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RASINIAI SANTYKIAI

NETIKROS VILTYS

Tokie įvykiai, kaip Čekoslovakijoje,
dėl to įstatymo, vienas parlamento narys paprastai yra ne tik sensacija
Vakarų
pasitraukė iš partijos.
spaudai, bet ir tam tikra vilties kibirkš
Bet didžiausio triukšmo sukėlė konser- tėlė pavergtiesiems. Kai kas pradeda gy
vatolrių parlamento nario Enocho Powell venti viltimi, kad, štai, dar truputis, ir
kalba, pasakyta konservatorių susirinki visa valdžia išsprūs iš komunistų partijos
me Birminghame, kurioje jis pasmerkė rankų, vėl bus grąžinti demokratiniai re
ne tik svarstomąjį įstatymą
rasiniams žimai su partijomis ir laisvėmis.
santykiams tvarkyti, bet dar
pareiškė
Bet revoliucija Čekoslovakijoje
jau
baimę dėl ateities, siūlydamas dar labiau baigta, jei net tai, kas ten vyko, galėtume
suvaržyti įvažiavimą spalvotųjų ir ska vadinti revoliucija. Vakarietiškoji spau
tinti esamųjų grįžimą namo, į savo gim da apie ją jau neberašo. Vienas klausimas
tuosius kraštus.
dabar plačiai gvildenamas: ar demokrati
Britanija, jo žodžiais, išėjusi iš proto ir nis Čekoslovakijos buvęs užsienių reikalų
žūsianti. Įsileisdama kasmet po 50.000, ji ministeris Janas Masarykas pats iššoko
ruošianti sau kapą.
piro langą ir užsimušė, ar jis buvo nužu
Po 15 ar 20 metų, kaip jis pranašauja, dytas ir išmestas? Masarykas šiandien
Britanija turėsianti apie pusketvirto mi dalr neišaiškinta mirtim baigė savo gyve
lijono spalvotųjų imigrantų. Apie 2000 nimą 1948 m., kai jo kraštą užėmė sovie
m. jų skaičius galėsiąs pasiekti iki 7 mi tai. Tuo klausimu dabar domisi patys če
lijonų. Kai kurios krašto sritys, ištisi kai ir užsienių spauda. Nors ir kaip būtų
miestai ar ištisos dalys jų būsiančios jų keista, pačioje Čekoslovakijoje vis daugė
apgyvendintos.
ja tiesioginių ir netiesioginių liudininkų
Jau dabar britas kaskart vis svetimes parodymų, kurie sakytų, kad Berijos sam
nis jaučiąsis savo krašte. Ligoninėse jau diniai nužudė jį. Priešingai,
užsienių
jiems, sako, pritrūksta dėl to vietų net ir spaudoje kartojami tie parodymai, bet jo
skubiais atvejais, vaikams nebėra pakan seni pažįstami ir bičiuliai jau daro stiprią
kamai vietų mokyklose, namai ir kaimy prielaidą, kad jis pats bus nusižudęs. Be
nai neatpažįstamai keičiasi, niekais eina abejo, nužudymo teorija šiandien daugiau
visi ateities planai. Darbovietėse imigran plritinka Čekoslovakijos režimui, kuris
tams netaikoma pakankama drausmė.
nori iš pagrindų apsivalyti nuo stalinistiApskritai padėtį jis laiko tragiška, o nių liekanų.
VOKIEČIAI SUSIDOMĖJO
Taip, Čekoslovakijoje įvyko revoliuci
įstatymą — tik taikstymąsi prie imigran
Vliko vokiečių kalba leidžiamo biulete tų, kas kelsią tik dar daugiau nesusipra ja, bet ji nuvertė komunistų partijos vie
nio Elta - Pressedienst vasario n-tris susi timų.
no sparno vadus ir jų vietoje pastatė ki
laukė tokio susidomėjimo ir paklausos,
Po tos kalbos ir pati konservatorių va to sparno atstovus. Pačioje Sovietų Są
kad teko leisti antrą jo laidą, 600 egz.
jungoje po Stalino mirties įvyko net dvi
dovybė jį pasmerkė.
Šiame Lietuvos nepriklausomybės su
kakčiai atžymėti skirtame numeryje ne
buvo naujienų, o tik straipsnis apie su
kakties prasmę ir taikliai pateiktas atsa
kymas į klausimą — kas ta tauta, kas tas
Romoj italų kalba leidžiamo Elta-Press idėjinių giminių režimą Lietuvoj ir tuo
kraštas Lietuva?
Atsakymas pateiktas priedo - doku biuletenio kovo numeryje yra išryškinta, atitaisyti komunistų atvaizdą italų nekomentų rinkinio pavidalu: „Vokiečiai Lie kad Lietuvos klausimas įgyja reikšmės ir munistų akyse...
Italų komunistų partijos dienraštis
tuvoj po 1945 metų“. Tai pačių vokiečių Italijos vidaus politikoje.
pasakojimai apie Lietuvą, — tų vokiečių,
Dažni priminimai apie rusų okupaciją L'Unita (Vienybė) kovo pradžioj nusiun
kurių daugelis tūkstančių 1945 metais ir ir komunistų antitautinės bei antireligi- tė į Lietuvą savo bendradarbių porą, kukiek vėliau buvo atsidūrę pirma jiems ne- nės politikos praktiką ~ Lietuvoje sukelia -rie— pavaišinti Vilniuje, pavežioti į Pirpažįstamoj, tada čekistų bei stribų telro- italuose nepalankių nusiteikimų ne tik čiupį, Trakus bei Druskininkus, pamoky
nzuojamoj Lietuvoj ir, nepaisant to tero prieš irusų, bet ir prieš savuosius komu ti V. Niunkos ir kitų, rengia eilę straips
ro, radusių Lietuvoj užuovėjos ir nuo nistus, kurie nei patys neslepia savo idė nių apie jų neva pamatytą Lietuvos kles
grėsusios bado mirties.
jinės giminystės su rusų komunistais. Ru tėjimą. Bet rusų italams leidžiamas žur
Tie, daugiausia jau prieš 14-17 metų sų komunistų valioj atsidūrusios Lie nalas Realta Sovietica (Sovietinė tikro
parašyti, liudijimai tapo aktualiausia ir tuvos padėties priminimas pasidarė gana vė) kovo numeryje, nelaukęs svečių kū
įspūdingiausia informacija apie Lietuvą neparankus
italų
komunistams, ypač rinių, pateikė savą iliustruotą rašinį var
šių dienų Vokietijos žurnalistams, politi- prieš rinkimus, kai jiems svarbu pasime- du „Lietuva — Baltijos perlas“.
kams ir visuomenininkams.
džioti balsų ir nekomunistų tarpe. Tad,
Šis rašinys ir davė progą Elta-Press
Kovo numery Elta-Pįressedienst pateikė ilgą laiką buvę patenkinti Italijoj relia biuleteniui dar kartą atkreipti italų laik
žinių bei dokumentų rinkinį apie ryškiuo tyviai vyravusia tyla apie Lietuvą ir pa raščių redaktorių bei bendradajrbių dėme
sius Lietuvos sukakties atžymėjimus įvai tys vengę apie ją užsiminti, dabar pasiju sį į faktą, kad už lietuvį apie Lietuvą kal
riuose pasaulio kraštuose.
(E) to tulrį prabilti — pabandyti teisinti savo ba rusas, ir netgi nekompetetingas tiesos
——----------------------- —---------------------------------------------------------------------------- perdirbinėtojas.
Pavyzdžiui, kai rusas dėsto, kad lietu
vių kalba, amžiais buvusi tik kasdienine
apyvartos kalba ir „vos pastaruoju metu
pagaliau įgijo literatūrinės kalbos oru
mą“.
Elta-Press čia ir nulrodė, kad pirma
Liaudies balsas
Įspėjimas Sov. Sąjungai
knyga lietuvių kalba buvo išleista visiš
Čekoslovakijos komunistų partijos pir kai ne „pastaruoju metu“, o 1547 metais,
Britų parlamentas antruoju skaitymu
priėmė kasiniams
santykiams tvarkyti masis sekretorius Dubčekas įspėjęs ru ir kad net pačių rusų pirmoji knyga buvo
įstatymą, kuriam priešinosi konservato sus, kad jis nesiųs savo krašto atstovo į atspausdinta Vilniuj, Lietuvoj, ne Rusi
rių opozicija.
Maskvą, jei sovietų ambasadorius Červo- joj. Drauge nurodė ir į V. Biržiškos
Bet po parlamento nario konservato nenka ir toliau dar palaikys artimus ry „Aleksandryną“, kuriame
suregistruota
riaus Powellio aštrios kalbos sujudo gy šius su pašalintuoju iš viršūnių Novot- 370 lietuvių autorių, gyvenusių tarp 1475
ventojai ruošti demonstracijas, reikalau niu.
itr 1900 metų.
(ELTA)
dami sustabdyti spalvotųjų įvažiavimą ir
sudaryti sąlygas jau esantiems išvažiuo Samdiniai išleidžiami
ti.
Konge kovojusieji baltieji
samdiniai,
ŽMONIŠKUMO IR TEISĖS VARDU
pritrūkę šaudmenų, pabėgo į Rwandą.
Mezganti ryšiai
Ten
jie
buvo
laikomi
suimti.
Siekdamos taikos, JAV jau buvo užManchesterio laikraštis Evening News
Kongo prez. Mobutas dabar sutiko, kad
mezgusios tiesioginį ryšį su Šiaurės Viet
and Chronicle balandžio 4 d. išsispausdi
namo vyriausybe, norėdamos susitarti dėl jie būtų išgabenti.
Tuos samdinių dalinius sudarė
dau no G. Masons laišką, kuriame reiškiamas
vietos deryboms.
griežtas protestas dėl anglų - sovietų susi
Toks ryšys nutrūko. Dabar stengiamasi giausia belgai ir prancūzai.
tarimo susitvarkyti su Baltijos valstybių
jį atnaujinti.
auksu.
Gaudomas įtariamasis
Laiške žmoniškumo ir teisybės vardu
Dar daugiau išmesta
JAV gaudomas įtariamas nužudęs neg
Trybuna Ludu rašo, kad Lenkijoje iš rų vadą dr. Kingą nusikaltėlis
Goltas, kreipiamasi į parlamento narius ir politi
komunistų partijos ir iš užimamųjų vietų kuris turi bent kelias pavardes, yra daug kus ir skatinama nepritarti tam aukso
išmesta dar 13 aukštų palreigūnų, tarp jų kartų sėdėjęs kalėjime ir dabar pabėgęs sandėriui, kuris dair padidinąs Baltijos
tragediją. Ne tik rusai, bet ir britai netu
buvęs cenzorius ir pramonės ministerijos slapstėsi.
Jei jis būtų nužudęs, tai dair tektų iš rį teisės į tą auksą.
direktoriaus pavaduotojas.
aiškinti, dėl ko taip padarė. Vieni spėja,
Atrodo, kad daugumas jų yra žydai.
kad jis gerai sugyvenęs su negrais, o ki
Įspėjimas rašytojams
ti — kad jis esąs piktas rasistas. Kyla įta
Sov. Sąjungos rašytojų sąjunga įspėjo rimai. kad jis galėjęs būti pasamdytas.
LIETUVIAI GRAFIKAI
savo narius, kad jie bus šalinami iš są
ČEKOSLOVAKIJOJE
jungos, kurie reikš protestus dėl nutei Ekonominės bėdos
siamųjų už dalyvavimą poglrindinėje veik
Neseniai
pasibaigusioj, Čekoslovaki
Čekoslovakijos min. pirm. Černikas pa
loję.
reiškė, kad kraštas atsidūręs dideliuose joje kas dveji metai rengiamoje, medžio
Valdyba dabar svarsto klausimą, ką da ekonominiuose sunkumuose, jei nebus pa graviūrų parodoj dalyvavo ir du lietuviai
ryti su tais, kurie jau yra pasirašinėję
grafikai — prof. J. Kuzminskas (dailinin
sirūpinta gelbėtis.
įvairius protestus.
Jau seniau krašto ekonomijai pakenkęs kų pirmininkas, taip pat ir respublikinio
šaltasis karas ir plėtimas sunkiosios pra sovieto pirmininko M. šumausko pava
Pasikeitimas Kanadoje
duotojas) ir jaunosios kartos grafikas Ri
Kanados min. pirm. Pearsonas atsista monės.
Dabar mažinamos išlaidos. Be to. gal mantas Gibavičius. Gibavičiui už graviū
tydino.
parodoj pripažintas
Valdančiosios liberalų partijos vadu ir būsią gauta paskolų užsieniuose. Tačiau rų ciklą „Vilnius“
ministeriu pirmininku išrinktas T|ru- iš užsienių paskolos būsiančios įmamos garbės diplomas. Pernai R. Gibavičius
deau, išgarsėjęs savo krašte berniška lai tik tuo atveju, kai nestatomos politinės dalyvavo grafikos parodoj Paryžiuj.
sąlygos.
(E)
kysena buvęs profesorius.

Mes jau esame rašę, kaip paskubom
Britanija priėmė įstatymą, kuris varžo
įvažiavimą britų pasus turinčių neanglų
iš buvusių kolonijinių kraštų. Kai tik Ke
nijos vyriausybė paspaudė tuos, kurie ten
nepriėmė pilietybės ir pasilaikė britų pa
sus, tai tūkstančiai tų nebepageidaujamųjų pasuko į Britaniją.
Britanija turi įsileidusi jau didelius
kiekius spalvotųjų iš buvusių kolonijų.
Kai kuriuose pramonės miestuose ir Lon
dono rajonuose vyksta nesusipratimai
tarp jų ijr senųjų gyventojų. Ypač nemaža
sunkumų kelia namų ir butų klausimas.
Kambarį ar butą spalvotajam sunkiau
gauti negu baltajam, taip pat darbą pa
sirinkti ar namą nusipirkti. Vengdama
neramumų ir stengdamasi būti demokra
tiška, Britanijos vyriausybė pateikė par
lamentui svarstyti įstatymą, kuris įsak
miai pabrėš, kad nusikalstama, jei kas
nors išskiriamas dėl jo odos spalvos ar
tikėjimo.
Už įstatymą pasiryžo balsuoti net ir kai
kurie opozicijos nariai — konservatoriai
parlamentarai, nors konservatolriai ap
skritai laikosi politikos, kad toks įstaty
mas nereikalingas ir nieko neišspręs. Pro
testuodamas prieš tokią partijos politiką
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tokios revoliucijos — viena jų iškėlė
Chruščiovą, o kita nuvertė. Nei vienu, nei
kitu atveju niekas viešai dar net nepagal
vojo, kad dabar ateina demokratija, ko
kia praktikuojama Vakaruose. Negalima
juk pamilršti. kad Stalino tironiškumas
buvo pavojingas pačiai partijai. Kas pa
skaito sovietinę spaudą, tai žino, kaip da
bar dažnai su didžiule pagarba minimi so
vietams daug nuopelnų turintieji parti
niai, kurie Stalino laikais buvo nužudyti.
Anuomet nebe partija tvarkė ir sprendė,
bet vienas žmogus, vienas dar bjauresnis
už carus despotas su savo patikimaisiais.
Po Stalino mirties iškelti dalį jo piktada
rybių reikalavo pačių partinių saugumas,
kai milijonai nepartinių dirbo ir žuvo Si
bire ar prie kanalų statybos ar buvo badu
išmarinti sukolchozinant kraštą, tai dėl
to nebūtų niekas viršūnėje pasmerkęs
Stalino. Bet Stalino įsakymas jo vietinin
kui Ukrainoje Chruščiovui šokti hopaką
buvo daug jautresnis dalykas negu atsi
minimas tų žuvusių milijonų. O kai pats
Chruščiovas plradėjo šokdinti aukštus
partinius, tai ir jis turėjo eiti į pensiją.
Kad būtų užkirstas kelias dideliam sau
valiavimui, sudarytas kolektyvinis valdy
mas. o kad žmonės būtų labiau patenkin
ti, duota daugiau laisvių, ir kolektyvas
buvo pajėgus pasirūpinti, kad būtų dau
giau duonos. O kur dar toliau gali eiti
komunistų partija? Jeigu jai pasisektų, ji
gali pasirūpinti, kad būtų ne tik duonos,
bet dar daugiau ir sviesto. Tačiau laisvė
turi būti apribota, kai valdo itr nori val
dyti viena privilegijomis besinaudojanti
partija. Kitos išeities negali būti.
Čekoslovakijoje padėtis tebebuvo dar
beveik tokia, kaip Sov. Sąjungoje iki Sta
lino mirties. Dėl policinio valdymo prie
monių kentėjo ir partiniai. Sov. Sąjungos
ir kitų kraštų įtakoje, Čekoslovakijoje,
tiesa, nebevyko jau tokios žudynės, kokių
ten yra buvę anksčiau, bet teroro pakako.
Teroras sujudino dalį inteligentijos. Su
judo ilr studentai. Išdava: partijos centro
komitete sustiprėjo balsas prieš Novotnio
ir jo talkininkų tironiją. Ne tik sustiprė
jo, bet ir laimėjo. Bet tironai dar tebebu
vo stiprūs ir, atrodo, buvo pasiryžę jėga
susigrąžinti valdžią. Visi didieji mitingai
naujosios valdžios viršūnėms padėjo su
sitvarkyti su tais dair stipriais buvusiais
tironais. O dabar ir vėl viskas aprimsta.
Tikėkimės, bus daugiau laisvės ir mažiau
teroro. Toliau partija neturi kur eiti, jei
gu ji nori valdyti. O nėra jokių duomenų
spręsti, kad ji nenorėtų. Gali būti, kad
Dalrtijo.se nebebus susitepusių žmonių.
Gali būti, kad tie įvairūs partiniai kada
nors atsisakys noro būtinai laikyti save
išmintingiausiais ir turinčiais valdyti. To
kiu atveju diktatūra galėtų baigtis.
Deja, jeigu ir šitaip atsitiktų, tai įvy
kiai turės prasidėti ne nuo Čekoslovaki
jos, taip pat ir ne nuo Lenkijos. 1956 m.
tai parodė jau Vengrijos įvykiai. Jeigu
taip vyktų, tai turėtų prasidėti nuo Sov.
Sąjungos.

PAAIŠKINO ŽALAKEVIČIAUS
FILMĄ

Paryžiuje prancūzų kalba leidžiamo
Eltos biuletenio 2-me numeryje, šalia ak
tualiųjų dokumentų, paskelbta „truputis
istorijos“: 1920 m. liepos 12 d. Maskvoje
sudarytos taikos sutarties tekstas — visų
iškalbingiausias priekaištas sovietams, iš
kilmingai atsižadėjusiems visų pretenzijų
į Lietuvą, o dabar vėl ją pasigrobusiems.
Ypač taikliai atkreiptas filmų apžval
gininkų dėmesys į filmo „Niekas nenorė
jo mirtį“ tiklrąją prasmę. (Šis filmas ko
vo mėnesį vėl buvo rodomas viename Pa
ryžiaus Lotynų kvartalo kino teatre ir
buvo — filmo gamintojų žodžiais — api
būdintas kino apžvalgų žurnale).
Paminėjus Le Nouvelle Observateur
pastabą apie tą filmą (esą, „dialogas sun
kokas. maskvinio tipo"), nurodoma, kad
juk tas filmas ir yra maskvinis Lietuvos
rezistencinių kovų nušvietimas. Prancū
zui žiūrovui primenama, kad, žiūirint šį
filmą, būtina turėti galvoj pagrindinis fil
me rūpestingai nutylėtas faktas: vaiz
duojamasis veiksmas vyksta Lietuvai
esant sovietinės kariuomenės okupuotai.
Tada „žiūrovas iš tokio krašto, kuris irgi
yra buvęs svetimų okupuotas ir turėjo sa
vo Verkorus, negalės būti apmulkintas“...
Prancūzams tai plačiai akis atveriantis
paaiškinimas, nes Velrkoari. prancūziškai
Vercors, yra aukštuma - kalnynas į pie
tus nuo Grenoblio, kur 1944 metais apie 3
tūkstančiai prancūzų „makizarų“ (atitin
ka Lietuvos „miškinius") du mėnesius
kovėsi su esesininkais, kol tapo išžudyti,
nors ten irgi niekas nenorėjo mirti.
(ELTA)

SPAUDOJE
„PRO PLOKŠTELĖS SKYLUTĘ“

Lietuviškos plokštelės Lietuvoje šiuo
metu nepasižymi nei aplankų skoningu
mu, nei etikečių tikslingumu. Etiketėse,
beje, rusiškomis raidėmis išspausdinamas
firminis įrašas „Melodija“, o latvių kalba
— paaiškinimas, kad plokštelės esančios
atspaustos Rygoje. Nelaikome to nei ru
sinimu, nei, ko gero, latviinimu, nes juk ir
prieš karą lietuviškos plokštelės turėdavo
vokiškus arba angliškus firminius įrašus
„Odeon“ arba „His Mastelr's Voice“. Jei
nėra lietuviškos plokštelių gamyklos, tai
ir lietuviškos plokštelės neišvengiamai į
pasaulį iškeliauja su kitakalbiais firmi
niais atžymėjimais.
Blogiau, kad lietuviškieji plokštelių
etikečių tekstai atspausdinti klaidingai, o
tuo, pasirodo, plokštelių pirkėjai Lietu
voje pradėjo vis garsiau skųstis.
Literatūros ir meno savaitraštis balan
džio 13 d. išspausdino paaiškinimą, kuris
atskleidžia tikrai nuostabų reiškinį, pa
rodantį, kaip maža savarankumo patys
lietuviai tetuki reikaluose, kurie, rodos,
tikrai negali pažeisti Sovietų
Sąjungos
„visasąjungiškumo“. Savaitraštis rašo:
„Vilniaus plokštelių studijos įrašai su
visa dokumentacija keliauja į Maskvą,
kur visasąjunginė plokštelių firma „Me
lodija" pagamina matricas plokštelėms,
paruošia spaudai etiketes ir viską siunčia
į Rygą, nes čia esąs plokštelių fabrikas
gamina produkciją pagal mūsų respubli
kos prekybininkų užsakymus. Vilniaus
plokštelių įrašų studija, nebūdama
net
užsakovu, neturi jokios galios kontroliuo
ti Rygos fablriko darbą. Nebent tiek, kad
■rašinėja visokius griežtai maldaujančius
raštus.
„Štai M. K. Čiurlionio devyniasdešimt
mečio proga buvo išleistas pirmas toks
puošnus lietuviškų plokštelių komplek
tas, turėjęs, kaip atrodo, nemažą paklau
są. Ruošiant šį leidinį už apipavidalinimą
atsakingai fabriko atstovei buvo įteiktas
raštas, kad ankstesnioji preliudų plokšte
lės etiketė neteisinga, ir pridėtas tekstas,
kokia turinti būti naujoji etiketė. Kai
mūsų prekyba gavo pilrmąjį šimtą komp
lektų ir vėl buvo pastebėtas tas pats eti
ketės brokas, į Rygą išskrido pakartotini
prašymai (vėl pridedant jos tekstą), nebegadinti viso kelių tūkstančių tiražo. Ar
tie raštai atsiduria kokiame nors stalčiu
je, ar krepšyje — nežinia, bet fabrikas
ramiausiai atspausdino ilr išleido naują
tiražą senų klaidų, nors kitoms čiurlio
niškojo komplekto plokštelėms
reikėjo
naujų etikečių ir buvo gera proga suvie
nodinti jų išvaizdą. Matyt, „Melodijos“
fabrike tie dalykai laikomi smulkmeno
mis, nevertomis dėmesio. Gamybos kultū
ra ir gamyklos prestižas nebranginami,
nes produkciją užsakęs vis tiek ją atsi
ims. Todėl tenka džiaugtis, kad plokštelė
se skamba tokie kūriniai ir tokia tvarka,
kaip buvo užsakyta. Juk Čiurlionio choro
dainų plokštelėn (tame pačiame komp
lekte) pakeliui iš Maskvos į Rygą įsi
spraudė „Ant kalno gluosnis“, nenuma
tytas, neužsakytas ir todėl nepažymėtas
anotacijoje.
„Žinoma, praktiškai būtų buvę geriau
sia kaip nors įsigauti į „Melodijos“ teri
toriją Rygoje, surasti ir pavogti senąją
ir klaidingąją Čiurlionio preliudų etike
tės dokumentaciją arba klišę. Nes jeigu
dar bus papildomų užsakymų, tai itr vėl
atspausdins tą pačią. Pigiau kainuoja, pi
giau atrodo.
„O gal mūsų prekybininkai galėtų pa
kelti kokį didesnį triukšmą?“...
(rem)

Netikėtai mirčiai ištikus
A.A. ADOLFĄ PUTCĘ (senj.),
jo šeimos nariams širdingą
užuojautą reiškia iš Birminghamo
St. čereškevičius,
E. ir M. Linkevičių šeima,
Povilas Dragūnas,
Alf. Kietavičius

Dėl mylimo tėvelio Lietuvoje mirties
KAZIUI ROŽANSKUI
reiškiu brolišką užuojautą.

Jonas Matulis

Dėl Lietuvoje neseniai mirusios
M. GELVINAUSKIENĖS
artimiesiems gilią užuojautą reiškia
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Seniausiasis architektas
Architektui
Vytautui
Žemkalniui Landsbergiui neseniai sukako 75 metai
amžiaus. Ta proga vilniškis savaitraštis
Literatūra ir menas išspausdino
Jono
Minkevičiaus straipsnį, kuriame ne tik
supažindinama su pačiu
sukaktininku,
bet — kas, be abejo, yra daug įdomiau —
cituoja nemaža „seniausiojo irespublikos
architekto" minčių ir samprotavimų.
Vytautas Žemkalnis-Landsbergis apla
mai yra įdomi ir spalvinga asmenybė, ir
ir jį ar bent apie jį žinantieji sutiks su J.
Minkevičiaus apibūdinimu —
„intelektualas, jautrus, plataus požiūrio žmogus“.
Tai dar šio šimtmečio pradžioj pažangių
liberalių nuotaikų poveikyje susiforma
vęs visuomenininkas, perdėm demokra
tiškas, bet vis dėlto savyje išsaugojęs
tam tikrą, sakytume, dvasinį aristokratiš
kumą, įvairius pasaulio kraštus apkeliavęs ir daug matęs, bet besąlyginai nuo
pat jaunystės pamilęs Lietuvą žmogus,
iš tiesų intelektualas, iš tiesų labai jaut
rus, su nepalaužiamu tikėjimu žmogaus
geraisiais pradais humanistas.
Sukaktininkas dabar gyvenąs Kauno
Žaliakalnio namuke, iš kurio matosi Ne
muno - Neries santaka.
— Pažiūrėk, — sakęs V. Žemkalnis Landsbergis, — kuo ne Rio de Žaneiras!
O straipsnio autcirius J. Minkevičius
samprotauja:
— Kad jis gėrėdamasis žvelgė pro ši
tą langą į šituos šlaitus. į šituos žiburius,
man atrodė prasminga...
Mat, Vytautas Žemkalnis - Landsber
gis, kaip ir tūkstančiai kitų, pastarojo ka
ro sūkuriuose atsidūrė Vakaruose. Kažin,
ar jis būtų savanoriškai tlraukęsis iš Lie
tuvos, su kuria jis yra taip tampriai susi
jęs, jei jo jaunesnysis sūnus nebūtų na
cių išvežtas į koncentracijos stovyklą Vo
kietijon. Tėvas paprasčiausiai iškeliavo
ieškoti sūnaus. Po karo sūnus buvo iš
laisvintas, o sukaktininkas
apsigyveno
Australijoje, kur keleris metus labai ak
tyviai reiškėsi lietuvių išeivių kultūrinė
je veikloje. Jis dirbo Melbourne miesto
architektūros skyriuje ir, rodos, jau buvo
beįsigyvenąs į naująją savo būtį.
Užsienio lietuviams iš tiesų buvo nemaža staigmena, kai daugiau kaip prieš
10 metų Vytautas Žemkalnis - Landsber
gis, „Kudirkos sąjūdžio“ autorius, grįžo
Lietuvon...
Grįžęs jis neįsivėlė į niekam nereika
lingą ir nieko neįtikinančią politiškai
propagandinę gražbylystę, o be Lietuvos
jis, matyt, negebėjo nei gyventi, nei dirb
ti. Jį pažįstantieji mano, kad grįžęs jis
tikrai turėjęs vieną nemažą nusivylimą
— jis negalėjo įsikurti savo išsvajotame
Vilniuje ijr tęsti karo audrų nutrauktąjį
darbą, būtent, ruošti Vilniaus miesto perplanavimo projektą. Tarnybą jis gavo
Kaune, Miestų statybos projektavimo in-

stitute, kur 75 metų architektas vis dar
ir tebedirba.
Daug gražiausių nepriklausomybės me
tais statytų Kauno pastatų buvo V.
Žemkalnio - Landsbergio
projektuoti.
Universiteto klinikos, Kūno kultūros rū
mai, Tyrimų laboratorija („dujų fabri
kas“) prie Mickevičiaus slėnio, Prekybos
ir pramonės rūmai buvo mūsų sukaktininko sukurti. J. Minkevičiaus žodžiais,
„šie pastatai jau įėjo į lietuvių architek
tūros istoriją, tačiau ir dabar, po kelių
dešimtmečių, jie tebėlra labai šiuolaikiški
ir nauji: retas kuris dabartinių pastatų
net šiandien galėtų su jais lygintis...“.
Apie tą dabartinę statybą sukaktininkas pats paberia karčios kritikos. Kalbė
damas apie urbanistiką, t.y., apie miestų
statybą ir jų išplanavimą, jis sako:
— Daug gero yra naujuose mikrorajonuošė, bet aplinkos sutvarkymas — pur
vynai, klampynai, tlransporto sunkumai,
žalumynų stoka, — deja, nuvertina ir ge
riausius projektus.
Su širdgėla jis kalba apie miestų ža-

JAV širdies smūgiu mitrė
medicinos
daktaras Vincas Kanauka, buvęs Vytauto
Didžiojo universiteto profesorius.
liuosius plotus, ypač apie sudarkytą Kau
Kijeve išėjęs medicinos mokslus, buvo
no Ąžuolų kalną. Ąžuolyną, Aukštųjų vienas žymiųjų chirurgų Lietuvoje.
Šančių Nemuno pakrantes, Vilniaus Vin
gį.
— Rado dar kur neužstatytą plotą ir
NAUJAS MEKŲ FILMAS
stato...
Jis negali susitaikyti su mintim, kad
Vasario pabaigoj New Yorke
įvyko
mažyčiame Lampėdžių pušyne plečiamos naujausio brolių Mekų filmo „Windflow
statybos, kad Kauno Ąžuolynas alinamas ers“ premjera. Filmo scenarijaus auto
ir apleidžiamas, o užterštą Girstupį Mic rius ir režisorius yra Adolfas Mekas. Mu
kevičiaus slėny jis tiesiog vadina Kauno ziką komponavo Adolfas Mekas ir Pola
gėda.
Chapelle. Pastatymui talkininkavo Jonas
— Aš dideles viltis dedu į kaimo staty Mekas ir Karl Bissinger. Filmas nespalvo
ba. Joje ypač turėtų atsiskleisti geriau tas. išleistas 16 mm ir 35 mm juostose, tę
sios liaudies tradicijos...
Nesupirantu, siasi 75 minutes.
kaip galima gyventi kolūkyje keturaukš
Broliai Mekai avangardiniame Ameri
čiame name!
kos kino mene jau yra tvirtai įsitvirtinę,
„Visus šiuos reiškinius V. Žemkalnis - o Jonas Mekas laikomas pagrindiniu va
Landsbergis apibūdina vienu žodžiu — dinamojo New American Cinema sąjū
antiarchitektūra“, pastebi J. Minkevičius. džio teoretiku. Jis, be to, leidžia ir reda
Metų našta, atrodo, nepalaužė sukakti- guoja Film Culture žurnalą.
ninko Vytauto Žemkalnio - Landsbergio
„Windflowers“, jau nebepirmas brolių
— jis išliko kovotoju...
Mekų filmas, sprendžia šiuolaikines ak
tualias Amerikos visuomenės problemas.
R. E. Maziliauskas
(r)

Feljetonai su klaustukais
Daugiausia lietuviškų knygų svetur, be
abejo, pagamina vis dar JAV lietuviai.
Kai kurios senosios leidyklos miršta ar
aptingsta, bet gimsta naujos, ir vis tiek
vyksta judėjimas. Bet kai kuriuose kraš
tuose didelė retenybė, jei gimsta nauja lie
tuviška knyga, ypač Pietų Amerikos kraš
tuose. Jei ten išeina knyga, tai žiūrime į
tokį atsitikimą beveik kaip į stebuklą.
Žiūrėkite, žiūrėkite, Brazilijoj ar Argen
tinoj išėjo lietuviška knyga!
Mes žinome, kad anuose kraštuose yra
dar nemaža lietuvių. Bet ten kadaise va
žiavo lietuviai, kurių pirmasis ir vyriau
sias rūpestis buvo kąsnis duonos, o ne
knyga. O ir ta anų emigrantų karta po
truputį sunyksta, neturėjusi progos su
augti su kultūra ir stipriau paragauti jos
skonio. Jų vaikai, bent, tur būt, didžioji
dalis, jei ir daugiau suaugo su kultūra, tai
jau nebe su lietuviška.
Tačiau ir tomis nelemtomis sąlygomis,
štai, Argentinoje pasirodė skurdus ste
buklas — Argentinos Lietuvių Balsas iš
leido Gražinos Opaitės - Boleokienės feljetoniĮ knygutę Prie žmonos galima pri
prasti... Knygutė nedidelė — vos 64 psl.
Bet tai, tur būt, maža bėda, nes joje vis
tiek sutilpo net 25 feljetonai. Popierius
laikraštinis ir dar prastos rūšies, bet ir tai
gal dar ne bėda. Anąkart anglų kritikas
C. Connolys sakė, kad sunku parašyti to
kią knygą, kuri išliktų ilgiau kaip 10 me
tų. O jis taip sakydamas turėjo galvoje
jokiu būdu ne knygos popieriaus patvaru
mą, bet jos išliekamąją vertę. Vadinas, jei

MIRĖ DR. V. KANAUKA

LITUANISTIKA ANTIKVARIATE

knyga pasmerkta išgyventi ne ilgiau kaip
dešimtmetį, tai ir įdaras geresnis jai nėra
būtinas, nors šiais laikais lietuviška ir ge
resnė knyga yra priversta pasirodyti ko
paprasčiausiu apdaru.
Deja, G. Opaitės - Boleokienės knygelė
nėra iš gerųjų, dėl to, manytume, ir to
trumpaamžio popieriaus jai užteks.

K. Būgos raštai, 1908 m. išleistoji gar
sioji M. Roemerio „Litwa“, E. M. Schummerio „Nowa Litwa“ (1930) ir eilė kitų
iretų lituanistinių knygų yra įtrauktos į
naujausiąjį katalogą, kurį išleido E. J.
Brill antikvariatas Leiden'e, Olandijoje.
Šio antikvariato
kataldguose dažnai
skelbiami lituanistiniai veikalai lietuvių
Šios feljetonų knygelės autorė yra kau ir kitomis kalbomis.
niškė, pradėjusi rašyti dar nepriklauso
(r)
mybės laikais. Kiek tų feljetonų nuo
anuomet iki šiol buvo parašyta, tiek, ma
tyt, ir rinkinin sudėta. Yra keletas ir to anekdotinė, jr nepasakytume, kad visada
kių, kuriuose rašoma apie Lietuvos gyve būtų įdomi.
nimą.
Tiesa, kai kurie mūsų rašto žmonės da
Tačiau man rodos, kad G. Opaitės-Bo- bar mėgsta griebtis visuotinių temų. Va,
leckienės feljetonų didžiausia bėda ir yra tematiškai nebebūsi toks lietuviškas, tai
tai, jog juose nelabai skaitomasi su gyve gal kas nors tuoj griebs ir išvers į sveti
nimu. Suprasdami feljetoną kaip juokingą mas kalbas, gal tuo būdu tavo literatūri
tam tikrų dalykų pristatymą, mes galėtu nis laivelis išplauks į tarptautinius vande
me atleisti autoriams šiokias ar kitokias nis. Gal tokių norų turi ir lietuviškoji Ar
rašymo ydas, bet norėtume gyvenimo, te gentinos feljetonistė. Bet jos tie feljetonai
gu perdėtai, sukarikatūrintai pristatomo, šitam dideliam tikslui nelabai tiktų, ro
bet vis tiek gyvenimo. Kai lietuvis ar lie dos, dar dėl kitos kliūties. Retas jų tėra
tuvė rašo feljetonus iš Argentinos lietuvių kiek plačiau išvystytas. Ilgesnis anekdo
gyvenimo, tai mes griebiamės knygos su tas, ir viskas. O pasaulinė rinka visokiau
viltimi užtikti, kuo ten tie lietuviai gyvi, sių anekdotų, rodos, netrūksta.
iš ko ten galima juoktis.
Lietuvį skaitytoją, be abejo, turėtų er
O mūsų autorė verčiasi daugiau bendry zinti tokie visokie išsireiškimai, kaip „pa
bėmis. Žentas į uošvės galvą sudaužo va mečiau miegą“, „pas mane turėjo autori
zą. Fotografas veda savo klientę. Žmona tetą“, „kainavo daug pasigailėjimo“ ir ki
pabėgo automobiliu nuo vyro. Draugas ti panašūs.
vienam veikėjui dovanoja beždžionikę. Ir
Apie stilių nėra ko nė kalbėti.
t.t. ir t.t. Tai kas gi čia lietuviška? Ogi var
dai ir pavardės. Taigi tematika grynai
K. Abr.

GERBIAME MOTINAS

„Gerbk savo tėvą ir motiną, kad il
gai gyventum žemėje, kurią Viešpats,
tavo Dievas, tau davė“ (2 Moz. 20,
12).

Abiejų tėvų pagarba ir meilė eina gre
ta. Šiandien labiau išskiriame mūsų mei
lę ir pagarbą motinai, minėdami MOTI
NOS DIENĄ. Ji yra verta mūsų nuošir
džios meilės, padėkos, paramos ir pagar
bos.
Nors įprasta yra šia proga prisiminti
visas tas motinas, kurios suteikė mums
bent kokią gyvybę, kaip antai, Kristaus
įkurtą Bažnyčią, į kurią įsijungėme klrikš
to sakramentu ir juo atgavome
sielai
antprigimtinį gyvenimų
pašvenčiamoje
Dievo malonėje, švenčiausiąją Dievo Mo
tiną Mariją, kurią gavome Globėja ir Už
tarytoja iš paties Kristaus,
mirštančio
ant kryžiaus; taip pat minėtinos visos
mūsų krikšto ir sutvirtinimo sakramento
motinos, bet visų svarbiausioji šiuo atve
ju yra mūsų gyvybės išvystytoje, mūsų
gimdytoja. Ji pradėjo mus džiaugsme ir
gimdė skausme;, ji džiaugėsi pirmais mū
sų žingsniais ir verkė su mumis mums
susižeidus; kad mes galėtume ilsėtis ir
nemiegojo, atsiliepdama į
miegoti, ji
kiekvieną mūsų šauksmą. Kai mes sau
nieko negalėdavome padėti, motina mum
skubiai padėdavo, nes ji mus labai, labai
mylėjo.

Mūsų pareigos
Supraskime savo gyvą ar jau mirusią
motiną. Ji išmokė mus pirmų nesudėtin
gų maldų. Per ją radome Dievą, Bažny
čią, galutinį mūsų gyvenimo tikslą, gra
žaus ir padoraus elgesio nuostatus. Ji pa
dėjo mums tapti subrendusliaiis asmeni
mis. Ji mus pastoviai mylėjo, nors nevisada susilaukdavo užuojautos, paramos,
padėkos ir meilės.
Įvertinkime savo motiną: ją vieną teturim. Neniekinkime jos, jei ji, mažiau
turėdama mokslo, nėra mums rūpimų
mokslų žinovė: Ji davė mums tai, ką „ji
galėjo. Būtų tikras nesusipratimas gėdy
tis savo motinos, elgtis su ja nemanda
giai ar net šiurkščiai. Juk tai būtų nusi
kaltimas motinos meilei. Jai esant varge,
paremkime: jei ji gyva — sušelpkime sa
vo turimais turtais, jei ji mirusi —
melskimės už miįrusią, kad Dievas duotų
jai laimės dangų.
Motina ir sūnus

K. BARENAS

PROFESORIUS
(7)
— Svečiai jau renkasi! — šaukė žižiūnienė vy
rui. — Prisilaki net ir prieš tokią dieną ir drybsai,
kol suvažiuoja žmonės. Kelkis greičiau!
— Jau svečiai? — atsisėdo žižiūnas lovoje ir
ranka perbraukė kaktą. — Tai kaip aš čia taip mie
gojau? Kas atvažiavo? Ar jau visi suvažiavo?
— Justinas Žentelis atvažiavo, — tarė žmona.
— Žentelis? Well, tai koks jis čia svečias? Su
aušra atbėga, tai aš dabar čia ir sėdėsiu prie jo!
žižiūnas nuvirto lovon ir paklode klojosi gal
vą, kai žmona iš naujo riktelėjo:
— Sakau, kad kelkis! Kad jau mano giminė at
važiavo, tai tu čia girtas dabar drybsosi lovoj. Tuo
jau man! Ar girtas? Galvos nepakeli?
— Negirtas, negirtas, — rangėsi jis iš lovos. —
Iš ko čia būsiu girtas?
Kai abu įėjo pas svečią, žižiūnienė nutilo barusis. Žentelis sėdėjo jau prie stalo, raugėjo ir gyrė
žižiūnienės šaltieną. Jau buvo sušveista gera pusė
dubens, ir žižiūnienė pasiūlė vyrui subaigti, kas li
ko, o kad geriau lįstų, tai ji ištraukė iš spintos bute
liuką karčiosios. Po stikliuko prie žižiūno prisėdo
ir Žentelis, ir abu jie tylėdami valgė. Staiga žižiūnas
pakėlė galvą.
— Ar Žižiūnienė sakė, kad turim profesorių?
— paklausė jis.
— Tai jau sakė.
— Well, tai ką tu dabar pasakysi apie žižiūną? Tu dar bobos neturi, o žižiūnas jau įsitaisė pro
fesorių. Cha-cha-cha. O gal jau matei? Ne? Palauk,
kol dar nieko nėra, aš tau parodysiu jį. Cha-cha-cha.
— Tegu miega, — tarė žmona.
Žmonai nieko neatsakęs, pilna burna jis atsikė
lė iš užstalės, trinktelėjo duris ir sušuko:
— Profesoriau, profesoriau!

žižiūnienė kalbėjosi su Ženteliu apie vištas, kai Žentelis jau atvažiavo,—sušėrė jis Duoniui-Breadui
vidun įšoko jos vyras.
per petį. — Aš tuoj būsiu namie.
— Nėra! —tarė.
Kai Duoniai-Breadai nuvažiavo, jis palydėjo
— Nėra profesoriaus? Tur būt, miega, — tarė akimis nukrypuojantį ir tarpais dulkėse pranykstan
žmona.
tį jų automobilį ir tada pats skubiai sujudo važiuoti.
— Sakau, kad nėra.
Kol nuvažiavo tas kelias mylias, vieškelyje jis susi
— Gal išėjo kur nors čia pat.
tiko ir vieną ir kitą automobilį. Rodos, ten vis va
žižiūnas išskubėjo pro duris. Kieme jis apsidai žiavo jo svečiai, bet jis net galvos nepasuko. Atpa
rė, porą kartų šūktelėjo ir pasuko į daržinę ir žinsi, sustos, kalbės, gaišins. Tik, rodos, toliau jau
tvartus.
senukas nebus galėjęs nukėblinti, jau gerą galą ži
— Ar nematei profesoriaus? — tarė pasveiki žiūnas atvažiavo vieškeliu, ir net nuo saulės tekėji
nusiam jį bernui.
mo ne senukui jau ateiti. Tai jis greitai grįžtasi atgal
— Mačiau. Nuėjo ten patvoriu į kelią.
ir tolsta nuo tų automobilių, kurie važiuoja ta pačia
— Well, kaip seniai nuėjo?
linkme. Svečiai ar ne svečiai, atvažiuos ir patys, ke
— Aš bijau tamstai pasakyti, kad nepameluo lią žino, o jei atvažiuos ir neras profesoriaus, gers
čiau, bet jau seniai nuėjo. Dabar, rodos, atsimenu: valgys be naudos, tai žižiūnienė paskui žodžiais iš
saulė tada tekėjo. Saulė tekėjo, taip, atsimenu. Sau tampys jam visas gyslas, kol pamirš ar kol jai nusi
lė tada tekėjo, ir aš kaip tik buvau išėjęs iš daržinės. bos tas ėdimas, nes čia jo sumanymas ruošti tą ba
Praėjo, dar kelis kartus atsigrįžo...
lių ir kviesti tuos svečius.
— Čia tiesiai nuėjo? — paklausė žižiūnas, o
Atsigrįžo jis tik vidury savo ganyklų: du auto
atsakymo nelaukė, o verdamas valgomojo duris jau mobiliai bėgo iš paskos, žižiūnas savąjį dar paspau
šaukė: — Profesorius pabėgo! Ką dabar darysim? dė, rodos, užmiršęs visas savo keliukų gilias provė
Pabėgo. Suvažiuos žmonės...
žas. Kai jis sustojo kieme, tų dviejų automobilių
Kol Žižiūnienė ir Žentelis stebėjosi, jis vėl iš dar nebuvo matyti.
smuko pro duris, ir netrukus suburzgė jo automo
— Well, ar radai? — paklausė tarpdury stovė
bilis. Kelias per ganyklas tuščias, žižiūnas pastovi jęs Žentelis.
niavo netoli vieškelio, pasidairė ir atsisėdo toliau
•— Jis man pridarys čia, tas senis, — tarė ži
važiuoti. Tuomet iš vieškelio kažkas išsuko ir ar žiūnas. — Aš jam...
tėjo į jį.
žižiūnas nėjo nė į valgomąjį. Vengdamas sve
— Mes pas jį, o jis bėga iš namų, — sustabdęs čių, jis dar kartą užbėgo patikrinti Kivėno lovos.
ties žižiūno automobiliu savąjį, tarė Duonys - Ar nebus jis išėjęs į vieškelį ir ten sustabdęs prava
Breadas.
žiuojantį autobusą ir savo kelionei panaudojęs tuos
— Well, ne, — išlipdamas iš automobilio tarė penkis dolerius? ši mintis žižiūnui visiškai pakirto
žižiūnas, — aš tik čia truputį su reikalu. Važiuokit, kojas, ir jis šoko pro duris, petim užkabino Žentelį,
važiuokit, aš tuoj grįšiu. Well, aš tuoj, toks reikalas dideliais ir skubiais žingsniais ėjo į savo automobilį,
man. Aš tuoj grįšiu, važiuokit.
tartum nieko nebematydamas ir nebegirdėdamas,
— Mes labai anksti, — tarė Duonys-Breadas, nors nauji svečiai, tik išlipę, dairėsi į jį ir šypsojosi.
— bet taip jau išėjo.
Jis nepasuko net galvos.
— Važiuokit, važiuokit, — ragino žižiūnas ir
— Tai sveikas gi, žižiūnai, — tarė Lagūnas.
mataravo rankomis. — Važiuokit, aš tuoj. Kai va
— Sveiki, sveiki. Well, — tarė žižiūnas, ir tie
žiavote nuo miesto, ar nesutikote tokio senuko?
pirmieji du žodžiai staiga priminė jam aną prof. Ki
— Senuko? — paklausė abu Duoniai-Breadai. vėno prakalbą, kurią jis sakė virtuvėje. Sveiki, svei
— Ne, nesutikome.
ki... Sveiki gyvi, malonūs ponų žižiūnų sveteliai!
— Tai važiuokit, važiuokit, žižiūnienė bus, ir
(Pabaiga sek. nr.)

Lisabonos kardinolo 1936 m. patvirtin
toje knygelėje „Kaip išvengti skaistyk
los“ 32-35 psl. rašoma, kad prancūzaitė
Joana Marija buvo pratusi kas mėnesį
užsakyti Mišias už sielas, kurios yra ar
čiausia dangaus. Po kelerių metų jai pa
sidarė labai sunku tęsėti savo privatus
įsipareigojimas ar paprotys. Vieną dieną,
po ilgos ligos Paryžiuje išėjusi iš ligoni
nės, teturėjo vieną franką, o dar mėne
sinės Mišios nebuvo atlaikytos. Atsidėdama Dievo apvaizdai, nuvyko pasimelsti
bažnyčion. Sutiktam kunigui atidavė pas
kutinį franką. Nors tai buvo labai kukli
auka, bet kunigas priėmęs ir pažadėjęs
Mišias atlaikyti. Išėjus jai iš bažnyčios,
pasidarė labai liūdna: neturėjo kur eiti,
be darbo, be pinigų ir be pastogės. Staiga
priėjo prie jos jaunas vyras ir paklausęs,
ar jis galįs jai kuo padėti. Išpasakojo sa
vo padėtį. Nepažįstamasis pasakęs, jog ji
darbą gaus. Parodė namą ir dulris, kur ji
turi eiti.
Tikrai į skambutį atsiliepė tų namų
savininkė.
— Jaunas ponas man sakė, jog ieškote
tarnaitės.
— Negalimas dalykas, kad kas nors
būtų žinojęs, jog man reikia tarnaitės,
nes tik prieš keliolika minučių-ją esu at
leidusi.
Priimta į vidų, ant sienos pastebėjo
jauno pono atvaizdą.
— Tai jis mane atvedė prie Jūsų du
rų.
— Negali būti. Juk tai prieš metus mi
ręs mano vieturtis sūnus.
— Ar gyvas, alr miręs, bet jis turėjo
randą virš akies. Visur jį atpažinčiau.
Mergaitė papasakojo poniai, kaip
ji
atidavė paskutinius pinigus Mišioms lai
kyti už artimiausią dangaus sielą ir kaip
jaunas ponas jai atsidėkojo.
Ponia, priėmusi ją tarnybon, vėliau
priėmė ją už savo dukterį. Pasidarė po
niai malonu ir ramu, kad jos sūnus pa
siekęs dangų.
Mylėkime, gerbkime ir visaip padėki
me mus mylinčioms motinoms.
K. A. M.
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EUROPOS LIETUVIS

TOKS TEN GYVENIMAS...
KODĖL LIETUVOS KOLCHOZNINKAI
Užsienio žmogui sunku suprasti Lietu
vos žemdirbio - kolchozininko gyvenimą.
Jeigu atvykęs iš užsienio gauna teisę lan
kytis kolchoze, tai jį sutinka partijos pa
reigūnai. Jie, kaip ir visur, pirmiausia iš
drožia kalbą apie Lietuvos
klestėjimą,
apie žemės ūkio kilimą. Na, parodo kokį
gražesnį javų lauką, vieną kitą sodybą,
kuri dar žmoniškai atrodo. Kolchozo pir
mininkas pašaukia patikimą asmenį, ku
ris kolchozininkų vardu išdrožia kalbą
apie uždarbius po 100 rublių
mėnesiui.
Svečias, žinoma, pastebi kolchozininkų
skundžias lūšnas, nukrypusius, skylėtus
stogus, kurie nebeapgina žmogaus nuo vė
jo ir lietaus. Čia, tur būt, ir gimė ta min
tis propagandininkams sakyti, kad Lietu
vos kolchozininkai bijo
daugiaaukščių
namų. Juk nesakys, kad Lietuvoje kolcho
zininkas už jokią kainą niekur negaus nei
skiedros, nei lentos galo, galų gale nei
šiaudų pasiremontuoti savo sodybai. To
dėl nenuostabu, kad kolchozininkų sody
bos atrodo, kaip laužo krūva. Todėl įtiki
nėjimas, kad kolchozininkai bijo aukštų
namų, visai netikęs. Toli Lietuvoje
dar
tas laikas, kai kolchozas galės žmonėms
statyti daugiaaukščius namus. Dar
yra
daug tokių kolchozų, kur kontoros, prad.
mokyklos tebėra lūšnose, o į aštuonmetes
i|r vidurines vaikai važiuoja ir eina po 10
- 12 kilometrų.
Tas daugiabučio bijojimas yra tik pro
paganda. Jeigu ir bus kada tokie laikai,
tai kolchozininkai ne su noru eis į tokį
daugiabutį namą, tai tiesa, irgi vien dėl
to, kad nenorės gyvent po atviru dangum.
Užsienietis, žinoma, pasakys: durnius tas
kolchozininkas. Bet iš tikrųjų jis ne dur
nas. Lietuvos kolchozininkui, kaip ir už
sieniečiui, reikia valgyti. Iš uždarbio jis
neprasimaitins, nors ir dieną naktį dilrbs.
Per dieną uždirbi vieną rublį. Sviesto kg
kamuoja 3,75 rub., dešros, mėsos 3-4 rub.
Tai apie tokius dalykus net sapne nesapnavosi. Bet kolchozininkas turi ir mėsos
ir visko — jis pats auginasi. Jis turi išlai
kyti karvę. Duonai, kruopoms uždarbio,
gerai taupant, pakanka. Duonos, kad ir
prieš mėnesį keptos, dar atveža į kolcho
zus, bet kruopų? Čia nenorint peršasi iš
vada, kad sovietai prieš 10 metų
buvo
turtingesni. Dabar miltų, kruopų
nenu
pirksi nuėjęs į parduotuvę. Tų produktų
retai ir tėra. Bet kad ir atveža vieną kitą

BIJO DAUGIAAUKŠČIŲ NAMŲ?

maišiuką, tai nustato, po kiek duos, šei
mai ir už ką duos. Daugiau kaip po 3 kg
nėra davę. Turi būti kooperatyvo narys,
ir, pvz., kruopų 1 kg kainuoja 30 ka.p., už
3 kg turi mokėti 90 kap. iir dar koopera
tyvui pridėti nuo 50 kap. iki 1 rub. (pri
klauso nuo to, kokią tau akį turi koopera
tyvo vedėjas), ir už 3 kg kruopų jau iš
eina 1,90 rub. Prieš 10-15 metų tų pro
duktų laisviau galėjai pirkti. Kur jie da
bar? Kolchozininkui tai mįslė. Tur būt, ir
patys propagandininkai nemokėtų
atsa
kyti.
Deirlingumas didėja, o produktai mažė
ja. Darbininkams išdirbio normos didina
mos, o atlyginimai mažėja. Aiškinama,
kad reikia raketas gaminti gintis nuo
Amerikos užpuolikų. Mieste paklausk bet
kokį vaiką: ..Berniuk, kur tie žmonės taip
bėga gatvėmis?" Jis atsakys:
„Tu, tur
būt, nečionykštis, kad nežinai. Kiaulės ko
jų atvežė į parduotuvę! Gali nebebėgti,
nes jau ten yra daugiau kaip šimtas žmo
nių, visiems nebeužteks".
Geros mėsos gali pirkti tas, kas nešioja
raudoną žvaigždutę ir turi gelrą
darbą
arba kas gali pakombinuoti. Kojos yra pi
gesnės...
Kolchozininkas, kuris uždirba 30 - 40
rub., maisto pirktis negali. Jis turi viską
pasigaminti pats. Pasigaminti irgi nėra
taip lengva. Gauni 60 akrų sklypelį. Gau
ni vasarą pasišienaut laukų grioviuose ir
miško aikštelėse karvei pašaro. Viską tu
ri pasidaryti po darbo arba sekmadienį ir
dar už viską apmokėti. Uždarbio mažai
tenka išsinešti — vis už ką nors atskaito.
Taigi viską reikia išspausti iš to mažo
darželio.
Kai žmogus gyvena toliau nuo centro,
tai ir jis, kaip ta pelė, kartais pagauna
šiaudų glėbelį, kad galėtų apie apgriuvu
sią lūšną ką nors patvarkyti ir paukštį,
vištą alr paršelį geriau išlaikyti. Daugia
bučiuose namuose bus draudžiama paukš
čius laikyti. Šumauskas teisybę partijos
plenume šaukė, kad reikia kolchozininkams statyti daugiabučius namus ir už
drausti laikyti gyvulius. Tada į darbą
bėgs greičiau, kaip prie kiaulės kojų, nes,
pagal šumausko rekomendaciją, bus kol
chozuose valgyklos ir išsipildys
Stalino
žodžiai: „Nedirbsi — nevalgysi"!
Kolchozininkas nėra linkęs į daugiabu
čius namus, bet jų dar ir nėra. Kretingos

TEGUL KALBA

DOKUMENTAI!
ŠIAURINĖ LIETUVOS SIENA —
VOKIETIJOS-SOVIETŲ SĄJUNGOS
INTERESŲ RIBA
SLAPTAS PAPILDOMASIS
PROTOKOLAS
Ryšium su nepuolimo pakto pasirašy
mu tarp Vokietijos reicho ir Socialistinių
Tarybų Respublikų Sąjungos kiekvienos
abiejų šalių pasirašiusieji
įgaliotiniai
griežtai slaptuose pasikalbėjimuose ap
tarė savo įtakos sfelrų Ryti) Europos sie
nos klausimą, šie pasikalbėjimai privedė
prie šių rezultatų.
1. Tuo atveju, jeigu srityse, priklausan
čiose Baltijos valstybėms (Suomijai, Esti
jai, Latvijai ir Lietuvai), įvyktų teritori
nių bei politinių pertvarkymų,
šiaurinė
Lietuvos siena bus Vokietijos ir SSSR in
teresų sferos siena. Tuo atžvilgiu abi šalys
pripažįsta Lietuvos interesus
Vilniaus
krašte.
2. Tuo atveju, jeigu teritorinių bei poli

Pasirašomas

slaptasis

sovietų - nacių

rajone bene vienas kolchozas tulri dvi
aukštį namą, kur apačioje yra kultūros
namai, o viršuje įsikūrė kolchozo pirmi
ninkas, bet tai yra pirmaujantis ūkis, ja
me gautas aukštas rugių derlius, jis ap
dovanotas.
Gyvenamuosius namus statytis kolcho
zams yra dar anksti. Tai bus negreit, net
patys partiniai sako, kad po 10 metų.
Traktoriai, žemės ūkio mašinos stovi po
atviįru dangumi. Rajone yra 24 kolchozai,
o garažus turi tik 8. Net ir kolchozo vi
suomeniniams pastatams negaunama sta
tybinių medžiagų. Pvz., cemento turi už
sakyti tiesiai iš fabriko. Iš ten praneš,
kad po kelių mėnesių bus gautos kelios
tonos. Kolchozai turi didelio vargo su sta
tybinėm medžiagom. Išskyrus molį, vis
kas Sovietijoje sunkiai gaunama. Statybi
nės medžiagos, cementas yra labai taupo
ma. Todėl namai ir vienaaukščiai neatlai
ko vėjo. 1967 m. vėjas nuvertė daug karvidžių, kiaulidžių, naujai statytų, ir gyvu
lius užmušė, o kas buvo statyta dar prieš
okupacijos laikus, negriuvo nė vienas.
Naujieji pastatai, gyvenamieji alr
vi
suomeniniai (gyvulininkystės), yra lipdo
mi. kaip kregždžių lizdai, iš molio. Lietu
voje niekas nežiūri į darbo kokybę, tik į
kiekybę. Ten viskas daroma greit. Ir turi
būti daroma pigiai. Žmonės jau turi prak
tikos visur. Jei perki radiją, dviratį ar ki
tą sudėtingesnį daiktą, tai žiūlrėk, kad bū
tų pagamintas mėnesio pradžioje.
Toks
daiktas patvaresnis. Mėnesio pabaigoje
gamyboje niekas patvarumo nežiūri, terū
pi planas. Neįvykdysi plano — gausi 20
nuoš. mažesnį atlyginimą. Kiekvienas dir
bantysis saugo savo duoną. Viską reikia
taupyti. Pvz., statybininkui namui, saky
sim, reikia 10 tonų cemento, o meistras iš
siverčia su 5 tonom. Jis yra pagiriamas
per laikraščius ir radiją. Jeigu namas tais
pačiais metais nuiriedės nuo pamatų, už
tai meistras neatsako. Kretingoje Gintaro
restoraną vienais metais pastatė, o kitais
perstatė, vis per taupumą ir skubėjimą.
Blogiausia — medžiagų trūkumas. Reikia
statyti, o medžiagų nėra.
Lietuvoje mieste ar kolchoze
šeimos,
kokia ji bebūtų didelė, turi po vieną kam
barį, kuris yra iir miegamasis, ir gyvena
masis, ir virtuvė, ir produktų sandėlys.
Propagandininkai rėkia,
kad Lietuvoj
žmonės gyvena kultūringai,
prabangiai.
Kokią kultūrą ir prabangą žmogus gali
turėti tokiose skulrdo patalpose? Be
to,
prabanga ten niekam ir nerūpi. Rūpi, kad
turėtų ko pavalgyti, na, ir šiek tiek apsi
rengti. Ten darbininkai nevažinėja į dar
bą automašinomis, kaip laisvajam pasau
ly. Jeigu ten darbininkas norėtų pirkti
mašiną, tai jis 5 metus turi dirbti, neval
gyti ir nuogas vaikščioti.
Laisvajame pasaulyje žmonės gali demonstlruoti, kritikuoti, net pačią vyriau
sybę. Sovietijoje to nepadarysi. Ten kū
jis ir pjautuvas ant galvos, lazda ant nu
garos. O jeigu kokį netinkamą žodį pasa
kei, p:idės pančius ir marš prie baltųjų
meškų. Jeigu kas norėtų įsitikinti, ar tai
tiesa, atsargiai! Į sovietiją įvažiuoti ne
sunku, bet išvažiuoti sunku. Ieškosi kelio,
tapsi fašistu, antitarybiniu. Tada, broleli,
lazda bus virš tavo kupros ir nuolatos bus
kalrtojama „Skorei, skorei“
(greičiau,
greičiau).

tinių pertvarkymų įvyktų Lenkijos vals
tybei priklausančiose srityse,
Vokietijos
ir SSSR įtakos sferas skijrs linija, einanti
maždaug Narevo, Vyslos ir Sano upėmis.
Klausimas, ar abiejų šalių interesų po
žiūriu yra pageidaujama išlaikyti nepri
klausomą Lenkijos valstybę ir kokios tu
rėtų būti tos valstybės sienos, tegalės būti
galutinai išsplręstas tolimesnėj
politinėj
raidoj. Kiekvienu atveju abi vyriausybės
šį klausimą spręs taikingo susitarimo ke
liu.
3. Dėl pietų-rytų Europos sovietinė šalis
Kaethe M.
atkreipė dėmesį į savo interesus Besara
bijoj. Vokiškoji dalis pareiškė savo visiš
VIENIŠAS DRĄSUOLIS
ką politinį nesidomėjimą tomis siritimis.
Ne kartą savo žygiais stebino visą pa
4. Abi šalys šį protokolą laikys visiškai
saulį didysis vienišas jūreivis, 72-jų me
slaptu.
tų Viljamas Vilis. Jis pagarsėjo kelionė
Maskva, 1939 m. rugpiūčio 23 d.
mis plaustais „7 mažosios seserys“
ir
Už Vokiečių reicho vyriausybę
„Neribotas amžius“. Išėjęs į pensiją, jis
von Ribbentrop
nutarė jachta perplaukti Atlantą iš Niu
SSSR vyriausybės įgaliotinis
jorko į Plimutą Anglijoje. Jo
ketulrių
V. Mclotov
metrų ilgumo jachta šią kelionę turėjo at
likti per 70 dienų.
Deja, plaukiant netoli Niufoundlendo,
senąjį jūreivį ištiko nelaimė — trūkis, ir
jis buvo priverstas šauktis pagalbos. Iš
girdęs signalus, priplaukė amerikiečių ka
teris. bet jis nepajėgė paimt į denį jach
tos. O Vilis, nenorėdamas prarasti laivo,
nutatrė pasilikti jachtoje. Pusiau netekęs
sąmonės, jis gulėjo kelias dienas, kęsda
mas baisiausią skausmą ir kovodamas su
baime, jog dėl tiršto rūko jo niekas nesu
ras. Vis dėlto olandų laivas atgabeno jį
j ligoninę. Gydytojai priėjo išvados, jog
dar kelios dienos jūroje, ir vienišą jūrei
vį būtų galėjusi ištikti mirtis.
Vienišų jūreivių, perplaukusių Atlan
tą. sąrašą papildė amerikietis Bilis Veri
tas (43 metų). Jis vienas buriniu 3.6 met
rų ilgumo laivu iš Flclridos į Airiją at
plaukė per 65 dienas.
(Mokslas ir gyvenimas)
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Skaitytoju laukai
PAREIŠKIMAS DĖL SUSITARIMO
Didžiai Gerbiamas Pone Redaktoriau,
Jūsų redaguojamam laikrašty (Nr. 10,
1968 m. kovo 5 d.) išspausdintas rašinys
„Geriau vėliau negu niekad", kuriame iš
kraipyti faktai 1968 m. vasario 7 d. susi
tarimo su Krašto Valdyba
Mannheimo
apygardos teisme. Maloniai prašau atitai
syti.
Mannheimo Apygardos Teisme vasalrio
7 d. susitarimas yra šitoks:
§ 1. Šalys (t. y. Krašto Valdyba ir A.
Mariūnas), pasilikdamos prie ikišiolįnių
teisinių teigimų, susitaria, kad kaltinto
jas (t. y. A. Mariūnas) kaip narys iš kal
tinamojo (t. y. Krašto Valdybos) yra pa
sitraukęs.
§ 2. Kaltinamoji (t. y. Krašto Valdyba)
paaiškina, kad ji niekad kaltinamajam
priekaištų nedarė, jog jis yra Bendfuome
nės pinigų pasisavinęs. Jeigu, pagal kalti
namosios laikyseną, susidarė toks įspū
dis, kad kaltinamoji būtų tokių priekaiš
tų padariusi, tada kaltinamoji šitai ap
gailestauja.
§ 3. Kaltintojas (t.y. A. Mariūnas) pa
aiškina, kad jis su savo 1965 m. aplink
raščiais nenorėjo kenkti
kaltinamajai.
Jei kitoks įspūdis susidaręs, tada kaltin
tojas apgailestauja.
§ 4. Kaltintojas įsipareigoja nedelsiant
perduoti kaltinamajai visas jo žinioje tu
rimas apylinkės bylas, kasos knygą ir pa
teisinamuosius dokumentus
įskaitytinai,
kurie priklauso kaltinamajai.
S 5. šitokiu susitarimu yra išlyginami
visi abiejų šalių reikalavimai,
išskyrus
atlyginimo klausimą už 1965 m.
liepos
mėn. ir atsiskaitymą už Frankfurto apy
linkės narių įnašus, dėl kurių nebuvo pa
siekta susitarimo.
§ 6. Bylos išlaidas kiekviena šalis pati
apsimoka.
§ 7. Kaltinamoji paskelbia šitą susita
rimą artimiausiam „Informacijų" nume
ryje.
Tai toks yra susitarimas. Tuo pačiu
norėčiau patikslinti P. G. straipsnio ne
tikslumus.
1. Byla buvo iškelta ne p. Valiūnui ir
dr. Karveliui, bet Mannheimo apygardos
teismas buvo prašytas nustatyti, ar mano
pašalinimas iš Bendruomenės buvo įvyk
dytas pagal statutą ir veikiančius
tuo
klausimu Vokietijos įstatymus. P. Valiū
nas ir dr. Karvelis todėl dalyvavo susita
rime, kad juos iškviesti prašė Krašto Val
dybos advokatas, šiaip Krašto Valdybai
galėjo atstovauti tas, ką ji būtų įgalioju
si.
2. Aš nieko nekaltinau, tik
gyniausi,
nurodydamas tuos pašalinimo pagrindus,

kuirie neatitiko nei Bendruomenės statu
to, nei tuo reikalu Vokietijos įstatymų.
Teisėjas, prieš susitariant, paaiškino
Krašto Valdybai, kad pašalinimo sprendi
mas daugeliu atvejų neatitinka nei pačios
Bendruomenės statuto, nei veikiančių tuo
reikalu įstatymų. Jis pridėjo, kad jei jis
tuo reikalu darys sprendimą, tai Krašto
Valdybai teks kreiptis į aukštesnį teismą.
Taip pat dėl kaltinimo pasisavinimu ir
neatsiskaitymu (tai buvo Garbės Teismo
iškelta Weinheimo apylinkės teisme) iš
Bendruomenės lėšų galėtų kelti bylą dėl
šmeižto, jei tai dajr nebūtų įsisenėję.
3. Kad ši byla neatsidurtų Vokietijos
teisme, esu, prieš pradedant bylą, prašęs
Garbės Teismą atšaukti savo
klaidingą
sprendimą
pašalinimo klausimu.
Taip
pat esu prašęs PLB Vokietijos Krašto Ta
rybą paskirti Trečiųjų Teismą šiam klau
simui išaiškinti. Iš savo pusės buvau pa
prašęs dr. Joną Grinių atstovauti man
Trečiųjų Teisme.
Vėliau dar palrašiau raštą PLB vicepir
mininkui p. Barzdukui ir prašiau paveik
ti, kad byla būtų sprendžiama tarpusavy
je. Deja, nė į vieną savo prašymą negavau
atsakymo.
4. Aš taip pat buvau itr esu tos nuomo
nės, kad tą komisijos protokolą su Kraš
to Valdybos ir tų asmenų,
kuriuos tas
liečia, paaiškinimus reikia paskelbti vi
suomenei. Būdamas Amerikoje, kalbėjau
si tuo reikalu su p. Barzduku i|r a.a. Karnėnu. Buvo pažadėta, bet palikta ir toliau
maitinti bendruomenę spėliojimais. Šito
pasekmėje net „Gimtasis Kraštas“
vėl
pradėjo kaltinti asmenis
bendruomenės
pinigų grobstymu, nors visiems žinoma,
kad be šių asmenų paramos nauji rūmai
dar ir šiandien nebūtų baigti.
Būčiau buvęs dėkingas ponui P. G.
(kas po ta slapyvarde slepias, žinau, ir
man nuostabu, kodėl jis, anksčiau rašyda
mas tais pačiais klausimais, pasiirašė tik
ra pavarde, o dabar slepiasi. Tur būt, ir
pats netikėjo, kad teisybę rašė), jei bū
tų paskelbęs tą susitarimą tokį, koks jis
yra.
Man asmeniškai pilnai užteko įvairiau
sių kaltinimų. Tie, kurie žino, kiek
aš
bendruomenei esu nuveikęs ir kad 34 mė
nesius, nieko neuždirbdamas, dirbau Kraš
to Valdyboje ir statybos komisijoje, ylra
tikri, kad man padarytieji priekaištai yra
labai skaudūs, nes aš jų neužsitarnavau.
Byla pasibaigė taip, kaip ji būtų galėju
si baigtis ir be teismo. Kas čia kaltas —
nežinau, bet esu tikras, kad ne aš.
Prašau, Pone Redaktoriau, priimti ma
no aukštos pagarbos pareiškimą.

A. Mariūnas
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Praeities

NUOTRUPOS
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Išskyrus 10 litų banknotą, visų kitų ne
priklausomos Lietuvos popierinių pinigų
projektus paruošė dali. A. Galdikas. Jis
taip pat yra laimėjęs pašto ženklų, diplo
mų ir plakatų konkursus. 1942 m. apžval
ginėje dailės palrodoje už grafikos darbus
buvo apdovanotas I-ja premija.

t

t

t

1906 m. Marijampolėje buvo
įsteigta
žiburio draugija. Tuo laiku Suvalkijoje
lietuvių mokytojų buvo 70 nuoš.
viso
mokytojų skaičiaus. Tai draugija pirmoj
eilėj ėmėsi žygių steigti pradžios mokyk
las. Tose mokyklose visi dalykai buvo dės
tomi lietuvių kalba. Pirmoji vidurinė mo
kykla su dėstomąja lietuvių kalba buvo
mergaičių progimnazija
Marijampolėje.
Mokslas joje prasidėjo 1907 m. Apie 1910
m. progimnazijoje mokėsi 61 mokinė, dės
tė 8 mokytojai. Tuo laiku jai vadovavo
M. Pečkauskaitė ir kun. M. Gustaitis.

t t t
1911 m. Paryžiuje buvo įsteigtas Lietu
vių informacijų biulras. Jo tikslas buvo
kelti Lietuvos vardą kitų tautų tarpe ir
atstovauti lietuviams įvairiuose suvažia
vimuose. Steigėjai: J. Gabrys. P. Banys,
J. Kučinskas ir kt.

t

t

t

19 amžiaus pabaigoj grafas Juozas Tiš
kevičius ryžosi atgaivinti Palangos uos
tą. Nutiesė į jūrą ąžuolinį tiltą, prie kurio
galėtų priplaukti laivai. Bet neilgai tru
kus jūra smiltimis užnešė prieplauką, ir
nuo 1892 m. tiltas liko tik plramogų vieta.
Dešimtmečiais vasarotojai rinkdavosi ant
to tilto palydėti nusileidžiančią saulę.
1967 m. pabaigoje Palangoje siautė di
džiulė audra. Vėjo greitis siekė iki 40 m
per sekundę. Audra nugriovė daug pasta
— Sov. Sąjungoje bus pradėtas laisvai tų, išvertė medžių ir suardė jūros tiltą —
platinti pirmasis vadinamojo buržuazinio nunešė dangą ir išvartė ąžuolinius polius.
t t I
pasaulio laikraštis —šveicarų Neue Zuerchelr Zeitung. bet pirkti jį turės teisę tik
Pati pirmoji byla naciams buvo iškelta
užsieniečiai; panašias teises nori gauti ir Lietuvoje. Byla prasidėjo 1934 m. lapkri
prancūzų Le Monde (laisvai visiems, nors čio mėnesį ir vyko Kaune. Kaltinamasis
ir mažais kiekiais, pardavinėjami pačių aktas sudarė 530 spausdintų puslapių kny
amerikiečių ir britų Sov. Sąjungoje lei gą. Tardymo medžiaga sudarė 15.000 by
džiamieji nepolitiniai žurnalai „Amerika" los lapų. Teisiami buvo 120 kaltinamųjų.
susitarimas pasidalyti Baltijos kraštus. ir „Anglija“).
Teismas baigėsi 1935 m. balandžio mėn.

Nagrinėjimo metu pirmą kartą pasaulio
viešumon neginčijamais įrodymais buvo
iškeltas nacionalsocialistų organizuotas
tarptautinės agresijos aktas.

t

t

t

Žymiausias baroko stiliaus
pastatas
Kaune yra Karmelitų bažnyčia. Ji buvo
baigta statyti 1685 metais. Tuo metu ji bu
vo už Kauno miesto ribų.
1562 metais buvo baigta statyti Kauno
miesto rotušė, vėliau praminta Baltosios
Gulbės vardu. Baroko formas ji įgavo
1638 metais. Kunigaikščiui
Stanislovui
Augustui paremiant, ji buvo
perstatyta
1771 m.

i t t
1945 metais viena Paryžiaus krepšinio
komanda Rouene į aikštę žaisti išėjo tik
su 4 žaidikais. Tada iš žiūrovų eilių pa
kilo aukšto ūgio amerikiečių karys ir
daugiau ženklais negu žodžiais išaiškino,
kad jis yra krepšininkas ir norėtų jiems
padėti. Tai buvo žymus Lietuvos krepši
ninkas Mykolas Ruzgas (Ruzgys). Pran
cūzams buvo staigmena tokiu būdu vėl
susitikti su iš prieškarinių susitikimų pa
žįstamu Ruzgu. Jis buvo pakviestas treni
ruoti Stade Francais komandą, o vėliau
treniravo ir Prancūzijos rinktinę.

t t t
Jeruzalėje Kristaus Kryžiaus kelių tre
čioji stotis yra toje vietoje, kur Kristus
suklupo nešdamas sunkų kryžių. Toje vie
toje pastatyta pašventinta statula, kuri
vaizduoja parpuolusį Kristų po
sunkia
kryžiaus našta. Statula pastatyta ant ak
mens. kuriame iškaltas įrašas: „1940-1950.
Jėzau! Gelbėk Lietuvą! 1950 m. sausio
22 d.“

t t t
1929 m. Lietuvos kaimuose gyveno 77
nuoš. gyventojų, miestuose — 15 nuoš.,
miesteliuose — 8 nuoš. Lietuviai sudarė
91 nuoš. visų kaimų gyventojų. Kitatau
čiai daugumoje gyveno miestuose, kur
lietuviai sudarė tik 57 nuoš. bendro gy
ventojų skaičiaus.
1923 m. visuotinio gyventojų sulrašymo
duomenimis, Lietuvoje buvo rasta 26 tau
tybių žmonių.
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MIRĖ ADOLFAS PUTCĖ

Europos lietuviu krouika
MŪSŲ RĖMĖJAI

Apsimokėdami už Europos. Lietuvį ar
Nidos Knygų Klubo leidinius, šie tautie
čiai buvo malonūs pridėti aukų lietuviš
kam spausdintam žodžiui paremti: 13 šil.
J. Vaškelis, 5 šil. A. Miliūnas, po 2 šil. V.
Apanavičius ir J. Maslauskas.

VIEŠNIA LONDONE

Londone keletą dienų prabuvo nuolat
Škotijos sostinėje gyvenanti aktorė E.
Jakutienė, visada pilna kūrybinių min
čių.
Ji čia turėjo su kūrybiniu darbu ir gy
venimu susijusių reikalų.
J. P. NASVYTIS LONDONE

Inžinierius Jaunutis P. Nasvytis, ilgesnį
LONDONAS
laiką darbavęsis Anglijoje prie „Con
cord“ lėktuvo projektavimo, tarnybos rei
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS
kalas vėl vienai savaitei atskrido į Ang
Prisilaikant lietuviškų tradicijų, Moti liją. Ta proga lankėsi Lietuvių Namuose,
nos diena bus minima gegužės 5 d., sekma susitiko su pažįstamais.
J. P. Nasvytis gyvena Clevelande, JAV,
dienį.
kur aktyviai reiškiasi lietuvių veikloje.
Programą sudarys Londono jaunimas.
(r)
Minėjimas bus Sporto ir Socialinio klu
bo salėje.
DAINAVIECIŲ

VL. CIVINSKAS LONDONE

Prekybiniais reikalais prakeliauda
mas į Europos žemyną, Londone buvo su
stojęs Terros leidyklos savininkas Vladas
Civinskas.
Leidykla savo darbą šiuo metu yra be
veik sustabdžiusi, bet V. Civinskas visa
da dar nešiojasi giražių knygų leidybos
srities sumanymų, kurių bent dalį jis tik
rai pasiryžęs įgyvendinti.
Londone susitikęs senų bičiulių ir pa
žįstamų, pasinaudojo proga aplankyti ir
Lietuvių Sodybą, kurioje jis norėtų su
žmona ilgiau paatostogauti, kai vėl pa
suks kitą kartą į Europą.

ŽINIAI

Gegužės 12 d., sekmadienį, Lietuvių
Namuose įvyks Londono lietuvių moterų
sambūlrio „Dainava"
metinis susirinki
mas. Pradžia 4 vai. p.p. Visos dainavietės
prašomos būtinai dalyvauti.
Valdyba

PAIEŠKOJIMAI

Juozas, gyvenęs Tveruose,
ieško Vaclovo Songailos (sūnus Rozali
jos). Jį patį arba žinančius apie jį plrašau
atsiliepti adresu: M. Rinkus, 6643 South
Mappiewood Ave., Chicago, Ill.
60629,
USA.
Banevičius

PRO LONDONĄ Iš TOLIMŲ
KRAŠTŲ

PARDUODAMI

Manchesteryje balandžio 19 d. mirė
Adolfas Putcė, lietuviams Anglijoje pla
čiai pažįstamų kunigo Aldonio ir inžinie
riaus Adolfo Putcių tėvas.
Velionis gimęs 1898 m. Mirė kankina
mas vėžio.
Anglijoje
ilgus metus išgyveno Birminghame, o pastaraisiais metais kartu
su sūnum kun. A. Putcė buvo įsikūręs
Manchesteiryje. Paliko žmoną Mildą. Velionies palaikai laikinai palaidoti Boltone, o vėliau bus perkelti į Brook Wood
kapines. Palaidotas balandžio 25 d. Nors
buvo darbo diena, laidotuvėse dalyvavo
gražus būrys žmonių.

NOTTINQHAMAS
PAČIAME ŽYDĖJIME RETAS
LIETUVIŲ SĄSKRYDIS

Žydinčios gegužės 11d. Nottinghame, 30
Bentinok Rd., 6.30 vai. punktualiai, lietu
viškas atžalynas, prisimindamas Lietuvos
atsikūrimo auksinę sukaktį ir lietuves
motinėles, ruošia
SMAGŲ VAKARĄ
D. Britanijos lietuvių jaunimui ir suau
gusiems.
Įvairią gaivią programą atliks jauni
mas ilr jo talkininkai: trumpai
kalbės
stud. R. Kinka, o D. Kaniauskas, prityręs
režisorius, atvykęs net iš Škotijos, stato
vienveiksmę komediją „Pasaulio galą".
Iš Londono dar atvyksta poetas V. Šlai
tas, J. Kinkienės gausi jaunų šokėjų gru
pė, J. P. Paruliai su muzika. Iš Derby bus
naujas ansambliukas, vedamas J. Venskuvienės, neseniai atvykusios iš Lietuvos,
F. Ramonio sekstetas ir pianistas J. Ramonis. Iš Manchesterio ruošiasi DBLS
jaunieji aušrininkai, vadovaujami B. Snabaitienės. Laukiama dar iš Bradfordo iir
kitur. Prisidės, be abejo, nottinghamiečiai: skautės, bendrai jaunos pajėgos ir
židiniečiai.
Iš Mansfieldo pasirodys daili
gražių
tautinių šokių grupė, kulrią veda O. Jasevioiūtė-Hill.
Specialios ekskursijos atvyksta iš Lon
dono, Derby ir kitur.
Šokiams muzika bus gera.
Taigi gegužės žydinčią 11 dieną belieka
traukti į Nottinghamą.
Maloniai laukiame!

Pro Londoną į Kanadą, Torontą, grįžo nauji tautiniai moteriški drabužiai, pen
Augustas Venckus, kuris buvo išsileidęs į kių dalių. Puošnūs. Vidutin, ar aukštam
kelionę Australijon aplankyti savo sū ūgiui. Kaina 35 svarai.
naus.
Teirautis: Dainora, 14 Priory Rd., Kew,
Pasirodo, sūnus tarnybos reikalais šiuo Surrey.
metu buvo išsiųstas į Pietų Afriką. Dėl
to A. Venckus, paviešėjęs Australijoje
pas gimines, pagyveno keletą savaičių ir
P. Afrikoje ir parsivežė daugybę įdomių
NAMAMS PRIŽIŪRĖTI
įspūdžių.
Reikalinga vyresnio amžiaus moteris
prižiūrėti namams, išnuomojamiems kam
PO MARGUČIŲ BALIAUS
bariais, ir valyti laiptams, 4 virtuvėms ir
Šv. Onos Moterų Draugija dėkoja 1. 3 vonioms už įrengtą gyventi patalpą ir
Dailidei, M. Parulienei, A. Kasparienei ir tam tikrą sumą pinigų.
Liet. Jaunimo Aušros
Lietuvių Sporto ir Socialiniam Klubui už
Tinkamas darbas vikriai ir energingai
Vartų Židinys
dovanas Margučių baliaus loterijai. Dide pensininkei. Apsigyventi galėtų ir pora
lis ačiū narėms ir svečiams už gausų at be vaikų. Pageidaujami anglai ar žmonės
STATYBA
silankymą.
iš Europos žemyno, gerai mokantieji ang
Šiuo
metu
prie
Jaunimo Židinio vyksta
Už gražiausią margutį pirmą premiją lų kalbą.
laimėjo O. Naujokaitienė.
Kreiptis: 77 Oxford Gardens, W.10, ant sparti statyba. Darbą užbaigus, bus erd
viau židiniečiams, liet, pamaldų ir susi
V. Puidokienė
ras skambutis iš viršaus.
būrimų dalyviams.
Sekretorė
Rekomendacijos būtinos.
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Nežiūrint tai, kad anglų svaras buvo nuvertintas, mūsų kainos
siuntiniams į Lietuvą pasilieka vis tos pačios.
Artėjant Velykoms ir vasarai, dabar jau yra pats laikas
pasiųsti dovanų siuntinuką savo artimiesiems.
Siūlome tokius du specialiai paruoštus siuntinius, kurie būtų
ypač naudingi jūsų giminėms:

JAUNIMUI

LITERATŪROS

KONKURSAS

JAUNIMUI

Novelės - apysakos konkursą skelbia
Detroito St. Butkaus šaulių kuopos
Spaudos ir kultūros sekcija.
1. Konkurso tikslas: Lietuvos laisvės ir
nepriklausomybės atstatymo 50 metų su
kakties iškilmingas paminėjimas;
2. Rašinių žanras: apysaka ar novelė;
3. Rašinių dydis: 25 ar daugiau mašinė
le rašytų (in folio) puslapių, vieną eilutę
plraleidžiant;
4. Rašinių turinį autoriai pasirenka
laisvai, tačiau pageidaujama, kad būtų
paryškintas bei iškeltas tautos solidaru
mas, patriotizmas bei didvyriškas pasi
aukojimas kovose už suvereninės Lietu
vos laisvę;
5. Rašiniai ar jų dalys, jau buvę skelbti
spaudoje, konkursui nepriimtini;
6. Konkurso dalyviai: visi laisvojo pa
saulio lietuviai-ės, ne vyresni kaip 30 me
tų amžiaus;
7. Rašinių autoriai gali būti apdovano
jami šiomis dovanomis: I-moji 300 dol.
(š. Laisvės kovotojo auka),; II-ji 200 dol.
(St. Butkaus šaulių kuopos auka); IIIčioji 100 dol. (š. Mykolo Vitkaus auka).
8. Konkursą vykdo. įvertina rašinius,
paskiirsto dovanas ir rašinius spausdina
Šaulių kuopos Spaudos ir Kultūros sekci
ja: pirm. VI. Mingėla, sekr. Marija Sims,
nariai: Leopoldas Heiningas, Marijonas
šnapštys ir Alfonsas Žiedas. Be to, talkon
yra pakviestas LŽS C. valdybos pirminin
kas rašytojas Vyt. Alantas. Prireikus
Spaudos ir Kultūros Sekcija turi teisę pa
sikviesti talkon ir daugiau Rašytojų eks
pertų;
9. Konkursui pristatytieji rašiniai (pre
mijuotieji ir nepremijuotieji) gali būti
išspausdinti periodiniuose ir neperiodi
niuose leidiniuose Sekcijos nuožiūra, be
atskiro atlyginimo autoriui;
10. Kiekvienas rašinys privalo būti at
žymėtas tik slapyvardžiu. Autoriaus tik
rasis vardas ir pavardė (taip pat am
žius), spaudai tinkanti fotografija, trum
pa autobiografija atsiunčiami vienkart su
rašiniu atskirame užklijuotame voke;
11. Rašiniai siunčiami sekcijai šiuo ad
resu: VI. Mingėla, 33546 Clifton Dr„ War-
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POP ULIARIOSIOS
rUr SAVAITĖS PLOKŠTELĖS
— Veda:

Jonas Grupiljonas —

1. Wonderful World.

2 If I Only Had Time,

Louis Armstrong
John Rowles

3. Congratulations.

Cliff Richard

4 Simon Says,

1910 Fruitgum Company
5. Can't Take My Eyes oft' You,
Andy Williams
6. Jennifer Eocles,

Hollies

7. Delilah,

Tom Jones

8. Something Here in My Heart,

Paper Dolls

9. Lazy Sunday,

Small Faces

10. I Can't Let Maggie Go,

Honeybus
— „This is Soul“, įvairių atlikėjų
plokštelė, pasiekė antrą vietą „Top Ten
LP's“ lentelėje. Praeitą savaitę buvo ket
virtoje vietoje.
— Pasirodo,
kad daugumas Anglijos
artistų vyksta į Ameiriką. Bet kartais kai
kas atvažiuoja ir į Angliją. Pavyzdžiui,
Ike ir Tina Turner. Jie pasakoja, kad kai
buvo nušautas dr. Martin Luther King,
visi klubai užsidarė, ir jie liko be darbo.
Tad atvyko į Angliją. O čia jie labai po
puliarūs. Jų nauja plokštelė vadinas: „So
Fine". Tikslus geros plokštelės pavadini
mas.

PAVASARIO BALIUS
GROS GERA MUZIKA.

BUFETAS IR BARAS, LOTERIJA IR KT.

VEIKS TURTINGAS

PRADŽIA 7.30 V.V.

PABAIGA 1 V.N.

Staliukai užsakomi iš anksto Tel. PAR 2470
š***********************************************************

Didžiajame Lietuvos nepriklausomybės
auksinės sukakties minėjime ir mūsų mo BRADFORD — gegužės 5 d., 12.30 vai.
g tinų pagerbime Ketteringe gegužės 4 d.
V. Galbuogytės solo giesmės motinos
maloniai dalyvauti sutiko ir Kettelringo
dienai.
miesto burmistre.
NOTTINGHAM — gegužės 12 d., 12.30 v.,
Minėjimas įvyks USF klube, Gold Str.,
St. Patrick's bažnyčioje.
Meeting Lane, Kettering.
Pradžia 6.30 BRADFORD — gegužės 19 d., 12.30 vai.
B
VASARINIS 1968. 1:
|
vai. vakaro.
HUDDERSFIELD — gegužės 26 d., 1 vai.
Be oficialiosios dalies su įdomia paskai LEICESTER — gegužės 12 d., 12 vai., Me
Nepermatomo nailono medžiaga 4 suknelėms, 3į jardo vilnonės angta, minėjimo programoje dalyvaus Notre Rd.
|
liškos medžiagos vyriškam kostiumui, 3} jardo vilnonės medžiagos
tinghamo lietuviškasis jaunimas su daino KETTERING —- gegužės 5 d„ 12 vai. Pa
į
moteriškam kostiumui, 1 terileno bliuzelė, 1 vyriški nailoniniai maršmis, tautiniais šokiais, eilėraščiais, o lonmaldos rekolekcinio pobūdžio ir už liet,
=
kiniai, 2 poros vyriškų arba moteriškų geriausios rūšies nailoninių
doniškis P. Parulis gros akordeonu. Be to,
motinas. Šv. Mišias užprašė DBLS sk.
=
kojinių.
g veiks tikrai turtinga loterija.
NOTTINGHAM — gegužės 5 d., 11 vai.,
Po programos iki 11.30 vai. tęsis šokiai
|
Kaina £25.0.0.
1
L. J. Židiny.
su užkandžiais ir alučiu.
Laukiama ekskursijų ir pavienių svečių
f
VASARINIS 1968. 2:
= iš Londono ir kitų lietuviškųjų telkinių. DERBY
nuoširdžiai
=
s Visi lietuviai iš arti ir toli
g
Pavasariniam arba vasariniam paltui vilnonė medžiaga, 3į jardo
kviečiami dalyvauti paskutiniame Lietu
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS
vos nepriklausomybės minėjime Ketterin
r
angliškos vilnonės labai geros kostiumui medžiagos, šilkinė arba
Gegužės 4 d., 6 vai. vakaro, Boyer St.,
ge!
Buxton Hotel salėje (salė pasiekiama iš
f
nailoninė medžiaga dviems suknelėms, 1 vyriškas arba moteriškas
Skyriaus Valdyba
Abbey St.), Derbio lietuvių katalikų para
=
itališkas nailoninis lietpaltis, 1 šilkinė skarelė, 1 vyriški nailoniniai
pija rengia Motinos Dienos minėjimą.
=
marškiniai, dėžutė šokoladinių saldainių.
=
Programos oficialiojoj daly motinų pa
Kaina £27.10.0.
|
gerbimas ir kun. dr. S. Matulio paskaita.
BRADFORDAS
Meninę dalį atliks Derbio dainos mėgėjų
|
Taip pat kiekvienas jūsų užsakytasis arba pasirinktasis
būrelis ir jaunimas. Po to linksmoji dalis
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS
1
siuntinys gali būti papildytas šiais žemiau išvardintais dalykais,
Gegužės 4 d., 6 vai., Bradfordo lietuvių su loterija.
=
kurie visada naudingi ir laukiami Lietuvoje:
Maloniai kviečiame Derbio ir apylinkės
klube rengiamas
lietuvius dalyvauti šiame minėjime.
į
Labai gera vilnonė skarelė £1.7.0, nailoninis vyriškas arba moterišMotinos dienos minėjimas.
Rengėjai
iš
kas lietpaltis £3.10.0, vyriški arba moteriški megztukai £4.0.0, naiProgramoje B. Snabaitienės paskaita, o
Manchesterio lietuvių jaunimas išpildys
|
toninės vyriškos arba moteriškos kojinės 12 šil.
meninę programos dalį.
Minėjimą rengia Bradfordo Atžalyno MANCHESTERIS
šokėjų grupė.
Tradicinis Velykų margučių
pobūvis
Kviečiame visus lietuvius minėjime da praėjo su pasisekimu. Pilnos klubo patal
lyvauti.
pos prigūžėjo velykininkų. Margučių kon
=
(Z. JURAS)
Rengėjai
kurse vyravo jaunoji karta ir, žinoma,
421 HACKNEY RD., LONDON, E.2.
laimėjo premijas. Pirmoji teko J. Pad|
Tel. SHO 8734.
voiskiui, antroji Remeikiui, trečioji
I.
WOLVERHAMPTONAS Jakubaitytei.
|
Su malonumu priimame užsakymus siuntinių, kuriuos
KVIETIMAS Į MINĖJIMĄ
Atvelykis vėl susilaukė svetelių, kurie
?'■
siuntėjas pats pasirenka pagal mūsų kainoraštį arba užsako,
Gegužės 4 d., šeštadienį, 7 vai. vak., klausėsi kultūrinio - kūrybinio būrelio
I
kas jam patinka. Taip pat persiunčiame ir jūsų pačių
|
George hotelio salėje įvyks Motinos die narių Virbicko ir Matūzo linksmų istori
supirktuosius siuntinius.
nos ir Vilties klubo 13 metų sukakties mi jų programos. Juoko būta tiek ir tiek.
g
Mūsų sąskaitos duoda teisę gauti pajamų mokesčio (Income
nėjimai. Po programos įvyks pasilinksmi
Išėjo jau antras numeris šiaurės Ang
f
Tax) sumažinimą, taipgi patariame įvairiais
g nimas.
lijai skirto biuletenio, to pat būrelio lei
Kviečiame visus iš arti ir toli dalyvauti džiamo.
Income Tax klausimais.
g
Pradėta platinti specialūs meniškai ir
g
Atstovas Anglijoje: A. Kuzmickas, 31 Milton St., Eccles, Manchester.
g ir paremti mūsų sportuojantį jaunimą.
Sporto Klubo Valdyba
auiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'u
prasmingai pagaminti 50 metų laisvės ko-

|

PASITRAUKĖ V. JANULEVICIUS

Apgailestaudami plranešame, kad iš
Lietuvių Namų pasitraukė V. Janulevičius, Jaunimo skyriaus redaktorius.
Bet Jaunimo skyrius ir toliau veiks,
kaip iki šiol.

TRADICINIS LONDONO LIETUVIŲ MOTERŲ DAINAVOS SAMBŪRIO

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

Į

Šaulių kp. Spaud. ir Kult, sekcija

GEGUŽĖS 18 D. LIETUVIŲ NAMUOSE, 2 LADBROKE GARDENS, W.11, ĮVYKS

VISI KVIEČIAMI DALYVAUTI.

KETTERINQAS

ren, Mich. 48092. Vėliausia įrašinio išsiuntimo (ant voko) vietos pašto štampo
data — 1968 m. rugsėjo 1 d.

vų sukakčiai paminėti vokai. Viso to iniciatorius ir leidėjas ylra L. Pūras. Norin
tieji įsigyti kreipias adresu: L. Pūras,
79 Victoria Cresc., Eccles, Manchester.
Kaina: 10 vokų — 5 šil. ir persiuntimas 6
penai.
Manchesterio Klubo vadovybė pradėjo
rūpintis Klubo išorės ir vidaus pagražini
mu ir patobulinimu.
D. DainuUs

MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS

Manchesterio skautai gegužės 5 d.
(sekmadienį), 5 vai. p.p., Klubo patalpose
rengia Motinos Dienos minėjimą. Dienai
pritaikytą paskaitą skaitys stud. Irena
Jakubaitytė.
Prašome malonėti susirinkti ir pagerbti
savo motinas.
Skautų Tėvų Komitetas

VOKIETIJA
NAUJOJI VOKIETIJOS KRAŠTO

VALDYBA

Vokietijos LB Krašto Valdybą sudaro
inž. Jonas Valiūnas — pirm., kun. Bron.
Liubinas — vicepirm., Jurgis Barasas —
ižd., Ona Bartusevičienė — sekr., Arvy
das Lingė — narys jaunimo reikalams.
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