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v. VOKIETIJOS RINKIMU ANALIZĖ
Mečys Musteikis (ET.T)

Vakarų Vokietijos parlamento rinkimai 
kėlę rūpesčio ne tik Vokietijoje, bet ir pla 
■čiame Pasaulyje, jau praeityje; jie įvyko 
LTv t-15*”’1Del jU yPating°s reikšmės ne 
tik Vokietijai, bet ir Europai ar net vi
sam pasauliui verta pažvelgti kiek plačiau, 
SUsipažinti SU svarbesniųjų partijų progra 
momis, panagrinėti partijų tarpusavio 
rungtynes, tautos ir užsienio nuotaikas ir 
ateities galimybes.
Svarbesniųjų partijų programų skirtumai

Pradedant rinkiminę kampaniją, bene 
ryškiausiai is visų vokiečių partijų savo 
tikslus apibūdino CDU/CSU. Tai Krikščio 
nių demokratų unijos (katalikų ir protes
tantų). CSU — Bavarijoj ir Saaro krašte, 
CDU — visoje Vokietijoje, štai šios parti
jos svarbiausieji tikslai:

a) taikiai ir laisvėje siekti Vokietijos 
susijungimo;

b) siekti kontroliuoto nusiginklavimo, 
turint galvoj ir atominius ginklus;

c) stiprinti šiaurės Atlanto Pakto Sąjun 
gą, kad būtų užtikrintas laisvojo pasaulio 
sąugumas;

: d) siekti laisvųjų Europos tautų ūkinės 
ir politinės vienybės;

e) toliau plėtoti laisvosios rinkos socia
linį ūkį, ypač atsižvelgiant į vidurinįjį luo 
mą; stiprinti savosios valiutos ir kainų 
pastovumą; per nuosavybę kelti gyventojų 
socialinį saugumą ir vidinę laisvę;

f) ! užtikrinti ateitį per rūpestį šeima, 
jaunimu, tautos sveikata, auklėjimu, tyri
nėjimu ir mokslu.

Aštriausiai CDU/CSU tikslams kai ku
riuose punktuose prieštaravo SPD — so
cialdemokratai:

a) Atlanto Paktas pastoja kelią Vokieti
jos susivienijimui, todėl bus stengiamasi 
iš Atlanto Pakto pasitraukti ir sukurti to
kią bendrą Europos saugumo sutartį, kuri 
būtų priimtina ir Sov. S-gai; tik tuo būdu 
bus galima atsiekti Vokietijos susivieniji
mo;

b) panaikinti karinę prievolę, nes Vokie 
tijai daug kariuomenės nereikia — pakak 
šią savanorių;

c) besąlyginai pasisakoma už atominės 
jėgos naudojimą tik taikos tikslams; griež 
tai atsisakoma Vokiėtijds kariuomenę ap 
ginkluoti atominiais ginklais ir iš viso nu
matoma neleisti V. Vokietijoje laikyti 
minių ginklų net ir Atlanto Sąjungos 
nybos tikslams;

d) socialinėje srityje šiUo kartu jau at
sisakoma nuo suvalstybinimų, pripažįsta
mas laisvasis ūkis, tačiau „apsaugoti vidu
tiniajam ir smulkiajam luomui“ valstybė 
kontroliuosianti didžiąsias įmones.

Vokietijos liberalai — FDP (Laisvųjų 
Vokiečių Partija) pasisakė už laisvąjį ūkį 
ir karinės prievolės įstatymą. Jie dėl Vo
kietijos suvienijimo ir užsienio politikoj, 
atrodo, yrą linkę eiti drauge su socialde
mokratais, ieškoti artimesnių ryšių su So
vietų S-ga ir jos satelitais, nors prieš At
lanto Paktą aiškiai nepasisako.

DP (Deutche Partei) — Vokiečių Parti
ja, jau aštuonis metus dalyvavusi koalici
nėje vyriausybėje šu CDU/CSU, aiškiai 
pasisako (ypač užsienio politikos klausi
mais) už CDU/CSU politiką. Tačiau DP 
nelaiko savęs ir CDU/CSU satelitu, steng 
damasi ypatingą dėmesį kreipti į viduti
nįjį luomą ir žemės ūkį ir save statydama 
dešiniau už CDU/CSU. I šią partiją perė
jo ir sudarė sąjungą dalis liberalų partijos 
žymių žmonių, kurie buvo nepatenkinti 
liberalų nutolimu nuo CDU/CSU politikos 
ir palinkimu į socialdemokratus.

Vokiečių pabėgėlių iš Rytų Vokietijos ^gu, tačiau tai rinkiminėje kovoje neturė 
ar sovietų satelitinių valstybių partija, va j0 dįdebo svorio, nepatraukdavo masių 
dinama BHE, iki šiol stengėsi rūpintis dau dįmesį0. Qai verta dar paminėti FDP — 
giausia pabėgėlių reikalais. Tačiau pasku- |įbaĮ-alų vestoji rinkiminė propaganda. Di- DERLIŲ NUIMA VIEN TALKININKAI... 
tiniu laiku ir ši partija rodė tendencijos džiaUsią dėmesį jie kreipė į trečiosios jė- Černiachovskio vardo kolūkio laukuose 
laikyti save visų vokiečių partija, prisegda g0S būtinumą. Esą, reikia daryti taip, kad pilna žmonių; tik juda, kruta, net gražu pa 
ma sau bendro vokiečių bloko — GB (Ge- vjena didžiųjų partijų negautų absoliu- žiūrėti. Rugių vežimai eilėmis traukia vieš 
samtdeutcher Block) vardą. Ši partija be- daugumos, nes antraip būtų suduo- keliu į kolūkio kluonus.
ne vienu svarbiausių tikslų laiko visų Vo tas srnQgis demokratijai. Ta trečioji jėga — Štai kaip kolūkiečiai išnaudoja gra- 
kietijos žemių apjungimą. Kai didžiosios su sprenc]žiamuoju balsu turėtų būti libe- žią dieną! — gėrimės. — Tai šaunuoliai! 
partijos kalba tiktai apie 1937 m. buvusių ralai Atseit, ne balsuotojai per didžiąsias — Ką jūs! — šypsosi komjaunimo rajo- 
Vokietijos sienų atstatymą, tai BHE eina partįjas turėtų nulemti, kuri iš didžiųjų no komiteto instruktorius drg. Krapovic- 
daug toliau: prie tų „visų žemių“ priskiria partijų ]įks prie valdžios vairo, bet libe- kis. — Tai juk talkininkai iš Pabradės 
ir Hitlerio laikais pagrobtąsias kai kurias ralaj — trečioji jėga. miškų ūkio. Net 25 vežimais atvažiavo,
neva vokiškas sritis, jų tarpe ir Klaipėdos Rinkiminėj kovoj labai aktyviai reiškė- Netoli šauniai stato į gubas nuplautus 
kraštą.

’ CDU/CSU savo rinkiminėj kampanijoj 
i tvirtino, kad Sov. S-gos grėsmė Vakarams, 
i o pirmoj eilėj Vokietijai, nėra praėjusi, 
1 o tai rodo Vengrijos likimas ir naujausieji 

įvykiai Afrikoje. Todėl Vokietijai būtina 
priklausyti š. Atlanto Paktui, prisidedant 
ir su atitinkamomis savo karinėmis pajė- 

i gomis, kad tuo būdu būtų galima atsispir
ti Sov. S-gos grėsmei. Prieš atominius gink 
lūs pasisako ir CDU/CSU, tačiau nuo jų 
esą turėtų atsisakyti ir visos valstybės ir 
pasiduoti bendrai kontrolei; kol to nėra, 
tai nevalia atsisakyti nuo jų ir Vokietijai, 
nes tuo būdu būtų tik susilpnintas Vakarų 
frontas. Dėl socialinės srities CDU/CSU 
tvirtino, kad SPD šūkis „saugumas vi
siems“ esąs CDU/CSU šūkis, vartotas per 
praeitus rinkimus prieš ketveris metus. Da 
bar šis šūkis Vokietijai jau nereikalingas, 
nes socialinis saugumas krašte jau atsiek
tas; dabar CDU/CSU išeina su nauju šū
kiu — „gerovė visiems!“ ir tą gerovę įgy
vendinsią eidami tuo pačiu keliu, kaip ir 
ligi šiol, nedarydami jokių eksperimentų.

Socialdemokratai veda Vokietiją į 
pražūtį?

Aukščiausios įtampos rinkiminė kova pa 
siekė po to, kai Dr. Adenaueris vienoje sa 
vo rinkiminėje kalboje Nuernberge pasa
kė, kad, jeigu šiuos rinkimus laimėtų 
SPD, tai būtų tikra Vokietijos pražūtis. Po 
tokių tvirtinimų SPD vadai labai susijau 
dino, tiesiog neteko pusiausvyros, reikšda 
mi net protestus ir atsisakydami sėstis su 
Adenaueriu prie vieno stalo, pavadindami 
jį seniu, kurs jau nesukontroliuoja savo 
minčių (neutralioji vokiečių spauda tokią 
SPD reakciją pasmerkė ir net išjuokė; esą, 
SPD jaučiasi stipri duoti, bet silpna pri
imti. Kai SPD Adenauerio valdymo laikus 
vadina Vokietijai nieko nedavusiais, o pa
tį Adenauerį lygų Hitleriui, tai gerai, o 
kai Adenaueris juos užpuolė —■ negerai). 
Tačiau Adenaueris dėl tokios SPD reakci
jos nė kiek nesijaudino; jis ir toliau tvirti 
no tą pat, tik jau aiškiau pagrįsdamas. 
Esą, jeigu SPD, atėjusi prie valdžios vai
ro, V. Vokietiją atitrauktų iš Atlanto Pak
to ir atšauktų karinės prievolės įstatymą,—laikyta jos dar neišplatinus, tačiau daug 
atimdama galimybes sukurti tinkamas sa
vas karinės pajėgas, ir pradėtų flirtuoti su 
Sov. Siga, tai tuo būdu netektų pasitikėji
mo VakarUosė, netektų galingų sąjungi
ninkų ir automatiškai patektų į Sov. Są
jungos glėbį. O tai juk reikštų neabejotiną 
V. Vokietijos, o gal ir Europos pražūtį. 
Dėl priekaištų, kad esąs jau pasenęs, Dr. 
Adenaueris (turėdamas jau per 80 metų) 
atsakė, kad tie, kurie taip sako, ne vienas 
dar pražilsiąs, kol jis (Adenaueris) pasen- 
siąs...

Vis dėlto Adenauerio aštrūs pasisaky
mai privertė SPD apsigalvoti: neužilgo 
jau ji tvirtino nesitrauksianti iš Atlanto 
Sąjungos tol, kol nebus galimybių sukurti 
jų pačių siūlomajam „Europos Saugumo 
Paktui“, kuris būtų priimtinas ir Vaka
rams ir Sov. Sąjungai. Tačiau drauge ir 
toliau tvirtino, kad, laimėję rinkimus, so
cialdemokratai panaikins karinę prievolę 
ir uždraus Vokietijoje laikyti atominius 
ginklus.

Apskritai, rinkiminė kova buvo vesta 
dviejų didžiųjų partijų — CDU/CSU ir 
SPD ženkle. Buvo aišku, kad tik iš šių par 
tijų bus sekantis Vokietijos kancleris: 
Adenaueris ar Ollenhaueris. Taip pasisa- 

. kydavo šios, partijos, taip rašė ir didžioji 
Vokietijos spauda. Dėt to mažųjų partijų 
argumentai buvo taikomi daugiausia prieš 
didžiąsias partijas, o ypač prieš CDU/-

Jame Adenaueris prilyginamas Hitleriui. 
Esą, Hitleris per 12 metų Vokietiją nuve
dė į bedugnę, tą pat padarysiąs ir Aden
aueris, jeigu jam bus leista valdyti Vokie
tiją dar ketveris metus (aštuonis metus 
jau valdė).

Prabyla vyskupai
Paskutinįjį sekmadienį prieš rinkimus 

visose V. Vokietijos katalikų bažnyčiose 
buvo perskaitytas vyskupų ganytojiškas 
laiškas, labai atsargiai suredaguotas ir ne 
susilaukęs jokių priekaištų. Jame, dalinai 
remiantis popiežiaus Pijaus XII žodžiais, 
buvo priminta tikintiesiems jų prievolė da 
lyvauti balsavimuose ir atiduoti balsus už 
tokias partijas ar asmenis, kurie nesudaro 
pavojaus tikėjimui, šeimoms, mokykloms 
ir t.t.

Į „pagalbą“ ateina sovietai
Jau Chruščiovas, lankydamasis Rytų Vo 

kietijoje, grūmojo ir masyviai puolė Aden 
auerį, laikydamas jį visų Vokietijos nege
rovių ir net Rytų-Vakarų nesutarimo kai 
tininku. Prieš pat rinkimus prabilo ir so
vietų užsienio reik, ministeris Gromyko, 
kaltindamas Adenauerį dėl Vokietijos — 
Sov. Sąjungos nesutarimų ir kaip vieną iš 
nusiginklavimo konferencijos sabotuotojų. 
Tai buvo aiškus svetimos valstybės įsiki
šimas į V. Vokietijos rinkiminę kovą, sten 
giantis paveikti rinkėjus Adenauerio ne
naudai. Dar daugiau rinkimuose pasireiš
kė Rytų Vokietijos sovietiški patikėtiniai. 
Visą Vakarų-Rytų Vokietijos pasienį so
vietai pavertė milžinišku propagandos lau 
ku: begalėmis plakatų, atsišaukimų ir net 
garsiakalbiais buvo šaukiama, kad balsuo 
tojai pasisakytų prieš Adenauerį — „vi
sų Vokietijos nelaimių šaltinį“. Ir to dar 
negana: jau per kelias savaites prieš rinki 
mus slaptai per sieną buvo siunčiamos už
simaskavusių agitatorių gaujos ir milijo
nai atsišaukimų — viskas nukreipta prieš 
Adenauerį ir jo bei CDU/CSU politiką, 
reikalaujant kartą nuversti tą „despotą“. 
Šimtai tūkstančių sovietiškų atsišaukimų 
ir kitos propagandinės medžiagos buvo su-

ato
gy-

daugiau buvo jos paskleista. Visa tai reiš 
kė netiesioginę sovietų pagalbą socialde
mokratams, nors tokios pagalbos SPD vie
šai atsisakė. Tačiau sovietai pagelbėjo ir 
tiesiogiai, įsakydami komunistų partijos 
nariams balsuoti tik už SPD (už savo par 
tiją komunistai negalėjo balsuoti, 
V. Vokietijoj uždrausta).

P Septynios^ DIENOS ~~|
MILOVAN DJILAS BUS TEISIAMAS

Belgrado radijas patvirtino žinias, kad 
buvęs Tito artimas bendradarbis ir savo 
metu komunistinės Jugoslavijos viceprezi
dentas Milovan Djilas bus teisiamas už 
atidavimą užsienyje išleisti savo antiko
munistinės knygos „Naujoji klasė“.

Djilas dabar sėdi kalėjime (jau nubaus
tas 3 metams už straipsnius užsienio spau 
doje).
BOMBA PO ŽEMĖMIS

Amerika išbandė pirmąją „kišeninio dy
džio“ atominę bombą po žemėmis. Dyku
moje, 800 pėdų gylyje, buvo iškastas jai 
sprogdinti vingiuotas tunelis.
SVARAS NEBOSIĄS NUVERTINTAS

Britų vyriausybė atsisakė vykdyti opozi 
cijos reikalavimą sušaukti anksčiau negu 
numatyta parlamentą persvarstyti banko 
procentų pakėlimui. Svaras nebūsiąs nu
vertintas, ir jo santykis su doleriu liksiąs 
toks, koks buvęs. Krašto finansinei padė
čiai supastovinti iš tarptautinio banko ima 
ma 500 mil. dolerių paskola.
PAMIRO NELAIMĖ

Uraganas nušlavė į vandenyną vokiečių 
burinio laivo Pamir 34 įgulos narius ir 
52 jūrų mokyklos auklėtinius. Laivelyje 
išliko gyvi ir išsigelbėjo tik 6.
LITTLE ROCK DAR VIS NERAMU

Visą Ameriką sukėlę ant kojų Arkansas 
valstybėje, Little Rock mieste, vykstantie
ji neramumai dėl negrų priėmimo | baltų
jų mokyklas vis dar neatvėsta. Vietinę mi
liciją buvo pakeitusi kariuomenė tvarkai 
palaikyti, bet dėl to tik padidėjo įtempi
mas tarp federalinės vyriausybės ir guber 
natoriaus.

TIBOR DERY
Vakarų kultūrinis pasaulis sujudo ir raš 

tais ėmė atakuoti Vengrijos vyriausybę, 
kad nebūtų nužudytas vengrų rašytojas Ti 
bor Dery. Jis savo metu,vadovavo Petoefi 
Klubui, kuris padėjo susidaryti revoliuci
nėms nuotaikoms, išsprogusioms sukilimu.

ATOMINĖ ENERGIJA TAIKOS 
REIKALAMS

Austrijos sostinėje, Vienoje, susirinko 
kenferencijon 62 kraštų atstovai ir stebė
tojai svarstyti atominės energijos panaudo 

* jimo taikos reikalams. Tie kraštai yra su 
" sibūrę į tarptautinę organizaciją, turi savo 

laboratoriją ir tyrimo institutą, ir Ameri 
metu ka pažadėjo duoti net 5000 kg medžiagų 
vokie- (uranijaus).
dėme- TAISOMAS PENKMEČIO PLANAS 

įsi- 
dis 
re-

nes ji

GHANOS GRIEŽTA VYRIAUSYBĖ
Neseniai iš britų nepriklausomybę ga

vusios negrų Ghana valstybės Afrikoje 
vyriausybė griežtomis priemonėmis tvarko 
savo opoziciją ir kritikus. Laikraščiai jau 
bando pasisakyti net apie pasitraukimą iš 
britų karalijos.

DARBO PARTIJOS SUVAŽIAVIMAS
Britų Darbo partija dabar yra susirin

kusi j metinį savo suvažiavimą.

PlASA-ULYJE
— Buvusio Amerikos prezidento našlę 

Eleonor Roosevelt priėmė Jaltoje Chruščio 
vas.

— Australijos profesinių sąjungų tary
ba pradeda reikalauti 35 valandų darbo 
savaitės.

— Argentinoje 62 profesinės sąjungos 
paskelbė streiką.

— Japonijoje anglies krovinys krisda
mas sužeidė 14 ir užmušė 4 angliakasius.

— Okinavoje, Japonijojė, viesulas už
mušė 20, sužeidė 112, jo metu dingo dau
giau kaip 100.

— Čikagoje mirė Dr. Schmidt, roplių 
specialistas, kurį įkando gyvatė.

— Vedant kovą prieš girtavimą, Poz
nanėje- 4 dienas kas mėnuo nebus parda
vinėjami svaigalai.

— Rusai vėl sprogdino vandenilio bom
bą.

— Dag Hammerskjoeld vėl išrinktas J. 
Tautų generaliniu sekretorium.

— Didž. Britanija nuo spalio 1 d. pa
brangino paštą.

— Vak. Vokietija ruošiasi padidinti sa
vo įnašą Šiaurės Atlanto gynybos pakto 
karinėms pajėgoms išlaikyti. Dabar ji mo 
ka 9000.000.000 markių.

— Australijoje, kur siaučia sausros, sun 
kiai sekasi gaminti dirbtinį lietų.

— Nigerijoje traukinių nelaimėje žuvo 
35 žmonės.

SPROGIMAI ŽEMĖS VIDUJE

Tautos nuotaikos rinkiminės kovos
Sunku buvo suprasti, ką galvoja 

tis, kuriai partijai jis skiria didesnį 
sį. Į kalbas su svetimaisias vengdavo 
leisti ir tarpusavy tuo klausimu mažai 
kutavo. šiek tiek buvo galima jausti 
zignacija, 1 " ' ............
desperacija: balsuoti ar ne, vis tiek nieko bet pramonės' perorganizavimaS) naūji tur ir pradeda veikti ugniakalniai.
nepakeisi Buvo galima jausti nepasiten- to -altiniai ir tt privertę perrikiuoti esą- Jei ši nuomonė pasitvirtins, žemės drė
kinimas del stokos žymių vadovaujančių mojo p]ano gają jr užsimoti didesniems bėjimo ir žemės vidinės sandaros klausi-

(Nukelta į 4 psl.) dalykams. mai bus lengvai išspręsti.

Pagal naują ir įdomią kai kurių atomo 
tyrinėtojų nuomonę lavos išsiveržimai iš 
ugniakalnių kyla ne iš ugningai įkaitusio 
žemės vidurio, bet yra atominių reak
cijų viršutinėse žemės plutos kloduose pa
sėka. šias reakcijas sukelia radioaktyvūs 
elementai, kurie, reikia manyti, apsčiai

Sovietų vyriausybė įsakė savo planuoto slypi 130 km storoje žemės plutoje. Dėl 
jams sudaryti geresnį dabar jau ne penk- šių elementų sprogimų kilę karščiai tirp- 

. .. mečio, bet septynmečio planą (1959-1965). d° kietą uolieną ir laikas nuo laiko pro
kažkoks nepasitenkinimas, lyg 19g0 m turėjo balgtig dabartinis pianas, žemės plutos plyšius išstumia į viršų. Ten 
i: „balsuoti ar ne, vis tiek nieko • ................. ..............

Buvo galima jausti nepasiten-

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

Rinkiminėj kovoj labai aktyviai reiškė
si jaunimas. Kalbėtojams dažnai statyda- javus nedidelis būrelis žmonių.
vo klausimus, replikuodavo, o kartais są- — Tur būt, kolūkiečiai arklius ilsina, 

Rinkiminės kovos įtampoj moningai keldavo sąmyšį. Ypač aktyvus — paklausiau drg. Krapovickį, —tai javus
Rinkiminę kampaniją partijos pradėjo buvo socialdemokratų jaunimas, rinkimi- vežti paliko talkininkams, o patys nesu- 

gana anksti: gegužės mėnesį, o kai ku- nėSe kalbose organizuotai puolęs Vokieti- statytus pėdus stato į gubas.
rios dar anksčiau. Didžiausios rungtynės jos krašto apsaugos ministerį Strausą, nuo Tačiau ir čia ’ apsirikau. Pasirodo, tai 
vyko tarp didžiųjų partijų. Svarbiausieji latiniais šūkavimais neleisdamas jam kai talkininkai iš Pabradės ligoninės padeda 
ginčų objektai buvo užsienio politika, ta- bėti. Kelis kartus tvarka buvo atstatyta antros brigados kolūkiečiams.
čiau ir vidaus reikalai nebuvo užmiršti, tik kelių šimtų policininkų pagalba. „At- Pirmoje laukininkystės brigadoje dar gy 
o kartais nustelbdavo visa kita. sulygindavo“ ir katalikiškasis jaunimas, viau, tačiau, bijodamas apsirikti, lyg ne-

SPD rinkiminėj kovoj labiausiai akcen- sutrukdęs ne vieną SPD vado OUenhaue- noromis pastebėjau:
tavo savo pastangas panaikinti karinę prie rio kalbą. —■ Tur būt, ir čia talkininkai!
volę, apsaugoti kraštą nuo atominių bom- Propaganda atsišaukimais ir plakatais — Tai miškų ūkio darbuotojai, vadovau 
hu oavojaus — nuo „atominės mirties“ ir buvo labai aktyvi, tačiau be žymių kraštu jami K.R. Prilipko. Jie

— Nežinau. Tur būt, namie...
Trečioje ir ketvirtoje brigadoje kolūkie

čiai neturi talkininkų, ir todėl jiems ten
ka patiems padirbėti. Tačiau pirmoje ir 
antroje brigadose daugumas kolūkiečių 
„ilsisi“. Pasukame prie kolūkio valdybos. 
Prie vieno klojimo girdėti linksmi jauni 
balsai. Tai ir vėl talkininkai — Pabradės 
vidurinės mokyklos moksleiviai. Jiems va 
dovauja kolūkio komjaunimo organizaci
jos sekretorė Halina Kazakevič.

— Valome ir džioviname kombainu iš
kultus grūdus, — paaiškina ji. — Jų ne
mažai, daugiau kaip 25 tonos. Žadame duo 
ti kolūkiečiams avanso.

— O kurgi jūsų kolūkiečiai? Talkinin
kai tik ir talkininkai.

Mergina liūdnai nusišypso ir nenorom 
atsako:

— Tur būt, pirmininkas 
paskyrė...

Kolūkio vadovybėje sėdi 
nakovas ir kažką galvoja,
dęs juokauja kombainininkas J. Tarakovi- 
čius.

— Tokia puiki diena, vasarojus prino
kęs, o kombainininkas juokus krečia, 
stebimės mes.

Manot, man malonu taip sėdėti, ja Kristina Varno daug mieliau eina į baž 
piktai atsako Tarakovičius. — Degalų ne- nyčlą> 0 ne j koiūkio lauką.
turiu. Dar šeštadienį baigiau, o štai jau Derlius nelaukia. Dirbti turi visi kolū- 
pirmadienio p'opietis ir vis dar be darbo, kiečiai. Gausų derlių reikia surinkti laiku 

Buhalteris čelnakovas, truputį apsnū- jr be nuostolių.
dęs, nes jau nuo ryto truputėlį paėmė, ima
skambinti į MTS, tartis dėl degalų kom- H. Bačiulis, Pabradės rajonas, čemiachovs 
bainui. Traktorinės brigados brigadininkas kio vardo kolūkis.
Piskunovas ir įskaitininkas — degalų pils Iš „Komjaunimo Tiesos“

į kitus darbus

buhalteris Čel- 
Kampe atsisė-

tytojas Paukšta nė nesirodo. Matyt, jie tu
ri „svarbesnių“ darbų.

Kolūkyje rugiai jau nuplauti. Tiesa, šis 
darbas užtruko dvigubai ilgiau, negu bu
vo pasižadėję kolūkiečiai. Taip atsitiko to 
dėl, kad, j darbą paleidus kertamąsias, ko 
lūkiečiai nusiramino ir dalgiais per dieną 
visame kolūkyje nuplaudavo po 4-5 ha 
rugių.

Dabar javai vežami, t.y. juos veža tal
kininkai. Jie ir prisikrauna javus ir iš
sikrauna. Dėl to atsiranda daug 'kliūčių, 
ir talkininkai padaro tik pusę to, ką galė
tų padaryti. Nemažai rugių liko lauke.

Nerūpi darbas ir kolūkio vadovams. At
vykus talkininkams, pirmininkas E. Etevi 
čius išvažiavo į ketvirtą brigadą ir kažkur 
užgaišo. Taip ir išvažiavo talkininkai, ne
išvydę kolūkio vadovo. Nematė jie ir ag- 
ronomės J. Nosovos.

— Nesklandžiai eina pas mus darbas, — 
atsidūsta komjaunimo organizacijos sekre 
tore Halina Kazakevič. — Nepadeda mums 
niekas — nei kolūkio pirmininko pavaduo 
toja Stanislava Paukšta, nei kiti draugai. 
Stengiamės, plušame, bet rezultatai menki.

Pati Halina dalyvauja visuose darbuose, 
paragina kai kuriuos komjaunuolius ir 
jaunuolius, bet yra tokių, kuriems visai 
nerūpi kolūkio darbas. Komjaunuolės 01- 
ga Suboč, Serafima Varno visai nedirba 
kolūkyje. Naujai paskirta skaityklos vedė

priartinti Vokietijos susivienijimą. Sočia- tinumų. Gal tik vienas SPD atsišaukimas vežti rugius padeda net 
linėj srity išėjo su šūkiu „saugumas vi- buvo labai grubus, užgaulus, kurio minti- — O kur kolūkiečiai? 
siems“ (Sicherheit fuer alle). mis naudotasi ir rinkiminėms kalboms. Krapovickis patraukė

pirmai brigadai 
43 vežimais.
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Judinamos lietuviškosios
masės

Neilgo laikotarpio bėgyje prieš mūsų 
akis praėjo nuostabūs lietuviškojo gyve
nimo reiškiniai. Tai masiniai susibūrimai, 
artėjantieji į tą suvažiavimų tipą, kuris 
Lietuvoje buvo vadinamas sąskrydžiu.

Turint galvoj, kad amerikinės sąlygos 
yra labai nepalankios tokiems masiniams 
susibūrimams, nes atstumai čia milžiniš
ki, laisvalaikio klausimas dirbančiam as
meniui sunkokai suderinamas su laiku, 
nuskirtu suvažiavimams, tie visi susibūri
mai pavyko gerai, pralenkdami ir rengėjų 
laukiamus rezultatus.

Vienas po kito eina tie masiniai susibū
rimai, kaip populiarios Lietuvių Dienos, 
kaip dainų diena, šokių festivalis, operos 
spektaklis, jaunimo kongresas, vyčių kong 
resas... Dabar prieš akis visuotinis lietu
vių kongresas.

Kiekvienam iš mūsų aišku, ką reiškia 
lietuvybei toks sąskrydis, kur tūkstančiai 
ar šimtai sueina draugėn vardan lietuviš
kų idealų. Parafrazuojant Evangelijos žo
džius, galima tarti Lietuvos vardu: kur 
keli sueisite mano vardan, ten aš, Lietu
va, būsiu jūsų tarpe.

Kaip okupuotoje Lietuvoje vyksta ma
siniai festivaliai iš po okupanto lazdos ir 
remiant juos iš valstybės iždo, kaipo ap
mokamos propagandos triukus, taip Ame
rikoje viskas vyksta laisva iniciatyva, pa
tiems suvažiavimo dalyviams arba priva
čioms organizacijoms dengiant suvažiavi
mų išlaidas. Nuostabūs entuziazmo žiedai 
žydi lietuviškoje kolonijoje Amerikoje. 
Labai mėgiama kalbėti apie praktišką ir 
materialią Ameriką. Gal būt, iš tolo ji 
tokia atrodo; iš arti ji yra kita: ji teikia 
neribotą laisvę lietuviams jaustis lietu
viais. Ir tai yra vienas iš netiesioginių 
akstinų lietuviams karštai veikti savybėje.

Visi tie suvažiavimai arba susibūrimai 
pareikalauja nemažų sumų jiems praves
ti. Taip visuotiniam Seimui biudžetas sie
kia bene per 30.000 dolerių. Tačiau tos 
išlaidos ir yra esminis įnašas, į gyvybin
giausią fondą: tautos gyvybingumo išlai-
kymą. Masiniai susibūrimai suteikia ne 
tik jų dalyviui, bet ir jų stebėtojui iš toli 
pasitikėjimą lietuviška idėja, užkrečia en
tuziazmu, panaikina išsiblaškymo pojūtį, 
kuris slegia šioje milžiniškoje šalyje, ir 
brandina lietuviškumui priaugančią kartą.

Lietuviams nebeatrodo uždara, izoliuo
ta idėja masinių, gyvybingų suvažiavimų 
akivaizdoje, kur tūkstančiai suneša savo 
paskiras entuziazmo dozes. Tai tarytum 
milžiniškas laužas, kur tūkstančiai sudeda 
po šakaliuką. Tokių parengimų organiza
toriai nusipelno nepaprastos pagarbos, 
nes jie dirba tą efektyvų darbą, nepaisy
dami savo asmeniškų reikalų.

Tokie suvažiavimai sukuria respektą 
lietuviškai mažumai kitataučių tarpe. 
Aukštų pareigūnų ir dignitorių dalyviams 
tokiuose sambūriuose teikia daug visuo
meninių nuopelnų mažai lietuviškai kolo
nijai asmenų nuomonėje. Jeigu vasario 
šešioliktosios proga dešimtys senatorių ir

S J. GIRDŽIUS-KLAUSUTIS h
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Iš Santarvės žurnalo leidžiamos knygos

VARŠUVOS SPALIS

1956 m. spalio 19 diena. Netoli vidunaktis. 
Viršum miegančio Varšuvos miesto įkyriai zir
zia lėktuvas — sovietinis lėktuvas, liuksusinis.

„Nėra leidimo nusileisti...“ — jau trečią 
kartą aiškinasi lėktuvo kapitonas. „Jau 50 mi
nučių, ir vis neduoda dar leidimo. Čia kažkas 
netvarkoj...“

Lėktuvo keleiviai susirūpinę. Ne tik todėl, 
kad baigiasi benzinas. Jie siunta, kad drįsta
ma taip nesiskaityti su jais, su partijos galva 
Nikita Chruščiovu, su buvusiu užs. reikalų mi- 
nisteriu Molotovu, su Miko j anų, Kaganovi- 
čium, su kitais augštais pareigūnais ir su 14 
Raudonosios armijos generolų.

Kas atsitiko Varšuvoje? Ar Rokossovski 
atstatė tvarką? Jis bandė, — tai tiesa. Bet 
prieš miestą Sovietų voras pasitiko jau išvaly
to lenkų saugumo daliniai. Jiems vadovavo žy
dų kilmės generolas Komar, kadaise Rusijoje 
Maskvos įsakymu sukurtos Kosčiuškos vardo 
divizijos vadas. Daliniai sustojo priešpriešais. 
Komar, anksčiau su kitais „zionistais“ pate
kęs nemalonėn, turėjo pagrindo nemėgti Ro- 
kossovskio. Gi sovietinis maršalas neturėjo 
aiškaus įsakymo veikti pasipriešinimo atveju. 
Abu nutarė vykti į Varšuvą „pasiteirauti“ po- 
litbiure. čia paaiškėjo, kad Rokossovski per
žengęs savo, kaip Krašto apsaugos ministerio, 
kompetencijas. Jis bandė išsisukinėti. Pykčiu 
perbalęs, aiškinosi: sovietinių dalinių žygis

Jurgis Gliaudą

kongresmanų kalba Lietuvos pavergimo 
reikalu istatymdavystės rūmuose, o gu
bernatoriai skelbia Lietuvių Dienų prok
lamacijas — tam visam dirvą rengia kaip 
politinis lietuvių aktyvumas, taip lygiai 
ir masiniai kultūriniai lietuvių parengimai.

GAUTINGE MIRĖ JUOZAS ILAKAVI- 
CIUS

Rugsėjo 18 d. Gautingo sanatorijoj mi
rė Juozas Ilakavičius.- Gimęs jis 1914 m., 
kilęs iš Židikų apyl. Žemaitijoj. Palaido
tas rugsėjo 20 d. Gautingo kapinėse. Pa
lydėjo į kapines tautiečių būrelis, ir prie 
duobės buvo pasakytas atsisveikinimo žo
dis. Palaidotas žemėj, kurios gyvas būda
mas nemėgo ir svajojo būti priglaustas 
Lietuvos žemelės. Neišsipildė jo troškimai.

Velionis buvo jstojęs j lietuvių savisau
gos dalinius. Vėliau- buvo paimtas vokie
čių Luftwaffe. Teko pergyventi šaltį, ne- 
privalgymą, sielvartą ir tamsias neviltis 
dėl tėvynės ir artimųjų likimo. Visas at
pildas — liga ir TBC sanatorija, iš kurios 
jau nebebuvo lemta išeiti.

Velionies teigimu, jis buvęs kautynėse 
sužalotas į galvą, ir dėl to turėjo dar pa
irusius nervus. Ligai pasunkėjus, nebeįtik 
davo jam personalas ir daktarai, kurie ta
čiau labai sąžiningai rūpinosi juo. Neuž
mirština ypač Dr. Šteino globa, atsidavi
mas ir užuojauta.

Prieš kelis metus jis kaip karys vokie
čių valdžios buvo materialiai sušelptas 
renta, apie 300,- DM mėnesiui. Beveik vis
ką skyrė siuntinėliams artimiesiems Lietu
voj. Gautingiškis

„Visuomenės veikėjai“ Sydnėjuję
Sydnėjaus Lietuvių „Atžalos“ teatras š. 

m .rugpiūčio mėnesį davė Vyt. Alanto 3 
veiksmų komedijos „Visuomenės veikėjai“ 
premjerą.

Veikalą gabiai dežisavo Stasys Skorulis. 
Dekoracijos — Kęstučio Ankaus. Spektak
lis praėjo su dideliu pasisekimu ir žiūro
vų buvo entuziastiškai priimtas.

„Atžalos“ teatras su „Visuomenės veikė
jais“ ruošiasi išvykti su gastrolėmis į Can- 
berrą. -rem.

NAUJI LEIDINIAI

Laisvas Pasaulis Nr. 1 — 3/6.
Vienuolis — „Viešnia iš Šiaurės“ — 15 

šil.
Tininis — „Sužadėtinė“ — 9/6.
Gen. Raštikis — „Kovose dėl Lietuvos“ 

I dal. — 36/8; II dalis kietais viršeliais— 
43 šil., minkšt. — 38/6.

Dar galima gauti sieninių ir sulanksto
mų Lietuvos žemėlapių su vardynu.

Rašyti: DAINORA, 49,. Thornton Ave„ 
London, W.4.

tai eiliniai manevrai, Sovietų kariuomenė, 
„kaip k įsmet“, taip ir dabar, žygiavusi „padė
ti kolchozininkams bulvių nukasti“.

Politbiuro posėdis tęsėsi beveik iki vidur
nakčio.

Bet, štai, aerodromas duoda įsakymą tūp
ti. Sidabrinis naukštis neria žemyn pro rūką 
ir darganas. Pro lėktuvo langus prožektorių 
šviesoje matyti lenkų kompartijos delegacija. 
Aerodromo darbininkai ritina laiptelius kelei
viams išlipti.

Sovietiniai svečiai iš pykčio vos nesprogo. 
Tačiau širdies gilumoje visus kankino piktos 
mintys, kurias kadaise buvo išreiškęs Puškin: 

Sakykite, nejau netrukus Varšuva 
Savo įsakymą išdidų mums pateiks?
Ir kur tada tvirtovių grandį atitrauksimi
Už Būgo, ligi Vorkslos, lig Limano?

Priėmusi maištingąsias teises,
Ar Lietuva nuo mūs neatsimes?

Tolimesni pasitarimai Belvederio rūmuo
se buvo anų seniai rašytų Puškino žodžių pa
kartojimas kasdienėje 20-jo amžiaus prozoje.

Lenkai pasisveikino su išlipančiais sovie
tiniais svečiais korektiškai, mandagiai ir šal
tai — tuo šaltu aristokratiškumu, kuris iki 
baltumo siutina rusus. Edvardui Ochabui, 
Kremliaus patikėtiniui po Bieruto mirties, Ni
kita Chruščiov nors ir paspaudė ranką, bet pro 
dantis prašvokštė: „Mierzaviec... Niekšas...“

Visi greit susėdo į automobilius. Per dery
bas Belvederio rūmuose Sovietai norėjo išsi
aiškinti, kas gi, galų gale, darosi su „drau
gais“ lenkais. Po Poznanės sukilimo reikalai 
nebeaiškūs. Kodėl kompartija nesusitvarko su 
kontrrevoliucija, kaio reikiant? Kurgi veda 
lenkų komunistų užsispyrimas?

„Ko čia nori tas išdaviką-.?“ — supykęs 
subaubė Chruščiov, pamatęs Gn-milką, žino
mą NKVD sąrašuose kaip „tovarišč Wiesaw“, 
lenkų „trockistą, titoistą“, tautinį sektantą. 
Visus-tokius Maskva po 1948 metu sulikvida-

EUROPOS LIETUVIS

TAIKA NEGRĮŽTA I SLĖNI 
l ■> ’

J. Kuzmickis

„Aš esu pilnas ramybės ir taikos, ga
lutinos ir didingos, ne tos, kuri pasiekė 
šį slėnį“. —

Irena Joerg

Prieš nepilnus dvidešimt metų vienoje 
Kauno mergaičių mokykloje mokėsi susi
mąsčiusi, truputį rezervuota, bet didelių 
polėkių mergaitė. Kasdien ji rašė savo die 
noraštį, kuris buvo išmargintas ilgais, pe
riodiniais sakiniais, sultingais gamtos vaiz 
dais ir pažįstamų draugių nedalia. Dieno
raštyje buvo plačios ir vaizdingos mokyto
jų ir mokinių charakteristikos, truputis 
nepatirto gyvenimo filosofijos, buities 
vaizdų.

Ta mergaitė mėgino ir noveles, nors jų 
beveik niekam nerodė.

Buvo jauna, tvarkinga ir, gyvenimo ne
sėkmės ištikta, kartą su savo drauge užėjo 
į „Žaibo“ spaustuvę darbo ieškoti. Jai bu
vo įdomu pamatyti vietą, kur spausdina
mos jos mėgiamos knygos ir įvairūs žurna 
lai. Nespėjo mergaitė dar prasitarti apie 
savo apsilankymo tikslą, kai vienas tar
nautojas, šelmiškai šypsodamasis, paklau 
sė:

— Ar atėjote tartis dėl savo poezijos 
spausdinimo?..

Mergaitė spaustuvėje darbo negavo ir 
poezijos nespausdino, nes greit atėjo vie
na ir antra okupacija, o vėliau — kelionė 
į vakarus. Ką ji veikė karo metu ir kur 
gyveno, —- nežinau, tačiau tik po karo su
žinojau, kad ta mano mokinė ištekėjo už 
medicinos Dr. Joerg ir įsikūrė gražiame 
Austrijos Tirolyje.

Puošni .ilgesį sukelianti kalnų gamta. 
Tėvynės pasiilgimas ir pamiltasis lietuvis 
kas žodis vėl stūmė ją prie plunksnos Tre 
na Naudžiūnaitė-Joerg vėl pradėjo rašvti 
noveles ir laikas nuo laiko jas spausdin
ti viename kitame mūsų žurnale. Pagaliau 
orieš kurį laiką mūsų Nidos knygų klu
bas išleido pirmąjį jos romaną — „Tai
ka ateina į slėnį“, kurį, manau, daugelis 
jau bus perskaitę ir padėję į šalį.

O vis dėlto noriu dar karta atversti šią 
knygą ir pasidalyti kai kuriomis minti
mis, kurios gal bus įdomios ir pačiai mū
sų rašytojai.
Tirolio bažnytkaimyje

Mes turime nemaža dailiosios literatū
ros knygų, išleistų užsienyje, kuriose vaiz 
duojamas arba lietuvių klajojimas karo 
metu, arba ramesnis sustojimas po karo, 
arba, įsivaizdavus, kad jokios katastrofos 
nebuvo, tapomi ramaus gyvenimo laisvoje 
Lietuvoje vaizdai.

Mes ne kartą pasvajotame ir garsiai pa 
kalbame apie „tarptautinius vandenie“, 
ieškodami motyvu, kurie tiktu ir svetim
taučiui skaitytojui. Vieni ta proga sumini 
visai žmonijai rūpimas problemas, kiti 
tvirtina, kad ir tautinis koloritas nekenkia 
rimtai knygai, žodžiu sakant, — kiek gal 
vų, tiek nuomonių.

I. Naudžiūnaitė-Joerg savo pirmajam ro 
manui pasirinko Austrijos Tirolio slėni. 
Lietuvos ir jos mėlvnės ar debesų visai ne 
mini. Rašytojos veikėjai — austrai, vokie 
čiai, prancūzai, amerikiečiai, vengrai, bet 
jų tarpe nėra nė vieno lietuvio. Taigi, — 
fonas ir veikėjai „tarptautiniai“, tik romą 
no kalba — lietuvių.

Ar romanas kuo nors aktualus ir įdo
mus mums, lietuviams? Ar. jį parašiusi, 
autorė atliko „ambasadorišką“ vaidmenį 
Lietuvos atžvilgiu.

Mano nuomone, karo motyvas autorės 
nevisai taikliai ir tiksliai pasirinktas: vi
siems jau įkyrėjo skaityti istorijų istori
jas apie paskutinį karą ir jo baisumus. Ka 
ras yra nenormalus dalykas, ir karo bui
ties temos aktualesnės betarpiu pokario 
metu, kai ilgainiui jos pasidaro „istoriniu 
balastu“. Tačiau, kiek žinau, šis romanas, 
nors tik šiais metais spausdintas, parašy
tas žymiai anksčiau, dėl to jame tiek gy
vų ir vaizdingų karo padarinių vaizdo. 
Antra, karo fonas, kurio perspektyvoie 
autorė aiškiau mato nustotas vertybes, tuo 
dėkingesnis rašytojai, kad įgalino ją la
biau išsiskleisti neramia lietuvio būsena.

Taigi, romano tema rašytojai, pirmą kar 
tą plaukiančiai į platesnius literatūros van 
denis, yra dėkingesnė, nes ji žinojo ir jau
tė, kur yra ir ką mąsto: ji buvo tikresnė 
savo sprendimuose ir tvirtesnė vaizduo
dama realybę.

Kad I. Naudžiūnaitė-Joerg sąmoningai 
neįrikiavo lietuvio į savo romano veikėjų 
galeriją, atrodo tikslu ir logiška: lietuvis 
skaitytojas karo nuotykius puikiai žino ir 
atsimena, tad jam geriau nors kartą ati
trūkti nuo savo tautos nelaimės ir pagy
venti kitų tautų nuotaika. Tačiau autorė, 
piešdama Austrijos karinę buitį, kartu 
skaitytoją net prieš jo valią nesąmonin
gai veda į Lietuvą ir tarsi tvirtina: taip, 
galų gale taika atėjo į Tirolio slėnį, tačiau 
ji taip ilgai negrįžta į musų Lietuvą.

Ta prasme autorės romano struktūra vy 
kusi ir nauja: juk mums nebūtina liesti 
žaizdas, kad jų nepamirštume. Mums už
tenka pamatyti sunkiai sergantį ligonį, kad 
atsimintume ir savo negales. Mano nuo
mone, vaizduodama žmogų viename Tiro
lio bažnytkaimyje, autorė anaiptol nepa
miršta Lietuvos ir lietuvio, bet — priešin
gai —- dar labiau išryškina jo nedalią.
Žmonės ir įvykiai

Karas nepaiso žmonių tautybės ir inte
resų. Geležine ranka jis smogia tokius pa
čius smūgius puolantiems ir besiginan
tiems, bailiams ir drąsuoliams, įsimylėju 
siems ir spekuliantams.

Šio romano centre — jaunas austras gy
dytojas. Šalia jo, kaip žvaigždė prie žvaigž 
dės, — viešbučio savininko duktė Brigi- 
tė. Apie juodu sukasi visas sietynas pa
bėgėlių, tipiškas šeimininkas Konradas su 
sūnumi Heinrichu ir keli originalus Tiro
lio gyventojai. Vienas jų pusprotis, kitas 
— romantiškas „poetas“ ar gyvenimo sma 
gumų išsiilgusi jaunuolė.

Vokiečių ir amerikiečių kariai su Mr. 
Tarris tai tarsi laivo burės: jei ju nebūtu, 
tai, rodos, ir pats veiksmas sustingtų ir 
netektų gyvybės.

Jaunasis gydytojas — „neklaidingas“, 
„tobulas“ ir paskutinis mokslo žodis. Jis vi 
suomet žino, ką daryti, kaip taisyti padėti, 
kur eiti. Šitoks vieno žmogaus išidealiza- 
vimas nevisuomet vykęs dalykas, kai anie 
jį bruzdėte bruzda krūva „nusikaltėlių“, 
originalų ir dykaduonių. Vienoje sritvie 
tiktai gydytojas perdėm žmogiškas — mei
lėje: jis žavisi kiekviena gražia moterimi, 
iki ausų įsimyli į „nedėkingąja“ prancū
zaitę, tarsi nė nenujausdamas, kad geriau 
sias jo atitikmuo — Brigitė. Skaitytojas 
tačiau jau iš karto lengvai spėja, kad be 
reikalo gydytojas taip švaistosi ir aukštai 
filosofuoja, kai jo idealas vaikščioja čia 
pat —■ be puošmenų ir alpimų.

Gydytojas — kokių labai daug šioje že 
mele. Tačiau Brigitė — tikra lietuvaitė. 
Taip ir knietėjo visą laiką sužinoti, ar ji 
tik nebus buvus Konrado augintinė ar sam 
dinė. Jos būdas, laikysena, meilės slopini
mas — kaip mūsų liaudies dainose.

Taigi, svetimtautės gyslose — lietuviš
kas kraujas. Tuo gal mūsų rašytoja ir sa
vos rūšies ambasadorė, nepamiršusi 
įmerkti gėlių —- lietuvišku lauku žiedų — 
didelio ir klaikaus pasaulio viešbutyje.

I. Naudžiūnaitės-Joerg stilius gyvas, leng 
vas. Taip ir jauti, kad rašytoja jau seniai 
vartoja plunksną ir daug ligšiol yra rašiu
si.

Nuostabu, kad ir jos žodynas turtingas, 
kai jai nėra daug progų girdėti gvvos lie
tuvių kalbos. Pasirodo, atidi skaityba, 
spaudos sekimas atneša gerų vaisių.

Tikėkime, kad sekantį kartą I. Naudžiū
naitė-Joerg ateis su dar aktualesne knyga, 
nors joje nebus karo ir jo žaizdų.

Remia Vokietijos lietuvius

Melbourne Lietuvių Socialinės Globos 
Moterų Draugija surinko 272 svarus, ir pa 
siuntė PLB Vokietijos Krašto Valdybai pa 
skirstymui tarp lietuviu ligonių ir sene
lių. - —rem.

vo. Tik šis vienas kažkaip išliko, ir Sovietai ži
nojo, kad jis turi daug slaptų vienminčių.

„Gomulkos išrinkimas į politbiurą arba 
paskyrimas net partijos generaliniu sekreto
riumi — tai butų įžūli provokacija Sovietų Są
jungos atžvilgiu“ — taip šaukė Chruščiov ir 
tuoj paleido antrąjį šūvį:

„Maršalo Rokossovskio nušalinimas su
griautų viso socialistinio bloko karinį pajėgu
mą. Todėl Sovietų Sąjunga tokiems planams 
ryžtingai pasipriešins...“

Sovietiniai generolai — priekyje su mar
šalu Konievu ir armijos vadovu Antonovu — 
tuos žodžius pabrėžė, stipriai išpūsdami va- 
tuotas ir ordinais nusėtas krutinės. Pamaty
sit, tokie argumentai ligi šiol visados padėjo 
atstatyti „drausmę“ geruoju. Bet, kaži, — ar 
čia oras ar nemiegotos naktys — šį kartą jie 
sukėlė tik dar didesnį užsispyrimą. Varšuvos 
Belvederio rūmuose ima vaidentis belzebubų 
Trockio ir Tito prakeiktos dvasios. Lenkijos 
ministeris pirmininkas Cyrankiewicz, kadaise 
minkštas, kaip sviestas, ir klusnus Maskvos 
tarnas, į Chruščiovo grąsymus atsako negir
dėtu aštrumu:

Draugai maskviečiai turbūt turėjo pakan
kamai laiko spėlioti, kodėl jiems teko išbūti 
ore viršum miesto apie valandą laiko. Per tą 
laiką, mat, imtasi „kaikurių apsaugos priemo
nių“. Tos priemonės, esą, leidžia lenkams šal
tai ir abejingai laikytis ką tik girdėtu grąsy- 
mų atžvilgiu. Jeigu draugas Chruščiov ir to
liau teiktųsi grąsyti ginkluota intervencija, 
tuomet, deja, Lenkijos Suvienytosios Darbi
ninkų partijos vadovybė tuojau nutrauksianti 
derybas...

žiūrėdamas į „didvyrių ordinais“ apka
binėtus Sovietų generolus, Cyrankievicz dar 
pridūrė:

„Kas dėl pačių Belvederio rūmų, tai jie 
apsupti stipriai ginkuotų ir patikimų lenkų 
liaudies kariuomenės daliniu..."

Tai buvo kažkas baisaus.
(Bus daugiau)
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Ištvermės!
Anapus geležinės uždangos tikėjimo per 

sekiojimas nesiliauja. Kartais, atrodo, jis 
lyg ir atlyžta, kad laisvasis pasaulis ma
nytų apie ten duotą šiokią tokią religijos 
laisvę, bet tikrumoje bolševizmas niekada 
neatsisakė savo pagrindinio dėsnio —_ ko
voti prieš Dievą. Savo kalbose Šv. Tėvas 
Pijus XII su pagarba dažnai prisimena 
tuos, kurie, nepabūgę aukų, trėmimų ir 
kankinimų, be baimės prieš retežius ir mir 
tį, nelenkia savo kelių prieš galybės ir jė 
gos dievaitį. Plačioji visuomenė nekartą 
nesužino jų vardų, bet jie neišdildomom 
raidėm yra įrašyti Bažnyčios metračiuose. 
Tai yra ištikimiausi iš ištikimiausių Baž
nyčios vaikų, ir trūksta žodžių iškelti jų 
didvyriškumui. Persekiojimai vis tęsiasi, 
ir jų sunkenybių pėdsakai įsispaudžia į 
pavergtųjų mintis ir jausmus. Šalia tikėji 
mo ištvermės ir tvirtumo pavyzdžių, kiek 
daug yra, kurių tikėjimas susilpnėjo ar 
net palūžo. Kiek daug nuolatinės ateisti
nės propagandos ir neprietelingumo Bažny 
čiai garų apsvaiginti silpsta tikėjime, ku
ris anksčiau jų gyvenime buvo, ramstis ir 
šviesa. Kiek daug iš gimtosios žemės išva
rytų ir atsidūrusių dvasinio bei doroviško 
puolimo pavojuje.

Kiekvieno persekiojimo ar didelės ne
laimės akivaizdoje popiežiai viso pasaulio 
tikinčiuosius ragindavo bendrai maldai, 
nes blogis kitaip negali būti nugalėtas, 
kaip bendromis maldos ir atgailos pastan
gomis. Ir kada ši kova su samsybių dvasio 
mis yra sunkesnė ir pakrypsta, žmogiškai 
tariant, neraminančia kryptimi, kaip rei
kia prašyti dieviškos pagalbos ir ištver
mės. Bolševizmo priespauda vis tebesitę
sia, ir tai sudaro Bažnyčiai daug rūpesčio. 
Todėl Šv. Tėvas jau trečius metus skiria 
bendrąją maldos intenciją už persekioja
mą Bažnyčią, kad visi tikintieji melstų pa 
vergtiesiems ištvermės prieš melą ir klai
dingus pažadus. Šių metų spalio mėn. šv. 
Tėvo paskirta maldos intencija, kad mels 
tume ištvermės malonės visiems, kurie dėl 
tikėjimo yra persekiojami. Ištvermė tikėji 
me yra didelė malonė, gal but svarbiausio 
ji. Ištvermė yra sunkiau negu vienkarti
nis didvyriškumas, bet kaip sunkus ir 
jis! Tik nuolatine malda galima šią malonę 
išmelsti. Malda yra didelė dvasinė jėga. 
Nauju uolumu atsiliepkime į Šv. Tėvo 
kvietimą maldai, kad ištvermingi tikėji
me visi sulauktume Laisvės mūsų Tėvynei 
ir visiems pavergtiesiems.

P. Dauknys, MIC.

Pamaldos
LONDONAS — šį sekmadienį — spalio 6 

d. Lietuvių Šv. Kazimiero bažn. Švenč. 
Sakramentas bus įstatytas viešai ado
racijai per visą dieną. Jis iškilmingai 
įstatomas prieš pirmąsias Šv. Mišias 9 
vai. ryto ir vakarinėmis pamaldomis 7 
vai. baigiama adoracija.

Per visą spalio mėn. vakarais Lietu
vių bažn. bus kalbamas rožančius prie 
įstatyto Švenč. Sakramento. Darbo dieno 
mis —■ 8 vai. vak., o šeštadieniais ir sek 
madieniais — 7 vai. vak. šiose pamal
dose tautiečiai kviečiami skaitlingai da 
lyvauti.

AUSTRALIJA
Į Romą

Ilgametis Adelaidės lietuvių klebonas 
kun. Dr. P. Jatulis maždaug metams iš
vyksta į Romą, kur dirbs prie Vatikano 
radijo stoties. Visų Adelaidės lietuvių be 
išimties gerbiamas ir vertinamas kun. Dr. 
P. Jatulis buvo išleistas su apgailestavimu 
ir nuoširdžiais linkėjimais.
Radioaktyvus lietuvis

Sydnėjaus universiteto chemijos studen
tas Juozas Maksvytis laboratorijoje dirbda 
mas su „Strotium 90“ medžiaga, per neap
sižiūrėjimą pasidarė radioaktyvus. Ypatin 
gai stiprus radioaktyvumas pasirodė. , jo 
mažajame kairiosios rankos pirštę. Uiiiver 
sitetas tuojau griebėsi skubių priemonių, 
ir Juėzas Maksvytis 14 dienų buvo tirihė- 
jamas ligoninėje. Jo krutinės kaulo, pa
vyzdys lėktuvu buvo išsiųstas į Londoną 
analizei. Pagaliau paaiškėjo, kad pavojaus 
nėra.

Juozas Maksvytis tuo būdu tapo pirmuo 
ju radioaktyviu žmogumi , Autralijoje. 
Laikraštininkams jis pareiškė: „Niekados 
daugiau nebenorėčiau turėti tokių pergyve 
nimų“. -rem.
Stasys Urmonas Melbourne

Į Melbourną atvyko Stasys Urmonas su 
žmona Margareta. Tik atvykęs, jis davė in 
terview per televiziją ir buvo plačiai pami 
nėtas vietinėje spaudoje.

Stasys Urmonas, buvęs Lietuvos aviaci
jos karininkas, pirmojo bolševikmečio me
tu buvo suimtas, kalintas Kauno ir Mask
vos kalėjimuose ir nuteistas mirti. Mirties 
sprendimas vėliau buvo pakeistas į darbo 
stovyklą iki gyvos galvos. Jis septynis me 
tus, išvergavo Arktikoje. 1949 metais Sta
siui Urmonui su keliais draugais pavyko 
pabėgti ir po ilgos ir pavojingos kelionė* 
per Mandžiūriją pasiekti laisvąjį pasauli- 
Grįžęs į Europą, jis visur skelbė apie ko
munistų pragarą, kalbėdamas mitinguose 
ir platindamas atsišaukimus. 1953 metais 
jis vėl susitiko su savo žmona, kurią buvo 
vedęs prieš kara. Pereitais metais The 
World Council of Churches Urmonams su
darė sąlygas atvykti į Australiją, kur jie 
žada nuolat įsikurti. -rem.

SAULĖS ENERGIJA VAROMIEJI 
LĖKTUVAI

Kai kurių atmosferą tyrinėjančių karo 
aviacijos specialistų nuomone, orlaiviai 
ateityje galės skraidyti aukštesniuose at
mosferos sluoksniuose ir iš saulės spindu
lių gamintis sau energijos.

Cheminiai tyrimai rodo, kad šios rūšies 
saulės energija yra sukrauta 80-400 km 
aukštyje ir laukia tos valandos, kada žmo 
gus išras aparatą, pajėgiantį naudoti šią 
energiją.

-
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KUN. KAZLAUSKO JUBILIEJUS
Kaip 

sėjo 24 
lauskui

Šiam
’Krašto _____ .. .____  . .... .
vai. vakare, Parapijos salėje 
šes.
KLAIDOS ATITAISYMAS

Europos Lietuvio Nr. 37
„Vienybės, tikėjimo, medicinos 
.maišaty“ pirmojoj skiltyje, 
iš apačios parašyta:
-ar kurį nors kitą“ ir tt., o turėtų būti: 
„Katalikų Bažnyčią ar kurį nors kitą“
Ir tt.

PRANCŪZIJA
LIETUVIU MOKYKLA BRADFORDE

jau buvo skelbta, šiais metais rug 
d. mūsų klebonui kun. A. Kaz- 
suėjo 50 metų amžiaus.
įvykiui atžymėti D. Britanijos LB 
Valdyba spalio 5 d., šeštadienį, 8 

‘ : ruošia vai-

straipsnyje 
ir politikos 

12-toj eilutėj 
„Katalikų bažnyčią

STOKE-ON-TRENT
Pavykęs minėjimas

J Atrodo, kad mažas Stoke-on-Trent sky
rius nustebo savo pastangų rezultatais. 
Skyrius nedidelis, o tikslą pasiskyrė šau
nų, didelį_ ir sunkų: pasikviesti iš Brad
fordo „Atžalyną“, sumokėti pusę kelionės 
išlaidų ir pasirodyti vaišingais šeiminin
kais.

Bradfordo „Atžalynas“, nežiūrint siau
čiančio gripo, kuris vieną kitą ansamblio 
dalyvį bandė parmesti į lovą, nepaisė var 
go ir tolimos kelionės nepatogumų. Ryžtin 
gai sutiko patenkinti mažo skyriaus troš
kimą.
j Taigi šiemet Stoke-on-Trent Tautos šven 

tęs minėjime programos meninę dalį išpil
dė Bradfordo „Atžalynas".

Rugsėjo 21 d. punktualiai 6.30 vai. sk. 
pirm. V. Andriuškevičius atidarė minėji
mą, pasveikindamas iš Londono atvykusį 
kun. A. Kazlauską, Bradfordo „Atžalyną“, 
Wolvefhamptono gausią ekskursiją ir Sa
vo nąrius. Paskaitai skaityti pakvietė kun, 
A. Kazlauską. Prelegentas labai ryškiai nu 
sakė..Tautos šventės.reikšmę, savo kalboje 

.'atliko keletą ėkškūrsijų į- įvairius istorijos 
■etapus, bet visas išskylas suvesdavo į vie
ną asmenį, į vieną įvykį — Vytautą Dydį- 

,'jj ir jo neįvykusią karūnaciją. Anot pas
kaitininko, Napoleonas, Hitleris subyrėjo 
norėdami paimti Maskvą ir užkariauti Ru 
siją. Tuo tarpu Vytautui Didžiajam Mask 
vos kunigaikščiai duoklę mokėjo, nes jo 
bijojo ir jo globos buvo reikalingi.

Po paskaitos minėjimo vairas buvo per 
duotas. A. Bučiui — „Atžalyno“ vedėjui. 
Čia ne pro šalį pabrėžti, kad A. Bučys yra 
techniškas „Atžalyno“ direktorius, o me
ninis vadovas, instruktorius ir režisorius 
yra p. Burokas.

Atžalynięčių lietuviška daina duete, ok 
tėtė ir .mišriame chore nuskambėjo žavė
tinai. Solisto Kasperavičiaus stiprus ir sod 
rus balsas padarė gilų įspūdį. Na, b bend
ras choras padarė iš tikrųjų gražaus, su
sidainavusio, dinamiškos jėgos vieneto 
įspūdį) Gražių niuansų ir kompozicinio 
meno galima buvo išgirsti paties p. Buro
ko Sukurtoje dairioje, kuri, kaip liauja ir 
negirdėta, buvo nuoširdžiai klausytojų pri 
imta. Bučyš visą programą taip sugrupa- 

• vo,. kadi žiūrovams laikas upeliu tekėjo.
Atžalynas“, kaip mėgėjų grupė, yra ryž 

tinga, gabi, patvari ir gerų vadovų ran
kose.

Ponui Burokui buvo įteikta gėlių.
Kai . nuskambėjo Himnas ir ansamblio 

dalyviai buvo pakviesti vakarienei, „Atžaly 
no“ atsivežtieji griežikai pradėjo judinti 
mėgėjus šokti.

Dar tektų paminėti loteriją. Apie 50 fan 
tų, kurių tarpe buvo net akordeonas, lo
terijai prasidėjus, išnyko per dešimtis mi-: 
nučių. V. A.

. Padėka
Ryšium su Tautos šventės minėjimu ir 

„Atžalyno“ atsilankymu skyriaus narėms 
ponioms: B. Andriuškevičienei, P. Rėnte- 
lięnei ir O. Vencaitienei reiškiame gilią ir 
nuoširdžią padėką. Tai jos savo bitelių 
kruopštumu surengė skanias, kuklias ir lie 
tuviškas vaišės.

Skyriaus Valdyba

Pr. LB Krašto Tarybos ir Garbės Teismo 
rinkimai

š.m. lapkričio 1 d. Prancūzijos lietuviai 
renka Krašto Tarybą ir Garbės Teismą. Į 
Krašto Tarybą renkama 11 asmenų, į 
Garbės Teismą — 3. Pr. LB apylinkės ir 
pavieniai gyveną nariai buvo prašyti iki 
spalio 1 d. pasiūlyti kandidatus.

Rinkimus praveda B. Kr. Valdyba, pa
dedama iš V. Gravelio, Pr. Dulevičiaus, 
M. Macevičiūtės, A. Michelevičiaus ir V. 
Viščiulio sudarytosios Rinkimų Komisijos. 
Rinkimai vyks korespondencijos būdu.

Paryžiaus lietuvių susirinkimas
Š.m. rugsėjo 22 d. įvyko Paryžiaus ir jo 

priemiesčiuose gyvenančių lietuvių susi
rinkimas. Jame paryžiečiai lietuviai išsta
tė kandidatus Kr. Tarybos ir Garbės Teis 
mo rinkimams.

I susirinkimą atsilankė Paryžiuje tuo 
metu viešėjęs Ottavos universiteto Kana
doje prof. A. Ramūnas. Svečias supažin
dino Paryžiaus tautiečius su Kanados lie
tuvių gyvenimu ir ilgesniame žodyje nu
švietė musų gimtosios kalbos reikšmę lie
tuvybės išlaikyme, iškeldamas jos vietą 
Europos kalbų šeimoje.

Mirė Jonas Navickas
Š.m. rugsėjo 10 d. Bully-les-Mines mies

to klinikoje Pas de Calais dep. mirė Jo
ną Navickas ,sūn. Juozo.

Velionis buvo gimęs 1904 m. balandžio 
13 d. Vilkaviškyje. Į Prancūziją atvyko 
1926 m. ir dirbo kasyklose. Ilgus metus 
sirgo kaulų džiova ir gydėsi specialiose li
goninėse ir sanatorijose. (A.V.Š.)

Pirmaisiais metais visi lietuviai buvo įsi 
jungę į DBLS eiles, kolonijose gyvenimas 
buvo gyvas ir judrus; turėjome chorų, tau 
tinių šokių grupių ir įvairių sambūrių. Ta 
čiau po 4-5 metų intensyvios veiklos orga
nizacinis entuziazmas pradėjo mažėti, nes 
ir eiliniai ir vadovai pradėjo trauktis nuo 
pagrindinio kelio ir klaidžioti keleliuose 
ar šunkeliuose, kol pagaliau kai kuriose 
lietuviškose kolonijose pradėjo reikštis rim 
ta lietuvybės išlaikymo krizė.

Viena iš daugelio šios krizės priežasčių 
yra lietuviškos mokyklos, kurių organiza
vimas buvo paliktas privačių asmenų ini
ciatyvai. Pradėjusios veikti kai kuriose ko 
lonijose mokyklėlės neturėjo pasisekimo ir 
buvo priverstos likviduotis, nes neturėjo 
nei tinkamu patalpų, nei mokslo priemo
nių, o svarbiausia — autoritetingo orga
no .kuris būtu vadovavęs ir planavęs švie 
timo ir auklėjimo darbą šiame krašte. Tuo 
tarpu mūsų jaunimas augo, lankė angliš
kas mokyklas ir dingo angliškuose jaunimo 
klubuose, nes neturėjome savo lietuviškų 
klubų nei mokvklu. Per dešimtį metų išau
go jaunoji karta, kuri dėl mūsų nerūpes
tingumo nutolo nuo lietuviškos bendruo
menės. Šiuo atžvilgiu mes buvome blo
giausiai organizuoti, nes nesugebėjome 
įkurti nė vienos pavyzdingos lietuviškos 
mokyklos.

1947-8 m. bėgyje susiformavus lietuviu 
kolonijai Bradforde. vietos kaneliono rū- mas, kurios kiekvienoje klasėje išeinamos 
pėsčiu pradėjo darbą ir lietuviška mokyk
la. Tai buvo didžiausia lietuviška vargo 
mokykla šiame krašte, kuri sunvko dėl tu 
pačių priežasčių, kaip ir kitose kolonuose.

Pagaliau Bradfordo ir jo apylinkių lietu 
viams įsigijus gražius Lietuvių Namus.

S&aitytaju taukiai
DĖL SIUNTINIŲ TARNYBOS

Vien tik džiaugtis tenka, kad DBLS Vai 
dyba sumanė steigti Siutiniu Tarnybą. Rei 
kia apgailestauti, kad tiek daug laiko rei
kėjo Sąjungos organams susidomėti šiuo 
reikalu. O reikalas yra labai svarbus ir 
reikšmingas. Firmų siuntiniams už gele
žinės uždangos siųsti dygimas, kaip grybų 
po lietaus, rodo du dalyku: 1. įvairių tau 
tų tremtinių,, arba politinių emigrantų, 
jautrumą gimtuosiuose kraštuose liku
siems savo artimiesiems ir 2. gerą pelną, 
kurį daro bendrovės ir paskiri asmenys, 
tarpininkaudami siuntinius persiųsti.

Jeigu Sąjungos Siuntinių Tarnybai ir ne 
butų įmanoma siuntinių pasiųsti pigiau, 
tokios tarnybos steigimas vis tiek butų 
sveikintinas, nes pelnas, kuris dabar eina 
į svetimtaučių kišenes, liktu lietuviškose 
rankose. Juo labiau džiugu, jei bus įmano 
ma siuntinius siunčiantiems tautiečiams 
sutaupyti vieną kitą svarą ir tuo įgalinti 
dar daugiau padėti saviesiems ir mažiau 
nuskriausti save.

Kyla vis dėlto mintis, ar neverta būtų 
steigti tokią siuntinių tarnybą, kuria ga
lėtų pasinaudoti ir kitų tautų nariai. At
rodo, kad tokie estai ir ukrainiečiai mie
liau rinktųsi lietuvių patarnavimą, negu 
kieno nors kito. Latviai, kiek girdėti, to
kią įstaigą jau turi, ir jie, be abejo, rems 
savuosius. Bet, turint galvoje jų nemažės 
nį susikaldymą, kaip ir mūsiškį, netektų 
nustebti, jei dalis ir jų pasinaudotų lietu
viškąja tarnyba.

Knieti' patarti DBLS Valdybai, kad ji, 
vykdydama šį svarbų uždavinį, pasisteng
tų užmegzti ryšį su Balfu. Tiesa, Balfas 
yra toli už vandenyno, bet reikia atsimin
ti, ka<) tai yra jau, palyginti, sena ir ge
ro patyrimo turinti šalpos organizacija. 
Jos uždaviniai ligi šiol buvo kitokie, bet 
nerimta būtų nuneigti jos patyrimo reikš 
mę. Juk ilgainiui gali iškilti tam tikrų dar 
bų ir uždavinių, kuriuos atlikti grynai šal 
pos reikalui skirtai organizacijai — Bal- 
fui — būtų ir patogesnis ir lengvesnis, ne
gu Lietuvių Sąjungai.

Pageidautina, kad siuntinių tarnybos 
reikalu pasisakytų ko daugiausia tautie
čių, o po to Sąjungos Valdyba nenudelstų 
jos1 įsteigimo.PAIEŠKOJIMAI

: šALNAITĖS ONOS, 1956 m. vasario - kovo 
mėn.’ buvusios Memmingene, paieško kun. 
Stanaitis.

NAVICKAS Alfonsas, gim. 1925 m. šal- ■ 
niškės k., Kazlų valsč., Marijampolės a., ■ 
pąįeškomas „E. Lietuvio“ administracijos J------  -—j-
(1, Ladbroke Gardens, London; W.ll). Tu pagal pagarsėjusią to paties vardo knygą, 
rimą jam svarbių .žinių. ‘

RUTKAUSKAS Juozas, sūn. Kazimiero, 
kilęs iš Jurbarko ir, turimomis žiniomis. 
1949 m. atvykęs į Angliją, pats ar apie jį 
žinantieji prašom, rašyti: Jadvyga Grinie- 
nė-Rutkauskaitė, 2080, Cltirkdale, Detroit 
9, Mich., USA.

(S) PAULIUKONIS Rapolas, sun. Juo
zo, prašomas atsiliepti šiuo-adresu: H. Šo
va, Rhos Farm, Crugybar, Ram's, S. Wa
les.

DAMBRAUSKO Vinco, Juozo ir Elzbie
tos sūnaus, iš Vilkaviškio apskr., Vilkaviš 
kio valsč., Oškabalių k., DAMBRAUSKIE
NĖS Marės, Antano ir Katarinos Paulaus
kų dukters, iš Liubavo valsč., Marijampo 
lės apskr., Jurgiškių k., ir DAMBRAUSKO 
Vinco, Vinco ir Marės Dambrausku sū
naus (gimusio Anglijoje). Pirmieji du iš 
Lietuvos išvažiavę 1914 m. ir iki 1940 m. 
gyvenę Londone. Rašyti „Europos Lietu
viui“.

Achilles
NE KAIMIETĖ, O PARYŽIETĖ

Nustebino mane „Europos. Lietuvio“ Nr. 
37 atspausdinta žinutė straipsnelyje „Fil
mų pasaulyje“. Ten rašoma: „Paryžiuje su 
karna nauja filmą „Labą dieną, liūdesy“

VOKIETIJA
APMOKAMAS SKELBIMAS UŽ 

NEAPMOKAMĄ CUKRŲ
Kiekvienam, gyvenančiam Vokietijoje, 

kuris nori ką nors pasiųsti savo artimie
siems Lietuvon, patogiausiai tai atlikti per 
Tazab Lietuvių skyrių, Londone, kadangi 
atsiskaitymas nėra komplikuotas: galima 
įmokėti bendrovės sąskaitose Vokietijos 
bankuose.

■ • Kiekvienam, gyvenančiam Vokietijoje 
lietuviui, užsakiusiam nors ir mažiausią 
siuntinėlį Lietuvon, Tazab Lietuvių sky
rius prideda kilogramą cukraus nemoka
mai.

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

parašytą mažamokslės 15 metų kaimietės“.
Visi pateikti duomenys apie šios knygos 

autore neatitinka tiesos. Pirma, knygos 
autorė — Francois Sagan — parašė šį ro
maną ar, teisingiau pasakius, apysaką, bu 
dama ne 15, bet 18 metų; antra, ji yra ne 
kaimietė, bet paryžietė, turtingo pramoni
ninko duktė, ir pagaliau taip pat ji yra jo 
kia mažamokslė, o filosofijos studentė, 
prieš trejis metus neišlaikiusi egzaminų, 
o išėjusi į visuomenę su knyga.

Reikia pripažinti, kad apysaka, pagal au 
torės amžių, yra parašyta labai talentin
gai, ir kad autorė turi rašytojos plunksną, 
abejoti netenka. Tačiau kyla abejonių, ne 
žiūrint pasisekimo, kurio autorė susilaukė 
su šia pirmąja ir po metų su antrąja sa
vo knyga, ar F. Sagan pajėgs išplaukti į 
plačiąsias žmogiškos minties bei kūrybos 
jūras, kaip jai pavyko išplaukti į .minios 
marias. Pirmuosiuose dviejuose veikaluo
se ji tebesitaško siaurame vyro ir moters 
santykių klane.

Paskutiniu laiku išėjo ir trečioji, tokia 
pat plona apysaka. Jos skaityti dar nete
ko, tik, iš anglų kritikų pasisakymų spren 
džiant, atrodo, kad ir čia autorė pasiliko 
savam darželyje, kuris, perdaug bepurena 
mas, gali pavirsti usnyne.

V. Akelaitis
DAR DĖL RŪPINTOJĖLIO

Dėl rūpintojėlio ir paties kryžiaus tiek 
daug rašoma ir kritikuojama, kai jau pa
daryta, pastatyta ir pašventinta. Dabar 
surandami visokie trukumai. Vieniems 
medis netinka, kitiems rūpintojėlis, tre
tiems kryžius per mažas ir t.t. Mano ma
nymu, nebereikėtų kelti to reikalo viešu
mon ir kritikuoti, nes niekas nebegriauš 
ir naujų nebestatys.

O kai dėl to, kad rūpintojėlio nematė 
Lietuvoje ar kad iš Italijos gautas yra vi
sai kitoks, tai ar visi privalo būti vieno
di? O jei mūsų rūpintojėlis vargšelis ne
turi net rūbo, išskyrus labai menkus ap- 
darėlius, ir taip atrodo, tartum paprastas 
žmogelis prie jūros ar upės kranto sėdė
tų sau smakrą pasirėmęs ir dūmotų, tai

tuojau buvo susirūpinta ne vargo, bet nor 
malios lietuviškos mokyklos organizavi
mu. Ši mokykla jau veikė šių metų gegu
žės, birželio ir liepos mėn., ir ją lankė apie 
50 mokinių. Tai buvo bandomasis laiko
tarpis, kurios metu mokytojai ir tėvų ko
mitetas studijavo auklėjimo, mokymo ir 
mokyklos administravimo reikalus. Buvo 
prieita išvados, kad mokykla turi rūpintis 
ne privatūs asmenys, bet mokinių tėvai, o 
mokymas ir auklėjimas turi būti vykdo
mas pagal aiškų planą. Šiam tikslui buvo 
paruoštas atitinkamas mokyklos statutas, 
kuriuo remiantis bus 
ir auklėjimo darbas.

vykdomas švietimo

STATUTAS 
pagrindinės dalys:

MOKYKLOS
Statutą sudaro dvi 

tvarkos nuostatai ir darbo (mokslo ir auk
lėjimo) programos.

Pagal statutą mokyklos tikslas — išauk
lėti lietuvių vaikus sąmoningais lietuviais, 
kurie žinotų savo lietuvišką kilmę, išmok
tų gimtąją kalbą žodžiu ir raštu, pamiltų 
lietuviškas dainas ir tautinius šokius, bran 
gintų lietuviškus papročius ir savo širdyse 
jaustu gilią meilę tėvų žemei — Lietuvai.

a) Tvarkos nuostatai. Mokyklą sudaro 
keturios klasės. Mokiniai priimami nuo 5 
iki 16 metų amžiaus, berniukai ir mergai
tės. Mokymas kiekvienoje klasėje vykdo
mas pagal tėvų patvirtintas darbo progra-

perskatytųjų straipsnių atpasakojimas žo
džiu; lietuviškos pasakos ir jų atpasakoji
mas žodžiu; eilėraščių deklamavimas.

Rašymas: perrašymas perskaitytųjų
straipsnelių, diktantai iš išeitosios skaity
mo programos.

Gramatikos žinios: daiktavardis, būdvar 
dis, skaitvardis ir veiksmažodis.

Lietuvos pažinimas:
a) Geografija: paviršius, upės, ežerai ir 

pelkės, klimatas, augalai, gyvuliai, gyven
tojai, keliai ir miestai.

b) Istorija: Lietuva žiloje senovėje — 
gyventojai, santvarka ir tikėjimas. Lietu
vos valstybės įsikūrimas (karalius Mindau 
gas); Lietuvos Įsigalėjimas (Gediminas, 
Algirdas, Kęstutis, Vytautas Didysis). Lie 
tuvos silpnėjimas iki valstybės padalijimo 
1795 m.

Bendrasis lavinimas: dalyvavimas bend
rose mokyklos dainavimo, šokių ir žaidi
mų pamokose.

KETVIRTOJI KLASĖ.
1. Lietuvių kalba: a) Skaitymas — lais

vas knygų ir spaudos skaitymas; b) Gra
matika —■ pagrindinės lietuvių*kalbos gra
matikos žinios (kalbos dalys, linksniavi
mas, laipsniavimas ir asmenavimas); c) 
Rašymas — diktantai, atpasakojimai ir 
laiškai.

2. Lietuvos geografija: Lietuvos vieta 
Baltijos pajūryje. Klimatas. Paviršius. 
Upės. Didesnieji ežerai. Gyvūnija, ir aug
menija. Gyventojai, jų verslai, tautiniai 
ir religiniai santykiai. Susisiekimo keliai. 
Didesnieji miestai. Sostinė. Uostas. Žemės 
ūkis. Pramonė ir prekyba.

3. Lietuvos istorija: Lietuvių tautos isto 
rija pradedant XIX šimt. Kova dėl lietu
viškos spaudos, dėl tikėjimo, dėl kultūri
nės ir politinės laisvės. Nenriklausomybės 
atgavimas ir laisvės laikai. Lietuvos oku
pacija 1940 m. Antrasis pasaulinis karas. 
Lietuviu tautos rezistencija okupacijų me 
tu ir vykstanti dabartinė tautos kova su 
rusiškuoju imperialistiniu komunizmu. Ko 
va dėl Lietuvos laisvės emigracijoje. Lietu 
vių organizacijos Anglijoje ir kituose kraš
tuose. Politinis Lietuvos status ir perspek
tyvos. Lietuvio pareigos užsienyje.

Bendrasis lavinimas: dalyvavimas bend
rose mokyklos dainavimo, šokių ir žaidi
mų pamokose.

per vienerius mokslo metus. Mokslo metai 
pradedami rugsėjo mėn. ir baigiami kitų 
metų liepos mėn.

Mokyklai vadovauja tėvų komiteto pa
kviestas vedėias, kuris jau pats kviečia 
mokytojus, priima mokinius, rūpinasi nu
statytosios programos vykdymu ir apskri
tai rūpinasi mokyklos vidaus tvarka.

Klasėms vadovauja mokytojai — kla
sės auklėtojai, kurie rūpinasi mokinių auk 
Įėjimu ir mokymu.

Mokyklos vedėjas ir mokytojai sudaro 
mokytojų taryba, kuri sprendžia mokinių 
perkėlimą į aukštesnes klases, nustato eg
zaminų tvarką baigusiems mokykla ir 
svarsto visus kitus su mokymu ir auklėji
mu susijusius reikalus. Baigusiems mokyk 
lą mokiniams bus išduodami atitinkami pa 
žymėjimai.

Mokyklos visų reikalų vyriausias spren
dėjas yra mokinių tėvų susirinkimas, ku
rio nutarimus vykdo tėvų komitetas. Tėvų 
komitetas yra tikrasis mokyklos šeiminin
kas, kuris rūpinasi lėšų telkimu mokyklos 
reikalams, reikalingo inventoriaus ir moks 
lo priemonių įgijimu ir priežiūra: veda ir 
tvarko mokyklos piniginę atskaitomybę, 
kviečia ir atleidžia mokyklos vedėja, tvir
tina mokytojų priėmimą ir apskritai rū
pinasi visais mokyklos administraciniais 
reikalais.

b) Darbo programos. Tai mokymo ir auk 
Įėjimo programos kiekvienai klasei atski
rai, kuriomis gali naudotis ir kitos mokyk
los, veikiančios šiame krašte. Todėl duo
du ištrauką iš statuto.

PIRMOJI KLASĖ.
Skaitymas: pažinimas lietuviškos abėcė

lės, teisingas žodžių ištarimas ir kalbėji
mas. Mokoma skaityti iš „Aušrelės“ I dal. 
arba „Kregždutės“ I dal. iki skyriaus — 
„Abėcėlė“.

Rašymas: rašymas lietuviškos abėcėlės 
dalyraščiu, perrašymas išmoktųjų skaityti 
iš knygos straipsnelių. „.c

Bendrasis lavinimas: dalyvavimas bend, normali lietuvių mokykla, kuri auklės ir 
rose mokyklos dainavimo, šokių ir žaidi- _ . . ...
mų pamokose.

ANTROJI KLASĖ.
Skaitymas: mokoma lietuviškai kalbėti, 

skaityti, deklamuoti ir skaičiuoti. Išmoko
ma skaityti „Aušrelės“ I dal. arba „Kregž 
dutės“ I dalis.

Rašymas: dailyraščiu perrašymas per-

J. Varčius

GREIT, PATIKIMAI, PRIEINAMA KAINA.

TAUPUMAS - DORYBE!

1, Norfolk Place,
London W.2

RAŠYKITE TIK LIETUVIŠKAI!

Tel. PAD. 2797

šitokį vaizdą sudaro ir mūsų pačių dabar
tinis tremties gyvenimas.

Rūpintojėlis neturi rūbo, tai galima pa
lyginti, kad ir mes neturim tėvynės ir 
daugumas savųjų. O kad pasirėmęs dūmo
ja, tai ir mes dūmojame apie tėvynę ir sa
vuosius. Tad manyčiau, kad visi priekaiš
tai nėra butini. Tik gaila, kad dėl trūkumų 
ir priekaištų nedrįsta pasisakyti tie, kas 
sudarė projektą ir dirbo

J. L., Londonas

RŪPINTOJĖLIO ISTORIJA LIETUVOJE
Pavadinimas „rūpintojėlis“, kaipo toks, 

Lietuvoje ir lietuvių kalboje atsirado vi
sai neseniai. Anksčiau būdavo mėgėjų iš- 
drožinėjamos ir kai kieno statomos pana
šios figūros koplytėlėse, prikaltose prie 
stulpų, ir vadinosi „smuikeliais“. Jos, tos 
figūros, visuomet būdavo smulkaus, paly
ginti, pavidalo.

Vienam Lietuvos dailininkui, radus ati
tinkamą medžio suaugą, atėjo į galvą 
mintis išdrožti tokį „smūtkelį“ didelės for
mos, ir jis jį išdrožė beveik natūralaus 
žmogaus dydžio ir, nepamenu tik kelin
tais metais, išstatė vienoje dailininkų 
darbu parodoje Kaune. Bet kadangi 
„smuikelis“ yra ne kas kitas, kaip lietu
vių kalbon įsibrovęs slaviškas barbariz
mas, arba nelietuviškas žodis, tai dailinin 
kas savo išdrožtą figūrą pavadino rūpin
tojėliu. Lietuviams patriotizmo niekuo
met nėra pritrūkę, tad šis naujadaras 
greit ir prigijo lietuviškoje visuomenėje.

Kalbant apie rūpintojėlį, pastatytą Lie
tuviu Sodyboje, tenka pripažinti A. Žu
kauskui iš Bradfordo tiesą, kad tokiu rū
pintojėlių Lietuvoje neteko pastebėti. Ir 
kitos jo pastabos apie rūpintojėlį yra vi
sai teisingos. Tik ir jis savo pastabose var
toja vieną barbarizmą: „mūka“, o lietuviš- 
kai turi būti „kančia“, arba nors daugiau skaitytųjų elementoriaus straipsniu.

Lietuvos pažinimas :Lietuvos himnas, 
tautinės spalvos ir valstybės herbas — Vy
tis. Lietuva žemėlapyje: sienos, miestai, 
upės, ežerai, kalnai ir kt.

Bendrasis lavinimas: dalyvavimas bend
rose mokyklos dainavimo, šokių ir žaidi
mų pamokose.

TREČIOJI KLASĖ.
Skaitymas: laisvas skaitymas „Aušre

lės" II dal. arba „Kregždutės" II dalies;

tarptautinis pavadinimas — „krucifiksas“. 
Bet aš nenoriu sutikti su A. Žukausko 
nuomone, kad „menininkas nėra gerai su
sipažinęs su Lietuvos rūpintojėliais“. Čia 
ne menininkas kaltas, o kalta komisija, 
kuri pirmą menininko projektą pertaisė 
ir šioje formoje priėmė. Atmename, juk 
spaudoje buvo taip pasakyta.

Toje pačioje spaudoje taip pat yra pa
sakyta, kad komisijon įėjo kun. Dauknys, 
Juozas Senkus ir F. Neveravičius K.J.

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

BROWNEJONES 
LTD.

BAIGIAMOSIOS PASTABOS
Šiuo metu mokykla po atostogų vėl pra

deda darbą. Mokykloj bus mokoma šešta
dieniais nuo 2 iki 5 vai. Šiais mokslo me
tais veiks tik trys klasės. Knygomis, sasiu 
viniais, rašomosiomis ir kitomis mokslo 
priemonėmis mokykloje mokinius aprū
pins mokyklos vadovybė. Tėvai turės įsigy 
ti vadovėlius, kuriuos naudos tik namuose 
išeitam kursui pakartoti.

Mokyklos vadovybės svarbiausias rūpes
tis —■ lėšos ,nuo kurių priklauso mokslo 
priemonių įsigijimas. Svarbiausias mokyk
los rėmėjas ir globėjas yra Jorkširo Liet. 
Soc. Klubas, kuris mokyklai paskyrė tris 
geriausius kambarius, leidžia naudotis in
ventorium ir, nežiūrint savų finansinių 
sunkumų, pirmasis įmokėjo į mokyklos ka 
są 10 svarų. Mokyklą taip pat parėmė vie
tos bažnytinis komitetas 5 svarais ir DBLS 
Halifaxo sk. 3 svarais. Tai didelė parama 
mokyklai, bet šių pinigų toli gražu dar ne 
užtenka. Mokytojai dirba be atlyginimo. 
Pinigai sunaudojami tik mokslo priemo
nėms įsigyti, ir nuo to priklausys mokyk
los darbo sėkmingumas. Mokinių tėvai ne
daug ką gali padėti, nes jie stambiomis su 
momis parėmė namų pirkimą. Tad tėvų ko 
mitetas numato kreiptis į visuomenę ir or 
ganizacijas ir prašyti paramos.

Ši mokykla tai ne vargo mokykla, bet

mokvs mūsų jaunimą, turėdama aiškų tiks 
la. šį d arba wkdys ne vien tik mokyto
jai ,bet ir tėvai, kuriems labiausiai ir rū
pi savų vaikų ateitis. Trijų mėnesių moky 
mo praktika pagal naująja sistemą paro
dė, kad sistematingas, planingas mokymas 
ir auklėjimas atitraukia valkus nuo neigia 
mos svetimos aplinkos, žadina tautinę są
monę, atgaivina sužalotą kalbą ir įjungia 
į lietuvišką bendruomenę.

Žengiant į naują mūsų tremties dešimt
metį .manau, kad ir kitų kolonijų mūsų 
jaunimo tėvai turėtų susirūpinti panašiu 
mokyklų organizavimu. Niekas nepadės 
mūsų vaikams, jei tuo nesirūpinsime mes 
patys, tėvai. šaukite tėvų susirinkimus, 
svarstykite mokymo reikalus, nes. priešin 
gu atveju, neteksite savo vaikų. Lietuviu 
Mokyklos vadovybė Bradforde mielai 
jums padės savo patyrimu ir patarimais. 
Mokyklos adresas: 5, Oak Villas, Bradford, 
8.

Dailininkas Algirdas Šimkūnas
Bissietta Meno Galerija suruošė „Mast- 

ra Minima“ tanybos darbų paroda, i ku
rią buvo pakviesti dalyvauti 26 ceresnl 
Australijos dailininkai. Du savo aliejinės 
tapybos kūrinius parodoje išstatė ir lie
tuvis dail. A. Šimkūnas.

Iki šiol dail. A. Šimkūnas viešumoje bu 
vo žinomas daugiau kaip grafikas, ypatin
gai atkreipęs dėmesį savo ekspresyviais 
medžio raižiniais. -rem.
M.K. Čiurlionio kūrinių išleidimas

Lietuviu Kultūros Fondo Autralifoj Val
dyba ruošiasi išleisti M.K. čiurlionies kū
rinių renrodukciiu albuma. Leidinys numa 
tvtas išleisti prabangiai, su tekstu lietuvių 
ir anglų kalbomis. Redaktoriumi pakvies
tas dail. V. Ratas.

Prieš nuspręsdamas siųsti dovanų siuntinį savo artimiesiems į Lietu
vą ar Sibirą, paprašyk mūsų kainoraščių, ir tada bus nesunku nu
spręsti, kad tikrai verta šitai firmai parodyti pasitikėjimą ir per ją 
siųsti.
100% garantija, kad siuntinys bus pristatytas gavėjui! Žmoniškos 
kainos! Greitas patarnavimas!

SĄŽININGAS PATARNAVIMAS, GREITAS PRISTATYMAS IR ŽMO
NIŠKOS KAINOS MŪSŲ PIRKĖJAMS YRA LABAI GERAI ŽINOMI
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3



EUROPOS LIETUVIS

■

Nr. 39, (479) 3. 10. 1957.

PJT pradėjo 
ketvirtąja sesiją

Rugsėjo 17 d. New Yorke Carnegie En
dowment rūmuose Pavergtųjų Jungtinių 
Tautų pilnatis pradėjo savo veiklos ketvir 
tuosius metus — ketvirtąją sesiją. Ilgesniu 
žodžiu PJT pirmininkas Dr. V. Nasens ap
žvelgė praėjusių metų veiklos kelią, iškel
damas artimos ateities pagrindinius už
davinius. Patvirtinus delegacijų kreden
cialus, pirmuoju punktu buvo svarstomas 
pranešimas ir deklaracijos projektas JT 
dėl Sovietų Sąjungos {vykdyto Pabaltijo 
valstybių suvereninių teisių užgrobimo ir 
dėl Albanijos, Bulgarijos, Čekoslovakijos, 
Rumunijos ir Vengrijos neteisėto atstova
vimo Jungtinėse Tautose. Po to buvo dis
kutuota ir priimta bendroji ketvirtosios se 
sijos darbotvarkė .kuri numato 33 klausi
mus: sovietinis kolonializmas, žmogaus tei 
šių paneigimas sovietinėje sistemoje, neu 
tralumo pagrindai, sovietinės deportaci
jos, sovietinio švietimo diskriminacinis po 
budis, darbininkų padėtis sovietinėje ‘sis
temoje, religijos ir bažnyčių padėtis ir kt. 
Patvirtinus Bendrųjų Reikalų Komiteto 
sudėti, kuri palikta ta pati kaip pernai: 
pirmininkas Dr. Nasens (Latvija), vicepir 
mininkas Dr. Dimitrov (Bulgarija), gen. 
sekr. B. Coste (Rumunija) ir gen. sekr. 
pavaduotojas N. Kotta (Albanija), sesijos 
organizaciniai formalumai buvo baigti.

Antrasis popietinis posėdis apsvarstė ir 
priėmė socialinės komisijos pateiktą Dr. 
A. Trimako paruoštą raportą dėl sovieti
nių deportacijų. Šiuo klausimu PJT jau 
keliais atvejais yra pasisakiusios, bet pas 
tarųjų metų sovietų praktikuojamieji nau 
ji deportacijų pavidalai ir ypač plačiai vyk 
domos deportacijos po Vengrijos sukilimo 
pakartotinai atkreipė PJT dėmėsi apeliuo 
ti | Jungtines Tautas ir tarptautinę opini
ją prieš nesiliaujanti sovietinį genocido 
nusikaltimo tęsimą.

Antruoju popietinio posėdžio klausimu 
ėjo rezoliucija dėl Jungtinių Tautų pasi
sakymo Vengrijos byloje. PJT reikalauja, 
kad Vengrijos byla būtų Įtraukta i JT XII 
sesijos darbotvarkę pirmumo teise ir kad

V. VOKIETIJOS RINKIMŲ ANALIZE
(Atkelta iš psl. 1)

asmenybių ir naujų idėjų. Nors partijų 
daug ,bet pasirinkimas mažas: Adenaueris 
ar Ollenhaueris. Adenauerio politika žmo
nės patenkinti, tačiau ji per aštuoneris jo 
vadovavimo metus pabodo. Daugeliui Ade 
nauerio politika nemaloni vien dėl to, kad 
ji yra „juodųjų“ — krikščionių demokra
tų. Ollenhauerio politika kėlė baimės, kad 
ji mažai pažįstama, kaitaliojama, kad so
cialdemokratų tarpe yra komunistų, o 
pats Ollenhaueris laikomas menka asme
nybe, daugelio net pašiepiamas. Krašte 
aiškiai galima buvo jausti jaudinimasis ir 
noras, kad tik rinkimai greičiau praeitų, 
nes į pabaigą partijų kova buvo jau įky
rėjusi.

Užsienio spaudos balsai
Europos valstybių didžioji spauda V. Vo 

kletijos rinkimais domėjosi, teikė jiems 
ypatingos reikšmės, neslėpdavo savo norų 
ir spėliojo. Kai kurių kraštų spauda, kaip 
Šveicarijos ir Austrijos, rinkiminę kovą la 
bai atidžiai sekė ir aprašinėjo taip plačiai, 
kaip ir patys vokiečiai. Beveik visa V. Eu 
ropos spauda rodė nepasitikėjimą Ollen
hauerio politikai, kėlė Adenauerio dide
lius nuopelnus Vokietijai ir Europai, reiš
kė jam simpatijas ir tikėjo, kad ir šiuos 
rinkimus Adenaueris laimės didele pers
vara. Būdinga, kad ir pasaulėžiūriškai 
krikšč. demokratams priešingų- pažiūrų as 
menybės užsienyje rodė norą, jog rinki
mus laimėtų Adenaueris, ir aiškiai reiškė 
baiminimąsi, jeigu rinkimus laimėtų Ollen 
haueris. Tebūna tik liberalų žymiausios 
asmenybės, vadinamo, „liberalizmo popie
žius Europoje“, Salvador de Madariaga 
pasisakymas šveicarų dienraštyje „Neue 
Zuercher Zeitung“: „Tokiu laiku, kai tik
rų valstybės vyrų yra pasibaisėtinai ma
žai, V. Vokietija turi nuspręsti, ar vienin
telis pasaulinio masto valstybės vyras pasi 
liks tarnyboje, ar privalės eiti į opoziciją. 
Viena yra be jokių abejonių tikra: jeigu 
Adenaueris pralaimėtų, tai pralaimėtojais 
liktų ne tik Vokietija, ne tik Europa, bet 
visas pasaulis“.

Rinkimų diena ir rytojus
Šiems rinkimams vokiečiai įvedė dvi nau 

jovęs. Viena — suteikta teisė balsuoti ir 
kariams; antra — leista balsuoti laiškais 

. per paštą. Pastarąja lengvata labai gau
siai pasinaudojo atostogaujantieji ir pan. 
Rinkimai praėjo ramiausiai, be jokių rim 
tesnių incidentų. Sovietinė propaganda pa 
lei Rytų zoną balsavimų dieną staiga nuti 
lo. Praėjus porai valandų po rinkiminių 
būstinių uždarymo pradėti skelbti pirmie
ji negalutiniai balsavimų duomenys. Aukš 
tas balsavusiųjų nuošimtis ir skelbiamieji 
tolimesni balsavimų duomenys jau vakare 
leido spėlioti, kad rinkimus laimės Aden

ATSIJAUNINIMO ELEKSYRAS „II 3“
Dabar esą galima 110 metų amžiaus se

neliui grąžinti kokių 60 pavasarių jaunys
tę. Tai pademonstravo tarptautiniame gy
dytojų kongrese Karlsruhe viena Rumuni 
jos gydytoja — profesorė Anna Aslan. Jos 
išradimas, kuris iškart buvo sutiktas skep 
tiškai, sukėlė kongreso dayvių entuziaz
mą, kai jie pamatė filmoje, kaip buvo at
jaunintas vienas 110 metų amžiaus senelis, 
gavęs kas savaitę po tris adatas.

Naujieji vaistai „novocaine“ ekstraktas 
— pavadinti „H 3“. Jais Bukarešto Senat
vės Problemų Institutas bandė 875 sene
lius. Dalis senelių vengė tų bandymų, ir 
tarp jų mirtingumas buvo 4 kartus dides
nis, negu tarp linkusių jų atsijauninti.

KAIP KAFKOS ROMANUOSE
„Manchester Guardian“ Londono bendra 

darbis rašo apie nuotykį britų žurnalisto, 
kuris ėjo i sovietų atstovybę paprašyti pas 
kutinės Zorino kalbos nusiginklavimo klau 
simu ir turėjo tokių išgyvenimų, kurie pri 
mena Kąfkos romanų klaikybes.

Kai jis pasisakė keturiems prie durį’ 
stovintiems sargybiniams, iš kur jis yra, 
du iš jų tuojau atsiskyrė ir nulydėjo kori 
dorium ir prieškambariu. Iš prieškamba
rio sargybiniai atidarė duris ir pamojo 
jam eiti vidun. Jis atsidūrė visiškai tam
siame kambaryje, ir jam kilo įtarimas, kad 
čia bus įvykusi kokia nors klaida. Kai tar 
nautojas palietė jo ranką, jis ėmė aiškin
tis, bet buvo greit pavedėtas į priekį ir nu 
rodyta jam vieta sėstis. Tada jis žvilgte
rėjo — priekyje buvo rodoma filmą, sovie 
tų jaunimas sportavo. Pamatęs, kad čia 
nieko bendra nesama su nusiginklavimu, 
jis pakilo eiti, bet čia jį tuojau pat pa
stūmė atgal sėstis į kėdę, ir kažkas šūkte
lėjo rusiškai: „šš! Žiūrėk filmos“. Jis atsi
sėdo, žiūrėjo akrobatų, pamatė dar baletą 
„Giselą“, o kai viskas pasibaigė, tai pa
aiškėjo, kad jis pateko ne į tuos sovietų 
atstovybės namus. Jam reikėjo į Kensing
ton Palace Gardens Nr. 13, o jis pateko į 
Nr. 18.

Sov. Sąjungai būtų pritaikytos kolektyvi
nės JT narių sankcijos. Kitas PJT posėdis 
numatytas spalio 3 d. Laukiami svečiai iš 
Europos Tarybos Patariamojo Seimo.

aueris. Sekančią dieną (IX. 16) anksti ry
tą jau buvo paskelbti galutiniai parlamen 
to rinkimų duomenys.
'’’’’kimuose dalyvavo 88,24 nuos’r”' 

turėjusiųjų teisę balsuoti. Tai rekordas 
Vokietijos rinkimų istorijoje. Iš 16 rinki
muose dalyvavusių partijų į bundestagą 
.(parlamentą) praėjo tik keturios, kurios 
gautuosius balsus nuošimčiais taip pasi
skirsto (skliausteliuose 1953 m. balsavimų 
duomenys): CDU/CSU — 50,2 (45,2);
SPD — 31,8 (28,8); FDP — 7,7 (9,5); DP 
— 3,4 (3,3). Bundestage atstovų skaičiu
mi (viso 497) šios partijos pasiskirstė:

CDU/CSU — 270; SPD — 169; FDP — 
41; DP — 17.

Žymiausia laimėtoja išėjo CDU/CSU, ga 
vusi absoliučią daugumą ir 5 proc. dau
giau ,kalp per praeituosius rinkimus. Tai 
pirmas įvykis Vokietijos istorijoje, kad de 
mokratiškuose rinkimuose viena partija 
būtų gavusi tiek daug balsų. Manoma, kad 
toks didelis laimėjimas buvo pasiektas 
Adenauerio milžiniško populiarumo dėka, 
tačiau turėjo įtakos ir jo pastovi ir sėk
minga vidaus ir užsienio politika. Įdomu, 
kad už Adenauerį šiuo kartu balsavo ir 
daug darbininkijos.

SPD taip pat sustiprėjo — 3 proc.; tai 
maždaug tiek, kiek balsų gaudavo komu
nistai. Ollenhaueris išreiškė nusivylimą, 
kad per rinkimus nepavyko pasiekti svar 
biausio tikslo — palaužti CDU/CSU abso 
liučią daugumą, tačiau drauge ir džiaugė
si, kad SPD sustiprėjo. Todėl ir savo poli
tikos keisti nemano.

Mums įdomus tas faktas, kad pabėgėlių 
partija — BHE (žinoma dėl pretenzijų į 
Klaipėdos kraštą) iš viso nepraėjo į bun
destagą, nors praeitame turėjo 27 atstovus.

Šie rinkimų duomenys rodo, kad Vokie
tija priartėjo prie dviejų partijų sistemos 
ir dabar yra panašioj padėty, kaip Angli
ja. Liberalų partija ir DP liko nereikšmin 
gomis.

V. Vokietijos politika nesikeis
Nėra abejonės, Vakarų Vokietijos kanc

leriu vėl pasiliks Dr. K. Adenaueris. Ir 
dauguma kitų ministerių pasiliks vyriau
sybėje, — ženklas, kad V. Vokietijos poli
tikos kryptis nesikeis. Tai užtikrino pir
mąją dieną po rinkimų ir pats Adenaue
ris, pareikšdamas, kad šiais rinkimais tau 
ta patvirtino CDU/CSU ikšiolinę politiką, 
todėl ji bus tęsiama ir sekančius ketveris 
metus. O tai reiškia, kad V. Vokietija vi
duje toliau plės savo „ūkinį stebuklą“, eko 
nomiškai kils Ir bus tvirčiausiu Europos 
pylimu prieš komunizmą; Europos apsijun 
girnas (ūkinis ir politinis) vyks ir toliau, 
o Šiaurės Atlanto Pakto Sąjunga žymiai 
sustiprės, nes į ją.įsijungs ir naujos vokie 
čių karinės pajėgos.

1957.IX.18.

(E) Valsiūnienės nuvainikavimas. Rau
donoji poetė Valerija Valsiūnienė, tiek stro 
piai kalusi eilėraščius Stalino ir sovietinio 
režimo naudai, dabar, po mirties, pačių 
bolševikų yra nuvertinama. Ruošiamų jos 
paliktųjų raštų redaktoriai stengėsi padėtį 
bent kiek gelbėti ir pakeitė tuos eilėraš
čius, kuriuose kartojamas Stalino vardas. 
Bet dėl to užsigavo Tilvytis ir reikalavo 
tekstus palikti tokius, kokie jie buvo anks
čiau paskelbti. Alg. Baltakis rašytojų są
jungos organe „Pergalėje“ parašė 10 pusią 
pių straipsnį „Poetės laimėjimai ir nesėk
mės“, gana kritiškai vertindamas Valsiū
nienės kūrybą. Mini jos neorginalumą (se
kimą Sal. Neries) ir pastebi, kad dažnai 
kur stinga konkrečių poetinių vaizdų. „Kai 
poeto kūryboje ima vyrauti proginis eilė
raštis ir, kas svarbiausia, kai tokiuose eilė 
raščiuose nebemokama derinti tai, kas vi
suotina, su tuo, kas indivdualu — poezija 
tokiam poetui ima skaudžiai keršyti: šie 
eilėraščiai netrukus yra visiems laikams 
užmirštami“. Taip atsitikę ir su Valsiūnie- 
ne. Baltakis prikiša jai, kad savo poemose 
vaizduodama kolūkių kūrimąsi parodo vi
sa ėjus „lyg sviestu patepta“

ORIGINALUS STREIKAS
St. Hyacinthe, Kanadoje, bažnyčios al

torių aptarnaujantieji 20 berniukų pa
skelbė streiką, reikalaudami savaitinį at
lyginimą iš 8 su puse peno padidinti iki 
1 šil. 1 peno. Klebonas visus tuos strei
kininkus atleido.

Pamaldos

BRADFORD — spalio 6 d., 12.30 v.
ROCHDALE — spalio 13 d„ 11.30 v.

KAI GALVOJATE APIE NAMUS - PASISKAITYKITE SI PRANEŠIMA

SIUNTINYS JAUNAI MOTERIAI
1. Medžiaga moter. kostiumui, pirmos rū

šies „Botany“ vilnos, tamsiai mėlynos, 
juodos, rausvos, vyno spalvos;

2. Pilnas komplektas visų reikiamų kos
tiumui priedų, atitinkamos spalvos šil
ko pamušalas;

3. 1 moteriškas megztinis ilgomis rankovė
mis pageidaujamos spalvos;

4. 2 poros nylono kojinių, eksportin. koky
bės;

5. 1 kalėdinė dovanų dėžė su geros rūšies 
veidui pudra, 2 dėžutės veidui kremo ir
1 lūpoms pieštukas, arba vietoje to:
2 Ibs dėžė geros rūšies šokoladinių sal
dainių.
Siuntinėlio nett svoris 7 Ibs. Kaina — 
£ 15.15.0.
SIUNTINYS VYR. AMŽ. MOTERIAI

1. Vilnos Afgalin rūšies storesnė medžiaga
šiltai suknelei. Pageidaujamos spalvos; 5.1 vyr. gryno šilko Skarelė.

Siuntinėlių pažymėtos kainos yra su muitu, licenzijos, pašto, įpokavimo ir draudimo mokesčiais.
Ten, kur siuntinėlių svoris yra mažesnis negu 19 Ibs, siuntėjas, užsakydamas siuntinėlį, gali pagal pageidavimą pažymė

ti, kuo jis dar norėtų papildyti siuntinį.
Jei užsakysite siuntinėlius iki lapkričio 11 dienos, adresatus tokie siuntinėliai pasieks dar prieš Kalėdas.
Tiems, kurie dėl kurių nors priežasčių negalėtų iš anksto už siuntinėlius mokėti, duodamas be atskiro primokėjimo kre

ditas iki 3 ir daugiau mėnesių.
Kas turite tuo reikalu bet kurių klausimų, rašykite: Tazab, Lietuvių Skyrius, 1, Ladbroke Gardens, London, W.ll.
Kas turite progos, apsilankykite asmeniškai.
Ta pačia proga pranešame, kad dėvėtų drabužių nei avalynės persiųsti negalime.
Nemokamai siunčiami lietuvių kalba iliustruoti katalogai, medžiagų pavyzdėliai ir plati šiuo reikalu informacija.

NEREIKĖS JUMS SUTAUPU PAJUDINTI, -
jei siuntinėlių reikalais parašysite: Tazab, Lietuvių skyrius, 1, Ladbroke 

Gardens, London W.H.

20 PROCENTU PIGIAU,
KAIP KRAUTUVĖSE!

GALIMA PIRKTI VISŲ RŪŠIŲ AVALYNĘ IR 
PALTAMS MEDŽIAGAS.

BALTIC STORES
Z,

NEMOKAMAS PATARNAVIMAS visiems 
lietuviams ligoniams esantiems Vokietijoje 

siunčiant siuntinius į Lietuvą.

Pigiausias pasiuntimas Jūsų paruoštų 
siuntinėlių tik per mūsų bendrovę.

421, Hackney Rd., E.2. Tel. SHO 8734.

2. 2 poros grynos vilnos šiltų kojinių;
3. 1 grynos vilnos skara. Dydis 56X56 col. 

Spalvos pagal skonį;
4. 1 komplektas žieminių apatinių balti

nių;
5.2 Ibs geros rūšies šokolado kalėdinė 

dėžė.
Siunt. svoris 7 Ibs. Kaina — £ 12.0.0.

SIUNTINYS JAUNAM VYRUI
1. Grynos vilnos medžiaga, (su įrašu „Ma

de in England, Pure Wool“) vyriškam 
kostiumui .tamsiai mėlyna, pilka ar ru
da, su neryškiais dryželiais;

2. Visi reikiami vyr. kostiumui priedai;
3. Pageidaujamos spalvos vyr. megztinis, 

grynos vilnos, su ilgomis rankovėmis;
4. 1 viršutiniai vyriški poplino medžiagos, 

labai gražiai pasiūti marškiniai. Spal
vos pagal pageidavimą;

Skoningos 

spalvos arba jos vietoje 50 Players ci
garečių (1 dėžė);

6. 1 pora vyr. grynos vilnos kojinių.
Svoris nett 7 Ibs. Kaina — £ 21.15.0.

SIUNTINYS VYR. AMŽ. VYRUI
1. Serge R rūšies medžiaga kostiumui, sto

resnė ir šilta. Tinka kasdienai;
2. 1 komplektas vilnonių apatinių baltinių. 

Marškiniai su ilgom rankovėm ir ilgos 
kelnės; ’

3. 3 poros vilnonių' kojinių, nylon priemai
šų;

4. 30 Gillette peiliukų, arba jų vietoje 1 
dėžė — 50 Players cigarečių.
Svoris netto 8 ibs. Kaina r— £ 12.10.0.

SIUNTINĖLIS MERGAITEI
1. 1 atkarpa lygios medžiagos suknelei, šil

ta ir švelni. Spalvos pagal pageidavi
mą į

2.2 poros Vilnonių ilgų kojinių (iki ke
liu)! . . . , ,

3. Megztukas su. ilgomis rankovėmis. Gry
nos vilnos. Spalvos: mėlyna, balta, rau
dona, geltona;

4.2 Ibs šokoladinių saldainių kalėdinėje 
dėžėje.
Sitlnt. svoris 5 Ibs. Kaina — £ 8.15.0.

SIUNTINĖLIS BERNIUKUI
1. Neperšlampamas švarkas su šiltu pa

mušalu. Tinkąs darbui ir sportui. Už
segamas vadinamu „Zip“;

2. Vilnonė medžiaga, labai stipri ir šilta 
vien, kelnėms;

3. Grynos vilnos megztinis su ilgomis ran
kovėmis; «

4. Viršutiniai marškiniai. Spalvos pagal pa
geidavimą; /

5. 14 karatų, auksinė plunksna Parker Duo 
fold.
Siunt. svoris 7 Ibs. Kaina — £ 15.5.0.

MAISTO IR SALDUMYNŲ KALĖDOMS 
SIUNTINĖLIAI

Nr. 1.
5 Ibs cukraus,
2 Ibs geros rūšies virto kumpio (dėžėje),
1 Ibs kakaos arba kavos,
5 Ibs kiauln. lydytų taukų,
5 Ibs miltų,
1 Ibs šokolado.
Nett svoris 19 Ibs. Kaina — £ 9.6.0.

Nr. 2.
10 Ibs cukraus,
3 Ibs sviesto dėžutėse po 1 1b.,
2 Ibs virto kumpio dėžutėse,
2 1b džiovintų vaisių,
1 1b kakaos arba kavos,
1 1b šokolado.
Netto svoris 19 Ibs. Kaina — £ 9. 18.0.

Nr. 3.
Gryn. vilnos moteriškas ar vyriškas 
megztukas su rankovėmis,
2 Ibs kalėdinėje dėžėje, šokoladinių sal
dainių,
1 1b saldainių,
2 Ibs džiovintų vaisių,
2 1b aprikosų uogienės,
2 1b virto kumpio dėžutėse,
2 tuzinai kalėdinių spalvotų žvakučių.
Netto svoris 11 Ibs. Kaina £ 10.10.0.
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