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TARYBINĖ INTELIGENTIJA Kataliku kongresas Berlyne
Tarybinė revoliucija likvidavo senąją in 

teligentiją. Dauguma priešrevoliucinės in
teligentijos žuvo pilietiniame kare. Tie, ku 
rie išgyveno revoliuciją kaip privilegijuo
tieji (dalis karininkų, inžinierių, profeso
rių ir k.), ir dalis inteligentijos, kuri buvo 
organizuota į bolševikų partiją, dar kurį 
laiką išliko, bet į 3O-tųjų metų pabaigą 
smarkiai buvo išvalyta ir dalinai likviduo
ta. Tai buvo tarybinio periodo socialinė re 
voliucija.

O inteligentija reikalinga iki kraštutinu
mo. Tik išauginti naujai jos kartai — ilgas 
ir skausmingas vyksmas.

Įvykdyti valstybių perversmą galima per 
vieną savaitę, naują konstituciją paskelbti 
per vieną dieną, paskelbti didžiausios svar 
bos įstatymus ir paskirti milijardus — 
greitas dalykas. Bet reikalinga daug laiko, 
kad iš mažai raštingo valstiečio padarytum 
tinkamą pirklį, kiek daugiau laiko reikia 
iš šaltkalvio padaryti geram technikui ir 
iš techniko inžinieriui. Gabūs žmonės per 
keletą metų pakyla iki ministerio posto. 
Bet nei per metus, nei per dešimtmečius 
negalima pagaminti tautos smegenų.

Atskiri asmenys gali iškilti, bet inteli
gentija kaip tokia auga labai iš lėto, ir nė
ra kaip pagreitinti to augimo.

Pasauliui po oficialios statistikos prie
danga rodomas didelis inteligentijos kieky
binis augimas, bet nutylima kokybinė pu
sė.

Vyriausybė stengiasi pagreitinti inteli
gentijos sukūrimo vyksmą, skatindama vi
suotiną apmokymą, mokslines filmas, ra
diją, išleisdama visose mokslo šakose dau
gybę knygų, šios vyriausybės pastangos 
jaunuolių sutinkamos su dideliu entuziaz
mu, nes jie jaučia savp.fatsilikimą, nesuge 
bėjimą atlikti darbo. „Mokslinimasis“ pa
sidarė universalus.

Besaikis kartojimas ir piktnaudojimas 
žodžio „kultūra“ — yra vienas ženklų, nu
sakančių tą inteligentijos padėtį. Ji aprė
pia viską — namų švarą, mandagumo tai
sykles, rūbų madas, svetimas kalbas ir t.t. 
Šiuose žodžiuose reiškiasi kartu prisipaži
nimas, kad tragiškai atsilikta. Visa tary
binė spauda pilna straipsnių, skatinančių 
piliečius, ypač komunistus, „tobulintis" ir 
toliau mokytis. Į aukštąsias mokyklas sto
ja šimtai tūkstančių jaunuolių, ir dėl to 
aukštąjį mokslą baigusiųjų skaičius jau 
yra didesnis negu bet kada ir dar vis di-
deja.

Bet šios pastangos mažai sėkmingos. Ta
rybinių studentų, aspirantų ir profesorių 
daugumas vis dar yra žymiai atsilikę, lygi 
nant juos su priešrevoliuciniais. Dažnai iš 
eina i gyvenimą pusiau išmokslinti žmo
nės, neišmokę net taisyklingai rašyti. Šią

SUŠAUDĖ ALGIRDĄ PETRONĮ

Rugplūčio 8 dieną oficialiai paskelbta, 
kad liepos 16 d. Vilniuje buvusi sprendžia
ma „buržuazinio nacionalisto“ Algirdo Pet
ronio byla, kuris buvęs kaltinamas „kontr 
revoliuciniais nusikaltimais“. Petronis nu
teistas sušaudyti, ir sprendimas įvykdytas.

1941 metų birželio pabaigoj Petronis or
ganizavęs „buržuazinių nacionalistų gau
jas“. Lokajų kaime (Utenos apskr.) nušo
vęs komjaunuolį Toločką ir mirtinai sužei
dęs komjaunuolį Kolesnikovą. Vadovavęs 
120 Inturkės ir 130 Joniškio gyventojų su
šaudymui. Pats sušaudęs tris suimtus as
menis Giedraičiuose. Vėliau tarnavęs Vil
niaus miesto policijos nuovados viršininko 
padėjėju, o 1942 metais vokiečių buvęs pa 
skirtas Šaitupės (ties Prienais) lenkų poli
tinių kalinių stovyklos komendantu. Nuo 
1944 metų gyvenęs dangstydamasis sveti
ma pavarde ir svetimais dokumentais. Pas
kutiniuoju metu gyvenęs pačiame Vilniuje.

Ankstyvesni A. Petronio biografijos dua 
menys skelbiami tokie: „kilęs iš stambių 
dvarininkų (jo tėvas buv. Utenos apskr. 
valdė tris dvarus). Jis mokėsi Kauno jėzui
tų gimnazijoj, kurios nebaigęs, įstojo dirb 
ti į Kauno policiją. A. Petronis priklausė 
fašistinėms organizacijoms ir aktyviai k >- 
vojo prieš revoliucinį judėjimą".

Kaltinime pabrėžta nusikalstama veikl i 
vokiečių okupacijos metu ir parsidavimas 
vokiečių fašistams. Iš kaltinimo matyti, 
kad Petronis nėra dalyvavęs lietuvių rezis
tenciniame sąjūdyje. (LNA>

Patobulinta mašina raštams akliesiems 
spausdinti. Ją sukūrė Kauno Pergalės tur
binų gamyklos inž. Jonas Bareika. Tąja 
mašina galima atspausdinti per minutę 60 
puslapių tekstą akliesiems. Galima spaus
dinti įvairiomis kalbomis, tarptautine Brai 
lies šrifto sistema. Lietuvos aklųjų draugi 
ja numato išleisti mėnesinį žurnalą aklie
siems. (F. >

70 dalgių ir tik 2 arklinės kertamosios 
buvo panaudota rugiapiūtei Nemenčinės 
rajono „Lenino keliu“ kolūkyje. Tai ir vi
sa „pažangi technika“. Kolūkyje būta 580 
ha grūdinių kultūrų, tame tarpe 300 ha ru
gių. (E)

Rašo J. Gutauskas

pusiauinteligentiją pavaizduoja laikraščių 
ir jų feljetonų autoriai. į Vakarus atvažia
vę delegatai ir diplomatai stebina visą pa
saulį savo vidutiniškumu. Naujų politini’! 
rašytojų nematyt, ir neatsitiktina, kad 
priešrevoliuciniai Istorikai, kaip prof. Tur- 
le, panaudojami kaip politiniai žurnalistai. 
Net senas feljetonistas Zaslavskis rašo pa
saulinės politikos temomis. Tichonovas, Si
monovas, Fadėjevąs „Pravdos“ puslapiuo
se figūruoja ne kaip romanų autoriai, bet 
kaip politiniai rašytojai.

Masinė pusinteligenčių gamyba — dide
lis dalykas. Tarybinei Rusijai nėra kito ke
lio sukurti aukštesnės inteligentijos sluoks
niui. Ne juoktis, o nulenkti galvą tenka 
prieš tuos profesorius, kurie iki 20 metų 
ganė bandą ar prieplaukoje krovė vežme- 
nis į baidokus. Jie tik pradėjo skaityti bū
dami tokio amžiaus, kokio senosios kartos 
inteligentai mokėjo jau atmintinai dekla
muoti Šekspyrą ir gerai papasakoti apie 
Mikei Andželo Buonaroti.

VLADAS ŠLAITAS

Netūpkit, juodvarniai; jums niekad neišplėšti, 
neiškapoti mano ilgesio ir niekad 
jums neužpūsti neužgęstančios vilties!
Jei norit, imkit mane gyvą ir palaidokit — 
aš ir pro sunkų žemės sluoksnį jums kalbėsiu, 
kad mano ilgesį gyvena mano broliai 
ir mano vilti neša tūkstančiai širdžių!

(Iš „Neužpučiama šviesa“)

Ten, kur Nemunas banguoja
Tarybinės spaudos ištraukos, kurios AR TAI KOVA PRIEŠ NUODYTOJUS?

aiškios ir be aiškinimų.

Oi nelaimė, ką aš matau —■ 
širdį ver kaip yla: 

Numylėtoj mano vietoj 
Gyvena barzdyla.

A. Vienažindys

SUNKUS UŽDAVINYS
Jeigu bilietas nuo Kazlų Rūdos iki 

Skriaudžių kainuoja 2 rb. 50 kap, o kon
duktorė gavo iš manęs 10 rb., tai kiek grą 
žos man priklauso? Sprendžiant šį uždavi
nį pagal aritmetikos taisykles, išmoktas 
dar pradžios mokykloje, atsakymas būtų 
toks — 7 rb. 50 kap.

Tačiau autobuso konduktorė Griškienė, 
matyt, prisilaiko kitokios aritmetikos. To
dėl aš negavau nei 7 rublių, nei 50 kapei- 
ūų. Po daugkartinio priminimo ji išdavė 
man į rankas tokio turinio raštelį: „Kasai. 
Prašau išduoti grąžą iš 10 rb. Priklauso 
gauti 7 rb. 50 kap. (septyni rub. penkias
dešimt kap.). Bilietas išduotas už 2.50 rb. 
Nr. 521065 — 50 kap. ir 388460, 388461 po 
1 rb. Tabelis 63. Griškienė“.

Gal konduktorė iš tikrųjų neturėjo grą
žos? Visai ne. Pajėgė juk ji atsiskaičiuoti 
su keleiviais. įsėdusiais j autobusą po ma
nęs! Tai kodėl taip įvyko? O štai kodėl.

Norėdamas atsiimti savo pinigus, aš tu
riu važiuoti iš Kazlų Rūdos j Kauną, sumo 
keti už tai 13 rublių ir sugaišti daug laiko. 
Ar būsiu aš toks atkaklus, ieškodamas tie 
sos? Aritmetikos taisyklė diktuoja: ne. 
Taip galvoja ir Griškienė. Tačiau sąžinė 
man sako visai ką kita: reikia. Reikia įro
dyti konduktoriams, panašiems į Griškie- 
nę. kad jokie išsisukinėjimai nepadės jiems 
apgaudinėti keleivių.

A. Jakštys
LLKJS Kazlų Rūdos rajono instruktorius 

Iš „Komjaunimo Tiesos“! 1958.4 20.

MASINA VISIEMS REIKALAMS
Salantų rajone Palsčių kaime kilo gais

ras. Už keletos minučių gyventojai pama
tė atvažiuojančią raudona, gaisrininkų ma
šiną.

— O tai šauniai dirba. — nusistebėjo ko
lūkiečiai.

Bet pasirodė, kad mašina visai nesusto
jo. Buvo „svarbesnių“ reikalų. Ji važiavo 
sutikti Skuodo krepšininku, atvykstančių 
į Salantus. Namas, žinoma, sudegė.

Salantų rajono gyventojai dažnai mato 
raudoną gaisrininkų mašiną kolūkiuose, 
betraukiančią kitas įklimpusias i purvyną 
mašinas. Dažnai kabinoje sėdi atsakingi ra 
jono darbuotojai. Matyt, jie tvirtai įsitiki 
nę. kad jų namai niekada neužsidegs.

N. Guzenka
Iš „Tiesos“, 1958.3.2.

Didelis skaičius pusiauinteligenčių paro
do ir daugybę tarybinio gyvenimo ydų. Jei 
gu nebūtų viršūnėse tiek daug žmonių, ne 
pakankamai Išsilavinusių, negalima būtų 
maitinti krašto tokiomis nesąmonėmis, ko
kias pateikia tarybinė spauda ir radijas, 
piešdamas vakarų Europą ir Ameriką: pa
sakos apie gatvėse badu mirštančius dar
bininkus, apie panaudojamą rinkimų j par 
lamentą metu teroro, apie bakteriologinį 
karą Korėjoj, arba apie komunistus nukry 
pėlius, esančius mikado ir Hitlerio tarny
boje Ir t t. Nei Musolinis, nei Hitleris nepa 
teikdavo savo skaitytojams ir klausyto
jams tokių nesąmonių. Ne todėl jie susilai
kydavo, kad buvo teisingesni ir garbinges
ni, negu Stalinas, bet todėl, kad Vokietijoj 
ir Italijoj susidaręs per dange1; dešimtme
čių inteligentinių klausytojų ir skaitytojų 
skaičius liko beveik nepasikeitęs, taigi ne
galima buvo pateikti jiems tokio melo. Jei 
gu jie būtų įvykdę „socialinę revoliuciją" 
ir pakvietę prie valdžios dešimtis tūkstan
čių bemokslių italų valstiečių ar „papras
tų žmonių“ iš vokiečių nepasiturinčių 

sluoksnį, jie būtų galėję nueiti dar toliau.
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Simno Rajono liaudies teismo archyve 
saugoma ne viena baudžiamoji byla už 
muštynes šokiuose, už vaidus šeimoje, už 
smurtą kaimyno atžvilgiu ir kitus nusikal
timus. Ir kas svarbiausia, bylos kalba, jog 
dauguma nubaustųjų niekad nebuvo pik
tavaliai žmonės. Į nusikaltimą juos pastū
mėjo girtuokliavimas, visų pirma, besai
kiškas naminės vartojimas.

Rajono milicijos skyriaus darbuotojai ga 
na savotiškai „kovoja“ prieš naminę deg
tinę. Pavyzdžiui, kartą buvo taip. Pas ra
jono milicijos skyriaus kovai su spekulia
cija ir socialistinio turto grobstymu dar
buotoją Gričiną užėjo milicijos darbuoto
jai Tolkovas, Lėlys, šeimininkas sumanė 
svečius pavaišinti. Buvo ištrauktas indas 
su namine, stiklinės, užkandis... Vaišės tar 
nybiniame kabinete truko tol, kol išseko 
atsargos...

O ir miesto vykdomojo komiteto pirmi
ninkas B. Gelunsevičius, rajono liaudies 
švietimo skyriaus vedėjas V. Račius, ra
jono kultūros skyriaus instruktorius J. Ka 
z.akevičius ir grupė jiems pavaldžių dar
buotojų suruošė išgėrimą vykdomojo ko
miteto patalpose. Nebuvo apsieita ir čia be 
naminės...

Ar suminėti faktai vieninteliai? Nieko 
panašaus. Visuotiniai susirinkimai kolū
kiuose, šeimyninės šventės ir įvairūs po
būviai. net atsakingiems rajono darbuoto
jams dalyvaujant, dažnai aplaistomi skli
dinais naminės stiklais.

Tiesa, atsakingi rajono darbuotojai kal
ba, kad pastaruoju metu, esą, aktyviau ko 
vojama su degtindariais, prekiautojais na
mine. Atlikto darbo niekas nesiruošia nu
neigti, bet aktyvumo tikrai dar trūksta. Mi 
licijos darbuotojai skundžiasi, kad kovoti 
su „krūminės" gamintojais ir prekiauto
jais. esą, labai sunku. Rajono komjaunuo
liai pasiūlė milicijai savo pagalbą. Dfja, 
komjaunimo pasiūlymas nebuvo priimtas. 
Užtat pačiame Simne ir toliau nuodija silp
navalius namine spekuliantai Vaičiūnienė. 
Tamulionienė, Zdanevičius .

Reikėtų, kad Simno rajone su degtinda
riais ryžtingiau kovotu ne tik milicijos dar 
buotojai. O kai visi žmonės imsis kovoti 
prieš šią blogybę, neliks nei degtindarių, 
nei spekuliantų. S. Tarutis

Iš „Tiesos“. 1958 5.8.

KAMBARYS PO LOVA
Jurbarko viešbutyje kabo skelbimas: 

„Kambarys iš keturių ir virš lovų kainuo
ja 6 rb. vienai parai”.

Netrukus, sako, ten žadama iškabinti 
skelbimą. kiek kainuoja „kambarys ir 
apačioj lovų“

S. Kasparas
Iš „Tiesos", 1958.3.2.

(Mūsų Berlyno bendradarbio)

Nuo rugpiūčio 14 iki 17 d. Berlyne vyko 
78 katalikų kongresas. Jis parodė ir vėl 
darnų rytų ir vakarų Berlyno susiklausy
mą. Tas kongresas buvo savotiška demons 
tracija, kad tikintieji katalikai nesileidžia 
įbaidomi ir, nebodami jokių trukdymų, lie 
ka ištikimi Dievui. Jau seniai Berlynas ma 
tė tiek dvasiškos diduomenės, kaip šį kar
tą. Buvo atvykę ne tik Berlyno vyskupas 
su savo dv,asiškija. bet ir svečiai iš užsie
nio, kaip lygiai ir apaštalų Sosto Nuncijus 
Vokietijai vyr. vyskupas Muench. Iš viso 
dvasiškos diduomenės buvo 166 žmonės. 
Maldininkų prikaitoma net 130.000 - 160. 
000 žmonių.

Dauguma kalbėtojų reiškė nesugriauna
mą viltį, kad abidvi Berlyno dalys ir vėl 
susijungs. Popiežiaus Nuncijus uždavė r 
dininkams kalbėti, šalia kasdieninės mal
dos, po Tėve Mūsų ir Sveika Marija šiai 
intencijai.

PAVOGĖ KETVERTĄ
Skaitytojams, lankiusiems Berlyną, bus 

žinomi Brandenburgo vartai ir jų reikšmė. 
Kaip žinoma, jų viršūnę puošė Sadow

IŠSKRAIDINO SUNES
Rusai pusantros tonos svorio raketoje bu 

vo išskraidinę į orą 2 šunes. Išskridę 280 
mylių į aukštį, šunes grįžo gyvi.

PALENGVINO PASKOLŲ DAVIMĄ
Keli britų bankai nusprendė pradėti duo 

ti patikimesniems pažįstamiems skolinto
jams be garantijų 50-500 svarų trumpalai
kes paskolas iki 3 mėnesių.

Ta proga išsimokėtinai pardavinėjantie- 
ji prekes prekybininkai sumažino imamąjį 
procentą.

11 METŲ VAIKAI FABRIKUOSE
Nepaisant tėvų ir mokytojų protestų ir 

darboviečių nepasitenkinimo, R. Vokieti
joje kiekvienas mokyklinio amžiaus 11 me 
tų sukakęs vaikas kas savaitę turės 1 die
ną dirbti fabrike ar žemės ūkyje.

Ulbrichtas, komunistų partijos vadas, 
šią priemonę laiko „mokymu vaikų pamil
ti darbą ir darbininkus". Pats tos rūšies 
auklėjimas vadinamas „politechnikiniu 
auklėjimu".

ALŽYRO TERORISTAI SIAUČIA 
PRANCŪZIJOJE

Netoli Marselio ir kitose pietinės Pran
cūzijos vietose Alžyro teroristai padeginė- 
ja žibalo ir alyvos atsargas. Kovodami su 
gaisrais žuvo keliolika ugniagesių.

APŠAUDOMOS QUEMOY SALOS
Kinų komunistai dar vis smarkiai tebe- 

apšaudo iš artilerijos ir bombarduoja Que- 
moy salas.

BAŽNYČIOS REMIA GIMIMŲ 
KONTROLĘ

Anglikonų bažnyčių vyskupai savo kon
ferencijoje pritarė gimimų kontrolei.

SUKILIMAI TIBETE?
Per Indiją iš pabėgėlių pasisakymų aiš

kėja. kad Kinijos.užimtame Tibete vyksta 
sukilimai. Sunku tik pasakyti, kiek jie pla 
čiai apima kraštą, kuriame dabar Kinija 
stengiasi apgyvendinti savo kolonistų ir 
kraštą paversti gyvulių auginimo aruodu.

MIRĖ ROGER MARTIN DU GARD
Mirė, sulaukęs 77 metų. Nobelio premi

jos laureatas prancūzų rašytojas du Gard, 
labiausiai žinomas savo 11 tomų veikalu 
„Les Thibault“.

Lietuviškai H. Radauskas buvo išvertęs 
„Senąją Prancūziją“.

MIRTIES BAUSMĖ UŽ 1 DOL. IR 95 CT.
Alabamos valstijoje Amerikoje teismas 

nubaudė mirti 55 m. amžiaus negrą, kuris 
iš baltosios pavogė 1 dol. 95 centus. Byla 
netrukus dar bus persvarstyta.

Alabamoje yra įstatymas, kuris už api
plėšimą baudžia mirtimi. Iš viso ten jau 4 
kartus buvo įvykdyta tokios bausmės, ir 
visus kartus buvo nubausti negrai.

NOTTINGHAME MUŠTYNĖS TARP 
JUODŲJŲ IR BALTŲJŲ

Nottinghamo mieste D. Britanijoje įvyko 
smarkios muštynės tarp baltųjų ir juodu
kų. Yra sužeistų.

MIRĖ P. AFRIKOS MINISTERIS 
PIRMININKAS

Po kelių savaičių ligos mirė P. Afrikos 
min. pirmininkas Strydom. Jo pareigas per 
ėmė Swart.

TRYS RAKETOS, VISOS TRYS SPROGO'
R. Berlyną, o per jį ir Vakarus yra pasie 

kusios žinios, kad rusai leido į mėnulį jau 
3 raketas, bet visos trys susprogusios. Apie 
rugsėjo mėn. vidurį leisią ketvirtą. 

skulptūra — Augustas, važiuojąs ketvertu, 
su skeptru, kurio viršuje Geležinis Kry
žius (atsižymėjimo ženklas už narsumą).

Karo metu šis ketvertas sunaikintas. 
Brandenburgo vartai be šio vežimo su ke
turiais arkliais atrodo blogai. Nutarta tad 
ketvertą ir vėl užkelti ant vartų. Sumany
mas kilo net rytų Berlyno savivaldybėje. 
Skulptūra pagaminta vakarų Berlyne, pa
statymo darbai turėjo būti bendrai atlikti, 
nes prie darbų turėjo dalyvauti ir rytų Ber 
lyno firmos. Ketvertas pastatytas Pary
žiaus aikštėje (rytų pusėje). O š.m. rugpiū 
čio 5 d., tarp 1 ir 2 vai. nakties, vakarų po
licijai matant, paminklas pavogtas. Toksai 
paminklas tai ne degtukų dėžutė, į kišenių 
neįkiši, ir ne portsigaras, lombarde neįkei- 
si. Pasielgimo reikšmė aiški, kai pagalvo
ji, kad ketvertas dingo kaip tik tuo metu, 
kai rytuose niaukėsi politinis horizontas.

Mineralinis vanduo „Druskininkai“ šiais 
melais pradėtas vėl eksploatuoti platesniu 
mastu. Pirmoji mineralinio vandens par
tija su etikete „Druskininkai“ išleista rug
piūčio mėnesį. Birštono šaltinio vanduo 
„Vytautas" jau iš seniau skleidžiamas ne 
tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų. (E)

DIENOS ~|
BIROBIDŽANE ATSTE1GIAMA 
TARYBINĖ ŽYDŲ RESPUBLIKA

Dar Stalino laikais pradėtoji likviduoti 
tarybinė Birobidžano respublika dabar vėl 
nutarta atsteigti. Ten buvo sulikviduoti vi 
si tos respublikos vadai, o dabar tarybinė 
spauda rašo apie išvažiavusių Izraelin žy
dų sunkumus (keli tūkstančiai po šio ka
ro išvažiavo per I^enkiją) ir propaguoja Bi 
robidžaną. kuriame, kaip Chruščiovas yra 
pareiškęs, valstybinė kalba bus žydų kal
ba.

NUŽUDYTAS BUDELIS
Jameno budelis, kuris kirto galvas šim

tams sukilėlių ir net kraštą valdančio Ima 
ma broliams, dabar pats buvo nukirsdin
tas. Jis nužudė vaikiną ir už tai buvo nu
leistas. Imamas nužudytojo motinai buvo 
pasiūlęs pinigų, bet toji atsisakė, ir dėl to 
budelis turėjo netekti galvos.

GUBERNATORIUS FAUBUS PRIEAINA8I
Arkansas valstijos gubernatorius Fau- 

bus paskelbė savo planą dėl bendrų su neg 
rais mokyklų Little Rock mieste, kuriame 
pernai jau buvo nemaža įtempimo. Jis rei
kalauja įstatymo, kuris leistų uždaryti bet 
kurią mokyklą, jei federalinė valdžia įsa
kytų priimti negrus. Mokyklą uždarius, 
per 30 dienų būtų atsiklausiama gyvento
jų. Teisę uždaryti mokyklas jis pagaliau 
gavo savo valstijoje.

AMERIKA RUOŠIASI PAŽERTI 
DAUGIAU PINIGŲ

Prez. Eisenhoweris įsakė finansų sekre
toriui sudaryti planą, pagal kurį Amerika 
skirtų daugiau lėšų per Pasaulio Banką ir 
Tarptautinį Monetarinį Fondą prekybinio 
ir ekonominio gyvenimo pagyvėjimui pa
saulyje paremti.

25.000 DOLERIŲ BUVUSIAM 
PREZIDENTUI

Prez. Eisenhoweris pasirašė įstatymą, pa 
gal kurį buvę prezidentai gauna po 25.000 
dolerių pensijos metams. Ta teise dabar ga 
lės pasinaudoti H. Hoover ir H. Truman. 
Prezidentų našlės gaus po 10.000 dolerių. 
Tokios šiuo metu yra dvi: Roosevelt ir Wil 
son.

PIASAJULYJE
— Italijoje sugriuvo du naujai pristaty

tieji namų aukštai, 6 žmonės užmušti ir 6 
sužeisti.

— Pietų Rodezijoje ir Accroje prasidėjo 
rauplių epidemija.

— Britai tobulina naujai išrastąjį prieš
tankinį ginklą.

— Mirė 85 m. garsus britų kompozito
rius Dr. R. V. Williams.

— Indija sutiko sustabdyti pasienio apsl 
šaudymus su Pakistanu.

— Ghanos ministeris pirm. Dr. Nkru- 
mah įsakė savo ambasadoriui bandyti, iš
gelbėti Amerikoje mirti nuteistąjį už 1.95 
dol. negrą; Danijoje vykstąs tarptautinis 
jaunimo kongresas pasiuntė prez. Eisenho- 
veriui ir gub. Faubus protesto telegramą.

— Tarybų Sąj. prekybos su užsieniu mi
nisteris Kabanov atleistas iš pareigų; jo 
vieton paskirtas Patoličev.

— Rusai nuo sausio mėn. 1 d. iki liepos 
31 d. buvo sugrėbę 54 japonų žvejų laivus.

— Vak. Berlyne pirmą kartą pradėta ro 
dyti Carlio Čaplino karo metu statytoji fil 
ma „Didysis diktatorius", ir spauda sako, 
kad ji nejuokinga, nes pats nacizmas bu
vęs nejuokingas.
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SALOMĖJA
apverkė

šįkart persispausdiname iš „Aidų“ žur
nalo tas Ig. Malėno - Malinausko atsimini
mų apie S. Nėrį nuotrupas, kurios rodo po
etės nuotaikas tarybiniais metais.

Salė čia pat pravertoje virtuvėje rengė 
salotas, „šatkavojo“ raudonuosius kopūstė
lius, o Bučas buvo patelktas prie sūnelio. 
Mudu su Sale pradėjome kalbą apie jos 
santykius su lietuviškąja visuomene bei 
jos pačios nuotaikas. Ji tuojau nusiskun
dė, jog daugelis ją laiko dabar kažin kokia 
baidykle. Ji pastebinti, kad jos ėmę vengti 
net kai kurie buvę tikrai geri studijų drau 
gai. Ji gaunanti daug anoniminių priekaiš
taujančių, smerkiančių, net grasinančių 
laiškų. Labai daug eilėraščių ateiną su pa
rodijuotu jos pačios eilėraščiu „Sudegin- 
kit mane kaip raganą“, kurs dabar nu
kreiptas prieš ją pačią, kaip tėvynės išda
vikę, vertą tikrosios raganos vardo ir tik
ro laužo. Ypatingai tie laiškai užplūdę, kai 
pasirodžiusi jos „Poema apie Staliną“. Ir 
kas biauriausia — skundėsi Salė toliau, — 
kad ta priekaištaujanti publika visiškai ne 
norinti suprasti jos dabartinės situacijos, 
vien ją puolanti, bet visiškai nepagalvo- 
janti, kad daugelis, būdami jos vietoje ir 
jos sąlygose, būtų ne kitaip pasielgę. Ir ji 
paklausė mane, ar aš žinąs, kaip atsiradusi 
„Poema apie Staliną“. Pasisakiau, kad nie
kas man to nepasakojo. Tada Salė panoro 
pati papasakoti, kad galėčiau pasidaryti iš
vadas, ar ta publika galinti ją beatodairiš
kai .kaltinti ir smerkti. Ir Salė pradėjo.

— Tu gerai žinai, kad pastaruoju metu 
aš priklausiau Draugijai Sovietų kultūrai 
pažinti. Taip pat gerai žinai, kad ši drau
gija, sudaryta beveik išimtinai iš rašytojų, 
posėdžiaudavo, tiksliau sakant, vakaroda
vo Sovietų S-gos atstovybės patalpose. Tai 
gi su Pozdniakovu jau buvau pažįstama, jų 
atstovybės rūmuose jau buvau buvusi. Ir 
štai, praslinkus kuriam laikui po to, kai so 
vietinė kariuomenė užėmė Lietuvą, prie 
mūsų namelio privažiavo puikus automo
bilis. Įėjęs žmogus padavė man laiškelį. 
Pozdniakovas juo kvietė mane tuojau at
vykti jo siunčiamu automobiliu į Sovietų 
atstovybę, nes esąs svarbus reikalas. To rei 
kalo aš visiškai nenuvokiau, ir nebuvo 
prasmės net jį spėlioti. Todėl nedelsdama 
apsirengiau, ir tuojau išvažiavome. Atsto
vybėje mane pasitiko Pozdniakovas ir pa
reiškė savąjį pasitenkinimą, kad aš tokia 
punktuali. Atstovybėje jau radau Petrą 
Cvirką, Liudą Girą ir... (man buvo pami
nėtą dar keletas pavardžių, kurių dabar
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savo dalia
jau nebeatsimenu — Ig. M.). Atvyko ir Ka 
zys Boruta.

Pozdniakovas tuojau paprašė visus prie 
kavos. Susėdome. Jau pačioje pokalbių pra 
džioje Pozdniakovas pasiėmė žodį ir tuo
jau išdėstė, kad šiandien esame pakviesti 
ypatingai svarbiam reikalui, būtent:

— Yra nutarta — 1. parašyti plačioms 
lietuvių masėms poema apie Staliną ir 2. 
parašyti eilėraštį apie Lietuvą, kaip socia
listinę respubliką. Aš įsitikinęs, kad rašyti 
apie asmenį yra daug patogiau moteriai, 
nes įžvalga į asmenį esanti artimesnė jos 
prigimčiai. Taigi, Salomėja parašysianti po 
emą apie Staliną, o eilėraštį apie Lietuvą, 
kaip socialistinių respublikų narį, parašy
siąs poetas Kazys Boruta, nes jam, kaip vy 
rui, bus nesunku pagauti ir šitas apiben
drintas, objektyvuotas Lietuvos gyventojų 
džiaugsmo bruožas. Aš manau, kad mano 
mintijimo eiga yra logiška.

Visi dalyviai Pozdniakovo pasiūlymą nu 
plojo, o šis pakėlė taurelę ir pasiūlė išgerti 
už busimąją Salomėjos ir Kazio Borutos 
kūrybos sėkmę. Ir visi išgėrė.

— Tai aš dabar tavęs, Ignai, ir klausiu: 
ar bet kuris mano kaltintojų ir smerkėjų, 
būdamas mano sąlygose, būtų kitaip pasi
elgęs? Kodėl gi niekas nenori suprasti ma
no situacijos ir manęs pačios?

Aš tylėjau. Jai atsakyti aš taip pat ne
mokėjau. Tylėjo ir Salė. Pagaliau aš jutau, 
kad ta tyla mums abiem sunki, ir aš su
spausta gerkle prakošiau:

— Aš visa tai, Sale, suprantu. Ypatingai 
susidėjusios sąlygos gali kartais versti 
žmogų veikti net prieš jo paties norą. Tu 
galėjai rašyti apie Staliną, ką tik jie nori. 
Bet kam tu kabinėjai net mūsų istoriją ir 
tuo pačiu tepliojai savus namus? Aš sun
kiai pakeliu ypač tas vietas.

Ir nuleista galva1 pusbalsiu prakošiau 
pro dantis vieną šios rūšies sakinį:

Ją valdė šviesūs kunigaikščiai,
Bet juodi buvo kaip smala.
Ir vėl nutilau. Tylėjo ir Salė. Ta tyla bu

vo nejauki ir sunki. Pakėliau akis ir pama 
čiau, kad Salė, stovėdama prie maišomų 
kopūstėlių dubens, staiga pasuko galvą į 
šalį. Per jos skruostus riedėjo didžiulės 
ašaros. Ji nusisuko, kad jos neįkristų į ko 
pūstelius. Pajutau, kad šita tema kalbėti ii 
giau mudviem per sunku, ir nuėjau prie 
lango. Stengiausi sudaryti sąlygas ir Salei 
vienai užbaigti šių minčių tėkmę.

Laisvės Alėjoje buvo „Dirvos“ knygy
nas. Dabar jis buvo valstybinis. Pavasarė- 
jo, bet dar buvo šaltoka. Sustojau prie vit-
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rinos ir, užpakalyje sukabinęs rankas, žiū
rinėjau naujuosius leidinius. Pasijutau su
čiuptas už mažojo pirščiuko ir tempiamas. 
Už manęs stovėjo šypsodamosi Salė. Nusi
juokiame abudu, pasisveikiname. Salė pa
sisako einanti į stotį, vykstanti į Palemo
ną. Tuojau pat pasukome stoties kryptimi. 
Kai priėjome Vytauto prospektą, Salė pa
siūlė Trakų gatvę, pridurdama, kad ten tna 
žiau vaikščiojančių. Pokalbis nukrypo į jos 
įspūdžius Maskvoje, nes žinojau, kad ji ten 
buvo nuvažiavusi.

Salė pasakojo, jog „Poema apie Staliną“, 
kai tik buvo parašyta, Pozdniakovo rūpes
čiu tuojau buvo atiduota versti į rusų kai 
bą. Išversta, jos žodžiais tariant, tikrai ge
rai. Kai vertimas buvęs baigtas, tada ir jai 
buvę pasakyta, kad vieną dieną pačiai teks 
važiuoti į Maskvą. Taip ir įvyko.

Stalino ji buvusi priimta' Kremliuje. Ją 
lydėjęs rašytojų sąjungos pirmininkės A. 
Tolstoj. Pirmiausia Salė paskaičius! savo 
poemos originalo ištrauką. Vertimą skaitęs 
vienas artistas, kurio pavardę pamiršau. 
Jo balsas ir interpretacija buvę geri. Salė 
susidariusi įspūdį, kad Stalinas visu kuo 
buvęs patenkintas.

Vakare Rašytojų Sąjungos rūmuose 
(Maskvoje) buvusios jai suruoštos vaišės. 
Stalinas su ja buvęs labai malonus ir drau 
giškas. Per pokalbį net jai pasakęs, kad ji 
kiekvienu metu galinti bet kuriuo savo rei 
kalu į jį kreiptis, o jis visada pasirengęs 
jai padėti.

Tą vakarą ji turėjusi progos susipažinti 
su visa eile žymesniųjų rusų rašytojų. Ta
čiau jai ypatingą įspūdį palikęs Aleksiej 
Tolstojus. Tai tikrai didelio išsilavinimo, 
plačiai apsiskaitęs ir neabejotinai didelės 
kultūros vyras. Ir išvaizda jo labai kultū
ringa. Salė sakėsi, kad greta jo ji jautėsi 
esanti greta tėvo ir tikro draugo. Kai Sta
linas jau buvo iš vaišių išvykęs, Al. Tols
tojus jai aprodęs rašytojų rūmų dislokaci
ją. Namai — su daugybe kambarių įvai
riems rašytojų reikalams. Tai pažiūiinėda- 
mi, jie keitęsi įvairiais literatūriniais - kul 
tūriniais klausimais, informuodamiesi vie
ni apie antrus. Viename nedideliame kam
bary jiedu prisėdę, o Aleksiej Tolstojus ra
miu balsu jai sako:

— Salomėja, gaila man jūsų. Gaila, kad 
jūs ne 30, o tik 3 milijonai. Jeigu jūsų bū
tų 30 milijonų, tai gal tada jūs ir būtumėt 
mums prinešę Europą. Bet jūsų tiktai 3 mi 
lijonai, ir dabar mes jums prinešėm Eur
aziją.

Po mažos pauzelės Tolstojus ramiu, aiš
kiu atseikėtu balsu pridūręs:

— Salomėja, mes apie politiką nič nieko 
nekalbėjom. Mes kalbėjom apie literatūrą.

Tai pasakęs, jis pakilo. Pakilau ir aš, — 
pasakojo man Salė, — ir staiga vienu mo
mentu visa supratau. Net. nebesu vokiau, 
kad tuo metu buvau rusų rašytojų.namuo
se. Tolstojaus žodžiai ėmė aidėti mano gal 
voj, lyg baisus varpas. Aš visiškai nusto
jau girdėti, ką toliau man Tolstojus sakė. 

Net visiškai nežinau, ar jis man ką nors 
daugiau sakė iš viso. Aš pasijutau atsldūru 
si didžiulėj prarajoj, neturinčioj jokio ke
lio pirmyn nė atgal. Tik kažin kokie siau
bingi Tolstojaus žodžių tembro aidai daužė 
mano smilkinius, ir aš norėjau verkti, verk 
ti... Bet jutau, kad ir to negaliu ir nemo
ku. Ir aš nežinau, ką aš toliau kalbėjau ir 
ką galvojau. Aš buvau pakvaišusi ir siau
be laukiau galo. Man buvo ilga naktis. To
kia pat ilga buvo ir kelionė namo.

Tai pasakodama, Salė verkė. Verkė, kaip 
kūdikis, praradęs savo mieliausią žaislą. 
Jos nosinė jau buvo visiškai šlapia. Aš iš
ėmiau iš kišeniaus savąją. Salė paėmė, ir 
pasukom nuo Bažnyčios gatvės atgal. Mu
du tylėjome.

— Ignai, aš dabar važiuosiu į Aukščiau
sio Sovieto posėdį. Gal aš vėl pamatysiu 
Staliną? Sakyk, Ignai, — tu man visada 
geriausiai patardavai — ko aš galiu jį pra 
šyti?

— Aš, Sale, dabar esu menkiausias pata
rėjas, nes gerai suprantu, jog jis tavęs ne
paklausys ir tu jam negalėsi pasakyti net 
to: „Mes nieko nenorime! Tik atstokit, pati 
kit mus! Mes norime gyventi be jūsų! Mes 
norime būti sau žmonėmis!“

Nutilau. Salė vis verkė, ir mes, lyg še
šėliai, slinkome Trakų gatve atgal (Lais
vės Al. kryptimi). Aš paėmiau iš Salės sa
vąją sudrėkusią nosinę ir padaviau jai 
kitą.

—- Ignai, politinėmis temomis rašyti man 
jau gana. Tu atsiminsi mano žodį: keturių 
grenadierių poema niekada nebus baigta. 
Nebus nė visiškai naujų. Manoji kūrybos 
sritis bus „Eglės, žalčių karalienės“ ir „Naš 
laitėlės“ sritis. Štai mano kūrybos kelias. 
Mūsų liaudiniai turtai didžiuliai, neišse
miami. Man jų pakaks.

Salė kalbėjo pro ašaras ir vis šluostėsi 
sudrėkusius skruostus. Pasukome vėl Baž
nyčios gatvės kryptimi. Palengva perėjome 
prie pasakų rinkinių. Ji pareiškė norą įsi
gyti nuosavas J. Basanavičiaus pasakas. 
Apgailestavo, kad anksčiau to nepadariusi, 
o dabar net nežinanti, kur ir kaip jų ieš
koti.

Per Bažnyčios gatvę išėjome į Vytauto 
prospektą. Perėjome į antrą gatvės pusę. 
Užsukome į valstybinį knygyną. Salė pa
prašė dviejų egzempliorių „Eglės, žalčių 
karalienės“ ir tiek pat „Našlaitėlės“. Ant 
vieno „Eglės“ egzemplioriaus parašė: „Ma
no bičiuliui Ignui“, o ant „Našlaitėlės“ vie
no egzemplioriaus užrašė: „Mielajai Rite
lei — mano gero draugo Igno dukrelei“. 
Paprašė visas keturias knygas suvynioti ir 
visas įteikė man. Kai pastebėjau, kodėl vi
sas keturias, Salė pasakė, jog ji mananti, 
kad Ritelė greičiau už mane susirasianti, 
kam ji galinti antrąją padovanoti.

Čia pat jau stūksojo ir stotis. Pagreiti- 
nom žingsnius, nes jau turėjo ateiti ir trau 
kinys. Stotyje atsisveikinom su viltimi, 
kad susitiksime Salei grįžus iš Aukšč. So
vieto posėdžio.

Deja, susitikti nebeteko.
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ŠV. Mišios
Bažnyčia oficialiai skelbia: Kristus Pas

kutinėje Vakarienėje įsteigė Šv. Mišias, 
tikrą ir matomą auką; savo įsteigtai Baž
nyčiai paliko ir įgaliavo per visus amžius 
atstovauti, minėti ir atnaujinti Kryžiaus 
Auką nuodėmių atleidimui, gyvųjų ir mi
rusiųjų naudai; Mišių aukojimui Kristus 
įsteigė specialią tarnybą — Kunigystę; 
Kristus per savo tarnus kunigus pats Mišio 
se aukojasi, kaip aukojosi ant Kalvarijos 
Kryžiaus, tik Mišiose nekruvinu būdu. Ša
lia to skirtumo, Šv. Mišių auka yra ta pati 
Kristaus Kryžiaus auka, nes yra tas pats 
Vyriausias Kunigas Jėzus Kristus, ta pati 
Auka, tas pats aukojimas.

Kristus, perkeitęs duoną ir vyną į savo 
švenčiausiąjį kūną ir kraują, davė apašta
lams įsakymą tai daryti Jo atminimui. To 
stebuklo kartojimas kokią Kristaus gyveni 
mo valandą turės žmonėms priminti? Šv. 
Povilas paaiškina, rašydamas korintie- 
čiams: „Kiek kartų jūs valgysite tą duo
ną ir gersite tą taurę, jūs skelbsite Viešpa
ties mirtį, iki jis ateis“. Ne gimimą, ne 
nuošalų gyvenimą Nazarete turi mums pri 
minti Paskutinės Vakarienės stebuklas, o 
tik mūsų Išganytojo kančią ir mirtį. Šv. 
Mišiose Kristaus kančios ir mirties pakar
tojimas nėra teatras, ar nudavimas, bet tik 
ras įvykis, nes duonos ir vyno pavidale yra 
tas pats Viešpats Jėzus, kuris kentėjo ir 
mirė Kalvarijos kalne. Duonos ir vyno pa
vidalai, kuriuos mato mūsų akys, nėra tai 
jo kūno ir kraujo pavidalai, bet tikras kū
nas ir kraujas, todėl atskiras duonos ir vy 
no konsekravimas išreiškia mūsų Išganyto 
jo tikrą mirtį, nes ant Kalvarijos kalno 
mirtis įvyko, kai kraujas atsiskyrė nuo kū
no. Šv. Mišios tad ir reiškia Kristaus kan
čią ir mirtį, ir ją pakartoja mistišku ir ne 
matomu būdu, todėl ir yra ta pati auka, 
kuri buvo padaryta ant Kalvarijos kalno. 
Tai liudija pati seniausioji Tradicija, Baž
nyčios Tėvai, Bažnyčios Visuotiniai Susi
rinkimai, taip tikėjo patys Apaštalai ne
klystamais paties Kristaus žodžiais.

Tridento Susirinkimas Šv. Mišių esmę 
ir vertę apibūdina taip: „Mes išpažįstame, 
kad tai yra ta pati auka ir ta pačia priva
lo būti laikoma, kuri yra aukojama per 
amžius ir kuri buvo paaukota ant kry
žiaus, nes yra viena ta pati aukos dovana 
—- Kristus, mūsų Viešpats“. Todėl Šv. Mi
šių vertė yra begalinė, kilniausia priemonė 
pagarbinti Dievui, geriausias būdas Jam 
padėkoti, sėkmingiausia priemonė permal
dauti ir atsilyginti, galinga priemonė išpra 
šyti Dievo palaimos ir pagalbos!

P. Dauknys, MIC

VAIŽGANTAS

RIMAI IR NERIMAI

Galinių kareivius sodžius dar labiau buvo 
pamilęs nei visus kitus jų „raguočius“. Ir buvo 
už ką. Rimukas su Nerimuku kareiviauti buvo 
išėję, pirma gerai išlaikę kvotimus iš liaudies 
mokyklų kurso. Buvo ne žiopliai, labai pa- 
jamblūs, tad ir namo ketvirtais metais sugrį
žo vyresniaisiais „mandraficieriais“; taip so
džius ištarė unteraficierius. Jaunikaičiai nesi- 
didžlavo trimis baltomis skersinėmis per pe
čius, nė auksinių galionų kampais per alkūnę 
— už dorai pratarnautą laiką. Jiedu pasiliko 
tie patys sodiečiai, kaip ir buvę; taip pat te- 
bejaučiantys, kaip ir kiti.

Visas skirtumas buvo, kad bekareiviauda- 
mu dar labiau prasilavino ir išmoko „dailiai 
žiūrėti Į raštą“; suprask: gerai paskaityti ir 
suprasti laikraščius. Tad, Jiemdviem grįžtant 
namo, atsekė paskui ir abudu didžiuoju mūsų 
laikraščiu: Rimukui „kuniginis“, Nerimukui 
„nekuniginis“. Dėl visa ko, girdi: kad aiškiau 
matytųsi. Į apkvailusį nuo nuobodžio sodžių 
Jie pūkštelėjo gaivinančios dvasios.

Į juos vaikščiota atliekamu laiku pasi
klausyti, kas girdėti plačiame pasaulyje, kaip 
dirbama Lietuvos draugijose ir ar nesipyksta 
karaliai. Vis mažiau beieškota keistesnių, nors 
ir tuščių atsitikimų pačiame sodžiuje.

Per darbymetį nebebuvo laiko sekti laik
raščiai, tad ir galvočiais pažaista. Bet nelai
mei tikus, dabar visi sugužėjo atsisveikintų, jų 
palydėtų, jų atsiprašytų, jei ką būtų bloga pa
darę, ir iš visos tikros širdies pasakytų:

— Grįžkite laimingai ir kuo greičiausiai! 
Mes jūsų lauksime!

Būrelių būreliai pulkavo nuo Nerimų į Ri
mus ar antraip. Tik saviškiai nesimaišė svetur. 
Katrie sau ruošė vežimus į pavietą. Nei ima
mieji mieste, nei juos atvežę tėvai grįždami 
nepratarė į kits kitą nė žodžio. Nė likusieji na
mie nususigerino, tik už didesnių dalykų, ro
dės, užmiršo mažesnius; bent nieko ant kits 
kito nebešnekėjo.

Nebešnekėjo nė apie išleistuosius; kartais 
tylėjo, kaip tylima apie nabašninkus; kartais 
net užmiršdami juos, nes mėnesį ir antrą jo
kių nebuvo žinelių.

TAIKA

Staigiai rimti ar stingti bepradėjuslus 
jausmūs supurtino atvirutė. Tyčia ar netyčia, 
ji buvo labai keistai surašyta. Adresas:’ „Neri
mams ir Rimams į Aukštaičius, Kauno guber
nijos“. Nei kada išsiųsta, nei iš kur. Jokio 
štempelio, jokios markės; tik pažymėta — „iš 
veikiamosios kariuomenės“. Turinys dar keis
tesnis: rašyta Rimuko ranka, bet parašai abie
jų greta kits kito... katro savo ranka padėta.

„Mielieji! Jūs mus mylite, melskitės! Iš 
namų stačiai patekova į ugnį. Mušamės, eina
me; vėl mušamės, priešininką varome. Mums 
sekasi, mes vis priveikiame; bet daug, daug 
reikia galvų prikišti. Mudu, ačiū Viešpačiui, 
nors apdraskomu ir nuvargusiu, tebesava rim
tai nepagadintu. Kovojava drąsiai. Vyresnieji 
mus pasergėjo ir oficieriais padarė (praporš
čikais karo laikui). Bet dar toli pabaiga. Tad 
dar kartą prašykite Dievulį, kad gyvi išlik- 
tuva“.

Atvirutę paštas įteikė Rimaičiai. ši pa
skaičius! iš džiaugsmo tiesiog neteko proto. Ji 
viena iš viso laiško teįsidėmėjo: išleistieji 
mandraficieriai sugrįš oficieriais, ponais, gra
žiai išmargintais mundirais, siauromis kelnė
mis, su pentinais, žeme šliaužiančia šoble... Ir 
taip toliau.

Susitikusi Nerimaičlą, pagavo, pabučiavo, 
apsuko aplink ir, balsiai paskaičius atvirutę, 
parrūko namo tėvams pasakyti, nes jų tą die
ną miestelyje nebuvo.

Nerimaičia, ką susitikdama, visiems skel
bė, brolis tapęs jau tik tik ne generolu. Ta 
naujiena pasveikino miestelyje buvusius ir ki

tus Rimus, jaunuosius. Ir tokį sužadino žingei
dumą, jog, nė mišparų nelaukę, Rimukai ir 
Nerimukai pasileido vytis su laišku parbėgu
sią Rimaičią.

Ginti jos nebepriginė. Bet kelyje gerokai 
tarp savęs susibičiuliavo. Ir vieniems, ir ki
tiems iš pradžių buvo baisiai nepatogu. Nei 
vieni, nei kiti nejautė jokios neapykantos. Bet 
tiek laiko šalinusis, nebebuvo kaip vėl pradėti 
taip elgtis kaip seniau, prieš susipykstant. Ir 
vieni, ir kiti tačiau apsimetė apie nieką dau
giau negalvoju, nieko daugiau toje valandoje 
neatmeną, kaip tik kad jų broliai patapo ka
žin kokiais negirdėtais oficieriais: porčikais ar 
kaip ten... Visą kelią versdamies vien apie 
tuos „porčikus“ kalbėtis, nė nejuto, kaip visi 
drauge sugužėjo į Rimų gryčią, klykdami:

— Mūsiškiai porčikai, generolai!.. — Ir 
staigiai nutilo: pataikė kaip tik į tą valandą, 
kada rimta Rimienė, vieną ir antrą sykį liepus 
ištisai paskaityti laiškelį, gerai tesuprato viena 
— jog vaikai tebėra gyvi. Rimtai nusileido ke
liaklupsčia ir iškėlė aukštyn akis ir rankas:

— Ačiū tau, švenčiausioji Panele, kad iki 
šiolei klausei mūsų maldų ir globojai mūsų 
vaikelius...

Sakė „mūsų“ nėmaž neabejodama, jog ir 
Nerimienė kas rytas vakarėlis taip pat mel
džiasi už paduotuosius.

Dar ji ne visiškai atsistojo, kaip visa jau
nuomenė išgužėjo su laiškeliu į Nerimus.

— Dėdienyte, kokių gražių naujienų! — 
sušuko Rimaičia ir ėmė skaityti.

Iš jos laiškelį ištraukė Nerimukas, iš jo vėl 
seselė, ir visi, silabizuodami, sakytume, nuobo
džiai, tik ne jiems patiems, ėmė skaityti. Ri
mukai tuo tarpu parbėgo namo.

Bet čia Rimienė pasisakė nesupratusi kaip 
reikiant apie tuos oficierius; liepė laiškelį at
nešti atgal ir dar kartą pasiskaityti.

Laiškelio išbėgo visi trys vaikai. Aname 
kieme susitiko senį Nerimą ir, nieko nelaukda
mi, ėmė visi ir pabučiavo jam ranką. Nerimas 
loštelėjo iš pradžių; paskui betgi nušvito. Jis ir 
sugrįžo linksmas: miestelyje jau buvo prisi
klausęs linksmų tauzijimų.

(Bus daugiau)

LITUANISTINIS KALENDORIUS 
Sudarė R.E. Maziliauskas 

RUGSĖJIS
2—1893 m. Kražių skerdynės.
5— 1898 m. gimė dipl. St. Lozoraitis.
6— 1865 m. caro valdžia uždraudė spaus

dinti liet, knygas lot raidėm.
7— 1922 m. gimė keramikas Juozas Bakis.
8— 1430 m. paskirta Vytauto Didžiojo ka

rūnavimo diena.
9— 1927 m. Tauragės sukilimas.

10— 1875 m. gimė M.K. Čiurlionis.
14— 1841 m. gimė poetas Antanas Viena

žindys.
15— 1915 m. gimė A. Marius Katiliškis.
16— 1867 m. gimė Lazdynų Pelėda.
18—1917 m. Vilniaus Konferencija.
20— 1869 m. gimė J. Tumas - Vaižgantas.
21— 1901 m. mirė Pr. Vaičaitis.
22— 1921 m. Lietuva įstojo į Tautų S-gą.
23— 1907 m. pirmasis Lietuvos moterų su

važiavimas Vilniuje.
25— 1906 m. gimė poetas ir buv. „radijo dė

dė“ Kazys Inčiūra.
26— 1883 m. gimė visuomenininkas Kipras

Bielinis.
27— 1911 m. gimė žurnalistas Pranys Ai

ženas.
28— 1939 m. sutartimi Hitleris Lietuvą per

leido Sovietams.

PRAŠAU PASKUBĖTI!
TIK KELIOS KNYGOS BELIKO

Savickis — Žemė dega — abu tomai — 
51 šil.

Gen. Raštikis — Kovose dėl Lietuvos — 
abu tomai 94 šil.

Arkv. Skvireckas — Senas Testamentas 
— 70 šil.

Senkevičius — Kryžiuočiai — 3 tomai — 
77 šilingai.

Simonaitytė — Aukštųjų Šimonių liki
mas — 25 šil. 8 penai.

Dar kartą primename: prašau atsiskaity 
ti už 13 tomą Liet. Enciklopedijos.

Naujai gauta:
J. Gailius — Gundymai — 14 šil. 8 pen.
Rašyti: DAINORA. 49, Thornton Ave.,

London, W.4. 4

Briedžiai Žemaitijoje esą pasidarę labai 
jaukūs, kartais net per kaimus peržygiuo- 
ja, eidami iš vieno miško į kitą. Ties Lau
kuva, Tverais, Rietvu, siekiant apsaugoti 
nykstančius žvėris ir paukščius, sudaryti 
didėli draustinių girių plotai. Neblaškomi 
ir nenaikinami čia veisiasi retieji miško gy 
ventojai. (E)
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LONDONAS NOTTINGHAMAS
TAUTOS ŠVENTĖ

Londono Lietuvių bažnyčioje šį sekma
dienį bus iškilmingai paminėta Tautos 
Šventė. Per pirmąsias Mišias — 9 vai. bus 
bendra Šv. Komunija už Tėvynę. Suma 11 
vai. — giedotos Mišios prie išstatyto švč. 
Sakramento ir aukojamos už Tėvynę Lie
tuvą, prieš Mišias — procesija.

Į LURDĄ
Anglijos Lietuvių ekskursija į Tarptau

tinį Marijos Kongresą išvyksta sekančią 
savaitę — rugsėjo 13 d. iš Londono Victo
ria stoties 9-30 vai. ryto. Visi ekskursantai 
j stotį turi atvykti pusę valandos anks
čiau. Iš bet kada buvusių Anglijos lietuvių 
ekskursijų į užsienį, šitoji yra pati skait
lingiausia, virš 80 asmenų. Iš Paryžiaus į 
Lurdą mūsų ekskursija vyksta tuo pačiu 
traukiniu, kuriuo važiuos ir Prancūzijos 
lietuvių ekskursija. Lietuvių Sekcijai pla
katą prancūzų kalba Londone ruošia p. Ma 
tukas.

Kongrese Šv. Tėvą Pijų XII atstovaus 
jo paskirtas Popiežiškas Legatas Jo Emi
nencija Kardinolas Tisserant. Apie savo 
dalyvavimą yra pranešę dar kiti 8 kardi
nolai, virš 100 arkivyskupų, patriarchų, 
vyskupų iš visų pasaulio kraštų. Kongrese 
bus ypatingai meldžiamasi, kad Marijai pa 
dedant, Bažnyčiai būtų visur suteikta tei
singa LAISVĖ, kad prasidėtų sutarimo lai 
kotarpis ir tikra gerovė visoms pasaulio 
tautoms. Kun. P. Dauknys

SUSIMILDAMI, UŽRAŠYKIT ADRESUS!
Centre gaunama daug laiškų iš atskirų 

lietuvių ir skyrių valdybų be adresų. Ra
šant atsakymus, reikia tų adresų ieškoti 
kartotekose, o tai bereikalingai sugaišina 
daug laiko. Būtų didelis pasitarnavimas. 
jei laiškų rašytojai visuomet laiškuose įra
šytų savo adresus ir, be to, aiškiai ir įskai
tomai. Tada atsakymus būtų galima grei
čiau pasiųsti ir per trumpesnį laiką.

TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS 
LONDONE

Tautos Šventės minėjimas Londone ruo
šiamas rugsėjo 13 d., šeštadienį, 7 vai., Lie 
tuvių Sporto ir Socialinio Klubo salėje 
(345 A, Victoria Park Rd., E.9).

Rengia PLB D. Britanijos Krašto Val
dyba.

POATOSTOGINIS ŠOKIŲ VAKARAS
Londono Sporto ir Socialinis Klubas ren

gia poatostoginius šokius rugsėjo 6 d., 7 v. 
30 min. savo patalpose (Parapijos salėje), 
345 A Victoria Park Rd., E.9.

Klubo vadovybė kviečia visus Londono 
lietuvius atsilankyti pasišokti ir pasikal
bėti api« praleistas atostogas.

BRADFORDAS
Mokykla pradeda darbą

Bradfordo šeštadieninė lietuvių mokyk
la savo darbą pradeda rugsėjo 6 d., 2 vai.’, 
Lietuvių Namuose, 5, Oak Vilias, Bradfor- 
de. Pamokos bus kiekvieną šeštadienį tuo 
pat laiku.

Mokyklos vadovybė prašo tėvus, kad mo 
kyklą lankančius vaikučius parengtų ir at 
leistų į mokyklą.

Mokyklos Vedėjas

Klubo likvidacinis susirinkimas
Rugpiūčio 24 d. Latvių United Club pa

talpose įvyko Yorshire Lietuvių Socialinio 
ir Kultūrinio Klubo likvidacinis susirinki
mas. Klubo pirmininkas Jakubėnas atida
rė susirinkimą. Dičpetris davė pranešimą 
apie teismo bylą, kurios pasėkoje klubas 
uždarytas dėl chuliganiško keletos asmenų 
elgesio. Iš viso klubas yra pažengęs prie
kin per nepilnus pusantrų metų. Kasinin
kas Vileišis paaiškino finansinę padėtį, ku 
ri nėra ir nebuvo bloga: inventorius apmo
kėtas, didesnė pusė skolos už namą grąžin
ta. Pardavus dabar su 1000 sv. nuostolių, 
galima būti, grąžinti likusias skolas, įnašus 
nariams, ir dar liktų keliasdešimt svarų. 
Revizijos komisijos pirmininkas Ignaitis, 
darydamas revizijos komisijos pranešimą, 
patvirtino faktą, kad atskaitomybės, ka
sos, buhalterijos ir kitos knygos vedamos 
tvarkingai. Po diskusijų priimta rezoliuci
ja, pagal kurią visas Yorkshire Lietuvių 
Soc. ir Kultūr. Klubo turtas su dar likusio-
mis skolomis pereina nauju vardu įsteig
tajam „Vyties“ klubui. K.M.

PAIEŠKOJIMAI
SKVARČIUS Antanas prašomas atsiliep

ti: Zina Mackevičienė, 3347 So. Lituanica, 
Chicago 8, Ill., USA.

DAPKUS Stasys, 1951 m. gyvenęs Shef- 
fielde, prašomas rašyti: Stasys Vilutis, 
1602. S. 50th St„ Cicero, Chicago 50, Ill., 
USA.

Dr. V. Kudirkos minėjimas

Rugpiūčio 23 d. vakare Lilac salėje susi
rinko palyginti gausus būrelis lietuvių da
lyvauti mūsų Tautos Himno autoriaus Dr. 
V. Kudirkos minėjime. Minėjimą atidarė 
Lietuvių T. Sąjūdžio valdybos pirm. J. Gal 
buogis, trumpai paminėjęs šio didžiojo mū 
sų tautos vyro reikšmę ir pakvietęs pla
čiau su juo supažindinti kun. J. Kuzmickį.

Kalbėtojas, suminėjęs pagrindinius Dr. 
V. Kudirkos gyvenimo faktus, iškėlė jo tė 
vo griežtumą ir motinos meninę sielą, iš
ryškindamas tuos pačius bruožus ir jų sū
naus asmenyje. Toliau perėjo prie jo kū
rybos, ypačiai ilgiau sustodamas prie pub
licistikos, kurioje kaip varpu skambinta 
apie rūpesčius, gulančius ir -šių lai
kų lietuvius: mišrias moterystes, spaudą, 
mokslą, vienybę, tautiškumą ir t.t. Dr. V. 
Kudirka, atsižadėjęs geresnės karjeros, iki 
mirties dirbo Tėvynės laisvei; jo pavyzdžiu 
turėtų sekti visi lietuviai, o pirmoje eilėje 
organizacijų ir sąjūdžių vadai.

Nuskambėjus Tautos Himno aidams, pra 
sidėjo meninė dalis. Pirmiausia scenoje pa 
sirodė iš Bradfordo atvažiavęs J. Kaspe
ravičius, kuris, akompanuojant p. Mamai- 
čiui iš Londono, padainavo keturias solo 
dainas, turėjęs jas papildyti penktąja. Jį 
sekė londoniškis J. Černis, gražiai išpildęs 
kitas penkias lietuviškas dainas. Abu solis
tai publikos buvo labai šiltai sutikti, nes 
savos dainos kiekvienas labai pasiilgęs.

Nebūtų pilno minėjimo, jei jame nedaly 
vautų ir mažieji. O jie Nottinghame drąsūs 
ir gabūs. Labai gražiai du baleto šokius pa 
šoko mažoji D. Kiburaitė, kuriai pianinu 
akompanavo V. Galbuogytė. Pažymėtina, 
kad šią vasarą mažoji šokėja Skegnesse už 
savo šokius gavo du medalius — auksinį 
ir bronzinį. Gražiai ir drąsiai padeklama
vo V. Galbuogytė, D. Seliūtė ir L. Klum
bys. Minėjimo programą gyvai tvarkė Ma
tulevičius. Uždaromąją .kalbą pasakė J. Ki 
būras, o Matulevičienė meninės programos 
dalyviams prisegė po gėlės žiedą.

Buvęs

Tautos šventės minėjimas
DBLS Manchesterio Skyriaus valdyba 

rugsėjo 6 d., šeštadienį, 6 vai. vakare, Man 
chesterio Lietuvių Socialinio Klubo patal
pose ruošia Tautos Šventės Minėjimą.

Paskaitą skaitys svečias iš Vokietijos 
kun. K. Kuzminskas. Po paskaitos klubo sa 
Įėję bus šokiai, grojant geriems muzikan
tams. Manchesterio ir apylinkės lietuvius 
prašom atsilankyti. Sk. Valdyba

Kovo

šaltą
Šarū-

Kovo ir Šarūno susitikimas
Rugpiūčio 24 d. Manchesterio Lietuvių 

klube įvyko draugiškos krepšinio ir stalo 
teniso rungtynės tarp Manchesterio 
ir Bradfordo Šarūno.

Pirmose minutėse Kovas pradeda 
žaidimą ir įmeta keletą krepšių, bet
nas lygina rezultatą. Pirmasis kėlinys bai
giamas 34:22 Kovo naudai. Antrame pus- 
laiky Šarūnas stengiasi švelninti rezultatą, 
ir užverda graži kova, bet Kovas laimi ir 
antrą puslaikį. Bendras rezultatas 60:41 Ko 
vo naudai.

Už Kovą žaidė ir taškus pelnė S. Alek
navičius (26), E. Butkus (16), R. Verbyla 
(10), A. Grumblys (4), F. Holden (4), 
Venckus ir V. Navickas.

Stalo tenisą laimėjo Kovas 6:4.

Pirmoji Komunija

Rugpjūčio 24 d. lietuvių pamaldų metu 
Pirmąją Komuniją priėmė Alg. Kiburas, 
kuris susitelkęs klūpėjo presbiterijoje jam 
parengtoje klaupkoje. Apie jį pirmuosiuo
se suoluose sėdėjo gausus būrys jo jaunų 
draugų, kurie prisidėjo prie savo vienme
čio iškilmių malda ir Šv. Komunijos pri
ėmimu.

Pamaldų iškilmes dar labiau padidino J. 
Kasperavičiaus solo giesmės. P. D. Fidlerie 
nei vargonais akomponuojant, ypačiai jaut 
riai ir keliančiai skambėjo Avė Maria.

Kun. kapelionas savo pamoksle kalbėjo 
apie kūdikišką sielą, kurios gyvenimas 
reiškiasi nevylingu ir nekaltu žaismu. Kiek 
viena dvasia ilgisi platumų, turinio, nes kil 
nios idėjos negali pakeisti jokia materija.

Reikia pažymėti, kad rugpiūčio 23 d. 
St. Patricko bažnyčioje kun. kapelionas pa 
krikštijo antrąją Gudliauskų dukrelę Ri
tutę. Krikšto tėvais buvo Viliūnai.

Vargo mokykla pradeda darbą
Rugsėjo 7 d., sekmadienį, pradeda darbą 

vargo mokykla. Pamokos bus tose pačiose 
patalpose (St. Mary‘s vienuolyne prie ka- 
tedros). Pamokų pradžia 12.15 vai., pabai-

VOKIETIJOS ATEITININKŲ SENDRAUGIŲ SUVAŽIAVIMAS

Kiekvienais metais Vokietijos ateitinin
kai sendraugiai suvažiuoja pasitarti, pa
svarstyti savo uždavinių, nustatyti veik
los gairių. Šiemet toks suvažiavimas įvyko 
Miunchene rugpiūčio 15-16 dienomis. Rug
piūčio 15 d., šv. Mergelės Marijos Dangun 
ėmimo šventė, buvo paskirta Marijos aka
demijai. Tai buvo daryta, norint pažymėti 
dvigubą šių metų jubiliejų — 350 metų 
nuo Marijos pasirodymo Šiluvoje ir 100 
metų nuo Marijos apsireiškimo Lurde.

Prof. A. Maceinos paskaita
Akademijoje paskaitą „Marija ir Zacha

rijas — dviejų sandūrų susitikimas“ skaitė 
prof. Dr. A. Maceina. Filosofinės paskaitos 
pagrinde buvo padėtas Šv. Rašto pasakoji
mas, kaip Zacharijui ir Marijai angelo bu
vo apreikšta, jog nevaisinga Zacharijo žmo 
na Elzbieta pagimdys sūnų ir vyro nepaži
nusi Marija duos pasauliui Išganytoją. Se
nelis Zacharijas Viešpaties angelo apreiš
kimą priėmė juo netikėdamas ir todėl jo 
buvo nubaustas: jis neteko regėjimo ir jį 
atgavo tik gimus sūnui šv. Jonui. Zachari
jo nubaudime prelegentas įžvelgė Dievo 
baudėjo pasireiškimą. Senojo Testamento,

Skaltijiojci lai&ftai
LAIKYKITE ^EGZAMINUS

„E.L.“ straipsnelyje „Laikraščio įdomu
mas ir skaitytojų balsai“ tarp kitko rašo
ma:

„V. Andruškevičius pirmuoju klausimu 
siūlo, tarp kitko, panagrinėti suvalkiečių 
ūkininkų sukilimą. Dieve, apsaugok nuo 
panašių nagrinėjimų!“

O man atrodo, kad galima panagrinėti ir 
laikas pradėti, kol dar suvalkiečių ūkinin
kų sukilimo liudininkai yra neišmirę, tik, 
žinoma, ne Laisvoje tribūnoje ar Skaityto 
jų laiškų skyriuje.
’ Reikia vieną kartą, nors prieš mirtį, su
bręsti, išmokti protingai pasikalbėti ir į 
praeitį teisingai pasižiūrėti.

Tad, vyrai, laikykite egzaminus. Pamė
ginkite ir moterys.

Kai dėl laikraščio įdomumo, manyčiau, 
jog „Europos Lietuvis“ pasidarytų daug 
įdomesnis ir susilauktų daugiau skaityto
jų, ypač iš Amerikos, jeigu jame pradėtų 
spausdinti ištraukas iš Amerikos laikraš
čių apie lietuvišką veiklą su trumpais pa
sisakymais. P-P-

DĖL „SLAVIŠKŲ“ ŽODŽIŲ

vokiškai — Nase, Augę, neu, 
Nacht, sitzen, leicht, Same, Schwester;

angliškai — nose, eye, new, angel,, night, 
to sit, light, linseed, sister;

rusiškai —nos, oči, novij, angel, noč, si- 
det, liochkij, semia, sestra.

šių žodžių šaknies panašumas rodo bend 
rą kilmę. Savaime aišku, amžių bėgyje 
įvairios tautos tuos žodžius gerokai pakei
tė. Netgi toje pačioje tautoje per ilgą lai
ką susidaro tarmės.

Čia tik akimirksniu paimti bendri žo
džiai. Jų yra ištisa eilę panašių ne tik su 
slavais, bet ir su germanais ir su lotynų 
kalba. Kas iš ko pasiskolino, reiktų labai 
gilių pagrindinių studijų.

Mūsų kalba gražiausia ir artima sans
krito kalbai. Dėl to daug filologų stengiasi 
ją pažinti, nes be lietuvių kalbos negalima 
išsiversti. Tik mes patys kartais išmetame 
senus žodžius. Man gaila to undenio — un- 
denėlio, kurį aukštaičiai ir šiandien tebe
vartoja. Undo pavadintas vandeniu ir tuo 
būdu priartintas prie vaserio (vok. Was
ser, rus. voda). Aukštaičiai vartoja undo, 
latviai unda. Lotynų kalboj taipgi rasime 
unda. Ar negalėtų mūsų kalbininkai čia 
minėtą mūsų seną žodį persvarstyti ir re- 
habilituoti? Undo

KAS JIE TOKIE?

Engei,

Pereitos savaitės E.L. Nr. 33 atspausdin
tas Lietuvių Prekybos Bendrovės skelbi
mas, liečiąs siuntinius. Iš skelbimo turinio 
atrodytų, kad tai iš tikrųjų būtų nauja lie 
tuviška bendrovė, tačiau daug abejonių su 
kelia tokie anoniminiai skelbimai, nors jie 
ir pusės puslapio dydžio, bet be jokio lie
tuviško parašo. Nejaugi lietuviai, sutverę, 
kaip patys skelbiasi, tokią vienintelę šios 
srities bendrovę, nedrįsta pasirašyti, kas

arba Senosios Sandoros, žmogus tikėjo tik 
priverstas ženklo - stebuklo, taigi iš bai
mės. Todėl ir visą Senojo Testamento reli
giją tenka laikyti baimės religija. Gimus 
šv. Jonui, Zacharijas savo džiaugsmą iš
reiškė himnu Benedictus. Jame visas dė
mesys sutelktas ateitin, naujajai sandorai, 
Tam, kuris ateina Dievo vardu. Tai atsisa
kymas Senosios Sandoros, kuri buvo pa
remta baime.

Marija angelo pranešimą priėmė visai ki 
taip, nei Zacharijas. Ji nusilenkė Viešpa
ties valiai iš karto, ja neabejodama, nusi
žemindama ir išreikšdama gilią meilę savo 
Viešpačiui: „šitai aš Viešpaties tarnaitė!“ 
Tuo Marija pradėjo Naująją Sandorą, ku
ri yra atremta į meilę. Naujojo Testamen
to religija yra meilės religija. Savo džiaugs 
mą po angelo apreiškimo Marija išreiškė 
himnu Magnificat. Jame ji kalba daugiau
sia apie save. Tai stebina. Be abejo, tuo 
Marija pirmą kartą pasaulio istorijoj suvo 
kė moters sąmonę, kad ji yra tokios pat 
prigimties, kaip vyras. Ji sulaužė vyro iš
skyrimo santykyje su Dievu dėsnį, kuris 
galiojo Senojoj Sandoroj. Marija pradėjo 
naują moters su Dievu santykiavimo būdą, 
kuris nekelia daugiau abejonių, kad mo
teris gali su Dievu santykiauti tik per vy
rą, kaip buvo Senojoj Sandoroj.

Po paskaitos sekė trumpa meninė prog
rama, kurią daugiausia atliko Vokietijos 
ateitininkai sendraugiai. Jos paruošimu 
ypač rūpinosi A. Grinienė. Buvo dekla
muota A. Jasmanto, Dr. J. Griniaus, Dr. j. 
Sakalausko poezijos ir kt. Po meninės prog 
ramos suvažiavimo dalyviai išklausė šv. 
Mišių, per kurias pamokslą pasakė kun. 
Dr. J. Vaišnora.

nurodė, 
išėjusia

Prel. L. Tulabos paskaita
Rugpiūčio 16 d. paskaitą skaitė prel. Dr. 

L. Tulaba. Jos tema: „Ateitininkų uždavi
niai tremtyje“. Prelatas apžvelgė tris at-kų 
uždavinių sritis: pasaulėžiūrinio subrendi
mo, pasaulėžiūrinio gyvenimo ir pasaulė
žiūrinio veikimo. Pasaulėžiūriškai bręsti 
at-kai privalo visą gyvenimą. Bet ir taip 
nusistačius, neišvengiama pasaulėžiūrinių 
klaidų, kurių prelatas visą eilę 
daugiausia remdamasis neseniai
knyga „Mano pasaulėžiūra“ ir vienu kitu 
at-kų straipsniu katalikų spaudoj. Klaidas 
prelegentas pataisė, nurodydamas teisingą, 
katalikiškosios pasaulėžiūros sampratą. — 
Pasaulėžiūrinis gyvenimas, pasak prelegen 
to, turi būti toks, kad jame atsispindėtų 
pastangos visa atnaujinti Kristuje. Ypač 
reikia saugotis smerkti nusidėjėlius. Gai
lestis jų atžvilgiu esanti tikroji kataliko lai 
kysena. — Pasaulėžiūrinis veikimas turi 
reikštis gyvenimo pavyzdžiu, malda ir au
ka. Permaža katalikai skirią dėmesio vi
suomeninei veiklai. Joje reikia daryti skir 
tumą tarp katalikų ir katalikiškosios akci
jos. Pirmoji yra betkokia katalikų visuo
meninė veikla, antroji — pasauliečių daly
vavimas apaštalavimo darbe, vadovaujant 
bažnytinei hierachijai. Lietuviškoji katali
kiškoji akcija, palyginus su kitų kraštų, 
buvusi mūsų nepriklausomybės laikais la 
bai gera.

Po paskaitos sekusiose diskusijose ryškė 
jo, kad kiekvienas pasaulėžiūrinis pasisa
kymas beveik visada yra nepilnas ir todėl 
šita prasme kiek klaidingas. Metodas ste
bėti klaidas ir jas kelti aikštėn nevisada 
vaisingas. Platokai diskutuoti katalikų vi
suomeninės veiklos klausimai ir tuo reika
lu priimta rezoliucija.

Suvažiavime išrinkta Vokietijos ateiti
ninkų sendraugių valdyba, kurioje pasiliko 
prieš tai buvusios valdybos nariai: kun. 
Dr. J. Aviža, A. Grinienė ir V. Natkus. 
Jai pavesta sudaryti Vokietijos at-kų kraš 
to valdybą, įjungiant at-kų studentų ir 
moksleivių atstovus. — Po suvažiavimo da 
lyviai jaukiai praleido kelias valandas po
būvyje kun. Dr. J. Avižos bute. (ELI)

„Europos Lietuvio“ Nr. 28 Didž. Gerb. p. 
V. Lozoraitienė gražiai parašė dėl žodžių 
„diskusijos" ir „ginčai“. Tačiau dėl kai ku
rių žodžių, kuriuos ji laiko slavų kilmės, 
nenorėčiau sutikti. Mūsuose buvo įsigalė
jusi „mada“ kai kuriuos su slavais bend
rus žodžius laikyti tuojau slaviškais, at
seit, pasiskolintais. Tačiau mes turime 
bendrų žodžių ne vien tik su slavais, bet ir 
su kitomis tautomis. Niekas negalėtų tvir
tinti, kad tik mes esame pasiskolinę arba 
kąd tie žodžiai mums svetimi. Filologai gal 
pasakytų, kad mes su tomis tautomis esa
me turėję bendrą prokalbę. Baltai ir ger
manai, taipgi ir slavai, kai kuriuos žodžius Jie esą? 
turime tuos pačius. Pvz., žodis sakyti, vo-. 
kiškai sagen, rus. skazat. Mūsų ugnis pana 
ši ne tik su slavais: lotyniškai ji ignis. Mė
nulis tik su germanų: vok. Mond, angį. 
Moon. Tuo tarpu saulė vok Sonne, angį, 
sun, rus. solnce ir lot. sol.

Dėl galvos ar rankos irgi negalėtume 
tvirtinti, kad tie žodžiai slaviški. Mes tu
rime ir veiksmažodžius: galvoti ir rinkti. 
Slav ji tų veiksmažodžių neturi. Todėl čia 
būtų pagrindo manyti, kad jie bus iš mū
sų pasiskolinę...

Dar norėčiau trumpai dėl tų „slaviškų“ 
akių ir nosies. Nenorėdamas perdaug įky
rėti, norėčiau sugretinti tik kelis mūsų ir 

krepšinio rungtynės tarp kitų tautų vartojamus tuos pačius žodžius: 
lietuviškai — nosis, akis, naujas, ange

las, naktis, sėdėti, lengvas, sėmenys, sesuo;
lotyniškai — nasus, oculus, novus, ange

lus, nox-noctis, sedere, levis, semen-inis, 
soror;

Tėvai, anksčiau leidę vaikus, prašomi 
leisti ir toliau, įjungiant ir priaugančiuo
sius.

Tą dieną kviečiama atsilankyti kuo dau 
giau tėvų — kartu pasitarsime.

WOLVERHAMPTONAS
Visi į Wolverhamptona!

(2)

1958 m. rugsėjo 13 d., šeštadienį, seni ir 
jauni kviečiami į Spurto Vakarą.

Programoje:
Vilties ir Šarūno Springfield School aikš
tėje. Tuoj po krepšinio rungtynių ten pasi 
rodys Bradfordo Atžalynas su tautiniais šo 
kiais. Bradfordo Atžalynas tęs programą 
nuo 6 v.v. George Hotelio salėje, Stafford 
Str. Po meninės dalies šokiai, loterija, bu-
fetas. Pabaiga vidurnaktį.

Atvykime, susipažinkime ar draugus ap
lankykime. Įėjimas aukomis pagal išgales.

Sporto Klubo Valdyba

Tėvų susirinkimas Wolverhamptone
1958 m. rugsėjo 7 d. Vine hotelyje renka

si visi tėvai, suinteresuoti sekmadienio mo 
kykla. Susirinkimo pradžia 12 vai.

Sporto Klubo Valdyba

LIETUVIU KLUBE
1 LADBROKE GARDENS LONDON W. 11 

rugsėjo mėn. 6 d., šeštadienį

* linksmi šokiai
Gros puikus orkestras.

Profesionalai (šokių mokyklos mokytojai) 
pademonstruos keletą šokių ir kt.

Dar daugiau lietuviškumo abejonių su
kelia naujosios Lietuvių Prekybos Bendro
vės pažymėtas adresas: tuo pačiu adresu 
jau seniai skelbiasi viena nelietuviška šios 
srities bendrovė. Antra, skaitytojus verčia 
galvoti tame pat numeryje paskelbta kro
nikoje žinia, kad DBLS Valdyba nutarė re 
komenduoti Lietuvių Namų Bendrovei per 
imti Siuntinių Tarnybą ir ją išplėsti. At
seit, netrukus patys lietuviai numatą im
tis rimčiau šio darbo.

Mano supratimu, kad tais atvejais, kai į 
lietuvius apeliuojama lietuvių vardu, skai
tytojai ir lietuvių visuomenė turėtų žinoti, 
kas tokias lietuviškas prekybos bendroves 
sutveria. Šis klausimas turėtų būti iškeltas 
viešumon. Nepagirtinas ir E.L. leidėjų el
gesys, kada leidžiama apeliuoti lietuvių 
vardu į tautiečius anoniminiais skelbi
mais.

Antanas Žukauskas, Headley Park.

Vietoj vainiko
Osnabruecke staiga mirus mūsų tautie

čiui Povilui Valiui, vietoj vainiko prie ve
lionės karsto aukoju „Europos Lietuviui“ 
DM 10.

Reiškiu ko giliausią užuojautą poniai L 
Valienei. <

Tomas Gružas
Tbc. Sanatorija, Wildeshausen.

KAS - NE - KAS, O LIETUVIS LIETUVIUI 

TIKRAI GERIAUSIAI IR PIGIAUSIAI 

PATARNAUS!

Jeigu netikite, tai siuntinių reikalu kreipkitės 
į vienintelę lietuvišką šios srities įstaigą —

BALTIC STORES LTD.
(savininkas Z. Juras)

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

JI SIUNČIA SIUNTINIUS Į LIETUVĄ, 
Į SIBIRĄ IR BET KUR.

Patarnauja greit, atsako į laiškus skubiai, 
informacijų teikia tuojau.

Lietuviškus kainoraščius galite gauti visados.

Jeigu negalite su užsakymu tuojau atsiųsti 
pinigų — nesirūpinkite: siuntinys bus skubiai 
išsiųstas.

Jeigu ieškote siuntiniams maisto dalykų 
pigiausiai — rašykite tik mums, nes kitur 
niekur nebus taip pigu.

Jeigu ieškote, kas pigiausiai pasiunčia jūsų 
pačių sudarytuosius siuntinius, adresuokite 
mums ir įsitikinkite.

Jeigu išsiuntę siuntinį neramiai miegate, tai 
siųskite tik per mūsų įstaigą, nes mes pasiėmę 
išsiųsti imamės kartu ir atsakomybę. 
RAŠYKITE MUMS:

BALTIC STORES LTD.
421, HACKNEY RD., LONDON, E.2.

ARBA UŽEIKITE PATYS!
NEUŽMIRŠKITE, KAD LIETUVIUI 

GERIAUSIA EITI TIK PAS LIETUVĮ!
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- BARAVYKININKŲ Lietuvos naujiena atranka
■

KULTŪRININKŲ STRAIPSNIS

Prieš kuri laiką 60 mūsų mokslininkų ir 
menininkų parašė manifestą prieš kultūri
ni nuosmuki. Jame skundžiamasi, kad di
letantai ir visokie baravykininkai bei pa
našūs niekadėjai visur kaišioja savo no
sis, reiškia savo nuomonę ir net laikraščius 
prirašo. Tuo būdu tie 60 specialistų tepa- 
gamino vieną straipsnį. Po to vėl atsigulė 
ant apdžiūvusių laurų. Jei kiekvienas iš jų 
būtų parašęs po vieną, tai šeši lietuviški 
laikraščiai būtų turėję po 10 straipsnių. 
Redaktoriai iš džiaugsmo būtų tris dienas 
nesiskutę, visą diletantų kūrybą į krepšius 
sukišę ir bent kartą ramiai išsimiegoję.

Bet, atrodo, teks baravykininkams bei.di 
letantams ir toliau rašyti, savo kvailas gal 
vas sukti, kad tie mūsų manifestų auto
riai turėtų ką skaityti, kad mūsų laikraš
čiai „nesudžiūtų“ iki vieno puslapio dy
džio.

Kai kas gali dar blogai pagalvoti, jei pa
sakytume, pvz.: —■ Jonas tris dienas paleis
tuvavo Lietuvių Namuose Londone. Bet tai 
tiek bendro teturi, kaip ato-stogavimas su 
laipiojimu stogais.

Taigi bendromis pastangomis dabar gali 
me jau laukti „kultūrinio antkylio“. O gal 
„pokylio“?

NAUJAS ŽODIS

Jau pats minėtasis manifestas prisideda 
prie mūsų kultūros kėlimo. Jame nukaltas 
naujas žodis, kurio nėra nei Lietuvių kal
bos vadove. Tai — „nuosmukis“. Matyt, 
įprastasis — smukti, smukimas,, jau per 
prastas.

Baravykininkai, nenorėdami atsilikti, 
siūlo dar vieną naujadarą. Žodis, „atosto
gos — atostogavimas“ visai neatitinka sa
vo prasmės, nes ką jis bendra turi su vai'tš 
čiojimu stogais? Kadangi tam laiko tarpui 
ar veiksmui žmogus yra paleidžiamas nuo 
darbo, tai daug geriau tiktų, žodis „paleis
tuvės“. Skambėtų maždaug taip: — Jis 
gavo tris savaites paleistuvių. Arba: — Va 
žiuoja i paleistuves.

Tik patartina vedusiems, kol tas žodis 
Įsigyvens, nevartoti veiksmažodžio formos.

NIDOS LEIDYKLOS GRAŽŪS 
LAIMĖJIMAI

Nidos leidykla nuo pat pirmųjų žingsnių 
stebina skaitytojus, rodydama didelį ori
ginalumą ir ypač kultūrinį skonį.

Žengdama kelintus metus, Nida nesu- 
seno, rodydama vis tas pačias savybes, to
dėl baravykininkų moterų ir vyrų sekcija 
turi garbę padėkoti Nidai už Baltą drobulę. 
Iš pasisakymų teko patirti, kad tos kny
gos puslapių skaičius nėra didelis, bet tau 
pumo atžvilgiu tai rekordinė knyga. Nė 
vienas baravykininkas nesugebėjo perskai
tyti jos per vakarą kitą, kaip kitas kny
gas. Kai kurie, dėkui Dievui, tempia jau 
trečią savaitę, ir tai, atrodo, dar negreit 
baigs. Laukiame daugiau tokių knygų. Už
teks išleisti dvi knygas per metus. Tuo bū
du Nida sutaupys daug laiko.

PAMINKLAS MIRUSIOMS LIETUVIAMS
Daugiau kaip prieš metus „Europos Lie

tuvis“ paskelbė ilgą sąrašą pavardžių tų 
žmonių, kurie pasižadėjo bendradarbiauti 
laikraštyje. Iš tos gausios šimtinės vos ke
li pasirodė laikraščio puslapiuose, o visi ki 
ti, matyt, pasimirė.

Baravykininkų istorikų būrelis nutarė 
surinkti aukų ir visiems tiems lietuviams 
pastatyti paminklą redaktoriaus kieme.

Stambias aukas siųskite baravykininkų 
istorikų būreliui.

::::: :u:i
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SIS»TAS NAUJO SIUNTINIU 
REIKALUOSE

Visiems seniesiems savo klijentams, taip pat 
ir tiems, kurie iki šiol mūsų patarnavimais ne
sinaudojo, pranešame, kad vėl galime pasiųsti 
Įvairiausių rūšių standartinius maisto siunti
nius iki 40 svarų svorio. Svarbiausia, kad už 
šios rūšies siuntinius neimamas joks manipu
liacinis mokestis. Labai pigiai galima pasiųsti 
rūkalų siuntinėlius. Pvz., 500 amerikoniškų pir 
mos rūšies cigarečių ir dvi dėžės CAPSTAN ta
bako (224 g) tik £6.9.0, arba 1000 (tūkstantis) 
aukščiausios rūšies amerikoniškų cigarečių tik 
£7.16.0, arba 10 svarų cukraus gabaliukuose ir 
10 svarų geriausios rūšies miltų už £5.6.0.

PIGIAU IR MEDŽIAGŲ SIUNTINĖLIAI 
Pavyzdžiui, 3 vyr. kostiumams medžiagų 3 at
karpos po 31 jardo, įskaitant kiekvienam kos
tiumui geros rūšies šilką pamušalams, už 14 
svarų ir 8 šil. Kostiumams medžiagos pasirink
tinų spalvų: pilka su melsvais dryželiais, raus
va su pilkais dryželiais, melsva su pilkais dry
želiais, tamsiai pilka su melsvais dryželiais ir 
pan. Suprantama, kad šių kainų medžiagos 
nėra aukštos kokybės.
Suknelėms atkarpos po 4 jardus pasirinktinų 
spalvų ir pasirinktinų rūšių nuo 30 šilingų už 
4 jardus su visais mokesčiais. Pageidaujan
tiems siunčiamos medžiagų atkarpėlės pasi
rinkimui.

GALIME PASIŲSTI 40 LBS SVORIO 
SIUNTINIUS

Šiuo metu Tazab, Life tuvių Skyrius, 1, Ladbro- 
ke Gardens, London W.11, gali pasiųsti ne 22 
Ibs svorio siuntinius, kaip iki šiolei, bet 40 sva
rų netto. Tiems, kurie užsako 40 Ibs svorio siun 
tinĮ, nežiūrint jo vertės,
NEIMAMAS JOKS MANIPULIACINIS MOKES 
TIS (Licenzijos, persiuntimo, įpokavimo ir 
draudimo). Į tokio svorio siuntinius, Anglijoje 
gyveną siuntėjai, gali pridėti ir savo supirktas 
prekes, kurias prašome atsiųsti šiuo adresu: 
TAZAB, Lithuanian Dep., 1, Ladbroke Gdns, 
London, W.11. Visų rūšių siuntiniai, užsakyti 
per mus, pirmoje eilėje pasiunčiami, o tik žy
miai vėliau siuntėjas gauna sąskaitas. Dažnai 
apmokama tik tada, kai siuntinys jau vietoje 
ir apie tai žino siuntėjas. Kam būtinas reika
las verčia siųsti, pirmoje eilėje atsiminkite šį 
adresą: <

TAZAB. I-ITH. DEP., 1, LADBROKE GRDS 
LONDON, W.11.
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ADOLFAS NEZABITAUSKIS DIRBA 
„AUŠROS“ MUZIEJUJE

Lyg atsakymas į Amerikos lietuvių 
spaudoje pasirodžiusį klausimą „Kur yra 
Adolfas Nezabitauskis?“ (žurnalistas ir kul 
tūros paminklų apsaugos specialistas), lie 
pos 16 d. „Tiesoje“ įdėtas A. Nezabitauskio 
atvaizdas, kur jis vadinamas Šiaulių „Auš 
ros“ muziejaus darbuotoju ir rodomas be
restauruojąs atrastas skulptūras.

Tos skulptūros yra seni „Aušros“ muzie
jaus eksponatai. „Tiesa“ tvirtina, kad mu
ziejaus darbuotojai jas, kaip ir kitus muzie 
jaus eksponatus, buvę išslapstę įvairiose 
vietose „nuo vokiškųjų okupantų sunaiki
nimo“. Iš tikrųjų tie eksponatai buvo, mu
ziejaus globėjui F. Bugailiškiui vadovau
jant, išslapstyta tik 1944 metų pavasarį ir 
vasaros pradžioj, artėjant frontui, taigi 
slapstyti nuo *bomdardavimo, kuris grėsė 
iš puolančios sovietinės aviacijas, o ne iš 
besitraukiančių vokiečių. Moteris, kuri apy 
tikriai nurodė A. Nezabitauskio dabar res 
taurucjamų skulptūrų paslėpimo vietą (jos 
buvo užkastos žemėje, Lopatiškių kaime), 
ištisą dešimtį metų buvo nutrenkta i gar
siąją Vorkutą, todėl ji tik dabar tegalėjo 
nurodyti, kurlink tos skulptūros buvo iš
vežtos 1944 metais. Ji negalėjusi nurodyti 
tiksliai užkasimo vietos. Tai suprantama, 
nes pati nekasė ir ten negyveno, tik dabar, 
sugrįžusi, matyt, nebegavo teisės gyventi 
Šiauliuose. (LNA)

* * *

PASIŽYMĖJO LIETUVIAI 
SPORTININKAI

Taline liepos 22 d. pasibaigusiose leng
vosios atletikos varžybose Birutė Zalogai- 
tytė nusviedė ietį 53 metrus ir 97 centi
metrus. Tai naujas Lietuvos rekordas mote 
rims, trečia vieta pasaulyje, pirma vie'a 
Sovietijoj.

Jonas Pipynė 1500 metrų nubėgo per 3 
min. ir 49.6 sek., tuo būdu jau treti metai 
iš eilės laimėdamas Sovietijos čempiono 
vardą 1500 m bėgime.

Naują Lietuvos rekordą 800 m bėgime 
pasiekė Karaliūnaitė (2:12).

Po šių varžybų B. Zalogaitytė, J. Pipjnė 
ir A. Mikėnas (20 km ėjime Taline užėmęs 
trečią vietą) buvo paskirti į Sovietijos ko
mandą lengvosios atletikos, varžyboms su 
amerikiečiais Maskvoje.

Čia Mikėnas nepateko į pirmąsias tris 
vietas. Tačiau B. Zalogaitytė ietį numetė 
t oliau ir už amerikietes, Ir jos fotografija, 
kaip vienos iš tų rungtynių žvaigždžių, pa
teko net. ir į Amerikos laikraščių sporto 
skyrius.

J. Pipynė vos tik nepralenkė amerikie
čio Jim Grelle, kuris 1500 m nubėgo per 3 
min. ir 46.7 sek., o Pipynė per 3:47.3, tuo 
būdu užimdamas antrą vietą šiose var
žybose.

Kai lietuviai sportininkai dalyvauja tarp 
respublikinėse rungtynėse, ant jų unifor
mų pastaruoju laiku esti užrašyta LIETU
VA, tačiau tarptautinėse rungtynėse jiems 
tenka dėvėti uniformas su užrašu CCCP 
(SSSR). (LNA)

DRAUGAVIMAS SU LENKAIS
Liepos 21 d. gana triukšmingai atšven- 

tus „Liaudies seimo“ nutarimų (susisovie- 
tinti) metines, 22 d. P. Rotomskis, santykių 
su užsieniais draugijos pirmininkas suorga 
nizavo Vilniuje ir Lenkijos „Liaudies res
publikos“ 14-jų metinių paminėjimą, šū
kiu „Už glaudesnius ryšius su Lenkijos 
Liaudies respublika!“.

Pagrindinį pranešimą darė lenkiškojo 
dienraščio redaktorius A. Fedorowicz. Nuo 
pereitų metų pareigūnų ir menininkų ap
silankymai Lenkijoje labai padažnėjo. Sa
koma, kad lenkai susilaukė priekaiš'v 
Maskvos už per uolų draugavimą su lietu
viais, lyg ir aplenkiant Maskvos tarpinin
kavimą. Švedo ansamblis pernai Lenkijoje 
buvęs priimtas daug entuziastingiau, negu 
rusų ansambliai.

Prie Dariaus - Girėno žuvimo vietos nu
vykusi delegacija buv. Soldino (dabar vad. 
Pčelniko) miške užtruko neilgai (uždėjo 
vainiką), bet ta proga buvo nuvežta į Var
šuvą, kur viešėjo dvi dienas, lankė teat
rus, muziejus, turėjo iškilmingą priėmimą 
ir eilę pasitarimų, kaip dar labiau sustip
rinti bendradarbiavimą. (LNA)

VASAROTOJŲ „INTERNACIONALAS“ 
PALANGOJ

Palangoj vasarotojų daug ir įvairių tau
tybių, dauguma ne iš Lietuvos, o iš net ga 
na tolimų Rusijos vietų. Daugumas yra at
vykę su vadinamais kelialapiais, kuriuos 
išduoda profesinės sąjungos, bet yra ir pri 
vačlai atvykusių. Su kelialapiais atvykusie 
ji gyvena sanatorijose, o privatininkai pas 
privatininkus, tai yra privačiuose namuose 
nuomodamiasi sau kambarius, arba daž
niausia tik lovas bendruose kambariuose. 
Lovos nuoma — apie 7 rub. už naktį. Mais 
to kainos tokios pačios, kaip ir kituose Lie
tuvos miestuose, tik jo čia daugiau ir įvai
resnio esama sezono metu. Tarp įvairių 
tautybių vasarotojų gausingiausi žydai, ir
gi daugiausia atvykę iš toli.

Iš publikos reikalaujama laikytis „pado
riai“, tai yra, nebeleidžiama miestelio gat 
vėmis vaikščioti, „chalatuose“. Prieš porą 
metų daugelis net į viešas valgyklas eida
vo su „chalatais“. Apsirengę gana puoš
niai. Ypač pasipuošusi publika susirenka 
paraduoti ant tilto vakarais, saulei besi
leidžiant. Labai daug suknelių matyti pa
siūtų iš amerikinių medžiagų, kurias iš to
lo galima atskirti nuo vietinių. Amerikinės 
medžiagos ir ' kituose miestuose matomos 
dažnai. Jų galima pirkti ir komiso krautu
vėse (kur privatūs asmenys gali legaliai 
parduoti savo turimas prekes; šalia komisi 
nių krautuvių, vyksta prekyba ir „iš po 
skverno“, nors prieš tokią prekybą ir ko
vojama).
• Birutės kalne buvusi koplytėlė dabar pa 

versta skaitykla, kurioje, besigėrint jūros 
vaizdu, galima pasiskaityti ir laikraščių 
bei žurnalų. Iš buvusio Lurdo Birutės kal
no papėdėje belikusi tik tuščia uola, juoda 
skylė, bet yra čia ir akmuo - paminklas Bi
rutei su užrašu „Tau, Birute“. Prie šio pa
minklo visada yra lauko gėlių ir iš debiliu 
kų ar kitokių gėlių nupintų vainikų, kas
dien vis švieži. Niekas to neorganizuoja, 
bet vasarotojų tarpe vis yra tokių, kurie 
tuo pasirūpina. (LNA)

PIGIAU GRYBŲ...

Jau antri metai, kai mes siunčiame pi
gias vyrų kostiumams medžiagas, 80 proc. 
vilnos ir 20 proc, rayon, praktiškiems, kas
dieniams kostiumams, pasirinktinų spalvų: 
juoda su dryželiais, melsva su dryželiais, 
tamsiai ruda, šviesiai ir tamsiai pilka. 3 
kostiumams pasirinktinų spalvų, po 3 ir 
trečdalį jardo atkarpa ir po geros rūšies 
pamušalą kiekvienam, su muitu tik 14 sv. 
ir 8šil. Tačiau kiekvienas turi suprasti, kad 
už 4 svarus, įskaitant muitą ir uždarbi, mc 
džiagos atkarpa 3 ir trečdalio jardo, nega
li būti aukštos kokybės.

Suknelėms 4 jardai su muitu atkarpa 
nuo 30 šilingų. Žymiai papigintos ir aukš
tesnės kokybės tiek paltams, tiek ir kostiu 
minės medžiagos.

Geriausiai Įsitikinti asmeniškai, atvyki
te ir aplankykite mus: TAZAB, Lithua
nian Dep., 1, Ladbroke Gardens, London 
W.11. Tel. PAR 2139. šeštadieniais dirba
me iki 6 vai. vakaro.

FILMU PASAULYJE į
KELIONĖ APLINK PASAULĮ PER 80 

DIENŲ
šio vardo J. Verne knyga yra tikras 

maistas jaunimui. Joje jaunimas randa ir 
gausybę nuotykių ir įvairių dorybių, išreiš 
kiamų pagrindiniais veikėjais. Tik suau
gęs, jei yra skaitęs ją vaikystės dienomis, 
paėmęs vėl į rankas, nebeturi to džiaugs
mo: atrodo, kad šiek tiek per daug pavir
šutiniška. Nebepatenkina.

Pagal knygą dabar pastatytoji filmą pa
traukia ir jauną ir seną. Filmą, žinoma, ne 
be tai, kas knyga. Jei knygoje vadovauja
mąjį vaidmenį turi tas šaltasis ir punktua
lusis Filijus Fogas, idealaus anglo įkūniji
mas, tai filmojė jis sunkiau beišreiškia- 
mas: jį nustelbia tarnas Paspartutas, viską 
mokąs, viską galįs ir išgyvenąs gausybę 
spalvingų nuotykių. Be Paspartato nebelik 
tų ir filmps.

Kaip skaitytojai žino, Filijus Fogas buvo 
sutaręs per 80 dienų apkeliauti žemę. Pa
siėmęs Paspartutą, jis sutartu laiku apke
liavo. O kas jiems kelionėje įvairiuose 
kraštuose nutiko, tai žiūrovas dabar ir ma 
to, vadinas, atskirus vaizdus. Dalyko nedra 
miškumą kaip tik ir išperka nuotykiai. 
Svarbiausia, kad tie nuotykiai vis gana ori 
ginaliai parodyti (net ir indėnai parodyti 
kiek kitokie, negu kitose filmose).

Dar vienas įdomus dalykas — tai net ir 
smulkiems vaidmenims surinkimas į šią 
filmą gausybės žiūrovams pažįstamų kino 
žvaigždžių.

Valstybinio operoa Ir baleto teatro kolek 
tyvai buvo nuvykę gastrolių į Leningradą. 
Ten parodyta lietuvių kūriniai: Klovos ope 
ra Pilėnai, to paties opera Vaiva, Juzeliū
no baletas Ant marių kranto, Indros Au
dronė. Be to, pastatytos operos Traviata ir 
kitos. Gastrolės vyko Leningrado pramoni
nės kooperacijos technikumo salėje, kurio
je telpa 2.000 žiūrovų. (E)
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PREKYBOS BENDROVE

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖ kviečia 
visus pasinaudoti mūsų pirmuoju standartiniu 
siuntinėliu, kurio turimi tik riboti kiekiai: 3t 
jardo mėlynos, 31 jardo rudos ir 31 Jardo pilkos 
labai geros, gražios, tvirtos, vilnonės medžia
gos trims vyriškiems arba moteriškiems kos
tiumams — viso labo 9 ir 3/4 jardo medžiagos 
už negirdėtą kainą £12.0.0.
Į šią kainą įeina sovietinis muitas, sovietų li
cenzijos mokestis, supakavimas, apdraudimas 
ir pasiuntimas.
Kadangi šis siuntinėlis sveria 10 Ibs neto, prie 
jo galima pridėti 10 Ibs savo prekių arba pre
kių, pasirinktų mūsų kataloge. Tokiu atveju 
mokama tik už sovietinį muitą (pridedant sa
vo prekes) arba tik už katalogine prekių kainą 
(pasirenkant jas mūsų kainorašty). Jokių pa
pildomų manipuliacinių mokesčiu tokiuo at
veju neimama.

Reikalaukite musų standartinio paketėlio me
džiagų pavyzdžių ir palyginkite juos su kitų 
firmų siūlomomis medžiagomis!
LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖ neima jo
kių manipuliacinių mokesčių už joje užsaky
tus siuntinius, kurių vertė yra lygi 25 svarams 
arba aukštesnė.
LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖS dėka šis 
tas naujo atsirado siuntinėlių srityje. Tikime, 
kad stovėdami Jūsų reikalų sargyboje sugebė
sime ir ateityje juos tinkamai apginti.
Reikalaukite LIETUVIŲ PREKYBOS B-VĖS 
kainoraščių ir medžiagų pavyzdžių, kurie siun
čiami nemokamai tuoj pareikalavus.
RAŠYKITE:

LITHUANIAN TRADING COMPANY
1 A, HUNT STR., LATIMER ROAD, 

LONDON, W.11 
Telefonas PARk 1643

(Artimiausios požeminio traukinio stotys: 
Shepherd's Bush arba Latimer Road).
Provincijoje gyvenantiems savo klijentams, 
užsakantiems vidutinės vertės siuntinį, apmo
kame kelionę į Londoną. Maža to: kad mūsų 
klijentai negaištų laiko, apmokame jiems tak
si išlaidas nuo stoties iki mūsų firmos, vis tiek, 
ar jie užsakys siuntinį, ar ne. Jei pasidairysite, 
tai prisiminsite, kad šitaip dar niekas nėra 
siūlęs.
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