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Bonna laukia Raudonasis paukštis KADARAS MEDŽIOJA DOLERIUS

lemiamosios dienos
Pr. ZundeRugsėjo mėn. 15 d. Vokietija renka naują parlamentą. Bonnoje, tame Vakarų Vokietijos politiniame centre, šiuo metu retai sutiksi kokį žymesnį politinį veikėją. Visi jie išvažinėjo agituoti. O ministerijose aukšti ir žemi valdininkai valandomis sudarinėja prognozes, kokia bus naujoji vyriausybė. Ir ne tik valdininkus, bet ir eilinį pilietį tas klausimas dabar labai domina.Viena aiškų: kas rinkimus belaimėtų, naujoje Vokietijos vyriausybėje bus didės nių ar mažesnių pasikeitimų. Taigi, bus pa šikeitimų ir tuo atveju, jei rinkimus laimės dabartinė valdžios partija — krikščio nys demokratai. Kas tada ministerių kabi nete liktų ir kas ne?Krikščionims demokratams laimėjus, Adenauėris būtų, be abejonės, ir toliau kancleriu. Lygiai yra tikra, kad liktų savo postuose dabartinis ūkio ministeris Er- hardas, užsienio reikalų ministeris von Brentano ir krašto apsaugos ministeris Strausas. Bet ar išlaikytų savo postą dabar tinis finansų ministeris Šeferis, jau didelis klaustukas, jo laikysena praeityje ne kartą buvo sukėlusi didelių ginčų. Ne kartą jis buvo kritikuojamas net savo partijos drau gų. Naujon vyriausybėn tikrai neįeis Jokūbas Kaisėriš, dabartinis bendrinių Vokietijos reikalų ministeris, ir Zigfridas Bai ke, atominės žinybos ministeris. Kaiserio sveikata — jis yra 69 metų amžiaus — pas taruoju laiku buvo labai pašlijusi, o Balke pareiškė, kad jis j ministerius nebeknndi- dątuosiąs.Vargu ar liktų savo poste ir Wiurme- lingas, šeimos reikalų ministeris. Jei toji ministerija, kurios nauda labai abejojama, iš viso būtų palikta, Wiurmelingo įpėdiniu‘tikriausiai būtų Dr. Luizė Rehling, 61 metų-amžiaus šeimininkė įš Hageno, protestantų kunigo žmona. Manoma, kad ji būtų šeimininkiškesnė šeimos reikalų ministerijoje.Dabartinio darbo ministerio štorcho vie ton rimčiausiu kandidatu laikomas buvęs gynybos ministeris Teodoras Blankas. Pastarasis turi didelę. įtaką profsąjungose.Maža vilčių turi išlaikyti savo portfelius taip pat mitybos ministeris Dr. Liubkė, sta tybos ministeris Proiskeris ir vicekancleris Bliucheris.Galvojama po rinkimų įsteigti Europos reikalų ministeriją. Jei valdžia bus krikščionių demokratų rankose, tai ministerijai vadovauti. greičiausiai bus pakviestas da- dartinis Montaninės Unijos viceprezidentas F. Euleris.O kokia gi būtų vyriausybės sudėtis, jei rinkimus laimėtų socialdemokratai? Social demokratų partijos sluoksniuose kalbama apie šiuos kandidatus (čia paminėtos tik svarbesnės ministerijos):Kancleris — socialdemokratų . partijos galva E. Ollenhaueris. Užsienių reikalų — žvalgyba stebi rusų bandomąsias jūroje ir prof. C. Šmidas. Ūkio ministeris . — Dr. Daistas. Gynybos — F. Erleris. Vidaus reikalų ministeris — Dr. Mencęlis, dabartinis socialdemokratų partijos reikalų vedėjas.Bendrinių Vokietijos reikalų ministeris — H. Weneris, dėl kurio komunistinės pra ei ties pastaruoju metu buvo didelių kontroversijų.Pabėgėlių reikalų ministras — W. Jak- šas iš Wiesbadeno, sudėtų vokietis. Ar jis būtų lietuviams toks palankus, kaip buvo dabartinis pabėgėlių reikalų ministeris Oberlaenderis, sunku pasakyti. Šiaip lietuvių reikalai jam nėra svetimi.Čia buvo kalba tik apie krikščionis demokratus ir socialdemokratus. Bet nei krikščionys demokratai, nei socialdemokratai tikriausiai nelaimės busimajame parlamente tiek vietų, kad vieni patys galėtų sudaryti vyriausybę. Socialdemokratai žino, kad geriausiu atveju jie turėtų su daryti koaliciją bent su Laisvųjų demokra tų partija (FDP). Tokiu atveju koalicijos -partneriui tektų perleisti ir kai kurias ministerijas. Susiblokavę su laisvaisiais demokratais, socialdemokratai greičiausiai tu retų jiems, bę kitų, užleisti ir užsienio reikalų ministerio postą. Ton vieton laisvųjų demokratų esąs numatytas Dr. Pfleidere- ris, Vokietijos Strasburge, kur jis ne kartą seniau atstovaudavo Vokietijai Europinės Tarybos posėdžiuose, lietuvių delegatai turėdavo progos-sueiti su juo.

Prieš kelias dienas rusai paskelbė, kad jie jau sėkmingai išbandę tarpžemyninę ba listinę raketą. Viso pasaulio spauda plačiai komentavo šią trumpą žinutę.Komunistiniai žurnalistai nepašykštėjo rusams pagyrų už tokį „milžinišką nuopelną“ žmonijai. Kinų oficiozas „Jen Min Jih Pao“ („Liaudies dienraštis“) ta proga savo vedamajame rašė, kad rusai dar kartą įrodė pasauliui savo mokslininkų ir techni kų pranašumą. Laimė žmonijai, pasak laik raščio, kad šis baisusis ginklas yra ne kieno kito, bet Sovietų Sąjungos rankose.Vakarai nepajuto tokios kinietiškos laimės, ir jų spaudos komentarai buvo gana santūrūs. Tačiau šiandieną jau visi tiki, kad rusai šį kartą nemelavo. Britų savaitraštis „The Economist“ pereitą savaitę taip išsireiškė: „Kai rusai girdavosi, kad Popovas ir Ivanovas išrado viską, nuo lėktuvų iki cepelinų, galima buvo suabejoti; net ir dabar galima suabejoti, kai Chruščiovas rusams žada amerikonišką maisto perteklių.. Tačiau:., rusų oficialieji pareiškimai apie technikinius laimėjimus, ypač karinėje srityje, nebuvo vien tuščios pagyros: jų sprausminiai lėktuvai, atominės ir vandenilio bombos pasirodė esą ne vien „popieriuje“! Todėl geriau* verta pagalvoti, ką ta naujoji raketa reiškia, ir negaišti laiko, kišant strausiškai galvą į smėlį“.Maskvos paskelbtoji naujiena galutinai sugriovė iki šiol vyravusią mintį, kad Vakarai gali pasikliauti savo tecnika, kuria jie- kelerfais metais buvo pralenkę rusus.Napoleono žodžiai,, kad puolimas yrą geriausias būdas gintis, tebegalioja ir' šiandieną:. • 'A ■5.000 mylių tolumo skrendanti vandenilio bombą nešanti raketa niekais pavertė didžiuosius nuotolius ,už kurių mėgo slėptis gynimosi strategijos šalininkai.Iki šiol tie strategai tvirtino, kad iškąri. Kurios komunistinės vyriausybės nių bazių, kuriomis* sąjungininkai laiko ap supę komunistinį pasaulį, galima pasiekti ir sunaikinti bet kurią Rusijos vietą, o Amerįkos žemynas dėl tolimų atstumų ru sams nepasiekiamas.Rusų karo aviacijos viršininkas marša- tų kartojamą klaikią tikrovę. O pati brošiūra yra didžiuliai sąrašai, kurių viename chronologine tvarka sužymėtos sovietų pasirašytosios sutartys (tarp jų ir visos tos, kurias jie pasirašė su Lietuva) ir greta to aprašyti tų sutarčių sulaužymai. Sąrašas didelis ir baisus. Kituose dviejuose sąrašuose pateikiama trumpa šitų dalykų santrauka.

tas raudonasis paukštis skrido ne 5.000 kaip rusai skelbia, bet tik 3.500 mylių. Tačiau Kremliaus pranešimas palieka dar ne atsakytus klausimus: kiek metų rusams reiks dirbti, kol jų raketos taps operatyviniu ginklu? Kokios rūšies sviedinį rusai pa gamino tam paukščiui? Kaip tiksliai ta raketa gali pataikyti“?Čia reikia pažymėti, kad į šiuos „Times“ iškeltuosius klausimus dalinai atsakė „Iz- vestijose“ prof. Pokrovskis, nurodydamas, kad naujoji raketa gali pataikyti 20 km tikslumu, o maršalas Veršininas „Pravdo- je“ dar nurodė, kad, turint galvoje raketos nešamojo sviedinio galingumą, labai tiksliai pataikyti ir nereikalinga...„Times“ pažymi, kad amerikiečių birželio mėnesį bandytoji „Atlas“ raketa, kuri skrenda 5.000 mylių, buvo susprogdinta ore, pastebėjus joje technišką trūkumą. Greit bus bandoma kita keli tuzinai „Atlasų“ jau mi ginklų fabrikuose.„Times“ savo straipsnį vada:„Tam tikra prasme rusų pranešimas pui kiai pasitarnavo JAV-ėms. Laiku priminta, kad šaltasis karas tęsiasi ir kad JAV turi panaudoti savo mokslininkų, technikų diplomatų gabumus protingai ir gerai“.
J. Narimantas

tokia raketa, ir skubiai gamina-baigia tokia iš-
ir

SOVIETŲ POLITINĖS SUTARTYSJungtinių Amerikos Valstybių Senato daus Saugumo Pakomičio pirmininkas senatorius James O. Eastland, rašydamas įžangos žodį brošiūrai „Soviet political rement and results“, apžvelgęs sovietų tarčių melą, šitaip yra išsireiškęs: „Ar tas to popieriaus, kuriame pasirašoma,
Vi

ag- su- ver betparašas bet-kokiame dokumente? Kai komunistinė vyriausybė pasirašo sutartį, ką turi daryti nekomunistinės tautos, kad to susitarimo būtų laikomasi?“Tai žodžiai, kurie primena metai iš me-las Veršininas rugsėjo 8 d. „Pravdoje“ teigė ,kad rusai gali ne tik- sugriauti visas juos supančias sąjungininkų karines bazes, bet taip pat raketomis bombarduoti bet^urią žemės vietą, įskaitant JAV.Tokia padėtis kai kuriems karo reikalų specialistams jau davė pagrindo manyti, kad visuotinis karas darosi nebegalimas, nes jo atveju žūtų visas pasaulis. Todėl esą vėl reikalinga grįžti prie įprastinių, ne tokią naikinančią galią turinčių ginklų, ku rie panaudotini „vietinio pobūdžio“ susidūrimams spręsti...Įdomu pažymėti, kad JAV spauda rusų raketą „priėmė" gana šaltai. Savaitraštis „Times“ būdingai-rašo paskutiniajame nu meryje:,;Prieš porą metų sovietų paskelbtoji ži- . . -nia būtų buvusi didelė staigmena. Dabar Pasle‘Se- gi nebėra. Jau kelis mėnesius JAV karinė

BALSAS IŠ KALĖJIMOVengrų tautinės ūkininkų partijos vadas Istvan Bibo per tarpininkus išsiuntė iš kalėjimo laišką, kuriame siūlo Vakarams ne užmesti Vengrijos klausimo, kol rusai dar yra linkę tartis. Laiške jis pakaltina Vakarus, kad jie, 10 metų savo propaganda ža dinę viltį, sukilimo metu „skandalingai“
LIETUVIAI JAUNIMO FESTIVALYJE 

MASKVOJEMikėnas užėmė ėjime pirmąją vietą, bėgime (I500m) — Pipynė, valtimi — broliai Rudžinskąi, bokse — Tamulis. Taip
sausumoje raketas. Be Kremliaus dabar tinio skelbimo JAV žinojo, kad rusai j.au pereitą pavasarį' išbandė apie 4-6 tolimo skridimo balistines raketas. JAV taip pat __žinojo, kad prieš porą savaičių rusų paleis pat žiūrovus sužavėjo lietuviškos kanklės.

ambasadorius Belgrade.
RAMYBĖ MUSOLINIO PALAIKAMSKarui besibaigiant partizanų nužudytojo Musolinio palaikai jo šalininkų savo me tu buvo pavogti, policija vėl užtiko juos ir paslėpė kapucinų vienuolyne. Dabar, Musolinio našlei prašant, jie grąžinti šeimai ir palaidoti ten, kur laidojami visi šeimos nariai.— Smarkus lietus Amerikoje užgesino miško gaisrą, suspėjusį sunaikinti apie 3000 akrų pušyno.

bendradarbis3 straipsniusDienraščio „Le Monde“ Thomas Schreiber paskyrė Kadaro režimo devynių valdymo mėnesių balansui suvesti. Jis to režimo raidoje įžiū ri du laikotarpius: pirmas, kuris užtruko nuo Kadaro vyriausybės primetimo Vengri jai praeitų metų lapkričio 4 d. ligi š.m. kovo mėn. pradžios, kurį galima pavadinti apraminimo ir pažadų laikotarpiu. O antrasis — režimo sukietėjimo ir persekiojimų, kuris trunka ligi šiol. Režimas ligi gegužės pabaigos likvidavo visus ryškesniuo sius savo priešus, tačiau tas nusikratymas, pagal „Le Monde“, yra apgaulingas, nes daugis tų priešų, užuot kovoję iš oro, nusprendė kovoti iš vidaus, įsirašydami į partiją. Iš 345.000 narių socialistų partijoje birželio 1 d. 118.000 įsirašė per balandžio mėnesį. Iš čia labai žymus partijos nevieningumas.Daug sunkumų turi Kadaro režimas ir ūkio srityje. Maskva buvo priversta suteik ti ilgalaikę 874.000.000 rublių paskolą prekėmis ir 264 mil. laisvaisiais devizais. Visos vadinamojo socialistinio bloko šalys taip pat atėjo pagalbon. Bet Vengrijai žiau riai trūksta laisvos valiutos. Todėl Kadaro vyriausybė sugalvojo prisivilioti kiek dolerių net tokiu būdu: Amerikoje gyvenantieji vengrai gali užsakyti savo giminėmspuošniausioje Budapešto gatvėje — Voro-karų, yra priimama su entuziazmu.

šilov-ut 2-jų kambarių butą už 4.400 dolerių. Stengiamasi pritraukti taip pat už sienio turistų. Tačiau pramonės krizė tebetrunka. Visų pirma vienas ketvirtis kva lifikuotų darbininkų pabėgo sovietams sutriuškinus sukilimą, o, antra, darbininkijos pasipriešinimas Kadarui yra nepermal daujamas. Žemės ūkio srityje atsargiai bandoma grįžti į kooperatyvų atstatymą, nors, pažymi „Le Monde“, senasis pasikėsinimas kolektyvizuoti visą žemės ūkį grei čiausia niekados nebegrįš. Santykiuose su laisvuoju pasauliu Kadaro vyriausybė la bai kenčia nuo izoliacijos, nes daugio ji laikoma visiškai neteisėta, ant Sovietų durtuvų primesta vengrų tautai. Todėl la bai stengiamasi tą izoliaciją sušvelninti, ir kiekviena menkiausia delegacija iš užsienio priimama su dideliu iškilmingumu.. Kultūrinėje srityje Kadaro vyriausybė pri versta skaitytis su tautos nuotaikomis. Ki nuošė rodomos tiktai Vakarų ar prieškarinės vengrų filmos, nes negali būtf nė kalbos apie rodymą sovietinio filmo: neateitų nė vienas žmogus. Tas pats su muzika: tik tai Vakarų muzika publikai priimtina. Ne paisant didžiai kartaus nusivylimo Vakarais, vengrai vis dėlto aiškiausiai linksta į Vakarus ir į jų kultūrą, boikotuodami išimtinai visa, kas yra sovietiška. Šiuo atžvilgiu, rašo „Le Monde“, vienbalsiškumas yra visuotinis. Viskas, kas ateina iš Va-
r Segios DIENOS -Į
SOVIETAI VĖL ĮSPĖJO VOKIETIJĄSovietų užsienių reikalų ministerio pava duotojas Semionov vėl įspėjo Vakarų Vokietiją, kad ji būsianti kalta, jei visiškai nutrūktų šiuo metu laikinai pertrauktieji prekybiniai . pasitarimai. Vokiečiai, nuvažiavę tartis dėl prekybos, pareikalavo pirmiausia išspręsti 80.000 belaisvių klausimą. Sovietai atsisakė dėl to tartis, nes jokių belaisvių nebesą. Kiek dar esą vokiečių ,tai jie gyvena kaip privatūs asmenys.

MOLOTOVAS GAVO DARBOTasso agentūra praneša, kad Molotovas paskirtas sovietų ambasadorium į Mongoliją. Kaganovičius, kaip gandai teigia, gavęs Sverdlovske, Uralo srityje, valdyti cemento fabriką. Mažiausiai aiškios žinios dėl šepilovo, nors esama šiek tiek pagrindo tikėti, kad jis Tolimuosiuose Rytuose ga vęs ekonomijos dėstytojo vietą.
SUOMIŲ GINKLAI MAROKESuomių gynybos ministeris patvirtino, kad Suomija yra išvežusi tam tikrą kiekį ginklų į tokius kraštus, kuriuose nebūtinas jų didelis veiksmingumas. Dabar Maroke sulaikytas toks suomiškos kilmės ginklų krovinys; skirtas Italijai.

SOVIETŲ PAGALBA TURKIJAIPastatę Turkijoje 2 tekstilės fabrikus, so vietai dabar pažadėjo ir toliau teikti ekonominę pagalbą — statyti stiklo ir chemikalų fabriką.
205 ŽUVO TRAUKINIO NELAIMĖJEJamaikoje ekskursinis traukinys nuėjo nuo bėgių ir užmušta 205 žmonės. Daug dar yra sunkiai sužeistų, kuriems nėra vil- 

NEPAKLUSNUS GUBERNATORIUS ties pasveikti.Arkansas valstybėje Amerikoje Little Paskutinė didžiausia traukinio nelaimė Rock miestelyje kilo nesusipratimas, kai buvo 1956 m- Indijoje, ten žuvo 111 žinotos valstybės gubernatorius Faubus nepa- ni\ Didžiausia traukinio nelaimė yra bu- klausė aukščiausiojo teismo sprendimo dėl VUS^„J944 ra' Salerno, Italijoje, ir ten žu- mišrių mokyklų ir iššauktiems milicijos da liniams liepė grąžinti namo tuos negrus studentus, kurie buvo pasiųsti į baltųjų mokyklas.
vo 521 žmogus.

SUKILIMAS KUBOJEKuboje prasidėjo sukilimas prieš prezidento Batistos vyriausybę. Armija ištikima prezidentui, o laivynas sukilėlių pusėje. Sukilimo dvasinis vadas yra Castro, ku ris praeitais metais taip pat bandė paimti valdžią. Sukilimas prasidėjo švenčiant 24 metų sukaktį nuo Batistos pirmojo bandymo sukilimu paimti valdžią į rankas.

MACMILLANO LAIŠKAS BULGANINUIAtsakydamas Bulganinui į laišką, Didž. Britanijos min. pirm. H. Macmillan nusiskundė, kad sovietai vengią atsakinėti į pa čius svarbiausius klausimus. Taip pat pažy mėjo, kad prekyba tarp abiejų kraštų galėtų būti pagyvinta, kad kultūriniai ryšiai turėtų būti plečiami be tam tikrų politinių, organizacijų įtakos ir kad radijo veikimas neturėtų būti trukdomas.

Ten, kur Nemunas banguoja
Tarybinės spaudos ištraukos, kurios 

aiškios ir be aiškinimų.Oi nelaimė, ką aš matau — • Širdį ver kaip yla:Numylėtoj mano vietoj Gyvena barzdyla.
A. Vienažindys

GRĮŽUSIOJO balsas
Rašo L. Valbasys „Tiesoje*Prieš kurį laiką Argentinos lietuvių laikraštis „Tėvynė“ išspausdino į Lietuvą grįžusio drg. L. Valbasio laišką.Perspausdiname šį laišką.

„Tiesos“ Red.Ne paslaptis, kad kai kas iš grįžusiųjų pasigenda šiltesnio klimato, ar per eilę metų nusistovėjusio gyvenimėlio. Bet tie žmonės greit užmiršo tuos laikus, tas są-‘ - lygas, kurias jie sutiko nesvetingoj emigra cijoj. Nereikia nė tolimų ar nesvetingų kraštų. Paimkime kad ir paprastą persikraustymą iš vieno buto į kitą, ir mes tuoj pasigesime įvairių kasdieninių patogumų, kuriuos turėjome įsitaisę sename bute. O dabar, po tiek metų sugrįžus į visai naują politinį ir psichologinį, gyvenimą, visai skirtingą nuo buržuazinio ir per eilę metų įprasto, savaime-aišku, visi atvykstantieji tą jaučia. Tai labai paprasta ir natūralu tiems, kurie gyvenimą šiek' tiek pažįsta arba nori prie jo prisitaikyti. Bet kai kurie nenori prie nieko prisitaikyti, b nori, kad gyvenimas prie jų taikytųsi. Tačiau to

ir

SENA GAIDAVokiečių pabėgėlių partija pakartojo savo reikalavimą, kad Vokietija būtų atstatyta su Danzigu, Klaipėda ir Sudetais.
kartą mes pabandėme rasti koji- keista: visose krautuvėse tik kap- kojinės.kodėl nėra kitokių kojinių? —

PASAULYJE

kultūrinės ir mokslo įstaigos sutrau- vis didesnį ir didesnį skaičių darbinin studentų (šiandien Vilniuje ir Kaune apie 20.000 studentų) ir šiaip visuome

niekuomet nebuvo ir nebus. Štai dėl ko ir atsiranda nusivylėlių.Šiandien iš Vilniuje gyvenančių brazi- liečių patogius butus yra gavę Astrauskas, Stankevičius, Burokovas, Valbasys ir kiti. Kad Vilniuje ar Kaune dar stokojama butų, taip pat ne paslaptis. Bekylanti pramonė, kia kų, yraninių darbuotojų, o statyba, nors ji vystoma sparčiu tempu, atsižvelgiant į gamtines sąlygas ir į per karą sugriautą plotą (Vilniuje buvo sugriauta apie 60 procentų visų pastatų), dar nepajėgia patenkinti be kylančių pareikalavimų. Bet nereikia manyti, kad Tėvynėje gyvenama palapinėse ar žeminėse.

— Kaip tai? — klausiu. — Juk ac už juos sumokėjau apie 180 rublių!Man atsakė:— Dėl to aiškinkitės „Inkaro“ kombinato direkcijoje...Kitąnes. IrToninės— Oklausėme.— Kitokios nemadoj, — atsakinėjo pardavėjos.— Bet gi ne kiekviena moteris nori nešioti kapronines kojines.— Tai mums nerūpi, — atsakė pardavėjos.
Iš „Sovjetskaja Litva“

EILUTĖS IŠ LAIŠKU

KAM TAI RŪPI?Liepos mėnesį aš nupirkau savo žmonai sandalus, pagamintus Kauno „Inkaro“ kom binate. Panešiojo ji tuos sandalus dienų, ir nukrito padas. Nunešėm mes juos pataisyti, bet nepriėmė. Pasirodo, vidpadis toks, kad puspadžių prie jo prikalti negali ma — nelaiko.Tarp kitko, batsiuvys mums patarė:— Kitą kartą žiūrėkite, ką perkate!Pirkdamas sau vasarinius pusbačius, juos įdėmiai apžiūrėjau. Ta pati firma — „Inkaras“. Iš pažiūros pusbačiai lyg ir neblogi. Paėmiau... O po kelių dienų vėl teko eiti pas batsiuvį. Ir vėl atsisakė juos priimti.

Biržų ir Vabalninko rajonų apylinkėse gausu kalkių klinčių, dolomitų. Tai puiki žaliava trąšoms gaminti. Tačiau, patekdamos į kolūkinius laukus, jos praeina dar ilgą kelią.Biržų kolūkių laukuose laužomas dolomi tas, mašinomis pristatomas į geležinkelio keletą stotį, o iš čia kraunamas į vagonus ir vežamas į Šiaulius. Ten jis iškraunamas ir pristatomas į Biržų pramonės kombinato „Vebro“ malūną. Ten sumalamas, vėl krau namas į vagonus ir vėl vežamas atgal į geležinkelio stotį. Til? pagaliau dolomitmil- čiai patenka į savo „gimtinę“, į tą patį ko- aš- lūkį, iš kur buvo iškastas dolomitas.Dolomitmilčiai — nebrangios trąšos, tik koks ilgas jų gamybos kelias!
ŽvaigždysBiržų geležinkelių stoties viršininkas.

Iš „Tiesos“

— Didelė dalis Didž. Britanijoje serga ne Azijos griptf.— Čekoslovakijoje liepos 1 d. buvo 13.353.104 gyventojai.— Graikai suteikė politinį prieglobstį rumunų lakūnui, kuris atgabeno sportininkus į rungtynes.—■ Italija ir sovietai ruošiasi pradėti pasitarimus dėl prekybos.— Eleonor Roosevelt, buvusi Amerikos prezidento našlė, išskrido į Rusiją.— Paryžiaus kišenvagis prisipažino per 18 mėnesių ištraukęs 400 piniginių, daugiausia Unesco įstaigų drabužinėje.— Lenkija nutarė įsileisti iš svetur medžiotojų, kad galėtų pasirinkti daugiau sve timos valiutos. ‘— Šiaurėje vyksta sovietų karo laivyno manevrai.— Sovietai Urale radę deimantų.— 8 jauni jugoslavai motorine valtimi pasiekė Italiją ir paprašė prieglobsčio.— Vakarų Transvalyje policija areštavo 233 negres už. sudraskymą pasų.— Kijeve, Ukrainoje, atidaryta itališkų madų paroda.— Italijoje višta padėjo kiaušinį su 4 tryniais.— Amerikiečiai nebeleidžia daugiau čekų į nemokamus filmų seansus savo amba sadoje Čekoslovakijoje, nes dviem atvejais buvo palikta „dvokiančių bombų“.— Kipro saloje dar vis būna teroro veiksmų.— Prancūzų komunistai grįžo namo „po atostogų Sov. Sąjungoje“.
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VASARIO 16 GIMMAZIJA
(PLB VOKIETIJOS KRAŠTO VALDYBOS ATSAKYMAS Į EUROPOS LIETUVIŲ 

KATALIKŲ KUNIGŲ SUVAŽIAVIMO KOMUNIKATĄ)

Europos lietuvių katalikų kunigų suva
žiavimas Vokietijoje, pastoracinių proble
mų tarpe, svarstė ir Vasario 16 gimnazijos 
būkle. I paskelbtą spaudoje platų šio šuva 
žiavlmo komunikatą, kur keliais atvejais 
paliečiama ir PLB Vokietijos Krašto Val
dybos veikla, tenka tuo pat būdu, t.y. vie
šai, atsiliepti.

Tikimasi, kad katalikų kunigų pasirink
tasis viešas spaudos kelias išeis gimnazijai 
j naudą, nes tik gimnazijos gerovės ir Kr. 
Valdyba ir lietuviai kunigai tesiekia.

Džiugu, kad komunikato turinys ir for
ma neteikia Kr. Valdybai pagrindo kuriai 
nors polemikai, tačiau bet kuriuo atveju 
reikalauja iš jos informacinių paaiškini
mų, kad tinkamai būtų suprasta ir įvertin
ta Kr. Valdybai padarytųjų priekaištų ver
tė.

Svarbiausiu iš visų nusiskundimų tektų, 
tur būt, laikyti tvirtinimą, esą, Kr. Valdy
ba nesiskaito su Kuratorijos nutarimais ir 
ją pačią ignoruoja. Vien iš šio prileidimo 
daromos ir tolesnės, deja, jokiais konkre
čiais daviniais neparemiamos išvados. Tad 
pirmoje eilėje ir kyla klausimas, kas yra 
tos dvi šalys: Kr. Valdyba ir Kuratorija, 
ir kame glūdi jau per eilę metų pasireiš- 
kiąs Kuratorijos su Kr. Valdyba „ginčas“.
' Žodį „ginčas“ dedame kabutėse, nes es

mėje jokios nesantaikos nėra, yra vien 
nuomonių nesutapimas arba, sakytume, 
tam tikras varžymasis administracinių ga
lių plotmėje.

PLB Vdkietijos Krašto Bendruomenė, 
kurios vykdomąjį organą sudaro Krašto 
Valdyba, yra, kaip žinoma, įregistruota 
draugija. Jos įstatuose be reikalo ieško
tume Kuratorijos, kaip bendruomenės sta 
tutinio organo. Jos ten nėra. Kuratoriją 
Įsteigė pati Bendruomenė, resp. Krašto Ta 
ryba, šalia statutinių organų, kaip pata
riamąją, tam tikra prasme lyg ir ekspertu, 
kolegiją. Jai buvo pavestos gana plačios 
pareigos, kaip tai: „Gimnazijos auklėjimo, 
administracinio ir ūkinio darbo priežiūra“, 
ir nesuteikta jokios vykdomosios galios.

Organizaciškai Kuratorija priklauso Kr. 
Tarybos kompetencijai; Kr. Taryba ją įs
teigė, ir, teoretiškai bei tikslumo sumeti
mais į dalyką žiūrint, tos pat Kr. Tary
bos galioje būtų ją panaikinti arba pakeis 
ti kuria nors kita patariamąja kolegija. 
Kuratorijos statutą nustatė taip pat Kr. 
Taryba. Šiame statute prie geriausių norų 
nerasime jokio nuostato, kuris įpareigotų 
Kr. Valdyba aklai vykdyti Kuratorijos re
komendacijas bei pageidavimus. Dar 1954 
m., nesutarimams tarp Kuratorijos ir Kr. 
Valdybos 'kilus, tuometinė Kr. Taryba aiš
kumo dėlei patikslino Kuratorijos statuto 
redakciją, nustatydama: „Kuratorijos nu
tarimai siunčiami PLB Vokietijos Krašto 
Valdybai. Jie vykdomi, Krašto Valdybai 
pritariant“.

Šis nuostatas nėra pasikeitęs Jis įparei
goja lygiai Kuratoriją ir Kr. Valdybą, su
teikdamas pastarajai galutinio sprendimo 
teisę. Kuratorija neneša už savo veiksmus 
bei rekomendacijas, be moralinės, jokios 
kitos atsakomybės, kai tuo tarpu Kr. Val
dyba, kaip vykdomasis organas ir Gimna
zijos šeimininkė, yra atsakinga prieš Kr. 
Tarybą ir tam tikrais įstatymų nustaty
tais atvejais neša net ir asmenišką mate
rialinę atsakomybę už bendruomenės fi
nansinę veiklą.

Pereinant iš tų bendrinio bei informaci 
nio pobūdžio paaiškinimų prie tiesioginio 
atsakymo į padarytus Kr. Valdybai užme
timus, tektų pareikšti, kad 1957 m. kovo 
mėn. katalikų Sielovados atstovo atšauki
mas iš Kuratorijos niekuo negali būti pa
teisintas.

Jei Kuratorijos statutas, ypač jo nuosta 
tas, kad Kuratorijos nutarimai vykdomi 
Kr. Valdybai pritariant, resp. sankcijonuo- 
jant, atrodė katalikų Sielovadai nepriimti
nas Jos atstovas konsekventiškai turėjo 
būti atšauktas jau 1954 metais, arba buvo 
reikalinga kreiptis į K. Tarybą, raginant 
ją atitinkamai pakeisti Kuratorijos statu
tą. Kr. Valdyba neprisiima sau daromų 
priekaištų, nes elgėsi ir elgiasi tik Kurato
rijos statuto rėmuose.

Dabartinį nuomonių nesutapimą, arba 
„ginčą“, tektų vertinti ir charakterizuoti 
ne kaip Kuratorijos ignoravimą, bet kaip 
išraišką fakto, kad Kuratorija, — (nesta
tutinė, interninė, patariamoji kolegija,) — 
siekia daugiau galios bei teisių, negu kad 
jai priklauso. Vien iš to iškylančio nuo
monių nesutapimo Kr. Valdyba pati iš
spręsti negali, nes tai priklauso Kr. Tary
bos kompetencijai. Tenka tačiau pastebė
ti, kad dabartinė Kr. Valdyba, Kr. Tary
bos 1956 m. suvažiavimo įpareigota, yra pa 
dariusi realių pastangų suteikti Kuratori
jos ir Kr. Valdybos seniems nuomonių ne
sutapimams praktišką ir aiškią išeitį. 195'’ 
m. Kr. Tarybos posėdyje katalikų Sielova
dos direktorius įnešė pasiūlymą įsteigti 
Gimnazijai tvarkyti savarankų juridinį as 
menį — „Švietimo Draugiją“ — ir pateikė 
tos steigtinos D-jos įstatų projektą. Pagal 
šio sumanymo esmę Kr. Valdyba turėtų 
perduoti tam naujam juridiniam asmeniui 
ne vien tik savo administracinę galią Gim 
nazijos tvarkymo srity (dėl kurios ir kyla 
dabartiniai ir praeities nesutarimai), bet 
ir savo materialinę atsakomybę. Vadinasi, 
valdymo, tvarkymosi bei disponavimo tei
sė būtų surišta ir su rūpesčiu bei našta 
išlaikyti Gimnaziją materiališkai. Pateiktą 
jį įstatų projektą Kr. Valdyba peržiūrėjo, 
pataisė ir su savo pastabomis išsiuntinėja 
visiems numatomiems to naujo juridinio

kokiu pradiniu kapitalu žadama naują ju
ridinį asmenį paremti, iš viso negauta. Gal 
būt, šis Kr. Valdybos atsiliepimas atgai
vins užinteresuotųjų organizacijų interesą 
dar iki šiais metais rudenį įvykstančio Vo 
kietijos Kr. Tarybos metinio suvažiavimo, 
kuris galėtų padaryti tuo reikalu kompe
tentingą nutarimą. Tas Kr. Valdybos žy
gis geriausiai iliustruoja, kad Kr. Valdyba 
ne tik kad Kuratorijos neignoruoja, bet 
priešingai, daro iš savo pusės visus žygius, 
kad Kuratorijos, resp. katalikų Sielovados 
Direktoriaus sumanymas įgautų konkretų 
pagrindą.

Šituo veiksmu Kr. Valdyba yra akivaiz
džiai įrodžiusi savo nuoširdų norą bendra
darbiauti ne žodžiais, bet realiu darbu. 
Vienok Kr. Valdyba negali imtis garanti
jos, kad visos užkalbintos lietuviškos orga 
nizacijos pritars katalikų Sielovados suma 
nymui ir, jei toks kardinalus klausimo 
sprendimas, — gimnazijos perdavimas nau 
jos draugijos valdyman, — liktų vien ne
pavykusi pastanga, Kuratorija bei katali
kų Sielovados Direktorius neturėtų, atro
do, pagrindo daryti dabartinei Kr. Valdy
bai dabar ar ateityje kuriuos nors prie
kaištus, esą, štai vėl nepaisyta Kuratorijos 
norų.

Baigiant tektų konkrečiai paliesti kai ku 
riuos smulkesnius klausimus. Teisingai ko 
munikate pastebėta, kad direktorių skiria 
Kr. Valdyba, pritariant Kuratorijai, bet 
Kr. Valdyba savo keliu vykdo tik tokius 
Kuratorijos nutarimus, kuriems ji pati 
pritaria. Kieno pritarimas yra svarbesnis, 
ar patariamosios, nestatutinės kolegijos, ar 
statutinio vykdomojo organo? Atsakymas, 
rodos, turėtų būti aiškus. Kalbamu atveju 
Kuratorija savo kandidato į gimn. direkto
rius iš viso neturėjo ir nesiūlė, tat Kr. 
Valdyba negalėjo nei pritarti nei nepritar
ti Kuratorijos nepasiūlytam kandidatui

Kai dėl kito mokytojo, kurį Kuratorija 
rekomendavo, nusiskundžiama, esą. jo- 
klausimas nebuvęs sprendžiamas tuojau ' 
pat, pirmajam iš eilės Kr. Valdybos posė
dyje. Ar Kr. Valdyba savo kitos dienos, ar 
kitos savaitės, ar kito mėnesio posėdyje 
daro kurį nors nutarimą, yra tiek nežymi 
smulkmena, kad jos nevertėtų nė liesti. 
Vargu ar kuomet nors Kr. Valdybos klus
numas pasieks tokio laipsnio, kad Kurato
rijos nutarimai bus Kr. Valdybos priima
mi jų padarymo ar jau sekančią dieną.

Kitas mokytojas, kurį Kuratorija reko
mendavo, buvo Kr. Valdybos priimtas ir 
Kr. Valdybos pakviestas pareigoms eiti, 
bet pats nuo jam siūlytų pareigų atsisakė.

ima mesti kaltinimo nei vienam iš moky
tojų, kŪHe ar tai šeimos labui; ar mokslui 
tęsti, ar dėl emigracijos, ar materialinio 
saugumo sumetimais suranda sau kitą, ge
riau apmokamo darbo vietą.

Kr. Valdybai nėra žinomos jokios „prin
cipinio pobūdžio negerovės“, kurios „brau
nasi“ Gimnazijon ir stato problematiškon 
padėtin „praktiškąjį religinį ir moralinį ug 
dymą“. Pasak komunikato duomenų, iš 60 
mokinių katalikų 35 priklauso ateitininkų 
organizacijai. Be ateitininkų Gimnazijoje 
dar veikia evangelikų jaunimo būrelis ir 
skautai. Kurių nors kitų jaunimo organi
zacijų ar ratelių nėra. Todėl be aiškaus 
pasisakymo, kas tikrumoje turima galvo
je, nusiskundimas dėl negerovių lieka, ne
įtikinantis.

Kr. Valdybos įsitikinimu katalikų moki
nių religinis ir moralinis auklėjimas Gim, 
riazijoje yra labai geras ir patyrusiose ka
peliono kun. Dr. J. Petraičio rankose. Pa 
galiau, R. katalikų ar evangelikų dvasinės 
vyresnybės patvarkymu, religinis ir mora 
linis auklėjimas, reikalui esant, galėtų bū
ti ir dar labiau sustiprintas. Šio klausimo 
sprendimas pagal Kuratorijos statutą pri 
klauso išimtinai religijų atstovų kompeten 
cijai, ir Kr. Valdybos iniciatyva negali bū
ti ir nėra liečiamas.

Kiek Kr. Valdyba yra kvalifikuota 
spręsti pedagoginius gimnazijos reikalus, 
priklauso nuo gimnazijos statuto. Nėra bu 
vę atsitikimų, kad Kr. Valdyba kvestijo- 
nuotų Mokytojų Tarybos nutarimus ar ku 
riuo kitu būdu kištųsi į gimnazijos peda
goginius reikalus.

Išvadoje tektų pasakyti: lietuvių katali 
kų kunigų pageidavimas, kad būtų suda
rytas organas ,per kurį gimnazijos rėmė
jai ir jos išlaikytojai galėtų tarti Savo žo
dį dėl gimnazijos reikalų, jei prileisti, kad 
katalikai kunigai visus gimnazijos? rėmė
jus atstovauja, sutampa su jau iminėtais. 
Kr. Valdybos įvykdytais praktiškais žy
giais, katalikų Sielovados idėją vykdant.

Kr. Valdyba dabartinėje statutinėje pa
dėty nieko daugiau netrokšta, kaip išlai
kyti harmoniją visų statutinių organų bei 
Kuratorijos, kąip patariamosios kolegijos, 
tarpe ir nuoširdžiai kviečia katalikų Sielo 
vados Direktorių sutikti grąžinti Kuratori 
jon savo atstovą. Ta pat proga Kr. Valdy
ba dėkoja visiems Europos lietuvių katali
kų kunigams už jų susirūpinimą Gimnazi
jos klausimais.

PLB Vokietijos Krašto Valdyba

Nr. 36. -(486) 12, 9. 1937,

Kas esame?
Mūsoji žmonių karta išgyvena didelį pa 

šaulio sukrėtimą. Savo akimis matėme ka
ro audros naikinamas žmonių gyvybes, sun 
kaus darbo vaisius, esame liudininkai or
ganizuotų blogos valios žmonių, kurių nu
sikaltimai šaukiasi dangaus keršto, žmo
nių, kuriems religija ir jos doros dėsniai 
ne tik kad nebėra bent privatus dalykas, 
bet ir nusikaltimas bendruomenei. Lyg bai 
sus besiplečiantis gaisras, šis blogis, gra
sina atnešti žmonijai dar didesnių nelai
mių ir sunaikinimų, šį pavojų daug kas 
mato, visur girdėti dejavimai, krinka geri 
papročiai, per maži uždarbiai, nėra sutari
mo, užjautimo. Ir politikai kelia balsą, 
žurnalistai ir šiaip kas tik įmano kritikuo
ja, partijos pešasi, darbininkai streikuoja. 
Kada pagaliau sulauksime geresnių laikų? 
Blogis, kaip ir smarkiai liepsnojantis gaiš 
ras, neužgesta ir nepranyksta vien tik jį 
matant.

Neveltui šv. Tėvas, kiekviena proga kai 
bedamas tikintiesiems, nuolat kviečia į dva 
sinį atsinaujinimą, kad šiandien visi, kas 
tik drįsta vadintis krikščioniu, savo gyveni 
mą ir visą veikimą suderintų su Kristaus 
mokslu, kad sekmadienio Mišiose bažny
čios vėl būtų pilnos besimeldžiančią ir prie 
šv. sakramentų einančių tikinčiųjų minios. 
Ką sako Kristus apie pasaulio atnaujini
mą? Jis duoda vienintelį atsakymą. Mylėk 
Viešpatį Dievą iš visos širdies, iš viso pro 
to, iš visų jėgų, o savo artimą kaip pats 
save! Tai yra didžiausias ir pirmutinis 
Kristaus įsakymas. Tegul kiti tai vadina 
perdėjimu, kraštutinumu, atsilikimu ar 
vienašališkumu, bet tai yra svarbiausias 
Krikščionybės įsakymas. Kur šiandien tiek 
paprastų, tiek mokytų žmonių tarpe kalba
ma apie visuomeninę Kristaus karalystę? 
Ar kalba apie ją mokslininkų, politikų, 
pirklių suvažiavimuose? Tas vengimas 
Kristų pripažinti visose viešojo gyvenimo 
srityse yra didžiausias Kristaus persekio
jimas. Ar mums ne daugiau rūpi duona ir 
pinigai, pramonė ir prekyba? O be to, ar 
ne pilvas yra žmogaus kūno centre, ar ne 
apie jį sukasi visi reikalai? Apie religiją, 
apie Kristų tenorime tik bažnyčioje girdė
ti. Taip kalba šio pasaulio vaikai ir supa- 
saulėję krikščionys, kalba ir nesutaria pa
prasčiausiuose reikaluose, nes atmeta ker
tinį žmonijos sugyvenimo pagrindą — 
Kristų.

Mes skelbiame Kristaus viešpatavimą vi 
siems žmonėms ir visoms tautoms. Jo vieš
patavimu tiki tik skaisčios ir nuolankios 
sielos. Be Šv. Mišių, sakramentų ir maldos 
persunkto gyvenimo visas katalikiškas dar 
bas būtų bergždžios pastangos.

P. Dauknys, MIC

Pamaldos

PULGIS ANDRIUŠIS

asmens steigėjams. Susilaukta iki šiol tik 
vienos organizacijos pritarimo. Atsakymų,

Ne vien Kr. Valdybos paskirtas direkto
rius paliko Gimnaziją dėl pastovesnės tar 
nybos. Yra ir kitų panašių atsitikimų. Ten 
ka pastebėti, kad pedagogų atlyginimai 
gimnazijoje yra žemi, ir Kr. Valdyba nesi

Jonui Mekui paskirta premija

Vinco Krėvės Vardo Literatūrinės Pre
mijos Jury Komisija, sudaryta iš Dr.^H. 
Nagio — pirmininko, B. Pūkelevičiūtės, B. 
Ciplijauskaitės, J. Kardelio ir K. Veselkos, 
susirinkusi posėdžio 1957 m. rugsėjo 4 d. 
Montrealyje ir apsvarsčiusi visus 1955-56 
m. išleistus ir dar nepremijuotus lietuvių 
grožinės literatūros kūrinius, nutarė, tri
mis balsais prieš du, antrąją Vinco Krėvės 
Vardo Literatūrinę Premiją skirti Jonui 
Mekui už jo idilių rinkinį ..Semeniškių 
idilės“. Premijos įteikimo iškilmės įvyks 
rugsėjo 21 d. Montrealyje.

Lietuvių Akademinis Sambūris

WOLVERHAMPTON — Tautos šventės 
proga, šį sekmadienį — rugsėjo 15 d. »- 
vai., Šv. Petro bažn. North St. 
Kviečiami tautiečiai iš plačios apylinkės.

BRADFORD — rugsėjo 15 d., 12.30 vai. 
NOTTINGHAM — rugsėjo 22 d., 12.15 vai.

I SKAUDAUS DIRVONĖLY

Tarytum užpakalyje stovį žiūrovai, pakal
nės žolynai stiepiasi ant kojų pirštų, tempia 
kaklus, kelia galvas, sprogdina akis, kumši 
nykščiais vienas kitam į pašones, stojasi ant 
kojų nuospaudų, idant geriau pamatytų savo 
linksmintoją saulę, margaspalves šokėjas pe
teliškes ir aistringas dainininkes bites.

Toks tai yra pamušalas pievelės, kurią iš 
trijų šonų supa baltos beržų kolonos, o iš va
sarių pusės saulė be perstogės pilia savo spin
dulius. Pro sodriai žalias viršūnių girliandas 
tykiai tykiai ritinėjasi debesų gabalai, saky
tum, šviežiai suraikyto sūrio riekės ant mė
lynos staldengtės. Nuvargę, saulės iškamuoti, 
lyg neapsispręsdami, ar tęsti kelionę toliau,’ar

rausvo kūnelio baigmėje iškišti du koteliai su 
patinųsiom viršūnėlėm, kur dieną naktį lau
kia skruzdės du krištoliniai lašiukai. O už tas 
vaišes skruzdė visuomet pasirengusi savo me
chanizuotomis žiaunomis ir cheminiais gink
lais atsilyginti bejėgiams, nuogiems šeimi
ninkams.

štai, tuo pačiu koteliu keliauja taškuota 
Dievo karvutė, — amarų siaubas ir negailes-

aukštyn ir tyliai tyliai kedenavėjo pamirštus 
beržų pavainikius. Tamsiai žali, blizgūs lapai 
prilipę prie mėlynojo dangaus.

Nuo šio dirvonėlio, nuo kuklaus snaudalio 
staiga vieną kartą pakelta akis — jau vėl 
benori grįžti į kvepiančius pažemius, nes 
baltąsias beržų kolonas liejasi ramus kaip 
bens paviršius ežeras Gilys.

Iki juostos įbridęs, riogso piliakalnis

ne- 
pro 
du-

ant žydriojo kilimo prisnusti dienovidžio tur- 
samiegio.

O čia, žemai, saulės prikūrentame dirvo
nėlyje gyvybės šokis pačiame siautėjime, kaip 
baltų kolonų salėje dvyliktą valandą nakties. 
Kuomet po įžanginių, nedrąsių, taip sakant, 
žvalgomųjų pažinčių jaunos širdys, įsiliepsno
ja gaisrais, kuomet smuiko stygos įsitempia 
iki vadžias paleidusio svaigulio...

tingas žudikas. Skruzdė atsistoja piestu ir pri- 
sipilia nuodų į savo švirkštą.

— Tik per mano lavoną! — rodos, grės
mingai ištaria šaukimą kovon skruzdė, be
ginklių amarų riteris budėtojas.

Karingoji skruzdė žengia kelis žingsnius 
prie įsibrovėlio. Dievo karvutė sustoja, įverti
na savąsias ir priešo jėgas, susimąsto. Gavu
si porą švirkštų skruzdžiarūkšties į snukelį ar
ba papilvę, tikriausiai nualps suparaližuota, o 
po to priešas, susikvietęs talką, išdarinės jos 
vidurėlius. Taigi Dievo karvutė prisiploja vi
su kūnu prie kotelio, žvarbiaisiais sparnų šar
vais pridengdama savo jautrias kojeles ir 
minkštuosius paslėpsnius. Tankas stoja prieš
durtuvą!

Sultingu bosu ūbauja visų plėviasparnių 
karalius bitinas, apsitraukęs savo papilvę dry
žuota, sakytum, katorgininko palaidine. Juo
da, geltona, daug sidabro. Ir triukšmo. Jo bal
sas lyg vėjo smūgiai į tuščią statinę. Labai 
mėgsta svečiuotis pas dedešvas, _ kurių žiedai 
turi įrengę asmeniškai jam nutūpti aerodro
mus. Kartais per neapsižiūrėjimą jisai pasi-

pa-
šiaušta smėlio kakta. Kaip kiekviename, taip 
ir Gilio piliakalnyje, ’ako, +okį tylų lyg šian
dien sekmadienį skrad iai že^iu nugarmėjusį 
bažnyčia. Sako, tenai varne s ir dabar per pa
kylėjimą nenurimsta gelmėse, šaukdamas 
žmones atgailauti.

Pavargęs ir žydras kaip dangus Gilio eže
ras nebealsuoja. Tiktai ties meldynu iššauna 
lyg iš mėtyklės šapalas, besivaikydamas ma- 
šaliuką.

Pro baltus beržyno piliorius stumiasi bal
tas laivelis, atrodo, savo briaunomis raižyda
mas tošę, nors ežeras tvlnkso dar už kokio 
šimto žingsnių tenai, žemai, pakalnėje.

Išnyksta toliai drebančiame dienovidyje.

NAUJA MARIAUS KATILIŠKIO KNYGA
Spalio mėnesį iš spaudos išeina naujau

sias Mariaus Katiliškio romanas „Miškais 
ateina ruduo“. Leidžia čikagiškė knygų lei 
dykla Terra, spaudos darbai atliekami M. 
Morkūno spaustuvėje, atspausdinusioje be 
maž visus Terros leidinius.

Šios knygos pąsirodymas mūsų kultūri
niame gyvenime nėra eilinis įvykis. Ma
rius Katiliškis yra vienas stipriausiųjų ir 
vienas talentingiausiųjų mūsų rašytojų 
emigracijoje, įdomus kaimo gyvenimo paži 
nimu, puikus pasakotojas, stulbinantis žo
džio jėga ir gaivališkumu. Prie šio romano 
Marius Katiliškis dirbo kelerius metus. 
Tai didžiausias ir rimčiausias jo veikalas, 
daugiau kaip 500 psl. apimties, kuriame 
vaizduojamas kaimo gyvenimas — ūkinin
kai, samdiniai, miestelio ir valsčiaus inte
ligentija, grioviakasiai, miško kirtėjai, vi
sa šita margaspalvė tipų ir charakterių ga 
lerija kasdieniniuose varguose, rūpesčiuo
se ir pripuolamose laimės akimirkose, 
„Miškais ateina ruduo“ nėra buities roma
nas, kaip mes jį suprantame. Jame daug 
dėmesio skiriama psichologinėms ir socia
linėms kaimo problemoms, pastarosioms 
ypač retai sutinkamoms mūsų literatūroje.

Mūsų paliktojo kaimo jau nėra. Jis, tas 
kaimas, sudraskytas, suardytas, sugrūstas 
į kolchozus ir likęs tik mūsų prisiminimuo 
se. Todėl suprantama, kad šitas didelis 
Mariaus Katiliškio knygos kaimiškumas 
turėtų ją mums padaryti dar brangesnę ir 
sunkiai pamirštamą.

Iš užu piliakalnio iššoka vieškelis, kuriame net 
dulkės tingi pasikelti, nesulaukdamos nei vė
jo, nei žlegiančios raštuotos lineikos.

Ir elgeta vargingiausias šiuo metu guli po 
juodalksniu, paežerė*e išmėtęs savo mazgelius. 
Tik kietu pavieškelės takeliu kicena juodas 
šuva, paspraudęs uodegą. Tur būt, ir tas pa
siutęs, jeigu tokiame karštyje išsirengė kelian.

Anapus vieškelio mirguliuoja žalios juos-
Palšojo katiliuko lapo pažastyje, jaukia

me pavėnyje lyg ėrelių būrys susimetę amarai, 
kurių būdas toks ramus ir taikingas, jog, at
rodo, jie visai nedalyvauja bendrame saulės 
šokyje. Lyg pagedę smaguriai prie nektaro 
taurės, jie epikurietiškai siurbčioja katiliuko 
stiebo saldžias sultis ir apie kitokius gyveni
mo džiaugsmus nė žinoti nenori.

Į šią taikingą lėbautojų bendruomenę 
šmaikščiais judesiais įkopia juoda skruzdė, 
kaišiodama ūselius tiria padėtį, žvangina 
žnyplėmis, kraiposi lyg ritminės gimnastikos 
šokėja.

Įdomi, bet neromantinė amarų ir skruz
dės draugystė! Į gležnųjų siurbikų parapiją 
smaugtallemenė skruzdė lankosi pasivaišinti 
šaldžiuOjU tUom, ką Išmeta Iš savo vidurių 
dirbtuvėlės amarai. Nuo saldaus maisto sal
džios ir liekanos. Stiklinio, žalsvo, kartais

kabina ant melsvojo varpelio, kurio kotas pri
silenkia prie pat žemės, neatlaikydamas ke- 
turmotorio svorio naštos: ne pagal Jurgį ke
purė!

Geltonosios peteliškės garsų sąmyšyje ne- 
įneša savo dalies ir tik lyg šilko suknelės pra- 
spurda nuo karščio' drebančio oro bangomis, 
palikdamos svajingai miegūstą dvasios būse
ną, kuri taip derinasi užsnudusioms beržyno 
viršūnėms ir danguje sustojusiems debesims.

Nuobodus, — vienodas pilkosios bitės fal- 
setas, piktas, aštrus urvinės tenoras. Lyg ma
lūnsparnis pakibo ore širšelė, kuriai, atrodo, 
nėra jokių žemės traukos taisyklių. Pakabo- 
jusi viršum šuniaramunės skėčio, staiga ato
miniu greičiu jinai šauna prie kitos gėlia- 
stdtleš.

O iš Viso to kyla medaus kvapūs, žemės 
alsavimo tvaikas, kuris bangomis tvinsta

tos, kurių tarpsnius pripildo gelsvos smėlių 
dėmės, pilkšvos stogų skiauterėlės; • po to 
žvilgsnis vėl paskęsta pamėlusioje šilų jūroje, 
ir jau taip nebeišsipainioja iki tos vietos, kur 
prasideda dangus.

šiluose iškyla Suvieko bažnyčios bokštas, 
kurio varpams jau perdaug tolimas kelias, kad 
atklystų iki Gilio ežero, iki snaudalio su roži
niais taškeliais dirvonėlyje.

Tenai dabar margos marios banguoja 
šventoriuje, nešdamos auksu išrašytas prota- 
sijas, o už aukšto mūro tvoros prunkščia ark
liai, apmesti gėlėtomis gūniomis. Prie arba
tinės, aplink riestainių vežimą mina vienas 
kitam ant apivarų, ieškodami priekabių apy
linkės bernai baigiažiemiai.

O baltas!, rožiniais šlakais aptaškytas 
snaudalis mano, kad Už dirvbnėlio jau baigiasi 
pasaulis.

AUSTRALIJA
Australijos Lietuvių Metraštis
šių metų lapkričio mėnesį sukanka 10 me
tų nuo pirmųjų lietuvių pokario emigran
tų atplaukimo iš Vokietijos į Australiją. 
Per 10 metų plačiai išsirutuliojusiai lietu
viškai kultūrinei ir visuomeninei veiklai 
šitame krašte paminėti ir suregistruoti Ą“ 
tralijos Lietuvių Bendruomenės Klasto 
Valdyba nutarė išleisti specialų Metraštį.

Metraštis numatytas dideli^.,žurnalinio 
formato su gausiomis iliu^macijomis. Re
daktorium pakviestas ..Mūsų Pastoges re 
daktorius Jurgis KMakoms, kuris bend- 
dradarbius pasikvies pats.

ALB Krašto Valdyba paskelbė konkursą 
Metraščio pavadinimui parinkti. Pavadini
mas neturįs būti daugiau kaip dviejų žo
džių ir turįs derintis su antriniu pavadini
mu „Australijos Lietuvių Metraštis“.

-rem.
Plunksnos Klubas

Jau keli metai Sydnėjuje sėkmingai vei
kia Plunksnos Klubas, kuriame susibūrė 
nemaža dalis Sydnėjaus lietuvių meninin
kų ir inteligentų. Klubas renkasi kartą per 
mėnesį. Per sueigas vienas narių skaito 
referatą, po kurio seka diskusijos. Pasta
ruoju laiku, pavyzdžiui, apie dailiąją lie
tuvišku knygą referavo dail. A. Ratas; 
apie nūdienę mūsų literatūrą Lietuvoje—- 
Jul. Veteikis; apie lietuviškus parengimus 
ir jų menką lygį — A. Gašlūnas. Plunks
nos Klubui šiuo metu pirmininkauja rašyt. 
Vincas Kazokas. -renb
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LONDONAS

KUN. KAZLAUSKO JUBILIEJUS
Šiais metais rugsėjo mėn. 24 d. mūsų 

klebonui kun. A. Kazlauskui sueina 50 me
tų amžiaus.

Šiam svarbiam Įvykiui atžymėti D. Bri
tanijos LB Krašto Valdyba spalio 5 d. 
ruošia vaišes Parapijos salėje. Norintieji 
dalyvauti vaišėse, prašomi užsirašyti pas 
vieną šių asmenų: P. Bulaiti, A.J. Kaulė- 
ną, S. Kasparą ar Lietuvių Namuose ne vė
liau kaip iki rugsėjo 16 d. (dalyvavimo 
mokestis vyrams 20 šil., ponioms ir pane
lėms 10 šil.).

AR REIKALINGA LONDONE DAR 
VIENA MOTERŲ DRAUGIJA?

Londone gražiai gyvuojančią Šv. Onos 
Moterų Draugiją jkūrė senesniosios kartos 
katalikės moterys. Draugijos kūrimosi pra 
džia ir tolimesnis organizacinis darbas vy 
ko sunkiose sąlygose, bet kadangi draugi
jos nares tampriai jungė bendras katalikiš 
kasis idealas, visi organizavimo ir finansi
niai sunkumai buvo nugalėti. Draugija sėk 
mingai plėtojosi ir augo, kaskart vis dau
giau įtraukdama į savo eiles tų pačių pa
žiūrų moterų.

Draugijos dvasia išliko lietuviška, nes 
lietuviškosios tradicijos liko neatskiriamos 
nuo katalikybės; draugija kartu atstovavo 
ir savo tėvynei. Draugijos ilgų metų gy
vavimas svetimame krašte sukūrė ir savą
ją tradiciją: praktišką ištikimybę katali
kybei, pagarbą ir meilę tėvynei. Jaunoji 
karta, augdama toje dvasioje, jautė lietu
viškumui pagarbą ir meilę. Draugija vyk
dė savišalpos, socialinės pagalbos, ekskur
sijų rengimo, kultūrinių pasilinksminimų 
bei pramogų organizacinius darbus.

Tremtis į Londoną sutraukė daugiau tė
vynės netekusių tautiečių. Nemaža atvyku 
šių moterų, kurios dėl pažiūrų skirtumo 
neįsijungė į Šv. Onos Moterų Draugiją, lie 
ka neorganizuotos. Šiuo metu, kada lietu
vybės išlaikymo klausimas, ypač jauno
sios kartos tarpe, yra labai opus ir rim
tas, kiekvienos moters pareigos darosi dau 
giau sudėtingos ir atsakingos. Organizuo
tos moterys galėtų daug sėkmingiau atlikti 
šias pareigas. ”

Todėl, mano nuomone, būtų reikalinga 
draugija ar klubas, kur galėtų priklausyti 
kiekviena-moteris. Faktiškai toks klubas 
Londone jau įsteigtas šį pavasarį, kuriam 
priklauso ir daug Šv. Onos Moterų Draugi 
jos narių. Mums, moterims, tremtyje būtų 
labai naudinga ir gražu, kad organizacinis 
kelias, suvestų visas mus į vieną lietuvišką 
šeimą.

J. Jurkonienė

STOKE-ON-TRENT
Dėmesio! Dėmesio!

1957-m. rugsėjo 21 d. Embassy Hali sa
lėje Bursleme, DBLS skyrius rengia

TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMĄ.
Ta proga iš Bradfordo atskrenda „Atža

lynas“.
Kviečiame visus iš arti ir is toli.
Programoje: kun. A. Kazlausko paskai

ta, „Atžalyno“ pasirodymai, šokiai. Geras 
bufetas.

Pradžia punktualiai 6 vai. po pietų. Pa- 
baiga.'ll vai.

Skyriaus Valdyba

BOLTONAS
Minėjimas Boltone

Rugsėjo 14 d. DBLS Boltono skyrius 
pirmą kartą per savo septynerius gyvavi
mo metus rengia Rugsėjo 8 — Tautos 
Šventės minėjimą.

Minėjimas įvyks Spinners Hall, .77, St. 
George's Rd., Bolton. Pradžia 6 vai. Po 
trumpos paskaitos pirmą kartą Boltone 
pasirodys Bradfordo Atžalyno ansamblis 
su savo europietiškąją ir Havajų muzika.

Bus turtingas bufetas su užkandžiais. 
Pabaiga 11 vai. 45 min. (

Maloniai kviečiame tolimas ir artimas 
lietuvių kolonijas atsilankyti į šį minėji
mą ir šokius.

Paskaitą skaitys rašytojas R. Spalis.
Boltono skyr. Valdyba

WOLVERHAMPTONAS
Tautos Šventės Minėjimas

Rugsėjo 14 d., 18 vai., DBLS Wolver- 
hamptono skyrius rengia Rugsėjo 8 — Tau 
tos Šventės — minėjimą George Motelyje, 
Staford Street.

Paskaitėlę apsiėmė paruošti kapelionas 
kun. P. Dauknys, MIC. Po paskaitėlės sky 
riaus vaikučiai pasirodys su eilėraščiais 
ir muzikiniais sugebėjimais.

Po programos bus šokiai ir žaidimai iki 
vidurnakčio.
„Veiks bufetas ir loterija. Gros džiazas.
.(Maloniai kviečiame atsilankyti visus ko

lonijos gyventojus su šeimomis ir artimai- 
siais.^ Laukiame taip pat atsilankant sve
čių is kamynlnių skyrių.

Skyriaus Valdyba
STROUD
Pamaldos ir susirinkimas

Pereitą sekmadienį nedidelio mūsų kolo 
nijos būrelio buvo susitelkta ir paminėta 
Tautos Šventė. Atvykęs kapelionas lietuvis 
kom pamaldom pradėjo minėjimą, o po jų, 
susirinkom į mokyklą, kur išklausėm sve
čio pritaikytą šventei žodį, išklausėm ir 
DBLS Valdybos pranešimą. Skyriaus 
pirmininkas A. Kaziūnas davė metų veik
los apyskaitą. Naujos valdybos rinkimuose 
pirmininku vienbalsiai perrinktas A. Ka
ziūnas, sekretorium — A. Valentukevičius, 
iždininku — K. Makaras.

Pačiame Stroude ir netolimoje apylinkė
je gyvena nemaža tautiečių, kurie iš lėto 
vis gausiau atsilanko į ruošiamus minėji
mus. Yra ir miegančių, kuriuos ir angelas 
iš dangaus sutrimitavęs vargiai išbudintų. 
Kaip būtų gera, kad visi bent kartą susi
rinktų. Netrūksta ir susipratusių tautie
čių Jų dėka skyrius gyvuoja ir gyvuos!

Koresp.

NOTTINGHAMAS
ĮSPŪDINGA ŠVENTĖ

Nors vėjuota, bet saulėta rugsėjo 7 d. at
viliojo net kelis šimtus lietuvių į Notting- 
hamą, kad dar kartą atšvęstų nepamiršta 
mą Tautos Šventę. Sycamour salėje dalijo
si įspūdžiais seniai besimatę pažįstami, o 
koridorium lakstė tautiniais rūbais apsi
rengę šv. Cecilijos choro nariai, tartum ne 
pavargę po ilgos kelionės autobusu.

Iškilmingą minėjimą atidarė trumpa, bet 
karšta kalba K. Bivainis ir pakvietė pas
kaitos skaityti V. Ignaitį, atvykusį iš Brad 
fordo. Prelegentas_ kruopščiai parengtoje 
paskaitoje itin įspūdingai pavaizdavo lietu 
ylų gyvenimo sąlygas pavergtoje Lietuvoje 
ir Sibire. Kviesdamas stiprybės semtis iš 
kovojančių mūsų brolių, stipriai pabrėžė 
vienybės reikalą. ne tik masėse, bet ir vir
šūnėse, kad mūsų žodis būtų svarus ir 
veiksmingas.

Škotijos lietuvių dvasios vadas kun. J. 
Gutauskas nuoširdžiai pasveikino susirin
kusius lietuvius ir jų svečius Škotijos lie
tuvių vardu, duodamas pavyzdžiu neištau- 
tusiūs senesniosios išeivijos Škotijos lietu
vius. Visus atvykusius sveikino’ir vietos 
kun. kapelionas.

Meninėje dalyje įspūdingai pasirodė šv. 
Cecilijos choras, diriguojamas p. A. Var- 
naitytės-Mullen.' Kas anksčiau girdėjo šio 
gerai žinomo choro atliktas dainas, ši kar
tą tvirtino, kad jis padarė didelę pažanga 
taip taisyklingo tarimo, taip niuansuoto iš 
pildymo atžvilgiu. Pradėjęs rimta „Tėve 
mūsų" giesme, chor.aš sudainavo šias dai
nas: Didis Vytaute, Gimtinė šalis, Mes pa
dainuosim, Vai dariau, Senovės daina. Kar 
velėli, Vėjužėlis, Treji gaideliai. Betekanti 
aušrelė, Oi žiba, Anoj pusėj ežero, Šviesi 
naktis, Siuntė mane motinėlė, Op..ap, Var 
pai. Šiaurės pašvaistė, Naujas žygis ir Mes 
grįšim. Ypač gražiai skambėjo Siuntė ma
ne motinėlė, — meliodijos žaismingumu ir 
išpildymo subtilumu. Dėl to klausytojai 
gausiomis katutėmis dėkoj o, chorui ir jo di 
rigentui, kai padėkos žodi tarė K.'Bivai
nis, o maži' vaikučiai įteikė gėlių puokštes 
p. Mullen ir p. Fidlerienei.

Meninę. programą puikiai, ir meniškai 
paįvairino Nottinghamo tautinių šokių šo
kėjų grupė, vadovaujama D.' Fidlerienės. 
Šustas, Lenciūgėlis, Rugučiai, Kalvelis bu
vo išpildyti darniai ■ .ritmiškai ir patrauk
liai. Minėjimas buvo užbaigtas Tautos 
Himnu. 1 / ' " '*

Sekmadieni šventė’ būvo tęsiama St. Pa
trick's bažnyčioje;, kur. šv. Cecilijos chorui 
giedant, šv. Mišias, už Tėvyne atnašavo 
kun. Kz. Kuzminskas, neseniai atvykęs iš 
Vokietijos; osturtingą pamokslą pasakė 
kun. J. Gutauskas. Jiems, talkininkavo Sve
čias iš Romos kun. A. Gėryba ir iš Man- 
chesterio kun. V. Kamaitis. Taigi viso labo 
dalyvavo- net penki kunigai ir per 300 
žmonių.

Choro išleistuvės buvo surengtos St. Pat 
rick's valgykloje, kur trumpas, bet nuotai
kingas kalbas pasakė kun. kapelionas, kun. 
J. Gutauskas, O. Kairiūkštienė, p. A. Mu
llen, kun. K. Kuzminskas, kun. A. Gėryba 
ir kun. V. Kamaitis. Kalbas paįvairino cho 
ro dainos. . .

Šventė pasibaigė .liko įspūdžiai. Tačiau 
jie gražūs ir įspūdingi. Pagirtini Notting
hamo lietuviai, kurie parūpino svečiams 
nakvynę, pavalgydino ir visus maloniai pri 
ėmė. Ypač graži padėka moterims ir bažn. 
komitetui, kurie taip gražiai viską suren
gė. j.k.

SKAUTIŠKUOJU KELIU
Stovyklai aukojo

Stoke-on-Trent skyrius — 4.17.6, A. Ve
ličką — 0.4.0, Kutkus — 15 šil., XY — 1 
sv„ B. Kmieliauskas — T sv.

Aukojusiems tariame širdingą skautišką 
Dėkui!
Stovyklos piniginė apyskaita

Pajamos: DBLS skyrių aukos —- 95.18.6; 
L.A. Sąjūdžio skyrių aukos — 20.13.0; L. 
R. Santarvės skyrių aukos -— 5.6.0; Pavie
nių asmenų aukos — 32.4.2; Surinktas sto
vyklavimo mokestis:—- 66.0.0. Viso 220.1.8.

Išlaidos: Stovyklautojų maitinimas — 
104.7.6; palapinių nuoma — 21.8.0; netur
tingų skautų kelionės išlaidos — 14; 10.6; 
įvairios kitos išlaidos — 11.10.3. Viso 
181.16.3 .

Pelnas 38.5.5.
Iš viso stovyklavo 53 skautai-tės. Nuo 

stovyklinio mokesčio buvo visiškai ar dali
nai atleisti 29 asmenys. Kelionės išlaidos 
apmokėtos 6 asmenims,

Stovyklos pelnas sumoje 38.5.5 bus pa
naudotas skiltininkų ir naujų vadovų kur
sams suruošti.

Stovyklos finansais rūpinosi ir šią apys
kaitą paruošė ps. Jaras Alkis, Anglijos Ra 
jono Vadeiva. . ,
Padėka

Anglijos Rajono Vadovybė ir visi skaū- 
tai-ės.nepaprastai širdingai dėkoja DBLS 
skyriams, LA Sąjūdžiui, LR Santarvei ir 
visiems pavieniams aukotojams, taip gau
siai parėmusiems mūsų vasaros stovyklą 
ir įgalinusiems net ir neturtingiausius daly 
vauti šioje stovykloje.

Mielos lietuviškos visuomenės remiami, 
lietuviai skautai ir skautės ir toliau eis 
lietuvišku skautišku, keliu, visomis savo 
jaunomis jėgomis dirbdami Tėvynės lais
vei ir jos gerovei.
Suvažiavimas

Spalio 5-6 d.d. Notinghame įvyks Angli
jos Rajono vadovų ir vadovių suvažiavi
mas, kuriame bus aptarti svarbūs Rajono 
reikalai ir nutiestos gairės tolimesniam, 
darbui. Be to, dabartinio Rajono vado ka-' 
dencijai baigiantis, suvažiavime bus renka 
mas naujas Rajono vadas.
Padėka

Mieliems stovyklos talkininkams: p. St. 
Pundžiui iš Derbio, p. Zdanavičiui iš Brad
fordo ir p. Dyvui iš Birminghamo už jų 
gražią talką stovyklos metu stovyklauto
jai taria širdingą skautišką Dėkui!

Sktn. K. Vaitkevičius
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SKELBIMAS
Ne vienas, siunčiąs siuntinius, teiraujasi, 

ar vaistus galima pasiųsti drauge su kito
mis prekėmis. Pranešame, kad vaistai ir ki 
tos rūšies prekės gali būti pasiųstos viena
me siuntinėlyje.

Parašykite: Tazab, Lietuvių Skyrius, 1, 
Ladbroke Gardens, London, W.11 ir guusi* 
te tuo klausimu pilnas informacijas.
alllllllllllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHfflHIIH).

Teisučio Zikaro paroda
Rimtą tarptautinį savo kūrybos pripaži

nimą gavęs lietuvis skulptorius Teisutis Ži 
karas pastaruoju metų didesnį dėmesį ski 
ria grafikai. Pirmoji jo individuali grafi
kos darbų paroda įvyko Brummels Meno 
Galerijoje Melbourne. -rem.

SKELBIMAS
VOKIETIJOJE GYVENANČIŲ LIETUVIŲ

DĖMESIUI
Karts nuo. karto ir Vokietijoje gyvenan 

tieji lietuviai nori pasiųsti savo artimie
siems siuntinėlius Lietuvon. Visus, turin
čius tuo klausimu reikalų, prašome lietu
viškai parašyti šiuo adresu: 1, Ladbroke 
Gardens, London VV.ll., Tazab.

Palengvinimas yra tas, kad už siuntinė
lius sumokėti galima Vokietijos bankuose.

Pageidaujantiems siunčiami nemokamai 
liustruoti lietuvių kalboje kainoraščiai ir 
iki 150 medžiagų pavyzdėlių.

Rašykite: Tazab, 1, Ladbroke Gardens, 
London W.ll.

MIRĖ ALFREDAS RIBOKAS
Rugpiučio 24 d. negailestinga mirtis iš 

gyvųjų tarpo išplėšė ir dar vieną taurų 
lietuvį, Vasario 16 Gimnazijos ir PLB Vo
kietijos Krašto Valdybos bendradarbį — 
Alfredą Riboką.

Jis buvo gimęs 1922 m. gegužės 6 d. Bal-. 
triškių km., Zarasų apkrityje, pasiturinčio 
ūkininko šeimoje. 1926 m. tėvams pirkus 
kitą ūkį Uliūnų kaime, Panevėžio apskr., 
visa šeima persikėlė į ten.

1937 m. baigęs Panevėžio vidurinę mo
kyklą, išvyko į Kauną mokytis muzikos 
meno ir čia mokėsi iki 1941 metų. Karo 
metu tarnavo savisaugos dalinyje ir kovė
si prieš bolševikus rytų fronte. 1944 m. bu 
vo paskirtas į 9-tą policijos batalijoną dirb 
ti muzikos srityje. Rudenį, artėjant bol
ševikams, su daliniu pasitraukė Vokietijon. 
Čia susirgo plaučių džiova, tačiau neturė
damas galimybės gydytis, dalinyje kovėsi 
iki kapituliacijos. Po kapituliacijos pateko 
anglų nelaisvėn ir joje išbuvo iki 1946 m. 
rudens. Atleistas iš nelaisvės, tuojau išvy
ko plaučių sanatorijon. Trejetą metų pasi
gydęs, 1949 m.> buvo iš sanatorijos atleis
tas.

Išėjęs iš sanatorijos, dirbo įvairius orga 
nizacinius ir bendruomeninius darbus, ve
dė Vasario 16 Gimnazijos raštinę ir daug 
prisidėjo prie telkimo gimnazijai aukų ir 
palaikant ryšius su gimnazijos išlaikyto- 
jais ir aukotojais. Buvo visada malonus ir 
nuoširdus žmogus, nesiskundė . niekuomet 
savo sunkiu ir atsakingu darbu, nesiskun
dė žiemą nekūrentoje gimnazijos raštinėje, 
atlikdamas menkai apmokamą lietuvybės 
darbą, ir jį dirbo tol, kol sveikata visiškai 
pašlijo ir buvo priverstas pasitraukti į ra
mų savo šeimos gyvenimą. Ir pasitraukęs 
iš gimnazijos raštinės visą laiką sielojosi 
mūsų jaunimo ateitimi, gimnazijos vargais 
ir bendruomenės rūpesčiais ir vylėsi svei
katai sustiprėjus grįžti papildyti lietuvy
bės darbuotųjų eilių. Tačiau viltys ir no
rai neišsipildė — staigi mirtis nutraukė 
jauno lietuvio gyvybės giją, o svetima že
mė Mainze, ant gražaus Reino kranto, pri
glaudė jo išvargintą kūną.

Su velioniu atvyko atsisveikinti ir jo pa 
lydėti į paskutinę poilsio vietą gausus bū
rys tautiečių. Paliko liūdinti žmona Apo
lonija ir vaikai — Elenutė ir Juozas.

Berniukai Saleziečiu Institute r
KUN. PETRAS M. URBAITIS PASAKOJA APIE LIETUVIŠKĄ SALĄ ANT 

KALNELIO ITALIJOJE

TRISDEŠIMT MEILĖS ŽODŽIŲ
Lietuviškoji religinė literatūra tremtyje 

agusėja, vis papildoma naujais veikalais. 
Šalia naujų maldaknygių ir religinių žur
nalų platesniesiems skaitytojų sluoks
niams, šalia religinių straipsnių, skirtų 
daugiau rinktiniam skaitytojui stambiuose 
katalikiškuose žurnaluose (pvz., Aidų žur 
nale), naujai išeinančios religinės knygos 
butų skirstytinos į dvi rūšis. Pirmoji tai 
tos knygos, kuriose sprendžiami gilūs Die
vo ieškojimo filosofiniai klausimai. Čia 
pastaraisiais metais darbuojasi nebe vien 
tik prof. A. Maceina. Jis turi jau visą bū
relį talkininkų. Kita knygų rūšis taikoma 
platiesiems tikinčiųjų sluoksniams ir spren 
džia kasdienius žmogaus su Dievu santy
kius. Iš mažens katekizmu parėmęs savo, 
tikėjimą, padėjęs tokius katekizminius sauT 
tikėjimo pagrindus, atlikinėdamas įprasti’ 
nes religines praktikas, žmogus, nuolat ne- 
pakurstbmas, gali daugiau ar mažiau nu- 
krikščionėti ir tik iš vardo likti krikščio
nim. Tos populiariosios religinės knygos 
kaip tik ir stengiasi daugiausia atnešti 
žmogui krikščioniškosios dvasios į gyveni
mo prigesintą ir religinėmis formomis pa
sitenkinantį jo vidų.

Tokios paskirties yra ir dabar Lietuviš
kos Knygos Klubo Čikagoje išleistoji vysk. 
Vincento Brizgip knyga Trisdešimt meilės 
žodžių, arba, kaip paantraštėje sakoma, gy 
venimo temomis Kristaus dvasioje.

Knygoje daugiausia kalbama apie mei
lę, dėl tb ir pavadinime ji minima. Knygo 
je yra 30 skyrių, tai dėl to ir pavadinimas 
kalba apie trisdešimt meilės žodžių. Bet 
šitie .du bandymai aiškinti knygos" simboli 
ką ne visiškai išsemia turinį. Galutinę kny 
gos prasmę ir esmę nusako pats autorius 
įžangoje. „Dievas yra Meilė“, rašoma įžan 
goję. „Dievo visagalingumas, išmintis, gro 
zis nedaug teiktų jaukumo žmogaus protui 
ir širdžiai, jeigu nežinotume, kad Dievas 
yra Meilė“, sakoma kitoje tos pat įžangos 
vietoje. Todėl ir pačioje knygoje skyrius 
po skyriaus autorius papuliariai dėsto tuos 
dalykus, kurių žmogus privalo laikytis, kad 
jo religija būtų ne vien tik vardas, bet gi
li, prasminga dvasia, ir kad jo santykiai 
su Dievu būtų paremti jau knygos įžango
je pabrėžtąja meile. Vadinasi, knyga rodo, 
koks turi ir koks neturi būti krikščionis 
kasdieniniame gyvenime, santykiuose su 
žmonėmis ir su Dievu.

Knygoje iškeliama daug klausimų, kurių 
nemaža dalis skaitytojui turės atverti akis 
ir gal_ kartais parodyti, kad jo gyvenimas 
gal būt jau iškrypęs iš tų vėžių, kuriose 
turi laikytis krikščionis ir kurios yra bend 
rais bruožais nužymėtos katekizme. Čia 
skaitytojas ras populiariai pateiktus kata
likiškus reikalavimus ir dėsnius žmogaus 
santykiui su žmogum, su tiesa, su turtu, 
su papročiais, tradicijom, praeitim ir t.t. 
Paskaitęs jis bus priverstas susimąstyti ir 
tobulėti, grįžti į tiesos kelią, jei bus kur 
nuklydęs. (P. A.)

Šiuo metu Didž. Britanijon yra atvažia
vęs kun. Petras M. Urbaitis, SDB. Jis yra 
lietuvių saleziečių atstovas iš Torino, Itali
jos ir keliauja Lietuvių Saleziečių Instituto 
rūpesčių skatinamas. Pabuvo Londone, iš
važiavo į Glasgovą, sustos visose didesnėse 
lietuvių kolonijose, užmegs tiesioginį ryšį 
su lietuviškųjų kolonijų kapelionais, žy
mesniaisiais veikėjais, su organizacijomis 
ir su šeimomis, ypač gausiomis, kurioms 
vaikų auklėj imas dėl nepriteklių kelia rū
pesčio.

Lietuviai saleziečiai apie 30 km nuo To
rino gražios kalvos viršūnėje turi savo už
darą koloniją. Ten yra vadinamasis Lietu
vių Saleziečių Institutas (jo adresas: Isti- 
tuto Salesiano Lituano Castelnuovo Don 
Bosco, Italia (Asti)), atitinkąs 5 klases 
lietuviškos gimnazijos, o šalia jo moder
niai įrengta spausdinimo įmonė. Ten nu
važiavę lietuviukai vieni baigia tą 5 metų 
kursą ir gali toliau tęsti mokslą italų mo
kyklose, kiti, kurie pasirenka kunigo pa
šaukimą, stoja į šv. Kazimiero Kolegiją 
Romoje(iš Didž. Britanijos Kolegijoje stu
dijuoja Saleziečių Institutą baigę Jurevi
čius ir Babonas; vienas yra iš Brazilijos), 
treti, kurie nepasiryžę tęsti aukštųjų moks 
lų, čia esančioje spaustuvėje išmoksta spe 
cialybės ir suaugę turi gerą duoną. Kele
tas tokių šiandien turi gerą darbą Ameri
koje.

Institutas atšventė šįmet 5 metų sukak
tį, per savo- mokyklą ir spaustuvę yra per 
leidęs daugiau kaip 100 berniukų. Iš jų 
per paskutiniuosius 3 metus išleistą 15 su 
atestatais. Šiais metais tikimasi Institute 
turėti apie 60 berniukų, suvažiavusių iš 
10 kraštų. Šin Institutan yra atvažiavusių 
net iš Amerikos, Kanados ir Pietų Ameri
kos kraštų, o vienas dabar pasiprašė pri
imti net iš Lietuvos! (Jis bus priimtas, jei 
iš ten išleis). Įsivaizduotina, kokia gausy
bę kalbų jie naudoja, suvažiavę iš įvairios 
svetimos aplinkos, bet greit visi persilau- 
žia ir ima kalbėti lietuviškai, taip sakant, 
dienomis atlietu vėją.

Pasakodamas visa tai, kun. P.M. Urbai
tis patenkintas nusišypso į savo truputį 
pražilusią barzdelę ir skuba nusakyti savo 
kelionės tikslą. Apkeliauti Europos lietu
vių kolonijas skatina noras užmegzti asme 
ninius ryšius. Institutui visados ir nuolat 
reikia lėšų iš visur ir iš visų, o 5 metų 
praktika parodė, kad ten pati tikroji vieta 
tiems, kurie namie, tėvų žinioje, vargu iš 
viso įsigys mokslo, o greičiau nieko nepa
sieks ir dar žus lietuvybei. Institutas, kaip 
lietuvybės išlaikymo veiksnys, labai tinka 
ma vieta. Ten neprieina jokia pašalinė įta 
ka, nes Institutas yra lyg kokia maža Lie
tuva, įsikūrusi kalvoje. Programos pride
rintos prie italų mokyklų, o lietuviškųjų 
dalykų dėstymas itin platus. Saleziečiai, 
kurių centras Torino mieste, labai suprato 
lietuvių reikalą ir davė jiems visiškai ats
kirą atokią vietą. Vieta ir istorinė, labai 
susijusi su saleziečių veikla: Don Bosco 
gimtinė.

Nenuilstamas lietuvių saleziečių rūpes
tis savąja institucija davė gerų vaisių. Pa
ramos ieškodamas bent du kartus Ameri
koje yra lankęsis Instituto direktorius kun. 
Dr. Juozas Zeliauskas, ten yra buvojęs ir 
kun. P.M. Urbaitis, ir šiandien Institutas 
nejaučia didesnių trūkumų. Ta pilis, sve
čių namai ir naujas modernus pastatas per 
sonalui ir berniukams gyventi ir mokytis 
ir spaustuvei laukia dabar kaip tik naujų 
kandidatų. Kun. P.M. Urbaitis dėl to dabar

PAIEŠKOMŲ ASMENŲ SĄRAŠAS

1. Bortkevičius Jonas, vet. gydytojas.
2. Glušauskas, gyvenęs Detroite. Ieško 

Antanas Glušauskas.
3. Goldbergas Vaclovas, sūnus Rudolfo, 

gim. 1920 m., 1947 m. gyvenęs Chicago 16, 
3442 S. Union Avė.

4. Guderis-Uderis Jonas, Augustinas, Pe 
tronėlė, Pranciška.

5. Jakubėnas Alfonsas, " gim. 1914 m. 
Strūnaičiu km. Švenčionių apskr. Adomo 
ir Petronėlės Boreikaitės. Gyvenęs, bene, 
Australijoje.

6. Jakutis Aleksandras, operos solistas, 
gyvenęs Vokietijoj Liegnitze, po karo — 
Muenchene .paskui JAV.

7. Jones-Hichs Valerija, gyv. 14034 Trini
ty, Detroite.

8. Jurkonis Tamošius ir dvi seserys iš 
Vainiūnų km. Kapčiamiesčio vi., Seinų a. 
Prieš I D. karą išvykęs į JAV.

9. Juškevičius Stasys, gim. 1890 m., iš 
Žemaičių Naumiesčio.

10. Karvelis Leonardas, teisininkas.
11. Konstantinavičius Jonas.
12. Kožemėkas Pranas, Kazio, karo me

tu pabėgęs.
13. Kožukauskų šeima, gyv. JAV.
14. Kuslejkų šeima, gyv. JAV.
15. Lenkšienė Juozapa.
16. Lukošauskas Antanas — manoma, 

gyv. Bostone.
17. Monkevičius Pranas ir Boleslovas, 

sūnūs Prano, gim. Drobūkščių km., Varnių 
valse., Telšių apskr.

18. Norvilų šeima (ieško Wl. Konstanti
navičius iš Lenkijos).

19. Popiera Kazys, Jono, gim. 1921 m. 
1944 vokiečių išvežtas. Manoma, kad gy
vena Anglijoj.

20. Popikaitė Elena, iš Kybartų ,gim. 
1915 m.

21. Rubinienė Motilda, Chicagoj?
22. Ruočkus Juozas, Vincas, Teofilija, 

manoma, kad gyvena New Yorke.
23. Savickienė-Silikaitė Ada.
24. Stelmokas Konstantinas ir Mykolas, 

sūnūs Jono.
25. Šimkus Jonas, gim. 1926 m. Tverų 

valse., Telšių apskr. Per karą pabėgęs.
26. Subačius Vincentas (Vilim Subačius) 

gim. 1886, Karaivonių km., Kapčiamies
čio vi., Seinų apskr. Seniai išvykęs į JAV.

27. Sutkus Jonas, Marija Sutkienė .pali
kę 4 vaikus Lietuvoj.

28. Terminienė Marcelė.
29. Vileišis Andrius, Jono, gim. 1924.11.

30. 1945.V.7 paimtas <aro nelaisvėn „at
Noetsch-Austria and, put in the POW de
pot 143 in France 14.9.45. His POW No was 
1007466“. Belaisvių stovykla buvo departa 
mencie Haute-Savoice Novel.

30. Vileišis Povilas, Jono, gim. 1926.12.
31 Kybartuose. 1945 m. buvo Linz ad. d. 
D. 1945 m. rašė, kad „yra vežamas su ka
riais j Vakarus nuo Berlyno“.

Paieškomieji prašomi atsiliepti „Euro
pos Lietuvio“ administracijoje (1, Ladbro
ke Gardens, London, W.II. Gt. Britain). 

aplankė Vokietiją (iš ten į mokyklą atva
žiuos daugiau kaip 20 berniukų), šveicari 
ją, Olandiją, Belgiją, Prancūziją, visur 
megzdamas ryšius, šeimos kartais pa- 
bukštaujančios: kaip čia dabar išleisi savo 
vaiką taip toli!.. O jei šeimoje yra būrys 
vaikų ir ne visų ateitį galima aprūpinti, 
tai tėvai saleziečiai dėl to ir siūlo savo pa 
galbos ranką. Kun. P.M. Urbaitis įsakmiai 
tvirtina, kad jis, perkeliavęs Ameriką ir 
Europą, gerai pažindamas sąlygas, niekur 
kitur nelabai numatąs tokias sąlygas ber
niukų lietuvybei išlaikyti ir stiprinti, kaip 
yra Saleziečių Institute. Dėl to jis ir kvie
čia tėvhs pagalvoti ir užmegzti su juo ry
šį, jei kur jis pats nepasieks. Jis Didž. Bri 
tanijoje ruošiasi praleisti 3 savaites (susi 
siekti su juo galima per Lietuvių Namus 
Londone). Nuostabu, kad pirmosiomis die 
nomis Londone susirado tuojau kandida
tas į Institutą!'

Be kita ko. tiek Institute (mokomasis per 
sonalas, tiek spaustuvės priežiūra yra sale 
ziečių. Spaustuvę tvarko dail. Aleksandra 
vičius, broliukas salezietis. Spaustuvė 
spausdina Saleziečių Balsą ir yra išleidusi 
iš savo pastogės keletą knygų.

Kun. P.M. Urbaitis — senas misijonie- 
rius. Jis 20 metų yra išdirbęs misijonie- 
riaus darbą Kinijoje. 1951 m., perėjęs 3 
kalėjimus, buvo ištremtas. Suimtas ir pa
kaltintas įprastiniu kaltinimu: amerikiečių 
šnipas, o ištremtas, kad nepaliktų savo 
kaulų kinų žemėje (svetimšalių kaulų Ki
nijos komunistai nemėgsta...). Ten jis, sa
vo misijonierišką žodį skelbė 250.000 žmo
nių, turėdamas savo žinioje 3 mokyklas, 
4 bažnyčias ir 15 įvairiose vietose gyvenan 
čių padėjėjų. Mokyklos buvusios perpildy
tos, ir kasmet būdavę po keliasdešimt atsi
vertimų.

Kinijoje dar yra misijonieriavęs kun. A. 
Perkumas, dabar lėktuvais iš Karakaso 
miesto aptarnaująs Venezuelos lietuvių iš
siblaškiusias kolonijas.

Iš Didž. Britanijos kun. P.M. Urbaitis 
grįš atgal į žemyną ir palydės į Institutą iš 
Europos kraštų mokytis važiuojančius lie
tuviukus.

SPORTO PASAULYJE

SOVIETAMS LAIMĖJIMUS NESANTIEJI 
LIETUVIAI

Rytų Vokietijos laikraštis „Der Leicht- 
athlet“ š.m. rugpiūčio 1 d. išsispausdino 
visos Sovietų Sąjungos dešimt geriausių 
sportininkų lengvaatlečių sąrašą įvairiose 
sporto šakose. Jų tarpe pavardes lietuvių 
sportininkų, kurie pasiekė visos Sovietų 
Sąjungos meisterio titulą ar užėmė kitas 
geras vietas.

Visos Sov. Sąjungos meisteris 1.500 m. 
bėgime yra lietuvis Jonas Pipynė, nubė
gęs per 3:43,4 min.

5000 m. bėgime 6 vietoj visoj Sov. Są
jungoj yra L. Virkus (14:11,2 min.).

10.000 m. bėgime 10 vietoj , irgi Virkup 
(30:19,4 min.).

110 m. su kliūtimis bėgime — 10 vietoj 
S. Valšis (14,8 min.). ‘

20 km. ėjime .— 4 vietoj Antanas Mikė- 
nas (1:29:38,0. vai),_____J/Į

Disko metime —,8 vietoj A. BaĮtujįnitaųs, 
numetęs 51,61 m. ’ : - - ■■ ''

Ieties metime — 3. vietoj S. Graudulis, 
numetęs 74,56 m. !'.l:

Rutulio stūmime — 4 vietoj A. Vara- 
nauskas, nustūmęs 16,40 m.

Tenka pastebėti, kad laikraštis „Der 
Leichtathlet“ visas lietuviškas pavardes ■ 
teisingai atspaudino. Reikia džiaugtis, kad 
lietuviai lengaatlečiai taip gražiai laikosi 
įvairiose sporto šakose. Gaila tik, kad jie 
neatstovauja lietuvių tautos trispalvės, bet 
tais laimėjimais didžiuojasi Sovietų Są
junga. Laisvojo pasaulio laikraščiai turė
tų Pabaltijo kraštų lengvaatlečių laimėji
mus iškelti tų kraštų naudai. Liepos 28 d. 
— rugpiūčio 10 d. Maskvoje VI pasaulio 
jaunimo festivaly ir III pasaulinėse jauni
mo sporto žaidynėse taip pat du lietuviai 
sportininkai Sovietų Sąjungai iškovojo 
aukso medalius: 1500 m. bėgime J. Pipynė 
užėmė pirmą vietą nubėgdamas per 3:41,1 
min., ir 20 km. ėjime Antanas Mikėnas, 
nuėjęs per 1:33:02,0 vai.
. Apie 30.000 jaunuolių iš įvairių kraštų 
ten buvo suvažiavę. Niekas jų nežinojo, 
kad Jonas Pipynė ir Antanas Mikėnas yra 
lietuviai. Aukso medalių įteikimo metu 
buvo grojamas Sov. Sąjungos himnas ir 
bokšte iškelta komunistinė vėliava. Visi 
laisvojo pasaulio laikraščiai paskelbė tą 
laimėjimą Sovietų Sąjungos riaudai.

Fr. Sfc.

KAN: DR. J.B. KONČIUS TARIASI SU 
KOMISARU DR. LINDT

BALFo pirmininkas kan. Dr. J.B. Kon
čius išvyko į Ženevą dalyvauti rugsėjo 10 
d. svarbiame pasitarime likusiųjų Europo
je pabėgėlių reikalais. Į tą pasitarimą jis 
buvo pakviestas Jungtinių Tautų Aukšto
jo Komisaro Pabėgėlių Reikalams Dr. 
Lindt.

PAIEŠKOJIMAI U.;

PETRONIAI Vincas, Juozas, Albinas ir 
Teresė ir Vladimieras VENSKEVIČIUS, 
patys ar apie juos žinantieji, prašomi ra
šyti jų paieškančiai seseriai K. Baužaitei 
šiuo adresu: Konstancija Mosol, 1, Claren
don Terrace, Bradford 8, England.

DAPŠIŲ Alekso, Jono ir Juozo ir DAP- 
ŠYTĖS Martos, gimusių Afrikoje, užaugu
sių Lietuvoje, Šimonių km., Panevėžio a„ 
paskui vėl grįžusių Afrikon, ieško pusbro
lis Sr. Pranas Dapšys, c. Las Heras 4771, 
Villa Insuperable, Partida Matanza, Provin 
čia Buenos Aires, Argentina.
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NAUJAS VERTINGAS SIUNTINYS 
Į LIETUVĄ IR SOVIETŲ RUSIJĄ

3,2. metrų 140 cm pločio melsvos grynos 
vilnos, patvarios ir šiltos medžiagos vyriš
kam arba moteriškam kostiumui; 4 metrai 
80 cm pločio šviesios medvilninės medžia
gos, tinkančios moteriškam kostiumui ar 
marškiniams; 2 kamuoliukai siuvimo siū
lų; 1 kamuoliukas šilkinių siūlų; 1 pora šii 
tų kūčkailinių pantaplių; 1 dėžutė 90 tab
lečių gryno lecithino; 1 pakelis 30 tablečių 
vitaminų Polyvit.

Siuntinėlio kaina, j kurią jeina muitas, 
persiuntimo ir apdraudimo išlaidos: į Lie
tuvą 39 dol.; Į SSSR ir Sibirą — 40 dol.

Siuntėjas gaus pakvitavimą su gavėjo 
parašu. Nuo užsakymo dienos siuntinėlis 
nueis j Lietuvą per 6 savaites, o į Sibirą — 
8 savaites, o, gal, ir greičiau, nes Balto 
patyrimu kai kurie vaistų siuntinėliai iš 
Muencheno ir iš Šveicarijos į Lietuvą nu
ėjo per 2 savaites. Jei siuntinėlis žūtų, už
sakytojui bus grąžinti pinigai.

Užsakymus ir pinigus siųsti United Li
thuanian Relief Fund of Amerika, 105, 
Grand Street, Brooklyn 11. N.Y.

NEPALYGINAMASIS GINKLAS

MIELI TAUTIEČIAI,
Siųsdami pakietėlius į Lietuvą ar Sibirą, prisiminkite, kad niekas taip gerai ne

parinks dovanų, Jūsų artimiesiems, kaip Jūs patys.

Todėl, jei gyvenate Didžiojoje Britanijoje, supirkite savo įprastose krautuvėse 
tokias prekes, kokios Jums labiausiai patinka, ir siųskite jas su sąskaitomis 
Mes Jūsų pačių sudarytąjį siuntinį perpakuosime ir, atlikę visus formalumus 
draudę ir apmokėję muitą, tuojau išsiųsime Lietuvą.

Klijentams pageidaujant, tokius jų siuntinius galime papildyti arba ir
sudaryti pagal klijentų nurodymus iš gausybės prekių, esančių mūsų nuosavuose 
eksportiniuose sandėliuose ir krautuvėse Londone.
„.Reikalaukite kainoraščių. Rašykite lietuviškai!

mums.
— ap-

ištisai

Lithuanian dep., P.&B. SUPPLY CENTRE LTD., 8 A. Thurloe Place, London, S.W.7.
Teleph. Kensington 4281. „

REIKŠMINGAS PALENGVINIMAS
Jau ruduo. Artėja Kalėdos. Kiekvienas, turįs artimuosius 

Tėvynėje, vienokiu ar kitokiu budu stengsis pasiųsti didesnį ar 
mažesnį dovanų siuntinėlį. Tazab, Lietuvių Skyrius, 1, Ladbroke 
Gardens, London W.ll, suprasdamas tautiečių padėtį, siūlo šioje 
srityje savo patarnavimus, patiekdamas kelis provizorinius siun
tinėlius ir jų kainas, įskaitant visas išlaidas.

SIUNTINĖLIS VYRUI
Atkarpa vyr. kostiumui,
geri, stiprūs ir dailus batai, 
grynos vilnos atkarpa vyr. paltui, *

2.
3. _____  __________ __ _______ .
4. komplektas apatinių baltinių (ilgos kelnės ir marškiniai 

su rankovėmis),
5. grynos vilnos megztukas (pag. spalvų).
Viso kaina tokio siuntinio £ 24.7.0.
Pasiunčiama, įmokėjus £ 8.7.0. Likusioji dalis išsimokėtinai 

pagal galimybę per 3 mėn., arba pagal susitarimą.

SIUNTINĖLIS MOTERIMS
1. Atkarpa Fibro rūšies medžiagos sijonui, 

Vilnonis megztinis su rankovėmis (Cardigan), 
1 pora batukų (juodi arba rudi),
3 poros rayon kojinių (pag. spalvos),
4 jardai pusvilnonės medžiagos suknelei (pag. spalvos),
1 komplektas šiltų, žieminių baltinių,
3 jardai dvigubo pločio gryn. vilnos Velouro medžiagos 

paltui (pageidaujamos spalvos), arba Ulster rūšies toks 
pat kiekis.

Su visomis išlaidomis, šio siuntinio kaina £ 23.8.0. Pasiun
čiamas, įmokėjus £ 8.0.0. Likusi dalis pagal susitarimą per 3 mėn.

Suprantama, kad kiekvienas gali siuntinio turinį keisti pagal 
- pageidavimą.

Lengvinančios mokėjimo sąlygos neapkraunamos jokiais 
procentais.

Su dovanų siuntinėliais galite pasiųsti taip pat ir vaistus.
Pirma, negu ką nors šioje srityje darysite, parašykite šiuo 

adresu: Tazab, Lietuvių Skyrius, 1, Ladbroke Gardens, London, 
W.ll.

Tie, kuriems sąlygos leidžia, nesigailėsite šį skyrių aplankę. 
Nemokamai siunčiami ne tik iliustruoti katalogai lietuvių 

kalba, bet taip pat pavyzdžiai medžiagų.

' 2.
3.
4.
5.
8.
7.

1945 m. rugpiūčio mėn. ant Hirošimo ir 
Nagasaki miestų amerikiečiai numetė dvi 
pirmąsias atomines bombas. 1949 m. rug
sėjo mėn. prezidentas Trumanas pranešė, 
kad ir Sovietų Sąjunga išsprogdino atomi
nę bombą. 1952 m. lapkričio mėn. Eniveto- 
ko saloje JAV kariniai ekspertai išbandė 
pirmąją vandenilio bombą. 1953 m. rugpiū 
čio mėn. Malenkovas paskelbė, kad ir so
vietai turi pasigaminę vandenilio bombą.

Po to Vakarų-Rytų, tiksliau Amerikos ir 
Sov. Sąjungos lenktynės pakrypo į vairuo 
jamųjų raketinių sviedinių sritį. Abi 
pusės skelbė ,kad gaminami nauji ginklai 
— radijo vairuojamosios raketos ir tarp
žemyniniai balistiniai sviediniai su atomi
niais užtaisais. Abiejų partnerių galvo- 
trūkščiais skubama ir stengiamasi vienas 
kitą privyti ir pralenkti. Iki šiol tose lenk 
tynėse pirmenybė neabejotinai priklausė 
Vakarams, bet rugpiūčio 26 d. Tasso pra
nešimas lyg pritrenkė Vakarų viešąją nuo
monę, nors perdaug nenustebino specialis 
tų. Rusai paskelbė, kad jie turi pagaminę 
ir išbandę tarpžemyninį raketinį sviedinį, 
pasiekiantį kiekvieną žemės tašką. Smul
kiau apie šį sviedinį yra rašęs rusų rake
tinių sviedinių specialistas generolas majo 
ras prof. Pokrovski „Sovietskaja Aviaci
ja“ skiltyse, nurodydamas, kad šis tarpže 
myninis sviedinys, pasiekęs 1000 km aukš 
tį, lekia 25.000 km greičiu į valandą ir ato 
miniais užtaisais gali pataikyti į kiekvieną 
žemės tašką 10-20 km tikslumu. Jis taip 
pat pareiškė, kad šis išradimas amerikie
čių „bazių apsupimo strategiją“ pavertęs 
atgyvenusia. Amerikos strategija, pagal Po 
krovskį, buvusi pagrįsta teorija, kad ka
ro atveju gyvybiniai Amerikos taškai bus 
nepasiekiami priešo raketų, o iš Amerikos 
svetur įrengtųjų karo bazių pakilę lėktu
vai ir vairuojamieji sviediniai gali pasiek
ti visur. Dabar, kaip pareiškė Pokrovski, 
kada Sovietų Sąjunga turi tarpžemyninį 
raketinį sviedinį, padėtis visai pasikeitė.

Nėra jokio pagrindo netikėti rusų prane 
Šimui ir aiškinti ,kad tai tik nevykęs šan
tažas ar psichologinis ginklas, kuriuo no
rima paveikti vykstančią nusiginklavimo 
konferenciją Londone, Sirijos įvykius ar 
UNO. Ir anksčiau buvo panašiai ramina
mas!, o po to greit įsitikinta, kad įvykiai 
bręsta kitaip, negu norima. Dar prisimena 
me, kai 1945 m. buvo kalbama, kad rusams 
dėl jų atsilikusios technikos reikės, mažiau

šiai, 10 metų, kol jie pajėgs pasigaminti 
atominę bombą. 1952 m. panašiai buvo gal 
vojama ir dėl vandenilinės bombos. Bet 
žiauri tikrovė patvirtino, kad atominei 
bombai paruošti rusai buvo atsilikę nuo 
amerikiečių tik per 4 metus, o vandenilio 
— tik apie metus. Dabar gi tarpžemyninių 
raketinių sviedinių srityje ar nebus tik už 
akių užbėgę ir amerikiečiams. Birželio m. 
amerikiečiai buvo pranešę, kad jų bando
masis sviedinys IBM (Intercontinental Bal 
listic Missile) „Atlas“ bandymų metu su
sprogo ore, o rusų iš vokiečių perimtieji ir 
vėliau „perauklėtieji V-2 vaikai“ T-l, T-2, 
T-3, T-4, „De Standaard“ laikraščio teigi
mu, neatsilieka nuo amerikiečių V-2 tipo 
raketų. Štai T-l — dvidešimt tonų sverian 
ti raketa gali nuskristi 600 km (Hitlerio 
V-2 svėrė 12,6 t ir skrido 325 km). T-2 ra
keta sveria 80 t ir siekia tiek pat, kiek 
JAV raketos Thor, Jupiter, Polaris, t.y. 
2250 km. T-3 raketos svoris esąs 200 t, o 
T-4 raketa, patobulinta iš T-3, jau siekia 
7500 km. Tai esanti raketa, savo pajėgumu 
prilygstanti amerikietiškam „Atlasui“. 
Sparnuotosios, negreito skridimo V-l tipo 
raketos „vaikai“ — J-l, J-2 ir J-3 irgi ru
sų patobulinti ir siekia iki 1200 km. Jos 
skirtos raudonajam laivynui. Povandeni
nių laivų iššautos, jos gali pasiekti svar
biausius Amerikos pramonės centrus. V-l 
tipo raketos, kadangi negreitai skrenda, 
priešraketinių amerikiečių Nike ir Bern
are, britų Bloodhound, Thunderbird ir Sea 
Slug šovinių (raketų) gali būti dar ore su 
naikintos. Bet prieš tarpžemyninius balisti 
nius sivedinius, kuriais rusai per 15 minu
čių gali pasiekti Londoną, per pusvalandį 
Ameriką, kitokio apsigynimo tuo tarpu nė 
ra, kaip sunaikinti dar tebegulinčius priešo 
arsenale iš savo strateginių bazių‘ar tarp
žemyniniais raketiniais sviediniais, jeigu 
tokių turima ir jei dar užtenka laiko. Tik 
ar toks „teoretiškas sunaikinimas“ nereikš 
tų savižudybės ir visos žmonijos sunaiki
nimo?

Nepalyginamasis rusų ginklas, nepalygi
namasis ta prasme, kad kol kas nėra kaip 
nuo jo apsiginti, galimas dalykas, dar šian 
dien nėra pritaikytas vandenilio bombų 
sviediniams, bet ar ilgam?

Britų oro pajėgų maršalas Sir Dermont 
Boyle sako, kad jis nelaiko „tikra evange
lija“ rusų teigimo, jog „ši raketa gali pa
taikyti į kiekvieną žemės tašką“, bet jis

Š.m. rugsėjo 14 d. LIETUVIŲ KLUBE,

Šokiu Vakaras
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SIUNTINIUS Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, 
SIBIRĄ IR KITUS KRAŠTUS

Siunčia vienintelė lietuviu 
bendrovė Anglijoje

BALTIC STORES LTD
(Z. Juras)

Medžiagos, Avalynė, Vaistai, Skustuvai, Stiklui 
plauti pjautuvėliai, plaukams kirpti mašinėlės 

ir kit.
Geriausi vyriški pusbačiai (Oxford) kainuoja 

tik £ 1.5.0.
Lininės medžiagos 3 šii. už yardą. 

Pigiausi maisto siuntiniai!
Informacijų galima gauti visose mūsų 

krautuvėse:
421, Hackney Rd., E.2. Tel. SHO 8734.
146, Holland Park Ave. W.ll. Tel. PAR 2970.
148, Ridley Rd. E.8. Tel. CLI 0572.
20, Ridley Rd., E.8. Tel. CLI 3880.
187, Lewisham High Str., S.E. Tel. LEE 1042.

Norintiems išsirinkti medžiagas asmeniškai 
geriausia vykti Į 421, Hackney Rd., E.2.

Dėl smulkių informacijų arba dėl specialių 
siuntinių persiuntimo sąlygų prašome rašyti:

Z. Juras, 421, Hackney Rd., E.2. 
Siunčiame Jūsų pačių paruoštus siuntinius. 

PRISTATYMAS GARANTUOTAS! 
TEISINGIAUSIAS IR PIGIAUSIAS PATARNAVIMAS!

1-2 Ladbroke Gardens, W.ll 
rengiamas

GROS KONTINENTALINIS DŽIAZAS
Pradžia 7.30 vai.

Specialistų priežiūroje visokios rūšies vaistus 
ir narkotikus pagal receptus ar be jų jūsų 

vardu siunčia
ORO AR PAPRASTU PAŠTU 
ACTON PHARMACY 

Rašykite lietuviškai 
Informuojama ir patariama nemokamai 

Mūsų eksporto skyrius turi savo žinioje ir 
kitokių prekių: vilnonių gaminių, Singerio 

siuvamų mašinų, avalynės, odos gaminių ir kt. 
Atdara šiokiadieniais — nuo pirmadienio iki 
šeštadienio — kasdien nuo 9 vai. ryto iki 8 v.v. 

ADRESAS: ACTON PHARMACY.
24, Church Road, London, Acton, W. 3. 
Telefonas: (Londonas) ACOrn 0712

patvirtino, kad pastarosiomis savaitėmis ir 
mėnesiais Vakarai elektroniniais ir kito
kiais prietaisais, apie kuriuos neskelbia
ma,. sekė rusų bandymus su šia raketa ir 
kitomis, ir kad Vakarų sekimo tarnybos 
ir štabai turi aiškų paskutiniaisiais mėne
siais rusų padarytosios pažangos vaizdą. 
Turimosios technikos žinios nėra raminan
čios.

Japonijos Kioto meteorologijos observa
torijos mokslininkai taip pat pranešė, kad 
rugpiūčio 2 d. jų mikrobarografas užre
gistravo neįprastą atmosferinį virpesį, ku
rį, kaip jie mano, sukėlė rusų tarpžemyni
nė raketa su atominiu užtaisu. Panašūs at 
mosferiniai virpėjimai buvo užregistruoti 
ir rugpiūčio 22 d. Kioto, Jonago ir Okaja- 
mos observatorijose. Japonų meteorologai 
šį reiškinį sieja su Tasso radijo praneši
mu, kuriame buvo pasakyta, kad „prieš ke 
lias dienas sėkmingai buvo išbandyta rusų 
tarpžemyninė raketa“.

Reikia manyti, kad ir Vakarai greit pa
vys rusus ir abu partneriai tada ir raketi
nių sviedinių lenktynėse susilygins, kaip 
jau yra buvę su vandeniline bomba. JAV 
sekretorius Dulles rugpiūčio 27. d. spaudos 
korespondentams pareiškė, kad dėl Tasso 
pranešimo karinė pusiausvyra nesanti pa
žeista.

Prieš 5 metus Amerikos raketų gamybos 
programos vykdytojas K.T. Teller buvo 
pareiškęs, kad jo tikslas yra išimti iš apy 
vartos lėktuvą, kaip kovos ginklą, ir kad 
jis manąs pasiekti tai per 5 metus. Taip 
toli dar nenueita, bet pastarasis Tasso pra
nešimas davė šuolį artyn į „mygtuko spus
telėjimo karo laikotarpį“. Karas su tarp
žemyniniais raketiniais sviediniais, atrodo, 
ateityje nebeturės kovos lauko varžybos 
žymių. Jis bus ne kas kita, kaip „nežmoniš 
ko“ masto mechanizuotos žudynės, jei 
griežtu ultimatumu nepasiseks savo priešo 
paklupdyti prieš klausimą: kapituliuoti ar 
mirti, kaip jau 1939 m. buvo padaryta su 
Lietuva ir kitais mažesniaisiais kraštais.

Rusai ypač pabrėžė savo sviedinio taik
lumą. Tikrai galima suprasti, ką tai reiš
kia, kai kalbama apie ginklus, kurių svie
dinių sprogimo* jėga prilygsta 10 milijonų 
TNT. Kelių dešimtų kilometrų nukrypiu 
mas į šalį tokiais atvejais nebeturi reikš
mės.

Tenka manyti, kad žmonija slenka Vis 
arčiau savo galybių ribos ir susinaikino. 
Vargu sulaikys žūtbūtines apsiginklavimo 
lenktynes biologų perspėjimai, kad dėl ato 
minių bombų sprogdinimų mūsų planetoje 
gausėjęs radioaktyvumas didina pavojų 
gyvybei. ------ •—

Pasiektoji vandenilio bombų pusiausvy
ra atitolino atominį karą, bet kas gali už
tikrinti žmoniją, kad ryt ar poryt dviejų 
pasaulinio masto titanų varžybose vieno 
jų ideologinis apakimas ar baimės sukelto
ji psichzė neprivers spūstelėti mygtuko, 
reiškiančio galutinę pasaulio katastrofą?

T.

CHRUŠČIOVAS
DUDINCEVĄ

PERAUKLĖS

persispausdino tris Chruš„Komunistas' 
čiovo kalbas literatūros klausimais. Jose 
peikiamas Stalinas, kuris nematęs gyve
nimo ir dėl to savo nurodymais rašyto
jams vertęs iškraipyti tikrovę. Pats jis ba
ra rašytojus, kad jie nesidomi jo didžiai
siais sumanymais — plėšininėmis- žemėmis 
ir pramonės decentralizacija. O kai dėl ra
šytojo Dudincevo, kuris pasirinkęs vaiz
duoti neigiamybes savo „Ne vien tiktai 
duona“ romane, tai, „mūsų padedamas ir 
turėdamas noro“, jis ateisiąs į tikrąjį ke
lią.

— Viduržemių jūra praplaukė 2 soviętų 
karo laivai.

Š.m. rugsėjo 14 d., 5.30 vai., parapijos 
salėje, 345A, Victoria Park Road, šaukia
mas Moterų Klubo Susirinkimas.

Kviečiu visas londonietes moteris daly
vauti.

Klubo pirmininkė

GREIT, PATIKIMAI, PRIEINAMA KAINA.

BROWNEJONES
LTD.

1, Norfolk Place,

TAUPUMAS - DORYBĖ!
Prieš nuspręsdamas siųsti dovanų siuntinį savo artimiesiems i Lietu
vą ar Sibirą, paprašyk mūsų kainoraščių, ir tada bus nesunku nu-
spręsti, kad tikrai verta šitai firmai parodyti pasitikėjimą ir per ją 
siųsti.

London W.2. 100% garantija, kad siuntinys bus pristatytas gavėjui! Žmoniškos 
kainos! Greitas patarnavimas!

RAŠYKITE TIK LIETUVIŠKAI!

Tel. PAD. 2797 SĄŽININGAS PATARNAVIMAS, GREITAS PRISTATYMAS IR ŽMO
NIŠKOS KAINOS MŪSŲ PIRKĖJAMS YRA LABAI GERAI ŽINOMI
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