montrea

lyje, Kanadoje, kelis kartus dainavo iš 
Lietuvos atvykęs solistas Virgilijus Norei
ka. Koncertuose visus ypač žavėdavo ir 
graudžiai pravirkti priversdavo šio talen
tingo solisto dainuojamoji „Lietuva bran
gi, mano tėvyne“.

Tačiau rugpiūčio 31 d. koncertas baigė
si ir gražiu lietuvišku jautrumu ir sovie
tišku nesusipratimu. Kas vyko po koncer
to, Naujienos (1967.IX.9) rašo:

Bet koncerto įvykiai vien plojimais ne
pasibaigė. Salėn susirinkusius nustebino 
ponia E. Kardelienė, Montrealyje leidžia
mos Nepriklausomos Lietuvos redakto
riaus žmona ir nepriklausomoje Lietuvo
je ilgus metus dainavusi Lietuvos opero
je. Ji pakilo iš pirmųjų kėdžių ir įteikė di
delę gėlių puokštę Vilniaus operos solistui 
Virgilijui Noreikai. Salėje kilo didžiausias 
triukšmas. Vieni plojo, o kiti kuždėjosi ir 
garsiai kalbėjo, kaip galėjo Kardelienė 
nešti gėlių puokštę iš okupuotos Lietuvos 
atvykusiam ir su okupantais bendradar
biaujančiam žmogui?

Ponia Kardelienė buvo nuvesta ant sce
nos, įteikė gėles ir tarė šiuos žodžius:

— Mums visiems labai malonu, kad 
Tamsta įvairiuose kraštuose labai gražiai 
garsini lietuvių vardą...

Šiuos Kardelienės žodžius palydėjo gau
sūs plojimai. Bet savo pastabų ji dar ne
baigė. Ji tuojau pat pridėjo:

— Mums visiems būtų labai malonu, 
jeigu Lietuva ir vėl būtų nepriklausoma...

Salėje pasigirdo dar didesnis plojimas. 
Jis pertraukė Kardelienės sakinius. Bet 
kai ūžesys šiek tiek aprimo, tai ponia Kar
delienė šitaip baigė savo sveikinimą:

— Kad Lietuva būtų nepriklausoma, o 
mes visi gimtiniame savo krašte laisvai 
galėtume dainuoti gražias lietuviškas dai
nas. ..

Kardelienės žodžius palydėjo dar di
desnis plojimas. Pasigirdo Lietuvos laisvės 
reikalaujantieji balsai.

Kitos dienos (1967.IX.il) reportaže, 
tęsdamas tą istoriją, laikraštis rašo:

Nutilus plojimams, Vilniaus operos so
listas Virgilijus Noreika nutarė viešai pa
dėkoti poniai E. Kardelienei. Kai p. Kar
delienė nuėjo nuo scenos, atsisėdo į savo 
vietą ir salė aprimo, Virgilijus Noreika 
priėjo prie rampos ir tarė:

— Iš tikros širdies dėkoju poniai Kar
delienei už gėles ir linkėjimus...

Salėje ir vėl pasigirdo gausus plojimas. 
Atrodė, kad solistas norėjo dar kažką pa
sakyti, bet neturėjo progos. Aplodismentai 
neleido jam kalbėti. Publikai nurimus, p. 
Kardelienė atsistojo ir tarė:

Septynios DIENOS
PABRANGS TRUPUTI VĖLIAU

Britanijoje bus pakeltos kainos susisie
kimui geležinkeliais ir dujomis apie vasa
rio mėn,, elektrai komerciniam sreikalams 
— apie balandžio mėn., paštui ir Londono 
susisiekimui —apie sekančių metų vasa
rą. Atlyginimų kėlimas ir toliau bus var
žomas.

NORI KEISTI KONKORDATĄ
Italijos liberalai, socialistai, respubliko

nai ir komunistai parlamente reikalauja, 
kad būtų pakeistas konkordatas su Vati 
kanu.

Dabartinis buvo pasira’šytas 1929 m. — 
Musolinio laikais, įr tos partijos galvoja, 
kad jis yra pasenęs ir neaiškus.

SOVIETŲ PARAMA JORDANUI
Grįžęs iš JAV, Jordano karalius Hussei- 

nas nuvažiavo į Maskvą tartis su sovietų 
vadais.

Sovietai esą pasiryžę teikti didelio mas
to ekonominę paramą Jordanui atsistaty
ti po karo su Izraeliu. Taip pat esą taria
masi ir dėl sovietinių ginklų tiekimo Jor
danui.

SIŪLO TARTIS
EEB (Europos Ekonominės Bendruome

nės) komisija siūlo savo kraštų vyriausy
bėms pradėti tartis su Britanija dėl sąly
gų jai įstoti. Tas pats siūlymas galioja ir 
Airijai, Norvegijai ir Danijai.

NAMŲ AREŠTAS
Graikijoje namų areštas paskirtas buv. 

min. pirm. Canellopoulos ir laikraščių lei
dėjai Vlachou. Canellopoulos porą kartų 
viešai reikalavo, kad Graikijai būtų grą
žinta teisėta tvarka. Vlachou kritikuoja 
dabartinę vyriausybę pasikalbėjimuose su 
užsienių laikraščių bendradarbiais.

— Kai parvažiuosite, tai pasveikinkite 
Kiprą Petrauską, su kuriuo man teko dai
nuoti daugelį partijų... Ir pasveikinkite 
visus jaunus dainininkus lietuvius...

Iš Vilniaus atvykęs dainininkas, atidžiai 
išklausęs p. Kardelienės prašymą, tarė:

— Brangi ponia, galite būti tikra, kad 
perduosiu Kiprui Petrauskui jūsų sveiki
nimus, o jauniems dainininkams lietu
viams perduosiu jūsų linkėjimus...

Salė ir vėl paskendo šauksmų ir ploji
mų jūroje.

Plojimams dar nepasibaigus, pradėjo 
leistis uždanga, kuri atskyrė artistus nuo 
publikos.

Vos spėjo uždanga nusileisti, A. Laurin
čiukas, buvęs JAV, bet dabar gyvenantis 
Montrealyje ir atidžiai sekantis kiekvieną 
parodon atvažiavusį lietuvį, pribėgo prie 
solisto Noreikos ir sušuko:

— Kas tave įpareigojo daryti tokius pa
reiškimus?

— Kokius pareiškimus? - nustebęs at
šovė dainininkas.

— Ką tu pasakei Kardelienei? — vėl 
šaukia Laurinčiukas.

— Ji man gėlių atnešė, o tu nori, kad aš 
tylėčiau? — užklausė Noreika.

— Kada ji užsiminė apie nepriklauso
mybę, tai tau reikėjo pasakyti, kad Lietu
va laisva, — jam atkirto Laurinčiukas.

— Tai tavo reikalas, — atšovė Noreika.
— Tu gali jai tai pasakyti...

— Jei nenorėjai to pasakyti, tai reikėjo 
nieko nesakyti, — pridėjo Laurinčiukas.
— Kai užsiminė apie nepriklausomybę, 
tai reikėjo numesti gėles ir demonstraty
viai išeiti.

Virgilijus Noreika nieko į tai neatsakė. 
Jis tik pasižiūrėjo nuo galvos iki kojų j 
Maskvos agentėlį, apsisuko ir nuėjo nuo 
scenos.

Daugelis girdėjo šį dialogą, nes tai buvo 
ne paprastų žmonių pasikalbėjimas, bet 
dviejų atsakingų vyrų ginčas. Solistas No
reika išpildė sunkią vakaro programą, pa
dėkojo už aplodismentus ir už atneštas gė
les. Jam atrodė, kad jis savo pareigą atli
ko.

Laikraštis nurodo, kad šis įvykis labai 
akivaizdžiai parodo, ką reiškia visos kal
bos apie kultūrinį bendradarbiavimą tarp 
Lietuvos ir svetur gyvenančių lietuvių.

-— V. Vokietijoje šiais metais per pir
muosius 8 mėnesius apie 25 procentais su
mažėjo automobilių gamyba (pagaminta 
1.517.018).

MAŽINA MOKESČIUS
Norvegijos vyriausybė džiaugiasi tuo, 

kad per pastaruosius trejetą metų smar
kiai pagerėjo krašto ekonominė padėtis.

Naujuoju biudžetu numatoma truputį 
sumažinti mokesčius.

TKAČENKA TEBESERGA
Tassas Skelbia, kad dar vis sunkiai te

beserga jaunasis fizikas Tkačenka, dėl ku
rio Londone įvyko nesusipratimas, kai so
vietų pareigūnai gatvėje jį įtraukė į savo 
automobilį.

FEDOSJEVAS VIETOJ POSPELOVO
Sov. S-goj marksizmo-leninizmo institu

to direktorius Pospelovas atleistas iš pa
reigų. Jo vieton paskirtas Fedosjevas.

Instituto pareiga buvo, be kita ko, pa
ruošti 6 tomų partijos istoriją. Pirmasis 
tomas pasirodė 1964 m., bet tuoj buvo iš
imtas iš apyvartos, nes garbino Chruščio
vą. Antroji laida išėjo perredaguota.

Dar nepasirodžius sekančius du tomus 
sukritikavo istorikai, kaip prostalininius 
ir iškraipančius tiesą.

VIENUOLIKOS BYLA
Darmstadte, Vokietijoje, prasidėjo byla 

vienuolikos buv. esesininkų, kurie kaltina
mi Babi Jar vietovėje, netoli Kijevo, karo 
metu nužudę daugiau kaip 30.000 žmonių.

NEKOKIE TIE ATSIMINIMAI
Stalino dukters Svetlanos „Dvidešimt 

laiškų draugui" eina kai kuriuose laikraš
čiuose ir pasirodė jau knygos pavidalu.

Kritikai neskiria knygai didesnės reikš
mės. Savo tėvą vaizduodama pakankamai 
šviesiomis spalvomis, ji visas baisybes su
krauna ant Berijos galvos, nors teroras, 
šaudymai ir trėmimai Sov. S-goje prasidė
jo ne su Berijos atėjimu į NKVD.

Užsienio
Komunistinė propaganda neatlaidžiai 

įrodinėja, kad Lietuva, virtusi sovietine 
respublika, sustiprino savo suverenumą 
bei valstybingumą. Anksčiau ji buvusi 
priklausoma nuo užsienio kapitalo mono
polių, o dabar Sovietų Sąjunga laiduojan
ti jos savarankiškumą.

Mes jau esame nurodę, jog Lietuva 1940 
m. buvo Maskvos okupuota ir prievarta 
įjungta į Sovietų Sąjungą, todėl apie jokį 
suverenumo bei valstybingumo sustipri
nimą negali būti ir kalbų. Priešingai, so
vietai sutrypė mūsų krašto laisvę ir nepri
klausomybę, pakeitė jos socialinę sąrangą 
ir primetė nekenčiamą valdžią, vykdančią 
ne mūsų tautos valią, bet Kremliaus įsa
kymus. Lietuva nūnai ne pati valdosi, bet 
yra Maskvos valdoma ir išnaudojama.

Tuos tvirtinimus visados pagrindėme iš 
gyvenimo paimtais pavyzdžiais. Rugpiūčio 
mėnesį Vilniuje, Vingio parke, dvi savai
tes vykusi Lenkijos plataus vartojimo ga
minių, žemės ūkio mašinų bei spaudos lei
dinių paroda dar kartą sustiprino mūsų 
žodžių teisingumą.

Maskva verčia okupuotosios Lietuvos 
gyventojus naudotis beveik išimtinai so
vietiniais gaminiais. Užsienio dirbinių 
okupantas neleidžia įgabenti. Užsieninis 
motoras ar mašina mūsų tėvynėje šian
dien yra didelė naujiena. Užsieninis auto
mobilis, pasirodąs Vilniaus ar Kauno gat
vėse, sukelia visuotinį susidomėjimą. To
dėl lenkų gaminiai Vilniuje susilaukė ne
tikėto dėmesio. Jų pamatyti plaukė žmo- 
ns ne tik iš Lietuvos, bet ir iš Gudijos bei 
Latvijos. Per porą savaičių parodą ir „Mo- 
toimporto“ stendus atvirame ore aplankė 
apie ketvirtis milijono žmonių.

Lietuviai pasidarė išvadą, kad daugelis 
lenkų gaminių yra geresni ir pigesni už 
sovietinius, todėl panoro jų įsigyti. Bet 
kaip gi pirkti, kad nėra kuo mokėti? So
vietinis rublis užsienyje yra bevertis. O 
savos valiutos ar aukso rublių okupuotoji 
Lietuva neturi. Tad teko kreiptis į Mask
vą ir prašyti auksu padengtos valiutos. 
Sovietai neleidžia savo respublikoms pre
kiauti su užsieniu. Lenkija, nors ir komu-

KUN. DR. J. AVIŽA — PRELATAS

Kun. dr. Jonas Aviža, Lietuvių katalikų 
sielovados direktorius Vokietijoje, VLB 
Krašto tarybos narys, Švietimo komisijos 
pirm., yra pakeltas į prelatus.

Prel. dr. J. Aviža gimė 1913 m. Žemait
kiemyje, Ukmergės apsk., kunigu įšvęstas 
1938 m. Kaune. Ten pat iki 1944 m. dirbo 
arkivyskupijos kurijoje. Pokario metu bu
vo kan. Kapočiaus vadovaujamos Tauti
nės delegatūros Vokietijoje kancleris. Vė
liau studijavo archeologiją Romoje ir įsi
gijo daktaro laipsnį. 1951 m. vėl grįžo Vo
kietijon, kur, šalia pastoracijos, buvo gi
liai įsitraukęs į visuomeninę veiklą. Jau 
daug metų išrenkamas j Krašto tarybą, 
eilę kartų buvo Krašto valdybos nariu, o 
1963-65 jos pirmininku. Nuo 1966 m. prel. 
dr. Aviža perėmė Vok. Liet, katalikų sie
lovados direktoriaus pareigas. (VKVI)

LIETUVĖS PASAULINIAME

KATALIKIŲ MOTERŲ KONGRESE

Romoje spalio 4-7 d.d. įvyko Pasaulio 
Katalikių Moterų Organizacijų Unijos 
(World Union of Catholic Women's Orga
nisations) kongresas. Jame dalyvavo viso 
pasaulio kraštų katalikių moterų organi
zacijų vadovės. Kongreso tema: „Moterys
— naujos žmonijos formuotojos".

Pasaulio Lietuvių Katalikių Organizaci
jų Sąjungai (PLKOS) šiame kongrese at
stovavo: prel. J. Balkūnas — PLKOS Dva
sios Vadas, Birutė Šlepetytė-Venskuvienė
— PLKOS Centro Valdybos įgaliotinė 
tarptautiniams ryšiams, WUCWO Tarp. 
Biuro narė ir WUCWO Tylos Bažnyčios
— Egzilų Komisijos pirmininkė, Genovai
tė Vaitiekūnaitė-Kaneb —■ PLKOS Centro 
Valdybos vicepirmininkė, Angelika Sun- 
gailienė — Kanados Liet. Kat. Moterų 
D-jos pirmininkė, Marija Mineiko — Ame
rikos Liet. R. Kat. Mot. Sąjungos Centro 
Valdybos narė ir Uršulė Rastenienė — šios 
Sąjungos garbės narė.

Kongreso atidaromajame posėdyje visų 
pavergtųjų kraštų katalikių moterų vardu 
kalbėjo Birutė Šlepetytė-Venskuvienė.

Lietuvos Nepriklausomybės kovų kariui 
JONUI STRUMSKIUI ir sūnui su šeima, 
jų mylimai žmonai, mamytei, uošvei ir 

senutei mirus,
reiškiu nuoširdžiausią užuojautą.

M. GELVINAUSKIENĖ

prekyba
nistų valdoma, Lietuvai yra užsienis. 
Kremlius ir šiuo atveju parodė, kaip tvir
tai jis šio dėsnio laikosi. Užuot įgaliojęs 
lietuvius lygtis ir susitarti su lenkais dėl 
norimųjų pirkti gaminių, jis atsiuntė į 
Vilnių savo žmones. Sutartį įgyti „Lietu
vos žemės ūkio technikos" susivienijimui 
mašinų bei padargų ir garažo įrengimų už 
45 tūkstančius aukso rublių su Lenkijos 
užsienio prekybos susivienijimu „Motoim- 
port" pasirašė Visasąjunginis susivieniji
mas „Traktoreksport“. Ta pačia proga Vil
niuje pasirašyta ir antra sutartis tarp So
vietų Sąjungos ir Lenkijos, kuria, remian
tis tarptautiniu tų valstybių susitarimu 
(okupuotoji Lietuva tarptautinių sutarčių 
pasirašyti negali), tur būt, COMECONo 
rėmuose, įgyta iš Lenkijos pusantro tūks
tančio kertamųjų ir 4 tūkstančiai arklinių 
grėblių bei kitų žemės ūkio mašinų ir pa
dargų už milijoną aukso rublių. Sutarti 
pasirašė rusai su lenkais. Vadinasi, lenkų 
gaminius pirko Maskva lietuviams. Pasta
rieji atsiskaityti už gaminius turės ne su 
Varšuva, bet su Maskva. Lietuviai nežino 
ir neturi žinoti, už kokių kainą Kremlius 
pirko iš Lenkijos žemės ūkio mašinas ir 
padargus. Tai grynai „vyresniųjų brolių“ 
reikalas. „Lietuvos žemės ūkio technikos“ 
susivienijimas turės sumokėti Maskvai 
už lenkti prekes tiek, kiek ji pareikalaus, 
ir pardavinėti okupuotosios Lietuvos kol
chozams įr sovchozams už tokią kainą, ko
kią nustatys Maskva. Viena yra tikra, kad 
pastaroji už šį „tarpininkavimą" gerokai 
uždirbs.

Sutartį pasirašius, Lenkijos sunkiosios 
pramonės ministerijos traktorių direkto
rius Fudalėjus, lyg tyčiodamasis, išreiškė 
viltį, kad prekių mainai tarp Sovietų Są
jungos ir Lenkijos Liaudies Respublikos 
ateityje plėsis ir kad jie atneš daug nau
dos Lietuvai ir Lenkijai. Lenkijai, tur būt, 
ta prekyba bus naudinga, nes nė viena 
valstybė nesileidžia į nuostolingus mainus. 
Tačiau lietuviams ji nedaug naudos teat- 
neš. Tuo pasirūpins Maskva. Iš šio ir kitų 
pirkimų okupuotam kraštui gautąjį pelną 
susižers sau į kapšį „globėjas“ — „vyres
nysis brolis". Jis gauna ir gaus gražų pel
ną ne tik už lenkų gaminius, perkamus 
lietuviams, bet taip pat ir už okupuotos 
Lietuvos gaminius, parduodamus lenkams 
ir kitiems užsieniečiams.

Mūsų tėvynė su užsieniu laisvai prekia
vo ir iš tos prekybos pelną gavo tik tada, 
kai ji buvo nepriklausoma ir suvereni 
valstybė. Dabar muitus ir kitokius mokes
čius bei rinkliavas už į okupuotąjį kraštą 
įvežamąsias ir iš krašto išvežamąsias pre
kes pasigrobia Maskva. Ji taip pat pasisa
vina ir skirtumą tarp prekių pirkimo ir 
pardavimo arba tarp gamybas ir pardavi
mo kainos vidaus rinkoje, nes ir vidaus 
prekyba yra Maskvos rankose. Respubli
kinės prekybos ministerijos nei okupuoto
ji Lietuva, nei kitos sovietinės respublikos 
neturi.

Augustinas Upenas

PASAULYJE
— Indijos sveikatos ministeris galvoja, 

kad sekančiais metais Indiją gali nusiaub
ti didelė raupų epidemija, nes jau šįmet 
per pirmuosius 6 mėnesius susirgo jais 
apie 42.000 ir iš jų mirė daugiau kaip 10 
tūkstančių.

— Jakartoje, Indonezijos sostinėje, stu
dentai suruošė demonstracijas, reikalauda
mi viešai vykdyti bausmes maisto speku
liantams.

— 60 mylių pakraščiu Floridoje važinė
ja buldozeriai, kasa duobes ir laidoja tūks
tančius žuvų, kurias negyvas išmetė va
dinamasis raudonasis potvynis — kažkoks 
smulkus jūros organizmas paskubom aug
damas ne tik vandenį nudažė, bet ir de
guonį sunaudojo ir žuvis uždusino.

— Romos futbolininkai laimėjo prieš 
neapoliečius, tai pastarųjų rėmėjai pradė
jo gatvėse svaidyti j romėnus pagalius ir 
butelius, ir kova užsitęsė trejetą valandų.

— Australijoje, į šiaurę nuo Pertho, už
tiktas didžiulis geležies rūdos išteklių šal
tinis — būsią apie 300.000 mil. tonų.

— Lankydamas įvairias savo krašto 
vietas, Tanzanijos prezidentas Nyerere nu
tarė vaikščioti pėsčias, o kai jis nebesi
naudoja automobiliu, tai ir jo palydovai 
spalio 4 d. turėjo kartu su juo pėsti eiti 
22 mylias.

MIRĖ LORDAS ATTLEE
Spalio 8 d. po ilgesnės ligos mirė lordas 

Attlee, buvęs po karo Britanijos min. pir
mininkas. Jam valdant Britanija Įsivedė 
socialinį draudimą ir davė nepriklausomy
bę daugeliui savo kolonijų.

Buvo 84 m. amžiaus.
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Premijuoto romano
Draugo dienraštis JAV jau ei'.ė metų 

skelbia romano konkursus, jiems prisiun
čiama vis po keliolika romanų rankraščių, 
visada kam nors paskiriama premija, tik 
ne visada tie premijuotieji romanai būna 
literatūriniai laimėjimai. Pirmaisiais kon
kursų metais, tiesa, laimėjusieji romanai 
būdavo arba pakankamai pavyzdinis įna
šas į literatūrą, arba pakankamai paken
čiamas dalykas. Paskutiniaisiais metais, 
deja, padėtis prastėja. O tai reikštų, kad 
patys talentingiausieji konkursų dalyviai 
išsirašė ir nebedalyvauja tose tūkstantį 
dolerių žadančiose varžybose, o kas liko 
— arba pavargę darbštieji, arba talento 
pritrukusieji raštininkai. Taip, po truputį 
aiškėja, kad vis dažniau nebe rašytojai, 
bet raštininkai pradeda rodytis su naujo
mis knygomis ir laimėti konkursus.

Paskutinįjį Draugo romano konkursą 
laimėjo Prano Naujokaičio romanas Žy
dinčios dienos (išleido Lietuviškos Knygos 
Klubas Chicagoje, 250 psl.. kaina 3,50 
dol.).

Premijuotojo romano autorius Pr. Nau
jokaitis nebe naujokas nei apskritai lite-

PRATĘSIAMAS SUAUGUSIŲJŲ CHORŲ 
GIESMĖS TEKSTO KONKURSAS

PLB valdyba pratęsia skelbtąjį konkur
są suaugusiųjų chorų giesmės tekstui su
kurti iki 1967 m. lapkričio 15 d. Konkur
sine giesme siekiama atžymėti Lietuvos 
Nepriklausomybės atstatymo 50 metų su
kaktį. Tekstų autoriams paliekama moty
vo ir formos pasirinkimo laisvė. Giesmės 
tekstas turi būti pasirašytas slapyvardžiu, 
o atskirame voke užlipinama autoriaus pa
vardė ir adresas. Eilėraštis turi ribotis maž
daug 16 eilučių. Tas pats autorius gali da
lyvauti ne daugiau kaip dviem giesmių 
tekstais. Nelaimėjusiųjų autorių vokai su 
pavardėmis nebus atplėšiami.

PLB valdyba už premijuotąjį tekstą ski
ria 150 dolerių. Premijuotoji giesmė lieka 
PLB nuosavybe, bet autoriui teikiama lais
vė ją dėti į savo poezijos rinkinius. Premi
ja bus įteikta III PLB seime.

Rankraščius reikia siųsti šiuo adresu: 
Suaug. Giesmės Konkursui,

c/o J. Stempužis, 4249 Lambert Road, 
Cleveland, Ohio 44121. 

ratūroje, nei romano žanre. Nuolat reikš- 
damasis kaip kritikas ir dar kaip literatū
ros istorikas, išleidęs trejetą eilėraščių 
rinkinių, jau ir romaną jis duoda trečią.

Ne visada susilaukdami iš savo rašytojų 
ypač kuo nors originalių romanų, mes jau 
įpratę džiaugtis, kai tinkamai įvertinama 
ta jų kūryba — ne tik išleidžiami jų pa
rašytieji darbai, bet už kai kuriuos dar 
paskiriamos ir premijos, tuo išskiriant 
juos iš kitų, daugiau eilinių ar visiškai 
prastų darbų.

Mes, skaitytojai, taip pat džiaugiamės, 
jei rašytojai savo kūriniuose vaizduoja, 
kas mūsų platesniems sluoksniams arčiau
siai širdies, nes lietuviai rašytojai pirmoje 
eilėje rašo lietuviams.

Kai skaitome šį Prano Naujokaičio ro
maną, tai džiaugiamės tuo, kad čia vaiz
duojamas Lietuvos iškilimas. Viskas pra
dedama tais metais, kai savanoriai ėjo 
ginti savo krašto, ir baigiama karo pra
džia. Kaip ir įprasta tradiciniuose roma
nuose, rašytojas visą tą laikotarpį pavaiz
duoja per savo herojus, kurių čia yra vi
sas būrys.

Tur būt, reikėtų džiaugtis ir tuo, kad 
šiame romane P. Naujokaitis yra atsisakęs 
tų visokių puošnybių, kuriomis būdavo 
apkraunamas jo ankstyvesniųjų romanų 
sakinys.

Bet ar apskritai patenkinamas mūsų 
džiaugsmas, kad štai susilaukėme puikaus 
romano iš nepriklausomybės laikų? Deja, 
beskaitant romaną, džiaugsmas palaips
niui tirpsta.

Ką reiškia romane pavaizduoti nep- i- 
klausomą Lietuvą? Labai bendrybiškai 
šnekant, nepriklausomų Lietuvų tiek tu
rėtų būti, kiek apie ją bus parašyta roma
nų. Lietuva romanuose neturėtų reikšti 
būtinai savanorių žygių, Steigiamojo ir 
kitų seimų, 1926 metų perversmo ir kitų 
panašių įvykių, bet tam tikrus individua
lius asmenis, kurie kiekvienas turi išgy
venti savo likimą toje Lietuvoje, kuri pra
ėjo tam tikrus istorinius įvykius. Mums 
atrodo, kad romano autorius smarkokai 
nusižengia tam dėsniui, daugiau rūpinda
masis ne savo herojais, bet bendrybėmis. 
Net ir tais atvejais, kai jis turi reikalo su 
savo herojais — veikėjais, tai arba pats 
papasakoja apie juos bendrybių, arba 
duoda jiems patiems prikalbėti dažnai, pa
sakytume, tuštybių. Šitam mūsų teigimui

LiOtllVd MORTUOS VOGO
paremti pavyzdžių susirastume dažname 
puslapyje. Visos tos bendrybės ir yra di
džiausias romano trūkumas.

Kaip jau sakėme, romane yra visas bū
rys veikėjų. Kas jie tokie? Vienas buvo 
išėjęs savanoriu ir paskui iškilo pavyzdin
gu ūkininku. Kitas išėjo vagim ir, žinoma, 
vėliau būtinai bolševiku ir savųjų terori- 
zuotoju. šalia jų dar turime visą eilę ant
raeilių ir trečiaeilių. Turime porą kiek 
ryškesnių moterų. Tačiau atrodo, kad vy
rai ir moterys nukenčia dėl tos rašytojo 
ydos pasakojimą vesti bendrybėmis, ne
duoti jiems daugiau individualiai pergy
venti, daugiau savęs pareikšti. Kai kny
goje būna daugiau veikėjų, aišku, per
skaičius sunkoka būna atsiminti visų jų 
vardus ir pavardes. Bet žmogus net ir be 
vardo ir be pavardės iš gero romano pus
lapių gali išeiti gyvas ir įsimenamas. Jis 
galėtų būti įsimenamas ir savim išreikšti 
Lietuvą, jos kurio nors laikotarpio gyve
nimą.

Gaila, kad šito turime pasigesti Pr. Nau
jokaičio „Žydinčiose dienose, kad jam ne
pasisekė ryškiau pavaizduoti žmonių, o 
tuo pačiu ir nepriklausomybės metų gyve
nimo ryškesnės iškarpos.

P. An.

NAUJAI GAUTOS KNYGOS
P. Žilys — Suomių-Sovietų karas —-1.5.8.
G. šimukonienė — Su daina, 350 psl. 

įvairios dainos ir himnai — 0.15.0.
A. Vaičiulaitis — Gluosnių daina, pada

vimai — 0.18.6.
Z. Raulinaitis — Hunų žygis į Prūsus — 

0.7.9.
Z. Raulinaitis — Galindai prieš Romą — 

0.10.3.
Juozas Girnius—Idealas ir laikas—1.9.4.
G. Ivaškienė — Baltasis stumbras, isto

rinė apysaka jaunimui — 1.8.0.
J. Minelga — Labas rytas, vovere, spal

vota, K. Veselkos piešiniai, vaikams — 
0.18.6.

Maironio baladės, didelio formato, spal
votos iliustracijos, kieti viršeliai. Piešiniai 
Pr. Lapės — 2.6.6.

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

Dabar einu į didžią tylumą, 
Į tylumą palaimintą ir didžią, 
Ir j ealūno juodo minkštą drobę 
Naktis visų mūs sielvartus suglobia. 
Einu į laisvę didelę ir plačią, 
Kuri priims mane, kaip lauktą svečią.
Pro pilkus sutemų rūkus
Einu pas brolius ir draugus, 
Bet tolyje dar bokštuos gaudžia 
Ir dega vakarinės žaros, 
Ir vėl krūtinėj gėla maudžia, 
Širdy pagieža ir aitra.
Ne viskas sutemose žuvo:
Šiltu krauju širdis pasruvo
Ir prievartai paklusti neišmoko.
Mortuos voco!
Šaukiu aš jus visus iš kapinynų, 
Iš pakelės duobių ir griovių, 
Iš molio, dumblo ir smėlynų, 
Ir iš visų mirties vietovių:
Pakilkit griaučių šiurpūs milijonai, 
Garbingieji pulkai ir legijonai 
Ir tų, kurie nuo šalčio ir nuo bado 
Pūgų simfonijoje mirtį rado, 
Ir tie, kurie už laisvę tokią mirtį 
Dūlėja nukankinti.
Pakilkite išniekinti,
Subiauroti, apluošinti,
Su aimanomis ir klyksmais,
Su budelių girta gauja,
Kuri žibintų žaroje
Ant jūsų kapo spraudėsi ir šoko, 
Mortuos voco!
Bet tyli kapinyno tamsios kalvos, 
Nekyla niekas iš drėgnos duobės, 
Ramybėj miega griaučių plikos galvos. 
Jų sapno niekas niekad neįspės, 
Kaip niekas neįspės kančios 
Prasmės, nei galo, nei pradžios.
Ir viską saugo paslaptis, 
Kaip ta šiurpi, tyli naktis.
Ir eis gyvieji per tą buitį klaikią 
Su gėla amžina, gilia;
Visiems, visiems keliu tuo eiti reikia, 
O grįžti niekam nevalia.
Negrįšiu jau nė aš į saulės dieną
Iš tos juodos nakties,
Tik pakelėj pro varpučio velėną
Gal ranką kas išties
Ir tars: Eiva drauge į gilumą,
Į didžią šventą tylumą,
Kur ašarų nebus, nė veido juoko. 
Mortuos voco.

V. MYKOLAITIS-PUTINAS
(MIRUSIUS ŠAUKIU)

Ir aš einu į tylumą, 
Į tylumą palaimintą ir didžią. 
Einu per aukštą siaurą tiltą 
Į naktį kvepiančią ir šiltą, 
Kur juda žvaigždžių milijonai, 
Pulkų pulkai ir legijonai.
Ir mano tako staigų vingį 
Nužymi ruožai spindulingi.
Naktis gera, naktis kaip motina 
Jautri, įspėjanti, dosni, 
Paguodžia ir pasotina, 
Kai jos viešnagėn pareini. 
Ir aš pavargęs parėjau 
Ir klaidžiot nebenoriu jau 
Aštriais, įdegintais keliais, 
Impregnuotais saulės spinduliais. 
Ir sako ji: „Lik čia, sūnau, — 
Aš tavo sielvartą žinau“.
Ir aš lieku. Kantriai vilkta 
Sunki gyvenimo našta 
Kaip varpa svyranti prinoko. 
Mortuos voco.

SUVENYRAI
Yra Lietuvoj 10 dirbtuvių, gaminančių 

suvenyrus. Jos išbarstytos Vilniuje, Kau
ne, Kretingoje ir kitur, bet dabar tapo su
jungtos vienoj administravimo sistemoj 
vardu „Dovana“. Pagamina suvenyrų ga
na daug, ir nemaža jų eksportuoja į Len
kiją, Prancūziją, Italiją, net Japoniją 
Vien Montrealio parodon, sako, išsiuntę 
už 170.000 rublių...

Deja, tik nedidelė tų suvenyrų dalis tik
rai patraukli. Net ir Lietuvai tikrai būdin
gi daikteliai per dažnai pateikiami mono
toniški, menkos kokybės, apygrubiai ar 
šiaip pigiai pagaminti. Dar daugiau tų su
venyrų yra primenančių ne tiek Lietuvą 
kiek rusų bolševizmo įsitaisymą Lietuvoj 
Patys suvenyrų gamybos tvarkytojai nela
bai sužavėti daugumu suvenyrų: apgai.es- 
tau j a stoką įvairumo, išradingumo, meniš
kumo... Tačiau jie, atrodo, daugiausia su
interesuoti suvenyrais, kaip jie sako, 
„apie istorinius-revoliucinius krašto įvy
kius“, ir čia jie turi galvoj daugiau tokius 
dalykus, kaip Pirčiupis, Vilniaus Pane
riai, Kauno IX fortas (žudynių vietos na
cių laikais). Tartum būtų užsimoję bent 
suvenyrais tęsti prieš 22 metus pasibaigu
sį karą....

(E)

K. BARĖNAS

PLAUČIAI
Jau kelinta savaitė Justas Paukštė smunka j 

kitą pusę gatvės, kai pamato pažįstamą. Bažnyčion 
jis eina arba su pačiais pirmaisiais, arba su pačiais 
paskutiniaisiais. Jis nenori, kad kas nors užkalbin
tų, ir ypač vengia retesnių pažįstamų. Kuriuos jis 
dažnai susitinka, tai tie žino, kad jis neišvažiavo 
niekur, ir jiems gana. Dar visi tie kartu su juo skun
džiasi sunkiu savo likimu. Senukai Tveriai, vien
rankis Vilkas, našlė Girdzijėnienė, ta su vienuolika 
vaikų, kurių jau trečiasis pradėjo sirgti džiova, tai 
tie visi nesijuokia ir iš Paukštės, kad jo nepaėmė į 
Angliją ar Australiją, į Kanadą ar Ameriką. Bet 
rečiau sutinkamieji visada, rodos, tik ir žiūri į 
plačius jo pečius, į sveikos spalvos stambų veidą ir 
šypsosi. Jei vien tik šypsotųsi, tai dar būtų pusė bė
dos. O anąkart susitiko jis Petrą Viaduką, kuris li
gi šiol tebelaukia Amerikos, nes, girdi, esąs svei
kas, o užkliuvęs dėl politikos, tai tas Paukštei tie
siog ir pakišo klausimą:

— Ar ir tu sergi politika?
— Ne, — atsakė Paukštė, — plaučiai.
— Tau plaučiai? — tarė tada Viadukas, ge

rai nusikvatojo ir paklausė: — Tai ar komunistas 
buvai?

— Aš? — nustebo Paukštė. — Ar tu pasiu
tai? Aš — komunistas? Už tokius įtarinėjimus ne
noriu, sakysiu, net pažinties palaikyti.

— Kas patikės, kad tavo plaučiai nesveiki?-— 
peštelėjęs už rankovės nusigrįžtantį jau Paukštę 
tarė Viadukas, bet Paukštė patraukė paliestąją 
ranką ir nužingsniuodamas irzliai atsakė:

— Eik, eik, eik, tamsta! Kaip ir negėda žmo
gų šitaip įtarinėti?

Žinoma, Paukštė niekada nebuvo komunistas. 
Jis niekada nebuvo ir nacis. Taip pat ir jo plaučiai, 
rodos, sveiki, kaip jaučio, ir jo raumenys stiprūs, 
ir jis dažnai pats vienas paskaičiuoja sau, kiek jau 
dolerių būtų sukalęs Amerikoje, kiek jų padėjęs ir 
kiek visokių gėrybių prisipirkęs. Pasvajodavo jis ir 
apie kitus kraštus, į kuriuos dabar, rodos, jau užda
ryti keliai, bet jo mintys dažniausiai sustodavo ties 
doleriu. Anglijoj gal būtų jau turėjęs savo namus, 
kaip daugumas tenykščių, ir grįždamas iš darbo jis 
dairosi gatvėse, stengdamasis nuspėti, kokie būtų 
galėję būti jo pirktieji. Kanadoj gal būtų kirtęs miš
kus — o, ja, darbas geras. O dažniausiai vis tas 

Amerikos doleris. Kartais širdį užgula toks nera
mus sunkumas dėl to, kad liko Vokietijoje, ir, va, 
rodos, ta širdis išsiverš pro šonkaulius. Kiti uždirba 
daug, kiti gerai gyvena, o kai Paukštė vienas sau 
skaičiuoja, tai rodos, kad jis uždirbtų dar daugiau 
ir gyventų dar geriau. Kai pažįstami parašo savaiti
nę savo pajamų sumą, tai Paukštė dar bent ketvir
tadalį prideda. Tai štai kiek jis uždirbtų! Tokiais 
savo raumenimis, rodos, dvigubai daugiau pada
rytų darbo, negu anas laiško rašytojas, nes, va, 
Puodžiukėlis, kuris rašo, žmogus gerai padžiūvęs 
ir už Paukštę žymiai vyresnis. Tegu jau Paukštės 
uždarbis būtų ten tik ketvirtadaliu didesnis už 
Puodžiukėlio, tegu būtų nors tiek, kiek ano, tegu 
būtų nors ne Vokietijoje! O, jei ne tie plaučiai, ku
riems iš tiesų nieko pikta dar nėra... Žmona jam 
prisegė tą plaučių ligą, kai jis užsirašė Anglijon, o 
važiuoti nevažiavo. Namie jau buvo kalbėta su 
žmona, ir abu vis dar abejojo, ar čia bėgti, lyg akis 
išdegusiems, į patį pirmąjį kraštą. Vyrai tada jau 
rašėsi į Kanadą miškų kirsti, bet niekas nejudino 
moterų, o Paukštės nebenorėjo išsiskirti. Pasimesi, 
tai gal ir nebesusirasi. Taigi, kai Paukštę čiupo Ky
bartuose, tai tas matė ir Vokietiją, ir Austriją, ir 
Vengriją ir grįžęs vis tvirtino, kad buvęs dar ir Ju
goslavijoj ir Italijoj ir ten taip pat apkasus knai
siojęs, tik karinių dalykų žinovai — buvę puskari
ninkiai Mikaila ir šiupyla — dėl jo buvimo pasta
ruosiuose dviejuose kraštuose ne tik suabejojo, bet 
išgėrę net į akis išvadino jį melagiu. Jie patys vie
nas buvo kariavęs Italijoje, o kitas Jugoslavijoje, ir 
abu tvirtino, kad ten joks lietuvis nieko nekasė. 
Toks frontų ir užfrontės reikalus gerai pažįstančių 
žmonių griežtas laikymasis metė tamsų šešėlį į 
Paukštės kažkur praleistuosius kelis paskutiniuo
sius karo mėnesius. Pustrečio mėnesio žmona nebe
gavo iš jo nė vieno laiško, ir jau buvo visi žmonų 
ieškotojai susirinkę ir kartu su savo žmonom sto
vyklose naudojosi nemokamu maistu. Paukštės vis 
nebuvo. Vis dėlto tą vėlyvą sekmadienio popietę 
parsiklausė ir jis, užsimetęs kuprinę ant pečių ir iš 
laikrašty atspausto paieškojimo susiradęs žmonos 
adresą. Ligi tol žmona vis pasidejuodavo ir pasi- 
verkšlendavo belaukdama ir buvo jau beaprims- 
tanti, nes ją dažniau ėmė pašnekinti virėjas Zabie
la, bet tada dar pardavė sutaupytąsias cigaretes, už
prašė už savo vyro vėlę mišias, po pietų gerai išsi
verkė ir užmigo, o tada žiūri prasimerkusi — 
Paukštė šypsosi! Apsisveikinusi ji paklausė:

— O kur gi tu, Justinai, taip ilgai buvai? Visi 
seniai jau parėjo.

— Grasele, man ilgas kelias, tai kol parsika- 
siau, tai ir prabėga laikas.

Tada jis ir papasakojo apie visus tuos kraštus, 
ir žmona klausėsi ir lingavo galva. O kai tie du 
puskarininkiai išvadino Paukštę melagiu dėl jo bu
vimo Jugoslavijoj ir Italijoj, tada jos širdį ėmė 
graužti įtarimo kirminas.

— Bjaurybe tu, — sakė ji, — su kokia nors 
vokiete gyvenai, tai ir grįžai paskutinis iš visų.

Paukštė iš pradžių dar kvatojosi.
— Tu, Grasele, vokietes, matyt, ir sapnuoji, 

— sakė jis. — Iš kur Italijoj tos vokietės? Ai-ai-ai, 
Grasele, Grasele... Pamatei, kad bernai čia kabi
nėjasi su vokietėm, tai tau dabar rodos, kad pasau
lis pilnas jų.

— Tu man nesakyk, — raudo žmona. — Be
gėdi tu! Aš čia laukiu, rūpinuos, naktim neužmie
gu. dienom ašarų neužlaikau, kur tas mano Justi- 
nėlis, kur tas Justinėlis, o tas, biaurybė, šviti šviti, 
pareina sau išsimiegojęs.

Ji prakiuro verkti, netrukus įsiraudojo, pylė 
savo Justui ant galvos rinktinius žodžius ir balsiai 
gailėjosi tų cigarečių, kurias pardavė, kai sugalvo
jo užpirkti mišias.

— Būčiau verčiau suknelę nusipirkusi, -— 
kūkčiojo ji, — nebeturiu kuo apsivilkti, hu-hu, hu- 
hu, hee-ee, hu-uu-uuu.

Paukštei tik kitą dieną pasisekė numaldyti sa
vo žmoną, bet tas nepasitikėjimo kirminas ir liko 
širdy. Kitais kartais, kai papykdavo, ji vis prisimin
davo tą vėlyvą savo vyro grįžimą, kurį, nors ir ne
tiesiogiai, tie buvę puskarininkiai taip, rodos, aiš
kiai nušvietė, lyg per pranašingą sapną.

Stovykloje ji nesusigaudė kokių nors naujų 
savo vyro neištikimybės įrodymų. Paukštė dainavo 
chore, vėliau net vaidino, ir Grasė Paukštienė mėg
davo pastypsoti prie salės barako langų ir pasižiū
rėti repeticijų. Prie jos iš pradžių buvo pritapę ir 
daugiau tokių žiūrovų, vaikai visiškai apguldavo 
langus ir sukeldavo triukšmą, bet ilgainiui ta ma
da praėjo; labai norintieji pasiklausyti ir pasižiūrė
ti buvo pradėti leisti vidun, kad tik už langų būtų 
ramu. Bet Paukštės Grasė neatsisakė savo papro
čio stovėti kieme ir žiūrėti pro langą. Niekas neju
dino jos, niekam ji neužkliuvo, bet tas nuolatinis 
stovėjimas ir jai pačiai nedavė jokios naudos. 
Paukštė laikėsi be priekaišto net ir tais atvejais, kai 
už lango nematydavo savo žmonos. O dabar, kai 
jiedu taikiai aptarė važiavimo Kanadon reikalą, jis 
vis dėlto suprato, kodėl ta baimė nors trumpam iš
siskirti yra tokia neaprėpiamai didelė: žmona pri
minė jam tą vėlyvą grįžimą...

(Bus daugiau)

BRANGŪS LIETUVIAI,

Kreipiuosi į jus neeiliniu reikalu, kuris 
ateityje nepasikartos. Lietuvos vyskupai 
dar laisvės metais svarstė galimybę sukur
ti kokį nors lietuvių paminklą šv. Petro 
bazilikoje Romoje. Pasaulio ir Lietuvos 
tragedija sukliudė jiems tai įgyvendinti'.

Tuoj po antrojo pasaulinio karo vyko po 
šv. Petro bazilika archeologiniai tyrinėji- 
mai. Jų metu buvo po 1700 metų atkastas 
šv. Petro karstas. Prieš tai jis buvo patik 
rintas tik imperatoriaus Konstantino lai 
kais. Atkastoje erdvėje nutarta įruošti ke 
lias koplyčias. Tada buvo galimybė ir lie 
tuviams vieną gauti. Aikivyskupas Metro 
politas Juozapas Skvireckas (f 1959.XII.3y 
ir Vyskupas Vincentas Padolskis (t 1M. 
V.3) kreipėsi į mane, kad aš sutikčiau su
rinkti šiam tikslui lėšas. Aš, vos tik atvy
kęs į Ameriką, su Amerikos lietuviais 
santykių turėjau dar mažai, tremtiniai vi
si buvo tik naujakuriai: nepasitikėjau ga
lįs tai padaryti ir atsisakiau. Koplyčios 
teko kitiems.

Praėjusiais 1966 metais buvo mums pa
siūlyta iš Vatikano dabar tokią koplyčią 
iškasti arti šv. Petro karsto. Aukštose pa
reigose esą lietuvių prietemai gavo nefor
malų įr Šventojo Tėvo pritarimą. Pasitei
ravę Amerikoje, Kanadoje, Europoje, Pie 
tų Amerikoje daugelio lietuvių kunigų ir 
pasauliečių nuomonės, mudu su a.a. Vys
kupu Pranciškum Braziu šių 1967 m. ge
gužės mėnesį pasirašėme tuo reikalu pra
šymą šv. Petro bazilikos administracijai 
Teigiamas atsakymas buvo gautas liepos 
mėnesį, žodžiu ir raštu yra sutarta, kai 
šv. Petro bazilikos kirptoje, arti šv. Petro 
karsto, bus iškasta ir įruošta lietuvių tau
tos vardu koplyčia. Šv. Marijos Gailestin
gumo Motinos - Aušros Vartų Vilniuje ti
tulu koplyčia bus skirta lietuvių, tautos 
kankinių atminimui. Altoriaus sienoje bus
Aušros Vartų - Gailestingumo Motinos pa
veikslo mozaikos kopija. Dviejų siemi, 
kiekviena po 32 ketvirtainius metrus, ir 
tokio pat ploto lubų bei grindų projektus 
paruoš lietuviai menininkai. Apie visus 
projektus, Garbės ir Darbo Komitetus vi
suomenė bus informuojama. Koplyčia tu
rėtų būti viso pasaulio lietuvių paminklas 
Prašome todėl kiekvieną lietuvį prisidėti 
nors maža auka. Labai pageidautina, kad 
šiam tikslui būtų sudarytas komitetas 
kiekviename krašte. Visos išlaidos siekti! 
apie 70.000 dolerių. Viso pasaulio lietu
viams tai nedidelė suma. Jeigu laiku su
rinksime lėšas, koplyčia gal bus įrengta 
1968 metais. Pasiryžkime ir sukurkime- 
mūsų tautos paminklą šalia šv. Petro
karsto Romoje!

Vysk. V. Brizgi
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DAS KAPITAL
talizmo žydėjimu ir net nenori nieko žino
ti apie bet kokias revoliucijas. Pagaliau ar 
Marksas beatpažintų savo mokslą, jei jis 
atsidurtų tariamai pagal marksizmą gyve
nančiame krašte?

Mūsų laikraščio skaitytojai nemėgsta 
svetimų kalbų žodžių ar sakinių, bet tą 
straipsnelio antraštę, tur būt, visi supras. 
Šitaip vokiškai pavadintas yra Karlo 
Markso pats pagrindinis veikalas, ir prieš 
porą savaičių sukako 100 metų, kaip Ham
burge, Vokietijoje, išėjo jo pirmoji laida.

Milžiniškas tai veikalas. Marksas rašė jį 
net 15 metų, ir visus tris
daugiau kaip 2.000 puslapių. Sako, kad jį 
baigdamas Marksas jau buvęs tikras ligų 
maišas — jis turėjo padidėjusias kepenis, 
įsisenėjusį akių uždegimą, nemigą, hema- 
rojų ir buvo išverstas votimis. Ligų kanki
namas, piktumo apimtas jis esąs pasakęs, 
kad buržuazija turėsianti progų prisiminti 
jo šunvotes.

Praėjo tik 50 metų nuo tos pirmosios 
„Kapitalo“ laidos, ir iš tiesų marksizmo 
evangelija buvo pradėta įgyvendinti di
džiulėje valstybėje, o vėliau ir kitose. Ta
čiau, tur būt, niekas negalėtų nuoširdžiai 
tvirtinti, kad Sov. Sąjungos ar Kinijos gy
venimas tvarkomas pagal Markso „Kapi
talą“ ar iš viso pagal Markso mokslą, nes 
Marksas savo teorijas yra dėstęs ir kituo
se darbuose. Šiandien juk Kinija ir Sov. 
Sąjunga kaltina viena kitą, kad tik ji yra 
tikrai marksistinė-lenininė. Vadinas, nė 
jos nesigiria, kad esančios vien marksisti
nės. Kiek ten vienur ar kitur beliko to 
marksizmo, šiandien sunku būtų išsiaiš
kinti. Leninas ėmė savo mokslo, o tuo pa
čiu ir sovietinės santvarkos pagrindui 
marksizmą, kiek jis atitiko jo galvojimą. 
Stalinas juk irgi kūrė savo teorijas, Mao 
Tsetungas savo, ir dėl to šiandien, tur būt, 
reikėtų dėti ant labai jautrių svarstyklių 
komunistinių vadų teorijas ir komunisti
nių valstybių praktikos pasireiškimus ir 
uncijomis ieškoti tikrojo marksizmo. Ne
galėtų juk būti skirtingų marksizmų.

Marksas, tiesa, anuomet matė nekokį gy
venimą, kuris pakišo jam tam tikrų idėjų. 
Jis sudarė tam tikrus dėsnius, pagal ku
riuos turėtų vykti gyvenimas. Bet įsitikinę 
ir Markso mokslą beveik religija pavertę 
marksistai mato, kad gyvenimas ima kar
tais ir nueina ne pagal Markso mokslo dės
nius. Juk yra tokių ekonomiškai ir sociališ- 
kai pažangių kraštų, kur darbininkai šian
dien turi plačių teisių ir žmonišką gyveni
mą, bet visa tai buvo pasiekta be jokios re
voliucijos. Vadinas, revoliucijos būtinumą 
pramatęs Marksas šiuo atveju yra pasenęs. 
Šitaip atsitiko ir Anglijoje, iš kurios sąly
gų jis daug pavyzdžių prisirinko savo teo
rijoms skelbti. Darbininkai naudojasi kapi

Gyvenime vykdomasis tariamasis mark
sizmas, be to, nuolat keičiasi. Kai kurie 
pasikeitimai anksčiau būdavo stengiamasi 

tomus sudaro pagrįsti Markso ar bent Lenino raštuose 
surastu kokiu nors sakiniu. Dabar jau ir 
tokio sakinio nebeieškoma, taigi ir lieka 
daugiau tik marksizmo vardas.

Be to, nereikia išleisti iš akių dar ir to 
dalyko, kad maža tėra žmonių, kurie yra 
gerai susipažinę su Markso mokslu ir su
pratę jį. Pavyzdžiui, Albanija buvo taria
mai marksistiškai tvarkoma jau 20 metų, 
bet Markso „Kapitalą“ ji išsivertė ir išlei
do savo kalba tik pereitais metais. Nese-

niai išsivertė ir lietuviai, nors jų marksiz
mas, be abejo, ateidavo vis iš toliau ir jau 
gatavai sukramtytas įsakymų ir potvarkių 
pavidalu. Senieji lietuvių komunistai, grei
čiausia, marksizmo pagrindus pasistengda
vo, kaip sakoma, įsisavinti iš brošiūrėlių, 
kurių slaptai pasirodydavo Lietuvoje jau 
ir nepriklausomybės metais. O dabar „Ka
pitalą“, žinoma, patogu pasidėti į priekines 
lentynas, kaip įrodymą, kad esi marksistas,

Rusiškai „Kapitalo“ nuo 1917 m. buvę 
išleista apie 6 mil. egzempliorių.

Ar galima būti marksistu ar marksizmo 
priešu ir to marksizmo mokslo visiškai ne
pažinti? Kai yra, kas skelbia jau gatavai 
praktiškam gyvenimui suformuluotas tas 
teorijas potvarkiais ir įsakymais, o dar 
kartais ir kokią citatą prideda, tai pačiam 
nebėra ko rūpintis pažinti ir suprasti. 
Marksizmo užtenka ir vien vardo. Svar
biausia, kad toks Marksas buvo ir kažkas 
vis dėlto jo knygas paskaito.

a t si t ik tines trumpmenos
64 DOLERIŲ KLAUSIMAS

Pasakoja
Iš neseniai Lietuvoje apsilankiusiųjų pa

tiriama, kad daugumas lietuvių, su kuriais 
pasitaiko bent kiek intymiau susipažinti, 
parodo, jog jaučia 'ir supranta, kad rusai 
naudoja, juos kaip savo įrankius. Vieni tai 
prasitaria tik nedrąsiai, atsargiai, kiti ir 
visai atvirai išdėsto.

Tvirtinama, kad ir lietuvių komunistų 
tarpe esama nemaža atkakliai kovojančių 
prieš rusų įsigalėjimą lemiamos reikšmės 
pozicijose ir prieš jų įtaką. O partijon ne
įsijungusieji, sako, dažniausiai vengia 
aukštesniųjų pozicijų, nenorėdami įsigyti 
blogo vardo platesniuose lietuvių sluoks
niuose. Blogas vardas reiškia, kad apie ta
ve mano, jog esi prokomunistas, be reikalo 
perdaug uoliai stengies dalyvauti „komu
nizmo statyboje“... Tokį vardą aplinkoje 
susidaryti esą ne tik nemalonu, bet ir ne
apsimoka, nes ir aukštesnėj vietoj, jei „ne
kombinuosi“, tai vien iš atlyginimo, nors ir 
geresnio, vistiek nepragyvensi.

šiaip jau lietuviai labai didžiuojasi lai
mėjimais prieš rusus sporte, muzikoj, dai
lėj, architektūroj, išradimuose ir t.t. Rusų 
konkurencijos tose srityse nebijo. Tik širs
ta, kad rusai į konkurenciją ateina nešini 
ne tiek savo sugebėjimais ar patyrimais, 
kiek — ir visų pirma — juos globo
jančia Maskvos valdžios valia ir galia, kuri 
per dažnai primeta ne tik savų egoistinių, 
Lietuvai nereikalingų reikalavimų, bet kar
tais ir iš viso su sveiku protu nesiderinan
čių užsimojimų ar varžymų. Kai kuriems
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APLAMAI abejotina, ar „tautinė draus
mė" turi ir gali turėti kokią nors politinę 
ar visuomeninę prasmę. Ir neatsitiktinai, 
tur būt, pastaruoju metu Amerikos lietu
vių spaudoje užtikome eilę rašinių, ku
riuose bandoma aptarti „tautos“ sąvoką. 
Nesverkime čia anų straipsnių rimtumo ir 
jų išvedžiojimų pagrįstumo, nes mes visi, 
be painių teorijų, maždaug žinome ir jau
čiame, kas lietuvių kalbos vartosenoje yra 
tauta.

Neaiškumų, gal būt, tekyla anglosaksų 
kraštuose bręstančiam mūsų jaunimui, or
ganiškai nebejaučiančiam lietuvių kalbos. 
Anglų „nation" tik tam tikrais atvejais te
gali atitikti mūsų „tautą“, bet dažniausiai 
yra vartojamas „valstybės“ arba „vienos 
valstybės piliečių sumos" prasme. Paga
liau ir pas mus jau keliasdešimt metų yra 
įprasta visuomeniniuose moksluose skirti 
tautą-naciją (anglų „nation" atitikmuo) 
nuo tautos-populis (liaudis, tauta). Kitaip 
sakant, lietuvių kalboje „tauta" yra kul
tūrinė ir etninė, bet ne politinė ar teisinė 
sąvoka.
VIS DĖLTO tautos sąvokos nagrinėjimai 
yra visiškai prasmingi, ne paskutinėje ei
lėje reikalingi įvairių mūsų veiksnių re
zoliucijų redaktoriams, nes mūsuose jau 
senokai susidarė nelogiškas ir tiesiog keis
tas įprotis lietuviais nelaikyti visų tų, ku
rie nėra nepriklausomos Lietuvos valsty
bės šalininkai. Lyg, sakykime, Antanas 
Sniečkus ne lietuvis! Taip, jis komunistas, 
jis Lietuvos nepriklausomybės priešas, jis 
buvęs čekistas, bet jis lietuvis — tikras 
grynakraujis suvalkietis!

Dar daugiau; ne politinis apsisprendi
mas ii' laikysena, ne religingumas ar jo 
stoka, ne kriminaliniai nusikaltimai, ne 
plaukų spalva ir ne, pavyzdžiui, meilė ru
sams apsprendžia asmens lietuviškumą.
PRILEISKIME du subendrintus atvejus, 
pagrindan paėmę po kelias Lietuvos ir už
sienio lietuvių biografijas. Pirmasis mūsų 
jungtinis asmuo būtų Sovietų Sąjungos 
komunistų partijos narys, čekistas, 1941 
metais talkininkavęs lietuvių trėmimui į 
Sibirą, pokarėje kovojęs su Lietuvos par
tizanais, gal būt, asmeniškai ne vieną jų 
užmušęs, šiandieną jis valdininkauja Vil
niuje, jo vaikai visi puikiai kalba lietuviš
kai, jaučiasi lietuviais, yra vedę lietuvai
tes ir, tur būt, save laiko komunistais.

Antrasis mūsų toks dirbtinis asmuo gy
vena užsienyje, yra buvęs aukštas nepri
klausomos Lietuvos valdininkas, bet ir iš
eivijoje, palyginti, pasiturinčiai įsikūręs. 
Jis išeivių visuomenėje yra gerbiamas as
muo, įvairiuose minėjimuose pasakąs po 
labai skambią, labai patriotišką kalbą. 
Lietuviškų knygų jis jau seniai nebeper
ka, tikėdamasis, kad leidėjai, matyt, jo bu
vusių nuopelnų sąskaita, knygų jam veltui 
atsiųs. Jo vaikai kalba tik gyvenamojo 
krašto kalba, bendrauja vien su vietiniais 
jaunuoliais ir pagaliau veda arba išteka 
už kitataučių.

Kuris gi iš šiųdviejų mūsų apibūdintų, 
bet, deja, ne iš piršto išlaužtų, asmenų yra 
lietuviškesnis, arba veiksnininkiškiau iš- 
sireiškus — didesnis „tautinės drausmės" 
puoselėtojas? Ar tas. kurio lietuvybė ne
begrįžtamai išnyks kartu su jo biologine

mirtimi, ar tas Lietuvos nepriklausomybės 
priešas, kurio vaikai ir vaikaičiai bus ir 
jausis lietuviais? štai jums, amerikietiško 
„Quiz Show" išsireiškimą pasiskolinus, 64 
dolerių klausimas!
VIENAS mūsų kalbininkas neseniai yra 
pasakęs, kad „kalba — betarpiška minties 
tikrovė, ir sąvokos .tiksli mintis“ ir .ne
tiksli kalba“ nesuderinamos". Todėl ir tau
tos, lietuvybės maišymas su nepriklauso
mos Lietuvos valstybės siekimu veda į 
niekam nereikalingą painiavą. Pagaliau 
nepriklausomybininkais esame bent 90 
nuošimčių lietuvių tautos, čia atvirai, ten 
— užslopintai, neišskiriant nė lietuvių tik
rų komunistų. Juk komunizmas nebėra tas 
vieningas, griežtai Maskvos diriguojamas, 
drausmingas tarptautinis kūnas. Tautinės 
savigarbos skatinamas politinis savaran
kumas vis stipriau įsipilietina Bukareš
to, Sofijos, Budapešto, Varšuvos vadovau
jančiuose komunistuose, nekalbant jau 
apie Italijos arba Prancūzijos komparti
jas. O tautinė savigarba Lietuvos lietu
viuose, tur būt, bus giliau įsirėžusi, kaip 
mumyse, svetur gyvenančiuose.

Savo laikyseną gal vis dėlto vertėtų per
svarstyti mūsų tiems vyriausiems komite
tams, jeigu jie nenori visuomenės akyse 
visiškai netekti savo autoriteto, skelbda
mi neįgyvendinamus ir daugumos nepaiso
mus įsakymus, bet kad jie iš tiesų vado- 
„antikomunizmas" ir „nepriklausomybė", 
bininkams. O nepaskutinėje vietoje turi 
būti pagaliau aiškiai atskirtos sąvokos 
sąvokos „antikomunizmas“ ir „nepriklau
somybė".
JS1VA1ZDUOKIME nesamą, bet toli gra
žu ne neįmanomą atvejį, kad susikuria lie
tuvių komunistų organizacija, reikalau
jantį ir kovojantį už Lietuvos atskyrimą 
nuo Sovietų Rusijos ir už nepriklausomos 
mūsų valstybės sukūrimą. Ar tokia orga
nizacija būtų priimtina į Vliką?

Pagal visas doro politinio elgesio taisyk
les atsakymas tegali būti teigiamas. Lietu
vių tautoje komunistai, be abejo, sudaro 
mažumą, bet Vlike šiuo metu yra ne viena 
grupė, kuri geriausiu atveju laisvuose rin
kimuose tesurinktų keliasdešimt balsų. 
Vakarietiškąja prasme komunistai nėra 
demokratai, bet tokių ir dabar rasime Vli
ke. Komunistai pagaliau yra bedieviai, bet 
negi visi kovotojai už Lietuvos nepriklau
somybę yra tikintys?

Kiekviena dabar į Vliką įeinančioji gru
pė, pradedant voldemarininkais jr bai
giant socialdemokratais, prieš komunizmą 
kovoja, bet Vilko, kaip tokio, uždavinys 
yra kovoti už Lietuvos nepriklausomybę, 
tai kovai apjungiant visus lietuvius nepri- 
klausomybininkus. O tos nepriklausomy
bės priešu šiandieną yra tik Kremlius, ca- 
ristinė ar komunistinė, bet rusiškoji 
Maskva.

R. E. Maziliauskas

turistai
turistams Vilniuje esą prasitarta, jog į kai
mus apsilankyti negali jų išleisti tik todėl, 
kad toks suvaržymas esąs padiktuotas iš 
Maskvos. Iš ten pat nustatytos ir kitos lie
tuvių Lietuvoje lankymosi sąlygos. Pavyz
džiui, kelionė iš Vilniaus į Kauną vieti
niams kainuoja traukiniu pusantro rublio 
(ar 1.20), autobusu — 1.10 rb„ taksiu (su
dėtiniu) 2.15 rb. asmeniui, bet turistam to
mis susisiekimo priemonėmis naudotis ne
leidžiama. Jei ir leidžiama važiuoti, tai turi 
imti specialų taksį, dažniausiai dar ir paly
dovą, ir mokėti 30 ar 40 rublių ar net dole
rių. Apsistoti leidžiama tik viešbutyje, ku
riame vietiniams (komandiruotiems parei
gūnams) nakvynė tik 3 rubliai, o turistui 
— 16, o su visu išlaikymu — net 35 dole
riai. Taip Maskvos valdžia ne tik slepia 
nuo turistų, ypač savo Lietuvai primestąjį 
kolchozinį gyvenimą, bet ir dolerius iš jų 
godžiai melžia. Užtat, kai leidžia giminėms 
pamatyti viešbutyje laikomus svečius, tai 
priragina atvykti su kupinais krepšiais 
kumpių, dešrų ir degtinės, net šampano. 
Tam tikslui nekasdienišku dosnumu atve
ria jiems savo atsargų sandėlius valdiniai 
„kooperatyvai“. (E)

Planingas 
grobstymas

Klausimas „kas prižiūrės prižiūrėtojus“ 
esti opus beveik visose sudėtingose ūkinėse 
sistemose, kur dirba vien patys gėrybių sa
vininkai. Bet jis visų opiausias rusų bol
ševikinėj sistemoj, kuri serga savo prigim
tosios'nuodėmės sukelta yda. Pradinio ru
sų revoliucijos siautėjimo metu pasklidęs 
šūkis „grobk, kas prisigrobta“ įsisiurbė į 
pačią bolševikinės sistemos esmę. Kai pa
galiau beveik visas gėrybes pasigrobė įsi
galėjusi naujoji bolševikinė valstybė, gro
bimo apetitas žmonėse ne tik neišnyko, bet 
dar padidėjo, skatinamas būtinybės grobs
tyti, nes susidarė sąlygos, kuriose „kas 
nekombinuoja, tas nevalgo“. Nelikus vadi
namųjų „buržujų“, beveik vienintelis 
grobstymo taikinys liko ta pati viską susi
grobusi valstybė...

Grobstymo apetitas sovietinėj sistemoj 
šiemet irgi švenčia 50 metų jubiliejų. Ko
vai su juo prireikė net kelių aukštų kont
rolės: visur tik prižiūrėtojai, prižiūrėtojų 
prižiūrėtojai, o šiems dar didesni prižiūrė
tojai, ir t.t. Taip išsipūtė iki neregėto mas
to bolševikinei santvarkai būdinga biuro
kratija, kuri bematant pati virto viena iš 
patogiausių priemonių grobstyti tiesiai iš 
valstybės biudžeto.

Ir Lietuvoje bolševikinė santvarka įsi
taisė su ta pačia savo prigimtine yda. Vil
niškiai mažesniųjų prižiūrėtojų prižiūrė
tojai (dar ne patys vyriausi, nes ir juos 
dar yra kas iš Kremliaus papėdės prižiū
ri) atrado, kad ir Lietuvoj, visose ūkio sri
tyse, o ypač mėsos ir pieno pramonės įmo
nėse klesti šis grobstymo būdas. Esą: .

„Jeigu, pavyzdžiui, gamybos planas šiais 
metais palyginti su praėjusiais padidėjo 
6,5 procento, tai administracinio-valdymo 
ir cechų personalo skaičius išaugo 13,1 
procento... Valdymo aparatas ypač padidė
jo pieno pramonės įmonėse. Pavyzdžiui, 
Vilniaus pieno kombinatas šiais metais tu
ri padidinti gamybos apimtį 6 procentais, o 
administracinis-valdymo aparatas padidė
jo daugiau kaip 33 procentais. Siekdamos 
sudaryti įspūdį, kad valdymo aparatui iš
laikyti skiriamos valstybės lėšos naudoja
mos taupiai, kai kurios įmonės įtraukdavo 
į biudžetą tam tikras „ekonomijos, maži
nant etatus“ sumas kitų šaltinių sąskaita, 
faktiškai nemažindamos išlaidų aparatui 
išlaikyti“ (Tiesa, rugp. 3 d.).

(E)

Pradžiuginti ir paremti savo artimuosius Lietuvoje artė
jančių švenčių proga kiekvienas galime lengvai tai padaryti, 
pasinaudodami BALTIC STORES patarnavimu ir pasiųsdami 
jiems dovanų siuntinėlį.

Siuntėjas gali pats sudaryti savo pageidaujamą siuntinuką 
pagal BALTIC STORES kainoraštį arba užsakyti jam patin
kamą jau paruoštą siuntinį, kurie yra labai praktiški ir ten 
laukiami.

MIŠRUS SIUNTINYS 1967
3į jardo vilnonės angliškos kostiuminės medžiagos, 3 jardai vilnonės 
medžiagos moteriškam kostiumui, 2 vyriški nailoniniai marškiniai 
arba 2 bliuskutės, 1 vyriškas arba moteriškas geros rūšies megztukas, 
1 vilnonė gėlėta skarelė, 2 p. vyriškų arba moteriškų vilnonių arba 
nailoninių kojinių, 1 itališkas nailoninis vyriškas arba moteriškas 
lietpaltis, 1 sv. saldainių ir 20 cigarečių

Kaina £35.0.0.
MAISTO 1967

3 sv. taukų, į sv. arbatos, į sv. geriamojo šokolado, į sv. kakavos, 2 
sv. ryžių, 5 sv. geriausios rūšies miltų, 1 dėžutė Nescafe, 1 sv. saldai
nių, 1 sv. ryžių, 1 sv. cukraus, į sv. pipirų, 1 sv. lauro lapų.

Kaina £10.0.0.
MOTERIŠKAS 1967

3 jardai vilnonės paltui medžiagos, 3 jardai vilnonės suknelei me
džiagos, 1 geros rūšies megztukas, 2 p. nailono arba vilnonių kojinių, 
1 vilnonė gėlėta skarelė, 1 p. odinių pirštinių, 1 sv. maišytų saldainių. 

Kaina £25.0.0.
P-3

Vilnonė labai gera medžiaga dviems paltams, 3į jardo vilnonės 
vyriškam arba moteriškam kostiumui medžiagos.

Kaina £25.0.0.

Labai praktiški dalykai, kuriuos galima pridėti prie bet 
kurio siuntinio, išskyrus maisto siuntinius: itališki nailoniniai 
lietpalčiai — £3.10, šveicariški 17 akmenų laikrodžiai — £9, 
vilnonės gėlėtos skarelės — 27 šil., ilgo grojimo įvairios plokš
telės.

BALTIC STORES LTD
(Z. JURAS)

421 ^ACKNEY RD., LONDON, E.2. ENGLAND. 
Telef. SHO 8734.

Greitas ir garantuotas siuntinių pristatymas.

— Britanijos užsienių reikalų ministeri
ja savo archyvuose surado dokumentus, 
kurie rodo, kad tasai pastatas buvo nuo
mojamas iš Kinijos vyriausybės, kuriame 
buvo įsikūrusi britų misija Pekinge ir kurį 
raudonoji gvardija neseniai sudegino.

KOLCHOZAI IR UŽDARBIAI JUOSE

Sprendžiant iš viename rašinyje pavar
totų duomenų, kolchozų skaičius Lietuvoje 
jau yra susitraukęs iki 1.525. Po didžiosios 
stambinimų bangos buvo apie 2.000. Vėliau 
dar buvo sujunginėjami ir ypač paverčia
mi sovchozais.

Apskaičiuoti tų kolchozų darbininkų - 
kumečių uždarbiai dabar, po išgarsintojo 
atlyginimų kolchozuose padidinimo. Vi
siems kolchozams apskaičiuotas vieno dar
bininko uždarbis — vidutiniškai 568 rub
liai per metus, tai yra, 10 rb. 92 kapeikos 
už savaitę.

Surūšiavus kolchozus pagal pajamingu- 
mą į keturias grupes, susidaro toks vaiz
das: 238-iuose kolchozuose vidutinis uždar
bis 19.35 rb. savaitėje; 359-se — 14.17 rb.; 
559-se —- 9.79 rb.; 369-se — tik po 5.84 rb. 
savaitėje. (E)

PER DAUG UOGŲ
Dzūkija šiemet esanti turtinga vaisiais. 

Todėl žmonės skuba vežti obuolius, uogas 
į Alytaus vyno fabriką. O čia, anot Tiesos 
korespondento, vaisių priėmimas taip suor
ganizuotas, kad atvežusiems tenka praeiti 
kančių kelius. Pirmadienį, rugsėjo 4 d., 
daugelis laukė ištisą naktį ir rytą, oil vai. 
sulaukė raštelio ant durų, kad obuolių ne
priims. 40 žmonių su 20 vežimų turėjo grįž
ti namo.

Rugpiūčio 21 d. buvę atvykę keliolika 
žmonių su šermukšnių uogomis. Liepė at
vykti kitą ketvirtadienį, rugp. 28 d. O kai 
atvyko, tai išgirdo: nelaukit, neimsim jūsų 
šermukšnių.

Fabrikas aiškina, kad neturi sandėlių, 
be to, jau baigia vykdyti planą, o čia tuos 
vaisius veža ir veža...

Beje, tų vaisių dauguma iš sodybinių so
dų, taigi „nesocialistiški“, be plano išaugę, 
privatininkiškai suskinti. Su tokiais „nau
joji klasė“ nemato reikalo skaitytis. (E)

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.

Kiekvienam lietuviui rūpi, kaip gyvena ir 
kokiomis sąlygomis veikia tautiečiai kituos 
kraštuos. Geriausiai susipažinsite su liet, 
gyvenimu Kanadoje skaitydami savaitrašti

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA.
Tai yra savaitraštis visų ir visiems. Jame 
rašoma apie lietuvių gyvenimą, viso pa
saulio naujienos, mokslo, meno, technikos 
žinios; yra sveikatos skyrius, kino apžval
gos ir duodami įdomūs romanai. Redaguo
ja Jonas Kardelis. Metams 6 kanadiški 
doleriai. Adresas: Nepriklausoma Lietuva, 
7722 George Street, LaSalle — Montreal,

JEI REIKIA PASIŲSTI SIUNTINĮ
— KREIPKIS Į 

LIETUVIŲ NAMŲ BENDROVĘ,
2 LADBROKE GARDENS,

LONDON, W.ll.
Greitas, garantuotas ir sąžiningas

patarnavimas.
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LONDONAS
ATVYKSTANTIEMS I SUSIPAŽINIMO 

VAKARĄ

Susipažinimo vakaras bus spalio 14 d.. 8 
vai. vakaro. York Hall (Townhall), Old 
Ford Road. London, E.2.

Salė pasiekiama požeminiu traukiniu - 
išlipti Bethnal Green; autobusais 8 — iki 
Bethnal Green požeminio stoties, o nuo ten 
tik dvi minutės kelio; 106 ir 253 sustoja 
prie salės.

Atvažiavusieji automobiliais galės juos 
pasistatyti prie salės gatvėse — Victoria 
Park Sq„ Peel Grove, Patriot Sq., Globe 
Rd. Tik prašoma nestatyti arti kampų gat
vės kryžkelėse. Taip pat nepatartina palik
ti Cambridge Heath Rd., nes jame vyksta 
didelis judėjimas.

Veiks baras, bufetas, loterija ir kt. įėji
mo bilietų bus galima gauti prie durt;.

ŠV. ONOS D-JOS RUDENS BALIUS

Rugsėjo 24 d., tuojau po Bendruomenės 
suvažiavimo vakarienės, kurią paruošė šv. 
Onos Draugija, buvo šokiai, kuriuose da
lyvavo ir nemaža suvažiavimo atstovų. Ap
skritai labai gausiai atsilankė — daugiau 
kaip 150 žmonių. Buvo labai gausi loterija, 
kuriai nemaža suaukojo Ignas Dailidė, 
Sporto ir Socialinis Klubas, S. Puidokas, 
Lagūnavičiai, Domidavičiai ir Paruliai.

IŠTEKĖJO REDA DAUNORAITĖ

Jauniausioji B. B. Daunorų duktė Reda 
spalio 7 d. ŠV. Winifredo bažnyčioje Kew 
susituokė su chemiku Anthony C. Goodbo
dy.

Jaunosios nuotakos tėvai Londono Lie
tuvių Namų salėje vaišino apie 100 svečių. 
Jauniesiems, žinoma, buvo sudainuoti tra
diciniai „Ilgiausių metų“ ir „Kartu...".
Po pobūvio, pasižymėjusio ne tik nuošir
džiu lietuvišku vaišingumu, bet ir skonin
ga ištaiga, jaunoji pora išvyko povestuvi- 
nėn kelionėn.

MANCHESTERIS
VILNIAUS DIENOS MINĖJIMAS

Spalio 14 d., šeštadienį, 6 vai. vak„ Man- 
chesterio Lietuvių Socialinio Klubo Valdy
ba savo patalpose rengia Vilniaus Dienos 
minėjimą.

Programoje: T. Buroko paskaita ir me
ninė dalis.
Nuolankiai prašome minėjime gausiai da

lyvauti.
Klubo Valdyba

PAVEIKSLU IR DAILENYBIŲ
PARODA

Rugsėjo 30 d. L. S. Klubo patalpose K. 
Steponavičius suruošė meno parodą. Į ati
darymo iškilmes susirinko gausus tautie
čių būrys. Klubo vardu, kaip parodos glo
bėjo. jo pirmininkas A. Kublinskas. pa
sveikinęs ir pasidžiaugęs visu tuo įvykiu, 
pakvietė A. Pilkauską atidaryti parodą. 
Savo žodyje jis sveikino ir dėkojo visiems 
kūlėjams ir Manchesterio visuomenei už 
pasiryžimą kurti ir darbuotis lietuvybei. 
Kartu prisipažino, kad ir jis pats tik Man- 
chesteryje išėjo puikią visuomeninio dar
bo mokyklą, kuri padėjo pagrindus toles
nei jo visuomeninei veiklai.

Parodoje gausiai išstatyta Bugailiškio iš 
Detbio ir Barienės aliejiniai paveikslai, K. 
Steponavčiaus, F. Ramonio bei kitų me
džio raižiniai, gausus gintaro dirbinių rin
kinys, tautiniai rūbai, lino dirbiniai, išaus
tas Lietuvos himnas, numizmatikos rinki
niai ir ypatingo gražumo Lietuvos ūkinin
ko sodybos modelis (Steponavičiaus). Vis
ko šiame rašinėly neišvardysi, nes pilnutė
lė klubo salė eksponatų laikė lankytojus 
valandomis. Atsilankė ir anglų meno at
stovų. kurie ypač domėjosi medžio raiži
niais. Neatsiliko ir manchesteriškiai: jau 
pirmomis dienomis išpirko gana daug eks
ponatų.

Ruduo yra derliaus nuėmimas. Atrodo, 
kad manchesteriškiai pasiryžę to kultūri
nio derliaus paragauti, nes štai per trum
pą laiką jau antroji paroda. Kaip girdė.i, 
ištisa eilė sumanymų, planų bei darbo yra 
tiek ir tiek. Anot Jakšto, „Naują dirvą 
Dievas duoda, arti, sėti juk malonu“.

Džiaugiamės ir laukiame!

I). Dailintis

■■■■■■•■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a

SPALIO 28 DIENĄ,
Lietuvių Namuose,

1-2 Ladbroke Gardens, W.11, 
rengiamas

didysis tradicinis Londono Lietuvių 
Moterų „Dainavos“ Sambūrio 

RUDENS BALIUS
Gros gera muzika. Veiks puikus 

bufetas ir baras iki 1 vai. nakties.
Pradžia 7 vai. Įėjimas 5 šil.

Staliukai užsisakomi tel. PAR 2470.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■i

MUSU RĖMĖJAI

Apsimokėdami už Nidos Knygų Klubo 
leidinius ar Europos Lietuvį, aukų buvo 
malonūs pridėti lietuviškam spausdintam 
žodžiui paremti šie tautiečiai: 18 šil. P. 
Miklovas, 5 š. J. Naginevičienė, po 3 š. R. 
Gustainis, K. Savonis, B. Narbutis ir Pr. 
Ginkus.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
BRADFORD — spalio 15 d., 12.30 vai.
ROCHDALE — spalio 22 d., 12 vai.
NORTHAMPTON — spalio 15 d., 12 vai., 

katedroje.
NOTTINGHAM — spalio 15 d., 11 vai., L. 

Jaunimo Židinyje.
DERBY — spalio 15 d., 11 vai., Bridge Gt.
CORBY — spalio 22 d., 12 vai., Gainsbo

rough Rd.
NOTTINGHAM — spalio 22 d., 11 vai., Ži

dinyje.
BIRMINGHAM — spalio 29 d., 11 vai.
NOTTINGHAM — spalio 29 d., 11 vai., Ži

dinyje.

SKAUTIŠKUOJU KELIU

PADĖKA

LSS Anglijos Rajonas, baigęs savo veik
los 20 metų sukaktį pasilinksminimu, įvy
kusiu rugsėjo 30 d. Derby, nuoširdžiai dė
koja ekskursijų organizatoriams, visiems 
dalyviams ir gražią talką pravedant tą va
karą.

Ypatinga padėka priklauso J. Levinskui 
ir J. Sadulai už pastangas ir darbą prave
dant subuvimą. Skautiškas ačiū visoms ir 
visiems.

Rajono Vadovybė

PIRMOJI AUKA

LSS Anglijos Rajono sekančių metų va
saros skautų tradicinei stovyklai A. Tire- 
vičius aukojo 1 svarą. Tai pirmoji auka 
stovyklai. Skautiškas ačiū!

PRANCŪZIJA
MIŠIOS UŽ A.A. MIN. E. TURAUSKO

VĖLĘ

Prisimenant a.a. Eduardo Turausko 
mirties metines, rugsėjo 10 d. Paryžiaus 
lietuvių koplyčioje atlaikytos pamaldos už 
velionį. Jas laikė prel. A. Bačkis, viešįs 
Paryžiuje. Po pamaldų Paryžiaus ateiti
ninkai aplankė a.a. E. Turausko kapą ir 
jį papuošė gėlėmis.

PRAKTIŠKA IR DIDELĖS VERTĖS DOVANA

Dviejų dalių, elegantiškas, tikros jersey vilnos medžia
gos. gerai išbaigtas, moteriškas kostiumas.
Lygios spalvos: tamsiai mėlyna, pilka, tamsiai žalia, 
rusva. Dydžiai nuo 34 iki 46 numerio, tinką ir jaunes- 
niom ir vyresnio amžiaus moterims,

IR
10 VILNONIŲ, 32x32 colių dydžio, gėlėtų arba turkiško 
rašto skarelių: juodame, baltame, mėlyname, žaliame, 
auksiniame ir rusvame dugne,

IR
1 pora puikių moteriškų su auliukais, tikro kailio pa
muštų žieminių botų, pageidaujamo dydžio, dvigubais 
ODOS padais. Juodi arba rusvi,

IR
2 poros ilgų, vilnonių, geros rūšies moteriškų kojinių,

IR
1 komplektas šiltų žieminių apatinių baltinių (kelnaitės 
ir ilgom rankovėm marškiniai),

IR
Ryšium su TAZAB firmos 20 metų sukaktimi 
NEMOKAMAI
100 angliškų, „King size“ cigarečių, 5 skardinėse dėžu
tėse po 20.

Toks siuntinys, įskaitant visas išlaidas, 

£35.0.0.

Užsakyti:

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

Dirbama ir šeštadieniais iki 5 vai. vakaro.

TESTAMENTO PATOGUMAI
Kiekvienas žmogus, jaunas ar senas, li

gotas ar sveikas, nežino savo likimo, pa
skutinės valandos. Mirtis dažnai ateina 
netikėtai, iš pasalų, ir lieka jo paskutinė 
valia ir palikimas sujaukti — neatitenka 
tam. kam jis norėjo palikti. Tam išvengti 
visos kultūringos valstybės pripažįsta kaip 
tvirtą teisinį aktą paskutinį priešmirtinės 
valios pareiškimą — testamentą, kuris ga
li būti sudarytas įvairiose viešose įstaigo
se, organizacijose ar net namuose priva
čiai.

Reikia neužmiršti, kad teisinę galią turi 
tik paskutinysis testamentas, prieš jį su
darytieji yra niekiniai. Tad nėr ko bijoti 
surašyti jį ir jaunesniame amžiuje. Jei 
žmogus po testamento surašymo dar gy
vens 20 ar daugiau metų, tai, pasikeitus 
aplinkybėms ir norams, galima be išlaidų 
surašyti naują. Taip pat nereikia manyti, 
kad testamentas nėra sulaužomas ar nega
li būti klaidingai interpretuojamas, ypač 
jei jis nevisai tinkamai yra surašymas. Tad 
surašytojas turi nusimanyti tos šalies tes
tamento teisinėse normose, o testamento 
vykdytojus ir liudytojus pasirinkti iš sa
vųjų tarpo, nes tik jie geriausiai gali su
prasti testatoriaus valią.

VOKIETIJA
TAUTOS ŠVENTĖ

Tautos šventės minėjimas Bad Zwi- 
schenahn buvo rugsėjo 9 d. Bendruomenės 
pirm. Povilas Kazirskis atidarė, o kalbėjo 
B. Sruogis, kun. P. Girčius, A. Požėla, V. 
Šukys. Tarė žodį svečias iš Amerikos J. 
Breivė. O lietuviai, kitas net daugiau kaip 
iš už 100 kilometrų į minėjimą atkeliavę, 
užpildė pilnutėlę didelę salę. Minėjimas 
baigtas Lietuvos himnu. Tautos Fondo rei
kalams buvo surinkta daugiau kaip 100 
markių.

Vakare buvo šokiai. Svetimšalių tauti
nių bei tradicinių švenčių minėjimų išlai
das apmoka vokiečių savivaldybės. Ar ga
lime rasti daugiau tokių tautų, kurios taip 
remtų svetimšalius, kaip Vakari; Vokieti
ja? B. J.

NAUJA VOK. LIET. STUDENTŲ

SĄJUNGOS VALDYBA
Studijų savaitės metu susirinko Vok. L. 

studentų sąjungos nariai ir išsirinko savo 
naująją valdybą, kuri pareigomis pasi
skirstė šitaip: Birutė Girdvainytė (Muen- 
chen) — pirm., Jonas Naujokas (Heidel
berg) — sekr., Janina Jurkonytė (Muen- 
chen) — iždininkė. (VKVI)

NAUJI MOKSLO METAI

Naujuosius mokslo metus Vasario 16 
gimnazija pradėjo rugsėjo 4 d. Naujojo di
rektoriaus V. Natkevičiaus, atskirų moky
tojų ir apylinkių darbuotojų pastangos at
nešė gausių vaisių. Jie važinėjo po apylin
kes, ragindami vaikus leisti į gimnaziją. 
Gimnazija mokslo metus pradėjo su 102 
mokiniais (užbaigusi buvo su 86). Naujai 
įstojusių yra 31. Išstojo iš gimnazijos 
(daugiausia baigę 6 klases) 15. Dabar 
gimnazijoje yra 42 mergaitės ir 60 berniu
kų. Gimnazijoje šiuo metu dėsto 18 moky
tojų — 13 lietuvių ir 5 vokiečiai.

(VKVI)

VLB JAUNIMO SEKCIJOS POSĖDIS

Rugsėjo 9-10 d.d. Dieburge įvyko VLB 
Jaunimo sekcijos valdybos posėdis. Daly
vavo pirm. kun. V. J. Damijonaitis, vice
pirmininkas A. Lingė, sekretorius V. Bra
zaitis ir svečiai K. Brazaitienė ir V. Bar
tusevičius. Plačiai buvo aptarta Vokietijos 
lietuviško jaunimo padėtis ir vykdytini 
darbai. VLB Jaunimo sekcija apjungia vi
sas jaunimo organizacijas ir mažiau for
malias grupes. Iš konkrečių nutarimų pa
minėtini ruošti 1968 m. Europos lietuviško 
jaunimo suvažiavimą, š. m. rudenį suruoš
ti aktyvesnio jaunimo suvažiavimą, per
imti globoti ir leisti kun. K. Senkaus ini
ciatyva suorganizuotą lietuviško jaunimo 
laikraštėlį, stengtis pasiekti atskirų kolo
nijų jaunimą, surandant jam globėjus.

(VKVI)

BAIGĖ STUDIJAS

Ričardas Baltulis, buvęs VLSS pirmi
ninkas Hamburge, sėkmingai baigė peda
gogines studijas ir įsigijo pradžios mokyk
los mokytojo profesiją.

MŪSŲ MIRUSIEJI

Rugpiūčio 9 d. Oldenburge mirė Kazi
mieras Antanas Sakalauskas, gim. 1902 m. 
kovo 2 d. Panemunės valsčiuj, Kauno ap
skrityje. Savo testamentu yra užrašęs lie
tuviškai vargo mokyklai DM 1.000.

Stasė Linkutė-šikšniuvienė, gim. 1900 
m. Pasandvaryje, mirė rugsėjo 2 d. Moelln 
miesto ligoninėje.

Klementina Tomašauskaitė-Kurulienė, g. 
1890 m. Raudondvaryje, mirė rugsėjo 9 d. 
Jacobodrebber prie Diepholzo, palaidota 
Jakobidrebber kaimo kapinėse.

Lebenstedte mirė Steponas Čibiras.

Žinome, kad be testamento likęs turtas, 
nesant įstatyminių paveldėtojų (ar jų ne
radus), atitenka valstybės iždui. Bet, jei 
ir yra giminių, ypač Lietuvoje, turtas tik 
po ilgos teismo procedūros ir nemaža iš
laidų pareikalavęs iš ieškančių jo, gali 
jiems atitekti. Tačiau čia yra pavojaus 
(tokių atsitikimų jau yra buvę), kad gali 
įsikišti sovietų advokatų agentūra, net ir 
tuo atveju, jei būtų surašytas testamen
tas, bet netinkamai. Tuomet minimoji 
agentūra, atstovaudama Lietuvoje esan
tiems paveldėtojams ir išgavusi turtą, 
keisdama pinigus oficialiu kursu ir at
skaičiusi patarnavimus, išmokės tik tru
pinius.

Kitaip atsitiks, jei mes patys visa tai 
tvarkysime. Palikimas gali būti paverstas 
į siuntinėlius, ir tuomet paveldėtojas Lie
tuvoje gaus praktiškai keleriopai daugiau, 
negu turtas vertas čia. Apie tai kiekvie
nas turime gerai pagalvoti.

Išvengti didelių nuostolių DBL Sąjun
ga, prašoma savo narių, imasi prievolės 
prašantiems duoti šiuo reikalu smulkesnių 
patarimų bei pagalbas. Štai pagrindiniai 
patarimai.

Surašant testamentą, kuriame turtas ar 
pinigai yra paliekami giminėms Lietuvoje, 
reikia aiškiai pažymėti giminių vardus ir 
pavardes ir jų gyvenamąsias vietas. Jokiu 
būdu negalima vartoti tokių bendrų sąvo
kų, kaip „ir kitiems giminėms" ar „ir jų 
įpėdiniams".

Testamento vykdytojais patariama pa
skirti du asmenis, gyvenančius D. Britani
joje, geriausiai iš savo draugų ar giminių. 
Jie galės turtą pervesti į Lietuvą siuntinių 
pavidalu ar pan. Mirus testatorįui, testa
mento vykdytojai paprastai pasižada, kad 
jie sąžiningai atliks jiems uždėtąsias pa
reigas.

Testamento vykdytoju gali būti ir vie
nas asmuo, bet patogiau skirti du (kad ir 
tokiam atvejui, jei vienas iš jų netikėtai 
mirtų). Dar patogiau yra pasinaudoti ku
ria nors patikėtinių institucija (Trustees), 
kuri yra ilgaamžė. Tačiau angliška pati
kėtinių įstaiga turėtų sunkumų susiprasti 
su gyvenančiais Lietuvoje ir todėl nebūtų 
visais atžvilgiais patogi.

Jau buvo keli atsitikimai, kad lietuviai 
D. Britanijoje užrašė savo testamentuose 
vykdytojais (Executors) čia žinomų liet, 
organizacijų vadovus, kurie, būdami de
mokratiniu būdu išrinkti ir kontroliuoja
mi, atliko tas pareigas be priekaištų. To
dėl, sudarantieji testamentus, gali rimtai 
apgalvoti, ar jiems nebūtų parankiausia 
pasinaudoti patarnavimu tokių organiza
cijų, pvz., kaip Lietuvių Namų B-vė, įra
šant testamento vykdytoju tos B-vės di
rektorių (nežymint pavardės), kuris už
ims tą vietą testatoriaus mirties dieną. 
Jeigu testatorius apsispręstų taip padary
ti, tai testamente angliškai reikėtų įrašy

ti taip: „I appoint the Director and the 
Secretary for the time being at the date of 
my death of the Lithuanian House Limit
ed. of 1, Ladbroke Gardens, London, 
W. 11, to be the Executor of this Will". 
Šiuo atveju užtektų vieno asmens, kaip 
testamento vykdytojo, nes B-vė yra pri
einama kontrolei.

Testamentą pasirašo pats testatorius ir 
du liudininkai, testatoriaus prašomi ir 
viens kito akivaizdoje. Taip pat testato
rius pasirašo abiejų liudininkų akivaizdo
je. Liudininkai nurodo savo adresus. Tes
tamento blankai (My Last Will) yra gau
nami kiekvienoje didesnėje rašomųjų da
lykų parduotuvėje. Pinigines santaupas 
patartina laikyti banke ar Pašto Taupomo
siose Kasose, kad jos būtų prieinamesnės 
testamento vykdytojui.

O apskritai patartina nesibaiminti tes
tamento, nes rytojus niekeno nežinomas. 
Likimui palietus, tenemini mus blogu žo
džiu mūsų giminės ar artimieji, kad buvo
me apsileidę.

KUR ATSILYGINTI VOKIETIJOJE?

Už „Europos Lietuvį“ ir Nidos Knygų 
Klubo leidinius Vokietijoje galima pinigus 
siųsti šiuo adresu:

Frl. R. Kumfert, 5 Koeln-Kalk, Dieselstr. 
40/26.

Pinigai siųstini pasinaudojant pašto 
perlaida (Zahlkarte) į Postscheckamt 
Koeln, Konto Nr. 186994.

EUROPOS LIETUVIS —
LITHUANIAN WEEKLY

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

Leidžia D. Britanijos Lietuvių Są
junga ir Liet. Namų Akc. B-vė.

Redakcija rankraščius taiso ir trum
pina savo nuožiūra.

Prenumeratos kaina: metams 50 šil.; 
dolerio kraštuose — 6 dol. metams; 
Vokietijoje — DM 22.

Už laikraštyje kieno nors spausdina; 
mųjų skelbimų turinį nei leidėjai, nei 
redakcija nesiima atsakomybės.
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